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Základní škola Proseč, okres Chrudim

1. Základní údaje o škole

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

IČO 75018772
IZO 102142564

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

telefon 469 321 291
školská rada Datum zřízení : 23.6.1998

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

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

2. Charakteristika školy, materiálně technické podmínky, vzdělávací 
program

Snažíme se, aby škola poskytovala dětem prostor pro jejich aktivitu. Samostatnost vidíme 
jako důležitý   cíl  každého žáka – umět  samostatně pracovat  na úkolu a pomoci  si  k jeho 
řešení. Zároveň  je chceme vést k zodpovědnosti za své výsledky. Za zásadní považujeme 
důvěru učitele v žáky – každý žák by měl uvěřit, že na to má.

V souvislosti s tvorbou ŠVP učitelé vytvořili desatero naší školy.

Naše  desatero – co chceme:
1. ve škole vytvořit bezpečné prostředí

a) dát všem dětem dostatek prostoru pro možnost vyniknout a zažít pocit úspěchu
b) vytvářet kvalitní partnerské vztahy (žák – učitel, žák – žák, žák – kolektiv, žák 

– dospělá osoba, rodič – učitel) – vzájemné respektování
c) vytvářet školní klima eliminující patologické jevy
d)  vést žáky k uvědomění si vyváženosti jejich práv a povinností

2.  vštěpovat  žákům  takové  vědomosti  a  dovednosti,  které  budou  pro  ně  důležité  a 
uplatnitelné v jejich dalším životě, tj. vybavit je potřebnými kompetencemi pro život

3. rozvíjet  žáka  dle  jeho  možností,  vytvářet  co  nejlepší  podmínky  pro  jeho 
osobnostní rozvoj

4. směřovat výchovu a vzdělávání od obce k regionu, vlasti, Evropě a světu a vytvářet u 
žáků vědomí spoluodpovědnosti za svůj život, naši společnost i celý svět

http://www.prosec/skola
mailto:Prosec.skola@unet.cz


5. učit  žáky  chápat  nezbytnost  efektivní  komunikace  na  základě  znalosti  především 
mateřského jazyka, cizích jazyků a využití komunikačních a informačních technologií

6. vést žáky k efektivnímu učení a třídění informací,  učit tak, aby škola bavila žáky i 
učitele

7. u  žáků  rozvíjet  estetické  cítění  a  vychovávat  je  k celkové  kulturnosti  a  zdravému 
životnímu stylu

8. umožnit všem dětem smysluplné  trávení volného času prostřednictvím nepovinných 
předmětů, ŠD a zájmových útvarů

9. více vtáhnout rodiče do života školy
10. realizovat  environmentální  výchovu  zejména  v podmínkách  školy  a  obce,  a  to 

takovými činnostmi, které mají praktický význam

Ve školním roce 2006/2007 ve škole máme 15 tříd a 2 oddělení školní družiny.Výuka probíhá 
podle učebního plánu Základní škola, který schválilo MŠMT pod č.j. 847/96-2. V předmětu 
cizí  jazyk  jsou  vyučovány  angličtina  a  němčina.  V deváté  třídě  si  žáci  zvolili  volitelný 
předmět další cizí jazyk – učí se angličtina, němčina a ruština.

Učební plán školy

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

Cizí jazyk 3 4 4 3 3 3 3

Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4

Prvouka 2 2 3

Přírodověda 1 2

Vlastivěda 2 2

Chemie 2 2

Fyzika 2 2 2 2

Přírodopis 1,5 2 2 1

Zeměpis 1,5 2 1 2

Dějepis 2 2 1 2

Občan.výchova 1 1 1 1

Rodinná 
výchova

1 1 1 1

Hudební 
výchova

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Výtvarná vých. 1 1 1 2 2 1 2 2 1

Praktické činn. 1 1 1 1 1 2 2 1 1

Tělesná 
výchova

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Volitelné předměty 3 3

Disponibilní 
hod.

2 1 1 2

Celkem 20 22 24 25 26 29 29 31 32



Volitelné předměty
disponibilní hodiny
Název 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník
Základy informatiky /
Rozvoj komunikativních dovedností /
Hudební dílna / /
Informatika / /
Seminář z ČJ /
Jiné výtvarné techniky /
Sportovní hry / /
Školní časopis / /
Konverzace z AJ /
Psaní na počítači / /
Technická praktika /
Matematický seminář /
Další cizí jazyk (AJ,NJ,RJ) /
Český jazyk a informatika /
Matematika a informatika /

Disponibilní hodiny byly využity následujícím způsobem – volitelné předměty - v 6. 
třídách  – základy informatiky a  v 7.  ročníku -   rozvoj  komunikativních  dovedností  si 
zvolili všichni žáci, v osmé třídě volitelný předmět a v deváté třídě na žádost rodičů jsme 
zařadili další cizí jazyk.

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

Snažíme se vytvářet pro žáky bezpečné prostředí, vztahy mezi žáky a učiteli budovat 
na  základě  vzájemné  úcty  a  partnerství.  Uplatňujeme  zdravotní  a  psychohygienická 
hlediska  při  organizování  školního  dne.  Děti  o  velké  přestávce  pravidelně  sportují  a 
pobývají  ve  školním  areálu,  také  před  vyučováním  a  po  vyučování  mohou  využívat 
antukové hřiště i nově vybudované hřiště s umělým povrchem a jednoduchou lezeckou 
stěnou. 

