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Organizace školního roku 

1. pololetí 
začátek: úterý 1. září 2015 

konec: čtvrtek 28. ledna 2016 

2. pololetí 
začátek: pondělí 1. února 2016 

konec: čtvrtek 30. června 2016 

 

 

Podzimní čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015 

Vánoční od středy 23. prosince 2015 do pátku 1. ledna 2016 

 vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016 

Pololetní pátek 29. ledna 2016 

Jarní od pondělí 22. února do neděle 28. února 2016 

Velikonoční čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016 

Hlavní od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016 

 

 
 28. září Den české státnosti 
 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu 
 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii 
 28. březen Velikonoční pondělí 
 

 
16. listopad  21. prosinec  22. prosinec 
 

 
 29. červen Rozloučení s deváťáky a šerpování 
 30. červen Předávání vysvědčení 
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Kontakty 
Základní škola a mateřská škola Proseč web: www.zsprosec.cz 
Rybenská 260 e-mail: skola@zsprosec.cz 
539 44 Proseč u Skutče IČO: 75018772 
 
Ředitel školy: 469 321 291 reditel@zsprosec.cz  
 733 127 257 
Zástupkyně ředitele: 469 321 291 zastupce@zsprosec.cz 
 606 040 630 
Sborovna 1. stupeň: 469 321 077 
Sborovna 2. stupeň: 469 321 122 
Mateřská škola: 468 000 245 info@msprosec 
Družina: 469 625 042 druzina@zsprosec.cz 
Školní jídelna: 469 321 115 jidelna@zsprosec.cz 
Kancelář, ekonom:  469 321 078 ekonom@zsprosec.cz 
 

 
Ředitel školy: Mgr. Josef Roušar 
Zástupkyně ředitele: Mgr. Jarmila Michálková 
Vedoucí učitelka 1. stupně: Mgr. Kateřina Jílková 
Vedoucí učitelka 2. stupně: Mgr. Alena Zvárová 
Vedoucí učitelka mateřské školy: Pavla Černá 
 

 
Ekonomka, účetní: 
 Ing. Jaromíra Pospíšilová 
Školník, topič: 
 Miroslav Pavlovič 
Vedoucí jídelny: 
 Jana Ondráčková 
Kuchařky: 
 Pavla Šplíchalová 
 Věra Sýkorová 
 Zuzana Schejbalová 
 
 

Uklízečky: 
 Iva Novotná 
 Petra Džbánková 
 Vítězslava Ondráčková  
 Marie Procházková 
 

 
Všechny podrobné kontakty 
na zaměstnance školky a další 
informace o školce jsou 
na straně 18 - 19. 
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Pedagogický sbor 
Mgr. Kateřina Jílková jilkova.k@zsprosec.cz vedoucí učitelka 1. st. 
Mgr. Petr Košňar kosnar.p@zsprosec.cz koordinátor ICT 
Mgr. Šárka Kovářová kovarova.s@zsprosec.cz koordinátor EVVO 
Mgr. Lenka Kvapilová kvapilova.l@zsprosec.cz 
Mgr. Hana Lacmanová lacmanova.h@zsprosec.cz 
Mgr. Jarmila Michálková michalkova.j@zsprosec.cz zástupce ředitele 
Mgr. Václav Mikulecký mikulecky.v@zsprosec.cz  
PaedDr. Hana Mrkosová mrkosova.h@zsprosec.cz šk. metodik prevence 
Mgr. Karla Nováková novakova.k@zsprosec.cz 
Mgr. Jana Pavlovičová pavlovicova.j@zsprosec.cz 
Mgr. Zdeněk Pecina pecina.z@zsprosec.cz koordinátor ŠVP 
Mgr. Josef Roušar rousar.j@zsprosec.cz ředitel školy 
Mgr. Dagmar Smělá smela.d@zsprosec.cz 
Mgr. Jan Stodola stodola.j@zsprosec.cz 
Mgr. Pavel Stodola stodola.p@zsprosec.cz 
Mgr. Věra Stoklasová stoklasova.v@zsprosec.cz 
Mgr. Alena Sudková sudkova.a@zsprosec.cz 
Mgr. Milena Tobiášová tobiasova.m@zsprosec.cz 
Mgr. Alena Zvárová zvarova.a@zsprosec.cz výchovný poradce 
  vedoucí učitelka 2. st. 
Mgr. Lenka Burianová burianova.l@zsprosec.cz školní psycholog 
 
Jitka Jeřábková jerabkova.j@zsprosec.cz vychovatelka 
Eva Ročňáková rocnakova.e@zsprosec.cz vychovatelka 
 
Marie Kynclová kynclova.m@zsprosec.cz asistentka 
Julie Marinjuková marinjukova.j@zsprosec.cz asistentka 
Pavlína Nekvindová nekvindova.m@zsprosec.cz asistentka 
Klára Nováková novakova.kl@zsprosec.cz  asistentka 
Blanka Stodolová stodolova.b@zsprosec.cz asistentka 

Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti Women 
for women, o. p. s. Cílem je pomoci dětem, které se ocitly v situaci, kdy si jejich 
rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. 
V letošním školním roce využívá možnost dotovaných obědů několik dětí naší 
školy. Pokud se chcete do projektu zapojit, kontaktujte Mgr. Alenu Zvárovou. 
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Třídy 

 Chlapci: 65 Dívky: 56 Celkem: 121 
1. třída (Mgr. Věra Stoklasová) 
Učebna: 1. západní Chlapci: 14 Dívky: 11 Celkem: 25 

2. A třída (Mgr. Lenka Kvapilová) 
Učebna: 2. východní Chlapci: 8 Dívky: 7 Celkem: 15 

2. B třída (PaedDr. Hana Mrkosová) 
Učebna: 3. východní Chlapci: 9 Dívky: 6 Celkem: 15 

3. třída (Mgr. Dagmar Smělá) 
Učebna: 1. východní Chlapci: 13 Dívky: 8 Celkem: 21 

4. třída (Mgr. Kateřina Jílková) 
Učebna: 4. západní Chlapci: 11 Dívky: 8 Celkem: 19 

5. třída (Mgr. Hana Lacmanová) 
Učebna: 4. východní Chlapci: 10 Dívky: 16 Celkem: 26 

 Chlapci: 60 Dívky: 50 Celkem: 110 
6. třída (Mgr. Jan Stodola) 
Učebna: přírodopis Chlapci: 11 Dívky: 15 Celkem: 26 

7. třída (Mgr. Šárka Kovářová) 
Učebna: výtvarná výchova 2 Chlapci: 15 Dívky: 9 Celkem: 24 

8. A třída (Mgr. Zdeněk Pecina) 
Učebna: český jazyk Chlapci: 10 Dívky: 9 Celkem: 19 

8. B třída (Mgr. Karla Nováková) 
Učebna: zeměpis Chlapci: 11 Dívky: 7 Celkem: 18 

9. třída (Mgr. Jana Pavlovičová) 
Učebna: hudební výchova Chlapci: 13 Dívky: 10 Celkem: 23 

Celkem: Chlapci: 124 Dívky: 106 Celkem: 230 

Žákovský parlament se skládá ze zástupců 4. až 9. třídy. Pravidelně se schází 

se svou koordinátorkou paní učitelkou Mgr. Karlou Novákovou. Na svých 
zasedáních projednává různé záležitosti týkající se chodu školy. 
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Kalendář 
2. – 4. 9. 2015  GO program (6. třída) 
 6. 9. 2015 14:00 Festival dětského divadla (dram. kroužek - Košumberk) 
10. – 12. 9. 2015  OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) 
 11. 9. 2015  Jičín město pohádek (Červánek a Prosečánek) 
14. – 18. 9. 2015  Sběr starého papíru (za výtěžek se koupí sport. náčiní) 
 22. 9. 2015   Po stopách významných osobností (B. Němcová) 
 29. 9. 2015  9:00 Právní odpovědnost občana ČR – přednáška Policie ČR 
 30. 9. 2015  15:00 Třídní schůzky 
 30. 9. 2015  15:45 Plenární schůze spolku rodičů ve školní jídelně 
4. - 8. 10. 2015  Londýn s výukou (vybraní žáci 2. stupně) 
2. 11. - 11. 11. 2014  Individuální konzultace (žák-rodiče-učitel) 
 12. 11. 2015 14:00 Pedagogická rada 
 20. 1. 2016 14:00 Pedagogická rada 
 4. 2. 2016 13:30 Zápis do 1. třídy (konec v 18:30) 
7. – 13. 2. 2015  Lyžařský výcvik (pro 6. – 7. třídu) 
29. 3. – 12. 4. 2015  Individuální konzultace (žák-rodiče-učitel) 
 13. 4. 2015 14:00 Pedagogická rada 
 22. 6. 2015 14:00 Pedagogická rada 
 

Sběr hliníku (celoroční soutěž jednotlivců i mezi třídami) 

Plavecký výcvik (na bazénu ve Skutči) pro 3. a 4. třídu 

- 10. 9. + 17. 9. + 24. 9. + 1. 10. + 8. 10. + 15. 10. + 22. 10. + 5. 11. + 12. 11. + 19. 11. 

Vánoční koncerty (prosinec 2015) - pro školu i pro veřejnost 

- Žluťásci, Prosečánek, Červánek, dramatický kroužek, DUHA, ZUŠ 

Třídní schůzky (prosinec 2015 - leden 2016) pololetní 

- konkrétní termín a program bude upřesněn jednotlivými třídními učiteli 

Dopravní výchova pro 4. a 5. třídu 
- teoretická část ve škole (únor 2016) s odborným lektorem 
- praktická část (červen 2016) na dopravním hřišti ve Vysokém Mýtě 

Minitaneční pro 8. - 9. třídu 
- květen – červen 2016 v tělocvičně v Proseči 

Závěrečné koncerty (červen 2016) - pro školu i pro veřejnost 

- Žluťásci, Prosečánek, Červánek, dramatický kroužek, DUHA, ZUŠ 
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Plánované akce 

ZOO + Botanická zahrada Praha (září) exkurze pro 7. třídu 

Závod lesní krajnou (září) běh v přírodě s úkoly pro 1. stupeň 

Společné sázení stromů (konec září)   „DĚTI UČÍ DĚTI“ 

- „deváťáci“ společně s „prvňáky“ zasadí strom a zahrají si zábavné hry 

Přespávání ve škole (říjen - listopad)   „DĚTI UČÍ DĚTI“ 

- žákovský parlament připravuje program pro žáky 2. stupně 

Mezinárodní den seniorů (okolo 1. října) 

- společná akce dětí a jejich prarodičů (ve škole, na procházce, beseda, ...) 

