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Základní škola Proseč, okres Chrudim

1. Základní údaje o škole

Zřizovatel : Obec Proseč, 539 44 Proseč
Ředitelka : Mgr. Jarmila Broulíková
Právní subjektivita od 1.1.2003

IČO 75018772
IZO 102142564

e-mail Prosec.skola@unet.cz
webové stránky www.prosec/skola

telefon 469 321 291
školská rada Datum zřízení : 23.6.1998

Počet členů : 6
Kontakt : Petr Klofát, Proseč 271
                 telefon : 776708029

Součásti školy kapacita
Základní škola 630 žáků
Školní družina 50 žáků
Školní jídelna 420 jídel

2.  Charakteristika  školy,  materiálně  technické  podmínky,  vzdělávací 
program 

V tomto školním roce se stále více krystalizují priority školy, 
za prvořadé považujeme respektování výukové pyramidy  a 
rozvíjení vnitřní motivace žáků. 
Výuková pyramida vychází z obecného posouzení efektivity 
jednotlivých  vyučovacích  metod,  které  se  ve  školách 
uplatňují.

Snažíme  se  do  výuky  co  nejčastěji  zařazovat  metody  ze 
spodní části pyramidy, považujeme je za nejúčinnější. 

Chceme rozvíjet  vnitřní motivaci žáků  - aby se žáci učili, protože sami chtějí, nikoliv proto, 
aby byl odvrácen trest nebo pro získání odměny. 
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Ve školním roce 2005/2006 máme celkem 16 tříd a 2 oddělení školní družiny. 

Výuka probíhá podle učebního plánu Základní škola, který schválilo MŠMT pod č.j. 
847/96-2.  V předmětu  cizí  jazyk  jsou  vyučovány  angličtina  a  němčina.  Třetí  jazyk  – 
ruštinu nabízíme formou zájmového útvaru. 

Učební plán školy

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Český jazyk 9 10 10 7 7 5 4 4 4

Cizí jazyk 3 3 3 3 3 3

Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4

Prvouka 2 2 3

Přírodověda 1 2

Vlastivěda 2 2

Chemie 2 2

Fyzika 2 2 2 2

Přírodopis 1,5 2 2 1

Zeměpis 1,5 2 1 2

Dějepis 2 2 1 2

Občan.výchova 1 1 1 1

Rodinná 
výchova

1 1 1 1

Hudební 
výchova

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Výtvarná vých. 1 1 1 2 2 1 2 2 1

Praktické činn. 1 1 1 1 1 2 2 1 1

Tělesná 
výchova

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Volitelné předměty 3 3

Disponibilní 
hod.

1 1 1 1

Celkem 20 22 23 24 25 28 29 31 31
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Volitelné předměty
disponibilní hodiny
Název 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník
Základy informatiky /
Rozvoj komunikativních dovedností /
Hudební dílna / /
Informatika / /
Jiné výtvarné techniky /
Základy ekologie / /
Reálie německého jazyka / /
Psaní na počítači / /
Technická praktika / /
Reálie anglického jazyka / /
Domácnost /
Matematicko - fyzikální praktika /
Český jazyk a informatika /
Matematika a informatika /

Disponibilní  hodiny  byly  využity  následujícím  způsobem   -  v 6.  třídě  –  základy 
informatiky,  v deváté  třídě  je  vyučován  integrovaný  předmět  ČJ  a  informatika.  Také 
v osmém ročníků jsme navýšení hodinové dotace využili pro volitelný předmět a žáci si 
vybrali integrovaný předmět M a informatika, předmět s estetickým zaměřením hudební 
dílna  a  domácnost.  V sedmém ročníku  –  volitelný  předmět  -  rozvoj  komunikativních 
dovedností si zvolili všichni žáci.

Na škole bylo vyučováno těmto nepovinným předmětům : sborový zpěv, sportovní 
hry, individuální logopedická péče, zdravotní tělesná výchova, náboženství.

Snažíme se vytvářet pro žáky bezpečné prostředí, vztahy mezi žáky a učiteli budovat 
na  základě  vzájemné  úcty  a  partnerství.  Uplatňujeme  zdravotní  a  psychohygienická 
hlediska  při  organizování  školního  dne.  Děti  o  velké  přestávce  pravidelně  sportují  a 
pobývají ve školním areálu, také před vyučováním a po vyučování mohou využívat hřiště. 
V hale druhého stupně byl umístěn stůl na stolní tenis, těší se velké oblibě o přestávkách i 
po vyučování.   Je  zajištěn pitný režim:  žáci  1.  stupně svačí  ve školní  jídelně,  kde je 
k dispozici čaj, všichni mají možnost nákupu dotovaného mléka.  V letošní školním roce 
se podařilo navázat spolupráci s místním podnikatelem,  který v době od 7,50 do 10,10 
hod. prodává přímo ve škole svačiny a nápoje.

