Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2016/17

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

Základní údaje o škole:
jednatel:
manažer školy:
ředitel školy:
školská rada:

PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová
Mgr.Klára Svobodová
PhDr. Michal Havlíček
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 bilingvní 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:
PhDr.Michal Havlíček
Mgr. Veronika Slavíková
Mgr. Hana Kmochová
Mgr. Alena Rudolfová
Mgr. Renáta Šťastná
Mgr. Dita Bilíková
Mgr. Renata Štěpánková
Mgr. Kateřina Červinková Houšková
Mgr. Jiří Hruška
Mgr. Iryna Midyanka
Bc. Aneta Tučková
Bc. Ondřej Sucharda
BSc. Hons Lenka Eclessová
Peter Foster
Jitka Červinková
B.A Macarena Barra

b)

nepedagogičtí pracovníci:
Mgr. Klára Svobodová-jednatel ,manažer školy
Hana Černohlávková – asistent pedagoga
Michaela Fuková Křížová - úklid
Jan Černohlávek- řidič

Údaje o zápisu:
Počet žáků přijatých k plnění povinné školní docházky ve ŠR 2015/16:
nenastoupil :
počet rozhodnutí o odkladu školní docházky :

3
0
0

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků:
slovní hodnocení –postoupilo do dalšího ročníku :
Neprospělo :

35
0

2 žáci se zúčastnili jazykové soutěže Basic Lingua na jazykovém gymnáziu v Hradci Králové a
obsadili 2.a 4. místo

Žáci 3.-5. ročníku otestovali své znalosti anglického jazyka v jazykové Cambridge zkoušce
YLE a všichni zkoušku velmi úspěšně zvládli.
Žáci 3., 4. a 5. a 6.ročníku skládali Scio testy –Stonožka, Scate aj a Čtenář
Žáci základní i mateřské školy získali zvláštní ocenění za účast na soutěži Vícejazyčnost je
bohatství .
Naše škola, jako jediná škola v ČR, byla doporučena českým zastupitelským úřadem v New
Yorku a vybrána do mezinárodního projektu Welcoming City.
Žáci 3.-7.ročníku se zúčastnili kulturně jazykového výměnného pobytu s partnerskou
bilingvní školou ze severošpanělského Ceceňas .
Žáci 5.-7. ročníku se zúčastnili výtvarné soutěže k festivalu Jeden svět.
Škola získala bronzový certifikát za splnění podmínek v programu Skutečně zdravá škola.

.

Prevence sociálně patologických jevů
Škola vzhledem ke své velikosti a rodinnému klima nemá již od svého počátku žádné problémy
se sociálně patologickými jevy.
Ve škole je přítomen metodik prevence a školní psychoterapeut.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
Mgr. Jiří Hruška
Návštěva Scio školy v Olomouci
PhDr. Jitka Kendíková – ředitelka ZŠ a gymnázia J.G. Jarkovského – začleňování žáků s autismem

Peter Foster
Setkání nad matematikou prof. Hejného – H-mat
Návštěva ZS Galileo Frýdek Místek - matematika Hejného v angličtině

Mgr. Kateřina Červinková-Houšková
Návštěva Scio školy v Brně
Návštěva ZŠ a gymnázia J.G. Jarkovského-společné vzdělávání
Příklady dobré praxe při zavádění inkluzivních opatření v mš- Magistrát města Pardubic
PhDr. Jitka Kendíková – ředitelka ZŠ a gymnázia J.G. Jarkovského – začleňování žáků s autismem
Komunikační dovednosti s dětmi – Salinger ,z.s.
Vztahy mezi dětmi – Salinger, z.s.

