
  

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 

za školní rok 2017/18 

 

 

 

 

 

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 bilingvní 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 ţáků             151036608 

3. školní jídelnu o maximální kapacitě      80                     169101266 

4. školní druţinu o maximální kapacitě     55 ţáků            169101274 

    

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


Přehled pracovníků školy: 

 

a) pedagogičtí pracovníci: 

  

                PhDr.Michal Havlíček 

                Mgr. Veronika Slavíková 

                Mgr. Alena Jirásková 

                Mgr. Renata Štěpánková - mš 

                Mgr. Kateřina Červinková Houšková 

                Mgr. Jiří Hruška 

                Mgr. Tomáš Kováč 

                Mgr. Iryna Midyanka - asistent pedagoga 

Iveta Čechová - asistent pedagoga 

Hana Černohlávková - asistent pedagoga 

                Bc. Aneta Tučková 

                Bc. Ondřej Sucharda 

                BSc. Hons Lenka Eclessová - mš 

                       Peter Foster 

                       Iva Fialová - mš 

                       Ricardo Padilla - mš 

                 Mgr. Jiří Rejl 

                 Mgr. Libuše Tesařová 

                 Mgr. Khadija Ibrahim                   

                 B.A Macarena Barra 

                 Mgr. Daniela Kykalová – školní terapeut 

                     

                                                                           

b) nepedagogičtí pracovníci: 

  

                 Mgr. Klára Svobodová - jednatel, manaţer školy 

  Hana Černohlávková - výdejna stravy 

                 Jan Černohlávek - řidič 

                                         

 

Údaje o zápisu: 

 

Počet ţáků přijatých k plnění povinné školní docházky ve ŠR 2017/18     10  

nenastoupil :       0 

Počet rozhodnutí o odkladu školní docházky :    1 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 

                                                                  

slovní hodnocení - postoupilo do dalšího ročníku :                                 43 

Neprospělo :                                    1     



 

 

 

. 

Prevence sociálně patologických jevů 
 

Ve škole je přítomen metodik prevence a školní psychoterapeut, kteří realizují MPP . 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 

 

Iveta Čechová 

Jak nastavit hranice a neříkat ne - CCV 

Supervizní setkávání - Bezpečné klima, týmová spolupráce pedag. týmu 

 

Peter Foster  

Supervizní setkávání – Bezpečné klima, týmová spolupráce pedag. týmu 
 

 

Mgr. Kateřina Červinková-Houšková 

Konference  Zástupce, pravá ruka ředitele - Wolters Kluwer 

Šikana a Kyberšikana - Salinger 

Převzetí titulu „Nejlepší zástupce ředitele ZŠ - Zlatá karabina 2018“ 

Supervizní setkávání - Bezpečné klima, týmová spolupráce pedag. týmu 
 

 

Macarena Barra 

Supervizní setkávání - Bezpečné klima, týmová spolupráce pedag. týmu 
 

Ricardo Padilla 

Supervizní setkávání - Bezpečné klima, týmová spolupráce pedag. týmu 
 

 
 

Bc. Aneta Tučková 

Harry Potter jako dílo postmoderní literatury: nápady a interpretace - Ţivotní 

vzdělávání z.s. 

Organizační setkání realizačního týmu Světové školy - 4 x ročně v Praze/Člověk 

v tísni) 

Studijní pobyt v Lisabonu v rámci projektu Globální rozvojové vzdělávání 2018 -

NIDV a Clube Intercultural Européu 

Setkání s Aminou Mohammed - představitelkou OSN v rámci jejího pobytu v Praze 

Supervizní setkávání - Bezpečné klima, týmová spolupráce pedag. týmu 

Školení Google 
 

 



 

Mgr. Alena Jirásková 

Studijní pobyt v Granadě v rámci projektu Globální rozvojové vzdělávání 2018 -

NIDV a Clube Intercultural Européu 

Převzetí titulu Světová škola - Americká ambasáda v Praze - Člověk v tísni 

Supervizní setkávání - Bezpečné klima, týmová spolupráce pedag. týmu 
 

 
 

Mgr. Veronika Slavíková 

Supervizní setkávání - Bezpečné klima, týmová spolupráce pedag. týmu 
 

 

Mgr.BcA. Tomáš Kováč 

Formativní hodnocení , sebereflexe a kladné sebepojetí ţáka 

Setkání s Hejného metodou - Univerzita Karlova 

Supervizní setkávání - Bezpečné klima, týmová spolupráce pedag. týmu 

školení Google 

 

 

Mgr. Renata Štěpánková 

Inkluze pomocí hudby, výtvarného tvoření a pohybu CCV 

Logopedická prevence opoţděného vývoje řeči a vývojové dysfázie, praktická 

cvičení - Ţivotní vzdělávání z.s. 