72 hodin (říjen) 

- celostátní projekt dobrovolných aktivit, pomoci druhým lidem, svému okolí 

Pasování na „Rytíře řádu čtenářského“ (říjen/listopad) 

- rytíř Toulovec pasuje na čtenáře „druháky“ na městském úřadě 

Halloween (kolem 1. listopadu)    „DĚTI UČÍ DĚTI“ 

- žáci 9. třídy si v rámci „Konverzace v AJ“ připraví program pro děti na 1. stupni. 

Osvětim (listopad) společný zájezd žáků, učitelů školy a veřejnosti 

Stonožka 9 nebo jiný druh testů (podzim) 
- testy z M, ČJ, AJ/NJ, OSP jako příprava žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám 

Prezentace středních škol (listopad) + třídní schůzky pro 9. třídy 

Zajímavé vyučování (listopad) 
- exkurze 6. třídy do městské knihovny a městského muzea 

Tvořivá dílna (listopad) pod vedením profesionální instruktorky pro 1. st. 

Bruslení (listopad - leden) většina tříd pojede na zimní stadion do Skutče 

Vánoce na zámku (listopad/prosinec) 

- exkurze na Hrádek u Nechanic s vánočním programem pro 6. a 7. třídu 

Mikuláš pro děti (kolem 6. prosince)   „DĚTI UČÍ DĚTI“ 
- program žáků 9. tříd pro celou školu a následně speciálně pro 1. stupeň 

Vánoční besedy (prosinec) 
- besedy na téma Vánoce pro 8. a 9. třídy s faráři Z. Machem a L. Klímou 

Cvičení v přírodě 1. stupeň stráví den v přírodě 
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Mezinárodní den památky obětí Holocaustu (kolem 27. ledna) 
- beseda s paní lektorkou Miroslavou Göblovou 

Návštěva „prvňáků“ ve školce a „předškoláků“ ve škole (leden/únor) 

Ekologie letem světem (únor/březen)   „DĚTI UČÍ DĚTI“ 

- celodenní projekt na 2. stupni 

Prosečská hvězda (březen) dětská pěvecké soutěže v sólovém zpěvu 

Veselé zoubky (březen) preventivní program pro 1. třídu 

Neformální setkání rodičů s vedením školy (březen) 

Světový den vody (kolem 22. března) 

- procházka ke studánkám, beseda na téma VODA nebo jiný program 

Velikonoční projekt (březen)    „DĚTI UČÍ DĚTI“ 
- „páťáci“ si připraví výrobu velikonočních ozdob pro své spolužáky a pro rodiče 

Návštěva muzea - výukový program pro žáky 4. a 5. třídy v rámci vlastivědy 

Pohádky pro „Rytíře řádu čtenářského“ (duben) 
- „deváťáci“ napíší své pohádky a předčítají je „druhákům“  „DĚTI UČÍ DĚTI“ 

Den Země (kolem 22. dubna) pomáháme s jarním úklidem Proseče 

Lesní pedagogika (květen) pro 3. a 6. třídu 

- názorná výuka v terénu pod vedením odborníka 

Exkurze s kroužkem technických dovedností (květen) 

Po stopách K. H. Borovského (květen) exkurze pro 7. třídu 

Ležáky (květen) exkurze pro 9. třídu 

Návštěva seniorů ve škole (květen) beseda s 9. třídou 

Mezinárodní den dětí (1. červen) DÁREK :-) 

Globální problémy lidstva (červen) projekt formou her pro 9. třídu 

Závěrečný koncert (červen) pro školu i veřejnost 
- vystoupení školních dětských sborů a dramatického kroužku 

Fotbalový turnaj (červen) Fotbalový klub Proseč připraví pro školu turnaj 

Ochrana člověka za mimořádných událostí (červen) 

- „deváťáci“ připraví pro 5. až 8. třídu řadu zajímavých aktivit „DĚTI UČÍ DĚTI“ 

GEOMAG na cestách (červen) den s magnetickou stavebnicí pro 1. až 4. třídu 
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Volitelné předměty 
V 8. a 9. třídě si žáci vybírají volitelné předměty. Každý si vybírá dva, které jsou 
pro něho potom povinné, a je z nich hodnocen na vysvědčení. Letos si žáci 
vybrali následující předměty: 

8. třída: Domácnost, Informatika 

9. třída: Hudební dílna, Konverzace z anglického jazyka 

8. + 9. třída dohromady: Matematický seminář, Psaní na počítači, 
Technická praktika 

