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Organizace školního roku 

1. pololetí 
začátek: pondělí 1. září 2014 

konec: čtvrtek 29. ledna 2015 

2. pololetí 
začátek: pondělí 2. února 2015 

konec: úterý 30. června 2015 

Prázdniny: 

Podzimní pondělí 27. října a středa 29. října 2014 

Vánoční od pondělí 22. prosince 2014 do pátku 2. ledna 2015 

 vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015 

Pololetní pátek 30. ledna 2015 

Jarní od pondělí 16. února do neděle 22. února 2015 

Velikonoční čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015 

Hlavní od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015 

Státní svátky (kdy se nejde do školy mimo prázdniny): 
 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu 
 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii 
 1. květen Svátek práce 
 8. květen Den vítězství 

Konec školního roku: 
 25. června Rozloučení s deváťáky a šerpování 
 26. června Předávání vysvědčení 
 29. června Ředitelské volno 
 30. června Ředitelské volno 
 

Jen jsme začali, 
už se nám blíží konec 
školního roku :-) 
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Kontakty 
Základní škola Proseč, okres Chrudim web: www.zsprosec.cz 
Proseč 260 e-mail: skola@zsprosec.cz 
539 44 Proseč u Skutče IČO: 75018772 
 
Ředitel školy: 469 321 291 reditel@zsprosec.cz  
 733 127 257 
Zástupkyně ředitele: 469 321 291 zastupce@zsprosec.cz 
Sborovna 2. stupeň: 469 321 122 
Sborovna 1. stupeň: 469 321 077 
Družina: 469 625 042 druzina@zsprosec.cz 
Školní jídelna: 469 321 115 jidelna@zsprosec.cz 
Ekonom:  469 321 078 ekonom@zsprosec.cz 
Předsedkyně rady školy: 723 484 255 Václava Lettlová 
SRPDŠ:  srpds@zsprosec.cz 
 

Vedení školy: 
Ředitel školy: Mgr. Josef Roušar 
Zástupkyně ředitele: Mgr. Jarmila Michálková 
 

Nepedagogičtí zaměstnanci:   
Ekonomka, účetní: 
 Ing. Jaromíra Pospíšilová 
Školník, topič: 
 Miroslav Pavlovič 
Vedoucí jídelny: 
 Jana Ondráčková 
Kuchařky: 
 Iveta Marešová 
 Zuzana Schejbalová 
 Pavla Šplíchalová 
Uklízečky: 
 Iva Novotná 
 Kateřina Novotná 
 Vítězslava Ondráčková  
 Marie Procházková 

Bez nás 
by to nemohlo 
fungovat!!! 
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Pedagogický sbor 
Mgr. Kateřina Jílková jilkova.k@zsprosec.cz Kateřina Klimešová 
Mgr. Petr Košňar kosnar.p@zsprosec.cz koordinátor ICT 
Mgr. Šárka Kovářová kovarova.s@zsprosec.cz koordinátor EVVO 
Mgr. Lenka Kvapilová kvapilova.l@zsprosec.cz 
Mgr. Hana Lacmanová lacmanova.h@zsprosec.cz 
Mgr. Jarmila Michálková michalkova.j@zsprosec.cz zástupce ředitele 
Mgr. Václav Mikulecký mikulecky.v@zsprosec.cz  
PaedDr. Hana Mrkosová mrkosova.h@zsprosec.cz šk. metodik prevence 
Mgr. Karla Nováková novakova.k@zsprosec.cz 
Klára Nováková novakova.kl@zsprosec.cz 
Mgr. Jana Pavlovičová pavlovicova.p@zsprosec.cz 
Mgr. Zdeněk Pecina pecina.z@zsprosec.cz koordinátor ŠVP 
Mgr. Josef Roušar rousar.j@zsprosec.cz ředitel 
Mgr. Dagmar Smělá smela.d@zsprosec.cz 
Mgr. Jan Stodola stodola.j@zsprosec.cz 
Mgr. Pavel Stodola stodola.p@zsprosec.cz 
Mgr. Věra Stoklasová stoklasova.v@zsprosec.cz 
Mgr. Alena Sudková sudkova.a@zsprosec.cz 
Mgr. Milena Tobiášová tobiasova.m@zsprosec.cz 
Mgr. Alena Zvárová zvarova.a@zsprosec.cz výchovný poradce 
 
