Charakteristika školy:
1. Úplnost a velikost školy
Naše škola pracuje jako úplná základní škola s 1. až 9. roþníkem, školní družinou
a školní jídelnou. Zaujímáme postavení samostatného právního subjektu
(pĜíspČvková organizace) zĜízeného MČstem Pardubice k 1.1.1994. V souladu se
zákonem þ. 561/2004 Sb. naše škola poskytuje žákĤm splnČní povinné školní
docházky a získání základního vzdČlávání.
Nacházíme se ve vilové zástavbČ v blízkosti panelové výstavby (sídlištČ
Dubina, ulice Na Drážce, ulice Dašická).
Kapacita školy je 750 žákĤ, v souþasné dobČ škola vzdČlává pĜibližnČ 600
žákĤ. PrĤmČrná naplnČnost tĜíd se pohybuje kolem 25 žákĤ. Ve vČtšinČ roþníkĤ
probíhá výuka ve tĜech paralelních tĜídách, v nČkterých ve dvou paralelních tĜídách.
VČtšina žákĤ dochází do školy z místa svého bydlištČ pČšky, škola je v dosahu
linek mČstské hromadné dopravy þ.1, 5, 8, 13, žáky ze satelitních vesnic vČtšinou
dopravují rodiþe auty.
Ve škole pracuje 5 oddČlení školní družiny, ve kterých je zapsáno pĜibližnČ
150 dČtí.
VČtšina žákĤ i zamČstnancĤ školy využívá služeb školní jídelny, stravuje se
zde pĜibližnČ 560 žákĤ a 50 zamČstnancĤ školy.
2. Vybavení školy
Naše škola je umístČna v oploceném parkovém areálu o rozloze 3,2 ha
s asfaltovým, antukovým a dopravním hĜištČm, školní zahradou se skleníkem.
K vybavení náleží hala a tČlocviþna se sociálním zázemím a gymnastickým sálem, 5
pavilonĤ s 23 kmenovými tĜídami, pavilon odborných uþeben, v nČmž jsou umístČny
pracovny a kabinety fyziky, chemie s laboratoĜí, hudební výchovy, dílen, pĜírodopisu,
pČstitelských prací a 2 uþebny informatiky. Odborné uþebny zemČpisu, anglického,
nČmeckého jazyka a výtvarné výchovy jsou umístČny ve 4. pavilonu.
V budovČ bývalé hasiþské zbrojnice jsou umístČna dvČ oddČlení družiny a
keramická dílna. Další dvČ oddČlení družiny byla novČ vybudována a vybavena v 5.
pavilonu. Vzhledem k tomu, že jsou v tomto pavilonu rovnČž první tĜídy, slouží
klubovny družiny v dopoledních hodinách jako prostor využívaný na herní aktivity pĜi
výuce. 5. oddČlení družiny je umístČno v 1. pavilonu a v dopoledních hodinách slouží
jako jazyková uþebna pro 1. stupeĖ.
V hospodáĜském pavilonu jsou umístČny kanceláĜe vedení školy, výchovného
poradce, ekonoma, PAM, sborovna, kabinety þeského jazyka, cizích jazykĤ a
dČjepisu, školní knihovna a cviþná žákovská kuchyĖ s možností výuky šití. V hlavní
budovČ je k dispozici jedna uþebna, koncipovaná jako víceúþelová posluchárna s 60
místy.
Venkovní sportovištČ (60 m bČžecká dráha, skok daleký, vrh koulí) užívá škola
pĜi výuce. Samostatná þást sportovišĢ je od areálu školy oddČlená plotem. V areálu
jsou umístČny dva venkovní stoly na stolní tenis, které žáci mají možnost využívat
bČhem velké pĜestávky a po vyuþování.
Všechny uþebny jsou svČtlé, þisté, esteticky upravené, odpovídající hygienickým
normám. Všechny pavilony mají bezbariérový pĜístup, v pavilonu odborných uþeben
a v hospodáĜském pavilonu je umístČna výtahová plošina pro vozíþkáĜe, ve všech
pavilonech s výjimkou 2. a 4. pavilonu je vybudováno WC pro vozíþkáĜe.
