
1 
 

 
ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  PROSEČ,  OKRES CHRUDIM 

 
 
 
 
 

VÝROČNÍ   ZPRÁVA 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 
 
 



2 
 

Základní škola Proseč, okres Chrudim 
 

1. Základní údaje o škole 
 
 

Zřizovatel : Město 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.zsprosec.cz 

telefon 469 321 291 
školská rada Datum zřízení : 23.6.1998 

Počet členů : 6 
Kontakt : Václava Lettlová, Proseč 
                 723 484 255 

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

2. Charakteristika školy, materiálně technické podmínky, vzdělávací 
program 

 
Jsme spádovou školou pro děti z okolních obcí: 
 

Obec Počet dojíždějících žáků 
Bor u Skutče 13 

Budislav 2 
Hluboká 2 
Krouna 1 
Leština 5 
Luže 1 

Nové Hrady 9 
Perálec 5 
Proseč 169 
Skuteč 1 
Zderaz 18 

CELKEM 226 
    

 (Údaje k 30.6.2013) 
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Naše škola je moderně vybavena, k dispozici je 8 interaktivních tabulí. Na 1. stupni 
pracují s touto tabulí všechny třídy, na 2. stupni jsou v učebně fyziky, přírodopisu a v učebně 
jazyků, která je zároveň vybavena sluchátky. Ve výborném stavu je také školní dílna a cvičná 
kuchyňka. Učebna v přírodě je využívána při výuce i školní družinou.  

V areálu školy a v okolí školy jsou 3 naučné stezky, které vytvořili žáci v rámci 
výuky: Planetární stezka, Naučná stezka areálem školy – poznáváme stromy a keře naší 
přírody a Kameny v kamenitém kraji – obsahuje ukázky hornin a nerostů z okolí Proseče a 
informace o nich. 

Žáci mohou vyjádřit svůj názor na dění ve škole v žákovském parlamentu, který tvoří 
volení zástupci 4. - 9. tříd. V letošním školním roce se uskutečnilo také výjezdní zasedání 
parlamentu a byla rozšířena spolupráce se zřizovatelem. Zástupci žáků zmapovali světlá a 
tmavá místa školy a později také našeho města. Vznikla mapa s barevně označenými místy, 
zelená znamenala místa, kde se děti cítí dobře, růžová – zde se cítíme nepříjemně, žlutá – tady 
by se dalo něco zlepšit, oranžová – zde cítíme nebezpečí. Výsledek byl zajímavý pro 
pedagogický sbor i pro zřizovatele. 

   Žákovský parlament 2012/2013. 
 

Další možností, jak sdělit svůj názor je školní časopis, ankety, školní poradenské 
pracoviště. Jsme rádi, že děti otevřeně diskutují o tom, co by si přály změnit, jejich podněty 
bereme vážně. Zároveň žáci dovedou i ocenit zdařilé akce, nové vybavení a techniku i další 
změny, kterými škola prochází. Dáváme dětem prostor pro samostatné aktivity. Mohou 
přicházet s nápady na školní a třídní akce, učí se je připravovat pro své spolužáky a učí se nést 
zodpovědnost za jejich realizaci. Vycházíme z výukové pyramidy a zařazujeme aktivity, při 
kterých se děti učí navzájem. Chceme našim žákům umožnit v co nejširším měřítku realizovat 
to, co je zajímá, baví, aby škola pro ně byla místem, kde se nenudí, kde je pro ně v hodinách i 
po vyučování přitažlivý program. 

 
SPORT, ZDRAVÝ  ŽIVOTNÍ STYL 
 
Využíváme místní sportoviště - multifunkční městské hřiště v areálu školy, 

basketbalové hřiště s jednoduchou lezeckou stěnou, fotbalové hřiště, ale i přírodní podmínky 
(běžecké lyžování, bruslení, paintball, turistika…). Pořádáme zájezdy do krytého bazénu a 
sportovní haly ve Skutči, organizujeme plaveckou výuku, GO programy. Z důvodu 
dlouhodobé nemoci učitele tělesné výchovy se v letošním školním roce neuskutečnil lyžařský 
výcvik žáků 7. tříd. Plánujeme jej v příštím školním roce realizovat pro dva ročníky současně. 

Podporujeme aktivní trávení přestávek a volného času dětí.  Na hale 2. stupně děti 
využívají dva stoly na stolní tenis a stolní kopanou. Za příznivého počasí mohou děti využívat 
sportoviště ve školním areálu. Nově byla vybudována „Mučírna“, která je hojně žáky 1. 
stupně využívána. Pro školní družinu je k dispozici nedávno dobudované pískoviště. 
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Ke zdravému životnímu stylu patří i dodržování pitného režimu. Žáci 1. – 6. třídy 

svačí ve školní jídelně, kde je k dispozici čaj. Všichni mají možnost nákupu dotovaného 
mléka.  Osvědčil se prodej balených svačin a nápojů přímo ve škole. 

Výchova ke zdravému životnímu stylu je zakotvena i v našem ŠVP Škola mnoha 
možností, za prvořadou považujeme prevenci. V tomto školním roce jsme se zapojili do 
preventivního programu „Veselé zoubky“, který pořádala společnost Dm drogerie markt 
s.r.o., žáci 9.tříd absolvovali kurz první pomoci, zajištěn byl pracovníky Českého červeného 
kříže Chrudim. 

  
 
 
KULTURA 
Vycházíme ze skutečnosti, že v Proseči není kultura pro mnoho rodin běžně dostupná 

a snažíme se podporovat žáky v zájmu o kulturní aktivity. Do školy zveme umělce 
s kvalitními programy, jak jsme si je léty ověřili. Využíváme abonentní program 
Východočeského divadla v Pardubicích, Klub přátel divadla je určen především žákům 5.- 9. 
tříd. Dále 9.třída navštívila představení Naši furianti v Národním divadle, zároveň v Praze 
shlédla výstavu na Pražském hradě a obdivovat mohla celou tuto významnou památku, kterou 
je provedl velmi fundovaný průvodce. 
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Na škole pracují 3 pěvecké sbory – Žluťásci, Prosečánek a Červánek. Zapojeno je 
celkem 68 dětí. Prostory školy využívá ke své činnosti také ženský sbor Duha. Naši žáci mají 
příležitost zazpívat si i na koncertech toho sboru jako hosté. 

Rozvoj čtenářské gramotnosti je pro nás prioritní. S výukou čtenářských strategií 
začínáme již od 1.třídy a pokračujeme v dalších ročnících (předvídání, kladení otázek, 
propojování, určování podstatných myšlenek a informací, shrnování a syntéza,…). Tyto 
strategie jsou prostředkem, který vede k našemu cíli – že žáci přemýšlejí o tom, co a jak čtou, 
a naučí se porozumět informacím a myšlenkám v textu. 

Literární tvořivost dětí se snažíme podporovat v maximální míře. V Almanachu 
vycházejících žáků jsou ukázky slohových prací nejstarších žáků školy. Účastníme se 
literárních soutěží krajského i celorepublikového rozsahu, škola organizuje celostátní soutěž 
Malá Proseč Terézy Novákové.  

Také v letošním školním roce  je knihovnice placena na částečný úvazek z finančních 
prostředků Města Proseč a zároveň je pracovnicí Městské knihovny. Tato propojenost obou 
knihoven se nám velmi osvědčila. 

 
Statistika žákovské knihovny za školní rok 2012/2013:  

 Počet čtenářů:                    Počet vypůjčených knih:  

1.třída - 20 žáků                  102  
2.třída - 24 žáků                  276  
3.třída - 15 žáků                  111  
4.třída - 10 žáků                    78  
5.třída - 27 žáků                  206   
6.třída - 27 žáků                  146  
7.třída - 18 žáků                  111  
8.A     - 17 žáků                    75  
8.B     - 21 žáků                    86  
9.třída - 17žáků                     53  

Celkem - 196 žáků  (85  % našich žáků)        1 244 vypůjčených knih  

Přírůstek za školní rok 2012/2013 je 98 nových knih (56 knih zakoupeno za 5.409,- Kč, 42 
knih darováno). Z podnětu žáků 9.třídy byla také zakoupena elektronická čtečka. Dva žáci 
v rámci své soutěžní práce pro Festival vědy a techniky pro děti a mládež Pardubického kraje 
zjišťovali, zda by mohly tyto moderní technologie zvýšit zájem dětí o čtení. V rámci projektu 
také navštívili spolu s knihovnicí školní knihovnu v Ostravě – Hrabůvce. 

 

Školní knihovna vyhlašuje i různé výtvarné soutěže. Soutěžní práce zdobí celoročně prostory 
knihovny. 



6 
 

 EVVO  

     Environmentální výchova byla v průběhu školního roku uskutečňována v souladu se 
Školním programem EVVO. Veškeré aktivity směřovaly k naplňování hlavních cílů a to 
především: 
- k vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí  
- k úctě k životu ve všech jeho formách 
- znalost a péče o prostředí kolem nás 
 -pochopení vzájemné provázanosti oblasti sociální, ekonomické a kulturní 
Výrazné ekologické zaměření mají předměty přírodopis a volitelný předmět „Základy 
ekologie“. EVVO prolíná všemi vyučovacími předměty.  
Realizované projekty: 

- dlouhodobý projekt  Recyklohraní  (sběr elektrozařízení, baterií, plnění úkolů 
s ekologickou tematikou) 

- v rámci celostátního projektu 72 hodin – Ruku na to!  - „Ukliďme společně školní 
areál a sportoviště“  podíleli se žáci  6. – 9. ročníku 

- projektový den Ekologie letem světem aneb průmysl a životní prostředí (2. st.), Den 
Země (1., 2. st.), Den vody (1., 2. st.), Velikonoce (1. st.) 

- „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ 
- sběr starého papíru, hliníku, mobilů, plastových víček  
- exkurze, výlety, výchovně – vzdělávací programy, soutěže, besedy, výstavy, třídní 

projekty (spolupráce s rodiči) 
- ekologizace provozu školy, úsporné zacházení  s energiemi, s vodou, papírem 
- třídění odpadu ve třídách a na chodbách 

     Naši žáci se připravovali na Festival vědy a techniky v Pardubicích  a na další soutěže  
např. Přírodovědný klokan, Matematický klokan, Hledáme nejlepšího mladého chemika, 
Požární ochrana očima dětí… 
 

 
 

     V současnosti probíhá úprava školní zahrady  v prostoru učebny v přírodě, bylo 
vybudováno pískoviště a ohrazen kompost (získán grant z revolvingového fondu MŽP na 
podporu udržitelného rozvoje), spolupracujeme se zřizovatelem, místními organizacemi a 
firmami. 
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Ve školním roce 2012/2013 jsme ve škole měli 10 tříd a 2 oddělení školní družiny. 
Výuka probíhala podle ŠVP Škola mnoha možností, č.j. 559/07-ZŠ, ve znění dodatku č. 5.  
 

