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1. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE O ŠKOLE  

 

Zřizovatel: Město Proseč, 539 44 Proseč 

Ředitel: Mgr. Josef Roušar 

Právní subjektivita:  od 1. 1. 2003 

 

IČO: 750 18 772 

IZO: 102 142 564 

RED IZO: 650 051 653 

 

Webové stránky: www.zsprosec.cz 

E-mail: skola@zsprosec.cz 

Telefon: 469 321 291 

 

Školská rada: 

Datum zřízení: 23. 6. 1998 

Počet členů: 6 

Kontakt: Václava Lettlová, Proseč 

 Telefon: 723 484 255 

 

Součásti školy: 

Základní škola: kapacita 560 žáků 

Školní družina: kapacita 50 žáků 

Školní jídelna: kapacita 420 jídel 
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, 
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

 

Jsme spádovou školou pro děti z okolních obcí: 

Obec Počet dojíždějících žáků 

Bor u Skutče 11 

Budislav 4 

Doubravice 1 

Hluboká 1 

Kočí 2 

Krouna 2 

Leština 6 

Libecina 1 

Luže 1 

Nové Hrady 10 

Perálec 5 

Proseč 170 

Skuteč 1 

Zderaz 14 

CELKEM 229 

Údaje k 30. 6. 2014 

 

Naše škola je moderně vybavena, k dispozici máme 10 interaktivních tabulí. Na 1. stupni pracují 
s touto tabulí všechny třídy, na 2. stupni jsou v učebně fyziky, přírodopisu, zeměpisu, českého 
jazyku 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. 
Naučná stezka areálem školy byla letos rozšířena o další 
stromy a keře díky projektu Arboretum a ekozahrada. Díky 
tomuto projektu bylo mimo jiné v areálu školy rozmístěno 
5 laviček k posezení a kompostiště v zadní části areálu 
školy.   

Žáci mohou vyjádřit svůj názor na dění ve škole v žákovském parlamentu, který tvoří volení 
zástupci 4. - 9. tříd. V letošním školním roce se uskutečnila také exkurze parlamentu do Základní 
školy Chrast, kde se konala prezentace místního žákovského parlamentu. Naši žáci viděli 
zasedání žákovského parlamentu ZŠ Chrast a poté měli možnost se zástupci parlamentu a s 
učiteli ze ZŠ Chrast mluvit a vyzvídat na nich jejich bohaté zkušenosti. 
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Nově bylo letos zřízeno žákovské zastupitelstvo, které se skládá z 15 volených členů – zástupců 
tříd 2. stupně. Žákovské zastupitelstvo se schází na městském úřadě se starostou města Janem 
Macháčkem a řeší projekty, které přesahují hranice školy a mohou být užitečné pro celé město. 
Mají k tomu z rozpočtu města vyčleněno 50.000,- Kč. 

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 (letos např. žáci 6. A zorganizovali školní šachový turnaj). 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, turistika…). Pořádáme zájezdy do krytého bazénu a sportovní haly ve Skutči, 
organizujeme plaveckou výuku pro 3. a 4. třídu, stmelovací GO program pro 6. třídu. Z důvodu 
dlouhodobé nemoci učitele tělesné výchovy v minulém školním roce se neuskutečnil lyžařský 
výcvik žáků 7. třídy a proto se v letošním školním roce LV realizoval pro dva ročníky současně (7. 
a 8. třídu). 

O sportování podrobně viz Příloha 1. 

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, kde je také 
vybudována „Mučírna“ (dětské hřiště), která je hojně 
využívána žáky 1. stupně a družiny. Pro školní družinu je 
také k dispozici nedávno dobudované pískoviště.  

Ke zdravému životnímu stylu patří i dodržování pitného režimu. Žáci 1. – 5. 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. Všichni žáci školy se účastnili 
vzdělávacího programu Zdravá Pětka, který byl zaměřen na 
zdravý životní styl, především v oblasti zdravého 
stravování. V tomto školním roce jsme se také zapojili do 
preventivního programu „Veselé zoubky“, který pořádala 
společnost DM drogerie markt s. r. o. Žáci 9. tříd 
absolvovali kurz první pomoci, který byl zajištěn 
pracovníky Českého červeného kříže Chrudim. 
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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. Žáci 9. tříd navštívili Prahu, kde si 
udělali krátkou prohlídku a večer zhlédli představení Naši furianti v Národním divadle. 

Na škole pracují 3 pěvecké sbory – Žluťásci (1. – 2. třída), 
Prosečánek (3. – 5. třída) a Červánek (6. – 9. třída). 
Zapojeno je celkem 69 dětí. Prostory školy využívá ke své 
činnosti také ženský pěvecký sbor Duha. Naši žáci mají 
možnost zazpívat si i na koncertech tohoto sboru jako 
hosté. Žáci 9. tříd si také vybrali jako volitelný předmět 
Hudební dílnu, s kterou připravili nejen pro 1. stupeň 
prezentaci se zpěvy pohádky Zlatovláska.  Zapojili se do 
akce Rok České hudby 2014 a připravili pro spolužáky, ale i 
veřejnost Mnoho aktivit – viz Příloha 2. 

Celkový přehled všech kulturních akcí – hudebních, divadelních, filmových – viz Příloha 3. 

Žáci mohou využít i spolupráce naší základní školy se Základní uměleckou školou Skuteč a 
navštěvovat její výuku bez dojíždění do Skutče. 

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. Ti také sepsali sbírku 
Pohádek pro Rytíře řádu čtenářského a uspořádali s ní 
autorské čtení ve 2. třídě. Účastníme se literárních soutěží 
krajského i celorepublikového rozsahu, škola organizuje 
celostátní soutěž Malá Proseč Terézy Novákové. 
Podrobněji o čtenářské gramotnosti viz Příloha 4 a 5. 

Také v letošním školním roce je knihovnice školní knihovny 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 2013/2014: 

Počet čtenářů: Počet vypůjčených knih: Počet čtenářů: Počet vypůjčených knih: 

1. tř. – 19 čtenářů 167 6. B – 11 čtenářů 38 

2. tř. – 17 čtenářů 113 7. tř. – 15 čtenářů 41 
3. tř. – 20 čtenářů 188 8. tř. 15 čtenářů 79 
4. tř. – 11 čtenářů 75 9. A – 12 čtenářů 33 
5. tř. – 9 čtenářů 53 9. B – 6 čtenářů 13 

6. A – 10 čtenářů 60 Celkem - 145 čtenářů 860 vypůjčených knih 

Knihovnu navštěvovalo 63,3 % našich žáků. 
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Přírůstek za školní rok 2013/2014 je 102 nových knih: 73 knih bylo zakoupeno za 2.862,-Kč a 29 
knih bylo darováno. 

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

Mnoho výtvarných prací vytváří děti i v rámci družiny. Školní družina pořádá výstavy svých děl 
v Městské knihovně Proseč. 

Během školního roku se žáci zúčastnili některých výtvarných soutěží a jednu výtvarnou soutěž 
naše škola pomáhala organizovat. Všechny aktivity s výtvarnou náplní viz Příloha 6. 

EVVO - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

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 v rámci předmětu pracovní činnosti 
pěstitelské práce. EVVO prolíná všemi vyučovacími předměty. 

Výběr z realizovaných projektů: 

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

- v rámci celostátního projektu 72 hodin – Ruku na 
to!  - „Trojlístek splněných přání“ se podíleli žáci 6. 
– 9. ročníku 

- projektový den Ekologie letem světem aneb 
Cizokrajné ekosystémy (2. stupeň), Den Země (1. i 
2. stupeň), Den vody (1. i 2. stupeň)  

- „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ 
- sběr starého papíru, hliníku 
- 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 

Podrobný seznam všech aktivit s environmentálním 
významem viz Příloha 7. 

31. července 2014 jsme ukončili projekt „Arboretum a 
ekozahrada“, jehož součástí bylo mimo jiné vybudovat 
kompost, vysadit další dřeviny a osadit lavičky v areálu 
školy. Všechny aktivity projektu viz Příloha 8.  
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UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY  

Ve školním roce 2013/2014 jsme ve škole měli 11 tříd a 2 oddělení školní družiny. 

Výuka probíhala podle ŠVP Škola mnoha možností, č. j. 559/07-ZŠ, ve znění dodatku č. 6. 

Předměty 1. 2. 3. 4. 5. 6. A 6. B 7. 8 9. A 9. B 

Český jazyk a literatura 9 9 8 8 7 5 5 4 5 4 4 

Český jazyk a informatika                   1 1 

Rozvoj komunikačních dov.           1 1         

Základy informatiky           1 1 1       

Cizí jazyk 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Další cizí jazyk               2 2 (3) 2 (3) 2 (3) 

Matematika 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 

Práce s počítačem         1             

Prvouka 2 2 2                 

Přírodověda       2 2             

Vlastivěda       2 2             

Chemie                 2 2 2 

Fyzika a její aplikace           2 2 2 2 1 1 

Přírodopis           2 2 2 2 1 1 

Zeměpis           2 2 2 1 2 2 

Dějepis           2 2 2 2 2 2 

Výchova k občanství           1 1 1 1 2 2 

HV,Výchova k hudebnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná vých. 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 

Volba povolání                 0/1 1/0 1/0 

Pracovní činn. 1 1 1 1 1 1 1 1 1/0 0/1 0/1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Volitelné předměty                 2 (1) 3 (2) 3 (2) 

Celkem 21 22 24 25 26 29 29 30 31 32 32 

Volitelné předměty 8. třída 9. A 9. B 

Matematický seminář 1/0/0 1/0/0 1/0/0 

Psaní na počítači 0/1/0 0/1/0 0/1/0 

Technická praktika 0/0/1 0/0/1 0/0/1 

Domácnost 1/0     

Informatika 0/1     

Informatika   2/0/0 2/0/0 

Hudební dílna   0/2/0 0/2/0 

Konverzace z AJ   0/0/2 0/0/2 

 

V předmětu cizí jazyk je vyučována angličtina. 

Jako další cizí jazyk se v 7. třídě vyučuje ruština a v 8. a 9. třídách se učí ruština nebo němčina. 
Někteří žáci se specifickými poruchami učení mají jako další cizí jazyk „anglický jazyk 2“, který 
prohlubuje jejich znalosti a dovednosti v prvním cizím jazyku. 
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Dále se ve škole vyučovaly tyto nepovinné předměty: 

Nepovinný předmět Ročník Hodinová dotace 

Individuální logopedická péče 1. - 2. 1 

Náboženství katolické 1. – 5. 1 

Náboženství katolické 6. – 9. 1 

Přípravný pěvecký sbor  1. – 2. 1 

Pěvecký sbor  3. – 5. 2 

Sborový zpěv 6. – 9. 2 

Školní časopis 6. – 9. 1 

Sportovní hry 6. – 9. 2 

CO ŠKOLA POSKYTUJE JAKO NADSTANDARD 

Školní poradenské pracoviště – funguje na naší škole již pátým 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 Krajíčková (Tlustošová) pravidelně dva 
dny v týdnu. 

Ve školním roce 2013/2014 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 

Projekt RAMPS – VIP III skončil 31. 5. 2014 a od 1. 6. 2014 na projekt navázalo MŠMT výzvou 
„Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve 
školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014“ (č.j. 
MSMT-9621/2014-2). Výzva pro naši školu dopadla pozitivně a tak je poradenské pracoviště na 
naší škole podpořeno i nadále, což zatím znamená do konce roku 2014. 

Dyslektické asistentky (tři) – odborně se věnují ve svých hodinách a třídách (na 1. stupni) 
dětem, u kterých byly diagnostikovány dyslektické obtíže. 

Logopedické asistentky - tři pedagogové mají kvalifikaci „Řečový preventista“ - 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.  

Oblast hudební - naše škola se výrazně profiluje právě 
v této oblasti. Tři pěvecké sbory – Žluťásci, Prosečánek a 
Červánek 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 obdobných 
přehlídek a soutěží v rámci regionu (Skutečský slavík, 
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Perníkový slavík,...). Velmi přínosná je spolupráce se ZUŠ Skuteč, která má na naší základní škole 
detašované pracoviště. 

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

Školní Informační Kanál ŠIK – využíváme tento informační kanál, který je zaměřen na prevenci 
v mnoha oblastech k lepší  informovanosti žáků 2. stupně – doplňujeme spoty centrálně 
odvysílané filmy a fotografiemi ze života školy. 

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. Letos, jako i v dalším 
roce, se hromadně zaměřujeme na prohlubování v dovednostech ve využívání informačních 
technologií ke společné práci, ale i k výuce. 

PLÁNY PŘI PROFILACI 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. Toto partnerství 
s rodiči budeme rozvíjet v souladu s programem certifikátu „RODIČE 
VÍTÁNI“.  

 Chceme nadále rozvíjet komunikaci 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). 

 Chceme nadále podporovat činnost Školního poradenského pracoviště – konkrétně školního 
psychologa. 

 Chceme znovuobnovit 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. 

 

http://zsprosec.cz/
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3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH  

Dne 1. srpna 2013 byl do funkce ředitele školy jmenován na období šest let Mgr. Josef Roušar. 

Výuku zajišťovalo 23 pedagogických pracovníků (přepočtených učitelů 16,8 a vychovatelek ŠD 
1,7), 2 asistenti pedagoga (přepočtených 0,4 - učitelka Šárka Kovářová, vychovatelka Jitka 
Jeřábková). Od začátku školního roku mělo provoz školy na starosti 6 správních zaměstnanců 
(přepočtených 5,2), obědy připravovalo a pitný režim zajišťovaly 4 pracovnice školní jídelny 
(přepočtených 3,5) - údaje k 30. 9. 2012. 

 

Zaměstnanci Počet Přepočtených 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 23 18,5 

Z toho vychovatelky ŠD 2 1,7 

Asistenti pedagoga 2 0,4 

Provozní zaměstnanci ZŠ 6 5,2 

Provozní zaměstnanci ŠJ 4 3,5 

Pracovníci vykonávající ostatní osobní služby 4 4 

Počet zaměstnanců celkem 37  

 

Od 1. 10. 2013 nám Úřad práce Chrudim schválil pro školu dalšího pracovníka vykonávajícího 
ostatní osobní služby s úvazkem 0,5 – celkový počet zaměstnanců k tomuto datu se změnil na 
38. 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Funkce 
Stupeň 

vzdělání 
Aprobace Poznámka, vzdělávání 

Josef Roušar ředitel VŠ M - DG 
Školský management (Bc 
2012) 

Jarmila 
Michálková 

zástupkyně 
ředitele školy 

VŠ M - F  

Iva Dočkalová 
učitelka, školní 
metodik prevence 

VŠ F - ZT  

Jitka Jeřábková  
vychovatelka, 
asistent pedagoga 

SŠ  
Asistentka u integrovaného 
dítěte 

Kateřina 
Klimešová 

učitelka VŠ 
1. - 5. roč. 

(TV) 
 

Petr Košňar 
učitel, ICT 
koordinátor 

VŠ AJ - KV Správce sítě 

Šárka Kovářová 
učitelka, koordinátor 
EVVO, asistent ped. 

VŠ M - CH 
Asistentka u integrovaného 
dítěte 

Lenka Kvapilová učitelka VŠ 1. - 5. roč. MD (částečný úvazek) 

Hana 
Lacmanová 

učitelka VŠ 
1. - 5. roč. 

(SP) 
Logopedický preventista 

Hana Mrkosová učitelka VŠ 1. - 5. roč. Částečný úvazek 

Karla Nováková učitelka VŠ 
1. - 5. roč. 

(SP) - Z 
Jazyky hrou AJ, logopedický 
preventista 
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Klára Nováková učitelka SŠ ICT 
V roce 2014 začne studovat 
VŠ 

Jana 
Pavlovičová 

učitelka VŠ RJ - HV  

Zdeněk Pecina 
učitel, koordinátor 
ŠVP 

VŠ ČJ - OV 
Koordinátor ŠVP - studium 
dokončeno 

Eva Ročňáková vychovatelka SŠ   

Dagmar Smělá učitelka VŠ 
1. - 5. roč. 

(HV) 
 

Jan Stodola učitel VŠ PŘ - TV  

Pavel Stodola učitel VŠ M - F 
Částečný úvazek, od 1. 6. 2013 
invalidní důchod 

Věra Stoklasová učitelka VŠ 1. - 5. roč. 
Státní zkouška z AJ, 
logopedický preventista 

Alena Sudková 
učitelka, výchovná 
poradkyně 

VŠ RJ - D 
Výchovný poradce - 
studium dokončeno, NJ -
 Phare 

Milena 
Tobiášová 

učitelka VŠ 
JAZ 1. st. -

 NJ 
Projektový manažer 

Alena Vášková učitelka VŠ 
1. - 5. roč. 

(TV) 
Jazyky hrou AJ, NJ - Phare 

Alena Zvárová 
učitelka, výchovná 
poradkyně 

VŠ ČJ - OV 
Výchovný poradce - 
studium dokončeno, AJ 

Romana 
Pešková 

učitelka VŠ TV - Z MD 

Marie Šebková učitelka VŠ M - VT MD 

Lenka 
Tomášková 

učitelka VŠ ČJ - HV MD 

 

 

Pozitivní je téměř úplná odborná kvalifikovanost pedagogického sboru - jedna učitelka začne 
studovat následující školní rok. Zastoupení oborových odborností je opět téměř pro všechny 
vyučovací předměty, výjimkou je výtvarná výchova. 
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Vychovatelky školní družiny také splňují kvalifikaci a také obě výchovné poradkyně mají 
odpovídající vzdělání. 

 

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby: 

Do 35 let 35 - 45 let 45 - 55 let 55 let - důch. věk Důch. věk Celkem 

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

1 3 1 7 0 5 3 3 0 0 5 18 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků je 44,7 let. 

