Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2021/2022
Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o.
Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice

Základní údaje o škole:
jednatel:
ředitel školy:
zástupce ředitele:
školská rada:

PhDr. Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová
Mgr. Kateřina Šuchová
Mgr. et Mgr. Alena Jirásková
Mgr. Kateřina Červinková Houšková
Mgr. et Mgr. Alena Jirásková
Michal Bíza
Jana Rule
Mgr. Tomáš Kováč
Mgr. Klára Svobodová

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:

skolaklas@skolaklas.cz, info@skolaklas.cz
774 305 555, 774 305 707
www.skolaklas.cz

ŠVP:

Mezinárodní bilingvní základní škola s rozšířenou multikulturní výchovou

Škola sdružuje:
1. mateřskou školu o maximální kapacitě
2. základní školu o maximální kapacitě
3. školní jídelnu o maximální kapacitě
4. školní družinu o maximální kapacitě

IZO
28 dětí
85 žáků
95 žáků
80 žáků

169100740
151036608
169101266
169101274

Přehled pracovníků školy:
a)

pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Klára Svobodová
Mgr. Kateřina Šuchová
Mgr. et Mgr. Alena Jirásková
Mgr. Kateřina Červinková Houšková
Mgr. Tomáš Kováč
Mgr. Ondřej Sucharda
Mgr. Aneta Tučková
Mgr. Khadija Ibrahim
Mgr. Jaroslava Nováková
Ing. Petra Nováková
Mgr. Pavlína Lakmayerová
Bc. Tomáš Koreš
Bc. Markéta Boušková
Lucie Masaříková, DiS.
Veronika Farkašová – asistent pedagoga
Hana Černohlávková – asistent pedagoga
Bc. et Bc. Nathanial Filip
Claudia Rojas
Renata Boros
Kofi Nkrumah
Lenka Lucia Záhorová

b)

nepedagogičtí pracovníci:
PhDr. Michal Havlíček - jednatel, účetní školy
Hana Černohlávková – výdejna stravy
Martina Rösslerová – úklid
Jan Černohlávek – řidič

Údaje o zápisu:
Počet žáků přijatých k plnění povinné školní docházky ve ŠR 2021/22
nenastoupil:
Počet rozhodnutí o odkladu školní docházky:

27
0
0

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

80
0
4

Soutěže:
Kreativní soutěž k 80. výročí operace Anthropoid - POKOS (žáci VIII. a IX. ročníku)
Basic Lingua
iBobr
Klokan
Jazykové zkoušky:
Zkouška DELE A1 – escolar ze španělského jazyka – celkem 4 žáci, 20. 5.
Cambridge zkouška z anglického jazyka - celkem 11 žáků na úrovních YLE, KET, PET, 12. a 28. 5.
Scio testy:
V., VII. a IX. ročník – Sciotesty
IV., VI. a VIII. ročník – Čtenářská gramotnost

Prevence sociálně patologických jevů
Ve škole působí sociální pedagog a metodik prevence, škola spolupracuje s terénní učitelkou a
různými subjekty počínaje Pedagogicko-psychologickou poradnou a středisky výchovné péče.
Prevenci sociálně patologických jevů zajišťujeme systémem aktivit a opatření:
- pravidelné školní sněmy – hodina týdně s třídním učitelem, při které žáci mohou debatovat a
řešit jakékoli záležitosti ve škole, v mezilidských vztazích atd.
- adaptační týden
- školní výlety / školy v přírodě
- kariérové poradenství
- zákaz používání mobilních telefonů ve škole – podpora přátelského klimatu a osobního
kontaktu mezi žáky, eliminace času stráveného ve virtuálním prostředí

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
Renata Boros
• Hry a interaktivní metody na hodinách cizích jazyků (online, 24.8.2021)
• Jak vyučovat cizí jazyk děti ve věku 4-7 let (online, 21.10.2021)
• Jak kreativně a hravě na gramatiku (online, 14.12.2021)
Bc. Markéta Boušková
• Evaluar para aprender. Recursos y estrategías. (online,8.10.2021)
• Más allá de memorizar (webinář,10.12.2021)
• Zážitková hudební výchova (online, 23.11.2021)
• Ofrecer retroalimentación de forma respetuosa en el aula de español (webinář ELE
Internacional, 20.10.2021)
• Příprava občanů k obraně státu (13.5.2022, POKOS, Pardubice)
Mgr. Kateřina Červinková-Houšková
• Základy kognitivně behaviorální terapie v práci s klienty s úzkostnými fobickými a
depresivními problémy (27.10.2021)
• Kontinuum Světové školy - setkání učitelů z pilotujících škol (18.-19.10.2021)
• Světová škola - evaluační on-line setkání Kontinuum Světových škol (14.12.)
• Kvalita, kvantita? anebo jak zajišťovat postoje žáků ve výuce (Varianty, ČvT, Praha,
17.5.2022)