Žáci sedmých tříd se zúčastnili lyžařského výcviku v Orlických horách. Třídy 5.A a 
5.B  absolvovaly  stmelovací  GO  program  „Dokážu  to?“  v krásném   prostředí  okolí 
Budislavi.
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Co škola poskytuje jako nadstandard : 

 I v letošním roce byla nabídka zájmových útvarů pestrá a široká. Pracovaly dva sportovní 
kroužky, pěvecký kroužek, aerobik, kroužek odbíjené, kroužek ruského jazyka,  redakční a 
řezbářský  kroužek,  muzicírování.  Velké  oblibě  se  těšil  kroužek  fungující  v rámci  školní 
družiny „Tvořivá dílna“. Vedoucími kroužků byli většinou učitelé, řezbáře učil pan Vítězslav 
Jehlička – odborník z řad místních občanů a školní kapelu(muzicírování) pan Jan Jun, aerobik 
místní  cvičitelka  paní Ludmila  Češková.   Žáci  školy se účastní  také pravidelných cvičení 
karate, tréninků fotbalistů a cvičení Sokola, která se konají ve školní tělocvičně.

Na škole pracuje 5 dyslektických asistentek, které pomáhají překonávat problémy žákům, 
u  nichž  byla  diagnostikována  vývojová  porucha  učení.Dyslektické  asistentky  provádějí 
nápravu ale i prevenci ve svých hodinách a třídách, na individuální péči nám nebyly přiděleny 
finanční prostředky. I v letošním roce jsme ve spolupráci s Úřadem práce Chrudim zajistili 
osobní asistentku, která pomáhala integrovaným dětem v hodinách i po vyučování. Dále u nás 
fungovala na základě dohody s Farní charitou Nové Hrady o dočasném přidělení k výkonu 
práce  osobní  asistentka  dítěte  se  zdravotním  postižením.  Rozsah  asistentské  činnosti  byl 
individuální podle požadavků vyučujících.

V elementárních  třídách  zajišťujeme  pro  žáky  nepovinný  předmět  individuální 
logopedická péče a kroužek angličtiny.

Mimořádnou  pozornost  věnujeme  kulturním aktivitám.  Výrazně  se  na  kulturním dění 
podílejí pěvecké sbory – přípravný (žáci 1.a 2.tříd), Prosečánek , Červánek a výběrový sbor 
Bel Canto. Podporujeme také sólový zpěv, letos se konal 6. ročník soutěže v sólovém zpěvu 
Prosečská hvězda, účastníme se obdobných soutěží v rámci regionu i celostátních(Skutečský 
slavík, Perníkový slavík, Sedmikvítek,..) . Hudebně nadané děti mohou současně navštěvovat 
i pobočku ZUŠ Skuteč, která funguje v prostorách naší školy. Nadále svou činnost rozvíjí 
školní kapela – její vedení zajišťuje evangelický farář pan Jan Jun. 

Vzhledem k tomu,  že  v naší  obci  není  kultura  dostupná  každodenně  a  musí  se  za  ní 
většinou dojíždět, snažíme se zprostředkovat našim žákům návštěvy divadel. V letošním roce 
děti absolvovaly celý abonentní cyklus ve Východočeském divadle v Pardubicích, 12 žáků 
shlédlo spolu s  pedagogy muzikál  Cats v Praze a  vyvrcholením byl zájezd do Národního 
divadla určený především pro vycházející žáky.

Ve škole vychází školní časopis Šotek.  Vychází v nákladu asi 130 výtisků, na základě 
objednávky je distribuován jednotlivým rodinám, a také do školní a obecní knihovny. 

Tradicí se stal Almanach vycházejících žáků.
Všichni žáci mají přístup do počítačové učebny vždy ráno od 6,45 hod. a v odpoledních 

hodinách do 16 hod., k dispozici je  také internet.
Využíváme nabídku sportovišť ve Skutči a uspořádali jsme pro žáky několik zájezdů na 

plavecký bazén a na zimní stadion.
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Plány při profilaci školy :

 pokusíme se ve využívání počítačů více zařazovat konstruktivní způsoby – e-learning, 
mezinárodní projekty eTwinning, JOBenter, ZAV,…

 chceme  připravovat  ŠVP  v jednotlivých  předmětových  komisích,  vzdělávat  celý 
pedagogický sbor, aby mohl naplňovat cíle RVP a ŠVP

 školní časopis plánujeme vytvářet ve volitelném předmětu, vydávat jej též v digitální 
podobě na našich webových stránkách, rozšířit webové stránky o aktuální zprávy – 
elektronickou nástěnku

 chceme dbát na estetický vzhled školního areálu, pokračovat ve vysazování zeleně a 
tím směřovat k vytvoření školního arboreta

 pokusíme se získat finanční prostředky formou grantu na zastínění učebny v přírodě 
v areálu školy a na její celkové vylepšení

 chceme pokračovat ve spolupráci se zahraničními školami v polském Novém Tomyšlu 
a slovenských městech Krušetnici a Ružomberoku

 dle  ICT  plánu  a  finančních  možností  budeme  pokračovat  ve  vybavování  školy 
moderní  technikou –  prioritou  je  v současné  době  vytvoření  dobře  fungují  vnitřní 
informační sítě a vytvoření pracoviště pro redakci Šotka

3.Údaje o pracovnících

Výuku  zajišťuje  22  pedagogických  pracovníků  (přepočtených  učitelů  20,5  od  4.4. 
21,091, vychovatelek ŠD 1,482). Provoz školy má na starosti 7 správních zaměstnanců 
(přepočtených 6,531), obědy připravuje a pitný režim zajišťuje 5 pracovníků školní jídelny 
(přepočtených 4,25).

