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Výroční zpráva 
o činnosti školy  

NOE – Křesťanská základní škola 
a mateřská škola v Pardubicích 

ve školním roce 2015/2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podle zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15/2005 § 7 

ve znění pozdějších předpisů zpracováváme tuto výroční zprávu o činnosti školy. 
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Výroční zprávu zpracovala ředitelka školy Mgr. Lenka Macháčková. 

V Pardubicích dne 12. října 2016 
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1. Zá kládní  ú dáje o š kole 

Škola 
 
Název školy:    NOE – Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích 
Adresa:   Lonkova 512, 530 09 Pardubice – Polabiny V 
Budova školy:   Zborovské nám. 2018, 530 02 Pardubice 
 
Zřizovatel:   Sbor Církve bratrské v Pardubicích 
Adresa zřizovatele:   Lonkova 512, 530 09 Pardubice – Polabiny V 
 
Ředitelka školy:   Mgr. Lenka Macháčková 
Zástupce ředitele:  Mgr. Pavlína Kalvachová   
Vedoucí učitelka MŠ:  Jana Halbrštátová 
 
Kontakt tel.:    722 960 601 
E-mail:    kancelar@skola-noe.cz 
Web:     www.skola-noe.cz 
 
Rada školy:    Bc. Pavel Kamp - předseda 

PhDr. Marie Dusilová 
Mgr. Antonín Forbelský 
PharmDr. et Mgr. Samuel Jindra 
Jiřina Knaiflová 
Ing. Petr Kotas 
Mgr. Marek Výborný 
Mgr. Lenka Svobodová 
Martin Tabačan, DiS. 

 
Školská rada:    Eliška Bečková 

PhDr. Mgr. Bianca Beníšková, PhD. 
Bc. Alžběta Slouková 

 
 
Obor poskytovaného vzdělání: 
Základní škola   kód oboru: 79-01-C/01  
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Charakteristika školy 
 

Škola NOE je plně organizovaná základní škola s prvním i druhým stupněm, 2 odděleními 
školní družiny, 1 oddělením mateřské školy a se školní výdejnou. Ve školním roce 2015/2016 
měla základní škola 83 žáků v šesti třídách 1. až 6. ročníku a 25 dětí v mateřské škole. 

Snažíme se být moderní školou s výhledem do budoucna, ukotvenou křesťanskými 
hodnotami. Naším cílem je naučit děti to, co budou v životě skutečně potřebovat.  

Školu navštěvují děti věřící i bez vyznání. 

Nadstandardní péči zajišťuje motivovaný tým pedagogů, ve kterém usilujeme o lidské i 
profesní kvality. Ve třídách je do dvaceti žáků, v některých třídách pomáhají u integrovaných 
dětí asistenti pedagoga. Abychom pomohli každému dítěti maximálně rozvinout jeho 
potenciál, využíváme moderní pedagogické postupy – principy RWCT, Začít spolu, 
matematiku profesora Hejného, práce ve skupinách, osobní plánování, slovní hodnocení 
apod. 

Angličtinu vyučuje od prvního ročníku rodilý mluvčí. S angličtinou se děti mají možnost setkat 
i odpoledne při sportech v angličtině, v kroužku angličtiny nebo při konverzaci s bilingvními 
spolužáky. 

Důležitou hodnotou v naší škole je i spolupráce a komunikace s rodiči. Přáli bychom si, aby 
NOE byla místem setkávání, živé komunity a přátelství. 

2. Prácovní ci š koly 

Provoz školy zajišťuje 24 pracovníků na hlavní pracovní poměr. Z nich 8 pracuje na plný 
úvazek, ostatní na částečný. Někteří pracovníci pracují na více úsecích, případně ve více 
střediscích. Vedoucí kroužků pracují většinou na dohodu. Úklid, dovoz obědů, účetnictví a 
mzdy zajišťují externí firmy. Na specializované práce jsou najímáni odborníci (IT, údržba 
objektu). Dobrovolníci pomáhají především s údržbou zahrady MŠ, vedením příměstských 
táborů a některých kroužků a s přípravou nových tříd. 