Nepovinné předměty 
Nabídka Ročník Hodinová dotace 

Individuální logopedická péče 1. - 2. 1 

Náboženství katolické 1. – 2. 1 

Náboženství katolické 3. – 5. 1 

Náboženství katolické 6. – 9. 1 

Přípravný pěvecký sbor  1. – 2. 1 

Pěvecký sbor  3. – 5. 2 

Sborový zpěv 6. – 9. 2 

Školní časopis 6. – 9. 1 

Nohejbal a ostatní míčové sporty 1. – 5. 2 

Sportovní hry 6. – 9. 2 

Pro žáky, kteří si vyberou některé z nepovinných předmětů, se stávají povinnými 
a jsou z nich opět hodnoceni na vysvědčení. 
Žáci mají možnost se přihlásit na nepovinné předměty do 18. září 2015. 

Klub přátel divadla (říjen 2015 – červen 2016) pro žáky 5. až 9. třídy 
I v letošním roce nabízíme vašim dětem abonetní vstupenku do Východočeského 
divadla v Pardubicích. Cena abonetky je 540,-Kč. Pojedeme celkem na šest 
představení. Připlácí se ještě za jízdné, platili jsme okolo 100,- Kč na osobu za 
jednu cestu. Nabízíme několik posledních volných vstupenek. Zájemci, hlaste se 
u paní učitelky Jany Pavlovičové (pavlovicova.j@zsprosec.cz nebo 469 321 122). 
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Kroužky 
Název Ročník Čas Cena/pololetí 

Dramatický kroužek (Jana Hrubá) 1. – 5. Út 15:00-16:30 300,- Kč (X = 3) 

Dramatický kroužek (Jana Hrubá) 6. – 9. Út 16:30-18:00 300,- Kč (X = 3) 

Florbal (Ondřej Laška – FbC Skuteč) 1. – 5. St 14:30-16:00 300,- Kč 

Kroužek technických dovedností 
(Mgr. Pavel Stodola) 

3. – 5. Po 14:00-15:30 200,- Kč (X = 5) 

Tvořivá dílna (Eva Ročňáková) 1. – 5. Po 14:00-15:30 200,-Kč (X = 6) 

Modelářský kroužek (Václav Pištora) 6. – 9. St 14:00-15:30 300,- Kč (X = 4) 

Angličtina plus (Mgr. Milena Tobiášová) 1. – 2.  200,- Kč (X = 8) 

Francouzština (Mgr. Kateřina Jílková) 8. - 9.  200,- Kč (X = 9) 

Hasičský kroužek (Robert Nekvinda) 1. – 3.   
 

Všechny termíny uvedené v tabulce jsou zatím orientační. 

Poplatek za kroužky lze platit prostřednictvím účtu na každé pololetí (a to vždy 
do 10. dne po zahájení kroužku v daném pololetí) nebo jednorázově na celý 
školní rok. 
Číslo účtu je 1145245329/0800, variabilní symbol platby je XDDMMRRRR, kde X 
je číslo uvedené výše v tabulce, DD je den narození, MM je měsíc narození a 
RRRR je rok narození. 

Kurz efektivního učení a rozvoj paměti (říjen – listopad 2015) 
Dobrá paměť, představivost, kreativita, tvůrčí fantazie a soustředění jsou 
důležité vlastnosti pro rozvoj každého člověka. Pokud je rozvíjíme, posilujeme 
schopnost lépe (efektivněji) se učit, snadněji řešit problémy, lépe komunikovat a 
dosahovat lepších výsledků jak ve škole, tak později ve své práci. 
Kurz je určen žákům 6. až 9. třídy a bude probíhat 7 týdnů po sobě. 
Cena bude stanovena podle přihlášených dětí v rozmezí 400 – 500 Kč (X = 7). 
 

Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji 
je soutěž, která má za cíl podněcovat co nejvíce talentovaných starších žáků k 
odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat 
odborné i široké veřejnosti. Soutěž nám také napomáhá k vyhledávání talentů v 
oblasti vědy a techniky. 
Příprava a vlastní soutěž bude probíhat od ledna do dubna 2016. 
V posledních šesti letech jsme v soutěži uspěli a pokusíme se o to i letos.
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Školní poradenské pracoviště 
Naše školní poradenské pracoviště (ŠPP) tvoří školní psycholog, výchovný 
poradce a metodik prevence. Školní poradenské pracoviště zajišťuje poskytování 
a koordinaci preventivních, pedagogických, psychologických a poradenských 
služeb přímo ve škole, dále poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby 
žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení 
výchovných, vztahových a výukových potíží. Spolupracuje s vedením školy, 
pedagogy, vychovatelkami školy, asistenty pedagoga a s pracovníky poskytujícími 
logopedické a dyslektické služby. Integruje poradenské služby školy se službami 
specializovaných poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP, úřad práce, orgány péče 
o dítě). 