Počet učitelů ZŠ 22 + 1 externista
Počet vychovatelek ŠD 2
Počet správních zaměstnanců ZŠ 7
Počet správních zaměstnanců ŠJ 5
Počet zaměstnanců celkem 36 + 1 externista

Pedagogičtí 
pracovníci

Funkce Stupeň 
vzdělání

Aprobace Poznámka,vzdělávání

Hana Boušková zást.ŘŠ VŠ M-Z
Helena Boušková učitelka SŠ  studuje VŠ –PdF- 1.-

5.r.
Jarmila Broulíková ředitelka VŠ 1.-5.r. Studium: V červnu 

2006 dokončeno 
studium FII na PdF 
UK,  Brána jazyků – 
AJ –zahájeno 
XII/2005

Iva Dočkalová učitelka VŠ F-ZT
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Jitka Jeřábková vychovatelka SŠ
František Kašpar učitel SŠ 1.-5.r. externista
Šárka Kovářová učitelka VŠ M-CH
Lenka Kvapilová učitelka VŠ 1.-5.r. MD od 10.1.2005
Růžena 
Hromádková

učitelka SŠ 1.-5.r. zástup za 
M.Skálovou

Marek Lustyk učitel,ICT 
koordinátor

VOŠ AJ-státní zk.

Hana Mrkosová učitelka VŠ 1.-5.r.
Karla Nováková učitelka VŠ 1.-5.r. Z-studuje 
Jana Pavlovičová učitelka VŠ  RJ-HV
Zdeněk Pecina Učitel, 

koordinátor ŠVP
VŠ ČJ-OV Vzdělávání  pro 

koordinátory ŠVP
Jiřina Pešková učitelka,EVVO 

koordinátor
VŠ PŘ-CH AJ (Phare)

Eva Ročňáková vychovatelka SŠ
Martina Skálová učitelka SŠ,VOŠ studuje VŠ –PdF- 1.-

5.r.
Dagmar Smělá učitelka VŠ 1.-5.r.
Věra Srdečná učitelka VŠ 1.-5.r. NJ (Phare)
Jan Stodola učitel,školní 

preventista
VŠ PŘ-TV

Pavel Stodola učitel VŠ M-F
Věra Stoklasová učitelka VŠ 1.-5.r. Studium: Brána 

jazyků – AJ od 
XII/2005

Alena Sudková výchovná 
poradkyně

VŠ RJ-D NJ (Phare)

Alena Vášková učitelka VŠ 1.-5.r. NJ (Phare)
Hana Vobejdová učitelka VŠ 1.-5.r.
Alena Zvárová učitelka VŠ ČJ-OV Studium: Brána 

jazyků AJ – od 
XII/2005

    Z celkového počtu 22 pedagogických pracovníků má 19 ukončené odpovídající vzdělání, 2 
pedagogové studují externě PdF v Brně. Pan Marek Lustyk je absolventem VOŠ pedagogické 
v Litomyšli  a na jazykové škole složil základní státní zkoušku z angličtiny. Učí především 
tento předmět a dále je správcem počítačové sítě a metodikem IT.

     Vychovatelky ŠD Eva Ročńáková a Jitka Jeřábková měly kromě úvazku ve školní družině 
smlouvu na 6 hodin vyučování (VV,TV,PČ). Externě vyučoval 7 hodin týdně práce v dílnách 
důchodce pan František Kašpar.

     Na škole bylo odučeno celkem 449 hodin týdně , z toho 7,13%  mají v úvazku učitelé se 
středoškolským vzděláním (resp. absolvent VOŠ). Ze zbývajících 417 hodin bylo 84 odučeno 
učiteli  bez  odborné  kvalifikace.  Je  to  způsobeno  tím,  že  na  škole  chybí  aprobace 
AJ,NJ,RV,pěstitelství,  VV  a  na  1.  stupni  učí   učitelka,  která  absolvovala  vysokoškolské 
vzdělání v akreditovaném magisterském programu zaměřeném na přípravu učitelů 2. stupně. 
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Naopak na 2. stupni učí němčinu a výtvarnou výchovu učitelka, která vystudovala učitelství 
pro l. stupeň.

 Výchovný poradce splňuje kvalifikaci.