Mgr. et Mgr. Alena Jirásková
• Zástupce ředitele v hlavní roli (2.11.2021)
• Más allá de memorizar (webinář, 10.12.2021)
• Kontinuum Světové školy - setkání učitelů z pilotujících škol (19.10.2021)
• Zrychlené učení jazyků s Jakubem Pokem (webinář, 9.11.2021)
• Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy: GRAMATIKA ve výuce češtiny
pro cizince. (webinář, 24.3.2022)
• Kurz lektorských dovedností (JSNS, ČvT, Praha, 6.5.2022)
• Kurz lektorských dovedností - MV JSNS a kritické myšlení (JSNS, ČvT, Praha, 14.15.6.2022)
• Festival mediálního vzdělávání (16.-18. 8. 2022, Praha, Seznam)
Mgr. Khadija Ibrahim
• "Fun Lead - in Activities" (Jazyková škola Spěváček, online, 24.3.2022)
Bc. Tomáš Koreš
• Zrychlené učení jazyků s Jakubem Pokem (webinář, 9.11.2021)
Mgr. Pavlína Lakmayerová
• Aktivizující výuka aneb didaktická strategie “líného učitele” (webinář, 18. 3. 2022)
Mgr. Jaroslava Nováková
• Kurz hodnotového vzdělávání HV1 (2-3.5. 2022)
• Pedopsychiatrické minimum, Trauma respektující přístup (webinář, 14.6.2022)
Ing. Petra Nováková
• Matematická prostředí I v Hejného metodě na 2.stupni ZŠ (webinář, 17.3.2022)
• Matematická prostředí II v Hejného metodě na 2.stupni ZŠ (webinář, 31.3.2022)
• Praktické rady pro organizaci času (webinář na Ucimeonline.cz - listopad 2021)
• Dreamenglish (webinář, 15.-19.2.2022)
Mgr. Kateřina Šuchová
• Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení (říjen-červen 2022)
• Meta: Organizace a financování jazykové přípravy
• Festival mediálního vzdělávání (16.-17. 8. 2022, Praha, Seznam)
Mgr. Aneta Tučková
• Workshop s Robertem Čapkem - Zažijte den ve škole s Líným učitelem (11.10.2021)
• Kontinuum Světové školy - setkání učitelů z pilotujících škol (18.10.2021)
• 7P z PPUČ pro MŠ/ZŠ aneb „Jak zaměřit učení dětí ve škole na základní gramotnosti“
(4. 10. 2021)
• Internetoví úžasňáci (25. 5. 2022, online, Google)
• Hrajeme si s micro:bity (26. 7. 2022, Polička, Edutime)
• LEGO Education SPIKE Prime (15. 8. 2022, Brno, Insgraf)
• Festival mediálního vzdělávání (16. + 18. 8. 2022, Praha, Seznam)
• Jak na CodeWeek 2022 (22. 8. 2022, online, NPI Digikoalice)
Lenka Lucia Záhorová
• Série webinářů z Teorie typů:
o PhDr. Šárka Miková - Jak zvládat emoce nejen u dětí?
o PhDr. Šárka Miková - Jak učit děti (ne)dělat chyby?
o PhDr. Šárka Miková - Sebedůvěra - jak jsi podpořit?

•
•
•
•

o Mgr. Daniel Vychodil - Výchova (nejen) kluků v Čechách i na Moravě (WŠ
Pardubice - program Důvěra v život)
o PhDr. Šárka Miková - Jak zvládat vzdor a nenarušit sebehodnotu dítěte
Zlatá pravidla komunikace s dětmi: Aby slova nezraňovala (online seminář NPI)
Primární logopedická prevence (akreditovaný kurz MŠMT)
Bc. Dita Šimáčková Dis. - Logopedická prevence v praxi MŠ (Speciálně-pedagogická a
rodinná poradna Pohodová rodina)
Mgr. Michal Kořenář - Dvojjazyčnost - Konflikt za který Vám mozek poděkuje (webinář Fyziologický ústav AV ČR - Neurovědy)