Se školou spolupracuje misionářská rodina Bennettových. 

Stav zaměstnanců na HPP k 30. červnu 2016 

Druh práce Počet fyzických osob Úvazky celkem 

Ředitelka školy 1 1 

Administrativní pracovník 3 1,8 

Provozní pracovník 2 1,6 

Učitel ZŠ 11 6,6 

Vychovatel ŠD 2 1,4 

Asistent pedagoga 6 3,5 

Učitel MŠ 2 2 

Úvazky celkem  18 
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3. Zá piš k povinne  š kolní  dochá zce 
á nove  pr ijátí  z á ci 

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2016/2017: 
  
Žádost o přijetí k povinné školní docházce a nástup do 1. ročníku v NOE podalo 33 žáků.  
Z toho: 

 přijato     20 žáků 

 udělen odklad školní docházky   0 žákům  

 nepřijato        13 žáků 
 
Z přijatých žáků se 1 žák odstěhoval, na uvolněné místo nastoupil další zájemce. V prvním 
týdnu 1 žák z vůle jednoho zákonného zástupce přestoupil na jinou školu.  

Ve třídě se vzdělává jeden integrovaný žák s podporou asistenta pedagoga. 
 

Zápis do mateřské školy na školní rok 2016/2017: 
 
Pro školní rok 2016/2017 bylo v MŠ 10 volných míst. 
 
Bylo přijato 14 žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy. 
Vyhověno 11 žádostem, z nichž jeden ohlásil, že ze zdravotních důvodů nenastoupí, na 
uvolněné místo přijat další zájemce. 
 

 Přijato     10 dětí 

 Nepřijato         3 dětí 

 Ze zdrav. důvodů nenastoupil 1 dítě 
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4. Vy šledky vzde lá vá ní  z á kú  

Přehled prospěchu žáků na konci školního roku 2015/16: 
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I.A 13 12 1 0 2 3 2 1 13 0 0 

II.A 19 15 4 0 0 4 1 1 19 0 0 

III.A 17 10 7 0 1 5 4 2 17 0 0 

IV.A 12 7 5 0 1 3 1 1 12 0 0 

V.A 10 4 6 0 1 2 1 1 10 0 0 

VI.A 13 6 7 0 0 3 0 0 13 0 0 

IVP – Individuální vzdělávací plán 
SVP – Speciální vzdělávací potřeby 
AP – Asistent pedagoga 

 
Pravidelného testování SCIO se letos zúčastnili žáci 3. a 5. ročníku. V obou třídách je 
integrován vždy jeden žák s mentálním postižením, v obou třídách je poměrně vysoké 
procento žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci 3. ročníku dosáhli nadprůměrných 
výsledků, nejlepší výsledky měli v českém jazyce (lepší než 78% škol). Žáci 5. ročníku dosáhli 
průměrných a mírně podprůměrných výsledků. SCIO porovnává i výsledky  oborových testů 
s výsledky studijních předpokladů; v tomto srovnání vychází výsledky žáků na vyšší úrovni, 
než jejich studijní předpoklady. Žáci pracují nad svoje možnosti, jejich potenciál je optimálně 
využíván.  
 
 

  Výsledky žáků 3. ročníku 
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5. Prevence šociá lne  pátologicky ch 
jevú  

Patologickým jevům se snažíme předcházet několika způsoby. Všechny aktivity spolu souvisí 
a prolínají se. 

Ve školním vzdělávacím programu máme Etickou výchovu, která je integrovaná do 
Duhových rán a některých předmětů.  Spolupracujeme s organizací ACET. 

Pozitivnímu klimatu ve třídě, vytváření vztahů v třídních kolektivech a budování hodnot 
žáků pomáhají Duhová rána, Ranní kroužky v MŠ, přístup k žákům, systematická práce ve 
skupinách, společné posezení s rodiči a přespávání ve škole, škola v přírodě, výlety a exkurze 
a další společné aktivity. Pro nové třídní kolektivy pořádáme adaptační programy (adaptační 
pobyt pro 6. ročník a specializované programy na vzájemné poznávání a stmelení kolektivu). 