 

Údaje o nepedagogických pracovnicích (k 30. 9. 2013). 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

Jaromíra Pospíšilová ekonom 0,875 VŠ 

Miroslav Pavlovič školník, topič 1,0 + 0,13 učební obor 

Iva Novotná uklízečka 1 učební obor 

Kateřina Novotná uklízečka 0,938 SŠ 

Vítězslava 
Ondráčková 

uklízečka 1 učební obor 

Anna Brůžková uklízečka 0,25 ZŠ 

Jana Ondráčková vedoucí ŠJ, pomocná kuchařka 0,63 + 0,25 SŠ 

Věra Lopourová kuchařka, zástupce vedoucí ŠJ 0,875 učební obor 

Iveta Marešová pomocná kuchařka 0,875 učební obor 

Zuzana Schejbalová pomocná kuchařka 0,875 učební obor 

Věra Sýkorová kuchařka, zástupce vedoucí ŠJ MD učební obor 

 

Další pracovníci 

Další pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

Zdeněk Mach učitel DPD VŠ 

Jana Nevolová 
pracovník poskytující ostatní 
osobní služby 

1 SŠ 

Jana Renzová učitelka DPD VŠ 

Blanka Stodolová 
pracovník poskytující ostatní 
osobní služby 

1 SŠ 

Monika Škorpíková 
pracovník poskytující ostatní 
osobní služby 

1 SŠ 

Hana Traubeová 
pracovník poskytující ostatní 
osobní služby 

1 SŠ 

 

Třídy a žáci 

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

11 229 20,8 10,9 
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4. ZÁPIS K  POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 
STŘEDNÍCH ŠKOL  

Zápis do 1. třídy 

 Počet dětí, které přišly k zápisu do 1. třídy 32 
 Počet dětí, u nichž rodiče požádali o odklad školní docházky 3 
 Počet odkladů (po doložení lékařských zpráv) 3 
 Počet dětí přijatých do prvních tříd 29 
 Z toho počet dětí, které nastoupily po odkladu 4 
 Počet prvních tříd 2 

 

Počty dětí přijatých ke vzdělávání z jiných škol 

 ZŠ Budislav 1 žák do 5. ročníku 
 ZŠ Budislav 1 žák do 6. ročníku 
 ZŠ Nové Hrady 4 žáci do 6. ročníku 
 ZŠ Perálec 6 žáků do 6. a 1. ročníku 
 ZŠ Dolní Újezd 1 žák do 8. ročníku 
 ZŠ Trnava 2 žáci do 8. a 6. ročníku 
 Vietnam 2 žáci do 9. a 6. ročníku 

 

Přestup dětí z naší školy ke vzdělávání na jiné škole 

 ZŠ Hradec Králové 1 žák 
 Gymnázium Skuteč 1 žák 
 ZŠ Novoborská, Praha 9 1 žák 

 

Údaje o volbě povolání 

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 
9. ročníků se zúčastnili akce TECHNOHRÁTKY, v rámci které 
navštívili Střední odbornou školu a Střední odborné 
učiliště technické v Třemošnici a Střední školu 
zahradnickou a technickou Litomyšl. Žáci se zábavnou 
formou seznámili s obory vzdělávání na těchto školách. I 
letos navštívili Autosalon, který pořádá ISŠT ve Vysokém 
Mýtě. 

V rámci dvouleté spolupráce s ISŠT Vysoké Mýto jezdili letos poprvé žáci 8. třídy na pracovní 
dílny do Vysokého Mýta. Dílen se pravidelně zúčastňovalo 29 „osmáků“. Podrobně o aktivitě viz 
Příloha 9. 
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Žáci 9. ročníku byli zapojeni do projektu Chodíme do 
práce v Pardubickém kraji, jehož náplní bylo 
zprostředkovat žákům odborné stáže ve firmách, kde by 
jednou chtěli pracovat. Stáží se zúčastnilo 17 žáků z obou 
9. tříd a byli na stážích ve 12 firmách. Podrobně o aktivitě 
viz Příloha 10. 

Informace z této oblasti byly poskytovány rodičům na 
pravidelných schůzkách se zástupci SŠ a SOU, byly jim 
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.  

 
Rozmísťovací řízení 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok 2013/2014 Celkem Chlapci Dívky 

Absolventi ZŠ 9. roč. 43 20 23 

 

Přehled přijatých žáků na SŠ a SOU do 1. ročníku školního roku 2014/2015 

Počet SŠ a SOU Obor Sídlo SŠ a SOU 

2 SPŠ Geodézie a katastr nemovitostí Letohrad 

1 Gymnázium všeobecné Litomyšl 

1 SOŠ elektrotechnická Mechanik elektronik Pardubice 

1 SOU Mechanik plast. strojů Svitavy 

1 ISŠ technická Strojní mechanik Vysoké Mýto 

1 SŠ stavební Stavebnictví Vysoké Mýto 

1 ISŠ technická Autolakýrník Vysoké Mýto 

1 SŠ technická Operátor dřev. a náb. výroby Česká Třebová 

1 SPŠ stavební Stavebnictví-projektování Hradec Králové 

1 SPŠ elektrotechnická Informační technologie Pardubice 

1 SŠ technická Elektrikář-elektromechanik Česká Třebová 

1 SŠ uměleckoprůmyslová Umělecké zpracování dřeva Hradec Králové 

2 SOŠ zahradnická a technická Výpočetní technika a automat. Litomyšl 

1 SOŠ zahradnická a technická Logistika a admin. dopravy Litomyšl 

2 SOŠ zahradnická a technická Opravář lesnických strojů Litomyšl 

Víceletá gymnázia  0 

Gymnázia  10 

SŠ + SOŠ  25 

SOU  5 

ISŠ  2 

Konzervatoř  0 
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1 OA OA Choceň 

1 Gymnázium všeobecné Skuteč 

6 Gymnázium Bezpečnostně právní činnost Skuteč 

1 OA OA Chrudim 

2 Gymnázium Gymnázium Polička 

2 SOU Cukrářka Polička 

1 SPŠ stavební Stavitelství a architektura Pardubice - Rybitví 

1 SŠ technická Informační technologie Česká Třebová 

1 OA Ekonomické lyceum Hradec Králové 

1 SOU obchodu a služeb Cukrářka Chrudim 

3 SŠ obchodu a služeb Kadeřník Polička 

3 SŠ obchodu a služeb Veřejnosprávní činnost Polička 

1 SOU Kuchař - číšník Polička 

 

Jedna žákyně ukončila školní docházku. 
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5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  

Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 

1. 18 17 1 0 

2. 19 15 3 1 

3. 23 18 5 0 

4. 20 13 7 0 

5. 14 6 8 0 

6. 38 11 26 1 

7. 25 3 20 2 

8. 29 7 22 0 

9. 43 6 37 0 

Celkem 229 96 129 4 

Dva žáci nepostoupili do vyššího ročníku. 

V letošním školním roce si rodiče žáků 1. třídy odhlasovali hodnocení známkou. 

Slovně byl hodnocen jeden žák 2. třídy, jeden žák 6. třídy cizí národnosti a jeden žák 9. třídy cizí 
národnosti. 

 

Opravné zkoušky 

Jeden chlapec z 6. třídy vykonal dne 27. 8. 2013 opravné zkoušky z dějepisu (dostatečně) a 
z anglického jazyka (nedostatečně). 

Jedna dívka z 8. třídy vykonala dne 27. 8. 2013 opravnou zkoušku z anglického jazyka 
(dostatečně). 

 

STONOŽKA 9 

Naše škola se zapojila do srovnávacího testování z 
matematiky, českého jazyka, obecných studijních 
předpokladů, angličtiny a němčiny, kterou organizuje 
společnost SCIO. V konkurenci 17 899 žáků z 638 škol z 
celé republiky si naši „deváťáci“ vedli znamenitě. Citujeme 
ze zprávy, kterou naše škola obdržela: 

1) Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou 
nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší 
výsledky než 80 % zúčastněných škol.  

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

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

Dva z našich žáků získali navíc OCENĚNÍ za nejlepší výsledek v Pardubickém kraji. Je to Daniel 
Barták z matematiky a Monika Burešová anglického jazyka.  
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Hodnocení chování žáků 

 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ 

Známka I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí 

2 0 0 1 1 

3 0 0 0 0 

 

Neomluvené hodiny 

1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ 

I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí 

0 0 29 0 
 

V 1. pololetí byly uděleny 2 a ve 2. pololetí 73 pochvaly ředitele školy převážně za vzornou 
reprezentaci školy. 

 

ZABEZPEČENÍ SPECIÁLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ  

Integrovaní žáci (k 22. 4. 2014): 

Druh postižení Počet žáků  Počet žáků 

S vývojovými poruchami učení 24 Individuální plán 3 

S vývojovou poruchou chování 4 Individuální plán 3 

Vrozená percepční nedoslýchavost 1 Individuální plán 1 

 

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.  

Na naší škole máme 7 žáků integrovaných a 27 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
V minulém školním roce proběhlo několik konzultací se Školským poradenským pracovištěm, 
SPC Skuteč, PPP Chrudim a o. s. Amalthea Pardubice. Pokračuje spolupráce s rodiči těchto žáků, 
a to formou individuálních pohovorů, konzultací, telefonických rozhovorů s cílem zhodnotit 
dosavadní žákovo působení ve škole, plnění IVP a dohodnutých pravidel a vytyčit reálný cíl, ke 
kterému je směřována další činnost žáka. Ve třech případech integrovaných žáků probíhala 
intenzivnější komunikace se zákonnými zástupci s cílem více zapojit rodiče do procesu 
integrace, zlepšit domácí přípravu a dle možností žáka jej co nejvíce zapojit do výuky. V jednom 
případě integrovaného žáka se uskutečnilo několik pravidelných individuálních pohovorů za 
účasti žáka, zákonného zástupce, výchovné poradkyně, třídního učitele a vyučujících za účelem 
hledání možností řešení školních a výchovných problémů. 

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 vykonával učitel 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 5 pracovníků, kteří zajišťovali pomoc integrovaným žákům a žákům 
znevýhodněným. 
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Od 26. 11. 2010 byl přijat na naši školu cizí státní příslušník Khank Ngueyen Ngoc z Vietnamské 
demokratické republiky a od 1. 9. 2013 byli přijati další dva žáci z Vietnamské demokratické 
republiky: sourozeci Bui Mai Trang a Bui Tuan Anh. Abychom zlepšili jejich vzdělávání, zapojili 
jsme se i v tomto školním roce do Rozvojového program MŠMT „Bezplatná výuka českého 
jazyka na podporu vzdělávání žáků – cizinců z 3. zemí v roce 2014. Do projektu se zapojil i 
Ergotep CSR Institute o.p.s., který přispěl částkou 8.000,- Kč. Získali jsme tak finanční 
prostředky na nákup výukového softwaru a knih pro výuku. 

 

Práce s talentovanými žáky   

Naše škola se snaží naplňovat program rozvoje talentovaných žáků. Je určen pro všechny žáky 
s výbornými předpoklady pro učení, ale i pro ty, kteří mají nějaký talent nebo nadání, 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 pořádá společnost AMAVET, o. s. spolu s Pardubickým krajem, 
Univerzitou Pardubice a dalšími spolupořadateli a pod záštitou hejtmana Pardubického kraje 
JUDr. Martina Netolického. Celkem 4 dvojice našich žáků 
se zúčastnily oblastního kola této soutěže, všechny čtyři 
dvojice postoupily do kola krajského. Letos postoupilo 
celkem 82 projektů žáků ZŠ a jejich vrstevníků z gymnázií 
Pardubického kraje. Náš projekt, který nesl název Smrtící 
koktejl a la „Krokodýl“, byl vybrán a jeho autorky 
Markéta Košnarová a Nikola Oherová z IX. A získaly 
odměnu v podobě odborné týdenní stáže ve Francii. Toto 
ocenění získaly projekty vytvořené našimi žáky již popáté 
za sebou.  

ZPRÁVA O PREVENTIVNÍ  POLITICE ŠKOLY  O ČINNOSTI PREVENTIVNÍHO 
KOORDINÁTORA  

Vyhodnocení realizace Minimálního preventivního programu – školní rok 2013/2014 

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 
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 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 a 
intenzivně. Ve spolupráci třídního učitele s výchovným poradcem školy se konají konzultace, 
rozhovory s jednotlivými žáky nebo jejich rodiči. Mají povahu sekundární a terciální prevence, 
tedy snaží se zabránit šíření, prohlubování nebo opakování vyskytlého 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: 
o celoškolní: 

 Závod lesní krajinou 
 Den Země 
 Setkání na schodech – děti dětem 

o pro 1. stupeň ZŠ: 

 Umíš si poradit? 
 Cvičení v přírodě 

o 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 

 Výlety a exkurze 
 Pravidelné besedy a přednášky: představitelé církví, Klub seniorů Proseč, pracovníci 

Ochranné stanice přírody Pasíčka, Policie ČR, hasiči Proseč a Hlinsko, ČČK, a další. 

Seznam všech akcí spojených s preventivním programem viz Příloha 11. 
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NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Škola poskytuje žákům možnost účasti v  mimoškolních činnostech pro efektivní využití jejich 
volného času.  Na naší škole mohli žáci využívat těchto kroužků:   

 Kroužek technických dovedností 
 Dramatický kroužek 
 Modelářský kroužek 
 Kroužek „Tvořivá dílna“ 

V naší tělocvičně se konají tréninky florbalu a mladých fotbalistů. 

Žáci se mohou přihlásit do těchto nepovinných předmětů: 

 Náboženství katolické 
 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 dva 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 je využíván Školní informační kanál (ŠIK), 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 2013/2014 

Mezi nejzávažnější problémy v tomto školním roce patřili problémy s žáky se specifickými 
poruchami učení a chování. Osvědčila se nám blízká spolupráce s rodiči. 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. 

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. 
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6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ  

Studium pro výkon specializovaných činností 
 Specializace v pedagogice – speciální pedagogika – logopedie (Praha) – K. Nováková, V. 

Stoklasová 

Dlouhodobé vzdělávání 
 Výkonný management pro řídící pracovníky školských zařízení (10 dvoudenních seminářů, 2 

workshopy) – J. Roušar, J. Michálková 
 Elixír do fyziky (každý měsíc) – J. Michálková 
 Další rozvoj profesních kompetencí zástupců ředitelů škol (3 kurzy) – J. Michálková 
 Kurz efektivního učení a rozvoje paměti (3 semináře) – J. Michálková, H. Mrkosová, J. 

Roušar, D. Smělá, B. Stodolová, A. Zvárová, M. Tobiášová 
 Vzdělávání zaměstnanců ZŠ v rámci pedagogicko-didaktických dovedností zaměřených na 

práci ve virtuálním prostředí a práci s dotykovými zařízeními (probíhá 12-krát na ZŠ Proseč, 
10-krát webinář) – všichni učitelé  

 Otevíráme dveře pro nové lektory a mentory (zahájeno v červnu + letní škola) - A. Zvárová 

Jazykové vzdělávání 
 Angličtina v MŠ – M. Tobiášová 
 Wortschatz eimal anders – M. Tobiášová 
 Dobrodružství s němčinou – M. Tobiášová 

Další vzdělávání 
 Odborná příprava managementu škol a školských zařízení v oblasti finančního řízení na 

školní rok 2013/ 2014 (třídenní kurz) – J. Roušar 
 Software - Bakaláři - Matrika – J. Michálková 
 Software - Bakaláři - Pro vedoucí pracovníky – J. Michálková, J. Roušar 
 Práva a povinnosti ředitele v kostce – J. Roušar 
 Krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky – J. Roušar 
 Konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje – 

Š. Kovářová 
 Podstatná jména, mluvnické kategorie – K. Jílková 
 Seminář ke Standardům pro ZV – Z. Pecina 
 Žák s poruchami chování v běžné škole (V rámci vzdělávání k integraci a inkluzi) – A. Zvárová 
 I čeština může být zábavná a zajímavá – Z. Pecina 
 Klima ve třídě (V rámci vzdělávání k integraci a inkluzi) – A. Zvárová 
 Žák dlouhodobě selhávající ve výuce (V rámci vzdělávání k integraci a inkluzi) – D. Smělá 
 Nácviky sociálních a komunikačních dovedností v prostředí inkluzivního vzdělávání 

(V rámci vzdělávání k integraci a inkluzi) – A. Zvárová 
 Úprava ŠVP a tvorba IVP (V rámci vzdělávání k integraci a inkluzi) – A. Zvárová, Z. Pecina 
 Podpora mezinárodní spolupráce škol – M. Tobiášová 
 50 experimentů z krabice od bot – J. Michálková 
 Dovednosti s interaktivní tabulí Smart Board – H. Lacmanová, L. Kvapilová, K. Nováková, J. 

Roušar, M. Tobiášová 
 Moderní technologie plastů (V rámci spolupráce v projektu „Podpora přírodovědného a 

technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ - P. Stodola, A. Zvárová 
 Žák s narušenou komunikační schopností (V rámci vzdělávání k integraci a inkluzi) - 

H. Mrkosová, M. Kynclová 
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7. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH  

 Festival vědy a techniky pro mládež – ze 4 projektů čtyři postoupily z okresního do 
krajského kola, jeden byl mezi oceněnými – jeho řešitelé Markéta Košňarová a Nikola 
Oherová získaly týdenní studijní pobyt ve Francii. Takto byla naše škola odměněna již 
popáté za sebou. 

 Hledáme nejlepšího mladého chemika – Matěj 
Makeš se v celostátním kole umístil na 17. místě. Za 
odměnu získal Tábor mladých chemiků na SPŠCh 
Pardubice. 