Práce s dvouletými dětmi - CCV 

Supervizní setkávání - Bezpečné klima, týmová spolupráce pedag. týmu 
 

 

Mgr. Klára Svobodová 

Supervizní setkávání - Bezpečné klima, týmová spolupráce pedag. týmu 

eTwinningový  kontaktní seminář -18.-20.10. Rakousko 

 

BSc Hons Lenka Eclessová  

S hudbou? S hudbou!   CCV  

Supervizní setkávání - Bezpečné klima, týmová spolupráce pedag. týmu 
 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
12.9. metodické setkání pro rodiče a učitele s výživovým poradcem Jakubem Přibylem 

23.9. Školní farmářský trh  

2.-13.10. Harvest festival 

5.10. vzdělávací výlet do Národní galerie a Národního zemědělského muzea 

9.10. M3 – logopedická pohádka o líném jazýčku 

11.10. bilingvní čtení 



18.10. metodické setkání pro rodiče a učitele o neuropedagogice s profesorem Karlem Rýdlem 

19.10. beseda pro žáky s novinářkou Fatimou Rahini o uprchlictví 

20.10. Přebírání ceny za výtvarnou soutěž v rámci festivalu Jeden svět v České televizi 

23.10. bubenický workshop 

1.-3.11. zážitkový pobyt na téma uprchlictví žáků 5.-7. ročníku v Orlických horách 

8.11. metodické setkání pro rodiče a učitele s psychoterapeutkou Danielou Kykalovou 

13.11.Den laskavosti 

15.11. Dáša a Bohouš mění svět – vernisáž výstavy komiksů a přebírání ceny za výtvarnou 

soutěž 3.-4. ročník 

16.11. Přebírání ceny za soutěž Vícejazyčnost je bohatství – 1.-2. ročník 

5.,6.,12. a 13. návštěvy v Domově pro seniory v Chlumci nad Cidlinou-společné aktivity dětí a 

seniorů 

13.12. ústřední kolo jazykové soutěže Basic lingua v HK 

20.12. vánoční setkávání dětí,rodičů a učitelů v rosickém kostele 

2.-6.1. lyžařský kurz 

10.1. Poslední trik G. Meliése – divadlo Drak 

11.1. městská knihovna – 1. ročník 

12.1. aktivní účast žáků 6.-7. ročníku na prezidentské volbě 

Leden-únor bruslení každý týden 

18.1. beseda na téma Islám 

25.1. senioři z Domova pro seniory z Chlumce nad Cidlinou na návštěvě ve škole 

1.2. další supervizní setkání pedagogů na téma Bezpečné klima 

21.2. kino- Coco 

2.3. supervizní setkání vedení školy na téma Bezpečné klima 

9.3. Den na podporu Tibetu 

21.3. arabsko české bilingvní čtení 

23.3. konference alternativních škol – Cesta ke vzdělání 

9.-13.4. Rainbow week  

12.4. beseda pro žáky a následně i pro rodiče na téma mediální výchova s Bobem Kartousem 

16.-20.4. otevřené výukové hodiny pro veřejnost 

20.4. zápis do 1.ročníku 

23.-28.4. vzdělávací pobyt učitelů na téma globální výchovy – Granada-Španělsko 

18.4. metodické setkání rodičů se školní terapeutkou na téma „ Povídej, naslouchám anebo 

mluvit není stejné jako komunikovat.“ 

12.5. Cambridge zkoušky z anglického jazyka 

16.5. Den matek – tradiční piknik 

17.5. Festival Jeden svět 

18.5. Multikulturní jarmark – prezentace školy a program na téma Fake news a migrace 

4.-9.6. vzdělávací pobyt učitelů na téma globální výchovy-Lisabon ,Portugalsko 

15.6. VČD – O statečném kováři – divadlo 

18.-22.6. škola v přírodě- Broumovský klášter 

27.6. školní akademie a aukce školních výtvarných prací 

29.6. Kniha za vysvědčení – veletrh nakladatelství Usborne  

 

 

 

Vybraní ţáci 5. a 6. ročníku se v prosinci zúčastnili, stejně jako kaţdý rok, jazykové 

soutěţe Basic Lingua na PSJG v Hradci Králové 

 

Vybraní ţáci 3.,4. a 5. ročníku se zúčastnili jazykové zkoušky z anglického jazyka 

YEL pořádanou British council v Praze. 