            

V hale druhého stupně mohou hrát stolní tenis.  Je zajištěn pitný režim: žáci 1. stupně 
svačí ve školní jídelně, kde je k dispozici čaj, všichni mají možnost nákupu dotovaného 
mléka.  Část školního roku prodával místní podnikatel dětem svačiny a nápoje přímo ve 
škole, po jeho zranění při dopravní nehodě byl prodej přerušen. Od nového školního roku 
bude opět pokračovat.

Žáci sedmých tříd se zúčastnili lyžařského výcviku v Orlických horách. Třetí a čtvrté 
třídy prošly plaveckou  výukou.  Třídy 5.A a 5.B absolvovaly stmelovací  GO program 
„Dokážu to?“ .

Co škola poskytuje jako nadstandard : 



Pro náš ŠVP si kolektiv učitelů zvolil motivační název školy „Škola mnoha možností“. 
Proč?  Nabízíme dětem prožít  svůj školní  věk co nejaktivněji  a pokud možno podle jejich 
představ, ale zároveň usilujeme o to, aby  získali potřebné vědomosti a dovednosti. Pro nás to 
znamená být vstřícní k nejrůznějším nápadům a iniciativám, se kterými děti přicházejí, které 
samy vymýšlejí a organizují. Poznání, že jejich nápady nejsou považovány za špatné nebo 
dokonce  nesmyslné,  v dětech  vytváří  potřebné  sebevědomí,  bez  kterého  se  v současné 
společnosti jen těžko uplatní. Těm méně aktivním pak škola nabízí velké množství činností, 
ve kterých se mohou realizovat a  hlavně získat pocit, že jsou platní, i když jim to „učení“ ve 
škole zrovna příliš nejde.  Proto jim naše škola umožňuje uplatnit se v takových činnostech, 
které je zajímají, baví.  Využíváme k tomu jednak velký výběr volitelných předmětů, ale také 
širokou nabídku zájmových útvarů. Velké oblibě se například těšil kroužek fungující v rámci 
školní družiny „Tvořivá dílna“, ve kterém pracovalo 56 dětí. Nově zahájil činnost kroužek 
florbalu a kroužek deskových her. Vedoucími kroužků byli  většinou učitelé, aerobik vedly 
místní  cvičitelky paní Ludmila Češková a Nikola Jirušová, deskové hry s dětmi hrála paní 
Pavla Lustyková.

  

  Vzhledem k tomu, že se navýšil týdenní počet hodin a žáci mají častěji odpolední 
výuku,  některé  kroužky  jsme  změnili  na  volitelný  předmět  :  např.  redakční  kroužek  = 
volitelný předmět „školní časopis“, kroužek ruštiny = volitelný předmět „další jazyk“ apod. 
Ve  svém  volném  čase  se  žáci  školy  účastní  také  pravidelných  cvičení  karate,  tréninků 
fotbalistů a cvičení Sokola, která se konají ve školní tělocvičně.

Na škole pracuje 5 dyslektických asistentek, které pomáhají překonávat problémy žákům, 
u  nichž  byla  diagnostikována  vývojová  porucha  učení.Dyslektické  asistentky  provádějí 
nápravu ale především prevenci ve svých hodinách a třídách, na individuální péči nám nebyly 
přiděleny finanční prostředky. Na základě dohody s Farní charitou Nové Hrady  o dočasném 
přidělení k výkonu práce u nás fungovala osobní asistentka dítěte se zdravotním postižením. 
Rozsah asistentské činnosti byl individuální podle požadavků vyučujících.

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

Mimořádnou pozornost věnujeme kulturním aktivitám. Výrazně se na kulturním dění ve 
škole i v obci podílejí pěvecké sbory – přípravný (žáci 1.a 2.tříd), Prosečánek a Červánek. 
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Podporujeme  také  sólový  zpěv,  letos  se  konal  7.  ročník  soutěže  v sólovém  zpěvu 
Prosečská hvězda, účastníme se obdobných soutěží v rámci regionu i celostátních (Skutečský 
slavík, Perníkový slavík,..)  .  Hudebně nadané děti  mohou současně navštěvovat i pobočku 
ZUŠ Skuteč, která funguje v prostorách naší školy. 

Snažíme se využít  všech možností,  jak přiblížit  dětem živou kulturu, a především, jak 
probudit v dětech trvalý zájem o divadlo. Již několik let realizujeme celoroční projekt určený 
žákům 6.-9. tříd Klub přátel divadla. V pardubickém divadle využíváme abonentní předplatné. 
Mezi žáky je o tyto vstupenky velký zájem, proto se snažíme neustále nabídku rozšiřovat. 
V průběhu tohoto školního roku žáci navštívili 6 těchto představení a 2x byl realizován zájezd 
do Horáckého divadla v Jihlavě. Pro žáky letošních devátých ročníků jsme využili výhodné 
nabídky a  byli již v červnu 2006 v  Národním divadle v Praze.

 Ve škole vychází v nákladu asi 130 výtisků školní časopis Šotek.  Na základě objednávky 
je distribuován jednotlivým rodinám a také do školní a obecní knihovny.  V letošním roce 
poprvé pracovala redakční rada v rámci volitelného předmětu Školní časopis.

Vycházející  žáci  si  letos  opět  za  pomoci  třídních  učitelů  a  učitelů  českého  jazyka 
připravili svůj Almanach. Stal se v naší škole již tradicí.