Žákům ohroženým školním neúspěchem pomáháme speciálními didaktickými postupy, 
doučováním, u některých žáků individuálním vzdělávacím plánem či poskytnutím asistenta 
pedagoga. Je pro ně výhodný i nižší počet žáků ve třídě.  

Smysluplné trávení volného času podporujeme nabídkou odpoledních kroužků školní 
družiny – sporty v angličtině, angličtina, flétna, výtvarný kroužek, náprava SPU, Věda nás 
baví, Dětský klub.  
Prázdninovými příměstskými tábory. 
Návštěvami kulturních akcí, programů v Ekocentru Paleta, účastí na Noci kostelů nebo 
Tříkrálové sbírce. 

Vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu. Učíme děti plavat, bruslit, lyžovat. Během 
pobytu dětí ve škole dbáme na relaxaci. V hodinách Člověk a svět máme tematické celky 
zaměřené na ochranu zdraví. Účastníme se preventivních programů (zubní prevence, 
návštěva hasičského sboru, záchranné služby apod.) 

Na škole působí školní 
psycholog, metodik prevence a 
výchovný poradce. Máme 
zpracován Školní preventivní 
program.  

Spolupracujeme s Pedagogicko-
psychologickou poradnou 
Pardubice a Speciálním 
pedagogickým centrem Svítání.  
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6. Dálš í  vzde lá vá ní  pedágogicky ch 
prácovní kú  

Pro splnění kvalifikačních předpokladů dokončila jedna učitelka druhého stupně ZŠ 

požadované studium. Tři pedagogové ZŠ kvalifikační studium dokončí v tomto školním roce. 

Ostatní pedagogové ZŠ jsou plně kvalifikovaní. Pedagogové MŠ jsou plně aprobovaní. 

Pedagogičtí pracovníci absolvovali školení v těchto oblastech: 

 Typologie osobnosti MBTI II. – část ped. sboru 

 Interní mentoři – metodický vedoucí 1. stupně a metodický vedoucí 2. stupně ZŠ 

 Matematická gramotnost, pregramotnost, Hejného matematika 

 Comenia Script, rozvoj grafomotoriky v MŠ 

 Metoda CLILL 

 Metody aktivního učení 

 Inkluzivní vzdělávání 

 Školení pro vedení škol  

 Fundraising  

 Zdravotník zotavovacích akcí 

 Bezpečnost 

 

7. Aktivity á prezentáce š koly 
ná ver ejnošti 

Během školního roku 2015/16 proběhly tyto akce organizované školou nebo akce, kterých se 
zúčastnili žáci školy, a reprezentovali tak školu: 

 Uspávání broučků  - lampionový průvod s doprovodným programem pro děti a rodiče  

 Účast ve sportovní soutěži O nejrychlejšího chlapce a děvče Pardubic 

 Vánoční besídka MŠ pro rodiče 

 Zimní škola v přírodě – Chata Juráška v Orlických horách 

 Účast žáků ZŠ jako koledníků v Tříkrálové sbírce 

 Dětský karneval organizovaný MŠ NOE 

 Zápis do základní školy na školní rok 2015/2016  

 Zápis do mateřské školy na školní rok 2015/2016  

 Soutěž matematický klokan 

 Bohoslužba školy Noe v Arše 
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 Vystoupení v Arše na Noci 

kostelů 

 Besídka pro maminky v MŠ  

 Odpoledne s rodiči a 

přespání žáků ZŠ ve škole 

 Den otců 

 Loučení s předškoláky 

v MŠ, posezení u ohýnku 

s rodiči MŠ 

Besedy pro rodiče 

 Večer pro rodiče na téma 
„Co a jak děláme – pro 1. 
ročník ZŠ“ 

 Beseda pro rodiče 

budoucích prvňáků 

 Beseda pro rodiče budoucích šesťáků 

Další propagační akce 

 Den předškoláka 

 Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ 

 Prezentace NOE na třídních schůzkách okolních škol 

Příměstské tábory 

 Tábor zážitkový „Atlantida aneb Po stopách ztracené civilizace“ 

 Tábor s výukou angličtiny „Conquer The Climb“ 

Celoročně se škola prezentuje veřejnosti: 