Učební plán školy 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk 9 9 8 8 7 5 4 5 4 

Český jazyk a 
informatika 

        1 

Rozvoj 
komunikativ- 
ních dovedností 

     1    

Cizí jazyk 1 1 3 3 3 3 3 3 3 

Matematika 4 5 5 5 5 4 5 4 4 

Základy 
informatiky 

     1 1   

Práce s 
počítačem 

    1     

Prvouka 2 2 2       

Přírodověda    2 2     

Vlastivěda    2 2     

Chemie        2 2 

Fyzika a její 
aplikace 

     2 2 2 1 

Přírodopis      2 2 2 1 

Zeměpis      2 2 1 2 

Dějepis      2 2 2 2 

Výchova k 
občanství 

     1 1 1 2 

Výchova k 
hudebnosti 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná vých. 1 1 2 1 2 2 2 1 1 

Pracovní činn. 1 1 1 1 1 1 1 0/1 1/0 

Volba povolání        1/0 0/1 

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Volitelné předměty      2 4 5 

Celkem 21 22 24 25 26 29 30 31 32 

 
 
V předmětu cizí jazyk je vyučována angličtina. Další cizí jazyk je vyučován 

v sedmých, osmých a devátých třídách -  děti si mohly vybrat němčinu, ruštinu, případně 
základy ekologie. 
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Volitelné předměty 
 

    

Název 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 
Základy ekologie  / / / 
Informatika   / / 
Matematický seminář   / / 
Psaní na počítači   / / 
Technická praktika   / / 
Další cizí jazyk (NJ,RJ)  / / / 
Konverzace v anglickém jazyce    / 
Seminář z českého jazyka   /  

 
Na škole bylo vyučováno těmto nepovinným předmětům: náboženství,  školní časopis, 

sportovní hry, přípravný pěvecký sbor, pěvecký sbor, sborový zpěv, individuální logopedická 
péče, zdravotní tělesná výchova. 
 

Co škola poskytuje jako nadstandard :  
 
Školní poradenské pracoviště – funguje na naší škole již čtvrtým rokem v rámci 

projektu RAMPS – VIP III, do kterého jsme se zapojili a navázali tak na naši účast v projektu 
VIP II. V rámci pracoviště na škole působí školní psycholog Mgr. Pavlína Tlustošová 
pravidelně dva dny v týdnu.  
Ve školním roce 2012/2013 byly školním psychologem poskytovány služby: 

 Práce se žáky v oblasti reedukace, poradenství, diagnostiky 
 Konzultace s rodiči na témata výuková, vývojová i výchovná 
 Konzultace s pedagogy, výchovnými poradci především ohledně výukových obtíží a 

specifických vzdělávacích potřeb žáků školy 
 Besedy ve třídách, pro rodiče, učitele 
 Užší spolupráce s  Mateřskou školou Proseč – 3x beseda s rodiči předškoláků 

 
Tři dyslektické asistentky – odborně se věnují ve svých hodinách a třídách (na 

1.stupni) dětem, u kterých byly diagnostikovány dyslektické obtíže.           
Tři pedagogové mají kvalifikaci „Řečový preventiva“ - zajišťují individuální 

logopedickou péči v jednoduchých případech, složitější poruchy jsou řešeny s logopedem – 
specialistou (v SPC Skuteč). Dvě učitelky si prohlubují vzdělání v této oblasti studiem 
logopedie na UK v Praze  

Finanční gramotnost  
Zapojili jsme se do regionálního projektu „Platíš, platím, platíme, co z toho nám 

zůstane“. Organizátorem projektu je MAS Litomyšlsko o.p.s. spolu s Partners Financial 
Services, a.s. Děti byly v jednotlivých lekcích upozorněny na nebezpečí využívání služeb 
podvodných nebankovních subjektů, nebezpečí půjčování peněz na vysoký úrok. Dozvěděly 
se, co je úroková sazba, na co si dát pozor při uzavírání smluv, kterak plánovat výdaje, 
vytváření rezerv,… Pro žáky 9.tříd se konala kromě výuky v běžných hodinách matematiky  
také čtyřhodinová výuka formou deskových her „Finanční svoboda“. 

Oblast hudební - naše škola se výrazně profiluje právě v této oblasti. Tři pěvecké 
sbory – Žluťásci, Prosečánek a Čeránek se  podílejí na kulturním dění v obci, účastní se 
soutěží a přehlídek. Učitelka HV je zároveň sbormistrem ženského pěveckého sboru Duha. 
Podporujeme také sólový zpěv – organizujeme nesoutěžní přehlídku sólových zpěváků 
Prosečská hvězda pro zpěváky z naší školy a okolních malotřídních škol, účastníme se 
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obdobných přehlídek a soutěží v rámci regionu (Skutečský slavík, Perníkový slavík,,..). Velmi 
přínosná je spolupráce se ZUŠ Skuteč. 

Školní časopis – mapuje dění ve škole, má své pravidelné rubriky, vychází 1x za 
měsíc. Již 2x byl vyhlášen nejlepším školním časopisem Pardubického kraje. Odebírat jej 
mohou rodiče žáků na základě objednávky, pravidelně je k dispozici čtenářům městské 
knihovny. 

   
ŠIK – využíváme tento informační kanál k lepší  informovanosti žáků 2. stupně – 

spoty centrálně odvysílané doplňujeme filmy a fotografiemi ze života školy. V letošním roce 
jsme byli pozváni na setkání škol, na kterých je ŠIK nejlépe využíván. 

Almanach vycházejících žáků - tvoří jej žáci devátých tříd za pomoci třídních učitelů, 
učitelů českého jazyka a informatiky. Díky mnohaleté kontinuitě máme v archivu školy velmi 
podrobný přehled o vycházejících žácích. 

Vzdělávání učitelů - bereme za jednu z nejdůležitějších věcí, která může přispět ke 
zkvalitňování práce školy – učitelé se v nadstandardní míře účastní seminářů a kurzů. Bohužel 
několik seminářů, na které se učitelé hlásili, bylo pro nedostatek přihlášených zrušeno. 

 
 
Plány při profilaci školy (bylo sestaveno ve spolupráci s nově jmenovaným ŘŠ 

v souladu s jeho koncepcí rozvoje školy) : 
 

 Chceme ve škole vytvářet příjemné, přátelské a podnětné prostředí, které v dětech 
bude podporovat tvořivost, komunikativnost a chuť se aktivně podílet na chodu školy 
(třeba formou třídních samospráv a žákovského parlamentu). 

 Chceme se co nejvíce zaměřit na rozvoj uznávaných životních a mravních hodnot, tak 
aby byly v dětech formovány jejich kvalitní osobnostní rysy. 

 S ohledem na počítačovou gramotnost chceme zintenzivnit využívání informačních 
technologií, počítačových programů a internetových zdrojů ve všech povinných i 
nepovinných předmětech. 

 Chceme zintenzivnit dobré vztahy s rodiči, které bereme jako plnohodnotné partnery 
pro otevřenou komunikaci. S ohledem na toto partnerství s rodiči budeme usilovat o 
získání certifikátu „RODIČE VÍTÁNI“. 

 Chceme nadále rozvíjet komunikaci i s širší veřejností a k tomu budeme využívat 
stávající komunikační kanály (SMS, www stránky školy - http://zsprosec.cz/, školní 
časopis - ŠOTEK, Prosečský zpravodaj, regionální tisk), ale i nové, jako třeba sociální 
sítě (facebook, twitter). 
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 Na základě smlouvy s IPPP ČR budeme pokračovat v projektu ESF z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost RVŠPP - VIP III a na naší škole bude 
ve své činnosti pokračovat Školní poradenské pracoviště.  

 Chceme pokračovat ve spolupráci se zahraničními školami, účastnit se akcí, které 
organizuje eTwinning – např. „maraton eTwinning“ apod. 

 Chceme pokračovat v naplňování Programu rozvoje nadaných žáků, chceme žákům 
umožňovat, aby se mohli účastnit zájmových soutěží ve všech oblastech jejich 
vzdělávání. 

 
3. Údaje o pracovnících 
 

Výuku zajišťovalo 20 pedagogických pracovníků (přepočtených učitelů 15,7 a 
vychovatelek ŠD 1,7), asistenti pedagoga – 0,68 - vykonává učitelka Šárka Kovářová, 
vychovatelka Jitka Jeřábková a Zdeněk Pecina (úvazek 0,05).  Od začátku školního roku 
mělo provoz školy na starosti 6 správních zaměstnanců (přepočtených 5,07), obědy 
připravovalo a pitný režim zajišťovaly 4 pracovnice školní jídelny (přepočtených 3,5) - 
údaje k 30.9.2012. 

           

Počet pedagogických pracovníků 
ZŠ 

20 Přepočtených: 
15,7 

              Z toho vychovatelek ŠD 2 1,7 
Asistenti pedagoga 3 0,7 
Počet provozních zaměstnanců 
ZŠ 

6 5,1 

Počet provozních zaměstnanců 
ŠJ 

4 3,5 

Prac.vyk.ostatní osobní služby 1 1 
Počet zaměstnanců celkem 31  

 
Od 3.1.2013 Úřad práce Chrudim schválil pro naši školu dalšího pracovníka 

vykonávajícího ostatní služby – celkový počet pracovníků k tomuto datu se změnil na 32. 
 