Bc. Aneta Tučková
Návštěva Scio školy v Praze a Brně
Návštěva ZŠ a gymnázia J.G. Jarkovského
Rozvoj podnikavosti a iniciativy,inovace – Magistrát města Pardubic
PhDr. Jitka Kendíková – ředitelka ZŠ a gymnázia J.G. Jarkovského – začleňování žáků s autismem
Společné vzdělávání -celostátní konference -INFRA
Workshop Original Play – Fred Donaldson -ZŠ Waldorfská Brno
Rozvíjení komunikačních a sociálních kompetencí učitelů-prevence stresu a syndromu vyhoření ICCV Pardubice

Mgr. Alena Rudolfová
Návštěva ZŠ a gymnázia J.G.Jarkovského
Doplňující didaktické studium cizího jazyka – španělský jazyk- Krajské centrum vzdělávání Plzeň

Mgr. Veronika Slavíková
Návštěva Scio školy v Olomouci
Setkání nad matematikou prof. Hejného – H-mat
PhDr. Jitka Kendíková – ředitelka ZŠ a gymnázia J.G. Jarkovského – začleňování žáků s autismem
Didaktické hry a další činnosti na 1. stupni ZŠ – CCV Pardubice
Genetická metoda výuky čtení v praxi – CCV Pardubice
Konference projektu Skutečně zdravá škola- Praha

Mgr. Hana Kmochová
Celoroční hry,soutěže a projekty zájmového vzdělávání – NIDV Pardubice
Supervize pro pedagogické pracovníky – NÚV Praha

Mgr. Renata Štěpánková
Beseda s neurologem MuDr. J.Šimkem – dětská imunita a zdravé stravování
Inkluze – společné vzdělávání pro předškolní vzdělávání – CCV Pardubice
Jóga a jógové hry předškoláky – CCV Pardubice
Rozvoj motoriky u dětí předškolního věku – CCV Pardubice

Mgr. Dita Bilíková
Setkání nad matematikou prof. Hejného – H mat

Mgr. Klára Svobodová
Návštěva Scio školy v Olomouci
Návštěva ZŠ a gymnázia J.G. Jarkovského
Setkání nad matematikou prof.Hejného – H-mat
Inkluzivní vzdělávání,příklady dobré praxe- Magistrát města Pardubic
Beseda s neurologem MuDr. J.Šimkem – dětská imunita a zdravé stravování

Konference ředitelů mateřských škol – příklady dobré praxe-prezentace školy- INFRA

Mgr. Iryna Midyanka
Dítě s autismem ve třídě – Pasparta
Metodika činnosti asistenta pedagoga – CCV
Poruchy autistického spektra a Aspergův syndrom – Rodinné mosty

Mgr. Daniela Kykalová
Problémové dítě v mateřské škole aneb jak porozumět chování dětí v mateřské škole-Mansio v.o.s.
Brno

Hana Černohlávková
Školení pro pracovníky školních jídelen – KHS Pardubice

BSc Hons Lenka Eclessová
Jóga a jógové hry pro předškoláky – CCV Pardubice
I vaše ruce mohou zachránit život-první pomoc– CCV Pardubice
Matematika podle prof. Hejného – H mat

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
4.9. Dětský rybolov v Bohdanči – neformální setkání dětí,rodičů a učitelů
8.-16.9. výměnný česko-španělský pobyt.Ceceňas 4.-7. ročník
14.9. cyklo výlet do Hradeckých lesů – MŠ a 1.-2. ročník
22.9. Mezinárodní den jazyků – Evropský dům-3.-7.ročník
23.9. Paběrkování-Skutečně zdravá škola – Den strávený sběrem brambor, řepy a kedluben Mˇ3 a 1.-2. třída
27.9. Barevná linka-výtvarný workshop v domě U Jonáše – MŠ
29.9. Bilingvní čtení -česko-slovenské 1.-7. ročník a MŠ
3.10. Bilingvní čtení -česko-španělské 1.-7. ročník a MŠ
3.-4.10. konference pedagogů MŠ – prezentace školy
19.10. Praha-Národní divadlo-prohlídka a workshop v biopekárně Zemanka
26.10. Lichožrouti-kino-starší MŠ
1.11. Halloween – MŠ
2.11. Elce pelce do pekelce – divadlo VČD Pce
11.11. Vícejazyčnost je bohatství – předávání cen MŠ a ZŠ
14.11. Bilingvní čtení poezie -ZŠ
16.11. Škola Malého Stromu – divadlo tlumočené do znakového jazyka – ZŠ
22.11. Sebezkušenostní seminář v Kosatci-centru pro hendikepované- 5.-7. ročník
28.11. Interview s imigranty – projekt Welcoming city
1.12. spaní ve škole a školce-lampionový průvod a Den Nového Zélandu
2.12. Mikuláš ve škole a školce
7.12. návštěva pražské Scio školy-Aneta
11.12. vánoční outdoorová výprava na Kuks
12.12. Louskáček – divadlo Hybernia Praha – učitelé ZŠ a MŠ-vystoupení Nicol Kašíkové