Počet tříd Počet žáků (k 30.9.) Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele

16 359 22,4 17,5

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Do 35 let 35-45 let 45-55 let nad 55 let do 

důch.věku

v důch.věku celkem

Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy

1 4 5 3 9 4 18

Údaje o nepedagogických pracovnicích

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání
Jaromíra Pospíšilová ekonom 1,0 VŠ
Miroslav Pavlovič školník,topič 1,0 učební obor
Alena Kašparová uklízečka 0,5 učební obor
Iva Novotná uklízečka 0,375 učební obor
Vítězslava Ondráčková uklízečka 0,875 učební obor
Jana Ondráčková uklízečka 0,875 USO
Zuzana Schejbalová uklízečka 0,875 učební obor
Marie Procházková uklízečka 0,875 učební obor
Petr Javůrek vedoucí ŠJ 1,0 USO
Věra Melšová zást.vedoucího 1,0 učební obor
Věra Lopourová samost. kuchařka 1,0 učební obor
Libuše Netolická pomocná kuchař. 1,0 učební obor
Iva Novotná pomocná kuchař. 0,250 učební obor

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

Počet prvních tříd Počet dětí přijatých 
do prvních tříd

Z toho počet dětí 
starších 6ti let 
(nástup po odkladu)

Počet  odkladů  pro 
šk.rok 2006/2007
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2 40 1 4

Údaje o přijímacím řízení

Výchova k volbě povolání byla  zařazována od 6. ročníku, žáci se učili  chápat význam 
vzdělání  a  vlastní  zodpovědnost  při  volbě  povolání.  Vymezené  obsahové  okruhy  byly 
začleněny do povinných předmětů, především do občanské a rodinné výchovy. V letošním 
školním roce jsme využívali e-learning JOBenter . Práce žáků související s výukou k volbě 
povolání byly průběžně prezentovány na určeném místě v budově školy.

Šk. rok 2004/2005 Celkem Chlapci Dívky
Víceletá gymnázia 2  0 2

Absolventi 
ZŠ

9. tř.
8.tř.
7.tř.
6.tř.

48

21 25
 1 0
 1 0
0 0

Rozmísťovací řízení

Víceletá gymnázia  2
Gymnázia  2
SŠ + SOŠ 18
SOU 19
ISŠ  8
Konzervatoř  1
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Výsledky vzdělávání žáků

Ročník Počet žáků Prosp.s vyzn. Prospělo Neprospělo
1. 40 38 2 -
2. 22 20 2 -
3. 27 21 5 1
4. 35 18 17 -
5. 47 11 36 -
6. 46 13 33 -
7. 57 10 47 -
8. 42 8 34 -
9. 46 8 38 -

Hodnocení chování žáků

1.stupeň 2. stupeň
I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí

2. st.       0 1 2 2
3. st.       0 0 0 1

Neomluvené hodiny

1. stupeň 2. stupeň
I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí

0 5 5 7

Integrovaní žáci : 

Druh postižení Počet žáků

S vývojovými poruchami učení 38

6. Další vzdělávání učitelů. 

      V souladu  s novými  principy  kurikulární  politiky  státu  a  s novými  tendencemi  ve 
vzdělávání celý pedagogický sbor prošel řadou odborných seminářů, vzdělávání absolvoval 
také koordinátor ŠVP pan Mgr.Zdeněk Pecina a další semináře z nabídky NIDV absolvovali 
někteří  učitelé  jednotlivě  (Hodnotím,  hodnotíš,  hodnotíme  –J.Broulíková,  Kouření  a  já  – 
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Z.Pecina, Tvorba vzdělávacího obsahu cizích jazyků podle RVP – V.Srdečná, Výuka TV ve 
vztahu k právnímu prostředí – J.Stodola, Very Young Learners – uč. AJ,…) . V rámci dalšího 
vzdělávání navštívilo 5 učitelů pilotní školu Dr.Malíka v Chrudimi a v průběhu dvou dnů se 
seznámili s její filosofii a způsobem výuky.
      Pokračujeme v trendu zvát kvalitní lektory přímo do školy a najednou proškolit celý 
pedagogický sbor. Vzhledem k tomu, že můžeme provozovat doplňkovou činnost, zveme na 
tato školení také zájemce z okolních škol. Uskutečnily se tyto vzdělávací akce :

Datum lektor název
7.9.2005 Mgr.V. Čuhajová Násobilka x-krát jinak 

Geometrie z provázku a 
překládaného papíru

12.12.2006 PhDr.J. Nováčková
PhDr.D.Nevolová

Podmínky pro rozvíjení klíčových 
kompetencí dětí

20.1.2006 Petr Chaluš - Národní podpůrné středisko 
pro e-Twinning

Metodický seminář eTwinning

6.3.2006 Mgr.V. Čuhajová Slovní úlohy
Rozvíjíme prostorovou 
představivost žáků

13.3.2006 PhDr.J. Nováčková
PhDr. D.Nevolová

Podmínky pro rozvíjení klíčových 
kompetencí dětí

14.3.2006 PhDr.J. Nováčková
PhDr.D.Nevolová

Podmínky pro rozvíjení klíčových 
kompetencí dětí

  13.4.2006 PhDr.J. Nováčková
PhDr.D.Nevolová

Podmínky pro rozvíjení klíčových 
kompetencí dětí

  

     Naše škola prošla úspěšně výběrovým řízením a byla vybrána pro realizaci projektu Akce 
na  zakázku.  Zvolili  jsme  téma  Autoevaluace  a  první  celodenní  seminář  se  uskutečnil 
31.8.2006. V závěru srpna taktéž celý sbor absolvoval kurz vedený lektorem Jiřím Hruškou 
Provádění EVVO na pobytových a jiných akcích.