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
13.-17. 9. adaptační výjezd I.-IX. ročník: Samopše
27.-28. 9. učitelský teambuilding – Orlické hory
6.10.
Bydžovská Lhotka – pomoc na farmě (I. a II. ročník)
8.10.
kariérové poradenství: Darina Kocúrová (letuška)
11.10.
Stěžery ZOO (MŠ)
13.10.
Bydžovská Lhotka – pomoc na farmě (V. a VI. ročník)
18.10.
Bydžovská Lhotka – pomoc na farmě (VII. ročník)
20.10.
Bydžovská Lhotka – pomoc na farmě (III. a IV. ročník)
20.10.
MUDr. Kunst - beseda s psychiatrem
22.10.
divadlo Drak: Kašpárkův zvěřinec (MŠ)
22.10.
Enteria arena - přehlídka středních škol a zaměstnavatelů (VIII. a IX. ročník)
25.10.
Bydžovská Lhotka – pomoc na farmě (VIII. a IX. ročník)
3.11.
Halloween + Día de los muertos
4.10.
KD Hronovická: Malý princ (MŠ + I. a II. ročník)
5.11.
kariérové poradenství: Julie Salk (učitelství)
9.11.
The PET day
10.11.
iBobr (V. ročník)
10.11.
GAMPA: výstava OKO/UCHO (VII.-IX. ročník)
11.11.
iBobr (VI. a VII. ročník)
12.11.
IT Day
16.11.
iBobr (IX. ročník)
19.11.
Bubnovačka - bubnuj za dětství bez násilí (Centrum Locika, VIII.+ IX. ročník)
19.11.
Výstava Komenský v komiksu (Muzeum východních Čech, VIII.+IX. ročník)
19.11.
divadlo Drak: Cesta (VIII. a IX. ročník)
24.11.
Náprstkovo muzeum - výstava Válka opěvovaná a nenáviděná (V.-IX. ročník)
24.11.
Muzeum hudby - Gotika na vlastní kůži (V.-IX. ročník)
24.11
divadlo Minor: Sněhurka is not dead! (V.-IX. ročník)
24.11.
Rosice - rozsvěcení vánočního stromu
26.11.
Thanksgiving day
26.11.
kariérové poradenství: Vítězslav Čapek (starosta Rosic)
12/2021 - 2/2022 - zapojení do akce Amnesty International Maraton psaní dopisů (VI.-IX. ročník)
15.12.
Ekocentrum Paleta: program Vánoce (MŠ)
16.12.
Závodiště Pardubice - bruslení (I.-IX.ročník)
17.12.
divadlo Drak: O bílé lani (V.-II. ročník)
20.12.
kino Cinestar: Myši patří do nebe (I.-IV. ročník)
20.12.
Laser game club Pardubice z.s. (V.-IX. ročník)
21.12.
Velká vánoční hra
7.1.
Závodiště Pardubice - bruslení (I.-II. ročník)
7.1.
kariérové poradenství: Ing. Tereza Ryšavá (finanční management)

přespávání ve škole
vysvědčení na sněhu - Mladé Buky
lyžařský kurz - Rokytnice n. Jizerou (V.-IX. ročník)
Závodiště Pardubice - bruslení (I.-IV. ročník)
jednodenní lyžování - Mladé Buky (MŠ + I.-IV. ročník)
Velká valentýnská hra (V.-IX. ročník)
divadlo Minor: Bratři naděje (V.-VII. ročník)
den se sokolníky
kariérové poradenství: kpt. Mgr. Milan Novotný (vojenský kaplan)
fyzioterapie pro ZŠ
pečeme a vaříme pro Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině - sbírka (V.-VI. a VIII.IX. ročník)
17.3.
Saint Patrick's Day
18.3.
divadlo Drak: Hvězdný posel (III. a IV. ročník)
22.3.
festival Jeden svět (VII.-IX. ročník)
25.3.
festival Jeden svět (V.-VI. ročník)
28.3.
festival Jeden svět (I.-IV. ročník)
30.3.-1.4. Humanitární sbírka na pomoc Ukrajině ve spolupráci s Železnice pomáhá (celá ZŠ)
1.4.
kariérové poradenství: Ing. David Mužík (architekt)
4.4.
Den Japonska (MŠ)
4.4.
Fakescape (2. stupeň)
4.4.
Památník Zámeček (VIII. a IX. ročník)
8.4.
kariérové poradenství: Pavla Sonntagová (Život plus)
22.4.
Den Země
25.-28.4. dny otevřených dveří v I. ročníku
29.4.-6.5. studijní pobyt v Alicante v rámci programu Erasmus (2. stupeň)
9.5.
projektový den s Janem Kršňákem (III.-V. ročník)
10.5.
projektový den s Janem Kršňákem (2. stupeň)
9.-13.5. dny otevřených dveří v MŠ
25.5.
lezení - školní pohár (VII. a IX. ročník)
26.5.
Den Ukrajiny
1.6.
Den dětí
3.6.
kariérové poradenství: Ing. Martin Dvořák (diplomacie)
10.6.
kariérové poradenství: Jan Komárek (online marketing)
20.-24.6. škola v přírodě (ZŠ)
27.6.
VČ divadlo: Showtime (V.-IX. ročník)
28.6.
divadlo Drak: Červená Karkulka (I.-IV. ročník)
29.6.
školní akademie + rozloučení s IX. ročníkem
26.1.
31.1.
6.-11.2.
9.2.
10.2.
14.2.
15.2.
8.3.
11.3.
16.3.
16.3.

