Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2014/15

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice

Základní údaje o škole:
jednatel:
PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová
manažer školy:
Mgr.Klára Svobodová
ředitel školy:
PhDr. Michal Havlíček
školská rada:
Mgr. Kateřina Červinková Houšková
Mgr. Klára Svobodová
Martin Forman
Adresa:

Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o.
Školní náměstí 37, Pardubice - Rosice nad Labem

IČO:
DIČ:
RED IZO:

46577742
CZ46577742
669100731

e-mail:
telefon:
web:

info@skolaklas.cz, klas@email.cz

ŠVP:

Mezinárodní bilinguální základní škola s rozšířenou
multikulturní výchovou

466536898, 774305555, 774305707
www.skolaklas.cz

Škola sdružuje:
1. mateřskou školu o maximální kapacitě 40 dětí
2. základní školu o maximální kapacitě 55 žáků
3. školní jídelnu o maximální kapacitě 80
4. školní družinu o maximální kapacitě 55 žáků

IZO
169100740
151036608
169101266
169101274

Přehled pracovníků školy:
a)

pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Markéta Kubantová
PhDr. Michal Havlíček
Mgr. Helena Šrůtková
Mgr.Jiří Hruška
Mgr. Klára Svobodová
Mgr.Alena Rudolfová
Michaela Foster
Peter Foster
Bc. Aneta Tučková
Ing. Roman Marschner

b)

nepedagogičtí pracovníci:
Hana Černohlávková
Michaela Fuková Křížová

Údaje o zápisu:
Počet žáků přijatých k plnění povinné školní docházky ve ŠR 2014/15 :
nenastoupil :
počet rozhodnutí o odkladu školní docházky :

3
0
2

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků:
Prospělo s vyznamenáním :
Prospělo:
slovní hodnocení v 1. ročníku :
Neprospělo :

14
0
3
1

5 žáků školy složilo zkoušky Young learners-Movers pořádané British Council v Praze
1 žákyně se zúčastnila jazykové soutěže Basic Lingua na jazykovém gymnáziu v Hradci
Králové a obsadila 4.místo
1 žákyně obsadila 2. místo v krajském kole matematické soutěže Pangea
1 žákyně 5. ročníku složila zkoušku PET konanou British Council v Praze
1 žákyně složila zkoušku ze španělského jazyka konanou Cervantes Praha
Žáci 3. ,4. a 5. ročníku skládali Scio testy –Stonožka, Scate aj ,čtenář a dovednosti pro život
Žáci 1.-4. ročníku navštěvující Science kroužek se zúčastnili mezinárodní soutěže Pohár vědy
Žáci 3.-5.ročníku se zúčastnili kulturně jazykového výměnného pobytu s partnerskou
bilingvní školou v severošpanělském Ceceňas v termínu 14.-22.6.2015. Španělské děti přijedou
v termínu 4.-13.9.2015 k nám.

Prevence sociálně patologických jevů
Škola vzhledem ke své velikosti a rodinnému klima nemá již od svého počátku žádné problémy
se sociálně patologickými jevy .

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
Klára Svobodová
Fundraising ve školství – jak získat prostředky pro rozvoj školy NIDV
Seznámení s metodou CLIL-návštěva ZŠ České Budějovice
Učitelský summit – 24U
Výklad zákona o pedagogických pracovnících-Pracovní právo pro pedag. pracovníky
Jitka Červinková
Hravá logopedie v praxi – CVV
Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ – CVV
Návštěva mateřské školy Sluníčko v Českých Budějovicích
Helena Šrůtková
Písmo Comenia Script-NIDV
Hana Černohlávková
Studium pedagogiky – NIDV
Jiří Hruška
Seznámení s metodou CLIL-návštěva ZŠ v Českých Budějovicích
Michaela Foster
Seznámení s metodou CLIL – návštěva ZŠ v Českých Budějovicích
Peter Foster
seznámení s metodou CLIL – návštěva ZŠ v Českých Budějovicích

Aneta Tučková
Učitelský summit – 24U
Metodický kurz anglického jazyka – Londýn – v rámci výzvy 56

Alena Rudolfová
Jazykový pobyt v Margate /UK/ - v rámci výzvy 56
Roman Marschner
Učitelský summit – 24U