     Průběžně se učitelé zdokonaluji ve využívání ICT. V průběhu 2 let získalo 100% učitelů 
certifikát  o  zvládnutí  počítačů  úrovně  Z a   úvodního  modulu  úrovně  P,  většina  prošla 
některým z volitelných modulů úrovně P.  S cílem naučit všechny pedagogické pracovníky 
využívat optimálně program Bakaláři pro evidenci žáků a klasifikaci proběhlo školení v naší 
počítačové učebně.

    V rámci  celoživotního  vzdělávání  dokončila  ředitelka  školy  složením  závěrečných 
zkoušek na PdF UK Praha studijního program Školský management, funkční studium II, který 
je akreditován MŠMT ČR v rámci systému DVPP pod č.j. 15630/2002-25-61. 
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     Studium angličtiny  v rámci  evropského  projektu  Brána  jazyků  zahájily  Mgr.Jarmila 
Broulíková a Mgr.Věra Stoklasová.

 

  Pedagogický sbor při tvorbě ŠVP.

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Úspěšná účast v     soutěžích  

Krajská literární soutěž O pardubický pramínek – Miloslava Dočkalová – 2. místo

Skutečský slavík – 4x účast na koncertě vítězů, Pavla Šenkýřová, Kateřina Rejmanová a duo 
Kateřina Rejmanová s Kristýnou Brahovou  -1. místa

Okresní kolo atletické všestrannosti nejmladšího žactva -  ZŠ  Proseč  4.  místo,  Martina 
Vobejdová – 1. místo ve své kategorii, Markéta Binková,Viktor Koutný – 2.místa a Libor 
Lettl a Natálie Hromádková – 3.místa

Hrošiáda – lehkoatletický trojboj – kategorie 2.-5.tř. – 1.místo, 6.-9.třídy – 2. místo

Jsme členy AŠSK a účastníme se soutěží, které AŠSK organizuje.

Akce pořádané naší školou

Celoroční projekt Děti dětem vychází z poznání, že člověk si nejvíce zapamatuje, učí-li 
druhé.  V tomto  projektu  starší  žáci  prezentují  výsledky  svého  zkoumání  mladším 
spolužákům. Využívají při tom multimediální učebnu, nástěnky, školní časopis, připravují 
praktická cvičení na stanovištích, hry, soutěže. Témata :

• listopad – EKOLOGIE LETEM SVĚTEM – skupiny vytvořené 
ze žáků různých tříd pracují na vylosovaných tématech

• prosinec – Mikulášská nadílka – deváťáci mladším spolužákům
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• březen  –   žáci  9.  tříd  připravili  pro  čtvrťáky procvičování  a 
opakování učiva o České republice formou zajímavých činností

• duben – připomínka tradice pálení  čarodějnic  –  deváťáci  pro 
mladší spolužáky

• jaro  – Čína,  Japonsko – žáci  7.  tříd  připravili  pro spolužáky 
prezentaci těchto zemí, jejich specifik a zajímavostí  (ikebana, 
karate,…)

• kuličkiáda  –  žáci  7.  tříd  pro  mladší  spolužáky  sestavili  ke 
svátku dětí dopoledne plné zajímavých aktivit

  

• květen – STUDIJNÍ CESTA PO STOPÁCH K.H.Borovského, 
J.Žižky a hasičského hnutí - žáci 8. tříd pro 2. stupeň

• červen  -  OCHRANA  ČLOVĚKA  ZA  MIMOŘÁDNÝCH 
SITUACÍ – deváťáci pro 5.-8.tř.

