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1. Základní údaje 

Název školy: Základní škola Srdcovka 

Adresa: Třebosice 10, 530 02 Pardubice 

Email: skola@skolasrdcovka.cz 

Webové stránky školy: http://www.skolasrdcovka.cz/ 

Právní forma: školská právnická osoba 

IČ: 713 41 081 

Identifikátor zařízení (IZO): 691001073 

Zřizovatel: Na rovině z. s., Třebosice 10, 53002 Pardubice (do 9. 12. 2021) 

       Srdcovkarium z. s., Třebosice 10, 53002 Pardubice (od 10. 12. 2021 změna názvu 
spolku) 

Vedení školy: Mgr. Pavel Chvojka – ředitel školy 

                          Mgr. Iva Broklová – zástupkyně ředitele školy 

Školská rada: Mgr. Tereza Loučková – za zřizovatele 

                         Mgr. Iva Broklová – za pedagogy 

                         Iva Vlčková – za rodiče 

 

2. Charakteristika školy 

Škola sdružuje: 

➢ Základní školu Srdcovka s kapacitou 100 žáků 

➢ Školní družinu s kapacitou 48 žáků 

➢ Školní jídelnu – výdejnu s kapacitou 80 žáků 

Školní rok 2020/2021: 

- Počet žáků k 30. 6. 2021: 79 

- Počet ročníků: 9 

- Počet tříd: 7 

- Školní družina: 1 oddělení s kapacitou 25 dětí 

Základní škola Srdcovka je malá škola rodinného typu. Ve výuce uplatňujeme směry a 
metody, které napomáhají k individuálnímu vzdělávání a podporují přirozený růst a rozvoj 
dítěte (Intuitivní pedagogika, Waldorfská pedagogika, Hejného matematika, Kritické 
myšlení, Formativní hodnocení aj.). Naší největší inspirací však zůstává pedagogika Marie 

Montessori. Škola je v provozu od září 2010, prvních pět let sídlila v Lázních Bohdaneč. 
Následně změnila působiště a od září 2015 je sídlem školy budova bývalé základní školy 
v Třebosicích. Jedná se o úplnou školu s prvním i druhým stupněm. V naší škole se učí 
v heterogenních skupinách a ročníky jsme seskupili do tzv. „dvojročí“ a „trojročí“. Žáci 
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prvního ročníku jsou ve třídě s druháky, a tvoří tak první dvojročí. Podobně tomu je i se 
staršími dětmi – žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku tvoří trojročí. Žáci šestého, 
sedmého, osmého a devátého ročníku jsou rozděleni na dvě skupiny, v mnoha předmětech 
a projektech však pracují všichni společně. 

Prostorové a materiální podmínky: 

Budova školy je patrová, s přízemní přístavbou a zahradou. Je pronajata od obce na dobu 

deseti let. V patře jsou čtyři učebny, sborovna a ředitelna. V přízemí je výdejna obědů a 
jídelna, školní družina, prostory dětské skupiny, dílna školníka a šatna. 

Škola nadále pracuje na zlepšování prostor. Během roku byl nově vymalován a vybaven 
prostor, který slouží jako dílna pro pracovní činnosti. Byly renovovány a dokoupeny školní 
notebooky, aby dostatečně odpovídaly požadavkům žáků i učitelů. Za školou na zahradě 
vznikl nový přístřešek, který výborně slouží o přestávkách i při výuce venku, chrání před 
deštěm i sluncem. 

Součástí budovy je také Dětská skupina Na rovině, která sídlí v přízemí školní budovy. 

Spolupráce s rodiči 

Pro naši školu je důležitá spolupráce rodiny a školy. Z tohoto důvodu se několikrát do roka 

konaly rodičovské schůzky a konzultace „ve třech“: učitel – rodič – žák. Pro rodiče 1. stupně 
jsme pořádali i „Společné snídaně“ – ranní setkání u snídaně, během nichž se rodiče mohli 

ptát na vše, co je zajímá a debatovat s pedagogy naší školy. Tradice začala online, ale 
přenesla se pak i do školy. Rodiče se mohou účastnit i dalších akcí jako Ukliďme Česko, Den 
pro rodinu, karneval atd. Rodiče se podílejí i na organizaci vánočních dílniček a jiných 
školních akcí. 