 Školní časopis roku – Šotek – 2. místo v Pardubickém 
kraji (kategorie 2. stupeň ZŠ) 

 Krajská přehlídka pěveckých sborů – Prosečánek – 
zlaté pásmo, Červánek – stříbrné pásmo 

 Logická olympiáda pro žáky ZŠ a příslušných ročníků gymnázií pořádaná Mensou – z 
okresního kola postoupil do krajského pouze Daniel Barták z 9. B a umístil se na 7. místě 

 Požární ochrana očima dětí (výtvarná soutěž vypsaná Okresním sdružením hasičů Čech a 
Moravy) - v krajském kole obsadila Nela Doležalová 2. místo, Hana Odvárková 3. místo a 
Radek Jadrný zvláštní ocenění poroty 

 OVOV (Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - záštitu má Robert Změlík a Roman 
Šebrle) – družstvo žáků 2. stupně postoupilo z 2. místa v okresním kole do krajského kola, 
kde vybojovalo opět 2. místo a postupuje do 
republikového finále, které se bude konat v září 2014 

 OVOV (soutěž jednotlivců) – Jakub Dostál – 3. místo 
v okresním kole, 2. místo v krajském kole 

 OVOV (soutěž jednotlivců) – Štěpánka Doležalová – 1. 
místo v okresním kole, 3. místo v krajském kole 

 OVOV (soutěž jednotlivců) – Kateřina Binková - 2. 
místo v okresním kole 

 Memoriál Karla Kněze (Ležáky 2014) branná soutěž - 
2. místo 

 Battlefield Jiřího Potůčka (Putovní pohár primátorky Pardubic) soutěž branných dovedností 
- 5. místo (v jednotlivcích: Jan Síla - 2. místo ve střelbě, Ondřej Zástěra 3. místo ve střelbě) 

 Skutečský slavík 2014 (oblastní soutěže v sólovém zpěvu) - 1. místo s postupem: Adéla 
Stodolová; 2. místo: Daniel Renza, Sabina a Leona Kříklavovi, Zuzana Roušarová a Adéla 
Jetmarová, Andrea Bartáková, Kristýna Bartošová, Kristýna Doubravská, Šarlota 
Schejbalová, Michaela Tocháčková, Faribo Tuch a Kateřina Stodolová; 3. místo: Ondřej 
Trynkl 

 O pardubický pramínek (XX. ročník literární soutěže „Nové městské báje a pověsti“) - 
Adam Sodomka z 6. B se umístil s prací „Pověst o rozhledně Terezce“ na 3. místě; Nela 
Doležalová z 5. třídy získala čestné uznání za „Pověst o Krakonošovi“ 

 Pardubické střípky (celostátní literární soutěž vyhlašovaná Krajskou knihovnou Pardubice) - 
Veronika Lettlová z 6. A získala 3. místo s prací „Království Vody“. 

 Soutěž odborných dovedností (okresní soutěž ve Vysokém Mýtě) - 1. místo družstvo ve 
složení Pavel Zach, Tomáš Koutný, Radek Jadrný; 2. místo družstvo ve složení Daniel 
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Barták, Radek Stříteský, Michal Hurych; jednotlivci: 1. místo - Pavel Zach, 3. místo - Tomáš 
Koutný, 4. místo - Daniel Barták, 5. místo - Radek Jadrný 

 Hrošiáda - 2. místo v podzimním kole 
 Turnaj v halové kopané v Chrudimi - 3. místo 
 Okresní finále v basketbale - 3. místo 
 Zeměpisná olympiáda – okresní kolo - kategorie 6. tříd: Petr Novák - 5. místo, Petr Honzák 

- 8. místo; kategorie 7. tříd: Barbora Lněničková - 4. místo, Veronika Zachová - 7. místo; 
kategorie 9. tříd: Ondřej Zástěra - 15. místo 

 Matematická olympiáda 9. tříd - okresní kolo: Matěj Makeš – 2. místo, Daniel Barták - 4. 
místo, Pavel Zach - 14. - 16. místo 

AKCE POŘÁDANÉ NAŠÍ ŠKOLOU 

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. 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. 

SÁZENÍ STROMŮ - na podzim vycházející žáci spolu s 
nejmenšími školáky zasadili čtyři stromy. Společně si 
zahráli hru, skamarádili se a pobavili se. Nakonec všichni 
společně podepsali Pamětní list.  

MIKULÁŠ PRO DĚTI s programem -  deváťáci všem 
mladším dětem připravili Mikuláše a čerty. Speciálně 
pro 1. stupeň si poté připravili soubor her a úkolů 
v tělocvičně. 

VÁNOCE - PROJEKT 5. TŘÍDY - žáci 5. třídy si připravili různé výtvarné dílny s výrobou 
vánočních ozdob pro žáky 1. stupně. 

BRATŘI GRIMMOVÉ V 6. A A 6. B - pod vedením paní učitelky Mgr. Mileny Tobiášové 
připravily dívky z 9. A hodinu v rámci učiva německého jazyka. Žáci šestých tříd se dozvěděli 
mnoho nového o německých autorech bratrech Grimmových. Naučili se i několik nových 
slovíček a doplnili si vědomosti k učivu o pohádkách, o kterých se již počátkem roku učili. 

EKOLOGIE LETEM SVĚTEM – přibližně měsíc si žáci jednotlivých tříd připravovali 
nejrůznější informace a materiály k tématu, které si předem zvolili - tentokrát s názvem 
Cizokrajné ekosystémy. 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. 

DEN ČARODĚJNIC - deváťáci nejprve prošli školou převlečení za čarodějnice a čaroděje a 
potom připravili pro žáky prvního stupně program na sedmi stanovištích v areálu školy: 
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závodění na košťatech, bludiště, hod na koš, střílení do pavouka, kvíz, skákání v pytli, 
oblékání čarodějnic. 

AUTORSKÉ ČTENÍ PRO RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO - vycházející žáci v průběhu ledna a 
února napsali vlastní pohádky, které jsou určeny pro žáky 2. ročníku. V květnu se deváťáci 
sešli ve druhé třídě a přečetli druhákům vybrané pohádky. Žáci druhé třídy měli poté za úkol 
doplnit k pohádkám ilustrace. 

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ – deváťáci tradičně připravili pro 5. - 8. 
třídu celou řadu zajímavých úkolů. Děti si mohly například vyzkoušet jak ošetřit zraněného, 
zavolat tísňovou linku, řešit dopravní situace, orientovat se v terénu podle navigace, busoly, 
kompasu či hodinek, jak se chovat v zamořeném prostoru a co si s sebou vzít při evakuaci. 
Samozřejmě plnily celou řadu dalších sportovně branných úkolů, které se jim mohou v životě 
hodit. 

CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ - páťáci připravili pro děti 1. stupně šest 
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 
znalosti. 

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. 

Připomenutí mezinárodních dnů 
Během školního roku jsme se rozhodli věnovat větší 
pozornost některým mezinárodním dnům. O všech aktivitách podrobně viz Příloha 13. 

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ - 1. října 

SVĚTOVÝ DEN VÝŽIVY - 16. října 

MEZINÁRODNÍ DEN LIDÍ S POSTIŽENÍM - 3. prosince 

MEZINÁRODNÍ DEN DOBROVOLNÍKŮ - 5. prosince 

MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTKY OBĚTÍ 
HOLOCAUSTU - 27. ledna 

SVĚTOVÝ DEN VODY - 22. března 

MEZINÁRODNÍ DEN ZEMĚ - 22. dubna 

MEZINÁRODNÍ DEN RODINY - 15. května 

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ - 1. června 

Děti rodičům, škola pro rodiče 
souvisí s naší snahou více získat pro dění ve škole rodiče. V tomto školním roce škola také 
získala certifikát „RODIČE VÍTÁNI“, který je určitým znakem toho, že je škola otevřená a 
přístupná spolupráci a komunikaci s rodiči. 

SETKÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ V 1. TŘÍDĚ – děti si v pěkné tvořivé atmosféře společně s rodiči 
vyrobily krásné svícny na slavnostní stůl. 
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VÁNOCE - PROJEKT 5. TŘÍDY – poté, co „páťáci“ uspořádali vánoční tvoření pro spolužáky 
z 1. stupně, si odpoledne pozvali i svoje rodiče a zkusili si s nimi tytéž aktivity. 

PŘEHLÍDKA DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ - 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 a jiným aktivitám.  

ZAJÍMAVÉ SETKÁNÍ RODIČŮ - neformální setkání 
rodičů žáků 6. A třídy. Smyslem této akce tentokrát 
nebylo mluvit o prospěchu a chování dětí, ale navzájem 
se seznámit, představit a popovídat si například o 
běžných lidských i rodinných starostech a radostech. 

NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ RODIČŮ S VEDENÍM ŠKOLY 
– smyslem setkání bylo vzájemné poznání a prostor pro 
otázky a témata, která se nemusela nutně týkat školství 
a vzdělávání. 

MEZINÁRODNÍ DEN RODINY -  děti společně s rodinou si měly najít čas na strávení 
společných chvil. Ze společné akce pořídily fotografie, které přinesly do školy a vyprávěly si o 
nich. 

ŠERPOVÁNÍ - na slavnostní předávání šerp a vysvědčení žákům 9. tříd přišlo mnoho 
rodinných příslušníků, kteří se podíleli na přípravě pohoštění a přišli slavnostně ukončit 
povinnou školní docházku svých dětí. 

VÁNOČNÍ A ZÁVĚREČNÝ KONCERT – představení pěveckých sborů Žluťásci, Prosečánek a 
Červánek, které je určeno nejen rodičům a rodinným příslušníkům účinkujících dětí, ale i 
široké veřejnosti. 

Další akce 
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, EXKURZE – Havlíčkova Borová, 
Lidice, Ležáky, Terezín, Lány, Ravensburger Polička  

BĚH LESNÍ KRAJINOU - celoškolní sportovní akce 

„PYRAMIDA“ -  sběr starého papíru. Finanční 
prostředky získané tímto způsobem byly použity na 
nákup kancelářských, barevných a dalších papírů dle 
přání jednotlivých tříd. 

PROSEČSKÁ HVĚZDA – soutěž v sólovém zpěvu je každoročně hojně navštěvována, diváci 
opět zaplnili místní sokolovnu 

BESEDA O EVROPSKÉ UNII - cílem bylo seznámit žáky devátých tříd s historií a funkcí EU. 
Paní Kozlová z Eurocentra Pardubice měla připravenou i zajímavou prezentaci. 

DEN ZEMĚ – zahrnuje ekologické aktivity, soutěž ve sběru hliníku (letos jsme sebrali 91 kg), 
úklid veřejných prostranství. Žáci 1. stupně měli nejprve připraven pěkný program od 
pracovníků Českých lesů a poté uklidili příkopy podél příjezdových cest do Proseče. Žáci 2. 
stupně uklidili rozsáhlý školní areál, park na náměstí dětské hřiště u vodojemu a farní hřiště. 
Součástí tohoto dne byly také exkurze na čističku odpadních vod v Podměstí, sběrného dvora 
a pískovcových obydlí ve Zderazi. Žáci 9. ročníku připravili anketu, kterou vyhodnotili a 
výsledky zveřejnili na webových stránkách školy.  
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PERNŠTEJNI - Skupina historického šermu nás provedla dějinami 10. a 11. století. 
Humornou komunikací se žáky a svým vystoupením 
přiblížila všem vládu prvních Přemyslovců. Na závěr 
ukázala i šermířské vystoupení v dobových kostýmech. 

DEN VODY – letos si tento den připomněli na 1. stupni 
tak, že se třídy vydaly na procházku po okolí Proseče do 
míst, kde jsou nějaké přírodní studánky. Cestou plnily 
úkoly s tématem voda a na místě studánkám pomohly 
od zimního nepořádku. 

BAMBIRIÁDA - Ve čtvrtek 22. května se redakce Šotka zúčastnila Bambiriády v Chrudimi. 
Každoročně zde na této akci probíhá vyhlašování výsledků soutěže O nejlepší školní časopis 
Pardubického kraje. Sice jsme neobhájili loňské a předloňské 1. místo – předběhl nás časopis 
Škrob z Krouny, ale obsadili jsme hned místo druhé. 

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

Další aktivity a spolupráce školy 
OKOLNÍ MALOTŘÍDNÍ ŠKOLY (PERÁLEC, NOVÉ HRADY, BUDISLAV) – školy jsou 
přizvané k účasti na akcích pořádaných naší školou: Prosečská hvězda, Výtvarná soutěž Noc 
kostelů v Proseči, filmové představení ke Dni dětí. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSEČ - na základě dohody a plánu odsouhlaseného na pracovní 
poradě zástupců MŠ a ZŠ proběhly tyto akce: 

- schůzka rodičů předškoláků se školní psycholožkou, třídní učitelkou 1. třídy a vedením 
školy, 

- návštěva předškoláků ve škole,  
- návštěva žáků 1. třídy s jejich prvním vysvědčením 

v MŠ, 
- porada učitelů mateřské školy s učiteli základní 

školy ohledně zápisu, 
- účast dětí MŠ na Prosečské hvězdě pořádané 

základní školou, 
- nabídka KLUBU PŘEDŠKOLÁKŮ, ale pro malý zájem se neuskutečnil (podrobnosti viz 

Příloha 12), 
- návštěva učitelky budoucí 1. třídy L. Kvapilové a A. 

Zvárové ve školce a navázání spolupráce formou 
častějších návštěv předškoláků ve škole, 

- série tří návštěv předškoláků ve škole a jejich 
příprava na přechod na základní školu s p. 
učitelkou L. Kvapilovou. 

MĚSTO PROSEČ – pasování na Rytíře řádu 
čtenářského, projekt NA ZELENOU „Bezpečně mezi 
školkou a školou“. 

ZUŠ SKUTEČ – v prostorách základní školy funguje hudební, taneční a výtvarný obor, konají 
se koncerty. Spolupracuje se při pořádání soutěží, koncertů. Ve středu 26. února 2014 ZUŠ 
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Skuteč uspořádala pro své žáky zájezd do Hradce Králové, kde jsme navštívili továrnu na 
piana C. Bechstein Europe.  

TANEČNÍ ŠKOLA BOHEMIA CHRAST – minitaneční pro 9. ročník, Letní taneční tábor – 
prázdninové soustředění v prostorách l. stupně ZŠ Proseč. 

KULTURNÍ KOMISE MĚSTA PROSEČ - V říjnu komise pořádala Prosečský dýchánek 
v prostorách 1. stupně základní školy s klavíristou Danielem Junem a básníkem Adamem 
Borzičem. V květnu komise pořádala koncert Daniela Juna tentokrát s hostem trombonistou 
Ondřejem Jiskrou. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PROSEČ – pořádání výstav 
(školní družina představila své výrobky a výkresy 
v předvánočním a předvelikonočním čase v prostorách 
knihovny), společné programy (pasování na Rytíře řádu 
čtenářského, spaní v knihovně), návštěvy knihovny 
v rámci hodin literární výchovy, spoluorganizace 
pěveckých vystoupení souboru Duha.  

KLUB SENIORŮ PROSEČ – spolupráce na Mezinárodním dni seniorů, besedy s pamětníky, 
účast na akcích pořádaných školou, výchova k úctě ke starším lidem, škola poskytla klubu 
seniorů prostory pro setkání s promítáním. 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PROSEČ – při 
projektu Ochrana člověka za mimořádných situací 
zasvěceně vyprávěli o své činnosti a předvedli své 
vybavení a techniku. Na začátku celého dne proběhla 
ukázka zásahu hasičů u havarovaného vozidla s 
vyproštěním zraněného řidiče.  

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ PROSEČ – 
výstava výtvarných prací v „Evangelické škole“, 
předvánoční beseda s farářem Lukášem Klímou. 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PROSEČ – výtvarná soutěž Noc kostelů a kostel sv. 
Mikuláše v Proseči, předvánoční beseda s farářem Zdeňkem Machem. 

FOTBALOVÝ KLUB PROSEČ – zorganizoval turnaj v malé kopané pro celou školu „O malý 
pohár Města Proseč II“. 

ERGOTEP CSR INSTITUTE O. P. S. – dlouhodobá spolupráce, díky které jsme ve škole 
mohli zorganizovat následující aktivity: 

- nově zřízení dramatického kroužku, jehož 
GENERÁLNÍM SPONZOREM je firma Ergotep CSR 
Institute o. p. s., 

- partnerství v podání grantu „Podpora aktivit v 
oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 
2014“, 

- beseda o životě a stolním tenisu s Petrem 
Svatošem, který je upoután na invalidní vozík,  

- v Ergoeduce se odehrál interaktivní vzdělávací divadelní program „Svět neslyšících 
v pohádce“, 
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- Tyflocentrum Pardubice uspořádalo pro žáky 7. – 9. tříd zážitkový seminář o 
nevidomých, 

- v rámci Dne Země naši žáci udělali úklid farního dětského hřiště, jehož provozovatelem 
je firma Ergotep. 

REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA Pardubického kraje – exkurze ve firmách se 
zaměřením na volbu povolání pro nejstarší žáky – viz Příloha 10. 

MEZINÁRODNÍ KŘESŤANSKÉ VELVYSLANECTVÍ JERUZALÉM - dne 27. ledna si naši žáci 
9. ročníku připomněli 69. výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim (Mezinárodní 
den památky obětí Holocaustu). Období holocaustu jim přiblížila lektorka 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. 

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ CHRUDIM – praktický seminář 
„první pomoc“ pro žáky 9. tříd. 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - žáci čtvrté třídy se 
zúčastnili besedy s Policií ČR přímo na služebně 
v Poličce. Děti si mohly prohlédnout veškeré potřebné 
vybavení policisty včetně zbraní, povídaly si o tom, jak 
se bezpečně pohybovat a jezdit na kole, poznávaly 
dopravní značky.  