Všichni žáci mají přístup do počítačové učebny vždy ráno od 6,45 hod. a v odpoledních 
hodinách do 16 hod., k dispozici je  také internet.

Využíváme nabídku sportovišť ve Skutči a uspořádali jsme pro žáky několik zájezdů na 
plavecký bazén a na zimní stadion.

Plány při profilaci školy :

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

 chceme vzdělávat celý pedagogický sbor, aby mohl naplňovat cíle RVP a ŠVP
 školní  časopis  plánujeme  vydávat  též  v digitální  podobě  na  našich  webových 

stránkách
 chceme dbát na estetický vzhled školního areálu, pokračovat ve vysazování zeleně a 

tím směřovat k vytvoření školního arboreta – realizovat již schválený projekt spolu 
se Sdružením obcí Toulavcovy maštale

 chceme pokračovat ve spolupráci se zahraničními školami 
 dle  ICT  plánu  a  finančních  možností  budeme  pokračovat  ve  vybavování  školy 

moderní technikou – prioritou je v současné době vytvoření dobře fungují vnitřní 
informační sítě a dataprojektor na 1. stupeň

3. Údaje o pracovnících

Výuku  zajišťuje  24  pedagogických  pracovníků  (přepočtených  učitelů  21,546, 
vychovatelek  ŠD  1,626)  +  1  externista.  Provoz  školy  má  na  starosti  7  správních 
zaměstnanců (přepočtených 6,531), obědy připravuje a pitný režim zajišťuje 5 pracovníků 
školní jídelny (přepočtených 4,5).

Počet učitelů ZŠ 22 + 1 externista
Počet vychovatelek ŠD 2
Počet správních zaměstnanců ZŠ 7



Počet správních zaměstnanců ŠJ 5
Počet zaměstnanců celkem 36 + 1 externista

Pedagogičtí 
pracovníci

Funkce Stupeň 
vzdělání

Aprobace Poznámka,vzdělávání

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

1.-5.r., zástup za MD
Jarmila 
Broulíková

ředitelka VŠ 1.-5.r. Studium: V červnu 
2006 dokončeno 
studium FII na PdF 
UK,  Brána jazyků – 
AJ –zahájeno 
XII/2005

Iva Dočkalová učitelka VŠ F-ZT zástup za MD
Alena Jadrná učitelka SŠ, 

Jazyková 
škola

vyučuje AJ

Meja - studuje
Jitka Jeřábková vychovatelka SŠ
František Kašpar učitel SŠ 1.-5.r. externista
Petr Košňar učitel VŠ AJ,náboženství
Šárka Kovářová Učitelka,EVVO 

koordinátor
VŠ M-CH

Hana Lacmanová učitelka VŠ 1.-5.r.
Marek Lustyk učitel,ICT 

koordinátor
VOŠ AJ-státní zk.

Hana Mrkosová učitelka VŠ 1.-5.r. Jazyky hrou –AJ
Karla Nováková učitelka VŠ 1.-5.r. Jazyky hrou –AJ
Jana Pavlovičová učitelka VŠ  RJ-HV
Zdeněk Pecina Učitel, 

koordinátor ŠVP
VŠ ČJ-OV Studium k výkonu 

specializovaných 
činností-koord. ŠVP

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

preventista
VŠ PŘ-TV

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

jazyků – AJ od 
XII/2005

Alena Sudková výchovná 
poradkyně

VŠ RJ-D NJ (Phare)

Alena Vášková učitelka VŠ 1.-5.r. NJ (Phare), Jazyky 
hrou –studuje AJ

Hana Vobejdová učitelka VŠ 1.-5.r.
Alena Zvárová učitelka VŠ ČJ-OV Studium: Brána 

jazyků AJ – od 
XII/2005



    Z celkového  počtu  22  učitelů  má  19  ukončené  odpovídající  vzdělání,  1  pedagog 
studuje externě PdF v Brně. Pan Marek Lustyk je absolventem VOŠ pedagogické v Litomyšli 
a na jazykové škole složil základní státní zkoušku z angličtiny.  Učí především tento předmět 
a dále je správcem počítačové sítě a metodikem ICT. Angličtinu na částečný úvazek vyučuje 
také Alena Jadrná, absolventka SŠ a jazykové školy. Externě vyučoval 7 hodin týdně práce 
v dílnách důchodce pan František Kašpar.

 Na škole bylo odučeno celkem 478 hodin týdně , z toho 10%  mají v úvazku učitelé se 
středoškolským vzděláním nebo vyšším odborným vzděláním. Ze zbývajících 430 hodin bylo 
72 odučeno učiteli bez odborné kvalifikace. Je to způsobeno tím, že na škole chybí aprobace 
AJ,NJ,RV,pěstitelství a na 2. stupni učí  učitelka (NJ,VV), která absolvovala vysokoškolské 
vzdělání v akreditovaném magisterském programu zaměřeném na přípravu učitelů 1. stupně. 

Výchovný poradce splňuje kvalifikaci.

