
 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 

za školní rok 2013/14 

 

 

 

 

 

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. Markéta Kubantová 

  Mgr. Klára Svobodová 

  Martin Forman 

 

Adresa:  Základní škola  a mateřská škola KLAS s.r.o. 

  Školní náměstí 37, Pardubice - Rosice nad Labem                  

 

 

IČO:   46577742 

DIČ:   CZ46577742 

RED IZO: 669100731  

 

 

e-mail:  info@skolaklas.cz, klas@email.cz 

telefon:  466536898, 774305555, 774305707 

web:  www.skolaklas.cz 

 

 

ŠVP:  Mezinárodní bilinguální základní škola s rozšířenou  

  multikulturní výchovou 

 

Škola sdružuje:                                                                          IZO 

 

1. mateřskou školu o maximální kapacitě 40 dětí              169100740     

2. základní školu o maximální kapacitě    55 žáků             151036608 

3.Školní jídelnu o maximální kapacitě      80                     169101266 

4. školní družinu o maximální kapacitě     55 žáků            169101274 

    

mailto:info@skolaklas.cz
http://www.skolaklas.cz/


Přehled pracovníků školy: 

 

a) pedagogičtí pracovníci: 

  Mgr. Markéta Kubantová 

  Gloria Etcheverry - Uruguay 

  PhDr.  Michal Havlíček 

  Mgr. Helena Šrůtková 

                                André Galhardo - Portugalsko 

  April Bagley - USA 

  Mgr. Iva Diblíková 

  Amalia Tjekka - Indonesia 

                                 Mgr.Jiří Hruška 

                                 Mgr. Klára Svobodová 

                                 Ing. Ilona Vašková 

                                 Alena Rudolfová 

                                Ing. Roman Marschner                          

                                                                           

b) nepedagogičtí pracovníci: 

   

 Hana Černohlávková 

                                         

 

Údaje o zápisu: 

 

Počet žáků přijatých k plnění povinné školní docházky ve ŠR 2012/13 : 4  

nenastoupil :       1 

počet rozhodnutí o odkladu školní docházky :    0 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 

 

Prospělo s vyznamenáním :                                                                10                         

Prospělo:                                                                   4 

slovní hodnocení v 1. ročníku :                                                               4  

Neprospělo :                                    0     

 
3 žáci školy složili zkoušky Young learners-Flyers a 1 žákyně –Young Learners-Movers 

pořádané British Council v Praze 

3 žáci se zúčastnili jazykové soutěže Basic Lingua na jazykovém gymnáziu v Hradci Králové 

Obsadili jsme krásné 2.a 4. místo ačkoliv jsme byli nejmladší ze všech. 

 

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: 

 
Mgr. Markéta Kubantová  

 
Relaxační techniky v pedagogické praxi       CCV Pardubice 

Letní škola prof. Hejného  

Projektová schůzka Comenius – Anglie 

ZŠ a MŠ Znojmo – konference multimédia ve výuce 

  

April Bagley 

 
projektová schůzka Comenius - Turecko 

 

Mgr. Iva Diblíková 

 
Comenia script – NIDV 

Hrové činnosti v prvopočátečním čtení   - CCV Pardubice 

 

Klára Svobodová 

 
Seminář Erasmus +       NAEP Praha 

Angličtina v raném věku   - MŠMT 

ZŠ a MŠ Znojmo – konference-multimédia ve výuce 

CLIL – British Council a MŠMT 
 

Jitka Červinková 

 
Relaxační techniky v pedagogické praxi         CCV Pardubice 

Od čmárání ke psaní                                         CCV Pardubice 

 

Amalia Tjekka 

 
eTwinning seminář – Řecko   - NAEP Praha 

 

Jiří Hruška 

 
ZŠ a MŠ Znojmo –  Smart club konference multimédia ve výuce 

Zdravotník zotavovacích akcí – SZŠ Hradec Králové 

 

Helena Šrůtková 

 
 ZŠ a MŠ Znojmo –konference multimédia ve výuce 

Proč jsou děti stále více agresivní – a co s tím  – CCV Pardubice 

 

Gloria Etcheverry 
 



Mezinárodní konference cizích jazyků - Barcelona 
 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
31.8. neformální setkání rodičů ,učitelů a dětí 