ZÁCHRANNÁ STANICE A EKOCENTRUM „PASÍČKA“ – je realizátorem  projektu 
„Vzdělávání v oblasti fauny, flóry a geologie na území Pardubického kraje“. Všechny naše 
třídy se postupně zúčastnily (některé i víckrát) vzdělávacích programů tohoto projektu. 

EKOCENTRUM PALETA - dlouhodobý projekt Recyklohraní se týká sběru elektrozařízení, 
baterií, ale i plnění úkolů s ekologickou tematikou. 

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. 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ VYSOKÉ MÝTO – dny dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. tříd – 
teoretická část probíhala v únoru přímo ve škole, praktická část v červnu na dopravním hřišti 
ve Vysokém Mýtě - zakončeno předáním průkazů cyklisty. 

ISŠT VYSOKÉ MÝTO – partnerství v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického 
vzdělávání v Pardubickém kraji“, jehož hlavní náplní jsou pracovní dílny pro žáky 8. třídy – 
podrobnosti viz Příloha 9. 

FOND SIDUS, O. P. S. – VRACÍME DĚTEM ÚSMĚVY  
– společnost se věnuje získávání finančních prostředků 
na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR. Sbírku 
uspořádaly děti z Žákovského parlamentu a vybraly 
celkem 1560,- Kč.  

DM DROGERIE - žáci 1. třídy se zapojili do preventivního programu „Veselé zoubky“. Děti se 
seznámily s tím, jak zoubky fungují, k čemu je máme, jak rostou a co je zubní kaz. Celým 
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projektem je provázel Hurvínek. Na interaktivní tabuli pro ně byly připraveny zajímavé úkoly, 
podívaly se na film Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. 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. 

ANDREA SODOMKOVÁ a PAVLA LUSTYKOVÁ - spolupráce na vizuálním stylu školy a logu 
školy. Vytváření jednotného stylu vizitek, hlavičkových papírů, webové prezentace, 
informačního systému školy, označení místností apod. (celkově tvorba tzv. „firemní identity“ 
školy). Náhled loga viz Příloha 15. 

Mimořádné události tohoto školního roku 
ZATEPLOVÁNÍ A REKONSTRUKCE - V začátku školního 
roku do konce listopadu byly dokončeny práce na 
zateplování budovy 2. stupně, dílen, knihovny, šaten 1. 
stupně a spojovacích chodeb. Zhotovitelem je firma 
STAVER, s. r. o., technický dozor provádí Stavební 
společnost Dušánek - Beran, s.r.o.  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NEDOKONČENÉ PŘÍSTAVBĚ ŠKOLY - Přístavba školy, která 
spojuje budovu 2. stupně s tělocvičnou, vznikla zhruba 
před deseti lety. Od té doby se mnohé změnilo. Zmenšil 
se počet žáků a také potřeby školy jsou trochu jiné. 
Smyslem dne otevřených dveří bylo seznámit veřejnost 
se stavem přístavby, s původní projektovou 
dokumentací a novou architektonickou vizí Ing. Arch. 
Pavla Maléře.  

SÍLA LIDSKOSTI - Ve středu 6. listopadu jsme společně s žáky ze Základní školy Dolní Újezd 
zhlédli celosvětově oceňovaný dokument „Síla lidskosti“. Je to dokument o záchraně 669 dětí 
Nicholasem Wintonem. Po promítání filmu následovala beseda s panem Zdeňkem Tulisem, 
jedním z autorů filmu. 

ROMEO AND JULIET - Zájemci z 8. a 9. ročníku zhlédli asi nejznámější Shakespearovu 
tragédii Romeo and Juliet v původním znění. Nastudovali a v anglickém znění tuto divadelní 
hru zahráli studenti Křesťanského gymnázia z Prahy. 

NATÁČENÍ BLUDIŠTĚ - V úterý 26. listopadu se 
soutěžní tým z naší školy (ve složení Tomáš Tměj, Daniel 
Barták, Andrea Bartáková, Vítek Lustyk) zúčastnil 
natáčení pořadu Bludiště. I když jsme nevyhráli, jsme 
rádi za zkušenosti, které jsme získali a za kamarády, 
které jsme poznali.  

ŠOTEK V BRNĚ - V pondělí 2. prosince se redaktorky 
našeho časopisu zúčastnily celostátního setkání redakcí školních časopisů v Brně. Naším 
výběrem jsme se dostali mezi 30 „superfinalistů“ z 283 zúčastněných redakcí. 

NĚMČINA NEKOUŠE - Animační hodinu němčiny, kterou nám přijela z Čáslavi ukázat slečna 
Frýbová, si mohli na vlastní kůži vyzkoušet žáci páté a šestých tříd. Cílem projektu bylo 
seznámit děti s němčinou a poukázat na výhody, které plynou ze znalosti tohoto jazyka. 
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KROUŽEK TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ NA EXKURZI - Dne 6. května 2014 završil kroužek 
svoji činnost exkurzí do Muzea stavebnic Merkur a Muzea papírových modelů v Polici nad 
Metují. 

ZÁJEZD DO VÍDNĚ -  7. května se vydali někteří žáci 
druhého stupně na poznávací exkurzi do Vídně. Viděli 
zámek Schönbrunn a jeho nádherné zahrady společně s 
nejstarší zoologickou zahradou ve střední Evropě, prošli 
se po Vídni s výkladem průvodce o zajímavostech 
města a výlet zakončili v zábavném parku Pratru.  

STÁŽ VE FRANCII - V květnu se zúčastnily žákyně naší 
školy Markéta Košnarová a Nikola Oherová krátkodobé 
studijní stáže ve Francii, kterou získaly jako cenu za 
realizaci projektu Smrtící koktejl a la „Krokodýl" na 
Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež 
Pardubického kraje.  Spolu s dalšími vyhodnocenými 
žáky a s pedagogickým doprovodem navštívily 
nejznámější kulturní památky Paříže a Poitiers, zhlédly 
nejrůznější technické vymoženosti a navštívily „Palác 
objevů“, „Městečko vědy a techniky“ v Paříži a 
Futuroscope v Poitiers.  

REGENERACE ZELENĚ – Akce je součástí projektu „Regenerace zeleně města Proseče", 
který je financovaný ze Státního fondu životního prostředí. V tomto školním roce proběhlo 
kácení stromů a výsadba nových stromů. Začátkem dalšího školního roku bude následovat 
výsadba dalších rostlin a zdravotní řez stávající zeleně. 

NA ZELENOU: „BEZPEČNĚ MEZI ŠKOLOU A ŠKOLKOU“ - Tak jsme nazvali projekt, do 
kterého jsme se v rámci grantového programu Na zelenou, Nadace Partnerství, rozhodli 
zapojit. Z celkové možné částky 70 000 Kč jsme získali 62 000 Kč. Hlavní náplní projektu je, že 
děti zmapují nebezpečná místa na cestě mezi školou a školkou, zakreslí je do mapy a na 
základě této mapy dopravní projektant vypracuje dopravní studii s návrhy konkrétních 
opatření. V závěru projektu vznikne tzv. školní plán mobility. Zajímavé jsou také doprovodné 
aktivity projektu: pěšibus, beseda s Policií ČR, cyklovýlet, společná snídaně pro ty, kdo 
přijdou do školy pěšky nebo přijedou na kole, stavba přístřešku pro kola na 1. stupni. 
Podrobnosti o projektu viz Příloha 14. 

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ PROSEČ  

Veškerá činnost školní družiny ve školním roce 2013 – 2014 probíhala podle ŠVP pro zájmové 
vzdělávání ve školní družině (motto: Hrou k radosti a poznání). 

I. ODDĚLENÍ 

Činnost ŠD nebyla zaměřena na žádné viditelné akce. Práce s dětmi byla cílená do jejich srdcí a 
myšlení. 

Na vycházkách si děti všímaly přírody, poznávaly ptáčky, stromy, rostliny a bylinky. Vnímaly 
přírodu jako součást našeho života. 

Akce „Úklid Jonášova kopce“ dětem ukázala, jaké máme spoluobčany. Nestačila jedna kárka na 
odvoz obsahu všeho, co se z lesa vynosilo. Při každé vycházce nechyběl sáček na sběr odpadků 
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nalezených během cesty. Tato práce byla pro děti velice poučná, neb nyní si rozmyslí, kam co 
odhodí a naše nepořádné spoluobčany po svém odsoudily. 

Chování všeobecně samy k sobě se učily po celý rok. Řešily své spory a učily se najít řešení bez 
pomoci dospělého. Jsou nyní k sobě milejší a ohleduplnější. Byl to rok slov a rozmluv. Možná 
toho, co některým doma chybí. Výstavy v městské knihovně byly obohaceny výrobky dětí 
chodících do keramického kroužku při ŠD. 

V ostatních výchovách byla činnost zaměřena na ochranu dítěte, zdraví a samozřejmě vhodné 
chování na veřejnosti a v kolektivu. 

Za I. oddělení ŠD Eva Ročňáková 

II. ODDĚLENÍ 

Činnosti byly zaměřené na zlepšení tělesné zdatnosti a pohybové kultury, na podporu psychické 
pohody, na utváření mezilidských vztahů, na začlenění dětí do společnosti, do světa umění a 
kultury, na vytváření vztahu k životnímu prostředí. Učili jsme se a upevňovali sebeobslužné 
návyky – návyky osobní hygieny, návyky účelného oblékání, jednání s lidmi a péči o pořádek a 
čistotu prostředí. Zájmová činnost byla v průběhu roku vybírána tak, aby uspokojovala 
individuální zájmy dětí. Při všech činnostech jsme se snažili o utváření kladných vztahů dětí mezi 
sebou, ale i k dospělým. 

Spolupracovali jsme také s rodiči. Spolupráce probíhala na základě partnerství, důvěry a 
vstřícnosti. Rodiče měli možnost se podílet na dění ve ŠD. 

Kromě standardních činností, během kterých jsme vyráběli výrobky z různých materiálů, 
namalovali spousty obrázků, atd.…., jsme také uskutečnili vánoční výstavu v městské knihovně. 
Přípravy na výstavu byly zdlouhavé, ale stály zato. Materiál na ozdoby používáme převážně 
přírodní a řídíme se heslem - „v jednoduchosti je krása“. Protože víme, že ne všechno se musí 
líbit každému, potěší nás každé slůvko chvály, děkujeme. V měsíci prosinci jsme uspořádali 
vánoční besídku, při které jsme si u vánočního stromečku zazpívali koledy a rozbalili dárky. V 
novém roce jsme se hned vrhli na přípravu velikonoční výstavy do městské knihovny, která 
proběhla letos o něco dříve. Pro sebe jsme si vyrobili papírové košíčky a zajíčky s nůší, které 
jsme dostali naplněné velikonoční nadílkou. V dubnu jsme 
mohli zhlédnout divadlo Honzy Poplety a také jsme 
uspořádali pálení čarodějnic. V květnu jsme vyrobili 
přáníčka a složili básničky ke Dni matek. V červnu jsme 
přivítali ve družině studentku pedagogické školy, se kterou 
jsme také uskutečnili spoustu zajímavých činností. Ke Dni 
dětí jsme si zahráli různé hry a dostali pamlsky. V pondělí 
23. června jsme si udělali s družinou pěkné odpoledne. 
Navštívili jsme Prosečské muzeum, kde mnozí z nás byli 
poprvé.  

Cíle vzdělávání dle ŠVP pro zájmové vzdělávání ve školní družině „Hrou k radosti a poznání“ byly 
ve všech pěti oblastech splněny. 

Za II. oddění ŠD Jitka Jeřábková 
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8. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ  

Ke stravování bylo ve školním roce 2013/2014 přihlášeno 185 dětí a 34 zaměstnanců. 

 

Žáci 7 - 10 let     11 040 obědů 

Žáci 11 - 14 let    13 400 obědů 

Žáci 15 let a více    5 267 obědů 

Zaměstnanci     5 388 obědů 

V doplňkové činnosti bylo uvařeno: 

Cizí strávníci během školního roku  136 obědů 

Celkem bylo uvařeno a vydáno:  35 231 obědů 

 

Cizí strávníci během prázdnin 2013  647 obědů, 609 snídaní, 560 večeří 

Cizí strávníci během prázdnin 2014  694 obědů, 651 snídaní, 599 večeří 

 

Děti nebo jejich rodiče mohou elektronicky provádět odhlášky obědů prostřednictvím serveru 
strava.cz. Jídelní lístek a informace ze školní jídelny jsou pravidelně aktualizovány na našich 
webových stránkách. Na telefonním čísle školní jídelny je k dispozici záznamník. 

 

Spotřební koš za rok 2013/2014 

Potraviny % plnění 

Maso 89,95 

Ryby 93,85 

Mléko 90,64 

Mléčné výrobky 87,59 

Volné tuky 68,35 

Volný cukr 52,57 

Zelenina 98,35 

Ovoce 88,81 

Brambory 79,11 

Luštěniny 89,83 
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9. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  ZA ROK 2013 

Zdroje financování: 
 
1) Město Proseč – provozní dotace 
2) MŠMT prostřednictvím KÚ Pardubického kraje   
3) Transfer MŠMT – vzdělávání cizinců  
4) Grant MŽP - Arboretum a ekozahrada 
5) Úřad práce 
6) EU – peníze školám 
7) Doplňková činnost 
 
1) Provozní dotace  

Náklady 

Účet   Název                                         Skutečnost 
501 05   kancelářské potřeby                       18 860,79 
501 06   spotř. potr. zam.                                              106 784,48 
501 08   tonery                         31 536,00 
501 09   upgrade                        2 499,00 
501 10   pohonné hmoty                          1 728,00 
501 11   ost. potraviny                        1 458,83 
501 12   učebnice, škol. potř.                       14 416,70 
501 13   knihy, uč. pomůcky                                 42 428,00 
501 14   materiál pro opravy                                     18 127,00 
501 15   předplatné                        12 841,80 
501 16   čistící prostředky                     21 923,00 
501 17   DDHM do 500,-                                                          9 940,00 
501 18   spotřeba potravin-děti                                               653 647,71 
501 19                 ostatní                                   31 120,64 
501 20   ost. mat. obědy zam.                       2 455,20 
501 22   ŠD - školní potřeby                       24 689,00 
501 36   ŠJ - čistící prostředky                       28 826,70 
501 38   ŠJ - mag. karty                          3 950,00 
501 39   ŠJ - ostatní                          7 901,00 
501   spotřeba materiálu                                     1 032 678,65 
502 20   vodné                                    38 876,53 
502 21   voda-obědy zam.                         1 674,42 
502 22   voda – ŠJ                        2 788,17 
502   spotřeba energie                                  43 339,12 
511 20   opravy učebních pomůcek                        15 160,00 
511 25   servis počítačů                        32 894,00 
511 30                 opravy strojů a zařízení                                                15 048,40 
511 31   ŠJ - opr. str. a zař.                          5 640,00 
511 40   stavební opr.                       29 762,18 
511 41                  ostatní opravy                                    30 507,99 
511 45   ŠJ - ost. opr.                           8 451,82 
511   opravy a udržování                                     137 464,39 

513 01   náklady na reprezentaci                          3 233,00 
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513    náklady na reprezentaci                          3 233,00 

518 01   poplatky                      24 274,50 

518 02   stočné                       25 300,75 

518 04   revize                         23 839,24 

518 05   konzultace VT                        20 448,00 

518 06   PS - el. en. - nájem, obědy zam.                   36 110,69 

518 07   PS – plyn - nájem, obědy zam.                     23 285,51 

518 08   PS - teplo                                          842 975,28 

518 09   PS - el. en.                              336 247,39 

518 10   likvidace odpadu                     32 688,17 

518 11   poštovné                            5 537,00 

518 12   softw. služby                       39 227,63 

518 13   telefon                         27 114,52 

518 15   služby škol. akce                          745,00 

518 16   doprava                       17 623,10 

518 17   DNM a aktual.                                    2 385,00 

518 18   ostatní                                   67 424,50 

518 19   obědy zam. - ost. nákl.              10 839,13 

518 24   ŠJ - servis                        2 288,10 

518 26   ŠJ - praní                            3 723,00 

518 27   ŠJ - revize                           3 995,04 

518 45   vložné na semináře a školení                        8 808,00 

518   ostatní služby                                              1 557 879,55 

521 10   platy nájem, úklid                     24 956,00 

521 11   platy – zam. obědy                     74 232,00 

521 10   OON                           6 400,00 

521   OON                     105 588,00 

524 10   ZP                          8 927,00 

524 20   SP                      24 797,00 

524   ZP, SP                     33 724,00 

525 10   zák. poj. PU                        375,00 

525    zák. poj. PU                        375,00 

527 10   FKSP                                891,00 

527 11   OPP                            1 171,11 

527 14   lék. prohlídka                            4 330,00 

527   zákl soc. nákl.                         6 392,10 

549 01   ost. náklady z činnosti                        100,00 

549 10   pojištění osob a majetku                   27 496,00 

549   jiné ostatní náklady                               27 596,00 

551 10   odpisy DHM                     12 348,00 

551 30   odpisy stavba                         9 288,00 

551   odpisy                      21 616,00 

557   náklady z odeps. pohledávek                   1 153,28 

558 01   náklady z dlouhodob. majetku – provoz v 0               75 560,00 

558 02   náklady z dlouhodob. majetku – UP v 9               169 273,66 

558    náklady z dlouhodob. majetku                             244 833,85 
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Náklady celkem                                                                  3 215 872,95 

Výnosy 

Účet   Název                                            Skutečnost 

602 01   tržby za služby hl. činnosti                            00,00 

602 12   tržby za stravování žáků                                         643 096,00 