Mgr. Lenka Burianová burianova.l@zsprosec.cz školní psycholog 
 
Jitka Jeřábková jerabkova.j@zsprosec.cz vychovatelka 
Eva Ročňáková rocnakova.e@zsprosec.cz vychovatelka 
 
Marie Kynclová kynclova.m@zsprosec.cz asistentka 
Julie Marinjuková marinjukova.j@zsprosec.cz asistentka 
Blanka Stodolová stodolova.b@zsprosec.cz asistentka 
Monika Škorpíková skorpikova.m@zsprosec.cz asistentka 
 

Konzultační hodiny výchovné poradkyně 
Pro rodiče: čtvrtek 13:30 – 14:30 (nebo kdykoliv po předchozí domluvě) 
Pro žáky: kdykoliv po vzájemné domluvě 
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Třídy 

1. stupeň Chlapci: 58 Dívky: 56 Celkem: 114 

1. třída (Mgr. Lenka Kvapilová) 
Učebna: 2. východní Chlapci: 16 Dívky: 13 Celkem: 29 

2. třída (Mgr. Dagmar Smělá) 
Učebna: 1. východní Chlapci: 12 Dívky: 8 Celkem: 20 

3. třída (Mgr. Věra Stoklasová) 
Učebna: 1. západní Chlapci: 11 Dívky: 7 Celkem: 18 

4. třída (Mgr. Hana Lacmanová) 
Učebna: 4. východní Chlapci: 9 Dívky: 16 Celkem: 25 

5. třída (Mgr. Kateřina Jílková) 
Učebna: 4. západní Chlapci: 10 Dívky: 12 Celkem: 22 

2. stupeň Chlapci: 68 Dívky: 45 Celkem: 113 

6. třída (Mgr. Šárka Kovářová) 
Učebna: výtvarná výchova 2 Chlapci: 14 Dívky: 8 Celkem: 22 

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

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

8. třída (Mgr. Jana Pavlovičová) 
Učebna: hudební výchova Chlapci: 15 Dívky: 10 Celkem: 25 

9. třída (Mgr. Alena Sudková) 
Učebna: zeměpis Chlapci: 18 Dívky: 11 Celkem: 29 

Celkem: Chlapci: 126 Dívky: 101 Celkem: 227 
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Kalendář (termíny) 
4. – 6. 9. 2014  OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) 
 11. 9. 2014  Jičín město pohádek (Červánek a dramatický kroužek) 

 12. 9. 2014 8:00 Závod lesní krajinou (na kolech nebo běh) 
17. – 19. 9. 2014  GO program (6. třída) 
22. – 26. 9. 2014  Sběr starého papíru (za výtěžek se koupí sport. náčiní) 
 1. 10. 2014  15:00 Třídní schůzky 
 1. 10. 2014  15:30 Plenární schůze SRPDŠ ve školní jídelně 
 6. 10. 2014  10:00 Koncert Daniela Juna pro 2. stupeň 
 15. 10. 2014  9:00 Dravci a sovy – výukový program pro celou školu 
 6. 11. 2014  10:00 Mozek – výukový program pro 2. stupeň 
1. - 11. 11. 2014  Individuální konzultace (žák-rodiče-učitel) 
 12. 11. 2014 14:00 Pedagogická rada 
 12. 12. 2014 10:00 Vánoční příběh - divadlo pro celou školu 
 21. 1. 2015 14:00 Pedagogická rada 
 5. 2. 2015 13:30 Zápis do 1. třídy (konec v 18:30) 
8. – 14. 2. 2015  Lyžařský výcvik (pro 6. – 7. třídu) 
 12. 2. 2015 10:00 Koncert Daniela Juna pro 1. stupeň 
 13. 3. 2015 10:00 Prof. Pavel Jungwirth - beseda na téma VODA 
1. – 14. 4. 2015  Individuální konzultace (žák-rodiče-učitel) 
 15. 4. 2015 14:00 Pedagogická rada 
 17. 6. 2015 14:00 Pedagogická rada 