 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Funkce Stupeň 
vzdělání 

Aprobace Poznámka,vzdělávání 

Jarmila 
Broulíková 

ředitelka VŠ 1.-5.r. Studium: V červnu 
2006 dokončeno 
studium FII na PdF 
UK,  Brána jazyků – 
AJ , další studium AJ 
– zkouška B1 

Jarmila 
Michálková 

ZŘŠ VŠ M,F  

Iva Dočkalová učitelka VŠ F-ZT  
Romana Pešková učitelka VŠ TV – Z   MD 
Jitka Jeřábková  vychovatelka, SŠ  Asistentka u 
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asistentka 
pedagoga pro 
integrované dítě 

integrovaného dítětě 

Petr Košňar Učitel, ICT 
koordinátor 

VŠ AJ,náboženství Správce sítě, ICT 
koordinátor 

Šárka Kovářová Učitelka,EVVO 
koordinátor 

VŠ M-CH Asistentka u 
integrovaného dítětě 

Lenka Kvapilová učitelka VŠ 1.-5.r. MD 
Hana Mrkosová učitelka  VŠ 1.-5.r. Částečný úvazek 
Karla Nováková učitelka VŠ 1.-5.r., Z Jazyky hrou  AJ, 

řečový preventista 
Jana Pavlovičová učitelka  VŠ  RJ-HV  
Zdeněk Pecina Učitel, 

koordinátor ŠVP 
VŠ ČJ-OV Dokončeno studium 

k výkonu 
specializovaných 
činností-koord. ŠVP 

Eva Ročňáková vychovatelka SŠ   
Dagmar Smělá učitelka VŠ 1.-5.r.  
Jan Stodola učitel,školní 

metodik 
prevence 

VŠ PŘ-TV  

Pavel Stodola učitel VŠ M-F Částečný úvazek, od 
1.6.2013 – invalidní 
důchod 

Věra Stoklasová učitelka VŠ 1.-5.r. Státní zkouška z AJ  
Alena Sudková výchovná 

poradkyně 
VŠ RJ-D Studium VP, NJ 

(Phare) 
Lenka Tomášková učitelka VŠ ČJ-HV  MD 
Alena Vášková učitelka VŠ 1.-5.r. NJ (Phare), Jazyky 

hrou AJ 
Alena Zvárová učitelka VŠ ČJ-OV Studium: výchovné 

poradenství 
dokončeno v červnu 
2012 

Kateřina 
Klimešová 

učitelka VŠ 1.-5.r.  

Marie Šebková učitelka VŠ M, I Částečný úvazek, 
ICT koordinátor 

   
     Pozitivní je úplná odborná kvalifikovanost pedagogického sboru a zastoupení 
oborových odborností téměř pro všechny vyučovací předměty, výjimkou jsou německý jazyk 
a výtvarná výchova. 

Vychovatelky školní družiny také splňují kvalifikaci a také obě výchovné poradkyně 
mají odpovídající vzdělání.   
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Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Do 35 let 35-45 let 45-55 let  55 let do důch.v. v důch.věku celkem 

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

1 1 0 5 0 6 3 4 0 0 4 16 

 
 
Údaje o nepedagogických pracovnicích (k 30.9.2012). 
 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 
Jaromíra Pospíšilová ekonom 0,750 VŠ 
Miroslav Pavlovič školník,topič 1,0 + 0,13(topič) učební obor 
Iva Novotná uklízečka 1 učební obor 
Vítězslava Ondráčková uklízečka 0,938 učební obor 
Anna Brůžková uklízečka 0,25     základní 
Marie Procházková uklízečka 1 učební obor 
Jana Ondráčková vedoucí ŠJ 

od 1.7.2012 
0,625 + 
0,25(pomoc.kuch.) 

SŠ 

Věra Melšová zást.vedoucího MD učební obor 
Věra Lopourová zást. ved.ŠJ 0,875 učební obor 
Iveta Marešová pomocná  

kuchařka 
0,875 
 

učební obor 

Zuzana Schejbalová pomocná kuchařka 0,875     učební obor 
 

Počet tříd Počet žáků  Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele 

10 229 22,9 14,6 

 

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 2013/2014 

1 20 9 4 

 
K zápisu do první třídy se dostavilo 22 dětí, pro 4 z nich rodiče požádali o odklad školní 

docházky.  Žádosti byly podložené lékařskými zprávami a byly kladně vyřízeny.  
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Údaje o přijímacím řízení 
 
     Volba povolání je vyučována jako předmět v 8. a 9. třídě. Ale již na 1. stupni se děti 
setkávají přiměřeně věku s touto tématikou, na 2. stupni se toto téma objevuje  téměř ve všech 
povinných předmětech. Žáci se seznamují s významem vzdělání pro budoucí volbu povolání. 
Poznávají své schopnosti a předpoklady a tak si mohou stanovit reálné cíle v životě i vhodné 
způsoby a metody jejich dosažení.  
    Nedílnou součástí výuky k volbě povoláni jsou exkurze. Žáci 8. ročníků navštívili VOŠ a 
SŠ stavební ve Vysokém Mýtě. Formou hry se zde seznámili se zajímavými předměty 
maturitních oborů, do učebních oborů byli vtaženi praktickými ukázkami a cvičeními. Dále se 
uskutečnily tyto exkurze: 

-  ISŠ technická VM - prohlídka a prezentace firem Iveco a Junker 
- Junker Holice 
- Elektrárna Hučák Hradec Králové 

  
Informace jsou poskytovány rodičům na pravidelných schůzkách se zástupci SŠ a 

SOU, předávány průběžně výchovnou poradkyní, důležité informace jsou také na nástěnce 
v budově školy. Zákonní zástupci i žáci se mohou obracet o radu nebo pomoc ke školnímu 
psychologovi. 

 
Šk. rok 2012/2013  Celkem  Chlapci  Dívky  
Víceletá gymnázia  1  1  0  

Absolventi  
ZŠ  

9. tř.  

27 

13 14 
8.tř.  0 0  
7.tř.  0  0  
6.tř.  0  0  

  
 
Rozmísťovací řízení 2013 

  
 
 
 
 
 

 

 

Víceletá gymnázia  1  
Gymnázia  6  
SŠ + SOŠ  17  
SOU  4 
ISŠ  0  
Konzervatoř  0  
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Počet žáků přijatých na SŠ a SOU ve školním roce 2012/2013 
 

Počet SŠ a SOU Obor Sídlo SŠ, SOU 
3 SŠ automobilní autotronik Ústí nad Orlicí 
1 SOU zemědělské opravář zemědělských strojů Chvaletice 
1 SOU obchodu a služeb prodavač Chrudim 

1 
SŠ potravinářství a 
služeb analýza potravin Pardubice 

1 SŠ zdravotnická zdravotnický asistent Chrudim 
1 OA OA Chrudim 
1 SŠ pedagogická  předškolní a mimoškolní ped. Litomyšl 
1 Hotelová škola Bohemia cestovní ruch Chrudim 

1 
SŠ zahradnická a 
technická floristika-vazačství Litomyšl 

1 Gymnázium všeobecné Polička 
1 SOŠ elektr. a strojní mechanik elektronik Pardubice 
1 OA, SŠ cestovního ruchu cukrář Choceň 
1 Anglické gymnázium všeobecné Pardubice 
1 Gymnázium všeobecné Chrudim 
1 Gymnázium osmileté Skuteč 
1 Gymnázium všeobecné Polička 
2 Gymnázium všeobecné Litomyšl 

2 
SŠ zahradnická a 
technická výpočetní technika Litomyšl 

1 
SŠ zahradnická a 
technická zahradník Litomyšl 

1 SOU cukrář Polička 
1 SPŠ elektrotechnická inf. tech. - grafika Pardubice 
2 SPŠ elektrotechnická  inf. tech. - programování Pardubice 
1 SOU obchodu a služeb cukrář Chrudim 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

Ročník Počet žáků Prosp.s vyzn. Prospělo Neprospělo 
1. 20 20 - - 
2. 23 21 2 - 
3. 20 15 5 - 
4. 13 7 6 - 
5. 28 15 13 - 
6. 25 5 19 1 
7. 27 6 21 - 
8. 42 6 36 - 
9. 27 10 17 - 
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V letošním školním roce si rodiče žáků 1.a 2. třídy odhlasovali hodnocení známkou. 
Slovně byl hodnocen 1 žák 1.třídy. 

Jeden chlapec ze  6.třídy vykoná opravnou zkoušku z matematiky dne 28.8.2013. 
 

Naše škola se zapojila do srovnávacího testování z matematiky, českého jazyka, obecných 
studijních předpokladů a angličtiny, kterou organizuje společnost Scio. V konkurenci 17 106 
žáků z 628 škol z celé republiky si naši deváťáci vedli znamenitě. Citace ze zprávy, kterou 
naše škola obdržela: 

1. Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a 
máte lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. 

2. Výsledky Vaší školy v matematice jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a 
máte lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. 

3. Svými výsledky v anglickém jazyce se Vaše škola řadí mezi lepší průměrné školy, 
máte lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol. 

  

 

Názory žáků 9.třídy na hodiny,  jak vyplynuly z dotazníků: 

 ČJ M AJ 
V hodině se toho hodně naučím 89% 92% 82% 
Výuka mě baví, je zajímavá 70% 85% 73% 
V hodinách je dobrá atmosféra 89% 100% 92% 
Snažíme se dávat do souvislosti 
novou látku 

93% 96% 96% 

Spolužáci se chovají tak, jak vyžaduje uč. 82% 96% 74% 
V hodinách máme hodně práce,neztrácíme čas 93% 96%  
Spolužáci respektují vyučujícího 89% 96% 70% 
V hodinách se učíme opravovat chyby 88% 88% 82% 
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Projekt Čtenář  (Scio) 

1. Výsledky testování čtenářských dovedností – 4. třída se svými výsledky řadí mezi 
slabší průměr, 5. třída mezi lepší průměr (byli lepší než 60% zúčastněných) 

2. Známky z ČJ odpovídají výsledkům 
3. Z dotazníků vyplynulo, že žáci 4. a 5. třídy si půjčují knihy z knihovny ve větší 

míře, než tomu je v rámci ČR  -  5. třída 72% (v ČR 59%), 4. třída 77% (v ČR 
59%) 

4. Z dotazníků vyplynulo – čtení je jedním z oblíbených koníčků – 5. třída 69% (v 
ČR 60%), 4. třída 63% (v ČR 52%) 

 

Srovnávací testování žáků 5.a 9.tříd  

5. třída – ČJ a AJ v porovnání s ostatními školami byl výsledek nadprůměrný, M v porovnání 
s ostatními školami byl výsledek mírně podprůměrný. Bohužel tyto výsledky nejsou zcela 
přesné, neboť do vyhodnocení bylo z neznámého důvodu zařazeno pouze 22 žáků, testy psalo 
29 žáků. 

9.třída – ČJ, AJ, M – výsledek byl mírně nadprůměrný (do vyhodnocení zařazeni všichni) 
 
 
 
Hodnocení chování žáků 
 

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

2. st.       0 0 3 1 
3. st.       0 0 0 0 
 
Neomluvené hodiny 
 

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

0 0 70 33 
 
V 1.pololetí byly uděleny dvě a ve 2. pololetí šest pochval ředitelky školy. 
 