Školní psycholog: Mgr. Lenka Burianová, (tel.: 469 321 077 – sborovna 1. st.) 
Pracovní doba: st 7:45 - 15:15, čt 9:00 - 16:00, pá 7:45 - 15:15 (první tři v měsíci) 
Konzultace pro rodiče: čt. 14:00 – 15:30 (nebo kdykoliv po předchozí domluvě) 
Konzultace pro žáky: kdykoliv po vzájemné domluvě v rámci pracovní doby 

Výchovný poradce: Mgr. Alena Zvárová, (tel.: 469 321 122 – sborovna 2. st.) 
Konzultace pro rodiče: čt. 12:30 – 13:30 (nebo kdykoliv po předchozí domluvě) 
Konzultace pro žáky: kdykoliv po vzájemné domluvě 

Školní metodik prevence: PaedDr. Hana Mrkosová, (tel.: 469 321 077 - sb. 1. st.) 
Termíny konzultací jsou možné po osobní, telefonické nebo e-mailové dohodě 
 
 

 Školní knihovna 
Otevřena: středa od 7:30 do 14:30 hod 

 

Knihovna, kromě své hlavní činnosti, vyhlašuje také různé výtvarné soutěže, 
výstavy a další aktivity. Ve spolupráci s Městem Proseč je každý rok pořádáno 
pasování žáků 2. třídy na „Rytíře řádu čtenářského“.  
Na žáky čtenáře se těší knihovnice paní Eva Rejentová. 

Dnes čtu dětem já (říjen 2015 – červen 2016) pro žáky 1. a 2. třídy 
- Naše aktivita, která je součástí projektu „Celé Česko čte dětem“. 
- Prosíme rodiče, kteří mají možnost obětovat jednu hodinu svého času 

v dopoledních hodinách a chtěli by se projektu zúčastnit, aby kontaktovali pana 
učitele Zdeňka Pecinu (pecina.z@zsprosec.cz nebo 469 321 122). 
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Družina 
Provoz školní družiny je ranní od 5:50 do 7:50 hod. 

a odpolední od 11:45 do 16:15 hod. (ve středu a ve čtvrtek do 16:30 hod.). 
 

Posláním školní družiny je podporovat zdravý, tělesný, psychický a sociální vývoj 
dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální rozvoj. 

Do ranní družiny může dítě chodit nezávisle na odpolední docházce a obráceně. 

Družina má dvě oddělení po 30 dětech, do nichž se děti zařazují dle jejich přání 
s ohledem na vztahy mezi sebou, na sourozenecké vztahy nebo s ohledem na 
přání jejich rodičů. V průběhu školního roku bývá přesunování dětí z oddělení do 
oddělení problematické vzhledem k plné kapacitě obou oddělení. 

Do družiny jsou přijímány děti 1. - 5. ročníku na základě přihlašovacího lístku, 
který vyplňují zákonní zástupci. Na přihlášce je uveden přesný čas a způsob 
odchodu dítěte z družiny (včetně doprovodu) s tím, že přednost mají děti 
zaměstnaných rodičů nebo děti mladší. Dítě musí být přihlášeno do družiny 
minimálně na tři dny v týdnu. 
Omluvit dítě je možné písemně nebo osobně -  zákonným zástupcem, jinak je 
docházka dítěte do družiny povinná. Změna docházky dítěte v průběhu školního 
roku je možná, musí být též písemná. 

Poplatek za školní družinu činí 140,- Kč měsíčně nebo 70,- Kč měsíčně (je-li 
pouze ranní docházka). Poplatek lze platit prostřednictvím účtu měsíčně (a to 
vždy do 20. dne v měsíci) nebo jednorázově na celý školní rok.  
Číslo účtu je 1145245329/0800, variabilní symbol platby je XDDMMRRRR, kde X 
je číslo oddělení družiny, DD je den narození, MM je měsíc narození a RRRR je 
rok narození. 

Odečet z platby je možný v případě nemoci trvající nejméně 14 dnů v měsíci 
nebo v případě odhlášení žáka ze školní družiny během školního roku. Odečet 
v případě nemoci 14 a více dnů činí 70 Kč. V případě trvání nemoci celý jeden 
kalendářní měsíc, činí odečet 140 Kč. Vyúčtování se provádí jedenkrát ročně, 
vždy k 30. 6. 

Milí rodiče, 
přejeme Vám příjemný školní rok, hlavně hodně zdraví Vám a Vašim dětem a 
v případě jakýchkoliv nejasností Vám rádi poskytneme informace osobně, na 
telefonním čísle 469 625 042, nebo emailem druzina@zsprosec.cz. 

Vychovatelky Jitka Jeřábková a Eva Ročňáková 
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Školní jídelna 
Školní jídelna zajišťuje stravování jen ve dnech školního vyučování. 
Výdejní doba obědů pro žáky a zaměstnance je od 11:30 do 13:50 hod., pro cizí 
strávníky a do jídlonosičů je od 11:00 do 11:30 hod. V době výdeje obědů žákům je z 
hygienických důvodů zakázán vstup do jídelny cizím osobám. 