Sběr hliníku (celoroční soutěž jednotlivců i mezi třídami) 

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

- 12. 9. + 19. 9. + 26. 9. + 3. 10. + 10. 10. + 17. 10. + 24. 10. + 31. 10. + 7. 11. + 14. 11. 

Vánoční koncerty (prosinec 2014) 

- Žluťásci, Prosečánek, Červánek 
- pro školu i pro veřejnost 
- DUHA na hale 2. stupně 
- ZUŠ  

Dopravní výchova pro 4. a 5. třídu 

- teoretická část ve škole (únor 2015) 
s odborným lektorem 

- praktická část (červen 2015) 
na dopravním hřišti ve Vysokém Mýtě 

Minitaneční 
(květen – červen 2015) 

pro 9. třídu 
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Plánované akce a projekty 

ZOO + Botanická zahrada Praha (září 2014) exkurze pro 7. třídu 

Společné sázení stromů (konec září 2014)   „DĚTI UČÍ DĚTI“ 

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

Mezinárodní den seniorů (okolo 1. října 2014) 

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

Osvětim (říjen 2014) společný zájezd žáků a učitelů školy a veřejnosti 

72 hodin (říjen 2014) 

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

Světový den výživy (kolem 16. října 2014) 

- Party se zdravou 5 – program o zdravém stravování 

Pasování na „Rytíře řádu čtenářského“ (říjen/listopad 2014) 

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

Halloween (kolem 1. listopadu 2014)    „DĚTI UČÍ DĚTI“ 

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

Stonožka 9 nebo jiný druh testů (listopad 2014)  

- testy z M, ČJ, AJ/NJ, OSP jako příprava žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám 

Prezentace středních škol (listopad 2014) + třídní schůzky pro 9. třídy 

Zajímavé vyučování (listopad 2014) 

- exkurze 6. třídy do městské knihovny a městského muzea 

Tvořivá dílna (listopad 2014) pod vedením profesionální instruktorky pro 1. st. 

Vánoce na zámku (listopad/prosinec 2014) 
- exkurze na Hrádek u Nechanic s vánočním programem pro 6. a 7. třídu 

Mikuláš pro děti (kolem 6. prosince 2014)   „DĚTI UČÍ DĚTI“ 

- program žáků 9. tříd pro celou školu a následně speciálně pro 1. stupeň 

Vánoční besedy (prosinec 2014) 

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

Vánoční projekt (prosinec 2014)     „DĚTI UČÍ DĚTI“ 

- „páťáci“ si připraví výrobu vánočních ozdob pro mladší spolužáky a pro rodiče 

Cvičení v přírodě (leden 2015) 1. stupeň stráví den v přírodě 
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Mezinárodní den památky obětí Holocaustu (kolem 27. ledna 2015) 
- beseda s paní lektorkou Miroslavou Göblovou 

Národní divadlo (únor 2015) divadelní předst. a prohlídka Prahy pro 9. třídu 

Ekologie letem světem (únor/březen 2015)   „DĚTI UČÍ DĚTI“ 

- celodenní projekt na 2. stupni 

Prosečská hvězda (březen 2015) dětská pěvecké soutěže v sólovém zpěvu 

Neformální setkání rodičů s vedením školy (březen 2015) 

Světový den vody (kolem 22. března 2015) 

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

Pohádky pro „Rytíře řádu čtenářského“ (duben 2015) 

- „deváťáci“ napíší své pohádky a předčítají je „druhákům“  „DĚTI UČÍ DĚTI“ 

Den Země (kolem 22. dubna 2015) pomáháme s jarním úklidem Proseče 

Exkurze s kroužkem technických dovedností (květen 2015) 