Počet tříd Počet žáků (k 29.6.) Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele

15 342 22,8 15,9

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

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

důch.věku

v důch.věku celkem

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

2 6 5 3 8 5 19

Údaje o nepedagogických pracovnicích

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání
Jaromíra Pospíšilová ekonom 1,0 VŠ
Miroslav Pavlovič školník,topič 1,0 učební obor
Alena Kašparová uklízečka 0,5 učební obor
Iva Novotná uklízečka 0,375 učební obor
Vítězslava Ondráčková uklízečka 0,875 učební obor
Jana Ondráčková uklízečka 0,875 USO
Zuzana Schejbalová uklízečka 0,875 učební obor
Marie Procházková uklízečka 0,875 učební obor
Petr Javůrek vedoucí ŠJ 1,0 USO 
Alena Jadrná vedoucí ŠJ(od 9.5.) 1,0 SŠ
Věra Melšová zást.vedoucího 1,0 učební obor
Věra Lopourová samost. kuchařka 1,0 učební obor
Libuše Netolická pomocná kuchař. 1,0 učební obor
Iva Novotná pomocná kuchař. 0,250 učební obor



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

Počet prvních tříd Počet dětí přijatých 
do prvních tříd

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

Počet  odkladů  pro 
šk.rok 2007/2008

1 25 1 2

Údaje o přijímacím řízení

Výchova k volbě povolání byla  zařazována od 6.  ročníku,  žáci se učili  chápat význam 
vzdělání  a  vlastní  zodpovědnost  při  volbě  povolání.  Vymezené  obsahové  okruhy  byly 
začleněny do povinných předmětů,  především do občanské a rodinné výchovy. V letošním 
školním roce jsme využívali e-learning JOBenter . 

Šk. rok 2006/2007 Celkem Chlapci Dívky
Víceletá gymnázia 0 0 0

Absolventi 
ZŠ

9. tř.
8.tř.
7.tř.
6.tř.

40

20 20
0 0
0 0
0 0

Rozmísťovací řízení

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Výsledky vzdělávání žáků

Víceletá gymnázia 0
Gymnázia 4
SŠ + SOŠ 22
SOU 5
ISŠ 9
Konzervatoř 0



Ročník Počet žáků Prosp.s vyzn. Prospělo Neprospělo
1. 25 25 - -
2. 40 33 6 1
3. 22 17 5 -
4. 26 12 14 -
5. 41 14 27 -
6. 46 11 35 -
7. 47 13 34 -
8. 55 9 46 -
9. 40 9 31 -

Hodnocení chování žáků

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

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

Neomluvené hodiny

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

0 4 15 7

Integrovaní žáci : 

Druh postižení Počet žáků

S vývojovými poruchami učení 34

6. Další vzdělávání učitelů. 

Jazykové vzdělávání učitelů  
Brána jazyků  - J.Broulíková, V.Stoklasová
Meja – Alena Jadrná
Angličtina hrou – A.Vášková, K.Nováková, H.Mrkosová
Cílem  je  připravit  učitele  na  výuku  založenou  na  CLIL  (Content  a  Language  Integrated 
Learning).  V první  fázi  jim  tato  příprava  pomůže  vnést  některé  prvky  cizího  jazyka  do 
ostatních předmětů na l. stupni.

Studium  k rozšíření  odborné  kvalifikace  –   obor  ZEMĚPIS (programy  celoživotního 
vzdělávání) Vysoká škola pedagogická Hradec Králové – Karla Nováková (dokončení studia 
– květen 2007)



Studium k výkonu specializovaných činností – KOORDINÁTOR ŠVP – NIDV Pardubice 
– Mgr. Zdeněk Pecina (termín dokončení studia – červen 2008)
Další vzdělávání  
Výchovné a vzdělávací strategie v     ŠVP, Co děláme, když hodnotíme? Jak na průřezová   
témata   - Z.Pecina
Počítačová gramotnost :
ICT kordinátor – Marek Lustyk – Bakaláři pro správce školní počítačové sítě
Počítačová grafika a digitální fotografie – Věra Srdečná, Eva Ročňáková
Úvodní modul poučených uživatelů – Petr Košňar
Základy práce s počítačem - Hana Lacmanová 
GO programy :
Petr Košňar  -  Renospond
Vobejdová, Ročníková, Mrkosová - Horní Bradlo 
ŠD a její školní vzdělávací program  - E.Ročňáková, J.Jeřábková
Výchovné poradenství :
Alena Sudková – Chrudim 
Periodické školení k     BOZP a k     nakládání s     nebezpeč. chemikáliemi :  
Š. Kovářová  
BOZP, PO  - J.Broulíková
Bezpečný provoz dětských hřišť – J.Broulíková
Semináře s     ekologickým zaměřením -    Š.Kovářová
Nový zákoník práce - J. Broulíková 
Osobní portfólio žáka a národní hodnotící zkouška – Hana Boušková
      Pokračujeme v trendu zvát kvalitní lektory přímo do školy a najednou proškolit celý 
pedagogický sbor.