 

Ţáci 7. ročníku absolvovali zkoušku ve španělském jazyce DELE pořádané 

Institutem Cervantes v Praze 

 

Ţáci 5.-7. se, stejně jako kaţdý rok, zúčastnili mezinárodní matematické olympiády 

Pangea 

 

Všichni ţáci 3.-7. ročníku se zúčastnili srovnávacích testů od společnosti Scio 

 

Heřman Červinka – ţák 3. ročníku získal ocenění za nejlepší výsledek v Pardubickém 

kraji v Národním testováníˇ 

 

Zapojili jsme se do projektu Světová škola, plnili podmínky programu a na konci 

roku získali ocenění Světová škola 

 

Škola získala ocenění nevládních organizací za charitativní a dobrovolnickou činnost. 

 

Ţáci 5. a 6. ročníku získali zvláštní ocenění za výtvarnou soutěţ vyhlášenou v rámci 

festivalu Jeden svět a ocenění si převzali přímo v České televizi 

 

Ţáci 1. a 2. ročníku získali 2. místo ve výtvarné soutěţi Vícejazyčnost je bohatství 

 

Škola získala 3. místo v projektu pořádaném Nadací Lux za podporu etické výchovy 

na školách. 

 

Zástupkyně ředitele Kateřina Červinková získala 1. místo v soutěţi o nejlepšího 

zástupce ředitele - Zlatá karabina 2018 

 

 
Nabídka mimoškolních aktivit 
 

Ve škole funguje školní druţina. Děti nastupují do školní druţiny po skončení 

vyučování a mohou zde zůstat aţ do 17.00. 

 

V době po ukončení vyučování nabízí škola následující mimoškolní aktivit 

                kytara - v anglickém jazyce 

 kreativní práce na iPadu - v českém i anglickém jazyce 

                přírodovědný krouţek - v anglickém jazyce 

                zdravé vaření - v českém jazyce 

 
  

Údaje o inspekční činnosti (viz příloha) 

 

 



 

Základní údaje o hospodaření školy (viz příloha) 

Dotace v letošním školním roce 

Bezpečné klima 63.000 

Výuka českého jazyka pro cizince 72.000 

Vzdělávání praxí – stáţe 140.000 

Ocenění Nadace Lux za podporu etické výchovy – 10.000,- 

Přírodní zahrada – 500.000 (přiznáno, dosud nečerpáno) 

Stále probíhá projekt Šablony I. Ze kterého je čerpáno 

 

  

v Pardubicích dne 10.9.2018  zpracovala: Mgr. Klára Svobodová 
     manaţerka školy 
     PhDr. Michal Havlíček 
     ředitel školy 
  



Základní údaje o hospodaření školy (příloha) 

 

Hlavním zdrojem příjmů ve školním roce 2017/18 byly příjmy ze školného, příjmy ze 

základních dotací ve výši 60 procent od Krajského úřadu Pardubického kraje a 

MŠMT; 

V kalendářním roce 2017 škola obdrţela a plně vyuţila téţ příspěvek na financování 

projektu Bezpečné klima a dar od nadace Lux. 

V kalendářním roce 2018 škola obdrţela a plně vyuţila téţ příspěvek na financování 

projektu vzdělávání praxí a podpora vzdělávání cizinců ve školách 

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. 

Hospodaření v dvanáctiměsíčním období kalendářního roku 2017 skončilo účetní 

ztrátou ve výši 606.287,75 CZK. 

Účetní ztráta byla z rozhodnutí valné hromady společnosti v plné míře převedena na 

účet neuhrazených ztrát minulých období. 

v Pardubicích dne 10.9.2018 zpracovala: Mgr. Klára Svobodová 

manaţerka školy 

PhDr. Michal Havlíček 

ředitel školy 

 