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Všechny kabinety 1. stupnČ jsou vybaveny PC s tiskárnami, pĜístup k PC mají
vyuþující ve sborovnČ, posluchárnČ, knihovnČ a uþebnách informatiky, k dispozici je 5
kopírek.
Škola vČnuje velkou pozornost integraci žákĤ se speciálními vzdČlávacími
potĜebami – viz kapitola o integraci.
V dobČ volna a pĜestávek žáci využívají areál školy. ŽákĤm prvního stupnČ a
v rámci školní družiny je nabízen pitný režim, všichni žáci si mohou bČhem pĜestávek
kupovat svaþinky a státem dotované mléko.
3. Charakteristika pedagogického sboru
Ve škole pracuje pĜibližnČ 40 pedagogických pracovníkĤ - uþitelé,
vychovatelky a pedagogické asistentky.
PĜibližnČ 92% pedagogických pracovníkĤ má odbornou kvalifikaci, 75 % hodin
z uþebního plánu školy je vyuþováno aprobovanČ.
Ve škole pracuje správce ICT, metodik prevence, výchovný poradce pro 1. a
2. stupeĖ, specialista pro environmentální výchovu, koordinátor tvorby Školního
vzdČlávacího programu.
Všichni uþitelé jsou vyškoleni v oblasti práce s poþítaþem (90% znalost Z, 25%
prošla celým 4 letým kursem). Celý uþitelský sbor prošel vzdČláváním zamČĜeným na
odhalování šikany v dČtském kolektivu, na prvky moderní výuky, na kritické myšlení,
všichni jsou proškoleni v problematice ochrany mimoĜádných událostí a vČtšina þlenĤ
sboru má základní kurz první pomoci.
PrĤmČrný vČk pedagogického pracovníka ve škole je 42 rokĤ, ve škole uþí
6 mužĤ.
4. Charakteristika žákĤ
V naší škole se vzdČlávají žáci z okolní vilové zástavby, velký poþet žákĤ je
rovnČž ze sídlištní zástavby v okolí školy a velký poþet dČtí bydlí se svými rodiþi
v okolních vesnicích, odkud dojíždČjí – pĜibližnČ 8% z celkového poþtu žákĤ.
V naší škole je vzdČláváno velké množství žákĤ se specifickými poruchami
uþení a chování, dČti se zdravotním postižením tČlesným, sluchovým a zrakovým, ale
vČnujeme se rovnČž dČtem nadaným, které pracují podle samostatného
individuálního programu. SportovnČ nadaní žáci mohou od 6. roþníku pracovat ve
tĜídČ s vČtším množstvím hodin tČlesné výchovy zamČĜených pĜedevším na
basketbal.
5. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
Škola je zapojena do nČkolika projektĤ v rámci svých ekologických aktivit –
jsme þleny klubu Tereza a také jsme zapojeni v síti M.R.K.E.V. Získali jsem titul
Ekoškola roku 2005, úspČšní jsem opakovanČ rovnČž v krajské ekologické pĜehlídce
Zelený Pardoubek.
V rámci prevence sociálnČ patologických jevĤ je škola zapojena do
mezinárodního projektu PĜipraveni pro život, který realizuje v rámci hodin výchovy ke
zdraví v 6. roþníku.
V prĤbČhu roku vyuþující roþníkĤ a pĜíbuzných pĜedmČtĤ zaĜazují do výuky
velké množství projektĤ doplnČných exkurzemi (na 1. stupni napĜíklad projekty
zamČĜené na roþní období, tradiþní svátky, týdenní projekty v rámci škol v pĜírodČ, na
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2. stupni pĜedevším dČjepisné, zemČpisné i pĜírodovČdné projekty, projekty
propojující výuku informatiky a výtvarné výchovy s ostatními pĜedmČty).
6. Spolupráce s rodiþi a jinými subjekty
TĜikrát roþnČ svolávají tĜídní uþitelé schĤzku rodiþĤ žákĤ, dvakrát roþnČ jsou
rodiþe informováni o prospČchu a chování žákĤ na konzultaþním odpoledni.