 na webových stránkách www.skola-noe.cz   

 na Facebooku ZŠ https://www.facebook.com/skolanoe/   

 na Facebooku MŠ https://www.facebook.com/NoeKrestanskaMaterskaSkola/ 

 

 

8. Vy šledky inšpekc ní  c innošti 
provedene  Č eškoú š kolní  inšpekcí  

Ve školním roce 2015/2016 neproběhlo ve škole NOE šetření ČŠI. 

http://www.skola-noe.cz/
https://www.facebook.com/skolanoe/


__________________________________________________________________________________ 
Výroční zpráva o činnosti školy NOE – Křesťanské ZŠ a MŠ za školní rok 2015/16             Stránka 10 z 14 
 

9. Zá kládní  ú dáje o hošpodár ení  š koly 

V roce 2015 škola hospodařila s rozpočtem 8,4 mil korun. V předchozím roce s 5,4 mil korun. 

Meziroční nárůst byl tedy 3 miliony korun. 

Výkaz zisku a ztráty za kalendářní rok 2015 

Náklady (výdaje) 

Náklady - položky Hlavní činnost (Kč) 

Spotřebované nákupy celkem 1 100 247 

Služby celkem 2 409 145 

Osobní náklady celkem 4 545 999 

Daně a poplatky celkem 0 

Ostatní náklady celkem 16 639 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 
položek celkem 7 304 

Poskytnuté příspěvky celkem 0 

Daň z příjmů celkem 7 410 

NÁKLADY CELKEM 8 086 745 

 

Výnosy (příjmy) 

Výnosy - položky Hlavní činnost (Kč) 

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1 220 082 

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 

Aktivace celkem 0 

Ostatní výnosy celkem 919 

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem 0 

Přijaté příspěvky celkem 796 532 

Provozní dotace celkem 6 335 019  

VÝNOSY CELKEM        8 352 552 

 

Rekapitulace 

VÝNOSY CELKEM        8 352 551,6 

NÁKLADY CELKEM 8 086 745,0 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 265 806,6 

 

Dlouhodobé závazky  

K 31. 12.2015 neměla škola žádné dlouhodobé závazky.  

Hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu 
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V kalendářním roce 2015 byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuty 

škole dotace v celkové výši 5 294 217 Kč.  

Dotace (normativy) MŠ 938 000 Kč 

Dotace (normativy) ZŠ 3 334 000 Kč 

Dotace (normativy) ŠD 617 000 Kč 

Dotace (normativy) výdejna 179 000 Kč 

Asistenti pedagoga 162 828 Kč 

Kompenzační pomůcky pro integrované děti 10 000 Kč 

Zvýšení mezd 53 389 Kč 

  

Dotace ze státního rozpočtu poskytnutých na projekty 

spolufinancované z rozpočtu EU 

Z Výzvy č. 56 OPVK byly škole na projekt „Podpora vzdělávání na křesťanské ZŠ a MŠ NOE“ 

poskytnuty dotace ve výši 453 891 Kč.  

 

Školu NOE v kalendářním roce 2015 podpořili: 

 Sbor Církve bratrské v Pardubicích 

 Církev Slovo života Pardubice 

 Římsko-katolická farnost, Pardubice 

 Církev adventistů sedmého dne 

 Sbor Církve českobratrské evangelické Pardubice 

 Elim Pardubice 

 Střední besídka Sboru církve bratrské v Pardubicích  

 SPAV s.r.o. 

 Elmosa s.r.o. 

 Tenzováhy s.r.o. 