Zabezpečení speciální výchovy a vzdělávání 
Integrovaní žáci (k 29.5.2013):  
Druh postižení Počet žáků  Počet žáků 

S vývojovými poruchami učení 25 Individuální plán 2 

S vývojovou poruchou chování 4   

Vrozená percepční nedoslýchavost 1 Individuální plán 1 
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Výchovná poradkyně Mgr. Alena Zvárová vypracovala Globální plán práce pro žáky 
s SPU, SPUCH, se kterým byli seznámeni všichni pedagogové a je pro ně závazný. Při práci 
s integrovanými žáky škola spolupracovala se školním psychologem, s PPP Chrudim a SPC 
Skuteč. 

V letošním roce nám bylo umožněno zřídit pro dva žáky funkci asistenta pedagoga  - 
pro žáka s vývojovou poruchou chování a pro žáka s vážným sluchovým postižením. Práci 
asistentů pedagoga na částečný úvazek vykonávali učitelé a vychovatelka školní družiny, oba 
chlapci zvládli tento školní rok bez problémů a úspěšně. Za spolupráce s panem Ing.Tomášem 
Pavlíkem (poradce trhu práce a analýz ÚP Chrudim), byl schválen příspěvek – pracovník 
poskytující ostatní osobní služby pro dva pracovníky, kteří zajišťovali pomoc integrovaným 
žákům a žákům nějakým způsobem znevýhodněným.  

Od  26.11.2010 byl přijat na naši školu cizí státní příslušník Khank Ngueyen Ngoc 
z Vietnamské demokratické republiky. Abychom zlepšili jeho vzdělávání zapojili jsme se v i 
tomto školním roce do Rozvojového program MŠMT „ Bezplatná výuka českého jazyka 
na podporu vzdělávání žáků–cizinců z 3. zemí v roce 2013.  Získali jsme tak finanční 
prostředky na nákup výukového softwaru a knih pro výuku.  

 
Práce s talentovanými žáky   
 

Je známá věc, že „i moudrý se stane hloupým, když na sobě přestane pracovat“, proto 
se naše škola snaží naplňovat program rozvoje talentovaných žáků, který byl zpracován 
v předchozích letech. Je určen pro všechny žáky s výbornými předpoklady pro učení, nikoliv 
pouze pro ty, které PPP diagnostikuje jako nadané žáky. Tento program upřednostňuje 
integrovaný způsob vzdělávání nadaných a talentovaných žáků, nepostupuje tedy cestou 
segregace a nevytváří speciální třídy. Škola využívá zrychlení v rámci třídy, obohacení učiva, 
projektové úkoly, prezentace, výzkum (Festival vědy a techniky pro děti a mládež), 
samostudium on-line, didaktické hry – hlavolamy, přesmyčky, rébusy, myšlenkové mapy 
apod. 

Podpořit individuální schopnosti a nadání dětí chceme také nabídkou velkého množství 
volitelných předmětů, nepovinných předmětů a kroužků. Podporujeme obory, které mnohdy 
bývají na okraji zájmu dětí – hlavně obory technické. Vyhledáváme děti v tomto směru 
nadané, vysíláme je na soutěže technických dovedností.  Na tyto soutěže je připravujeme 
v rámci výuky i mimo ni. Obdobně je to i s vědomostními a dalšími soutěžemi a přehlídkami. 
Výčet úspěchů našich žáků je uveden v další části výroční zprávy. 
    Za velmi dobrou příležitost podpořit talentované žáky považujeme Festival vědy a techniky 
Pardubického kraje, který pořádala společnost AMAVET o.s. spolu s Pardubickým krajem, 
Univerzitou Pardubice a dalšími spolupořadateli a pod záštitou hejtmana Pardubického kraje 
JUDr. Martina Netolického.  Celkem 3 dvojice našich žáků se zúčastnily oblastního kola této 
soutěže, dvě dvojice postoupily do kola krajského. Letos postoupilo více jak 170 žáků 2. 
stupně ZŠ a jejich vrstevníků z gymnázií Pardubického kraje s celkem 85 projekty. Náš 
projekt, který nesl název „Krevní tlak a my“, byl vyhodnocen a jeho autorky Andrea 
Bartáková a Nikola Svobodová z VIII. B získaly odměnu v podobě odborné týdenní stáže ve 
Francii. Toto ocenění získaly projekty vytvořené našimi žáky již počtvrté za sebou. 

 
Ve školním roce 2012/2013 jsme se v rámci základů informatiky, informatiky a 
počítačového kroužku zúčastnili těchto soutěží: 
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Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje (výtvarná soutěž – kombinace vektorové 
a rastrové počítačové grafiky), kategorie SŠ:  Živý symbol, Komiks, 
http://www.pomahameprirode.cz 

1) Naše škola je... (tvorba videospotu o naší škole), pořádá ŠIK CZ, 
 http://www.sik4teens.cz, http://www.pepeproskoly.cz 

2) PC_ák 2012 (počítačová soutěž, kategorie grafický návrh), pořádá SPŠE a VOŠ 
Pardubice,  http://soutez.spse.cz 

3) Říše ryb (výtvarná soutěž – tvorba obrázku pomocí vektorové a rastrové počítačové 
grafiky), pořádá SVČ Bájo Česká Skalice, http://www.svcbajo.cz 

4) Pod modrou oblohou (mezinárodní výtvarná soutěž v Malování na počítači, letos 
téma „Můj sen“), http://www.podmodrouoblohou.cz 

5) Chceme být vidět! (fotografická soutěž – reflexní prvky), kategorie Bezpečně do 
školy, http://www.chcemebytvidet.cz  

6) MS Office Arena 2013 (soutěž odborných znalostí a praktického využití 
kancelářských aplikací Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint v reálném životě 
včetně využití webového úložiště SkyDrive a prokázání prezentačních a 
komunikačních dovedností), pořádá společnost Microsoft, krajské kolo, 
http://www.soutez-arena.cz 

7) Počítačová soutěž Programování (kategorie kancelářské aplikace Word, Excel), 
krajské kolo, http://www.stv.cz/sp/ 

Žáci devátých tříd dostali opět možnost vypracovat absolventskou práci. Odevzdány byly 
čtyři tyto práce. 

 

Zpráva o protidrogové politice školy, činnosti protidrogového 
koordinátora  
 
Vyhodnocení realizace Minimálního preventivního programu – školní rok 
2012/2013 
 
Všechny aktivity školy v souvislosti s činností zaměřenou na omezení patologických jevů 
vycházejí z Minimálního preventivního programu školy. Prevence byla zaměřována především 
na tyto oblasti:  

 Zneužívání drog a drogová závislost 
 Šikana a jiné formy násilného chování 
 Vandalismus, delikvence 
 Xenofobie, rasismus 
 Záškoláctví 
 Zneužívání internetu k negativním účelům 
 Rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

 
      Minimální preventivní program byl plněn průběžně po celou dobu školního roku. Dělo se 
tak prostřednictvím níže uvedených činností a akcí. 

ČINNOSTI PREVENCE 
Učitelé jsou pravidelně informováni o vyskytlých problémech či počínajících náznacích 
problémového chování jednotlivce či skupiny dětí a mohou tak s dětmi pracovat bezodkladně 
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a intenzivně. Ve spolupráci třídního učitele s výchovným poradcem školy se konají  
konzultace, rozhovory s jednotlivými žáky a nebo jejich rodiči. Mají povahu sekundární a 
terciální prevence, tedy snaží se zabránit šíření, prohlubování nebo opakování vyskytlého se 
negativního jevu. Vedle toho na škole působí i školní psycholog, pomáhá žákům při řešení 
jejich problémů, setkává se s třídními kolektivy, beseduje s jejich zákonnými zástupci. 

TRADIČNÍ PROJEKTY A AKCE 
Mají za cíl nejen nabývání znalostí a dovedností žáků, ale také rozvoj jejich schopností, 
podporu osobnostního růstu, budování sociálních dovedností a pozitivních vztahů ve skupině. 
Dlouhodobé projekty školy: 

celoškolní: 
 Závod lesní krajinou 
 Den Země 
 Setkání na schodech – děti dětem 
pro 1. stupeň ZŠ: 
 Umíš si poradit? 
 Cvičení v přírodě 
pro 2. stupeň ZŠ: 
 Praktické cvičení Ochrana člověka za mimořádných situací 
 Ekologie „letem světem“ 
 Klub přátel divadla 
 Zajímavé profese 
 GO program – stmelení kolektivu pro žáky 6. ročníku 
 Po stopách významných osobností regionu – pro žáky 8. ročníku 
 Almanach žáků 9. ročníku 
 Globální problémy lidstva 

Pořádané akce a pravidelně navštěvované akce: 
 Pasování na rytíře čtenářského řádu 
 Prosečská hvězda 
 Malá Proseč Terézy Novákové 
 koncerty pěveckých sborů 

Dlouhodobá účast v projektu e-Twinning 
Výlety a exkurze 
Pravidelné besedy a přednášky: představitelé církví, Kluv seniorů Proseč, pracovníci 
Ochranné stanice přírody Pasíčka, Policie ČR, hasiči Proseč a Hlinsko, ČČK, představitelé 
Sdružení obcí Toulovcovy maštale. 
 

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
Škola poskytuje žákům možnost účasti v  mimoškolních činnostech pro efektivní využití jejich 
volného času.  Na naší škole mohou žáci využívat těchto kroužků:  

 Počítačový kroužek 
 Francouzský jazyk 
 Kroužek deskových her 
 Kroužek „Tvořivá dílna“ 
 Kroužek elektroniky  

V naší tělocvičně se koná aerobik pro děti a tréninky mladých fotbalistů. 
 Žáci se mohou přihlásit do těchto  nepovinných předmětů: 

 Náboženství katolické 
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 Zdravotní tělesná výchova – na doporučení dětské lékařky 
 Individuální logopedická péče 
 Přípravný pěvecký sbor 
 Pěvecký sbor 
 Sborový zpěv 
 Sportovní hry 
 Školní časopis 

V hale 2. stupně mohou v průběhu celého dne žáci využívat 2 stoly na stolní tenis či si zahrát 
stolní fotbal.  
Sportovní akce školy jsou organizovány pod hlavičkou „Sportem proti drogám“. 
Žákovská knihovna je otevřena každou středu od 7 hodin do 15 hodin.   
 
 
INFORMATIVNÍ ČINNOST 
     Pro předávání užitečných informací využíván Školní informační kanál, v jehož 
programové nabídce jsou i šoty týkající se prevence patologických jevů a protidrogové 
problematiky. Zájem o tyto informace významně vzrostl v souvislosti s pravidelnou aktualizací 
a se zveřejňováním aktualit z naší školy. 
Vedle toho mohou žáci čerpat poučení formou webových stránek školy, školního časopisu 
Šotek, školního rozhlasu, nástěnek, odborné literatury v žákovské knihovně či u 
jednotlivých pedagogů. 
 