• červen – soutěž Miss aerobik zorganizovaná děvčaty z 9. tříd
• červen – Rozloučení se školou v režii žáků 9. tříd a za účasti 

zástupců OÚ

   

- vánoční koncert školních sborů pro veřejnost
- Prosečská hvězda – soutěž v sólovém zpěvu
- Den  Země  –   ekologické  aktivity,  soutěž  ve  sběru  hliníku,  úklid  veřejných 

prostranství
- sportovní soutěže – malá kopaná, stolní tenis, soutěže ve šplhu a atletice l. st.
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- pravidelná cvičení oddílu karate

  

- prožitková pobytová akce Dokážu to? pro žáky 5.tříd
- sběr bylin, pomerančové  kůry
- účast na sbírce občanského sdružení Centrum koní pro hiporehabilitaci
- závěrečný koncert pro veřejnost
- Den plný her – deskové hry ovládly školu

  

Další aktivity a spolupráce školy

- spolupráce se společností Mensa – Den plný her, dále škola obdržela balíček 
deskových her pro práci v kroužku

- Muzeum hasičů - spolupráce při realizaci projektu pro žáky 8. tříd
- spolupráce  s taneční  školou  Bohémia  –  minitaneční,  konání  tanečních 

soustředění v prostorách l. st. ZŠ Proseč
- spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů Proseč a s Hasičským záchranným 

sborem – beseda se žáky, hasičský kroužek, výtvarná soutěž, projekt Ochrana 
člověka za mimořádných situací, exkurze žáků do HZS Hlinsko

- spolupráce  s Českým červeným křížem Chrudim –  první  pomoc  –  praktický 
seminář pro žáky 9. tříd, pravidelná proškolení pro všechny zaměstnance školy

- spolupráce  se  ZUŠ  Skuteč  –  fungování  hudebního  a  výtvarného  oboru 
v prostorách školy, spolupráce při pořádání soutěží a při výzdobě školy

- spolupráce s dopravním inspektorátem Chrudim – besedy se žáky
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- spolupráce  s ekologickými  organizacemi  –  stanice  Českého  svazu  ochránců 
přírody na Pasíčkách, Paleta

- spolupráce  s Českým  svazem  bojovníků  za  svobodu  v Chrudimi  –beseda  se 
žáky při příležitosti 61. výročí osvobození

   

- spolupráce se svazem včelařů Proseč – beseda se žáky
- spolupráce  s Dopravním hřištěm ve  Vysokém Mýtě  – systematická  dopravní 

výchova ve 4. a 5.třídách

Mimořádné události tohoto školního roku

1) Žákovský  parlament  vytvořil  jako  součást  žádosti  o  grant 
prezentaci  o  stávajícím  školním  hřišti,  film  o  omezených 
možnostech  trávení  volného  času  v Proseči  a  Knihu  snů,  ve 
které  všichni  žáci  školy  vyjádřili  své  přání  mít  lepší  hřiště. 
Žádost o grant byla kladně vyřízena a v areálu školy vznikne 
hřiště na košíkovou s umělým povrchem a dětská lezecká stěna.

2) Naši žáci se zúčastnili zasedání Junior parlamentu v jednacím 
sále Poslanecké sněmovny.

  

3) Dne 1.6.2006 byla slavnostně otevřena planetární stezka, kterou 
vytvořili žáci 5. B  za vedení paní učitelky Mgr.Aleny Váškové. 
Tento  projekt  je  druhý v České  republice  a  první  vytvořený 
dětmi. Model sluneční soustavy odpovídá měřítku 1 : 1 miliardě 
-  velikost planet  a  Slunce i  vzdálenosti  jednotlivých těles. Po 
vyznačené  trase  jsou  rozestavěny  modely  vesmírných  těles 
s informacemi a zajímavostmi o nich. Stezka byla vytvořena za 
finanční  podpory  Pardubického  kraje  a  za  pomoci  Sdružení 
obcí Toulavcovy maštale. 
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4) V rámci  eTwinningu  byla  navázána  spolupráce  s několika 
školami: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszkiul. 
Wierzbowa  nr  164  -  300  Nowy  Tomyśl,  woj. 
Wielkopolskie,Polsko  - téma spolupráce – Zdravý životní styl 
pro budoucí generace,  Základní a mateřská škola Krušetnica, 
Orava,  Slovensko  -  téma  spolupráce  –  lidové  písně,  folklór, 
Základní škola Sládkovičova, Rožomberok - téma.spolupráce – 
elementární angličtina.

5) Pěvecký  sbor  Prosečánek  navštívil  naši  partnerskou  školu 
v Krušetnici.  Uskutečnil  se  společný  koncert,  naše  děti  měly 
možnost poznat slovenskou školu i část Oravy na  společných 
výletech. 
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Doplňková činnost

a) Semináře pro učitele z jiných škol ve školním roce 2005-2006

Datum lektor název
7.9.2005 Mgr.V. Čuhajová Násobilka x-krát jinak 

Geometrie z provázku a překládaného papíru
12.12.2006 PhDr.J. Nováčková Podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí dětí
20.1.2006 Konference eTwinningu
6.3.2006 Mgr.V. Čuhajová Slovní úlohy

Rozvíjíme prostorovou představivost žáků
13.3.2006 PhDr.J. Nováčková Podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí dětí
14.3.2006 PhDr.J. Nováčková Podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí dětí
13.4.2006 PhDr.J. Nováčková Podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí dětí

                  
b) Semináře a kurzy pro veřejnost : 

 Keramika – lektorkou byla Mgr. Věra Srdečná
Základní obsluha osobního počítače - konaly se dva cykly seminářů – 
lektorskou  práci zajistili Mgr. Věra Srdečná a Marek Lustyk,DiS.