Každý strávník (případně jeho zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování. 
Přihláška ke stravování platí po celou dobu školní docházky. První oběd (tedy datum 
1. 9., 2. 9., nebo jiné, od kdy bude dítě chodit na obědy) musí rodič nahlásit každý 
školní rok osobně nebo telefonicky na čísle 469 321 115. 

Jídlo je vydáváno pouze na základě funkční karty (nebo čipu), kterou si je strávník 
povinen zakoupit a denně nosit. Cena magnetické karty je 40,- Kč, cena čipu je 150,- 
Kč. Případnou ztrátu nebo znehodnocení karty (čipu) je nutné nahlásit v kanceláři 
školní jídelny a zakoupit si do tří dnů kartu (čip) novou. Při zapomenutí karty (čipu) 
si žák v kanceláři vedoucí školní jídelny (do 11 hodin), zapůjčí náhradní kartu na 
oběd. 

Při delší nepřítomnosti žáka ve škole lze první den vydat oběd domů do přineseného 
čistého jídlonosiče (do špinavých a skleněných nádob nebude oběd vydán). Od 
druhého dne nepřítomnosti nemá žák nárok na dotovaný oběd, a proto je nutné 
obědy odhlásit. Oběd lze odhlásit na daný termín do 6:00 hodin toho dne osobně 
nebo telefonicky na číslo tel. 469 321 115. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy 
propadají a peníze za tyto obědy nelze vrátit. 

Ceny obědů: 
věk 7 – 10 let 20 Kč / 1 oběd 400 Kč / měsíčně při plném stravném 
věk 11 - 14 let 22 Kč / 1 oběd 440 Kč / měsíčně při plném stravném 
věk 15 let a více 24 Kč / 1 oběd 480 Kč / měsíčně při plném stravném 
cizí strávníci 60 Kč / 1 oběd 

Obědy se platí zálohově – trvalým příkazem a to vždy do 25. dne předchozího 
měsíce. Platby poukazujte na účet číslo 238174668/0300. Variabilní symbol platby je 
rodné číslo dítěte (bez lomítka). Strávníci, kteří nemají na účtu dostatečnou částku, 
nemají nárok na vydání obědu. 

V jídelně se vaří při zájmu minimálně 25 strávníků čtyřikrát týdně (úterý až pátek) 
oběd č. 2, který lze objednat buď osobně v kanceláři školní jídelny nejpozději den 
předem do 11:00 hod., nebo přes internet na www.strava.cz. Přes tyto stránky 
získáte také informace o stavu účtu, o výdeji stravy a můžete svému dítěti odhlásit i 
přihlásit oběd. Více informací získáte u vedoucí školní jídelny. 

V případě nejasností vám rádi odpovíme na vaše dotazy osobně v kanceláři vedoucí 
školní jídelny, na telefonním čísle 469 321 115 nebo emailem jidelna@zsprosec.cz. 
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Spolek rodičů a přátel školy 
Vážení rodiče a přátelé školy, 
začíná nový školní rok, kdy spolu s našimi dětmi máme příležitost zažít a 
podporovat „Školu mnoha možností“ a být „Pod otevřeným deštníkem“ (názvy 
školních vzdělávacích plánů základní školy a mateřské školy). Zase nás čekají 
radosti, úspěchy, pokrok i potíže, starosti a neúspěch, které školní docházka dětí 
přináší. Spojit se ve spolku rodičů a přátel školy (dříve sdružení, SRPdŠ) je 
obohacující pro nás samé, děti i pro školu. 

Co děláme: 
- spolupracujeme při organizaci školních akcí, příp. při výuce, 
- podporujeme organizačně, příp. materiálně školní zájmové aktivity dětí, 
- přispíváme škole dobrovolnou pomocí, materiálně, finančně, 
- pořádáme akce společenského, kulturního, sportovního nebo sociálního rázu, 
- informujeme vedení školy o Vašich námětech a připomínkách, 
- příp. realizujeme vlastní projekty. 

Členství a činnost ve spolku je dobrovolná. Spolek je právnickou osobou podle 
nového Občanského zákoníku, jeho fungování a činnost upravují stanovy a 
občanský zákoník. Má vlastní bankovní účet, spravuje fond příspěvků, účetní 
evidence je vedena podle platných zákonů. 

Příspěvky 2015/2016: 
Roční příspěvek na žáka je 180,- Kč (další sourozenec 90,- Kč). 
Využití: kulturní a sportovní akce školy, doprava na akce, odměny žákům 

Vážíme si Vaší účasti a těšíme se na setkání s Vámi na plenární schůzi 30. 9. 2015. 