602 13   tržby za stravování zam.                               111 628,00 

602   tržby z prodeje služeb                                        754  824,00 

603 00   výnosy z pronájmu                     79 998,44 

603   výnosy z pronájmu                     79 998,44 

609 20   příspěvek na ŠD, TD                     29 325,00 

609    příspěvek                      29 325,00 

644 02   magnetické karty                       3 360,00 

644 03   magn. čipy                         -300,00 

644 04   kop. papíry                              276,00 

644 05   ostatní prodej                        1 000,00 

644    výnosy z prodeje mat.                      4 336,00 

648 10   použití RF                               109 026,52 

648   použití fondů                               109 026,52 

649 02   ztracené knihy  ŽK                           125,00 

649 03   recyklohraní                                     2 967,00 

649 14   výhra                           2 023,00 

649   jiné ostatní výnosy                       5 115,00 

662 00   úroky                            4 398,99 

662   úroky                            4 398,99 

669 01   sběr                                   8 849,00 

669   ostatní finanční výnosy                          8 849,00 

961 10   provozní přísp. a dotace                                    2 220 000,00 

961   příspěvky a dotace na provoz                       2 220  000,00 

výnosy celkem                                                    3 215 872,95 

Hospodářský výsledek                                                        0,00 

 
Položky hrazené z jiných zdrojů: 

náklady 

AU UZ ORG. Název                               Skutečnost 

501  0004 pitný režim                         5 381,83 

501  0006 školní mléko, ovoce do škol                   48 671,26 

521  0005 dramatický kroužek            4 500,00 

Náklady celkem                                         58 553,09 
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Výnosy 

AU UZ ORG. Název                   Skutečnost 

602  0004 pitný režim                       5 381,83 

609  0005 dramatický kroužek          4 500,00 

644  0006 školní mléko                                 30 685,00 

649  0006 ovoce do škol                     17 986,26 

Výnosy celkem                             58 553,09 

Hospodářský výsledek                                                                                                      0,00 

 

Poznávací zájezd Anglie 

AU UZ ORG. Název                               Skutečnost 

518   doprava                   217 125,00 

602   tržby- školní výlety                  217 125,00 

                                       HV                                                                                                    0,00 

 
2) Transfer MŠMT  UZ 33 353 

výnosy v tis. Kč náklady v tis. Kč 

platy      6 863 platy    6 863 

OON           24 OON         24 

FKSP           71 FKSP.         71 

zdrav. a soc. poj.      2 332 zdrav. a soc. poj.    2 332 

náhrada pl. DPN           40 náhrada pl. DPN         40 

ONIV         190 ONIV       195 

pošk. učebnice             5   

celkem výnosy      9 525 celkem náklady    9 525 

 
ONIV (v tis.Kč) 

Učebnice 49, 987 

Učební pomůcky  30,915 

Ochranné prac.pomůcky    5,352 

Cestovné  36,906 

Vzdělávání pedagogů  14,606 

Výukové programy  16,578 

Plavecký výcvik  11,130  

Zákonné poj.prac.úr.  29,867 

 
3) Transfer  MŠMT – Vzdělávání cizinců  UZ 33 024 

výnosy v tis. Kč náklady v tis. Kč 

platy           15 platy           15 

SP,ZP             5,1 SP,ZP             5,1 

FKSP             0,15 FKSP             0,15 

ONIV             3,144 ONIV             3,144 

celkem výnosy           23,394 celkem náklady           23,394 
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4) Grant MŽP – Arboretum a ekozahrada 

výnosy v tis. Kč náklady v tis. Kč 

materiál   13,429 materiál   13,429 

DDHM   29,796 DDHM   29,796 

celkem výnosy   43,225 celkem náklady   43,225    

 
5) Úřad práce 

výnosy v tis. Kč náklady v tis. Kč 

platy          233,973 platy          233,973 

ZP,SP            78,498 SP            78,498 

celkem výnosy          312,471 celkem náklady          312,471 

 
6) EU-Peníze školám 

 výnosy tis. Kč náklady tis. Kč 

ostatní služby            -              0,240 

OON            -            14,695 

použití RF           14,935                  - 

celkem           14,935            14,935 

 
7) Doplňková činnost 

Náklady a výnosy z doplňkové činnosti                                               Skutečnost 

501    potraviny                      44 728,17 

502    energie                              703,68 

518   služby                                  19 799,69 

521   platy,OON                                   63 993,00 

524    odvod ZP,SP                                   9 518,00 

525   zák. poj. PÚ                          117,00 

527   zákonné soc. nákl.                               492,23 

602   tržby za stravování                                  103 214,56 

602   tržby – úč. MŠ                    40 000,00 

Hospodářský výsledek                                   3 862,79 

 
Kladný hospodářský výsledek ve výši 3 862,79 Kč byl po schválení zřizovatelem převeden do 
rezervního fondu. 
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10. ZÁKLADNÍ UKAZATELE Z POLOLETNÍHO VÝKAZU K  30. 6. 2014 

 

výnosy tis.Kč náklady tis.Kč 

dotace z MŠMT 6 410,0 materiál     237,9 

provozní dotace 1 110,0 potraviny     483,5 

Nadace partnerství      16,0 energie       17,1 

dotace ÚP    351,2 opravy     103,7 

tržby - stravování    452,4 cestovné       25,7 

tržby hl.č.    238,1 náklady na repr.          3,3 

příspěvek na ŠD      17,6 ostatní služby  1 021,9 

nájem      17,6 mzdové náklady  4 000,2 

prodej materiálu        2,6 zákonné pojištění  1 329,5 

školní mléko        8,7 tvorba FKSP       45,5 

úroky        0,8 jiné soc. poj.       16,4 

finanční výnosy        1,0 ostatní náklady       13,5 

ostatní výnosy      33,4 odpisy       11,0 

zúčtování fondů      16,5 náklady z DDM        6,5 

tržby -DČ      32,5 daně        0,1 

Celkem výnosy 8 708,4 Celkem náklady 7 315,8 

       
Hospodářský výsledek k 30. 6. 2014  hlavní činnost           1 392 361,20 Kč 
           doplňková činnost          247,16 Kč 
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11. KONTROLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 

1. Krajský úřad Pardubického kraje 
Průběžná veřejnoprávní finanční kontrola – 1. 10. 2013 

Předmět kontroly: Čerpání účelových prostředků v roce 2013 na přímě náklady na vzdělávání 
(ÚZ 33 353) 

Závěr kontroly: Průběžnou veřejnoprávní finanční kontrolou nebylo shledáno nedodržování 
účelovosti. 

2. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 
Kontrola dodržování povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, ... – 22. 10. 2013 

Předmět kontroly: Základní škola Proseč, Školní družina při ZŠ Proseč 

Závěr kontroly: Provozní řád ZŠ a ŠD je zpracován. Při kontrole nebyly zjištěny závady. 

3. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 
Kontrola dodržování povinností stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, ... – 19. 3. 
2014 

Předmět kontroly: Kantýna při ZŠ Proseč 

Závěr kontroly: Na KHS ÚP Chrudim bude zaslána příručka HACCAP a nový seznam prodávaného 
sortimentu. 

Náprava: Požadované dokumenty byly na KHS ÚP Chrudim zaslány 30. 3. 2014. 

4. Okresní správa sociálního zabezpečení Chrudim 
Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – 19. 5. 2014 

Kontrolní zjištění: Ve třech případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 7 zákona č. 187/2006 
Sb., kdy zaměstnanec nedosáhl rozhodného příjmu. Zaměstnavatel za celé 
období odváděl pojistné na sociální zabezpečení. Vznikl tak přeplatek na 
pojistném. 

Závěr: Zaměstnavatel byl informován o povinnosti uschovávat mzdové listy, účetní záznamy a 
další doklady pro účely důchodového pojištění v souladu s ustanovením § 35 ods. 4 a 5 
zákona č. 582/1991 Sb. 

Náprava: V souvislosti s kontrolním nálezem byla provedena storna Oznámení o nástupu do 
zaměstnání a vzniklé přeplatky byly vráceny. 

5. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 
Kontrola dodržování povinností stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, ... – 19. 3. 
2014 

Předmět kontroly: Školní jídelna při ZŠ Proseč 
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Závěr kontroly: Při kontrole nebyly zjištěny hygienické závady, nedošlo k porušení nařízení EP 
852/2004 (ES). („Chválím paní vedoucí kuchyně za vzorné dodržování provozní 
hygieny.“) 

6. Zřizovatel – Město Proseč 
Veřejnoprávní kontrola na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě... – 3. 7. 2014 

 Využití fondů, krytí fondů, FKSP – Bez závad 
 Inventarizace, směrnice, inventarizace majetku a závazků – Bez závad 
 Bilanční kontinuita, stavy účtů – Bez závad 
 Srovnávací tabulky 
 Dohody o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách – Nové nebyly uzavřeny 
 Cestovní náhrady – Doporučení: Dodržovat při vysílání na pracovní cesty § 163 zákona č 

262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
 Cestovní náhrady - směrnice – Bez závad 
 Dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí – Nové nebyly uzavřeny 
 Nájemní smlouvy – Doporučení: Při uzavírání smluv dbát na úplnou a přesnou identifikaci 

obou smluvních stran, dále do smluv uvádět odstavec týkající se uzavření 
smlouvy bez nátlaku a podle pravé a svobodné vůle smluvních stran a 
smlouvy uzavírat v návaznosti na ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění. 

 Smlouvy o výpůjčce, kupní smlouvy – Nové nebyly uzavřeny 
 Darovací smlouvy – Bez závad 
 Smlouvy o dílo, smlouvy o reklamě – Nové nebyly uzavřeny 

 

Záznamy z těchto kontrol jsou uloženy v ředitelně školy. 

 

 

 

V Proseči 14. 10. 2014 

 

 

 

Mgr. Josef Roušar 
ředitel Základní školy Proseč 
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PŘÍLOHA 1: JAK JSME SPORTOVALI 2013/2014 

Školní sportovní rok jsme začali účastí družstva atletů na republikovém finále OVOV v Praze. 
Družstvo tvořili Kateřina Binková, Andrea Bartáková, Štěpánka Doležalová, Lucie Drahošová, 
Ladislav Musílek, Matěj Makeš, Daniel Barták a Jan Síla. V kategorii jednotlivců startoval Vojtěch 
Síla a obsadil konečné 3. místo. 
Prvním sportovním podnikem pro všechny žáky jako už tradičně byl Závod lesní krajinou. 
V letošním roce proběhl už 13. ročník této akce. Na kole či během absolvovalo svoji trať 107 
závodníků 2. stupně. 

V dalších týdnech a měsících jsme se připravovali na sportovní soutěže vyhlašované sportovními 
komisemi na okresní či krajské úrovni. 

Žáci 3. a 4. třídy absolvovali 10 lekcí kurzu plavání v plaveckém bazénu ve Skutči. 

V průběhu měsíce září byl rozehrán turnaj ve stolním tenise, který nebyl dokončen pro nezájem 
zúčastněných. Turnaj v malé kopané na hřišti u školy absolvovalo 6 šestičlenných družstev. 
Zvítězilo družstvo chlapců z 9. B. 

Družstva atletů se zúčastnila tradiční soutěže „Hrošiáda“ v Hrochově Týnci – mladší skončili na 
5. místě a starší na 2. místě. V říjnu jsme bojovali v okrskovém kole v malé kopané v Luži, 
obsadili jsme 3. místo a do dalšího kola nepostoupili. 

Oblíbený turnaj v Ringu (soutěž se dvěma kroužky) sehrálo 9 tříčlenných družstev. V kategorii 
smíšených družstev zvítězilo družstvo Šimon Vopařil, Tomáš Rybička a Nikola Svobodová, 
v kategorii dívčích družstev byly první Lucie Drahošová, Kateřina Binková a Lenka Zavoralová. 

Listopad je už tradičně věnován florbalu. Školního kola se zúčastnilo 6 čtyřčlenných družstev. 
Zvítězilo družstvo ve složení Šimon Vopařil, Tomáš Rybička, Jakub Vanžura a Jiří Kubík. 
Reprezentační tým žáků školy se zúčastnil okrskového kola ve Skutči a v konkurenci 5 družstev 
skončil na 3. nepostupovém místě. 

Na začátku prosince jsme byli na turnaji v halové kopané v Chrudimi, kde jsme obsadili 3. místo 
(Tomáš Rybička, Jiří Kubík, Radek Stříteský, Michal Barták, Miloš Sejkora, Jan Chadima, Pavel 
Zach, Daniel Barták, Ladislav Musílek) a do dalších kol jsme nepostoupili. 

Před Vánocemi jsme uspořádali závod ve skoku vysokém. V soutěži se představilo 12 chlapců a 
1 děvče. Vítěz Ladislav Musílek (140 cm) a Alenka (115 cm). 

Leden byl ve znamení dovednostní soutěže v basketbale za účasti 11 chlapců – vítěz David 
Loskot a tři děvčata – vítězka Veronika Lettlová. 

Turnaj v sálové kopané trojic vyhrál Šimon Vopařil, Petr Hromádka a David Loskot. Celkem 
hrálo 8 tříčlenných týmů. 

Začátkem února proběhl lyžařský výcvik žáků 7. a 8. třídy, kterého se zúčastnilo 35 dětí. 

V únoru proběhl turnaj v nohejbale dvojic (9 družstev), zvítězilo družstvo v sestavě Tony a Filip 
Sejkora. Třídní kolektivy absolvovali dvouhodinové bruslení na stadionu ve Skutči. 

V únoru jsme se zúčastnili okresního finále v basketbale – naše reprezentační družstvo skončilo 
v silné konkurenci na 3. místě (Šimon Vopařil, Tomáš Rybička, Radek Stříteský, Pavel Zach, 
Daniel Barták, Ladislav Musílek, Radek Bárta, Tomáš Tměj). 

V tělocvičně proběhl turnaj v kopané na čtyři branky za účasti 16 chlapců. Základní soutěž 
„každý s každým“ vyhrál Miloš Sejkora a finálové play off pak Vítek Lustyk. 
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V květnu absolvovalo družstvo žáků 2. - 4. třídy fotbalový turnaj Mac Donald Cup v Chrudimi a 
skončilo na 7. místě (Filip Romportl, Andrej Češka, Štěpán Brůžek, Tereza Netková, Václav 
Beránek, Jan Uličný, Jaromír Síla, David Sodomka, Jindřich Sodomka). 

V červnu jsme se zúčastnili turnaje ve florbalu Florbalmanie Skuteč. Starší chlapci obsadili 6. 
místo (Šimon Vopařil, Tomáš Rybička, Jiří Kubík, Petr Hromádka, Radek Stříteský, Filip Sejkora, 
Veronika Lettlová, Pavel Zach, Daniel Barták, Ladislav Musílek, Jakub Dostál, Petr Pětioký, Jakub 
Šimon, Tomáš Tměj), nejmladší chlapci také 6. místo (Filip Romportl, Andrej Češka, Štěpán 
Brůžek, Václav Beránek, Jan Uličný, Jaromír Síla, David Sodomka, Antonín Odehnal, Daniel 
Nekvinda). 

V jarním kole atletické „Hrošiády“ skončila družstva starších i mladších dětí na 6. místě. 

Okresního kola soutěže OVOV v Hlinsku se zúčastnilo družstvo ve složení Štěpánka Doležalová, 
Kateřina Binková, Veronika Uhrová, Kristýna Třasáková, Jakub Dostál, Ondřej Pala, Michal 
Barták a Jan Chadima. Družstvo zabojovalo a obsadilo 2. místo a vybojovalo si účast v krajském 
kole. V kategoriích jednotlivců se soutěže zúčastnili ještě Barbora Lněničková, Natálie 
Nešetřilová, Lukáš Hledík a David Loskot. Podle dosažených výsledků bylo družstvo pro krajské 
kolo soutěže upraveno – nastoupil David Loskot a Barbora Lněničková. Krajské kolo proběhlo 3. 
6. 2014 v Moravské Třebové. Po dramatickém průběhu soutěže naše družstvo obhájilo své 
umístění z loňského roku, obsadilo 2. místo a postoupilo na republikové finále, které se 
uskuteční v září v Praze. V kategorii jednotlivců obsadil Jakub Dostál 2. místo a Štěpánka 
Doležalová 3. místo. 

V druhém pololetí letošního školního roku se uskutečnil na naší základní škole šachový turnaj. 
Organizačně se ho ujali žáci a žákyně z 6. A. Celkově se do turnaje přihlásilo 10 zájemců (9 žáků 
a pan učitel Jan Stodola). Turnaj probíhal postupně ve třech kolech a ze vzájemných utkání byly 
účastníkům připočítávány body, které získávali z jednotlivých zápasů. Celkové výsledky jsou 
následující: 1. místo: František Štorek; 2. místo: Vítek Lustyk; 3. místo: Jakub Lehký; 4. místo: 
Adam Sodomka; 5. místo: Miroslav Půta. Dalšími účastníky turnaje byli: Jan Stodola, Petr Klesnil, 
Miloš Sejkora, Samuel Mézsároš a Maxim Bernard. 
Účastníky je třeba pochválit za snahu a úsilí, které při utkáních vynaložili. 
Věříme, že tento turnaj je zajímavým počinem, který zatím na naší škole nemá žádnou tradici. 
Doufejme tedy, že se uskuteční i 2. ročník, a to opět od února příštího roku. 
Poděkování patří zejména Kateřině Stodolové a Táni Sodomkové z 6. A, které na turnaj dohlížely 
a evidovaly výsledky. 

Na závěr školního roku se účastníme pravidelně memoriálů, jejichž součástí jsou závody 
s brannými prvky. V Pardubicích při Memoriálu Jiřího Potůčka jsme skončili pátí (Ondřej 
Zástěra, Miloš Sejkora, Vítek Lustyk, Jan Síla, Lenka Zavoralová a Jiří Talacko). V Ležákách při 
Memoriálu Karla Kněze po dramatickém průběhu soutěže na 2. místě (Ondřej Zástěra, Miloš 
Sejkora, Tomáš Koutný, Pavel Zach, Michal Hurych). 