MŠ i ZŠ absolvovali kurz plavání v Aquacentru Pardubice.
Jako Světová škola jsme absolvovali pilotní ověřování Kontinua světových škol a i v tomto roce
plnili podmínky globálního rozvojového vzdělávání.
Iniciovali jsme projekt charitativních svačinek na podporu ukrajinských spolužáků.
Jako Skutečně zdravá škola jsme plnili podmínky programu zdravého stravování.

Nabídka mimoškolních aktivit
Ve škole funguje školní družina a školní klub. 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:
o zdravé vaření
o šití
o školní noviny
o iPadový kroužek
o sborový zpěv
o doučování z českého , anglického a španělského jazyka a matematiky
o doučování českého jazyka pro cizince

Údaje o inspekční činnosti
V loňském roce nebyla konána žádná inspekční činnost.

Projednáno na pedagogické radě dne 30. 8. 2022.
Schváleno školskou radou dne 20. 9. 2022.
Za Školskou radu:
Mgr. Klára Svobodová

………………………………………………..

Mgr. Kateřina Červinková Houšková

………………………………………………..

Mgr. Alena Jirásková

………………………………………………..

Michal Bíza

………………………………………………..

Jana Rule

………………………………………………..

Mgr. Tomáš Kováč

………………………………………………..

Základní údaje o hospodaření školy
Hlavním zdrojem příjmů ve školním roce 2021/22 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 (projekt „Způsob a formy vzdělávání
v základních školách s oběma stupni základního vzdělávání a menšími třídními kolektivy, jejichž
zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí“ Č. j.: MSMT-21106/2021-2) a
v rámci projektu škola pro inkluzi 3 (registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022855).
V kalendářním roce 2021 škola ukončila výběrové řízení na přestavbu areálu školy financovaného za
pomocí investičního grantu IROP (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003783) a zahájila přípravu na
vlastní přestavbu a provozování školy v náhradních prostorech.
V souvislosti s přesunem do náhradních prostor a nárůstem počtu žáků bylo škole umožněno upravit
povolené počty dětí/žáků.
V kalendářním roce 2022, kdy škola zahájila práce na přestavbě areálu, byly realizovány první úhrady
za z tohoto titulu; škola naopak obdržela první refundaci nákladů a současně zahájila jednání s bankou
o poskytnutí úvěru na financování prací nepokrytých z investičního grantu.
Příspěvek na úhradu nájemného v objektech pronajímaných pro potřeby školy ani jiný příspěvek na
úhradu provozních či investičních nákladů nebyl ze strany statutárního města, ani krajského úřadu či
jiného subjektu poskytnut.
V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině došlo k výraznému nárůstu počtu žáků z řad
válečných běženců a s tím souvisejícímu zvýšení příjmů z normativů a rovněž nákladů na zajištění
výuky těchto žáků.
V kalendářním roce 2022 škola rovněž obdržela finanční prostředky v rámci projektu Erasmus
(projekt č. 2021-2-CZ01-KA122-SCH-000041881), finanční prostředky z daru Nadace O2 (projekt
Chytrá škola) a finanční prostředky na zajištění jazykových kurzů pro ukrajinské děti (projekt č.
0045/15/UKR_JK/2022)
Hospodaření ve dvanáctiměsíčním období kalendářního roku 2021 skončilo účetním ziskem ve výši
54.237,28 CZK.
Účetní zisk byl z rozhodnutí valné hromady společnosti v plné míře převedena na účet neuhrazených
ztrát minulých období.
v Pardubicích dne 28.07.2022
zpracovali:

Mgr. Kateřina Šuchová
ředitelka školy
PhDr. Michal Havlíček
jednatel zřizovatele