 

3. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací program 

Výchovně vzdělávací práce školy probíhaly podle Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání Kolem sebe. V družině se pracuje podle ŠVP Odpoledne jako doma. 

 

4. Personální zabezpečení činnosti školy 

Pedagogičtí zaměstnanci: 

Mgr. Pavel Chvojka – ředitel školy, učitel přírodovědných předmětů na 2. stupni 

Mgr. Iva Broklová – zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně, třídní učitelka prvního 
dvojročí 

Mgr. Luboš Matějka – třídní učitel ve druhém trojročí, učitel tělesné výchovy v prvním dvojročí 

Mgr. Tereza Loučková – třídní učitelka v 6. – 9. třídě, učitelka humanitních předmětů, českého 
jazyka, ročníkové práce a tělocviku na 2. stupni 

Ing. Soňa Beranová – učitelka matematiky na 2. stupni 

Bc. Tereza Krejčířová – učitelka anglického jazyka ve 3. – 9. třídě, metodik prevence 
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Mgr. Monika von Othegraven – učitelka německého jazyka v 8. a 9. třídě 

Monika Michalová – asistentka pedagoga na 2. st., vychovatelka ve školní družině 

Denisa Štěpánková – vychovatelka ve školní družině 

Mgr. Marie Lukeslová – koordinátorka domácího vzdělávání 

Provozní zaměstnanci: 

Jana Balcarová – provoz školní jídelny, uklízečka 

 

5. Údaje o žácích školy 

a) Údaje o počtu žáků k 1. 9. 2020 

Ročník počet chlapců počet dívek Celkem 

1. 5 6 11 

2. 6 2 8 

3. 6 2 8 

4. 6 5 11 

5. 8 1 9 

6. 3 3 6 

7. 9 2 11 

8. 5 2 7 

9. 7 3 10 

Celkem 55 26 81 

 

Podle výkazů nastoupilo 81 žáků, z toho 38 se vzdělávalo v individuálním vzdělávání. Žáci dle 
§41 jsou vzděláváni svými rodiči doma. Na konci obou pololetí absolvovali na naší škole 
přezkušování, je jim nabízen servis prostřednictvím e-mailového poradenství a sdílení 
výukových materiálů, rodiče mají možnost využít připravený didaktický materiál (pomůcky a 
pracovní listy) na webových stránkách školy, někteří se účastní výuky či akcí mimo školu i 
v průběhu školního roku (adaptační program, školní výlety, škola v přírodě). 

Škola evidovala 13 žáků s SVP, 7 žáků má IVP. Na denním studiu byli integrováni 2 žáci, kteří 
měli IVP a 1 pracoval s asistentem. 

b) Údaje o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 

K zápisu do 1. třídy se přihlásilo 9 žáků. Z toho jich bylo 6 přijato ke vzdělávání, 1 je vedený 
s odkladem povinné školní docházky a 2 žáci nebyli přijati. 

c) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Žáci jsou hodnoceni slovně. Slovní hodnocení je zpětnou vazbou o dosažených výsledcích ve 
vzdělávání. Dvakrát ročně, na vysvědčení, je slovní hodnocení formulováno jako dopis pro 
žáka. Dvakrát ročně, ve čtvrtletích, putuje slovní hodnocení rodičům jako informace o průběhu 
vzdělávání žáků. Žáci vyplňují také sebehodnotící dotazníky nebo si píšou vlastní hodnocení, 
čímž získávají obě strany další zpětnou vazbu o výsledcích vzdělávání. 
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Školu úspěšně dokončilo všech 6 žáků devátého ročníku. Všichni se dostali na vybranou školu. 
Čtyři žáci pokračují na střední škole (cestovní ruch, automobilový průmysl a svobodná škola), 
dva žáci odešli na střední odborné učiliště. 