 Uskutečnily se tyto vzdělávací akce :

Datum lektor název
29.8.2006 Mgr.Jiří Hruška Provádění EVVO na pobytových a jiných akcích
31.8.2006 Mgr. Kateřina Žežulová Akce na zakázku : Zavádění RVP do praxe
11.10.2006 Mgr.Vladimíra Čuhajová Křížem krážem písemnými algoritmy

Matematika – řešme s dětmi problémy – pro uč.M
26.10.2006 Mgr. Kateřina Žežulová Akce na zakázku : Zavádění RVP do praxe
27.10.2006 Mgr. Kateřina Žežulová Akce na zakázku : Zavádění RVP do praxe
1.3.2007 Jitka Broulíková - cvičitelka Aerobik pro děti – pro uč.1.st.
5.4.2007 PhDr.J.Nováčková

PhDr.D.Nevolová
Emoce 

30.4.2007 Mgr. Petr Hroch Děti se sociálním a jiným znevýhodněním



 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti          

Mezinárodní výtvarná soutěž Malujeme – po síti 2007 -  téma “Hudba a já“ 
– Ondřej Pospíšil z 8.A - účast na setkání vyhodnocených autorů  v Muzeu 
hlavního města Prahy při příležitosti slavnostní vernisáže výstavy

Krajská literární soutěž O pardubický pramínek – Marek Mauer – 1. místo

Okresní  kolo  atletické  všestrannosti  nejmladšího žactva  –  ZŠ Proseč  4.místo,  Viktor 
Koutný – 1. místo ve své kategorii, druhá místa : Matěj Novák a Lucie Drahošová, třetí 
místa : Markéta Binková, Jana Hromádková a Veronika Hlaváčová

Matematický  klokan  –  František  Zach  –  kategorie  CVRČEK  –  1.  místo  v okrese 
Chrudim

Skutečský slavík – 1.  místo :  Martina Rejmanová, Kateřina Rejmanová a duo Pavla 
Šenkýřová, Lucie Hromádková , 2. místo : Klára Pospíšilová, Jana Nováková, Martina 
Vodičková a Lucie Hromádková

PO očima dětí – výtvarná část – 2x 3. místo (Radka Myšková 7.B, Lenka Drahošová 8.A)

Akce pořádané naší školou

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

• listopad  –  EKOLOGIE LETEM  SVĚTEM -  třídy  pracují  na 
vylosovaných tématech

• prosinec – Mikulášská nadílka – deváťáci mladším spolužákům
• jaro – karneval v Riu - žáci sedmých tříd pro spolužáky z 2.st.
• Deváťáci  pozvali  své  nejmladší  spolužáky  (prvňáčky)  a 

společně zasadili v areálu školy cibule tulipánů a narcisů. Proč? 
Začali  totiž  hodnotit  svých  devět  let  působení  na  této  škole. 
Přemýšlejí,  co  zde  po  nich  zůstane  –  jaký  dojem  za  sebou 
zanechávají.  Na  jaře,  až  květiny  vykvetou,  budou již  jednou 



nohou na jiném působišti. Poprosili proto děti z první třídy, aby 
se o společně zasazené narcisy a tulipány postaraly

• třída 5.A připravila  projektový den pro spolužáky z ostatních 
tříd 1. stupně při příležitosti Velikonoc.  V sedmi dílnách se děti 
za vedení „garantů“ - žáků z 5.A učily zdobit  vajíčka vlnou, 
barevnými  papíry,..  vyrábět  zvířátka  ze  sena,  vyškrabovat  a 
voskovat vajíčka, plést pomlázky,  dotvářet vajíčka do podoby 
zvířátek, vyrábět velikonoční výzdobu ze slaného těsta a mnoho 
dalších věcí

    

• kuličkiáda – žáci 8.A pro mladší spolužáky sestavili ke svátku 
dětí dopoledne plné zajímavých aktivit

• kuličkiáda pro děti z Polska – zajistili žáci 8.A
• autorská čtení – deváťáci žákům druhých tříd 

• čarodějnický rej  spojený se zábavnou hodinou na schodech – 
deváťáci žákům 1.stupně

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

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

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

zástupců OÚ

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

• Děti  z první  třídy  přišly  do  školy  i  odpoledne,  pozvaly  na 
pomoc rodiče, prarodiče nebo sourozence a společně vyrobily 
papírové  lampióny  na  lampiónový  průvod  -  Mgr.  Věra 
Stoklasová
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• Obdobně  se  sešli  rodiče  se  svými  dětmi  před  Vánocemi  a 
společně  vyráběli  vánoční  ozdoby  –  1.třídy  -  Mgr.  Věra 
Stoklasová

  

• V pátek 8. prosince se uskutečnilo předvánoční setkání rodičů a 
dětí 3. třídy. Děti měly připravené krátké pásmo o obci Proseč s 
úkoly s hádankami pro rodiče. Potom společně vytvořili slané 
těsto  a  modelovali  z  něho  vánoční  ozdobičky.  Velká  účast 
rodičů  udělala  paní  učitelce  i  dětem  velikou  radost  - 
PeadDr.Hana Mrkosová

• Společnou  dílnu  pro  žáky  a rodiči  připravila  5.A  na  téma 
LIDSKÉ TĚLO – Mgr.Alena Vášková 

 

• Setkání  rodičů,  žáků  spolu  s třídní  učitelkou  Mgr.  Dagmar 
Smělou na Pasekách – zábavné odpoledne s opékáním vuřtů, 
hrami a tombolou – 2.A – Mgr. Dagmar Smělá

   

• Setkání  rodičů  a  dětí  s hosty  z Polska  pod  rozhlednou  na 
Pasekách – Mgr. Jana Pavlovičová, Mgr. Karla Novákovvá

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

prostranství
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- sportovní soutěže – malá kopaná, stolní tenis, soutěže ve šplhu a atletice l. st., 
florbal, odbíjená

- závěrečný koncert pěveckých sborů pro veřejnost
- GO programy pro žáky 5. tříd
Další aktivity a spolupráce školy

