Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2020/21
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

ŠVP:

774305555, 774305707
www.skolaklas.cz

Mezinárodní bilinguální základní škola s rozšířenou
multikulturní výchovou

Škola sdružuje:
1. mateřskou školu o maximální kapacitě 20 dětí
2. základní školu o maximální kapacitě 75 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
1. Renata Boros
2. Markéta Boušková
3. Veronika Farkašová
4. Mgr. Kateřina Červinková Houšková
5. Bc. Nathanial Filip
6. Peter Foster
7. PhDr. Michal Havlíček
8. Mgr. Khadija Ibrahim
9. Mgr. Alena Jirásková
10. Ing. Olga Jonášová
11. Bc. Denisa Knížková
10. Mgr. Tomáš Kováč
11. Mgr. Pavlína Lakmayerová
12. Lucie Masaříková
13. Bc. Tomáš Koreš
14. Kofi Nkrumah
15. Mgr. Jaroslava Nováková
16. Claudia Rojas
17. Mgr. Ondřej Sucharda
18. Mgr. Kateřina Šuchová
19. Mgr. Aneta Tučková
20. Lenka Záhorová
b/ nepedagogičtí pracovníci
1. Mgr. Klára Svobodová
2. Hana Černohlávková
3. Monika Rösllerová
4. Jan Černohlávek

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

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků:
Prospělo s vyznamenáním :
Prospělo:
Neprospělo :
Odešlo na SŠ/SOU/ víceleté gymnázium

6
54
0
8

6
1
0

Soutěže: Pangea - matematika, účast 7 žáků z 5., 6., 7. a 9. ročníku
Jazykové zkoušky - Cambridge, AJ, účastnili se 3 žáci (Mikuláš Novotný, Vendula Klimešová,
Tereza Chebenová)
Žáci 4., 6., a 8. ročníku skládali Scio testy ( posunuté ze šk. roku 2019-20 kvůli pandemii )

Prevence sociálně patologických jevů
Ve škole působí sociální pedagog a metodik prevence, škola spolupracuje s SVP Pyramida.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
Vzhledem k pandemii probíhala většina školení online nebo formou webinářů.
Pavlína Lakmayerová
kurz Nevýchova
video Hejného matematika
dva e-booky od blogerky "Náročné dítě
kurz Učíme venku
Aneta Tučková
Mozkový jogging a mentální mapování / CCV Pardubice
Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy algoritmizace a programování
Revize RVP ZV - Startovací balíček - Digitální technologie
Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, základy informatiky
Olga Jonášová
Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ
Práce s chybou
Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ
Lucie Masaříková
Mozkový jogging a mentální mapování
Budování před matematických představ dětí ( 3 - 6 let) / H-mat
S pohádkou to zvládneme /pni Brno
Tomáš Kováč
online kurz Líný učitel

Kateřina Šuchová
letní škola mediální výchovy- online
Růst společně - přednášky z webu
školská legislativa
Markéta Boušková
FEDELE (španělská federace učitelů španělštiny) - výuka španělštiny jako cizího jazyka
Khadija Ibrahim
příprava a složení zkoušky TEFL

technologie ve výuce - online kurz
Alena Jirásková
Kurz akademických dovedností od Karlovy univerzity
eLearning pro výuku jazyků on-line v rámci evropského projektu Teachers in the Distance.
Renata Boros
Angličtina pro první stupeň - Jak rozmluvit každé dítě
SCI LEARN ENGLISH - Jak učit on line
Hry a interaktivní metody na hodinách cizích jazyků
Lenka Záhorová
kurz Asistent pedagoga
kurz Chůva pro děti do zahájení školní docházky
Knihy:
Jak (pře)žít s médii - Příležitosti a hrozby informačního věku a nové úkoly pedagogiky (Uwe
Buermann)
Digitální demence - Jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum (Manfred Spitzer)
Živá třída - Vyučování a kolektivní vědomí (Christopher M. Bache
Jaroslava Nováková
roční kurz pedagogické podpory pro matematiku Hejného metodou
online kurz Alchymie změny
kurz Hledání rovnováhy
Tomáš Koreš