 Městský obvod Pardubice II 

 Městský obvod Pardubice V 

 Fellowship Bible Church, Conway, Arkansas 

 Elektrárny Opatovice a.s. 
 

 Finančními dary podpořilo školu přes 30 jednotlivců.
 

 Děkujeme též všem, kteří ušetřili výdaje školy svými materiálními dary a 
dobrovolnou prací.
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10.  Zápojení  š koly do rozvojovy ch 
       á meziná rodní ch prográmú  

Škola byla od 1. července do 31. prosince 2015 zapojena do Výzvy č. 56 OPVK. V rámci 
projektu absolvovali žáci jazykově vzdělávací pobyt v Anglii. Třídní knihovny byly vybaveny 
200 kusy knih pro čtenářské dílny.  
Název projektu: Podpora vzdělávání na křesťanské MŠ a ZŠ Noe 

 

Škola byla ve školním roce 2015/16 zapojena do Rozvojového programu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015, 2016: Financování asistentů pedagoga pro 
děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách  
 
Škola je od 1. ledna do 31. prosince 2016 zapojena do Rozvojového programu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2016: Podpora logopedické prevence v předškolním 
vzdělávání v roce 2016. 
Název projektu: Logohrátky s Frantíkem Mluvíkem 
 

 

11. Zápojení  š koly do dálš í ho 
vzde lá vá ní  v rá mci celoz ivotní ho 
úc ení  

Škola se ve školním roce 2015/16 nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení. 
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12. Ú dáje o pr edloz eny ch á š koloú 
reálizovány ch projektech 
fináncovány ch z cizí ch zdrojú  

Ve školním roce 2015/16 škola předložila tyto projekty, které byly částečně nebo plně 

financovány z cizích zdrojů. 

 

1. Název projektu:  Den předškoláka 2015 

Cizí zdroj financování:  Dotace Městského obvodu Pardubice V.  

Realizace projektu: Dotace schválena. Akce realizována. 

 

2. Název projektu:  Vytvoření pracovní příležitosti – veřejně prospěšné práce 

Cizí zdroj financování:  Úřad práce Pardubice. 

Realizace projektu: Dotace schválena. Akce realizována. 

 

3. Název projektu:  Dětský karneval 2016 

Cizí zdroj financování:  Dotace Městského obvodu Pardubice V.  

Realizace projektu: Dotace schválena. Akce realizována. 

 

4. Název projektu:  Asistence u žáka s poruchami učení a chování 

Cizí zdroj financování:  Elektrárny Opatovice, a.s. 

Realizace projektu: Dotace schválena. Akce realizována. 

 

5. Název projektu:  Zážitkový den pro kluky a holky 2016 

Cizí zdroj financování:  Dotace Městského obvodu Pardubice V.  

Realizace projektu: Dotace schválena. Akce realizována. 
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13. Spolúprá ce š odborovy mi 
orgánizácemi, orgánizácemi 
záme štnávátelú  á dálš í mi pártnery 
pr i plne ní  ú kolú  ve vzde lá vá ní  

Při NOE – Křesťanské ZŠ a MŠ není zřízena odborová organizace. 

NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ spolupracuje se Sekcí církevního školství České biskupské 

konference. 

Pedagogové jsou členy Sítě křesťanských učitelů, iniciativy Evangelikální aliance a Křesťanské 

akademie mladých. 

NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ spolupracuje s pardubickými církvemi: Sbor Církve bratrské 

v Pardubicích, Slovo života Pardubice, Římskokatolická farnost Pardubice, Místní komunita 

salesiánů v Pardubicích, Sbor Církve adventistů sedmého dne, Sbor Českobratrské církve 

evangelické v Pardubicích a v Bukovce, Sbor Bratrské jednoty baptistů v Pardubicích. 

Spolupráce se rozvíjí zejména na úrovni: svépomocné úpravy a údržby prostorů školy, 

finanční podpory, propagace školy a modlitební podpory.  

Dále škola pravidelně spolupracuje s Ekocentrem Paleta, Oblastní Charitou Pardubice a 

okolními školkami. 

 