- spolupráce se společností  Mensa –balíček deskových her sloužil celý rok pro 
práci v kroužku deskových her, který vedla paní Pavla Lustyková

- Muzeum hasičů - spolupráce při realizaci projektu pro žáky 8. tříd
- Východočeské  muzeum  Pardubice  –  účast  žáků  8.B  v soutěži  Osvícenství 

v českých zemích
- spolupráce  s taneční  školou  Bohémia  –  minitaneční,  konání  tanečních 

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

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

  

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

- pravidelná cvičení oddílu karate
- spolupráce  se  ZUŠ  Skuteč  –  fungování  hudebního  a  výtvarného  oboru 

v prostorách školy, spolupráce při pořádání soutěží a při výzdobě školy
- spolupráce s dopravním inspektorátem Chrudim – besedy se žáky
- spolupráce  s ekologickými  organizacemi  –  stanice  Českého  svazu  ochránců 

přírody na Pasíčkách, Paleta
- MUDr. Vylíčil, ředitel nemocnice v Litomyšli – beseda se žáky 9. tříd
- Spolupráce se včelaři z Proseče – beseda s ukázkami medování pro žáky 6. tříd

  

- Dopravní hřiště ve Vysokém Mýtě – týden dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. 
tříd s možností získat průkaz cyklisty

- Český svaz bojovníků za svobodu v Chrudimi – beseda se žáky při příležitosti 
62. výročí osvobození, poznávací zájezd do Lidic a Terezína , zúčastnilo se 18 
žáků, účast na pietní akci v Ležákách – 31 žáků
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- pan farář Jan Jun a pan farář Sedláček – besedy se žáky na téma Vánoce, život a 
příroda v Mexiku

Mimořádné události tohoto školního roku

1) V týdnu od 9. do 13. října jsme ve škole měli vzácnou návštěvu. Paní 
Eva Paddock pochází z Proseče, nyní žije v Bostonu. Její otec Rudolf 
Fleischmann  byl  iniciátorem  udělení  domovského  práva  bratrům 
Mannovým. Paní Eva pracovala jako učitelka, později jako ředitelka 
jedné prestižní  americké školy,  na univerzitě přednášela budoucím 
učitelům  a  ředitelům.  Je  nositelkou  ocenění  NATIONAL 
DISTINGUISHED PRINCIPAL. S paní Evou se naši žáci setkávali 
na hodinách angličtiny, ve kterých si mohli vyzkoušet své znalosti i 
schopnosti  komunikace,  ale  také  při  češtině  a  dalších  předmětech. 
Paní  Eva  Paddock  vyprávěla  o  svém  dětství,  které  bylo  tragicky 
poznamenáno nástupem fašismu v Německu. Vzpomínala na setkání s 
Nicholasem Wintonem – člověkem,  který zachránil  ji  i  dalších 668 
židovských dětí. Přiblížila našim školákům i učitelům život v USA a 
americké školství. 

2) Prvňáčci dostali poprvé  vysvědčení, na kterém byli hodnoceni slovně. 
Dohodli jsme se na tom s jejich rodiči již před nástupem dětí do první 
třídy.  V tomto  směru  také  spolupracujeme  s MŠ  –  ani  tam  děti 
nedostávají razítka nebo podobné odměny.



3) K hezké předvelikonoční náladě obyvatel i návštěvníků Prahy přispěl 
i náš pěvecký sbor Prosečánek. Do hlavního města se děti vydaly už 
ráno, za hezkého slunečného dne si prohlédly Prahu a v podvečer na 
Staroměstském  náměstí  předvedly,  co  se  svoji  dirigentkou  -  paní 
učitelkou Smělou - nacvičily. Odměněny byly velkým potleskem.

 

4) Uskutečnil se týdenní poznávací zájezd do Londýna. Za tři dny žáci 
v tomto  městě  navštívili  nebo viděli  mnoho zajímavých  a známých 
míst: obrovské ruské kolo London eye, ze kterého je výhled na celé 
město,  Buckinghamský  palác,  The  Houses  of  Parliament,  Big  Ben, 
náměstí  Picadilli  Circus  a Trafalgar Square,  pevnost  Tower,  která 
sloužila jako vězení, most Tower Bridge, muzeum voskových figurín 
Madame Tussaud, St.Paul's Cathedral, Hyde Park, nultý poledník ve 
hvězdárně  Greenwich,  ulici  Downing  Street  a  nakonec  se  svezli 
proslulým dvoupatrovým autobusem. Žáci i jejich rodiče ocenili, že 
děti dvě noci bydlely v anglických rodinách a mohly si vyzkoušet svoji 
angličtinu. 



   

5) Opět po dvou letech se naši žáci vydali na poznávací zájezd do Vídně.

    

6) Zdárně  pokračovala  naše  spolupráce  s partnerskými  školami 
v zahraničí.  Mezinárodní  projekt  zdravý  životní  styl  pro  příští 
pokolení se školou v polském Nowem Tomyślu vyvrcholil výměnnými 
pobyty žáků. Hostitelské školy připravily bohatý program, ve kterém 
se  snažily  představit  svou  školu,  město  i  jeho  okolí.  Pobyty  dětí 
v partnerské škole byly završeny přijetím u starostů obou míst.

    

    

7)  Pedagogický sbor naší školy dokončil  práce na ŠVP. Od 4.9. 2007 
podle něho bude probíhat výuka v 1. a 6. třídách.