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
2.9. dopravní hřiště 1.-5. ročník – dopravní výchova
20.9. 1. výprava outdoorového kroužku-Bohdaneč
22.9. Dožínky na zámku –MŠ a ZŠ
23.9. Všestary archeopark 1.-5. třída ZŠ
29.9. Harvest festival – sbírka pro rodiny dětí z MŠ pro sociálně slabé –společný program s dětmi a předání sbírky
1.10. progam s pejsky – MŠ a družina
8.10. loutková pohádka Luciášek-MŠ a 1. třída
16.-19.10. fotoworkshop České Švyćarsko 3.-5. třída
22.10. Možná přijde i kouzelník – MŠ a ZŠ
30.10. divadlo Drak – MŠ a ZŠ
31.10. Halloween – MŠ a ZŠ
12.11. Pověsti pro štěstí KD Dubina – 3.-5. třída
14.11. ředitelské volno – návštěva školy ZŠ České Budějovice a seznámení s metodou CLIL
22.11. 2. výprava outdoorového kroužku-Okolo Hradce
27.11. Magic concert-anglické divadlo – MŠ a ZŠ
4.12. Ples plyšáků-lampionový průvod -spaní ve škole a školka
5.12.Mikuláš
17.12. Basic Lingua – jazyková soutěž na PJSG v HK
17.12. Vánoční program v Kutné Hoře
18.12. Vánoční dílničky a besídka
19.12. učení v přírodě-projektový den na rytířském hradišti v HK
15.1. – 1. část Malá technická univerzita- MŠ a 1.-2. třída
18.-23.1. lyžařský kurz MŠ a ZŠ
26.-29.1. ukázkové hodiny pro rodiče
5.2. knihovna 1. třída
6.2. zápis do 1. ročníku
10.2. Jak byla straka Pepina nemocná-pohádka MŠ a 1. třída
25.2. bruslení ZŠ a MS
26.2. karneval MŠ
26.2. 2. část malá technická univerzita
4.3. bruslení ZŠ a MŠ
7.3. 3. outdoorová výprava
11.3. bruslení
12.3. 3. část malá technická univerzita
18.3. bruslení

24.3. Den Japonska-projektový den MŠ a ZŠ
26.3. 4. část malá technická univerzita
27.3. 2. outdoorové vyučování-rytířské hradiště HK-projektový den
9.4. 5. část malá technická univezita
10.4. knihovna 3.-5. třída-Poezie
11.4. zkouška ze španělštiny Cervantes Praha
16.4. – 4.6. plavání pro MŠ- U Majáku
24.4. VIDA park Brno 3.-5. ročník
25.4. 4. outdoorová výprava
27.4. návštěva thajského sboru
4.5. účast na republikovém kole matematické soutěže Pangea
7.5. Den matek – vystoupení dětí
13.5. ukázková hodina baseballu
14.-28.5. masáže do škol ZŠ
15.5. skype se španělskou školou
18.-22.5. sbírka pro Ukrajinu
19.5. návštěva Apolenky MŠ a ZŠ
25.5. 3. ročník zkoušky YLE –British Council Praha
30.5. cyklovýlet outdoorového kroužku
14.-22.6. jazykový pobyt 3.-5. ročníku ve Španělsku
24.6. Malá z rybárny – výlet na výstavu-Praha-Malostranská beseda
26.6. Loučení se školou –akce pořádaná MÚ Pardubice VII
19.7.-15.8. jazykový pobyt Margate Anglie-Alena Rudolfová-výzva 56
2.-16.8. metodický pobyt pro učitele AJ-Londýn-Aneta Tučková –výzva 56

Nabídka mimoškolních aktivit
Ve škole funguje školní družina částečně ve španělském jazyce.Děti nastupují do
školní družiny po skončení vyučování a mohou zde zůstat až do 17.00.
V době po ukončení vyučování nabízí škola následující mimoškolní aktivity
science - v českém jazyce
kreativní práce na iPadu – v českém i anglickém jazyce
klavír – v českém a japonském jazyce
kytara – v anglickém jazyce
aerobic –v českém a španělském jazyce
outdoorový kroužek – v českém jazyce
zdravé vaření – v českém jazyce

Údaje o inspekční činnosti – viz příloha
Základní údaje o hospodaření školy – viz příloha
v Pardubicích dne 2.8.2015

zpracovala:

Mgr. Klára Svobodová
manažerka školy

PhDr. Michal Havlíček
ředitel školy

