
 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 

za školní rok 2015/2016 

 

 

 

 

 

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:   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: 

  

                PhDr.Michal Havlíček 

                Mgr. Veronika Slavíková 

                Mgr. Hana Kmochová 

                Mgr. Alena Rudolfová 

                Mgr. Věra Kouřimová 

                Mgr. Renata Štěpánková 

                Mgr. Kateřina Červinková Houšková 

                Mgr. Jiří Hruška 

                Bc. Aneta Tučková 

                       Michaela Fosterová 

                       Peter Foster 

                       Jitka Červinková 

                     

                                                                           

b) nepedagogičtí pracovníci: 

  

                 Mgr. Klára Svobodová 

  Hana Černohlávková 

                 Michaela Fuková Křížová 

                                         

 

Údaje o zápisu: 

 

Počet žáků přijatých k plnění povinné školní docházky ve ŠR 2015/16: 7  

nenastoupil :       0 

počet rozhodnutí o odkladu školní docházky :    0 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 

 

                                                                  

slovní hodnocení –postoupilo do dalšího ročníku :                                 26 

Neprospělo :                                    0     
 

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

obsadili 2.a 4. místo 

1 žákyně obsadila 1. místo v krajském kole matematické soutěže Pangea 

V celostátním kole matematické soutěže Pangea byla naše škola vyhodnocena jako škola 

s nejlepšími výsledky v 6. ročníku 

Žáci 3., 5. a 7. ročníku skládali Scio testy –Stonožka, Scate aj  a Čtenář 

Žák 4. ročníku se umístil na 1. místě v soutěži Videopohlednice z mého města v anglickém 

jazyce pořádanou MŠMT 



 

Žákyně 6. ročníku obsadila 2. místo v literární soutěži v anglickém jazyce pořádanou PORG v 

Praze 

 

Žáci 3.-5.ročníku se zúčastnili kulturně jazykového výměnného pobytu s partnerskou 

bilingvní školou ze severošpanělského Ceceňas   
Žáci 3.-6. ročníku se v říjnu zúčastnili týdenního jazykového pobytu v irském Dublinu 

. 

 

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: 
 

 

Jitka Červinková 

 

Setkávání s Hejného metodou-konference-H-mat 

Blended learning- v rámci výzvy 57 

Základy první pomoci – PMEDUCA 

Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věku - PMEDUCA 

 

 

Jiří Hruška 

 

Rozvoj matematické gramotnosti-nakladatelství Fraus 

Lektor pro společné vzdělávání-NUV,MŠMT 

Letní škola-matematika podle profesora Hejného 

 

Peter Foster 

 

iPad ve školní praxi - Mgr. Kováš Kováč 

Základy první pomoci - PMEDUCA 

Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věku – PMEDUCA 

 

Kateřina Červinková-Houšková 

 

iPad ve školní praxi – Mgr. Tomáš Kováč 

Bleanded learning – v rámci výzvy 57 

 

 

Aneta Tučková 

 



iPad ve školní praxi - Mgr. Tomáš Kováč 

Učitelský summit – 24U 

Bleanded learning – v rámci výzvy 57 

Roadshow pro školy – Hradec Králové 

English Teachers Day –Cambridge ESOL 

Základy první pomoci – PMEDUCA 

Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věku – PMEDUCA 

 

Alena Rudolfová 

 

iPad ve školní praxi – Mgr. Tomáš Kováč 

Bleanded learning – v rámci výzvy 57 

Základy první pomoci – PMEDUCA 

Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věku - PMEDUCA 

 

Mgr. Veronika Slavíková 

 

Setkávání s Hejného metodou-konference-H-mat 

Rozvoj matematické gramotnosti  - nakladatelství Fraus 

Comenia script – metodika psaní – Studio aktivit a vzdělávání Praha 

Bleanded learning – v rámci výzvy 57 

Jak vyučovat pravopisné učivo na 1.stupni?-CCV Pardubice 

iPad ve školní praxi – Mgr. Tomáš Kováč 

Základy první pomoci – PMEDUCA 

Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věku –PMEDUCA 

 

Mgr. Hana Kmochová 

 

iPad ve školní praxi– Mgr. Tomáš Kováč 

Bleanded learning – v rámci výzvy 57 

Učitelský summit – 24U 

Základy první pomoci – PMEDUCA 

Nejčastější onemocnění dětí předškolního věku – PMEDUCA 

 

Mgr. Renata Štěpánková 

 

Setkávání s Hejného metodou-konference-H-mat 

Bleanded learning – v rámci výzvy 57 

iPad ve školní praxi – Mgr. Tomáš Kováč 

Učitelský summit – 24U 

Bilingvní výchova v předškolním věku- DVPP Pardubice 

Dny pokusů pro MŠ – CVPP Pardubice 

Základy první pomoci – PMEDUCA 

Nejčastější onemocnění dětí předškolního věku - PMEDUCA 

 