6. Školské poradenské pracoviště, údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Školské poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby 
žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Tým ŠPP je tvořen výchovnou poradkyní a 
školní metodičkou prevence. Pracovníci ŠPP se scházejí zpravidla dvakrát do měsíce, dle 

aktuální potřeby častěji. Cílem těchto porad je vzájemně se informovat o průběhu řešení 
jednotlivých případů (zejm. v oblasti výchovných problémů) a dohoda na dalším postupu. 
Záznamy z jednotlivých setkání, realizované postupy a zhodnocení jednotlivých oblastí jsou 
uloženy u výchovné poradkyně. Dle vypracovaného minimálního preventivního programu 
školy byla zřízena schránka důvěry, navázali jsme spolupráci s organizacemi jako Semiramis, 

Laxus, Archa Chrudim, Policií ČR, OSPOD Pardubice, Pyramida, Amalthea a další. Na 1. st. 

začala docházet psycholožka paní PhDr. Mia Fagertun, která externě pomáhá a podporuje 
pedagogy v sociální práci s dětmi. Propojování tříd a budování zdravého sociálního klimatu 
podporujeme společnými školními akcemi, adaptačními programy, školou v přírodě, 
budováním vzájemné úcty a respektu napříč jednotlivými ročníky. 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

V průběhu roku se pedagogičtí pracovníci naší školy pravidelně účastnili různých školení, letos 
vše proběhlo v online prostředí. Výchovná poradkyně se pravidelně účastnila setkání 
výchovných poradců. Mgr. Iva Broklová, Mgr. Luboš Matějka se zapojili do programu Kolegiální 
podpory v rámci Hejného matematiky.  

Název kurzu Absolventi kurzu 

Učíme se venku - TEREZA Iva Broklová 

  

Kolegiální podpora matematiky Hejného - H -MAT Iva Broklová 

 Luboš Matějka 

Bez známek - Asociace Montessori ČR Iva Broklová 

Prostor a rytmus - PONEC Iva Broklová 

Pedagogický seminář - Grafická a vizuální 
znázornění jako materiál pro čtení od mikro k 
makro kompozici - SE.S.TA 

Iva Broklová 

Tanec do škol - SE.S.TA Iva Broklová 

KoresponDance - SE.S.TA Iva Broklová 

Grafické znázornění jako nástroj kompozice (Jean 
Christophe Paré) 

Tereza Krejčířová 

Moving Words (Etta Ermini) Tereza Krejčířová 

 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
Ve škole byl otevřen hudební kroužek pro žáky 1. stupně a vedla jej Mgr. Iva Broklová. 

9. Údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
V tomto školním roce proběhla ve dnech 25. 2. – 26. 2. 2021 a 1. – 2. 2021 inspekční činnost 
České školní inspekce v online hodinách. 
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10.  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních akcí 
 

11.  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

12.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 
zdrojů 

Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání – CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017804 

(tandemová výuka na 1. stupni – třídní učitel + učitel angličtiny) 

13.  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Při své činnosti spolupracujeme s řadou subjektů, mezi něž patří např.: 

- Dětská skupina Na rovině Třebosice 

- Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice a Chrudim 

- SPC Svítání 
- SVP Archa Chrudim 

- Skutečna zdravá škola 

- ZŠ V pohybu Pardubice (spřátelená škola) 
- ZŠ Noe (Pardubice) 
- aj. 

 

14.  Přílohy 

a) Zpráva o hospodaření školy 

b) Zprávy z aktivit školy a akcí pro veřejnost 
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Zpráva o hospodaření školy 2020/2021 
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Zprávy z aktivit školy a akcí pro veřejnost 2020/2021 

Září 2020 

Školní rok jsme zahájili v úterý 1. září 2020. S ohledem na deštivé počasí jsme se se všemi žáky 

a jejich rodiči sešli v budově školy a tradiční slavobrána byla postavena na schodech. Děti se 
pak se svými třídními učiteli odebraly do tříd, pro rodiče byla v jídelně školy připravena 
Kavárna – místo pro setkání u dobré kávy a možnost podebatovat nad aktuálními tématy. 
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Hned ve čtvrtek 3. 9. zůstal 2. st. spát ve škole. Tato seznamovací akce se velmi vydařila. 
Věnovali jsme se aktivitám osobnostního rozvoje, tmelení týmu, pohybovým aktivitám, 
nočnímu promítání filmů a také intenzivnímu rannímu úklidu. 