Doplňková činnost

a) Semináře pro učitele z jiných škol ve školním roce 2006-2007

Datum lektor název
29.8.2006 Mgr.Jiří Hruška Provádění EVVO na pobytových a jiných akcích
11.10.2006 Mgr.Vladimíra Čuhajová Křížem krážem písemnými algoritmy

Matematika – řešme s dětmi problémy – pro uč.M
1.3.2007 Jitka Broulíková - cvičitelka Aerobik pro děti – pro uč.1.st.
5.4.2007 PhDr.J.Nováčková

PhDr.D.Nevolová
Emoce 

30.4.2007 Mgr. Petr Hroch Děti se sociálním a jiným znevýhodněním

  
                  

b) Semináře a kurzy pro veřejnost : 

 Keramika pro pokročilé – lektorkou byla Mgr. Věra Srdečná

 

Základní obsluha osobního počítače  -  cyklus  seminářů  –  lektorskou 
práci zajistil Marek Lustyk,DiS

Na  základě  dodatku  ke  zřizovací  listině  byl  dne  9.2.2005  naší  škole  vydán  také 
Živnostenský list s předmětem podnikání „Hostinská činnost“. Pro cizí strávníky jsme uvařili 
za celý školní rok 513 obědů,  školní jídelna zajistila stravování o prázdninách pro Taneční 
školu Bohemia, která si pronajímá prostory na letní soustředění. 

8. Školní stravování

Ve školní jídelně došlo k personální změně – od 9. května 2007 pracuje ve funkci 
vedoucí ŠJ paní Alena Jadrná.

Ke stravování bylo ve školním roce 2006/2007  přihlášeno 254 dětí a 33 zaměstnanců.
Celkem bylo uvařeno a vydáno 45 778 obědů:
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Žáci 7-10 let 14453 obědů
Žáci 11-14 let 25456 obědů
Žáci 15 let a více     173 obědů
Zaměstnanci 5183 obědů
Cizí strávníci   513 obědů

Modernizace ŠJ.

V letošním roce  byla  zakoupena verze  Windows modulu  Sklad  pro  školní  jídelnu, 
která  lépe vyhovuje  našim podmínkám.  Tím ŠJ ještě  lépe splňuje  požadavky na moderní 
provoz školního stravování. Děti nebo jejich rodiče mohou elektronicky provádět odhlášky 
obědů prostřednictvím serveru strava.cz. Jídelní lístek a informace ze školní jídelny jsou také 
pravidelně aktualizovány na našich webových stránkách.

Spotřební koš za rok 2006/2007.

Potraviny
% plnění

Maso 93,02
Ryby 84,75
Mléko 116,67
Mléčné výrobky 100,28
Volné tuky 55,09
Volný cukr 75,82
Zelenina 114,68
Ovoce 105,32
Brambory 89,75
Luštěniny 84,30

9. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2006

V uplynulém roce byl provoz  školy financován z těchto zdrojů:

1) MŠMT prostřednictvím KÚ Pardubického kraje  
2) Obec Proseč
3) Projekt SIPVZ 
4) Dotace EU – projekt Hodina
5) Dotace Úřadu práce 
6) Dotace MŠMT – oblast speciální primární prevence
7) Grant KÚ – oblast školství, sportu a volnočasových aktivit
8) SIPVZ-Krajina za školou



1)Dotace MŠMT 

výnosy v tis. Kč náklady v tis. Kč
mzdy      7 489 mzdy    7 489
OON           10 OON         10
FKSP         150 zák. soc.nákl.       150
Zdrav. a soc. poj.      2 625 Zdrav. a soc. poj.    2 620
ONIV         238 ONIV       243
celkem výdaje    10 512 celkem náklady  10 512

ONIV (v tis.)
Učební pomůcky    34 
Učebnice    92
Ochranné prac.pomůcky      6
Cestovné    19
Vzdělávání pedagogů    45
Plavecký výcvik    15
Zákonné poj.prac.úr.    32

2)Provozní dotace 
 

náklady v tis Kč výnosy v tis. Kč
spotřeba potravin   930 stravování    877
škol.potř. a učebnice     48 provozní dotace 1 825
uč. pom., knihy     69 prodej materiálu      60
mat.pro opravy     13 dary      29
předplatné     19 úroky      28
čistící prostředky     33 příspěvek na ŠD      31
DDHM   121
ostatní materiál   173
pohonné hmoty       1
vodné     36  
opravy a udržování     99
cestovné       1
reprezentace       3
telefon,internet     48
poštovné       6
školení       6
software     11
ost. služby   994
bank. poplatky     33
pojistné     22
odpisy     30
OON       3     
Celkem náklady 2 699 celkem výnosy 2 850



Kladný hospodářský výsledek ve výši 150 566,87 Kč byl po schválení zřizovatelem 
převeden do rezervního fondu. 

3)SIPVZ 

V rámci  projektu  SIPVZ škola  obdržela  dotaci  ve  výši  250  400,-Kč.  Dotace  byla 
určena na vzdělávání pedagogů, výukový software, konektivitu a rozvoj infrastruktury ICT.

Podrobné členění nákladů:

konektivita                          23,5(v tis.)
cestovné           1,5
školení           18,0
výukový softw.                     9,0
infrastruktura ICT              198,4
C e l k e m                         250,4  

4)Dotace EU – Projekt HODINA 
– v uplynulém roce obdržela škola finance v celkové výši 21 920,-Kč na výuku jedné hodiny 
týdně v 7.třídách – Rozvoj komunikativních dovedností. Od září byl projekt financován přímo 
z MŠMT v rámci bodu 1).