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ EFEKTIVITY PREVENTIVNÍCH ČINNOSTÍ A AKCÍ: 

 
Řešení výchovných problémů ve školním roce 2012/2013 
Mezi nejzávažnější problémy v tomto školním roce patří záškoláctví. Vyskytlo se u žáka 6. 
ročníku. První problémy se objevily už v říjnu 2012. Jednalo se o vyrušování při vyučování, 
neplnění zadaných úkolů a pasivitu při hodinách. Nechuť ke škole se projevovala nenošením 
pomůcek na výuku, neuposlechnutím učitele a vulgárním vyjadřováním.  Problém začal 
přerůstat do častých jednodenních a později i delších absencí. V průběhu „nemoci“ byl žák 
viděn venku až do pozdních večerních hodin. Byla navázána pravidelná spolupráce s rodinou, 
matka navštěvovala školu zpočátku pravidelně 1x za 14 dní. Počet neomluvených hodin za 1. 
pololetí 12, za 2. pololetí 23. 
 
Stejný problém s docházkou měla i žákyně 7. ročníku. Během prosince 2012 měla 4 
neomluvené dny – 17 hodin. Rodiče okamžitě problém řešili ve spolupráci s třídní učitelkou. 
Každá absence byla nahlášena především otci, ten se školou pravidelně spolupracoval  a 
telefonicky získával potřebné informace. Dívka doma i ve škole lhala a musela být pravidelně 
kontrolována.  
V 2. pololetí se docházka zlepšila, ale přesto neměla omluveno 7 hodin. Tato situace vyvolala 
i změnu klimatu ve třídě. Začala ztrácet kamarády. Beseda se všemi žáky a možnost vyjádření 
názorů navzájem vedla k uklidnění a částečnému urovnání vztahů.  Pod kontrolou všech – 
učitelů i žáků – se její postavení v kolektivu zlepšilo. 
 
Další oblastí k řešení bylo přepisování známek u žáka 8 .ročníku. Chlapec uvedl, že příčinou 
jsou nepřiměřené nároky matky na jeho prospěch.  Proběhlo jednání všech zúčastněných ve 
škole, následovalo vyšetření v PPP Chrudim a u dětského psychiatra. Matka se školou 
spolupracuje a došlo k částečné nápravě. 
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Spolupráce s rodiči přináší výsledky i u žáků s vyučovacími i výchovnými problémy.Snažíme 
se přimět rodiče k tomu, aby se pravidelně telefonicky nebo osobně informovali a při jakékoliv 
nedbalosti či přestupku reagovali. Chceme, aby si uvědomili, že je nutný neustálý dohled a 
kontrola plnění zadaných úkolů.  
 
S narušením vztahů v třídním kolektivu jsme se setkali v 7. ročníku. Mezi chlapci došlo 
k potyčce, jejímž důsledkem bylo zranění spolužáka. Po individuálních pohovorech s chlapci, 
s rodiči některých z nich a besedě s chlapci došlo k vyjasnění události a nápravě vztahů. 
Podobný problém byl řešen ve 4. třídě. Na školním výletě a na cvičení v přírodě se ukázalo 
zlepšení chování dětí k sobě navzájem. 

 
 
Závěr : 1. Získávat důvěru rodičů, využít ji pro spolupráci při řešení případných problémů, 
zajistit jejich lepší informovanost 
             2. Předcházet  problémům trvalou důsledností vyučujících. 
             3. Jednotně na děti působit – „ táhnout za jeden provaz.“ 
             4. Spolupracovat v maximální míře se školním psychologem, stále vylepšovat 
fungování Školního poradenského pracoviště. 
  
 
  
 6. Další vzdělávání učitelů 
 
Studium pro výkon specializovaných činností 
 
Logopedická prevence v rámci projektu Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR – 
cyklus vzdělávání (Asociace logopedů Olomouc) - Věra Stoklasová 
Specializace v pedagogice – speciální pedagogika – logopedie (Praha) – Karla Nováková, 
Věra Stoklasová 
 
Jazykové vzdělávání učitelů   
Podpora integrace nově vytvořených materiálů do výuky AJ (Nová škola) – Věra 
Stoklasová, Alena Zvárová 
Čtení a psaní v hodinách cizích jazyků – Alena Zvárová 
Letní škola anglického jazyka a metodiky – týdenní kurz – Mgr. Alena Zvárová, Mgr. Věra 
Stoklasová 
Inspiromat, aneb jak efektivně pracovat s cizojazyčným textem na 1.stupni ZŠ – Jarmila 
Broulíková 
Anglický jazyk pro středně pokročilé – Jarmila Broulíková – ukončeno závěrečnou 
zkouškou na úrovni B1 
 
Další vzdělávání   
Křížem krážem Českou republikou – Karla Nováková 
ŠVP a mediální výchova – Jana Pavlovičová 
Termodynamika všedního dne, aneb, jak to funguje – Jarmila Michálková 
Rozumíme penězům – Jarmila Michálková 
Software Bakaláři – Modul Elektronická třídní kniha – Jarmila Michálková 
Aktuální stav školské legislativy – Jarmila Broulíková 
Přidej se do klubu – Národní knihovna Praha – Jarmila Broulíková 
Myšlenkové mapy a jejich využití ve výuce – Jarmila Broulíková 
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Matematika s využitím kancelářského SW – Marie Šebková 
Klub moderních učitelů Litomyšl - setkávání učitelů na Gymnáziu v Litomyšli v průběhu 
celého školního roku – Marie Šebková 
Kyberšikana a její prevence - celostátní konference, MŠMT Praha – Marie Šebková 
Jak učit HTML – kurz, SPŠE a VOŠ Pardubice – Marie Šebková 
SkyDrive, Office Web Apps a jejich využití v pedagogické praxi – Marie Šebková 
Microsoft OneNote jako moderní poznámkový blok pro učitele i žáky – Marie Šebková 
Interaktivní výuka s Interactive Classroom  - Marie Šebková 
Microsoft pro školství - seminář, SPŠ Na Třebešíně 2299- Cloudové služby Office 365 pro 
školy, Nový operační systém Windows 8 – Marie Šebková 
Cloud pro učitele – Využití technologie Cloud Computing ve školní praxi - Marie 
Šebková 
Čtenářský deník – ano, či ne? – Zdeněk Pecina 
Netradiční práce s poezií – Zdeněk Pecina 
Ochrana člověka za mimořádných událostí – Zdeněk Pecina 
Základy vedení školní jídelny – Jana Ondráčková 
AMAVET – nový ročník festivalu – Z.Pecina 
Konference EVVO Pardubice – Šárka Kovářová 
ŠVP – změny a realizace  - Zdeněk Pecina 
Konference AMAVET na KÚ Pardubického kraje – Jarmila Broulíková 
ŠIK – konference pro aktivní školy – Josef Roušar 

 
 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti           

Festival vědy a techniky pro mládež – ze 3 projektů dva postoupily z okresního do 
krajského kola, jeden byl mezi oceněnými – jeho řešitelé Andrea Bartáková a Nikola 
Svobodová  získaly týdenní studijní pobyt ve Francii. Takto byla naše škola odměněna již 
počtvrté za sebou. 

- Hledáme nejlepšího mladého chemika –V regionálních kolech soutěžilo celkem 
5 000 žáků osmých a devátých tříd. Žákovského mistrovství republiky se zúčastnilo 
26 finalistů z deseti krajů. František Zach se umístil na 6. místě v republice. 

- Školní časopis roku – Šotek – říjen 2012 ve celostátním finálovém kole získal 
čestné uznání, na jaře 2013 -  1.místo v Pardubickém kraji (kategorie 2.stupeň 
ZŠ) – toto ocenění získal náš školní časopis podruhé za sebou 

- Krajské kolo soutěže v programování – kategorie Aplikační software – Matěj Makeš 
– 4.místo 

- Letos se více jak 60 žáků opět zapojilo i do vzdělávacího projektu „Mezinárodní 
vědecká olympiáda“. Pořadatelem akce je Mezinárodní svaz mládeže. Ve stejnou dobu 
se jí účastnili vrstevníci našich žáků z následujících zemí: Německo, Bělorusko, 
Kazachstán, Polsko, Rusko, Tadžikistán, Turecko a Ukrajina. Olympiáda probíhala v 
předmětech matematika, fyzika, zeměpis, biologie, chemie, angličtina a němčina. Děti 
tak měly možnost srovnat své vědomosti a dovednosti v mezinárodním měřítku. 
Všichni účastníci si ve zvolených předmětech vedli velice dobře.  Zároveň se 
získanými počty bodů postoupili do finálové části, kde se mohli zúčastnit 
mezinárodního setkání v řecké Soluni, ale finanční náročnost akce to neumožnila. 

- krajská přehlídka pěveckých sborů – Prosečánek – zlaté pásmo, Červánek – 
bronzové pásmo 



23 
 

- Mensa pořádala logickou olympiádu pro žáky ZŠ a příslušných ročníků gymnázií – z 
okresního kola postoupilo 9 našich žáků, ZŠ Proseč měla v krajském kole největší 
účast, umístění: 8.-9.místo David Odvárka a František Zach, 10.místo Daniel Barták 

- Markéta Košňarová byla  úspěšná v literární části soutěže PO očima dětí, z 1.místa v 
okrese postoupila do kraje, kde obsadila 2. příčku, Denisa Karalová byla v okrese 
druhá a v krajském kole obsadila 3.místo  

- OVOV (Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - záštitu má Robert Změlík a 
Roman Šebrle) – družstvo žáků 2. stupně postoupilo do krajského kola, kde 
vybojovalo 2.místo a postupuje do celostátního finále, které se bude konat v září 
2013 

- OVOV – v soutěži jednotlivců – Vojěch Síla – 1. místo v okresním kole, 1.místo 
v krajském kole – postup do celostátního finále 

- OVOV – Štěpánka Doležalová – 3.místo v krajském kole 
- ve znalostní soutěži PŘÍRODOVĚDNÝ  KLOKAN byl David Odvárka druhý 

v okrese, 
- olympiáda zeměpisná – v okresním kole 5.místo – David Odvárka 
- chemická olympiáda – František Zach – v okresním kole 3.místo, v krajském kole 

osmý 
- okresní kolo soutěže v AJ – David Odvárka – 5.místo 
- dějepisná olympiáda – David Odvárka – 3.místo v okrese, v krajském kole získal 

10.místo 
- matematická olympiáda 8.tříd okresní kolo – 2.místo – Matěj Makeš, kategorie 6.tříd 

– Michal Barták 5.místo, 9.tříd František Zach 4.místo 
- Matematický klokan – v kategorii Kadet – 1.místo v okrese David Odvárka, 2. místo 

František Zach 
- okresní kolo soutěže odborných dovedností – Radek Jadrný – 1.místo, náš tým – 

1.místo z 18 zúčastněných 
– okresní kolo volejbal chlapců – 3.místo 
– branná soutěž Memoriál Karla Kněze (Ležáky červen)   - 2. místo 
– Branná soutěž Battlefield Jiřího Potůčka o Putovní pohár primátorky Pardubic – 

1.místo, Ondřej Zástěra získal Cenu starosty Městského obvodu Pardubice VII pro 
nejlepšího střelce 

– Stolní tenis – okresní kolo 4.místo 

V soutěži, kterou pořádá Laktea - MLÉKONTO byla jedna žákyně vyhodnocena a odměněna 
krásnou cenou. 