  

 

Lépe se poznat a upevnit vzájemné vztahy jsme se vydali ve středu 23. září 2020. Skvělé zázemí 
jsme na tři dny našli ve skautské základně střediska Tillia Polička v Telecím. 
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Říjen 2020 

Ještě před zavřením škol jsme stihli velký historický celoškolní projekt. Žáci byli rozděleni do 5 
smíšených skupin, z nichž každá se věnovala jednomu velkému období historie Země: vznik 
světa, pravěk, starověk, středověk a novověk. Dvoudenní snažení - sbírání informací, tvoření 
obrazů a modelů, časové osy a příprava divadla bylo zakončeno prezentacemi jednotlivých 
týmů. 

 

  

 

V říjnu a listopadu 2020 byla škola zavřená kvůli pandemii covid. 
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Prosinec 2020 

V pátek 4. 12. naši školu i dětskou skupinu navštívil Mikuláš s Čertem a Andělem. 

  

 

 

Dne 14. 12 zahájili žáci 2. st. seriál geologických procházek v rámci výuky o horninách. Nejdřív 
zkoumali pískovec ve Škrovádě, pak pokračovali přes Kočičí Hrádek na rozhlednu Báru, kde se 

dozvídali něco o křemenci. 
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V adventním čase jsme se již tradičně připojili k akci Maraton psaní dopisů pro Amnesty 

International. V týdnu od 14. do 18. prosince tak žáci především v rámci hodin angličtiny měli 
příležitost se seznámit s příběhy nespravedlivě vězněných a utiskovaných obhájců lidských 
práv a na jejich podporu poslat dopis jim samotným či výzvu vládě dané země. 

 

Dne 21. 12. proběhly tradiční tvořivé vánoční dílny, tentokrát vzhledem k opatřením bohužel 
bez účasti rodičů. 

 

Leden, únor, březen 2021 

V lednu, únoru a březnu byla škola zavřená kvůli pandemii koronaviru. Přesto jsme se snažili 
žáky zásobit kvalitní online výukou a zjímavými aktivitami i tipy na výlety. 

V lednu proběhlo za přísných hygienických podmínek víkendové přezkušování domácích 
školáků. 

Na přelomu února a března se našich on-line hodin účastnily i zástupkyně České školní 
inspekce v rámci Šetření dopadů distanční výuky na žáky. Zpětná vazba od nich byla velmi 
pozitivní a oceňující. 

 

Duben 2021 

V průběhu měsíce dubna naše škola opět začala postupně ožívat. Nejdříve se vrátili žáci 1. 
stupně a v rámci povolených konzultací se scházeli i žáci 2. st. po skupinkách po 6 žácích. 

 

Ve čtvrtek 22. dubna se konal zápis do 1. ročníku. Letos netradičně bez dětí, které z důvodu 
přetrvávající koronavirové pandemie nemohly do školy 
přijít. Zastoupili je tak jejich rodiče, kteří vyplnili 
všechny potřebné dotazníky a formuláře. 

 

První trojročí oslavilo Čarodějnice společně a uvařilo při 
tom i pampeliškový med. 
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Seriál Geostezky - jaro 2021 

Na jaře se žáci 2. st. vydávali v rámci hodin geologie na další Geostezky Železných hor. 

Geostezka Stolany – pískovcový lom a naučná stezka o prvohorním mořském dně. 

  

 

Kamennné moře Na Chocholce, Deblov - 500 000 000 let staré mořské dno provrtané tisíci 
malých chodbiček od červů. 
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Na geo-procházku z Klešic do Choltic se přidali i žáci druhého trojročí. Prošli jsme naučnou 
stezku Raškovickými lomy. V malé vesničce Horní Raškovice v minulosti probíhala těžba 
křemence. Na památku této těžby se v obci a v jejím okolí nachází řada malých lůmků. V délce 
2,2 kilometrů jsou tyto lůmky spojeny naučnou stezkou, která popisuje historii této vesničky. 
Součástí naučné stezky je i rozhledna Barborka a rozlehlý přírodní areál, v němž lze shlédnout 
velké kusy všech hornin těžených v Železných horách. Procházku jsme zakončili v choltickém 
zámeckém parku. 
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Květen 2021 