 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 

31.8. Setkání rodičů,dětí a učitelů v jídelně Pohanka,která pro nás letos nově vaří 

1.9. schůzka rodičů ZŠ a beseda s profesorem K.Rýdlem o slovním hodnocení a vnitřní motivaci k učení 

4.-13.9. výměnný pobyt se španělskou školou –Španělé v ČR 

24.9. schůzka rodičů školkových dětí 

26.9.-3.10. jazykový pobyt v irském Dublinu 

12.10. seznámení s basketbalem – společná účast rodičů,dětí a učitelů na 1. zápose v ČEZ aréně 

16.10. návštěva mateřské školy Amálky/MŠ pro děti ze sociálně slabého prostředí/ a odevzdání daru v podobě potravin 

,které jsme sesbírali v rámci našeho Harvest festivalu 

21.10. Po stopách Keltů-vlastivědný výlet 5.a 6. ročníku do Archeoparku Všestary a do Nasavrk 

23.10. přírodovědná exkurze /3.-6. ročník/do Planetária HK-Sluneční soustava 

26.10. soutěž-Vaří celá rodina- O nejlepší dýňovou polévku 

4.11. sociometrický průzkum školáků – šikana – PPP Pardubice 

12.11. Neviditelná výstava Praha 3.-6. ročník 

20.11. VIDA park Brno- MŠ i ZŠ 

24.11. představení Červená Karkulka-MŠ a 1.-2. ročník 

26.11. Možná přijde i kouzelník-představení pro MŠ i ZŠ 

2.12. spaní ve škole a školce,lampionový průvod 

3.12. Čert,Mikuláš a Anděl na návštěvě v Klasu 

11.12. outdoorové vyučování na Rytířském hradišti v HK-MŠ i ZŠ 

16.11. jazyková zkouška Basic Lingua na jazykovém gymnáziu v HK 

17.11. divadelní představení Štedrej večer nastal-divadlo Drak HK 

17.11. vánoční dílničky pro rodiče a děti a slavnostní vystoupení v kostele Rosice nad Labem 

11.-15.1. testovací týden-pololetní opakování 

17.-22.1. lyžařský pobyt-MŠ i ZŠ- Liberecká bouda 

29.1. školení učitelů-iPad ve výuce- Mgr. Tomáš Kováč 

3.2. 1. bilingvní čtení-znakový a český jazyk s rodinou Houškových-Červinkových 

8.2. VCD Pardubice- Tučnáci na arše-MŠ a 1.-3. třída 

5.3. výprava za netopýry do pevnosti Josefov-MŠ i ZŠ- 

8.3. Scio testy- čtenář  

9.3. Multikulturní Praha za vlády Karla IV a procházka Prahou po jeho šlépějích- 3.-6. třída 

11.3. MŠ-outdoorový pobyt v hradeckých lesích 

15.3. návštěva sokolníků-MŠ i ZŠ 

17.3. návštěva Janea Bradley a jejích dcer v naší škole-společná etická výuka,odpoledne společné setkání s rodiči nad 

tématem INKLUZE 

18.3. 2.bilingvní čtení manželé Cretin-Maly, princ-francouzsko-české 

7.-18.4. kontrola ČŠI 

8.4. Biocentrál-Chlapec a svět-ZŠ 

12.4. scio testy 3.-5. třída a Scate-angličtina 

18.-22.4. Duhový týden 

25.4. Filharmonie Pce-MŠ a 1.-3. třída 

2.5. čarodějnice 

3.5. Den matek-společný picnik na Kunětické hoře 

6.5. – přírodovědný výlet do Pasíček- záchranná stanice 

26.4.-15.6. plavání pro MŠ 

20.5. MŠ a 1.-2. třída –návštěva hasičů 

20.5. Food revolution Day s Jamie Oliverem-společná akce rodičů,dětí a učitelů-společné vaření a zahradní slavnost 

6.- 15.6. testovací týden-pololetní opakování ZŠ 

10.6. 3D a 2D promítání-MŠ a ZŠ 

15.6. pedagogická rada 

16.6. schůzka rodičů MŠ a ZŠ – INKLUZE a jak jsme se na ni připravili u nás ve škole 

20.6. školní akademie- MŠ a ZŠ 

21.-25.6. škola a školka v přírodě- Potštejn 

27.6. sportovní dopoledne v H-centru- MŠ a ZŠ 

28.6. statek Jestřábka –MŠ a ZŠ-výlet 

30.6. pedagogická rada a školení učitelů-zdravotnický kurz 

 



 
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 aktivity 

 science - v českém jazyce 

 kreativní práce na iPadu – v českém i anglickém jazyce 

                aerobic –v českém 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 21.7.2016  zpracovala: Mgr. Klára Svobodová 
     manažerka školy 
     PhDr. Michal Havlíček 
     ředitel školy 