 

 



24 
 

Akce pořádané naší školou 

A) Každoroční 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 učebnu jazyků, interaktivní 
tabule, nástěnky, školní časopis, připravují praktická cvičení na stanovištích, hry, 
soutěže.  
V letošním školním roce se uskutečnily tyto akce:  

 
 DOPORUČUJEME SI KNÍŽKY NAVZÁJEM - v úvodních hodinách českého jazyka 
navštívili žáci 2.stupně naši školní knihovnu a hledali knížky, které by doporučili svým 
kamarádům (i sobě), aby si přečetli – výsledkem je seznam doporučené literatury, který je 
k dispozici ve třídách a k nahlédnutí na našich webových stránkách. Zároveň jsou ve 
třídách na 2.stupni plakáty, na které děti samy zapisují názvy zajímavých knih, které 
přečetly. Tyto plakáty jsou stále doplňovány a obměňovány. 
 
 EKOLOGIE LETEM SVĚTEM – přibližně měsíc si žáci jednotlivých tříd připravovali 
nejrůznější informace a materiály k tématu, které si předem zvolili. Vše zpracovali do 
prezentací na PC, referátů, výukových plakátů a na zmíněný den si přinesli i velké 
množství nejrůznějších praktických ukázek. Na všech pracovištích se ostatní děti vždy 
dozvěděly něco nového, zajímavého. Navíc si zasoutěžily, zahrály různé poznávací hry. 

 
 SÁZENÍ CIBULEK - na podzim vycházející žáci spolu s nejmenšími školáky vysadili 
tradiční cibulky. Na jaře pak zejména ti menší bedlivě sledovali, kdy už konečně 
porostou. Dlouhá zima skončila a vykvetly nádherné tulipány. A tak se nejstarší a 
nejmladší žáci školy sešli ještě jednou a společně se vyfotili. 

 
 

 prosinec – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA s programem -  deváťáci mladším dětem  
   VELIKONOCE - pro žáky 1. stupně připravili různé dílny žáci 5.třídy 

 

 V úterý 30.4. byl DEN ČARODĚJNIC. Deváťáci připravili pro žáky prvního stupně 
program na sedmi stanovištích: závodění na košťatech, bludiště, hod na koš, střílení do 
pavouka, kvíz, skákání v pytli, oblékání čarodějnic. 
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 V pondělí 3.6. připravila 9.třída pro žáky prvního stupně program ke DNI DĚTÍ. Pro 

nepříznivé počasí se hry a soutěže uskutečnily v tělocvičně.  
 červen - OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ – deváťáci 

tradičně pro 5.-8. třídu 
 žáci 5. třídy připravili pro děti 1. stupně PROJEKT CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA 

MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ. Bylo připraveno 6 stanovišť, na kterých si děti 
procvičily práci s mapou, zdravovědu, ochranu přírody, dopravní výchovu, tísňové 
volání a co uděláš, když... Děti si zábavnou formou osvojovaly potřebné znalostí.  
 

  
 

 školní časopis Šotek – PRAVIDELNÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA – připravuje redakce 
Šotka 

 červen – ROZLOUČENÍ NA SCHODECH – tentokrát proběhl program připravený 
žáky 9.tříd vzhledem k nepříznivému počasí v tělocvičně, mohli jsme zhlédnout 
připravené scénky, ale i taneční vystoupení, podívat se přišla i celá řada našich 
bývalých žáků  

 

B) Děti rodičům, škola pro rodiče – souvisí s naší snahou získat pro dění ve škole rodiče 

 V druhé  třídě se setkali rodiče s dětmi při společném vyrábění dekorací na Vánoce. 
Děti potěšily rodiče i koledami, hudební produkcí a také si zasoutěžily .  

  

 Děti rodičům  -  na prvním stupni se konala výtvarná výstava, která byla zvláštní tím, 
že na ní vystavovalo 106 autorů(všichni žáci 1.-5.třídy). Rodiče, kteří si ji přišli 
prohlédnout, tam dozajista našli alespoň jednu práci svého dítěte. Výkresy použilo 
Město Proseč k výzdobě některých prostor úřadu a informačního centra. 
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 Žáci ze 4.třídy představili svá domácí zvířátka rodičům i svým spolužákům nejen v 
prezentacích, ale také živými ukázkami. Děti pozvaly všechny přítomné k různým 
hrám, hádankám, skládačkám, přesmyčkám, osmisměrce a jiným aktivitám.  
 

    
 

 Na slavnostní předávání šerp a vysvědčení žákům 9.tříd přišlo více než 250 rodinných 
příslušníků, kteří se podíleli na přípravě pohoštění a přišli slavnostně ukončit povinnou 
školní docházku svých dětí. 

 
C) Další akce 

   
 Uskutečnila se celá řada dalších poznávacích zájezdů – Havlíčkova Borová, Lidice, 

Ležáky, Terezín, Lány 
  Celoškolní sportovní akce Běh lesní krajinou 
  „Pyramida“ -  sběr starého papíru. Finanční prostředky získané tímto způsobem byly 

použity na nákup kancelářských, barevných a dalších papírů dle přání jednotlivých 
tříd.  

 V adventním čase jsme připravili vánoční koncert školních sborů pro veřejnost. 
 Prosečská hvězda – soutěž v sólovém zpěvu je každoročně hojně navštěvována, diváci 

opět zaplnili místní sokolovnu 
 Den Země –  zahrnuje ekologické aktivity, soutěž ve sběru hliníku (letos jsme sebrali 

131 kg, což je o 27 kg více než loni) , úklid veřejných prostranství, žáci 1. stupně 
uklidili příkopy podél příjezdových cest a planetární stezky, další žáci uklidili rozsáhlý 
školní areál a park na náměstí, součástí tohoto dne byla také exkurze šesťáků na 
čističce odpadní vody v Podměstí a prezentace žáků – ekologů. Žáci 9. ročníku 
připravili anketu, kterou vyhodnotili, výsledky zveřejnili na webových stránkách školy 
a dali k dispozici pro zveřejnění v Prosečském zpravodaji. 

 V souvislosti s Dnem Země jsme si připoměli i Den vody, a to v pátek 19. dubna. 
Tento den na naší škole probíhalo tematické vyučování, které bylo věnováno právě 
vodě. Děti se prakticky po celý den a ve všech předmětech seznamovaly s různými 
pohledy na tuto životodárnou tekutinu. Žáci počítali, četli, vyprávěli, malovali či 
zpívali.a všude samá voda. Paní učitelky na 1. stupni se v tento den proměnily v 
nejrůznější pohádkové vodní postavy a ani děti nezůstaly pozadu. 
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 V červnu se konal závěrečný koncert pěveckých sborů pro veřejnost. 
 

Další aktivity a spolupráce školy 
 

- Spolupráce se zřizovatelem – jak netradičně využít dovednosti a znalosti angličtiny při 
výuce ukázala skupina žáků devátého ročníku. Společně připravili scénář, vybrali 
vhodné lokality, přímo v terénu natočili spoustu materiálu. Výsledkem 
je videopohlednice z města Proseč. Tuto videopohlednici jsme poskytli panu 
starostovi, který ji plánuje využít k propagaci města. 

- spolupráce s okolními malotřídními školami – Perálec, Nové Hrady, Budislav –účast 
na akcích pořádaných naší školou (Prosečská hvězda) 

- spolupráce s MŠ Proseč:  Na základě dohody z pracovní porady zástupců MŠ a ZŠ 
proběhly v mateřské škole dvě schůzky rodičů předškoláků se školní psycholožkou a 
třídní učitelkou 1. třídy. První z nich 13.11.2012 se týkala problematiky školní zralosti 
a přípravy dětí na vstup do školy. Tato schůzka před blížícím se zápisem byla rodiči 
hojně navštívena. Na druhém setkání 26.2.2013 paní psycholožka s paní učitelkou 
nabídly konkrétní náměty, cvičení a hry pro rozvoj potřebných dovedností dětí. Tato 
schůzka se bohužel nesetkala s velkou účastí rodičů. Třetí závěrečná schůzka se 
konala v červnu. Byla na ní rodičům nabídnuta možnost výuky psaní písmem Comenia 
Skript a podány další důležité informace. Dále se jako každý rok uskutečnily návštěvy 
předškoláků ve škole a žáků 1.třídy v MŠ.  

 

- spolupráce s místními podniky – exkurze,  pomoc materiální i jiná 
- Klub seniorů Proseč – besedy s pamětníky, účast na akcích pořádaných školou, 

výchova k úctě ke starším lidem 
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- MAS Litomyšlsko o.p.s. spolu s Partners Financial Services, a.s. – finanční 
gramotnost pro deváťáky 

- Krajská hospodářská komora Pardubického kraje – exkurze se zaměřením na volbu 
povolání pro nejstarší žáky 

- spolupráce s chráněnou dílnou Ergotep – sponzorování některých akcí, pomoc 
s dopravou žáků na soutěže 

- spolupráce s taneční školou Bohemia – minitaneční, konání tanečních soustředění 
v prostorách l. st. ZŠ Proseč 

- spolupráce s Mezinárodním Křesťanským Velvyslanectvím Jeruzalém: V pátek 25. 
ledna si naši žáci 9. ročníku připomněli 68. výročí osvobození koncentračního tábora 
Osvětim. Období holocaustu jim přiblížila lektorka Mezinárodního Křesťanského 
Velvyslanectví Jeruzalém Miroslava Gőblová. Poutavé vyprávění bylo obohaceno i 
dobovými dokumenty, prostřednictvím videoukázek si žáci vyslechli vzpomínky 
pamětníků a zhlédli osudy židovských rodin za 2. světové války. 

– spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů Proseč a s Hasičským záchranným sborem 
Hlinsko – 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  

– spolupráce se ZUŠ Skuteč – fungování hudebního, tanečního a výtvarného oboru 
v prostorách školy, konání koncertů v prostorách školy, spolupráce při pořádání 
soutěží  

– spolupráce s  Policií ČR  - již tradičně žáci 6. třídy besedovali s příslušníkem Policie 
ČR o dopravní tématice, deváťáci měli téma právní odpovědnost 

– spolupráce s ekologickými organizacemi – stanice Českého svazu ochránců přírody na 
Pasíčkách, Paleta 

– Církev českobratrská evangelická, katolická církev – besedy s faráři (Vánoce, 
Velikonoce) 

– Spolupráce s Klubem seniorů Proseč – výzdoba hlavních dveří u ZŠ, besedy 
s nejstaršími žáky, škola poskytla prostory pro klubová setkání s promítáním  

– Podporujeme výcvik koní pro hiporehabilitace Spolupracujeme s občanským 
sdružením CPK - CHRPA, které se zabývá výcvikem koní terapeutů pro zdravotní 
ústavy a léčebny v celé ČR. V těchto ústavech se pak jízdou na koni léčí nejrůznější 
zdravotní problémy pacientů. Letos jsme podpořili tuto činnost prodejem "Bludišť" s 
motivem koníka, chopili se toho žáci 9.třídy, vysvětlovali smysl sbírky. Prodejem 
"Bludišť" jsme získali 1150,-Kč a tato částka byla odeslána na konto občanského 
sdružení CPK - CHRPA. 

– Český svaz bojovníků za svobodu v Chrudimi – beseda se žáky při příležitosti výročí 
osvobození naší země, poznávací zájezd do Lidic a Terezína, účast na vzpomínkové 
akci v Ležákách 

– Československá obec legionářská - účast v branných soutěžích - Battlefield Jiřího 
Potůčka a Memoriál Karla Kněze 
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– spolupráce s městskou knihovnou – pořádání výstav (ŠD představila své výrobky a 
výkresy v předvánočním a předvelikonočním čase v prostorách knihovny), společné 
programy (pasování na Rytíře řádu čtenářského, Noc s Andersenem), návštěvy 
knihovny v rámci hodin literární výchovy, spoluorganizace pěveckých vystoupení 
souboru Duha 

- Dopravní hřiště ve Vysokém Mýtě – dny dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. tříd – 
teoretická část ve škole, praktická část na dopravním hřišti ve Vysokém Mýtě - 
zakončeno předáním průkazů cyklisty 

- Žáci 3. třídy se zapojili do preventivního programu „Veselé zoubky“, který pro ně 
připravila společnost dm drogerie. Děti se seznámily s tím, jak zoubky fungují, k čemu 
je máme, jak rostou a co je zubní kaz. Celým projektem je provázel Hurvínek. Na 
interaktivní tabuli pro ně byly připraveny zajímavé úkoly, podívaly se na film Jak se 
dostat Hurvínkovi na zoubek, který byl velmi pěkně, vtipně zpracován a dětem se 
velmi líbil. Vyzkoušeli si práci samostatnou i skupinovou, vyplňovaly pracovní listy, 
vybíraly správný zubní kartáček a učily se, jak zoubky správně čistit, aby byly bez 
zubního kazu. Nejvíce děti potěšily krásné dárky, které obdržely na závěr.  

- Program Promítej i ty!  Je organizován společností Člověk v tísni o.p.s. Dokumenty 
spolu s doprovodnými materiály jsou v rámci programu zdarma k dispozici, v 
současné chvíli je v nabídce 22 dokumentárních filmů na nejrůznější témata, která si 
vybrali sami diváci festivalu Jeden svět. V rámci výuky výchovy k občanství se do 
tohoto projektu zapojila i naše škola. Za dva roky zhlédli žáci především nejvyšších 
ročníků několik nejlepších. Letos to byl film Z popelnice do lednice. Ten se setkal u 
žáků s velkým ohlasem, protože sleduje obrovské plýtvání potravinami, a to zejména v 
nadnárodních obchodních řetězcích. Film viděly dvě třídy 8. ročníku a následně 9. 
ročník. Po promítání následovaly besedy a diskuze. Vyučující výtvarné výchovy 
využili toto téma k tvorbě plakátu, který  upozorňuje na plýtvání potravinami. 

- Pan Ludvík Plašil – fotograf – beseda o Islandu 
 
 

Mimořádné události tohoto školního roku 

 Mgr. Jarmila Broulíková ukončila ke dni 31.7.2013 v souvislosti 
s odchodem do důchodu své působení ve funkci ředitelky školy. V dubnu 
proběhl konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy 
Proseč, okres Chrudim. Na základě tohoto řízení byl ředitelem školy 
s platností od 1.8.2013 jmenován Mgr. Josef Roušar. 
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 V květnu se zúčastnily žákyně naší školy Andrea Bartáková a Nikola 
Svobodová krátkodobé studijní stáže ve Francii, kterou získaly jako cenu 
za realizaci projektu Krevní tlak a my na Festivalu vědy a techniky pro 
děti a mládež Pardubického kraje.  Spolu  s dalšími vyhodnocenými žáky 
a jejich pedagogickým doprovodem navštívili nejznámější kulturní 
památky Paříže a Poitiers, zhlédli nejrůznější technické vymoženosti a 
navštívili „Palác objevů“ , „Městečko vědy a techniky“ v Paříži a 
Futuroscope v Poitiers.    

 V květnu se také uskutečnil poznávací zájezd do Londýna a Oxfordu. 
Zúčastnilo se 24 dětí z naší školy a autobus doplnili žáci z Prosetína a 
Lubné. Kromě pamětihodností Londýna, Windsoru a Oxfordu si děti 
mohly prohlédnout Královskou observatoř v Greenwich a Britské 
muzeum.  Dokonce měly to štěstí, že jim z auta kynula anglická královna 
Alžběta II. při své cestě do Buckinghamského paláce. 

  

 Také letos dostávali žáci 9. třídy svá závěrečná vysvědčení  a šerpy za 
přítomnosti rodinných příslušníků v místní sokolovně, která se zaplnila do 
posledního místečka. Slavnostního aktu se zúčastnil starosta města a 
předal absolventům školy pamětní listy.  

 Naše dlouhodobá spolupráce s Českým svazem bojovníků za svobodu 
byla oceněna v neděli 23. června, kdy jsme se zúčastnili pietní vzpomínky 
k 71. výročí vypálení osady Ležáky. Ředitel Památníku Lidice udělil naší 
učitelce paní Aleně Sudkové stříbrný odznak za významnou dlouholetou 
spolupráci s Památníkem Lidice a NKP Ležáky v uplynulých letech. 

  

 V závěru školního roku a v průběhu prázdnin jsou prováděny práce na 
zateplování budovy 2.stupně, dílen, knihovny a šaten 1.stupně. 
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Zhotovitelem je firma Staver, technický dozor provádí Stavební 
společnost Dušánek – Beran s.r.o. 

 
 
8. Školní stravování 
  
 

Ke stravování bylo ve školním roce 2012/2013  přihlášeno 185 dětí a 30 zaměstnanců. 
Celkem bylo uvařeno a vydáno 34 445 obědů: 
Žáci 7-10 let    10 513 obědů 
Žáci 11-14 let  14 387 obědů 
Žáci 15 let a více   4 687 obědů 
Zaměstnanci   4 4452 obědů 
V doplňkové činnosti bylo uvařeno: 
Cizí strávníci během školního roku         290 obědů 
Zaměstnanci MŠ (zateplování budovy MŠ)      51 obědů 
Děti MŠ          65 obědů 
Cizí strávníci během prázdnin 2012       689 obědů, 653 snídaní, 590 večeří 
 
 
 Děti nebo jejich rodiče mohou elektronicky provádět odhlášky obědů prostřednictvím 
serveru strava.cz. Jídelní lístek a informace ze školní jídelny jsou také pravidelně 
aktualizovány na našich webových stránkách. Na telefonním čísle školní jídelny je k dispozici 
záznamník.  
 
 
 
Spotřební koš za rok 2012/2013. 
 

Potraviny 
 

% plnění 
Maso 99,46 
Ryby 87,35 
Mléko 101,05 
Mléčné výrobky 79,90 
Volné tuky 73,93 
Volný cukr 74,07 
Zelenina 112,47 
Ovoce 83,26 
Brambory 62,06 
Luštěniny 94,21 
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9. Hospodaření školy za rok 2012 
 
Zdroje financování: 
 
1) Město Proseč – provozní dotace 
2) MŠMT prostřednictvím KÚ Pardubického kraje   
3) Transfer MŠMT – vzdělávání cizinců  
4) Grant KÚ Pk- Kameny v kamenitém kraji 
5) Úřad práce 
6) EU –peníze školám 
7) Doplňková činnost 
 