Za výbor spolku Mgr. O. Klímová: olga.klimova@post.cz 
 Mgr. V. Roušarová: verca.rousarova@gmail.com 
 K. Schejbalová: kamilaschejbalova@seznam.cz 

Informace: http://zsprosec.cz/srpds.php, nástěnky ve škole, ZÁSTUPCI TŘÍD: 

II. A - E. Prášková: evisprasek@seznam.cz VII. - M. Soukalová: 
mirkasoukalova@seznam.cz II. B - Mgr. L. Klíma: lukakl@seznam.cz 

III. - J. Drahošová: jana.drahos@seznam.cz 
S. Prokopová 

VIII. A - D. Odvárková: 
d.odvarkova@seznam.cz 
Mgr. A. Sodomková, V. Lettlová IV. – B. Fridrich: brfridrich@centrum.cz 

V. - M. Tobiášová: 
mudrtobiasova@seznam.cz 

IX. - R. Uličná: renataulicna@seznam.cz, 
E. Vanžurová, DiS. 

VI. - K. Schejbalová: 
kamilaschejbalova@seznam.cz 

Tito zástupci tříd mají mandát do 30. 9., 
kdy budou znovuzvoleni nebo zvoleni noví. 
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Školská rada 

Statut školské rady 
Základní ustanovení 
Školská rada, sídlem Základní škola a mateřská škola Proseč je nezávislým 
orgánem umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pracovníkům školy, 
občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy dle zákona 561/2004 
Sb. §167, §168. (Školský zákon) 

Odpovědnost a kompetence 
1. Schvaluje: 

a) výroční zprávu o činnosti školy, 
b) školní řád a navrhuje jeho změny, 
c) pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

2. Vyjadřuje se k návrhům a uskutečňování školního vzdělávacího programu. 
3. Projednává: 

a) návrh rozpočtu na další rok, 
b) rozbor a návrhy na hospodaření, 
c) zprávy České školní inspekce. 

4. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. 
5. Nahlíží do povinné dokumentace školy. 
6. Nevytváří žádné fondy a nedisponuje žádným majetkem. 
7. Podává a přenáší podněty zákonných zástupců nezletilých žáků na ředitele 

školy, zřizovatele, orgány státní správy za účelem: 
a) vzájemné výměny podnětů, vedoucích ke zdokonalení vzdělávacího 

procesu, 
b) předcházení konfliktním nebo krizovým situacím v rámci vzdělávacího 

zařízení,  
c) vytvoření optimálních podmínek pro úspěšnou výchovu a vzdělávání žáků. 

8. Zápisy a jednání Školské rady na http://zsprosec.cz/skolska_rada.php 
předsedkyně Školské rady Mgr. Herynková Pavlína 

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY: 
za rodiče: Mgr. Pavlína Herynková (herynkova.p@ergotep.cz) 

Edita Vanžurová, DiS. (edita.vanzurova@seznam.cz) 
za zřizovatele: Jan Macháček (starosta@prosec.cz) 

Tomáš Háp (tomas@hap.cz) 
za pedagogy: Mgr. Věra Stoklasová (stoklasova.v@zsprosec.cz) 

Mgr. Alena Zvárová (zvarova.a@zsprosec.cz) 
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Spolupráce 

Každý z Vás má možnosti, které dokáže škola dobře využít - 
podpořte školu Vašeho dítěte 

Oslovujeme Vás, rodiče našich žáků, jaký druh pomoci bychom uvítali. 

● Co víte a umíte, je pro nás cenné – např. máte-li zajímavé povolání, koníčka, 
zájmy, zážitky, podělte se s našimi žáky (beseda, vedení kroužku, ukázka a 
výuka toho, co ovládáte na některé ze školních akcí nebo samostatně, …). 

● Významné jsou pro nás i Vaše kontakty a tipy na zajímavé osobnosti, místa, 
akce. 

● Doprovod na akcích školy (výlety, exkurze, pobyty, mimoškolní akce 
odpoledne), na některé akce hledáme i zdravotnický dohled. Komunikace 
třídní učitel – třídní zástupce rodičů. 

● Občas potřebujeme dopravu pro žáky (exkurze, výlet, vystoupení sborů, ...). 

● Uvítáme pomoc při zajištění školních akcí (nabídnout své zkušenosti, něco 
přivézt, zajistit, ...). 

● Škola využije velké množství papíru i odstřižky k běžné denní spotřebě (náčrtky, 
pomocné záznamy, drobné písemky, kreslení, ...), mohou být z jedné strany i 
potištěné, jakékoliv rozměry a barvy. 

● Materiální sponzoring – např. podložky pod myš, výtvarné materiály (ústřižky 
látek, kůží, filc, lýko, lepidla, barvy, pastelky, překližka, materiál na výrobu 
výtvarných výrobků, …), sportovní potřeby (florbalové míčky i hokejky, míče 
kopací, volejbalové, míčky k házení, použité lyže, běžky, rehabilitační míče, 
...), naučná literatura, starší knihy, starší ročníky naučných časopisů (zeměpis, 
přírodopis, dějepis, technika, …), CD, videokazety, společenské hry do školní 
družiny, drobný materiál do dílny (hřebíky, šrouby, vruty, vázací dráty, 
provazy), drobné nářadí … 

● Co Vám doma leží bez užitku, může škola využít. 

● Finanční sponzoring (Daňové a účetní souvislosti darů, reklam a sponzorství). 

- cílený (na konkrétní výdaj, akci, kino, divadlo) nebo neurčený. 

● Drobné propagační materiály Vaší firmy můžeme použít na odměny žákům. 