Děkuji všem žákům školy, kteří se podíleli v letošním roce na sportovní činnosti i reprezentaci 
školy v postupových soutěžích. 

Zpracoval: Mgr. Jan Stodola 
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PŘÍLOHA 2: ROK ČESKÉ HUDBY 2014 
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PŘÍLOHA 3: PŘEHLED KULTURNÍCH AKTIVIT 2013/2014 

15. 9. 2013 - Jičín – město pohádky (vystoupení Červánku) 

15. 10. 2013 - Klavírní koncert Daniela Juna pro 2. stupeň 

15. 10. 2013 - Romeo a Julie – divadelní představení v anglickém jazyce 

6. 11. 2013 - Síla lidskosti – filmové představení s besedou s dramaturgem filmu 

25. 11. 2013 - Vánoce na zámku (Hrádek u Nechanic) – exkurze 7. + 8. třídy 

6. 12. 2013 - Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby Bratislava (Červánek) 

13. 12. 2013 - Vánoční koncert (školní pěvecké sbory) 

26. 2. 2014 - Exkurze do továrny Bechstein na výrobu klavirů (pořádala ZUŠ Skuteč) 

25. 2. 2014 - Naši furianti - zájezd 9. ročníku do Národního divadla 

7. 3. - 14. 3. 2014 - Prosečská hvězda – dětská pěvecká soutěž 

14. 3. 2014 - Bratří Grimmové – prezentace 9. ročníku pro 6. třídu 

27. 3. 2014 - Svět neslyšících v pohádce (představení v Ergoeduce pro 1. a 2. třídu) 

7. 4. 2014 - Kabaret Honzy Poplety (představení pro školní družinu) 

29. 4. 2014 – Memento (představení pro 8. a 9. ročníky v rámci protidrogové prevence) 

květen 2014 - Rusalka – prezentace opery v podání žáků hudební dílny pro jednotlivé třídy 1. 
stupně 

15. 5. 2014 – Klavírní koncert Daniela Juna pro 1. stupeň 

26. 5. 2014 - Varhanní koncert Tomáše Chudého (pro žáky hudební dílny) 

20. 6. 2014 - Závěrečný koncert (školní pěvecké sbory, dramatický kroužek) 

24. 6. 2014 - Budulínek – operetka Z. Svěráka a J. Uhlíře v podání Prosečánku 

25. 6. 2014 - Zlatovláska – prezentace opery žáky hudební dílny pro jednotlivé třídy 1. stupně 

 
Abonentní představení Východočeského divadla v Pardubicích: 

10. 10. 2013 - Poslední víkend 5. 3. 2014 - Kabaret 

7. 11. 2013 - A je to v pytli 20. 5. 2014 - Rozbitý džbán 

21. 1. 2014 - Bylo nás pět 17. 6. 2014 - Jméno růže 

 
Zájezd do Východočeského divadla pro zaměstnance: 

25. 10. 2013 - Holky z kalendáře 24. 4. 2014 - Jeptišky 

 

Zpracovala: Mgr. Jana Pavlovičová 
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PŘÍLOHA 4: ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA 1. STUPNI 2013/2014 

1. Návštěvy školní a městské knihovny 
 žáci všech ročníků opakovaně navštívili školní a městskou knihovnu 
 proběhlo pasování žáků 2. ročníku na Rytíře řádu čtenářského, žáci obdrželi průkaz do 

městské knihovny a v souvislosti s tím několikrát v rámci vyučování knihovnu navštívili 

2. Čtenářské deníky 
 žáci 3., 4. a 5. ročníku si vedli čtenářský deník 

3. Referáty o přečtených knihách 
 žáci 2. – 5. ročníku si připravují pro spolužáky referáty o přečtených knihách 

4. Společná četba 
 některé hodiny českého jazyka jsou věnovány společné četbě stejné knihy, předčítá i 

vyučující 
 je zařazován poslech literárních textů z nahrávek 

5. Vlastní tvorba 
 do literární soutěže O pardubický pramínek se zapojila žákyně 5. ročníku Nela 

Doležalová a získala čestné uznání poroty 
 žáci přispívali svými literárními dílky do školního časopisu Šotek 

6. Projekty 
 Autorské čtení – žáci 9. tříd připravili autorské čtení pohádek pro žáky 2. ročníku, 

druháci vytvořili k jednotlivým pohádkám ilustrace 
 Dnes čtu dětem já – žáci 1. a 2. ročníku byli zapojeni do projektu, v rámci kterého jim 

předčítali žáci druhého stupně 
 Proseč čte dětem – žákům 1. a 2. ročníku předčítaly v rámci 4. Mezinárodního týdne 

čtení dětem osobnosti města Proseče 

 

Zpracovala: Mgr. Věra Stoklasová 
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PŘÍLOHA 5: ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA 2. STUPNI 2013/2014 

1. Návštěva školní a městské knihovny 
Žáci šestého ročníku navštívili během září a října školní i městskou knihovnu s připraveným 
programem: beseda s paní knihovnicí, systém výběru knih, řazení a výběr knih, výpůjční řád, 
sestavení seznamu doporučených knih dostupných ve školní nebo městské knihovně, seznam 
obdrží všichni žáci a je k nahlédnutí i na stránkách školy, žáci si z tohoto seznamu vyberou 
v každém ročníku alespoň 5 knih, které během roku přečtou, k tomu mohou číst i jiné knihy. 

2. Čtenářské deníky 
 každý žák druhého stupně si vede čtenářský deník 
 zápisy provádí dle společně dohodnuté a probrané osnovy 
 k dispozici má náměty k  zamýšlení se nad textem 
 nestačí jen popsat obsah, všímá si i postav, prostředí, vztahů, srovnává se sebou… 
 hodnocení čtenářských deníků neprobíhá formou známek, ale je realizováno veřejnou 

pochvalou před spolužáky, uznáním učitele i spolužáků 

3. Referáty o přečtených knihách 
 ve všech ročnících si 2. stupně si všichni žáci postupně připravovali referáty o přečtených 

knihách 
 i tyto referáty mají určitá pravidla 
 velice zdařilé referáty jsou hodnoceny i známkou 

4. Projektové dny 
 žáci během 7. – 8. ročníku absolvují během roku 1 – 2 projektové dny „Po stopách K. H. 

Borovského“ („Po stopách B. Němcové“) 
 žáci navštíví místa, kde tyto osobnosti žíly, působily, tvořily 
 navštíví muzea, pamětní domy atd. 
 ze získaných informací zpracovávají výukové plakáty, mapy, prezentace na PC, články do 

školního časopisu, do městského Zpravodaje… 
 výsledky své práce představí spolužákům ve třídě, případně v jiných ročnících 
 od těchto autorů čtou knihy dle vlastního výběru 

5. Strategie k rozvíjení čtenářské gramotnosti 

 všichni vyučující (nejen českého jazyka a literatury) se obeznámili se strategiemi k rozvíjení 
čtenářské gramotnosti a dle možností je používají ve svých předmětech 

6. Společná četba 
 v hodinách literární výchovy využívají učitelé 2. stupně část hodiny ke společné četbě stejné 

knihy 
 převážně se jedná o hlasité čtení s následným plněním zadaných úkolů 
 při společné četbě předčítá i učitel 
 jsou zařazovány i poslechové ukázky případně úryvky z filmového či divadelního zpracování 
 následuje srovnávání různých forem zpracování tématu 

7. Vlastní tvorba 
Soutěže 
 podle zájmu se také žáci zapojují se svou vlastní tvorbou do různých literárních soutěží (O 

pardubický pramínek – Adam Sodomka 6. B - 3. místo, Pardubické střípky – Veronika Lettlová 
6. A – 3. místo), tak mají možnost porovnat výsledky svého snažení s vrstevníky z jiných škol 

 každoročně probíhá školní kolo v přednesu 
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Školní časopis ŠOTEK 
 do nepovinného předmětu školní časopis je letos přihlášeno 28 žáků 2. stupně 
 zde se žáci realizují nejen jako čtenáři, ale zejména jako začínající redaktoři 
 školní časopis ŠOTEK se opakovaně umístil na předním místě v rámci Pardubického kraje a 

postoupil do celostátního kola soutěže o nejlepší školní časopis 

Almanach vycházejících žáků 
 jedná se o každoroční sborník životopisů a zdařilých literárních prací vycházejících žáků 

doplněný fotografiemi jednotlivců i ze školních akcí 
 zpracovávají ho žáci pod dohledem třídních učitelů a učitelů českého jazyka 

8. Projekty 
Autorské čtení 
 v rámci kampaně Celé Česko čte dětem realizovali žáci 9. ročníku projekt s názvem Autorské 

čtení pro Rytíře řádu čtenářského aneb „Napsali jsme pro vás pohádky“ – tentokrát z 
Proseče a okolí 

 vycházející žáci v průběhu ledna a února napsali vlastní pohádky, které měly být prostředím 
zasazeny do Proseče či do jejího okolí  

 tyto pohádky jsou určeny pro žáky 2. ročníku, protože právě oni byli v letošním školním roce 
slavnostně pasováni na Rytíře řádu čtenářského 

 po opravě textů a společném výběru těch nejzdařilejších prací následovalo jejich přepsání do 
počítačů a následné vytištění  

 některé pohádky žáci navíc doplnili ilustracemi, které vytvořili samotní autoři nebo jejich 
spolužáci 

 poté si žáci společně připravené texty přečetli a vybrali několik pohádek určených 
k autorskému čtení, to se pak uskutečnilo 28. května 2014, kdy se všichni žáci 9. ročníku sešli 
ve 2. třídě, moderování celého programu se ujala žákyně 9. třídy 

 následovalo předčítání vybraných pohádek, jež zazněly v podání autorů, po každé pohádce si 
„mladí spisovatelé“ o příběhu s malými posluchači povídali 

 na závěr setkání obdrželi žáci 2. třídy sborník pohádek a zároveň slíbili, že po přečtení všech 
pohádek k nim ještě nakreslí obrázky a pak pozvou vycházející žáky do své třídy, aby si 
výstavu ilustrací prohlédli  

 druhé setkání proběhlo 17. 6. 2014 

Dnes čtu dětem já 
Projekt, který byl zahájen v polovině prosince v ZŠ v Proseči na Chrudimsku, probíhal v rámci 
kampaně „Celé Česko čte dětem“ až do konce školního roku. 
Celkem desetkrát přišli různí žáci z 6. až 9. ročníku mezi děti do první a následně do druhé třídy, 
aby jim předčítali ze známých i méně známých knih a pak si s nimi o přečteném příběhu 
povídali. Malí posluchači také kreslili ilustrace, odpovídali na nejrůznější otázky. Tato akce měla 
malým dětem ukázat, že jejich starší spolužáci rádi čtou, že je četba baví a že je opravdu pro 
všechny zábavná i poučná. 
Projekt rozvíjí čtenářskou gramotnost všech zúčastněných a zároveň naplňuje myšlenku „děti 
učí děti“. Tento postup je na škole osvědčenou formou zpestření, kdy se výuka stává pro děti 
všech věkových skupin zajímavější, zábavnější a zároveň rozvíjí u dětí prakticky všechny klíčové 
kompetence. 
Cíl projektu byl rozhodně splněn, a tak lze očekávat, že v něm bude škola pokračovat i v příštím 
školním roce. 
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Proseč čte dětem 
V rámci 4. týdne čtení dětem, konaného ve dnech 1. – 7. 6. 2014 jsme se zapojili akcí Proseč čte 
dětem: 3. - 5. 6. 2014 v Proseči. 
Významné osobnosti Proseče čtou dětem. 
V těchto dnech přišli číst dětem v 1. a 2. třídě pan Jan Macháček, starosta Proseče, paní Marie 
Jeništová, členka klubu seniorů a pan Zdeněk Mach, katolický farář. 

Bratři Grimmové v 6. A, 6. B 
Projekt připravily pod vedením paní učitelky Mgr. Mileny Tobiášové dívky z 9. A, (D. Karalová, 
M. Drahošová, L. a K. Sodomkovy), a to v rámci učiva německého jazyka. 
Výuka probíhala v pátek 14. března v 6. A a 6. B v hodinách literatury. Žáci těchto tříd se 
dozvěděli mnoho nového o německých autorech bratrech Grimmových. Naučili se i několik 
nových slovíček a doplnili si vědomosti k učivu o pohádkách, o kterých se již počátkem roku 
učili. 

9. Abonentní představení 
Velká skupina žáků 2. stupně se pravidelně zúčastňuje abonentních představení 
Východočeského divadla v Pardubicích. 
Seznamuje se tak s dramatickými díly českých i světových autorů. 
 

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Pecina 
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PŘÍLOHA 6: VÝTVARNÉ AKTIVITY 2013/2014 

Během školního roku je škola vyzdobena výtvarnými pracemi například podle aktuálního 
ročního období. 

Letošní rok jsme zahájili tím, že jsme se na podzim zapojili do projektového vyučování na téma 
Vesmír.  Žáci celého druhého stupně různými technikami ztvárňovali vesmírná tělesa, dopravní 
prostředky i „život“ ve Vesmíru. 

Dne 27. listopadu 2013 se v učebně výtvarné výchovy na 1. stupni uskutečnila výtvarná dílna 
pro děti. Děti si za přítomnosti instruktorky Petry Třískové vyráběly ozdobná zrcátka. 

Na únor vypsal NP Podyjí výtvarnou soutěž Příroda kolem nás. Ze všech kategorií jsme poslali 
po dvou zástupcích, ale v konkurenci 120 škol jsme neuspěli. 

Naše družina zorganizovala v Městské knihovně Proseč Velikonoční výstavu nejen pro naše 
žáky, ale i pro širokou veřejnost. K prohlédnutí zde byla velice pestrá škála výrobků. 

V květnu jsme se zúčastnili tradiční soutěže vypsané Okresním sdružením hasičů Čech a Moravy 
s názvem Požární ochrana očima dětí. V krajském kole obsadila Nela Doležalová 2. místo, Hana 
Odvárková 3. místo ve svých kategoriích a Radek Jadrný zvláštní ocenění poroty KSH 
Pardubického kraje. 

Noc kostelů je celorepubliková akce pro širokou veřejnost. Římskokatolická farnost Proseč ve 
spolupráci s naší základní školou vyhlásila soutěž k této populární události Noc kostelů a kostel 
sv. Mikuláše v Proseči. Sešlo se 56 prací od dětí ve věku 5 – 16 let. Odborná komise vybrala pro 
veřejné hlasování 30 prací a některé z nich ocenila sama cenou poroty. 

Školní knihovna vyhlásila a vyhodnotila soutěže: Postavičky Heleny Zmatlíkové, O nejhezčího 
vánočního kapra a Roztomilá mláďátka. 

 

Zpracovala: Mgr. Karla Nováková 
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PŘÍLOHA 7: ČINNOST ŠKOLY V OBLASTI EVVO 2013/2014 

17. 9. 2013 – exkurze žáků 7. a 8. třídy do Botanické zahrady a ZOO v Praze 

18. 9. 2013 – přihláška do 1. ročníku soutěže „Věnuj počítač“ 

do 15. 11. 2013 odevzdáno k recyklaci 8 počítačů, 4 monitory a 4 tiskárny 

od 23. 9. 2013 – celoškolní akce „Pyramida aneb nový papír za starý“ - odevzdáno 1690 kg 
papíru, sběr pokračuje po celý školní rok v rámci soutěže vyhlášené firmou Recycling – 
kovové odpady a. s. Chotěboř 

27. 9. 2013 – společné sázení stromů 1. a 9. tříd, vysázeny 4 stromy (platan javorolistý, jírovec 
maďal a 2 borovice vejmutovky) 

27. 9. – 26. 11. 2013 – účast žáků 1. - 5. třídy a 6. tříd na vzdělávacích programech v Záchranné 
stanici živočichů a v ekocentru na Pasíčkách v rámci projektu „Vzdělávání v oblasti fauny, 
flóry a geologie na území Pardubického kraje“ 

 6. A + 6. B projekty „Chráněné dřeviny, rostliny a byliny na území Pardubického kraje“ 
 5. třída + 6. A + 6. B projekt „Sovy žijící na území Pardubického kraje“ 

1. 10. 2013 – odvoz baterií k recyklaci v rámci projektu „Recyklohraní“ - odevzdáno 21 kg 

3. 10. 2013 – Závod lesní krajinou – žáci 2. stupně 

11. 10. 2013 – účast 6. - 9. tříd na celostátním projektu „72 hodin“ s naším projektem „Trojlístek 
splněných přání“ (podzimní úklid náměstí v Proseči, úklid pomníků u ZŠ a v Rychtářových 
sadech, mytí oken v pečovatelském domě) 

16. 10. 2013 – účast žáků v mezinárodní soutěži „Přírodovědný klokan“ - 8. a 9. třídy 

1. 11. 2013 – exkurze do hvězdárny v Hradci Králové a do Muzea Emila Holuba – 5. třída, 6. A, 6. 
B 

8. 11. 2013 - „Párty se Zdravou Pětkou“ - děvčata 7. - 9. třídy – pořad o zdravém životním stylu 
a zdravém stravování 

říjen – listopad 2013 – projekt „Vesmír, život ve vesmíru“ ve výtvarné výchově 6. - 9. tříd + 
výstavka výtvarných prací ve škole 

14. 12. 2013 – odvoz elektrozařízení k recyklaci v rámci projektu „Recyklohraní“ - 50 kg 

18. 12. 2013 – projekt „Vánoce“ na 1. stupni 

20. 1. - 22. 1. 2014 – Škola Zdravé Pětky a Párty se Zdravou Pětkou – 1. a 2. stupeň (6. A, 6. B, 7. 
třída chlapci a chlapci z 9. tříd) 