Projekt HODINA Dotace (v tis.)
Mzdy       16,00
SP 4,16
ZP         1,44
FKSP         0,32

5)Dotace  Úřadu práce Chrudim

V měsících  2-6/2006  na  naší  škole  pracovala  asistentka  pro  integrované  děti. 
Asistentka byla naším zaměstnancem a na její plat přispíval Úřad práce Chrudim.

Celková dotace na mzdy a zákonné pojištění z ÚP činila 47 524,- Kč a byla vyčerpána 
beze zbytku.

6)Dotace MŠMT-oblast speciální primární prevence

V oblasti speciální primární prevence se nám podařilo získat  dotaci ve výši 20 000 Kč 
na projekt pro žáky 5. tříd „Kdo si hraje, nezlobí“ .

Členění výnosů bylo:   8 tis. OON
  12 tis. materiál, služby

náklady :   7 455,-Kč horolezecká lana, míče
      3 285,-Kč ubytování
      8 000,-Kč OON

Skutečné výdaje byly mnohem vyšší, stravování svých dětí hradili rodiče.
7) Grant KÚ – oblast školství, sportu a volnočasových aktivit



Z oblasti školství, sportu a volnočasových aktivit jsme obdrželi 10 tis. Kč na projekt 
„Když bolí ruce, nebolí hlava.“

Členění příjmů bylo stejně jako v předchozím případě 6 000,- Kč na OON a 4 000,-Kč 
na  učební  pomůcky  a  školní  potřeby.  V souladu  s tímto  rozpisem  jsme  s penězi  naložili 
(nakoupili  jsme  potřeby  pro  práci  s keramikou)  a  dotace  byla  zcela  vyčerpána,  povinná 
spoluúčast ve výši 30% dotace byla dodržena.

8) SIPVZ-Krajina za školou

V rámci rozvoje ICT na školách byl vypsán ještě jeden program, ze kterého se nám 
podařilo získat dotaci ve výši 46 500,-Kč.

Náklady a výnosy byly v následujícím členění: v tis. Kč
xxxxxxxxxxxxxx výnosy náklady spoluúčast
počítač, fotoapar. 20 20   7,5
služby 12,5 12,5 15
OON 14 14 0

Hospodářská činnost

V tržbách za služby jsou uskutečněné kurzy pro veřejnost i pro učitele okolních škol, 
angličtina pro děti a nájmy za tělocvičnu a školní prostory. Za utržené peníze kromě nákladů 
nutných k provozu HČ si škola zakoupila výškově nastavitelné židle do učebny informatiky.

výnosy tis. Kč náklady tis.Kč
tržby ze služeb 288 materiál 44
tržby ze stravování  17 potraviny 57

služby 72
hrubé mzdy,OON
SP,ZP,FKSP

81

Kladný hospodářský výsledek ve výši 50 591,07 Kč byl  po schválení  zřizovatelem 
převeden do rezervního fondu. 

   
Základní ukazatele z pololetního výkazu k 30.6.2007

výnosy tis.Kč náklady tis.Kč
dotace z MŠMT 5 452 materiál    781
Grant KÚ PK     10 energie        9
provozní dotace 1 024 opravy       79
úroky      15 cestovné       13
dary      10 náklady na repr.         2



tržby - stravování    505 ostatní služby     597
příspěvek na ŠD      18 mzdové náklady   3 923
prodej materiálu      21 zákonné pojištění   1 356
tržby -DČ      59 tvorba FKSP        78

jiné ost. náklady        42

odpisy        15

Celkem výnosy 7 114 Celkem náklady   6 895
  

Kontroly ve školním roce 2006/2007

1. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje provedla kontrolu ve školní jídelně. 
Neshledala žádné nedostatky.

2. Dále  provedla  Krajská  hygienická  stanice  Pardubického  kraje  kontrolu  dodržování 
povinností  stanovených  zákonem č.258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví  a  o 
změně, v návaznosti na vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích, a ČSN 
EN 12464-1 – světlo a osvětlení.  Dne 4.12.2006 bylo  provedeno podrobné měření 
intenzity umělého osvětlení tabulí ve třídách a intenzity umělého osvětlení na lavicích. 
Bylo zjištěno, že osvětlení tabulí je nedostatečné a v jedné učebně byla nevyhovující 
rovnoměrnost. Tyto nedostatky byly do 31.3.2007 odstraněny.

3. VZP  ČR,  územní  pracoviště  Chrudim   -  kontrola  plateb  pojistného  na  veřejné 
zdravotní  pojištění  a  dodržování  ostatních  povinností  plátce  pojistného  –  dne 
26.3.2007 – nebyly shledány nedostatky.

4. Česká školní inspekce provedla inspekci ve dnech 6. a 7. června 2007. Přílohou této 
výroční zprávy je kopie inspekční zprávy ze dne 18.6.2007.

5. Obec Proseč provedla veřejnoprávní kontrolu hospodaření s finančními prostředky a 
kontrolu fungování vnitřní kontroly – nebyly shledány závady.

Záznamy z těchto kontrol jsou uloženy v ředitelně školy.

Mgr. Jarmila Broulíková
ředitelka školy

V Proseči  dne 24. září 2007   
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