Na základě dodatku ke zřizovací listině byl dne 9.2.2005 naší škole vydán také Živnostenský 
list s předmětem podnikání „Hostinská činnost“. Pro cizí strávníky jsme uvařili za celý školní 
rok  320  obědů,  dále  školní  jídelna  zajistila  stravování  o  prázdninách  pro  Taneční  školu 
Bohemia, která si pronajímá prostory na letní soustředění. 

8. Školní stravování

     Školní stravování je důležitá součást školního dění. Po rekonstrukci školní kuchyně v roce 
1999 došlo ke zkvalitnění přípravy stravy a možnosti volby ze dvou jídel ve čtyřech dnech 
v týdnu. Od 1.5.2004 byly zavedeny kritické body.
Ve školní jídelně je ke stravování přihlášeno 303 dětí a 35  zaměstnanců. Celkem se za školní 
rok 2005/2006 uvařilo 47 537 obědů:
žáci   7-10 let             11 672 obědů
žáci 11-14 let    24 490 obědů
žáci 15 let a více            5 776 obědů
dospělí                           5 279 obědů
cizí strávníci                     320 obědů

Modernizace ŠJ.

V letošním roce byl zaveden internet do ŠJ, což nám umožnilo umístit na naše webové 
stránky jídelníček  a  pravidelně ho aktualizovat.  Je  možné elektronicky provádět  odhlášky 
obědů.
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Spotřební koš za rok 2005/2006.

Potraviny % plnění
Maso 92,30
Ryby 100,90
Mléko 117,20
Mléčné výrobky 87,01
Volné tuky 60,15
Volný cukr 72,01
Zelenina 106,03
Ovoce 104,42
Brambory 98,28
Luštěniny 91,84

9. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2005

      Škola je pravidelně financována z MŠMT prostřednictvím KÚ Pardubického kraje  a 
z prostředků Obce Proseč.

Kromě toho jsme v uplynulém roce získali tyto následující dotace:

1. Projekt SIPVZ – PIII. konektivita
2. Projekt SIPVZ – P1
3. Dotace EU – projekt Hodina
4. Dotace KÚ Pk. - Azylanti
5. Dotace Úřadu práce Chrudim
6. Dotace MŠMT – oblast speciální primární prevence - grant
7. Dotace KÚ – oblast školství, sportu a volnočasových aktivit - grant

Dotace MŠMT 

výnosy v tis. Kč náklady v tis. Kč
mzdy      6 956 mzdy    6 956
OON           11 OON         11
zák. soc. nákl.         138 zák. soc.nákl.       139
Zdrav. a soc. poj.      2 439 zdrav. a soc. poj.    2 436
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ONIV         217 ONIV       219
celkem výdaje      9 761 celkem náklady    9 761

ONIV (v tis.)

Učební pomůcky    28 
Učebnice    56
Školní potřeby      4
Ochranné prac.pomůcky      4
Cestovné    30
Vzdělávání pedagogů    42
Plavecký výcvik    25
Zákonné poj.prac.úr.    30

Provozní dotace 

      Příspěvek  od zřizovatele  byl  stanoven  ve výši  1  770 tis.  Kč.  Zřizovatel  poskytoval  peníze 
čtvrtletně a jeho čerpání bylo průběžné. 

náklady v tis Kč výnosy v tis. Kč
spotřeba potravin   798 stravování    844
škol.potř. a učebnice     59 provozní dotace 1 770
uč. pom., knihy     54 tržby HČ        5
mat.pro opravy       1 dary      18
předplatné     11 úroky      23
čistící prostředky     61 školné        9
DDHM   286 výhra v soutěži        7
ost.spotřeba   214
pohonné hmoty       2
vodné     34  
opravy a udržování   133
reprezentace       1
telefony     41
poštovné       5
školení       7
software     30
ost. služby   839
bank. poplatky     33
pojistné     22
odpisy     30
OON       8     
Celkem náklady 2 669 celkem výnosy 2 676

     Kladný hospodářský výsledek ve výši 7 227,45 Kč byl po schválení zřizovatelem 
převeden do rezervního fondu. 
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SIPVZ PIII- konektivita

      V rámci projektu SIPVZ škola obdržela dotaci ve výši 27 846,-Kč na připojení 
k internetu. Dotace byla celá vyčerpána. 

SIPVZ P1 

Bylo poskytnuto celkem 71 242,- Kč. Částka byla rozdělena do tří částí
1) vzdělávání pedagogů, cestovné a knihy
2) výukový software
3) infrastruktura ICT

V částech 2) a 3) byla povinná spoluúčast – hradili jsme ji z provozní dotace.

knihy, časopisy           1,0   (v tis.)
cestovné                     1,0
školení                     24,5
výukový softw.            7,5
infrastruktura ICT      37,2
C e l k e m                 71,2

Pět pedagogů se zúčastnilo úvodního modulu školení poučených uživatelů, správce 
počítačové sítě se zúčastnil školení MS Windows 2003.