Děkujeme Vám za spolupráci, které si vážíme a vítáme další. Úspěšný školní rok 
2015/2016 Vám všem předsedkyně Školské rady Mgr. Pavlína Herynková 
 předsedkyně SRPŠ Mgr. Olga Klímová 
 ředitel školy Mgr. Josef Roušar 
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Přerušení provozu: 
16. listopad 2015 

21. 12. – 31. 12. 2015 
25. březen 2016 

18. 7. – 12. 8. 2016 

Omezení provozu: 
29. 10. – 30. 10. 2015 

29. leden 2016 
22. 2. – 26. 2. 2016 

24. březen 2016 
4. 7. – 15. 7. 2016 

15. 8. – 26. 8. 2016 

Mateřská škola 
Adresa: web: www.msprosec.cz 
Podměstská 220 email: info@msprosec.cz 
539 44 Proseč telefon: 469 321 208 

Vedoucí učitelka mateřské školy:  tel.:  468 000 245 
Pavla Černá vedouci.ms@zsprosec.cz mobil 736 465 423 

Třídy a kontakty: 
Jahůdková třída  tel.: 468 000 259 
smíšená třída   počet: 24 
Pavla Černá   cerna.p@msprosec.cz 
Petra Kindlová   kindlova.p@msprosec.cz 
Šenkýřová Ilona  asistentka 

Motýlková třída  tel.: 468 000 228 
smíšená třída   počet: 24 
Edita Vanžurová DiS.  vanzurova.e@msprosec.cz 
Michaela Jetmarová DiS. jetmarova.m@msprosec.cz 
Macháčková Michaela  asistentka 

Muchomůrková třída  tel.: 468 000 256 
třída předškoláků  počet: 25 
Mgr. Hana Vobejdová  vobejdova.h@msprosec.cz 
Libor Michálek   michalek.l@msprosec.cz 
Vaňousová Jana  asistentka 

Provozní zaměstnanci: 
Markéta Hurychová - školnice 
Hana Halamková - vedoucí kuchyně, uklízečka 
Jana Doležalová - vedoucí kuchařka 
Jitka Musílková - pomocná kuchařka 

Platby - stravné a školné 

Účet 
- Školné a stravné se platí dohromady v jedné  

společné platbě pouze převodem na účet. 
- Číslo účtu: 271361238/0300 
- Platby na příslušný měsíc musí být uhrazeny  

do 20. dne předchozího měsíce. 
- variabilní symbol platby je DDMMRRRR, kde  

DD je den narození, MM je měsíc narození a RRRR je rok narození. 
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Úplata za předškolní vzdělávání 
- 300 Kč měsíčně 
- 150 Kč měsíčně v případě, že dítě nastoupí do MŠ později než 1. září 
- 150 Kč měsíčně za červenec a srpen 
- Vzdělávání v předškolním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně 
- Výjimku z placení školného je nutné zažádat a důvody doložit. 

Úplata za stravování se platí na 20 dnů za měsíc 
- Celodenní stravování (přesnídávka, oběd, svačina) 

28 Kč / den pro děti od 2 do 6 let, nebo 30 Kč / den pro děti od 7 let 
- Polodenní stravování (přesnídávka, oběd) 

22 Kč / den pro děti od 2 do 6 let, nebo 24 Kč / den – děti od 7 let 
- Pokud dítě dosáhne v příslušném školním roce věk 7 let, posuzuje se dle 

položky „sedmileté dítě". 

Provoz mateřské školy 
- Celodenní provoz 6:15 – 16:00 hod. 
- Děti přicházejí  6:15 – 8:30 hod. 
- Děti odcházejí  po obědě 12:00 – 12:30 hod. 

po spaní 14:20 – 16:00 hod. 
- Pedagogičtí pracovníci odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od 

rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo 
zástupcům předají. 

- PROSÍME RODIČE, ABY SI SVÉ DĚTI VYZVEDÁVALI VČAS. 

Odvádění dětí 
- Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření, které 

zákonní zástupci dítěte vyplní na začátku školního roku. 
- Platnost pověření je jeden školní rok. 
- Během roku lze pověření doplňovat o pověřené osoby. 

Odhlašovat děti lze třemi způsoby: 
1. OSOBNĚ (na tentýž den nejpozději do 7:30 hod.) přímo učiteli na třídě. 
2. ELEKTRONICKY (na tentýž den nejpozději do 7:30 hod., na následující dny 

kdykoliv v průběhu dne). Pro odhlášení dítěte musíte být přihlášeni a je třeba, 
aby Vám odpovědná osoba vytvořila účet v redakčním systému webu MŠ. 

3. TELEFONICKY (na tentýž den nejpozději do 7:30 hod., na následující dny 
kdykoliv v průběhu dne). Telefonicky lze omlouvat přímo učitelům na 
telefonní číslo té třídy, kterou dítě navštěvuje. 

Více podrobných a aktuálních informací naleznete na webu školky! 
DĚTI, TĚŠÍME SE NA VÁS ... za kolektiv mateřské školy ... Pavla Černá 