Terezín - Lidice - Lány (květen 2015) exkurze pro žáky, učitele i veřejnost 

Malá Proseč Terézy Novákové (květen 2015) 

- X. ročník celostátní soutěže v literárním projevu dětí 

Po stopách K. H. Borovského (květen 2015) exkurze pro 7. třídu 

Ležáky (květen 2015) exkurze pro 9. třídu 

Návštěva seniorů ve škole (květen 2015) beseda s 9. třídou 

Mezinárodní den dětí (1. červen 2015) DÁREK :-) 

Globální problémy lidstva (červen 2015) projekt formou her pro 9. třídu 

Závěrečný koncert (červen 2015) pro školu i veřejnost 

- vystoupení školních dětských sborů a dramatického kroužku 

Fotbalový turnaj (červen 2015) 

- Fotbalový klub Proseč připraví turnaj pro celou školu 

Umíš si poradit? (červen 2015)    „DĚTI UČÍ DĚTI“ 

- „páťáci“ připraví pro 1. až 4. třídu aktivity na téma chování za mimořád. situací 

Ochrana člověka za mimořádných událostí (červen 2015) 
- „deváťáci“ připraví pro 5. až 8. třídu řadu zajímavých aktivit „DĚTI UČÍ DĚTI“ 

GEOMAG (červen 2015) dopoledne s magnetickou stavebnicí pro 1. až 4. třídu 
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Volitelné předměty 
V 8. a 9. třídě si žáci vybírají volitelné předměty. Každý si vybírá dva, které jsou 
pro něho potom povinné, a je z nich hodnocen na vysvědčení. Letos si žáci 
vybrali následující předměty: 
8. třída:  Domácnost  Informatika 
9. třída:  Hudební dílna  Konverzace z anglického jazyka 
8. + 9. třída dohromady: Matematický seminář 
    Psaní na počítači 
    Technická praktika 

Nepovinné předměty 

Nabídka Ročník Hodinová dotace 

Individuální logopedická péče 1. - 2. 1 

Náboženství katolické 1. – 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 

Pro žáky, kteří si vyberou některé z nepovinných předmětů, se stávají povinnými 
a jsou z nich opět hodnoceni na vysvědčení. 
Žáci mají možnost se přihlásit na nepovinné předměty do 19. září 2014. 

Kurz efektivního učení a rozvoj paměti (říjen – listopad 2014) 
Dobrá paměť, představivost, kreativita, tvůrčí fantazie a soustředění jsou 
důležité vlastnosti pro rozvoj každého člověka. Pokud je rozvíjíme, posilujeme 
schopnost lépe (efektivněji) se učit, snadněji řešit problémy, lépe komunikovat a 
dosahovat lepších výsledků jak ve škole, tak později ve své práci. 
Kurz je určen žákům 6. až 9. třídy a bude probíhat 7 týdnů po sobě. 
Cena bude stanovena podle přihlášených dětí v rozmezí 400 – 500 Kč (X = 7). 
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Kroužky 

Název Ročník Čas Cena/pololetí 

Dramatický kroužek (Jana Hrubá) 1. – 5. Út 15:00-16:30 200,- Kč (X = 3) 

Dramatický kroužek (Jana Hrubá) 6. – 9. Út 16:30-18:00 200,- Kč (X = 3) 

Nohejbal (Petr Herynek) 1. – 5. Út 13:30-15:00  

Nohejbal (Petr Herynek) 6. – 9. Út 15:00-17:00  

Florbal (Ondřej Laška – FbC Skuteč) 1. – 5. St 14:30-16:00 300,- Kč (X = 4) 

Kroužek technických dovedností 
(Pavel Stodola) 

3. – 5.  100,- Kč (X = 5) 

Kroužek technických dovedností 
(Pavel Stodola) 

6. - 7.  100,- Kč (X = 5) 

Tvořivá dílna (Eva Ročňáková) 1. – 5. Út 150,-Kč (X = 6) 

Modelářský kroužek 
(p. Pištora – ISŠT VM) 

6. – 9. St  

Francouzština (Kateřina Jílková) 8. - 9.   
 