30. 1. 2014 – účast ve výtvarné soutěži „Příroda kolem nás“ - 6. - 9. ročník 

7. 2. 2014 - „Dukovany“ - přednáška o jaderné elektrárně pro 9. třídy 

18. 2. 2014 - „Tonda obal na cestách“ - putovní výstava o třídění a recyklaci odpadů pro celou 
školu 

18. 2. 2014 – účast v okresním kole festivalu AMAVET v Pardubicích s projekty „Praváci vs. 
leváci“, „Včela – ohrožený druh“, „Rychlovarné konvice“ a „Smrtící koktejl á la Krokodýl“, 
všichni postup do krajského kola 
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28. 2. 2014 – celodenní projekt Ekologie „letem světem“ pro 6. - 9. třídy na téma „Cizokrajné 
ekosystémy“ 

10. 3. 2014 – přednáška o Nepálu s cestovatelem Pavlem Gwoždzem pro 7. a 8. třídu 

19. 3. 2014 – rozmístění nových laviček ve školním areálu z grantu „Arboretum a ekozahrada“ 

21. 3. 2014 – krajské kolo FVTP v Pardubicích – projekt „Smrtící koktejl á la Krokodýl“ získal 
hlavní odměnu - studijní stáž ve Francii ve dnech 25. 5. 2014 – 29. 5. 2014 

21. 3. 2014 – Mezinárodní den vody – 1. stupeň projekt „Den vody – otvírání studánek“ 

9. 4. 2014 – pořad „Včela – zázrak přírody“ ve Skutči, zúčastnila se třída 6. B 

25. 4. 2014 – každoroční projekt „Den Země“ - 1. - 9. třídy; vzdělávací pořad pro 1. stupeň 
(České lesy); úklid obce a okolí; exkurze – sběrný dvůr; pískovcové skalní sklepy ve Zderazi; 
čistička odpadních vod; anketa – 9. třída 

26. 4. 2014 – vyhlášení výsledků soutěže mezi třídami ve sběru hliníku – odevzdáno celkem 91 
kg tenkostěnného hliníku 

22. 5. 2014 – program „Příběh o žule“ na Pasíčkách v rámci projektu „Vzdělávání v oblasti fauny, 
flóry a geologie na území Pardubického kraje“ - zúčastnila se 9. A 

26. 5. 2014 – odvoz baterií k recyklaci v rámci projektu „Recyklohraní“ - odevzdáno 20 kg 

16. 6. a 17. 6. 2014 – projekt „Globální problémy lidstva“ pro 9. třídy 

19.6. - 23. 6. 2014 – sběr starého papíru – výtěžek předán zdravotně postiženému Pavlu 
Doležalovi jako příspěvek na nákup rehabilitačních pomůcek 

19. 6. 2014 – projekt „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ - zúčastnily se 5.  - 9. tř. 

24. 6. 2014 – odvoz elektrozařízení k recyklaci v rámci projektu „Recyklohraní“ -  odevzdáno 
celkem 167 kg elektrozařízení 

 

Zpracovala: Mgr. Šárka Kovářová 
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PŘÍLOHA 8: ARBORETUM A EKOZAHRADA 

1. Úklid prostoru kolem starého kompostu a odvoz odpadu (mimo jiné staré cisterny na vodu) 
- provedly Služby města Proseč. 
Následovala výroba a montáž ohrazení kompostu (ocelová konstrukce a na ni připevněné 
plastové desky), kterou provedla firma Petr Novák, Zderaz. 

2. Zakoupili jsme nářadí podle seznamu na práce v terénu (22 ks nářadí, 2 stavební kolečka, 1 
ruční vozík a 2 zahradní kolečka XL) v prodejně Kadlec a spol. s. r. o. Proseč. 

3. Dokoupili jsme chybějící rostliny a dřeviny (28 ks) podle seznamu ve Školkách Litomyšl, 
spol. s. r. o. a v Květinovém studiu paní Ilony Tomáškové v Proseči. Na jejich vysazení se 
podíleli žáci v hodinách pracovních činností. Soustavnou údržbu a péči o rostliny zajišťují 
žáci a učitelé v předmětu pracovní činnosti. 

4. Zakoupili jsme 6 betonových laviček Comfort od dodavatele paní Iva Hegerová KOVO – ART 
Poděbrady. Na jejich sestavení, rozmístění a ukotvení se podíleli žáci. 

5. Zakoupili jsme pítko pro ptáky v prodejně Lomykámen s. r. o v Proseči a obdrželi jsme jako 
sponzorský dar 2 pítka navíc. 7 budek a 2 krmítka vyrobili žáci v hodinách pracovních 
činností. 

6. Pan Miloš Vávra vyrobil a osadil 2 sloupy pro informační tabule. Popisy na tabule připravil 
pan učitel Jan Stodola. 

7. Grafické zpracování, předtiskovou přípravu a výrobu 11 kusů informačních tabulí A4, dibold 
3 mm, UV laminace provedl pan Pavel Vítek, Josefa Ressela, Pardubice. 

8. Pan Miloš Vávra vyrobil osazení informačních tabulí (dřevěné podkladové desky pod 
informační tabule). 

 

Zpracovali: Mgr. Šárka Kovářová, Mgr. Jan Stodola 
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PŘÍLOHA 9: PRACOVNÍ DÍLNY NA ISŠT VYSOKÉ MÝTO 2013/2014 

V rámci projektu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost „Podpora 
přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ se 29 žáků osmé třídy ZŠ 
Proseč zúčastnilo v období od listopadu 2013 do května 2014 celkem osmi pracovních dílen 
pořádaných Integrovanou střední školou technickou ve Vysokém Mýtě. 

Obsahové zaměření dílen: 

- práce v čalounické dílně  
- vzduchotechnika, pneumatická zařízení 
- počítačová pracovna – tvorba projektu technické součástky 
- CNC – počítačem řízené obráběcí stroje 
- karosářská dílna a autodílna – montážní a demontážní práce, diagnostika 
- kovodílna – výrobky z kovu 
- lakýrnická dílna – povrchová úprava výrobků 

Žáci sami vyrobili a odvezli si domů následující výrobky: kovový svícen, pokladničku, stojánek na 
tužky, malý taburet, různé stříkané obrázky na plech. 

Součástí projektu byly exkurze: 

- 28. 11. 2013 – Národní technické muzeum v Praze 
- 12. 5. 2014 – technické muzeum Techmania Plzeň 

Všichni účastníci projektu pracovních dílen velmi kladně hodnotili organizační a materiálové 
zabezpečení (doprava, stravování), moderní technické vybavení dílen, příkladný přístup učitelů 
a mistrů v celém průběhu projektu, možnost aktivního zapojení žáků do všech praktických 
činností. Ze strany ISŠT byli naši žáci chváleni za šikovnost, vzájemnou spolupráci a dodržování 
pracovní kázně a bezpečnostních předpisů. 

 

Pro pedagogické pracovníky v rámci projektu proběhly: 

- 18. – 19. 3. 2014 - krajská konference v hotelu Golf Dříteč zaměřená na odborné 
referáty, prezentace, diskuze a hodnocení projektu 

- 29. – 30. 5. 2014 - exkurze na TU Liberec a závod Formplast v Jablonném nad Orlicí 

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Stodola 



 

55 

PŘÍLOHA 10: CHODÍM DO PRÁCE V PARDUBICKÉM KRAJI 

Projekt Chodím do práce v Pardubickém kraji, do kterého se naše škola zapojila, byl realizován 
Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje (RRA PK) a podpořen z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu bylo prostřednictvím 
odborných stáží motivovat žáky při volbě povolání a setrvat na území Pardubického kraje. V 
dotazníkovém šetření žáci specifikovali své priority a předpoklady pro budoucí povolání. Na 
základě vyhodnocení dotazníků byly zajištěny odborné stáže šité na míru u hostitelských 
subjektů na území Pardubického kraje. Každá stáž byla koncipována pro maximálně 3 žáky 
základních škol Pardubického kraje najednou. Místa, termíny a program stáží zajišťovala RRA PK 
ve spolupráci s hostitelským subjektem v době školního vyučování, délka stáže byla 2-6 hodin. 
Účast žáků v projektu byla bezplatná. 

V tomto školním roce proběhlo 12 stáží v zajímavém a podnětném prostředí, kterých se 
zúčastnilo 17 žáků osmého ročníku. 

 Martin Lacman projevil zájem seznámit se s technickými obory, zejména strojírenstvím, 
proto navštívil firmu DEKRA Industrial s. r. o. 

 Honza Síla a Katka Binková uvažují o sportovní kariéře, proto jejich stáž proběhla v HC 
ČSOB Pojišťovna Pardubice, a. s. 

 Lenka Dvořáková by ráda pracovala v oboru zdravotnictví, její stáž byla připravena v 
Chrudimské nemocnici. 

 Milan Šplíchal, Radka Vondrová a Jan Marek se účastnili ukázek rehabilitace s pacienty, 
prohlídky prostor a povídání o službách, které nabízí rehabilitační centrum TITAN - 
NEUROREHABILITACE s. r. o. 

 Lenka Zavoralová absolvovala gastronomickou stáž ve firmě Ježkovy krabičky s. r. o. 
 Martin Síla navštívil firmu Selgen, a. s.  zabývající se šlechtěním pšenice. 
 Anežka Šilhánková chce být servírkou, proto svoji stáž absolvovala v cocktail baru 

MARTINI´S Café.  
 Jitka Poslušná navštívila jazykovou agenturu AHEAD Language Agency, s.r.o v 

Pardubicích. 
 Lucie Drahošová a Kateřina Brunclíková uskutečnily svoji stáž ve firmě TALANDA Invest 

s. r. o. 
 Vítek Lustyk a Karel Herynek uvažují o učitelském povolání, proto se oba zúčastnili stáže 

v ZŠ Pardubice, Staňkova 128. 
 Josef Holec by v budoucnu rád pracoval s počítačem. Jeho stáž proběhla ve společnosti 

FOXCONN CZ s. r. o. v IT oddělení. 
 František Štorek zakončil program stáží pro naši školu. Dne 20. 6. 2014 využil možnost 

návštěvy Městské policie Pardubice a pardubického oddělení Policie ČR. 

 

Zpracovala: Mgr. Alena Zvárová 
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PŘÍLOHA 11: SEZNAM AKCÍ S PREVENTIVNÍM VÝZNAMEM 2013/2014 

1. 12. 9., 19. 9. Plaváni  1. st. 
2. 15. 9. Červánek – vystoupení v Jičíně  
3. 17. 9. – 19. 9. GO - program 6. A, 6. B 
4. 17. 9. ZOO Praha 7. tř., 8. tř 
5. 26. 9. TECHNOHRÁTKY - Třemošnice 9. tř. 
6. 27. 9. Projekt  - Pasíčka 6. A 
7. 27. 9. Sázení stromů 1. tř, 9. A, 9. B 
8. 30. 9. Projekt Pasíčka 6. B 
9. 2. 10. Kopaná - turnaj 9. A, 9. B 

10. 3. 10. Hrošiáda  
11. 3. 10. Běh lesní krajinou  
12. 7. 10. Projekt  - Pasíčka 5. tř. 
13. 7. 10. Beseda v klubu seniorů 9. A, 9. B 
14. 9. 10. Projekt  - Pasíčka 3. tř. 
15. 10. 10. Abonentní představení – Poslední setkání  
16. 15. 10. Divadelní představení Romeo and Juliet  
17. 15. 10. Klavírní koncert  - Daniel Jun 2. st 
18. 16. 10. Planetární stezka 6. A, 6. B 
19. 16. 10. Přírodovědný klokan 8. tř, 9. tř. 
20. 22. 10. Sebepoškozování -  beseda s psycholožkou 7. tř. 
21. 22. 10. Bezpečný internet – beseda s psycholožkou 6. A 
22. 22. 10. Klima ve třídě - workshop  
23. 23. 10. Projekt  - Pasíčka 4. tř. 
24. 24. 10. Projekt  - Pasíčka 2. tř. 
25. 31. 10. Projekt  - Pasíčka 1. tř. 
26. 31. 10. TECHNOHRÁTKY - Litomyšl 9. tř. 
27. 1. 11. Hvězdárna – Hradec Králové 5. tř, 6. A, 6. B 
28. 1. 11. HALLOWEEN AJK, 1. st. 
29. 6. 11. Modelářský kroužek  
30. 7. 11. Soutěž odborných dovedností – Vysoké Mýto 9. tř. 
31. 7. 11. Abonentní představení – A je to v pytli  
32. 8. 11. Párty se zdravou pětkou 7., 8. a 9. tř - dív. 
33. 11. 11. Exkurze – MĚSTSKÁ KNIHOVNA 6. tř. 
34. 12. 11. Pasování na čtenáře 2. tř. 
35. 18. 11. Exkurze  - muzeum Proseč 6. tř. 
36. 19. 11. Bezpečný internet – beseda s psycholožkou 6. B 
37. 19. 11. Florbal - Skuteč  
38. 21. 11. Pracovní dílny – ISŠT Vysoké Mýto 8. tř. 
39. 22. 11. Halová kopaná - Chrudim  
40. 25. 11. Exkurze  - Hrádek u Nechanic 7. tř, 8. tř. 
41. 25. 11. Projekt  - Pasíčka 6. A 
42. 26. 11. Projekt  - Pasíčka 6. B 
43. 26. 11. Soutěž BLUDIŠTĚ Ostrava  
44. 27. 11. Tvořivá dílna - zrcátka 1. st, 7. tř. 
45. 27. 11. Závislosti – beseda s psycholožkou 8. tř. 
46. 28. 11. Technické muzeum Praha (ISŠT) 8. tř. 
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47. 6. 12. Vystoupení na adventních trzích – Bratislava  Červánek 
48. 11. 12. Besedy s faráři 8. tř., 9. tř. 
49. 11. 12 – 13. 12. Návštěva vánoční výstavy - Proseč  
50. 12. 12. Pracovní dílny – ISŠT Vysoké Mýto 8. tř. 
51. 13. 12. Vánoční koncert  
52. 18. 12. Vánoční projekt 1. st 
53. 20. 1. – 22. 1. Škola zdravé pětky 1. st 
54. 20. 1. – 22. 1. Párty se zdravou pětkou 6. tř., 7. tř., 9. tř. 
55. 27. 1. Beseda o HOLOCAUSTU 9. tř. 
56. 4. 2. – 5. 2. Dopravní výchova 4. tř, 5. tř. 
57. 2. 2. – 8. 2. LVVZ  
58. 21. 2. Basketbal – okresní kolo 8. tř, 9. tř. 
59. 4. 3. Handicap. sport.  – stolní tenis – P. Svatoš 5. tř. , 2. st 
60. 16. 4. TYFLOSERVIS 7. – 9. tř. 
61. 29. 4. Memento 8. tř, 9. tř. 
62. 13. 5. Odboj na Prosečsku -  p. Báča 9. tř. 
63. 18. 5. TEREZÍN 9. A, 9. B 
64. 19. 5. HIV/AIDS, SEX a vztahy - přednáška 8. tř. 
65. 19. 5. SEKTY - přednáška 9. tř. 
66. 30. 5. LEŽÁKY 9. tř. 
67. 3. 6. Hrošiáda  
68. 5. 6. PRVNÍ POMOC 9. tř. 
69. 9. 6. Florbal 2. st 
70. 10. 6 Florbal 1. st 
71. 12. 6. BATTL - Pardubice 8. tř., 9. tř. 
72. 17. 6. Dopravní výchova 4. tř, 5. tř. 
73. 18. 6. Fotbalový turnaj  
74. 19. 6. Ochrana člověka za mimořádných situací 2. st 
75. 20. 6. LEŽÁKY 8. tř, 9. tř. 

  

Seznam preventivních přednášek ve školním roce 2013/2014 

Ročník Téma přednášky Datum realizace 

1. třída Zdravý životní styl, škodlivost kouření 12. 3. 2014 

2. třída Zdravý životní styl, protidrogová prevence 25. 2. 2014 

3. třída Zdravý životní styl, protidrogová prevence 2. 4. 2014 

4. třída Zdravý životní styl, protidrogová prevence 7. 5. 2014 

5. třída Zdravý životní styl, protidrogová prevence 30. 4. 2014 

6. ročník Bezpečný internet; Dospívání 22. 10. 2013; 28. 3. 2014 

7. třída Sebepoškozování; Dospívání 22. 10. 2013; 28. 3. 2014 

8. třída Závislosti 27. 11. 2014 

9. ročník Sekty 19. 5. 2014 

 

Zpracovala: Mgr. Iva Dočkalová 
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PŘÍLOHA 12: KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ 2014 

ZŠ Proseč ve školním roce 2013/2014 připravuje pro děti, které se chystají do první třídy 

KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ 
KDE: ZŠ Proseč (budova 1. stupně) 

CENA: 100,- Kč za 8 lekcí (kurz je sponzorován městem Proseč) 
- Platbu proveďte na účet číslo: 1145245329/0800.  

- Variabilní symbol platby: 4DDMMRRRR (kde DD je den narození, MM je měsíc narození, 
RRRR - rok narození) 

KDY: každé pondělí od 15,30 do 16,30 
Začínáme 24. 2. 2014 

 
ORGANIZACE: s dětmi přijďte, prosím, na první stupeň základní školy. P. učitelka si děti převezme a 
rodičům předá na stejném místě v 16,30. Pokud jsou děti ve školce, převede je p. učitelka do školy. 
K tomu je nutný písemný souhlas rodičů. 
Případné dotazy zodpovíme na první schůzce. 