V pĜípadČ potĜeby mĤže být tĜídní schĤzka svolána tĜídním uþitelem þastČji. Výchovní
poradci a metodik prevence mají stanoveny konzultaþní dny a hodiny pro jednání
s rodiþi. Rodiþe mohou školu rovnČž navštívit vždy po vzájemné dohodČ
s vyuþujícím. Jedno odpoledne v mČsíci pracuje ve škole psycholog – zamČstnanec
Pedagogicko – psychologické poradny v Pardubicích, jehož služeb mohou využívat
pedagogiþtí zamČstnanci školy, žáci i jejich rodiþe.
Ve škole pracuje jako samostatný právní subjekt Spoleþnost pĜátel ZŠ
Studánka s vlastními stanovami, rozpoþtem, pracovním plánem a plánem
hospodaĜení s registrací MV ýR. Sdružení se prostĜednictvím volené Rady úþastní
Ĝešení Ĝady problémĤ ve škole.
Rada rodiþĤ se schází zpravidla 1x za 2 mČsíce ve sborovnČ školy. PravidelnČ
se jí úþastní zástupce vedení školy, pĜípadnČ uþitelé, kteĜí se podílejí na
organizování pĜíslušné akce. Kontakt rodiþĤ s Radou rodiþĤ zajišĢují zástupci
jednotlivých tĜíd. Spolupráce je velmi dobrá.Ze svého rozpoþtu Spoleþnost pomáhá
škole financovat Ĝadu akcí školy.
Od 1.1.2006 ve škole pracuje novČ zĜízená školská rada, nČkteĜí þlenové
školské rady jsou zároveĖ þleny Rady Spoleþnosti pĜátel, schĤzky jsou spoleþné a
rovnČž Ĝešení problémĤ a pomoc škole probíhá na bázi spolupráce všech tĜí
subjektĤ.
Škola organizuje akce pro veĜejnost zamČĜené pĜedevším na žáky školy a
jejich rodiþe – adventní sobota ve škole, dny otevĜených dveĜí školy, sobotní lyžování
v Deštném, pĜímČstský tábor pro žáky školy, ale rovnČž akce zamČĜené na další
subjekty v regionu – Mikulášský turnaj v košíkové pro žáky pardubických základních
škol, sportovní dopoledne pro dČti z mateĜských škol, sbČrové akce, z jejichž výtČžkĤ
nakupujeme dárky pro dČti v dČtském domČ ve Veské, pĜipravujeme dárky pro dČti
na dČtském oddČlení pardubické nemocnice ke Dni dČtí, zorganizovali jsme školení
v oblasti poþítaþové gramotnosti pro seniory z domova dĤchodcĤ. Z mateĜských škol
nejúžeji spolupracujeme s mateĜskou školou Korálek, které pomáháme pĜi organizaci
mikulášské nadílky, dČtského dne a mnoha dalších akcích.
Škola spolupracuje s mnoha dalšími partnery – s ekologickými centrem
Paleta, základními i stĜedními školami v regionu, s vysokými školami pedagogického
smČru (þasté pedagogické praxe studentĤ VŠ na naší škole), s okresní knihovnou,
Pedagogicko – psychologickou poradnou v Pardubicích, s ÚMO Pardubice III i
Kulturním domem Dubina.
Rodiþe i další partneĜi školy se mohou o þinnosti školy informovat pĜedevším
na webových stránkách školy, žáci školy vydávají školní þasopis, minimálnČ dvakrát
roþnČ rodiþe dostávají informaþní zpravodaj o dČní ve škole.
Ve škole pracuje 14 þlenná žákovská rada se schĤzkami 1 x za mČsíc.V
žákovské radČ jsou zástupci ze všech tĜíd od 5. do 9. roþníku. Žákovská rada formou
svých pĜipomínek ovlivĖuje dČní ve škole a je spoluorganizátorem mnoha akcí školy.
Rada má své zástupce v MČstském parlamentu.

ZŠ Pardubice – Studánka

3

Školní vzdČlávací program