Všechny časy uvedené v tabulce jsou orientační. S velkou pravděpodobností 
tak zůstanou, ale mohou se i změnit. Podobně se mohou snížit i ceny. 

 

Vážení rodiče, 
naše škola nabízí žákům několik zájmových útvarů (kroužků). Je to věc, se kterou 
se při základních školách samozřejmě počítá. Asi málokdo si uvědomuje, že na 
financování kroužků se v žádném případě nemohou použít peníze, které má škola 
z MŠMT na financování své hlavní činnosti, tj. vzdělávání podle školního 
vzdělávacího programu. Většina nákladů jde tedy na vrub zřizovatele, učitelé 
vedou kroužky ve svém volném čase a někdy se sežene sponzor kroužku. 
Myslím si, že je spravedlivé, když na tyto náklady budete přispívat i vy, rodiče 
dětí, pro které jsou kroužky organizované. Poplatky jsme zatím stanovili jen na 
některé kroužky a nepokryjí celé náklady. Ale snad je to rozumný kompromis. 
Poplatek lze platit prostřednictvím účtu na každé pololetí (a to vždy do 10. dne 
po zahájení kroužku v daném pololetí) nebo jednorázově na celý školní rok. 
Číslo účtu je 1145245329/0800, variabilní symbol platby je XDDMMRRRR, kde X 
je číslo uvedené výše v tabulce, DD je den narození, MM je měsíc narození a RRRR 
je rok narození. 
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Školní poradenské pracoviště 
Otevřeno: čtvrtek a pátek od 8:00 do 15:00 hod 

 

Školní poradenské pracoviště a na naší škole konkrétně školní psycholog působil 
již v minulých letech. Paní psycholožka Mgr. Pavlína Krajíčková (Tlustošová) 
nebyla zaměstnankyně školy, protože se jednalo o projekt ESF (RAMPS VIP III). 
Projekt sice skončil, ale MŠMT rozhodlo, že školní psychology podpoří i nadále, 
zatím na přechodné období do prosince 2014. Prostřednictvím Pardubického 
kraje jsme dostali finance na školního psychologa přímo na školu. Zaměstnali 
jsme proto paní psycholožku Mgr. Lenku Burianovou, kterou najdete v její 
pracovně na 1. stupni základní školy. Její služby mohou využívat žáci školy, jejich 
rodiče, ale i pedagogové a další zaměstnanci školy. Zjištěné skutečnosti podléhají 
zákonům na ochranu osobnosti. 
Rodiče dávají písemný souhlas s odbornou péčí školního poradenského 
pracoviště o jejich dítě, a to na dobu neurčitou. Zároveň jsou informováni o 
právu svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat. Jde o tzv. „generální souhlas“, jímž 
vyjádříte svůj souhlas nebo nesouhlas s tím, že se Vaše dítě setká ve vyučovací 
hodině nebo v budově školy se školním psychologem. Náplní tohoto setkání 
mohou být pouze anonymní vzdělávací besedy a průzkumná šetření, či výhradně 
jednorázová intervence v závažné kritické situaci. V případě psychologické 
diagnostiky (např. testy IQ, testy osobnosti) je třeba zvláštního předchozího 
souhlasu zákonného zástupce dítěte. Více informací naleznete na 
www.zsprosec.cz/akt_psycho.php. 
 