PROČ: 
 Usnadnit dětem i rodičům přechod ze školky do školy 

 Seznámit se s prostředím školy 

 Vzájemně se poznat: budoucí spolužáci-rodiče-p. učitelka/y 

 Rozvíjet grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, komunikační dovednosti 

 Včas odhalit případné vady a nepřesnosti v řeči 

 Včas odhalit osobnostní a sociální nezralost dítěte: dítě musí zvládnout: 
-odloučení od rodiče 
-umět pozdravit, poprosit, poděkovat, omluvit se 
- adekvátně reagovat na pokyn cizího dospělého 
-udržet pozornost při plnění úkolu, mít snahu ho dokončit v maximálně možné kvalitě  
-sebeobsluhu 
-fakt, že je součástí kolektivu třídy 

 Rodiče si mohou ověřit, zda děti zvládnou vstup do školy 

 Rodičům poskytnout náměty pro přípravu jejich dětí ke školní docházce 
 

Je třeba si uvědomit, že odpovědnost za výchovu a vzdělávání dětí je na jejich rodičích! 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

 
Závazná přihláška 
Závazně přihlašuji své dítě…………………………………………………………………………………………….. narozené 
dne……………………………………………………………..do Klubu předškoláků. 
Jméno a příjmení zákonného zástupce:……………………………………………………………………….. 
Kontaktní telefon:…………………………………………………………………………………………………………. 
Souhlasím s uvedením osobních údajů pouze pro potřeby školy ve smyslu zákona č. 177/2001 Sb., o 
ochraně osobních údajů. 
Podpis zákonného zástupce:…………………………………………………………………………………….. 
Datum:………………………………………………………………….. 

Zpracovala: Mgr. Alena Zvárová 
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PŘÍLOHA 13: MEZINÁRODNÍ DNY 2013/2014 

1. října – Mezinárodní den seniorů 
a) U příležitosti Mezinárodního dne seniorů (1. října) žáci devátého ročníku navštívili Klub seniorů. 

Uvítalo je devět milých a usměvavých zástupců tohoto společenství žijících podle kréda: 
"Aktivně žít seniorům sluší, to omlazuje duši a není to marné, neboť se pomaleji stárne." V 
hodinu a půl trvající besedě žáci poslouchali zajímavá vyprávění o současném životě, přítomní 
členové klubu zavzpomínali na své dětství a školní léta, dokonce jsme vyslechli i svědectví o 
období 2. světové války. Po celou dobu měly děti možnost klást dotazy a nahlédnout do kronik 
s bohatými fotografickými přílohami, které zachycují život v klubu. Je obdivuhodné, s jakým 
nadšením přítomní vyprávějí o svých současných aktivitách a plánech do budoucna. 
Na závěr se domluvili, že se rozhodně ještě v tomto roce zase sejdou. 

b) V úterý 1. října slavili svůj svátek senioři. Od svých vnoučat dostali neobvyklý dárek – mohli se 
spolu s nimi zúčastnit vyučování na 1. stupni. A zapojili se opravdu aktivně. Vzorně četli, stříhali, 
lepili, vybarvovali, zpívali, pracovali s interaktivní tabulí… Děti se od nich také mnohdy s 
překvapením dozvěděly, že vyučování nevypadalo vždy tak, jako dnes. Radost ze společné 
práce měli nakonec určitě všichni.  

16. října – Světový den výživy 
Od pondělí 20. ledna do středy 22. ledna se všichni žáci naší školy vzdělávali v rámci předmětu 
výchova ke zdraví se Zdravou Pětkou. Jde o unikátní celorepublikový vzdělávací program pro žáky 
základních a mateřských škol zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého 
stravování. Jeho hlavním cílem je motivovat děti k tomu, aby dodržovaly automaticky ve svém 
jídelníčku zásady zdravé výživy. Jedna z těchto zásad je přímo v názvu Zdravá Pětka: „Když budeš jíst 
pravidelně pětkrát denně a myslet na dostatek ovoce a zeleniny, budeš se cítit lépe a budeš se snáz 
soustředit nejen na školu, ale hlavně věci, které tě baví. 
A to celý den – od snídaně po večeři.“ Ve dvouhodinovém bloku pod odborným vedením paní 
lektorky se žáci dozvěděli, co je např. pyramida zdravé výživy či dnes spíše zdravý talíř, jak 
dodržovat správně pitný režim a které nápoje jsou nebo nejsou vhodné, co je celozrnné pečivo, co 
jsou cereálie, proč naše tělo potřebuje vlákninu a v jakých potravinách je jí nejvíce. Ve druhé části 
programu potom ve skupinkách zhotovili z připravených surovin studené party pohoštění o několika 
chodech, v němž hlavní roli měla zelenina, ovoce, mozarella a další zdravé potraviny. Vyrobená dílka 
byla nejen krásná na pohled, ale také všem velmi chutnala. Přitom na jejich zhotovení stačila jen 
chvilka!  
Doufejme, že vědomosti a zkušenosti načerpané ve Škole Zdravé Pětky budou inspirací i podnětem 
pro zdravější stravování každého z nás. 

3. prosince – Mezinárodní den lidí s postižením 
5. prosince - Mezinárodní den dobrovolníků 
a) V úterý 4. března k nám do školy zavítala vzácná návštěva – student a stolní tenista - Petr 

Svatoš v doprovodu paní Mgr. Lenky Pokorné z Ergotepu. Petr Svatoš žije v Litomyšli a díky 
zákeřné nemoci, kterou prodělal před čtyřmi lety, je upoután na invalidní vozík. To mu však 
nebrání studovat Vysokou školu ekonomickou a věnovat se svému oblíbenému sportu – 
stolnímu tenisu. A právě o stolním tenisu a o tom, jaké to je, cestovat a zúčastňovat se 
mezinárodních turnajů, přijel Petr vyprávět. Nejen žáky, ale i nás učitele svým povídáním a 
fotkami zaujal. Nejvíc však žáci byli překvapeni, když vzal do ruky ping-pongovou pálku a svoji 
hru nám předvedl a s některými z nás si i zahrál. Ti, kdo našli odvahu a šli si s Petrem zahrát, 
byli odměněni dárkovou taškou. Dárky pro naše žáky, ale i pro Petra Svatoše zajistila firma 
Ergotep, která se postarala celkově o Petrovu návštěvu u nás ve škole.  

b) Ve čtvrtek 27. 3. jsme byli pozváni do centra ERGOEDUKA na interaktivní program „Svět 
neslyšících v pohádce“. Toto dosti závažné téma bylo podáno velmi příjemným způsobem, 
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dětem blízkým a pro ně poutavým. Program je zaujal, protože některé z nich se s problémem 
setkaly, nebo setkávají. Úžasné bylo, že jsme se všichni naučili i něco málo ze znakového jazyka. 

c) Ve středu 16. dubna 2014 se žáci 7. - 9. ročníku zúčastnili zážitkového semináře, který pro nás 
pořádali pracovníci Tyflocentra Pardubice. Jde o obecně prospěšnou společnost, jejímž 
posláním je poskytovat sociální služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením (slabozrací, 
nevidomí), a osoby s jiným zdravotním, zejména kombinovaným (zrakovým a jiným) 
postižením, které vedou k jejich integraci do společnosti, k jejich osobnímu rozvoji a větší míře 
seberealizace. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli několik situací z praktického života v roli 
nevidomého i roli vidícího průvodce a také jsme se seznámili s některými pomůckami, které 
našim nevidomým spoluobčanům ulehčují život a bez nichž se neobejdou. Tento seminář byl 
velmi zajímavý a užitečný, řada z žáků si uvědomila mnohá úskalí, která musí lidé se zrakovým 
postižením denně překonávat. 

d) Naše škola zorganizovala v průběhu května na návrh členů školního parlamentu sběr starého 
papíru s tím, že finanční výtěžek bude poskytnut Pavlu Doležalovi z Pasek, který je po těžké 
nemoci upoután na invalidní vozík. Pavel je mladý člověk, náš bývalý žák a peníze nutně 
potřebuje k zakoupení speciálního kola. K výtěžku ze sběru papíru se přidala ještě sbírka 
finanční, která proběhla mezi dětmi i zaměstnanci školy. Nakonec mohly děti předat Pavlovi 
celkovou částku 5000,- Kč. 
Tato akce měla pro naše žáky daleko větší význam, než pouhá slova o tom, jak bychom měli 
pomáhat. 

27. ledna - Mezinárodní den památky obětí holocaustu. 
Dne 27. ledna je "Mezinárodní den památky obětí holocaustu". My jsme si tento den připomněli 
společně s 9. třídami při besedě s paní lektorkou Miroslavou Göblovou z Mezinárodního 
Křesťanského Velvyslanectví Jeruzalém. Beseda byla obohacena nejen promítáním dobových 
fotografií, ale i videoukázek se vzpomínkami pamětníků hrůzných událostí. 

22. března – Světový den vody 
V pátek 21. března jsme si na prvním stupni připomněli Den vody. Tentokrát jsme se vydali po 
studánkové stezce, kterou v nedávné době vytvořili členové Klubu seniorů. Cestou jsme plnili úkoly 
se společným tématem - voda. U studánek jsme v krásném počasí poseděli, ochutnali čistou 
pramenitou vodičku a trochu jim pomohli od zimního nepořádku. 

První byla studánka Džberka mezi Toulovcovými maštalemi a Vranicemi. Druhá Mojžíšova studánka 
v Karálkách. Sice jsme šli studánky čistit, ale ani jsme igelitové tašky na odpadky nemuseli použít. 
Celou cestu bylo krásně uklizeno, až nás to překvapilo. I když někoho možná trochu bolely nohy, 
všichni jsme se spokojeně vraceli do školy. 

22. dubna – Mezinárodní den Země 
V pátek 25. dubna proběhl na naší škole Den Země. Pracovníci Českých lesů z Chocně připravili pro 
děti z 1. stupně velmi pěkný program zaměřený na poznávání přírodnin - větviček a živočichů. Poté 
se děti vypravily sbírat odpadky kolem školy, po obci i příkopy podél silnic vedoucích do Proseče. 

Žáci 2. stupně také uklízeli, „osmáci“ pilně pracovali ve školním areálu, „šesťáci“ a „deváťáci“ krásně 
vyčistili náměstí, „sedmáci“ pečlivě vypleli a upravili zanedbané hřiště u vodojemu a 6. A uklidila i 
farní hřiště. Část „deváťáků“ opět provedla anketu mezi prosečskými občany, část děvčat pečlivě 
vytřídila hliníkový odpad. 

Za všemi žáky i jejich učiteli zůstal velký kus práce, za který zaslouží poděkování. Během dopoledne 
proběhly také tři exkurze - do sběrného dvora, na čističku odpadních vod a do pískovcových skalních 
sklepů ve Zderazi. Páteční program byl opravdu nabitý. Domů jsme odcházeli spokojeni nejen proto, 
že nám vyšlo počasí, ale také proto, že jsme svojí prací dokázali svému okolí, že většina z nás chce žít 
v čistém a upraveném prostředí. 
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15. května - Mezinárodní den rodiny 
Tento den si mnoho rodin připomenulo po svém. Někdo jel na výlet, jiní společně pracovali, další 
hráli různé společenské hry. Škola těmto aktivitám napomohla tím, že rodinám rozeslala dopisy 
vyzývající ke společně stráveným chvílím a děti z vyšších ročníků byly uvolněny z odpoledního 
vyučování. 

Z fotografií ze společně stráveného času některých rodin byla vytvořena nástěnka a k nahlédnutí 
jsou i na stránkách školy. 

„Dopis rodičům 

Oslavte Mezinárodní den rodiny i Vy!  
Mezinárodní den rodiny byl poprvé vyhlášen 15. 5. 1993 Organizací spojených národů s 
cílem zdůraznit význam rodiny jako základu společnosti. Tento den je ideální příležitostí pro 
rodinné aktivity všeho druhu. I naše škola podporuje tuto myšlenku. Proto budou děti mít ve 
čtvrtek 15. 5. 2014 zkrácené vyučování (1. stupeň do 12,00 a 2. stupeň do 12,35). Rádi 
bychom tak dětem a jejich rodinám dali čas a příležitost oslavit Den rodiny společně v kruhu 
rodiny.  

Milé rodiny,  

pokuste se najít si čas na strávení společných chvil. Je na vaší fantazii, jestli si zahrajete 
„Člověče, nezlob se!“, upečete vanilkové rohlíčky, podniknete nějaký výlet, půjdete na 
procházku, nebo si jen spolu sednete ke stolu a popovídáte si. V tento den mnoho 
sportovních areálů, zoologických zahrad nebo jiných institucí nabízí speciální rodinné 
programy či snížené vstupné pro rodiny s dětmi. Pokud se ve čtvrtek odpoledne nesejdete, 
zkuste najít společnou chvilku kdykoli do neděle.  

Z Vaší akce pořiďte, prosím, jednu fotografii. Fotografii budˇ vytiskněte, nebo ji děti mohou 
donést na flash disku. Nad těmito rodinnými fotografiemi v pondělí 19. 5. proběhne beseda 
v rámci třídních kolektivů. Poté budou fotografie s krátkými dětskými komentáři zveřejněny.  

Děkujeme!  

Mgr. Alena Zvárová  

Při příležitost Mezinárodního dne rodiny se uskutečnilo i další setkání se seniory, a to 21. května, 
kdy žáci deváté třídy pozvaly starší spoluobčany z Klubu seniorů, aby si s nimi povídali rodině dříve a 
dnes. Pro hosty připravili pohoštění a vymysleli nejrůznější otázky, které se týkaly tématu rodiny. 
Všichni společně diskutovali o dřívějších a nynějších rodinách a vztazích mezi rodinnými příslušníky. 
Nakonec si spolu prohlédli fotografie, které senioři přinesli ukázat. Tato setkání se sice konají teprve 
druhým rokem, ale je zřejmé, že by mohlo jít o novou tradici naší školy. 

1. červen – Mezinárodní den dětí 
  
Při této příležitosti dostaly všechny děti naší školy malý dárek v podobě filmového představení, 
které bylo pro ně zcela zdarma. 

 

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Pecina 
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PŘÍLOHA 14: BEZPEČNĚ MEZI ŠKOLOU A ŠKOLKOU 

Název projektu: Bezpečně mezi školkou a školou 

Výzva: Na zelenou 2014 

Grant: 62 000,00 Kč 

Plánovaná doba realizace projektu: od 01. 04. 2014 do 05. 12. 2014 

CHARAKTERISTIKY PROJEKTU 

Anotace: Projekt je založen na seznámení žáků s bezpečností silničního provozu. Věnuje se 
problematice dopravní situace v okolí školy a školky a chování v dopravě. Jde o následující: 
Zvýšit bezpečnost dětí a rodičů při pohybu mezi školkou a školou. Jedná se především o 
sourozence, kdy starší ráno vede do školky mladšího a poté jde do školy. Odpoledne naopak ze 
školy jde pro mladšího sourozence do školky. Ve městě bychom uvítali přechodová místa 
(označená pomocí značení, semaforů), jednoznačně určená pro bezpečné přejití komunikace. 
Tato přechodová místa zatím chybí. 

Popis výchozí situace: V současné době je pohyb mezi školkou a školou, z pohledu dopravního 
značení, velmi nebezpečný. Chodci a cyklisté zdolávají tři křižovatky, kde chybí jednoznačně 
určená místa pro bezpečné přejití nebo přejetí komunikace. 

Aktivity a časový plán: Uspořádáme besedy se státní i městskou policií, již spolupracujeme a 
nadále budeme spolupracovat s Autodromem ve Vysokém Mýtě, (jízdy zručnosti, teoretická i 
praktická část). Zorganizujeme společnou snídani pro všechny, kdo dojdou do školy pěšky nebo 
přijedou na kole. Uspořádáme cyklovýlet pro žáky, cyklojízdu pro veřejnost (rodiny s dětmi), 
výtvarnou soutěž. Děti základní školy budou učit předškolní děti z mateřské školy bezpečně 
projít trasu mezi školkou a školou. Zorganizujeme prezentaci a besedu o různých typech 
dopravy a jejím dopadu na životní prostředí. Aktivity budou realizovány postupně během trvání 
projektu, tzn. do jeho ukončení 5. 12. 2014. 

Cíle projektu: Cílem projektu je aktivně zapojit žáky, učitele, rodiče do řešení problému 
vedoucího ke zlepšení bezpečnostní situace chodců a cyklistů v okolí školy a školky. Zvýšením 
počtu žáků dojíždějících do školy na kole nebo docházejících pěšky chceme současně podpořit 
zdravý životní styl. Náš další cíl je stanovení konkrétních míst pro bezpečné přecházení 
komunikací mezi školkou a školou, osazení značení příp. blikajících semaforů. Dále chceme 
upozornit řidiče na místa, kde má dojít ke zvýšení pozornosti. 

Výstupy projektu: Závěry z dotazníkového šetření. Dopravní studie. Fotodokumentace ze všech 
doprovodných aktivit. Zvýšený zájem žáků o dopravní situaci ve městě a v okolí školy (doložený 
ověřovacím dotazníkem, kde tento zájem potvrdí). Zvýšený zájem o cyklistiku a zlepšení 
cyklistické zručnosti (doložené úspěšným složením jízdy zručnosti). Zvýšení spolupráce školy a 
rodičů (doloženo fotodokumentací z akcí). Předškolní děti z mateřské školy samostatně a 
bezpečně projdou cestu mezi školkou a školou. 

Spolupracující osoby a organizace: Mateřská škola Proseč, Město Proseč, Policie ČR Polička, 
Městská Policie Skuteč, Autodrom Vysoké Mýto 

Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová 
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PŘÍLOHA 15: LOGO ŠKOLY 
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VARIANTA LOGA NA BAREVNÉM PODKLADU 

 

 

VARIANTA LOGA NA ČERNÉM PODKLADU 

 