V pondělí 17. a v úterý 18. května se konaly obhajoby ročníkových prací. Žáci během nich 
představili svým vyučujícím a spolužákům témata, jimiž se zabývali po celý školní rok nejen 
teoreticky, ale také k nim i něco praktického vytvořili. Témata byla následující: Hudba, Vliv 

digitálních technologií, Zetor, Řecká mytologie, Leonardo da Vinci, Yoyo, Jamajka, Nike a 
Jordan, Parkúr, RC modely, Sýry, Kočky, Žraloci, Elon Musk. 
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Dne 27. 5. se 3. – 9. ročník vydal na výlet s několika cíli. Nejdřív jsme byli na návštěvě u jednoho 
deváťáka, který nám předvedl svůj praktický výstup k ročníkové práci – zrenovovaný vlek a 
provedl nás jejich rodinným muzeem starých Škodovek. Pak jsme se v Choltickém parku 
věnovali diskgolfu, což je golf s létajícími talíři. A nakonec jsme šli kolem žulového lomu 

Chrtníky do Svojšic na zříceninu. 
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Červen 2021 

Ve dnech 7. – 11. 6. 2021 se celá škola vydala na oblíbené místo na chatu Maděra u Telecího 
u Poličky, kde jsme strávili 4 dny venkovními aktivitami – koupáním, sportováním – lezení, 
minigof, běhání, bojovými i jinými hrami, vařením a povídáním. 

  

  

 

Dne 17. 6. se žáci 2. st. vydali na turistický výlet s historickým cílem. Nejdříve jsme navštívili 
permakluturní zahradu rodičů jedné naší šesťačky, preš rozhlednu Na kopečku jsme 
pokračovali k Lovětínskému rybníku, kde jsme se v horkém počasí důkladně osvěžili. Nakonec 
jsme dobyli i zříceninu hradu Lichnice, kde jsme absolvovali prohlídku i výklad. Nakonec jsme 
ještě shlédli do kraje z rozhledny Milada. 
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V pondělí 14. 6. proběhlo pro 3. – 9. třídu výtvarné odpoledne s učitelkou ze ZUŠ. Konalo se 
venku a tvořili jsme tzv. landart. 

 

  

 

V pátek 18. 6. proběhl na školní zahradě Den pro rodinu, který přichystali žáci 1. stupně pro 
rodiče. Měli vlastní divadelní, taneční i hudební představení a spoustu stanovišť s různými 
aktivitami a samozřejmě i občerstvení. 
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V pondělí 21. 6. přijeli k nám do školy lektoři s programem Zdravé dospívání. Každá skupina 
měla svůj program přizpůsobený věku. První dvojročí a druhé trojročí provedla programem 
Příběh těla aneb co nám pohádky neřeknou Katka Juřenčáková, na odpoledne, když měl svůj 
blok 2. st., se k ní přidal Petr Lexa, a proběhl program Od dívky k ženě, od chlapce k muži. 

 

Ve čtvrtek 24. 6. se žáci 2. st. vydali na dějepisný výlet do Prahy. V Národním památníku jsme 
absolvovali lektorovaný program Křižovatky české státnosti (české osmičkové roky 20. st.). 
Nechali jsme se vyvézt i na vyhlídku na střeše památníku. 

  

  

 

Z pondělí 28. na úterý 29. 6. zůstali žáci 2. st. přespávat ve škole. Bylo to jejich přání jako 
odměna za velkou pomoc na škole v přírodě. Odpoledne strávili na hřišti, k večeři si objednali 
pizzu a v noci probíhalo promítání filmů. Moc toho sice nenaspali, ale zdravě utužili přátelské 
vztahy a kolektiv.  
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Zeměpisný projekt 1. dvojročí – květen a červen 2021 

Žáci 1. a 2. třídy vyjížděli na sérii výletů objevovat krásy okolí školy i jejich bydlišť. Výlety 
vymýšleli a plánovali sami žáci ve spolupráci s rodiči. 

Mělice: 

 

 

 

 

 

 

 

Akvadukt – Semín: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlatá přilba Pardubice: 
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Lom Prachovice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohádková zahrada 
Pardubice: 
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Poslední den školy 2021 

Tento podivný a převážně distanční školní rok jsme ukončili dne 30. 6. na školní zahradě. 
Vypustili jsme deváťáky do světa, zabubnovali, popovídali a vydali se vstříc prázdninám. 

 

 

  

  