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

 

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

Dnes čtu dětem já (říjen 2014 – červen 2015) pro 1. a 2. třídu 
- naše aktivita, která je součástí projektu „Celé Česko čte dětem“ 
- Prosíme rodiče, kteří mají možnost obětovat jednu hodinu svého času 

v dopoledních hodinách a chtěli by se projektu zúčastnit, aby kontaktovali pana 
učitele Zdeňka Pecinu (pecina.z@zsprosec.cz nebo 469 321 122). 
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Družina 
Provoz školní družiny je ranní od 6:00 do 7:45 hod 

a odpolední od 11:45 do 16:00 hod 
 

Posláním školní družiny je podporovat zdravý, tělesný, psychický a sociální vývoj 
dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální rozvoj. 
Rodiče mají možnost s  ohledem na svou pracovní dobu ovlivnit počátek a konec 
stanovené provozní doby družiny. Do ranní družiny může dítě chodit nezávisle na 
odpolední docházce a obráceně. 
Družina má dvě oddělení po 25 dětech, do nichž se děti zařazují dle jejich přání 
s ohledem na vztahy mezi sebou, na sourozenecké vztahy nebo s ohledem na 
přání jejich rodičů. 
Do družiny jsou přijímány děti z 1. až 5. ročníku na základě přihlašovacího lístku, 
který vyplňují zákonní zástupci. Na přihlášce je uveden přesný čas a způsob 
odchodu dítěte z družiny (včetně jeho doprovodu). 
Přednost zařadit dítě do družiny mají zaměstnaní rodiče nebo rodiče mladších 
děti. V případě nenaplnění kapacity 50 dětí, je možné do družiny přihlásit i děti 
ze šestého ročníku. 
Omluvit dítě (z důvodu absence nebo změny doby odchody uvedené na 
přihlášce) je možné pouze prostřednictvím písemné omluvenky, jinak je 
docházka dítěte do družiny povinná. Změna docházky dítěte je v průběhu 
školního roku možná, musí být též písemná. 
Poplatek za školní družinu činí 60,- Kč měsíčně nebo 30,- Kč měsíčně (je-li pouze 
ranní docházka). Poplatek lze platit prostřednictvím účtu měsíčně (a to vždy do 
20. dne v měsíci) nebo jednorázově na celý školní rok.  
Číslo účtu je 1145245329/0800, variabilní symbol platby je XDDMMRRRR, kde X 
je číslo oddělení, DD je den narození, MM je měsíc narození a RRRR je rok 
narození. 

 
 

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

Vychovatelky 
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Školní jídelna a „bufet“ 
Školní jídelna zajišťuje stravování jen ve dnech školního vyučování. 
Výdejní doba obědů pro žáky a zaměstnance je od 11:30 do 13:50 hod., pro cizí 
strávníky a do jídlonosičů je od 11:00 do 11:30 hod. V době výdeje obědů žákům 
je z hygienických důvodů zakázán vstup do jídelny cizím osobám. 
Každý strávník (případně jeho zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování. 
Přihláška ke stravování platí po celou dobu školní docházky. První oběd (tedy 
datum 1. 9., 2. 9., nebo jiné, od kdy bude dítě chodit na obědy) musí rodič 
nahlásit každý školní rok osobně nebo telefonicky na čísle 469 321 115. 
Jídlo je vydáváno pouze na základě funkční karty (nebo čipu), kterou si je strávník 
povinen zakoupit a denně nosit. Cena magnetické karty je 40,- Kč, cena čipu je 
150,- Kč. Případnou ztrátu nebo znehodnocení karty (čipu) je nutné nahlásit v 
kanceláři školní jídelny a zakoupit si do tří dnů kartu (čip) novou. Při zapomenutí 
karty (čipu) si žák v kanceláři vedoucí školní jídelny (do 11 hodin), zapůjčí 
náhradní kartu na oběd. 
Při delší nepřítomnosti žáka ve škole lze první den vydat oběd domů do 
přineseného čistého jídlonosiče (do špinavých a skleněných nádob nebude oběd 
vydán). Od druhého dne nepřítomnosti nemá žák nárok na dotovaný oběd, a 
proto je nutné obědy odhlásit. Oběd lze odhlásit na daný termín do 6:00 hodin 
toho dne osobně nebo telefonicky na číslo tel. 469 321 115. Neodhlášené a 
nevyzvednuté obědy propadají a peníze za tyto obědy nelze vrátit. 
Ceny obědů: 
věk 7 – 10 let 20 Kč / 1 oběd 400 Kč / měsíčně při plném stravném 
věk 11 - 14 let 22 Kč / 1 oběd 440 Kč / měsíčně při plném stravném 
věk 15 let a více 24 Kč / 1 oběd 480 Kč / měsíčně při plném stravném 
cizí strávníci 54 Kč / 1 oběd 
Obědy se platí zálohově – trvalým příkazem a to vždy do 25. dne předchozího 
měsíce. Platby poukazujte na účet číslo 238174668/0300. Variabilní symbol 
platby je rodné číslo dítěte (bez lomítka). 
V jídelně se vaří při zájmu min. 25 strávníků čtyřikrát týdně (úterý až pátek) oběd 
č. 2, který lze objednat buď osobně v kanceláři školní jídelny nejpozději den 
předem do 12:00 hod., nebo přes internet na www.strava.cz. 
V případě nejasností vám rádi odpovíme na vaše dotazy osobně v kanceláři 
vedoucí školní jídelny nebo na telefonním čísle 469 321 115. 
 