2.9. schůzka rodičů ZŠ a školské rady 

5.9. Vyšehrátky- Praha-Vyšehrad 

6.9. sportovní den na kolech a koloběžkách-Lesní hřbitov HK 

8.-14.10. projektová schůzka Comenius- Turecko- 4.-7. Ročník/ 

1.10. návštěva obecního úřadu Rosice nad Labem -7. ročník 

3.10. Filharmonie HK 3.-7. Ročník 

24.10. 1.-2. Ročník a MŠ divadlo Ententýky dva špalíky 

31.10. Halloween 

13.11. Pirátská pohádka 1.-2. Ročník a MŠ 

20.11. Lesní kouzla -Paleta 

28.11. Hej mistře – divadlo DRAK HK a návštěva interaktivní dílny Labyrint 

5.12. čertovský den a Mikuláš 

7.12. výlet outdoorového kroužku –Zavírání Orlice 

13.12. 3.-7. Ročník –VČD Pardubice- Tanecbook 

16.12. výlet Praha-multikulturní výchova- návštěva SAPA a oběd, muzeum  

18.12. zkoušky z AJ na gymnáziu v HK-Basic Lingua/4.5 a 7. Ročník/ 

19.12. vánoční dílny 

5.-10.1. lyžařský kurz-Cihlářská Bouda-MŠ i ZŠ 

Leden-březen-pravidelné bruslení 1 x týdně pro MŠ i ZŠ 

22.1. Voda-Ekopaleta 

16.-23.1. testovací týden  

30.1. – program Zdravá pětka 

27.-30.1. ukázkové hodiny pro rodiče  veřejnost 

7.2. zápis do 1. Třídy 

17.2. Jak si hrají tatínkové-divadlo Drak 

22.2. výprava outdoroového kroužku Planetárium HK 

4.-9.3. projektová schůzka Comenius Anglie /2.,3. A 4. Ročník/ 

10.3. Beatlesmania – 3.-7. Ročník VČD 

14.3. Travel buddy skype konference se španělskou školou  

21.3. Galerie výtvarného umění v HK-program a výstava 

Březen – červen – plavání U majáku pro MŠ 

8.4. Den Peru v-multikulturní den s Alenou a Fresia 

16.4. hledání velikonočních vajíček 

28.5. Děti hrají dětem-staré pověsti české 

21.-25.4. Duhový týden-MŠ i ZŠ 

19.-23.5. Multikulturní týden v Pce – latinsko americký den, palačinková dílna a multikulturní 

jarmark 

24.5. British Council-zkoušky Flyers/3. Ročník/-Praha 

29.5. schůzka rodičů 

17.-22.6. škola v přírodě-Slovensko-Liptov 

24.6. IQ landia Liberec 3.-7. Ročník 

24.6.park Mirakulum –MŠ a 1.-2.ročník 

26.6. školní akademie 

30.6. velká pedagogická rada 

 



 

Škola byla ve školním roce zapojena do projektů: 
 

Comenius-partnertsví škol –Healthy living s partnerskými školami z Polska, Řecka, Turecka a 

Velké Británie 

eTwinning – bilingvní škola Španělsko – Travel buddy projekt 

 

3 žáci školy složili zkoušky Young learners-Flyers a 1 žákyně –Young Learners-Movers 

pořádané British Council v Praze 

3 žáci se zúčastnili jazykové soutěže Basic Lingua na jazykovém gymnáziu v Hradci Králové 

Obsadili jsme krásné 2.a 4. místo ačkoliv jsme byli nejmladší ze všech. 
 

 

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 16.30. 

 

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 

                flétna – v českém jazyce 

                jazykový kroužek- čínština 

                outdoorový kroužek – v českém jazyce 

 
  

 

Údaje o inspekční činnosti 

 

Termín konání  poslední inspekce: 22.-24.4.2013 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

Hlavním zdrojem příjmů ve školním roce 2013/14 byly příjmy ze školného, příjmy z dotací 

Krajského úřadu Pardubického kraje a MŠMT; příspěvek na úhradu nájemného v objektech 

pronajímaných pro potřeby školy ani jiný příspěvek na úhradu provozních či investičních 

nákladů nebyl v tomto roce ze strany statutárního města či jiného subjektu poskytnut. 

Na přelomu roku 2013/14 škola ukončila čerpání finančních prostředků přiznaných v roce 

2012 v rámci projektu Comenius – Partnerství škol s celkovou výší dotace 506.200 a 

plánovaným dočerpáním v roce 2014. 

Hospodaření v dvanáctiměsíčním období roku 2013 skončilo účetním ziskem po zdanění ve 

výši 138.924 CZK. 

Účetní zisk byl z rozhodnutí valné hromady společnosti v plné míře převeden na účet 

neuhrazených ztrát minulých období. 
 

  



v Pardubicích dne  18.8.2014  zpracovala: Mgr.Klára Svobodová 
     manažerka školy 
     PhDr.Michal Havlíček 
     ředitel školy 