 Nakoupili  jsme  následující  výukový software  :  ČJ  5,Vlastivěda  1,Word  a  Excel, 
Fyzika zajímavě, Jak se věci pohybují a Jobenter.

V rámci části infrastruktura ICT jsme zakoupili datavideoprojektor a server.

Dotace EU – Projekt HODINA

– v uplynulém roce obdržela škola finance v celkové výši 32 880,-Kč na výuku jedné hodiny 
týdně v 7.třídách – Rozvoj komunikativních dovedností.

Projekt HODINA Dotace (v tis.)
Mzdy       24,00
SP 6,24
ZP         2,16
FKSP         0,48

Dotace KÚ Pk. - azylanti   
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     Krajský  úřad  Pk.  nám  poskytl  dotaci  z rozvojového  programu  MŠMT  „Zajištění 
podmínek základního vzdělávání žáků s postavením azylantů nebo účastníků řízení o udělení 
azylu na území ČR v roce 2005“ ve výši 16 tis. Kč

výnosy tis.Kč náklady tis.Kč
ONIV       1 ONIV    0,93
mzdy     11 mzdy  11,00
pojistné       4 pojistné    3,85

FKSP    0,22
Celkem v.     16 celkem n.  16,00

        
Dotace  Úřadu práce Chrudim

        Ve školním roce 2005/2006 na naší škole pracovala asistentka pro integrované děti. 
Asistentka byla naším zaměstnancem a na její plat přispíval Úřad práce Chrudim.
Celková dotace na mzdy a zákonné pojištění z ÚP činila 86 518,- Kč a celá byla vyčerpána.

Dotace MŠMT-oblast speciální primární prevence

     V oblasti speciální primární prevence se nám podařilo získat  dotaci ve výši 20 000,-Kč – 
„Musíme si pomáha“. 
     Skutečné výdaje byly mnohem vyšší, stravu na akci  platili rodiče dětí a na ubytování a 
lektora přispělo SRPDŠ při ZŠ Proseč.

Grant KÚ – oblast školství, sportu a volnočasových aktivit

     Z oblasti školství, sportu a volnočasových aktivit jsme  obdrželi  10  tis.  Kč  na  projekt 
„Dělání všechny trable zahání.“
     Členění příjmů bylo stejně jako v předchozím případě  : 50%  na  OON a  50% na  učební 
pomůcky. V souladu s tímto rozpisem jsme s penězi naložili a dotace byla celá vyčerpána. 

Doplňková činnost

     Od roku 2004 škola provozuje doplňkovou činnost.
     V tržbách za služby jsou uskutečněné kurzy pro veřejnost i pro učitele okolních škol, 
angličtina pro děti a nájmy za tělocvičnu i školní prostory o prázdninách. Za utržené peníze si 
škola zakoupila nové skříně do učebny fyziky, počítač a televizor.

výnosy tis. Kč náklady tis.Kč
tržby ze služeb 157 materiál 62
tržby ze stravování 123 potraviny 60

služby 68
hrubé mzdy,OON 66
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SP,ZP,FKSP
ost. náklady  2

Kladný hospodářský výsledek ve výši 21 883,27Kč byl po schválení zřizovatelem 
převeden do rezervního fondu. 
   
Základní ukazatele z pololetního výkazu k 30.6.2006

výnosy tis.Kč náklady tis.Kč
dotace ÚP    48 materiál    892
dotace ICT   250 energie      18
projekt Hodina     16 opravy      53
dotace z MŠMT 5 225 cestovné      12
provozní dotace    884 náklady na repr.        1
tržby - stravování    504 ostatní služby    798
úroky      11 mzdové náklady  3 789
dary        3 zákonné pojištění  1 320
tržby -DČ    114 tvorba FKSP       75

jiné ost. náklady       42
odpisy       15

Celkem výnosy 7 055 Celkem náklady  7 015
                                             

Kontroly ve školním roce 2005/2006 :

1. Česká správa sociálního zabezpečení Chrudim  - kontrola č.136/05 
o kontrola pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění a výplaty 

dávek nemocenského pojištění
o kontrola povinností v důchodovém pojištění

2. Následná  veřejnosprávní  finanční  kontrola  provedené  KÚ  Pardubického  kraje  – 
předmětem  kontroly  bylo  nakládání  s finančními  prostředky  poskytnutými  škole 
v rámci  rozvojového  programu MŠMT „Zajištění  podmínek  základního  vzdělávání 
žáků s postavením azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu na území ČR v roce 
2005“

     
3. Kontrola  Krajské  hygienické  stanice  Pardubického  kraje   k dodržování  povinností 

stanovených zákonem 258/2000Sb. ve školní družině. 

Záznamy z těchto kontrol jsou uloženy v ředitelně školy.

Mgr.Jarmila Broulíková
                                                                                    ředitelka školy

V Proseči dne 29.září 2006        
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