14.12. Ústřední kolo jazykové soutěže Basic Lingua-1.SJG HK
15.12. Mezinárodní Vánoce-vánoční workshopy ve škole
15.12. společné zpívání koled v kostele sv. Václava v Rosicích nad Labem – rodiče, děti, učitelé
2.-7.1. lyžařský kurz – Rokytnice nad Jizerou – MŠ a ZŠ
Leden-únor – solná jeskyně Birdie – MŠ /pravidelně 1 x týdně/
11.1. sběr baterií a elektroodpadu
31.1. běžkování v Hradeckých lesích 1.-7. ročník – vysvědčení na sněhu
1.2. Lední revue – MŠ a 1.-3. třída
7.2. návštěva přírodovědného centra 4.-7. ročník
Únor-březen – pravidelné denní lyžování v Hlinsku-MŠ
22.2. bilingvní česko-vietnamské čtení-ZŠ a MŠ
6.3. návštěva ZŠ J.G. Jarkovského – inkluze žáků s autismem-učitelé
16.3. beseda pro rodiče a učitele s neurologem J. Šimkem-o dětské imunitě
21.3. beseda pro rodiče a děti s bývalým hokejovým brankářem D. Salfickým
23.3. návštěva Scio školy v Praze 6-učitelé
27.-31.3. ukázkové hodiny pro rodiče a veřejnost
29.3. festival Jeden svět 2.-7. ročník
31.3. oslava Dne autismu
1.4. outdoorová výprava
3.4. Za Bezručem a Nohavicou do Ostravy- 5.-7. ročník
3.4. divadlo – VČD Pce – 1.-4. ročník
4.4. návštěva knihovny – MŠ
7.4. zápis do 1. ročníku ZŠ
10.4. návštěva Scio školy Brno – učitelé
11.4. výuka Zumby – MŠ
12.4. Čeština pro cizince v integračním centru -5.-7. ročník
24.4. anglické divadlo – 5.-7. ročník
24.-28.4. Duhový týden MŠ, ZŠ
4.-11.5. výměnný česko španělský pobyt – Pardubice
5.-7.5. česko španělský týmový víkend na Sázavě – rafty-4.-7. ročník
12.-19.5. multikulturní týden – 12.5. prezentace školy na Pernštýnském náměstí
16.5. bilingvní čtení
17.5. maminkovský picnic v parku Na Špici – Den matek – děti,rodiče,učitelé
18.5. setkání nad matematikou prof. Hejného – workshop pro rodiče a učitele
18.5. prezentace anglických knih nakladatelství Usborne-pro rodiče
Květen-červen – plavání MŠ
25.5. Cambridge zkoušky z AJ – Britské centrum Pardubice-3.-5. ročník
1.6. Den dětí
14.6. školní akademie-městská knihovna Pardubice
18.-23.6. škola a školka v přírodě-Kokořínsko
27.6. Na kolečkách na Kuňku/na bruslích nebo koloběžce/ 1.-7. ročník
28.6. výlet do Fajn parku v Chlumci nad Cidlinou-ZŠ, MŠ

Nabídka mimoškolních aktivit
Ve škole funguje školní družina. 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 aktivit
Šachy – v českém jazyce
kreativní práce na iPadu – v českém i anglickém jazyce

aerobic –v českém jazyce
tvoření – v českém jazyce
zdravé vaření – v českém jazyce

Údaje o inspekční činnosti – viz příloha
Základní údaje o hospodaření školy – viz příloha
v Pardubicích dne 21.8.2017 zpracovala:

Mgr. Klára Svobodová
manažerka školy

PhDr. Michal Havlíček
ředitel školy