 
1) Provozní dotace  
 
Náklady 
Účet   Název    Skutečnost 
501 05   kancelářské potřeby       28 768,40 
501 06   spotř.potr. zam.                95 429,18 
501 08   tonery         21 129,00 
501 10   pohonné hmoty          2 742,00 
501 12   učebnice, škol.potř.       33 884,50 
501 13   knihy, uč. pomůcky                15 526,80 
501 14   materiál pro opravy                     11 197,00 
501 15   předplatné          9 468,00   
501 16   čistící prostředky               42 984,09 
501 17   DDHM do 500,-                                      2 785,00 
501 18   spotřeba potravin-děti                                 644 824,47 
501 19   ostatní                  18 748,20 
501 20   ost. mat. obědy zam.       2 455,20 
501 22   ŠD- školní potřeby       22 089,00 
501 36   ŠJ-čistící prostředky       29 427,21 
501 38   ŠJ-mag. karty           1 746,00 
501 39   ŠJ.ostatní            2 633,00 
501  0004 pitný režim          4 840,00 
501  0006 školní mléko, ovoce do škol     39 805,53 
501  0010 potr. GO program       1 741,00 
501   spotřeba materiálu                   1 032 223,58 
502 20   vodné a stočné                 39 747,54 
502 21   voda-obědy zam.           2 143,92 
502 22   voda – ŠJ        9 979,86 
502 25   stočné       38 054,00 
502   spotřeba energie                 89 925,32 
511 20   opravy učebních pomůcek          22 141,00 
511 25   servis počítačů       25 020,00 
511 30   opravy strojů a zařízení      16 494,80 
511 31   ŠJ-opr.str.a zař.        26 692,20 
511 40   stavební opr.                  12 500,00 
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511 41   ostatní opravy                    2 843,00 
511 42   udržovací práce       1 371,00 
511 45   ŠJ ost. opr.           1 038,00 
511   opravy a udržování                                108 100,00 
512 10   cestovné      30 998,46 
512   cestovné      30 998,46 
513 01   náklady na reprezentaci          2 378,00 
513    náklady na reprezentaci          2 378,00 
518 01   poplatky      21 150,00 
518 04   revize         35 206,00 
518 05   konzultace VT       20 448,00 
518 06   PS-el.en.-nájem,obědy zam.    25 947,24 
518 07   PS-plyn- nájem,obědy zam. .    13 884,27 
518 08   PS-teplo                         780 218,70 
518 09   PS-el.en.                         301 199,90 
518 11   poštovné            6 731,00 
518 12   softw. služby        39 975,00 
518 13   telefon         27 948,15 
518 16   doprava       17 439,00 
518 17   DNM a aktual.     19 561,00 
518 18   ostatní                   52 529,20 
518 19   obědy zam.-ost.nákl.             8 799,12 
518 26   ŠJ-praní            2 574,30 
518 27   ŠJ-revize            6 904,80 
518 45   vložné na semináře a školení        3 980,00 
518  0010 doprava –šk. akce              281 218,00 
518   ostatní služby                             1 665 713,68 
521 01   platy- FO        8 816,00 
521 10   platy nájem, úklid     28 928,00 
521 11   platy – zam. obědy     65 015,00 
521 10   OON         11 400,00 
521   OON                114 159,00 
524 10   ZP             8 455,00 
524 20   SP         23 486,00 
524   ZP,SP        31 941,00 
525 10   zák. poj. PU           393,00 
525    zák. poj. PU           393,00 
527 10   FKSP                              938,00 
527 11   OPP                          2 226,84 
527 12   daň. neuč. nákl.                         1 680,00 
527 14   lék. prohlídka                             400,00 
527 23   vzděl. zam.      16 344,00 
527   zákl soc.nákl.                     21 588,84 
549 01   ost. náklady z činnosti           650,00 
549 10   pojištění osob a majetku      27 094,00 
549   jiné ostatní náklady                 27 744,00 
551 10   odpisy DHM        23 246,00 
551 30   odpisy stavba            9 288,00 
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551   odpisy         32 534,00 
558 01   náklady z dlouhodob. majetku – provoz v 0           157 801,00  
558 02   náklady z dlouhodob. majetku – UP v 0           102 139,00 
558 11   náklady z dlouhodob. majetku – provoz v 9  11 860,00 
558 12   náklady z dlouhodob. majetku – UP v 9    5 071,00 
558 23   náklady z dlouhodob. majetku – VS v 9    2 100,00 
558 24   náklady z dlouhodob. majetku – VS výhra     4 991,00 
558    náklady z dlouhodob. majetku             283 962,00 
   Náklady celkem           3 441 660,88 
 

 
Výnosy 
Účet   Název    Skutečnost 
602 01   tržby za služby hl.činnosti          1 343,79 
602 12   tržby za stravování žáků                        643 705,00 
602 13   tržby za stravování zam.                96 415,00 
602  0004 pitný režim           4 840,00 
602  0010 školní akce               281 199,00 
602   tržby z prodeje služeb                     1 027 502,79 
603 00   výnosy z pronájmu        66 105,00 
603   výnosy z pronájmu        66 105,00 
609 20   příspěvek na ŠD,TD        33 090,00 
609    příspěvek         33 090,00 
644 02   magnetické karty           3 520,00 
644 03   magn. čipy           150,00 
644 04   kop. papíry                  786,00 
644  0006 školní mléko                 23 900,00 
644    výnosy z prodeje mat.        28 356,00 
648 10   použití RF         10 235,75 
648 20   použití FO             8 816,00 
648   použití fondů                        19 051,75 
649 02   ztracené knihy  ŽK                      70,00  
649 03   dary                         9 999,00 
649 14   výhra                7 490,00 
649  0006 ovoce do škol      15 905,53 
 649   jiné ostatní výnosy        33 464,53 
662 00   úroky          11 213,31 
662   úroky          11 213,31 
669 01   sběr                    2 877,50 
669   ostatní finanční výnosy           2 877,50 
961 10   provozní přísp.a dotace                                2 220 000,00 
961   příspěvky a dotace na provoz                   2 220  000,00 
   výnosy celkem                                   3 441 660,88 
Hospodářský výsledek                                      0   
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2) Transfer MŠMT  UZ 33 353 
 
výnosy v tis. Kč náklady v tis. Kč 
platy      6 866 platy    6 866 
OON           29 OON         29 
FKSP           69 FKSP.         69 
zdrav. a soc. poj.      2 339 zdrav. a soc. poj.    2 339 
náhrada pl. DPN           51 náhrada pl. DPN         51 
ONIV           57 ONIV         64 
pošk. učebnice             7   
celkem výnosy      9 418 celkem náklady    9 418 

ONIV (v tis.Kč) 
Učebnice      7 
Ochranné prac.pomůcky      9 
Cestovné      1 
Vzdělávání pedagogů      2 
Výukové programy      7 
Plavecký výcvik      9 
Zákonné poj.prac.úr.    29 

 
 
 
3) Transfer  MŠMT – Vzdělávání cizinců  UZ 33 024 
 
výnosy v tis. Kč náklady v tis. Kč 
OON           6 OON           6 
SP,ZP           2,04 SP,ZP           2,04 
ONIV           6 ONIV           6 
celkem výnosy         14,04 celkem výnosy         14,04 
 
 
4) Grant KÚ Pk – Kameny v kamenitém kraji 
 
výnosy v tis. Kč náklady v tis. Kč 
služby         14 služby         14 
OON           4 OON           4 
celkem výnosy         18 celkem výnosy         18 
 
 
5) Úřad práce 
 
výnosy v tis. Kč náklady v tis. Kč 
platy          52,620 platy          52,620 
SP          13,155 SP          13,155 
ZP            4,725 ZP            4,725 
celkem výnosy          70,500 celkem výnosy          70,500 
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6) EU-Peníze školám 
 
 výnosy tis.Kč náklady tis.Kč 
knihy , UP            -              9,479 
ostatní služby            -              0,150 
platy-šablony            -          228,024 
OON            -            97,850 
zák. soc. poj.            -            77,529 
FKSP            -              2,279 
další vdělávání            -            18,442 
DDHM            -            56,640 
Opj. Koop.            -              0,958 
použití RF           491,351                  - 
celkem           491,351           491,351 
 
 
7) Doplňková činnost 
 
výnosy tis. Kč náklady tis.Kč 
tržby ze stravování   116,030 OPP      0,222 
tržby-kurz pro seniory       9,031 potraviny    49,850 
tržby – účet. MŠ     20,000 vodné      1,523 
  služby    23,698 
  hrubé mzdy    53,140 
  SP,ZP,ZP PU    10,548  
  FKSP      0,307 
Celkem výnosy   145,061 Celkem náklady  139,288 

 
Kladný hospodářský výsledek ve výši 5 773,31 Kč byl po schválení zřizovatelem 

převeden do rezervního fondu částkou 1 173,31Kč a do fondu odměn částkou 4 600,-Kč. 
 

10. Základní ukazatele z pololetního výkazu k 30.6.2013 
 
výnosy tis.Kč náklady tis.Kč 
dotace z MŠMT 4 639 materiál       239 
provozní dotace 1 110 potraviny       451 
dotace MŽP      56 energie         16 
dotace ÚP    120 opravy         99 
tržby - stravování    443 cestovné         21 
tržby hl.č.    221 náklady na repr.            3 
příspěvek na ŠD      17 ostatní služby    1 205 
nájem      18 mzdové náklady    3 421 
prodej materiálu        3 zákonné pojištění    1 143 
školní mléko      13 tvorba FKSP         34 



37 
 

tržby -DČ      35 jiné soc. poj.         14 
úroky        2  další soc. náhrady           1 
ostatní  výnosy      17 odpisy         11 
finanční výnosy        5 náklady z DDM       115 
zúčtování fondů      15 náhrady         21 
Celkem výnosy 6 714 Celkem náklady    6 794 
       
Hospodářský výsledek k 30.6.2013  hlavní činnost                 - 80 971,95 Kč 
                doplňková činnost           1 092,45 Kč    
 
  
 
 
 
 
11. Kontroly ve školním roce 2012/2013 
 

1. Česká školní inspekce – Pardubický inspektorát – kopie zprávy je součástí 
výroční zprávy 

2. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim – 
tematická kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární 
ochraně provedená dne 17.4.2013: 

- zařazení do kategorií činností – povinnost dodržena 
- požárně bezpečnostní zařízení – povinnost o požární prevenci dodržena 
- hasicí přístroje – umístěny dle předpisů 
- průchodnost komunikačních prostor, nouzových východů, výtahy, směry úniku – 

volně průchodné 
- příjezdové komunikace – volné 
- způsob ohlášení požáru – povinnost dodržena 
- rozvodná zařízení el.energie, hlavní uzávěry vody, plynu – označeny 
- pracoviště a ostatní místa – označena bezpečnostními značkami 
- dodržování technických podmínek vztahujících se k požární bezpečnosti – 

povinnost dodržena 
 
3. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje – kontrola dodržování 

povinnosti stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
– ŠJ – pracovní a osobní hygiena, jídelníček v pořádku, sklady a lednice 
v pořádku; byly zjištěny závady – oprýskané dveře poblíž myčky – budou 
vyměněny za plastové, oprýskané nátěry nohou odkládacích stolků – nátěry 
byly opraveny, zároveň byly objednány laminátové desky na výměnu horních 
ploch, gumová rohož ve vstupních prostorách byla shledána poškozenou – 
bude provedena výměna 

4. Veřejnosprávní kontrola: 
- kontrolou bilanční kontinuity bylo zjištěno, že návaznost koncových stavů účtů na 

počáteční stavy účtů roku 2012/2013 byla dodržena v souladu s § 7 zákona č. 
563/1991Sb., o účetnictví, v platném znění 

- Doporučení: Inventarizaci majetku a závazků provádět v souladu se zákonem  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s 
vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného 
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zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o 
inventarizaci majetku a závazků, v platném znění. 

- ostatní -  bez závad 
 
 

 
 
 
Záznamy z těchto kontrol jsou uloženy v ředitelně školy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Jarmila Broulíková 
        ředitelka školy 
V Proseči 26.7.2013 
 