 


online webinář - Supervizní setkání pro asistenty pedagoga

Hana Černohlávková a Martina Rösslerová
školení hygienického minima určeného pro pracovníky školních jídelen

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

30.8.
tradiční neformální setkání rodičů, žáků a učitelů školy- Park na Špici
4.-6.9.
team building učitelů - Baťův kanál
14.-18.9. adaptační pobyt 7.-9. ročníku - Orlické hory
17.9.
exkurze 5. ročníku - Kladruby a krajina UNESCO
21.9.
exkurze 3.-4. ročníku - obora divoké zvěře - Lázně Bohdaneč
22.-23.9. adaptační pobyt 5.-6. ročníku - Lužec nad Cidlinou
5.-9.10. adaptační pobyt 1.-4. ročníku - Kladruby nad Labem
20.10.
rodičovské schůzky online
24.2.
rodičovské schůzky online
26.3.
pohádka Paleček - Buchty a loutky - online
26.3.
předání dárků, které vyráběli žáci doma pro seniory - Senior park Sokoleč
30.3.
online exkurze do Temelína -7.-9. ročník
30.4.
zápis do 1. ročníku
25.5.
rodičovské schůzky online
1.6.
Nerf bitva 3.-4. ročník
1.6.
Laser game 5.-9. ročník
3.6.
beseda s entomologem na téma Vymírání hmyzu 7.-9. ročník
7.-11.6. škola v přírodě 1.-5. ročník - Škola kojota- Jamky
7.-11.6. rozlučkový týden s deváťáky - Orlické hory
14.-18.6. škola v přírodě 6.-9. ročník - Škola kojota - Jamky
14.-18.6. školka v přírodě - Stříbrný rybník - Hradec Králové
23.6. Španělský den 3.-9. ročník
23.6. Muzikohraní MŠ a 1.-2. ročník
24.6. přespávání ve škole, pasování prvňáčků a rozlučka s deváťáky - 1.-9. ročník
28.6. Paintball -5.-9. ročník - Hradec Králové
28.6. Park Na větvi -1.-4. ročník Hradec Králové
29.6. zakončení projektu 7.-9. ročníku Vymírání hmyzu-návštěva komunitní zahrady a umístění
plakátu vytvořeného žáky

Nabídka mimoškolních aktivit
Vzhledem k pandemii v tomto školním roce neprobíhaly žádné kroužky, doučování z českého
jazyky a matematiky probíhalo většinu roku online.

Inspekční činnost
11.6. - Získávání a analyzování informací o činnosti základní školy v období po návratu žáků k
prezenčnímu vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. a) školského zákona - online

Základní údaje o hospodaření školy
Hlavním zdrojem příjmů ve školním roce 2020/21 byly úhrady za poskytování školských služeb,
příjmy ze základních dotací ve výši 60 procent a ze zvýšených dotací až do 100 procent, včetně
doplatku za předcházející školní rok, od Krajského úřadu Pardubického kraje a příjem od MŠMT v
rámci podpory činnosti ZŠ s menšími třídními kolektivy.
V kalendářním roce 2020 škola obdržela a plně využila též příspěvek na financování projektu
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.
V kalendářním roce 2020 škola ukončila jednání se statutárním městem o odprodeji školského
areálu a s využitím úvěru od Oberbank a.s. a zápůjčky od nespřízněné fyzické osoby převedla areál
do svého vlastnictví.
Hospodaření ve dvanáctiměsíčním období kalendářního roku 2019 skončilo účetním ziskem ve výši
673.564,47 CZK.
Účetní zisk byl z rozhodnutí valné hromady společnosti v plné míře převedena na účet
neuhrazených ztrát minulých období a účet nerozděleného zisku.
v Pardubicích dne 13.09.2021
zpracovali: Mgr. Klára Svobodová manažerka školy
PhDr. Michal Havlíček