„Bufet“ je ve škole otevřen vždy ráno od 7:45 do 8:00 a od 8:45 do 9:00 hod. 
 Provozovatelem bufetu není školní jídelna ani škola, ale soukromý podnikatel. 
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SRPDŠ a spolupráce 
Vážení rodiče, 
se začátkem školního roku bych Vás opět rád vyzval ke spolupráci se školou 
prostřednictvím spolku SRPDŠ. Spolek při Základní škole Proseč funguje již řadu 
let. Byla období, kdy bylo SRPDŠ více aktivní a pořádalo při škole mnoho akcí jako 
například karnevaly, plesy, atd. V poslední době se aktivity spolku skládají hlavně 
z finanční podpory: doprava žáků školy na akce mimo Proseč, nákup knižních 
odměn na konci školního roku, šerpování deváťáků při jejich loučení se školou 
apod. Je to prospěšné a užitečné a já Vám velice děkuji za finanční příspěvky 
SRPDŠ, díky kterým nás spolek může podporovat. 
Byl bych rád, kdyby spolek SRPDŠ byl pro školu partner, se kterým najdeme 
společný prostor, jak být prospěšný dětem a škole. Mohl by to být partner, který 
bude školu doplňovat, najde si vlastní pole působnosti. 
Vím, že většina z Vás je hodně zaměstnaná, ale třeba jsou mezi Vámi lidé, kteří 
mají ještě časový prostor anebo jsou ochotni si ho udělat. Spolek SRPDŠ a hlavně 
děti by si zasloužily aktivní lidi, kteří zároveň prostřednictvím SRPDŠ mohou 
dostat šanci se realizovat v mnoha oblastech. Záleží jen na Vás. 
Plenární zasedání SRPDŠ se uskuteční ve středu 1. října 2014 v 15:30 hodin ve 
školní jídelně. Budou na něm zvoleni dva noví členové výboru SRPDŠ. Této schůzi 
budou v 15:00 hodin předcházet třídní schůzky, při kterých si kromě jiných 
důležitých záležitostí zvolíte své třídní zástupce v SRPDŠ. 
Těším se na vzájemnou spolupráci a na to, co pro naše děti vymyslíte a 
připravíte.  

Klub přátel divadla  
(říjen 2014 – červen 2015) pro 5. až 9. třídu 
Vážení rodiče, 
i v letošním roce nabízíme vašim dětem 
abonetní vstupenku do Východočeského 
divadla v Pardubicích. Cena abonetky je 
540,-Kč. Pojedeme celkem na šest 
představení. Připlácí se ještě za jízdné, platili 
jsme okolo 100,- Kč na osobu za jednu cestu. 
Nabízíme několik posledních volných 
vstupenek. Zájemci, hlaste se u paní učitelky 
Jany Pavlovičové (pavlovicova.j@zsprosec.cz 
nebo 469 321 122). 

To je vše?! 
... 

Tak to je KONEC 
:-( 


