
ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  PROSEČ,  OKRES CHRUDIM

VÝROČNÍ   ZPRÁVA

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Víceletá gymnázia 0
Gymnázia 5
SŠ + SOŠ 32
SOU 8
ISŠ 11
Konzervatoř 0



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

Školní vzdělávací program naší školy nese název Škola mnoha možností. Proč tomu tak je 
vysvětlují úvodní slova učitelů – cituji z našeho ŠVP :

Současný  svět  se  mění  nebývalým  tempem.  Mladé  generaci,  kterou  pro  život  

připravujeme, nabízí velké množství možností, jak život v takovém světě prožít. 

Naším  cílem  je  již  od  školního  věku  vést  žáky   k tomu,  aby  si  tyto  skutečnosti  

uvědomovali. Ale pouhé uvědomění je podle nás málo. Proto dětem nabízíme 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.  
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Chceme našim žákům umožnit v co nejširším měřítku realizovat to, co je zajímá,  

baví, aby škola pro ně nebyla místem strachu, obav a stresů, ale místem, kde je sice mnoho 

práce, ale také  zábavy a legrace, kde jsou učitelé jejich  rádci, partnery. Proto usilujeme o  

jejich zapojení do kulturního, sportovního i jiného dění ve škole i v obci. 

Důraz klademe na: 

• bezpečné prostředí, podněcující zájmy a aktivitu dětí 
• partnerské vztahy mezi učitelem, žákem a rodiči 
• rozvoj osobnosti dětí 
• vzájemné respektování 
• rozvoj spolupráce a komunikace 
• rozvoj zvídavosti dětí 
• propojení školy se životem 
• nastartování do dalšího celoživotního vzdělávání 

Ve školním roce 2007/2008 ve škole máme 14 tříd a 2 oddělení školní družiny.
Výuka probíhá podle učebního plánu Základní škola, který schválilo MŠMT pod č.j. 

847/96-2, ve třídách 2.- 5. a na druhém stupni ve třídách 7.-9. V první a v šestých třídách 
vyučujeme podle ŠVP Škola mnoha možností,  č.j.  559/07-ZŠ. V předmětu cizí  jazyk jsou 
vyučovány angličtina a němčina. Další cizí jazyk je vyučován v devátých třídách -  děti si 
mohou vybrat angličtinu, němčinu a ruštinu.

Učební plán školy

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

Rozvoj 
komunikativ-
ních dovedností

1 1

Cizí jazyk 3 3 4 3 3 3 3

Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4

Základy 
informatiky

1

Prvouka 2 2 3

Přírodověda 1 2

Vlastivěda 2 2

Chemie 2 2

Fyzika 2 2 2

Fyzika a její 
aplikace

2

Přírodopis 2 2 2 1

Zeměpis 2 2 1 2
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Dějepis 2 2 1 2

Občan.výchova 1 1 1

Výchova k 
občanství

1

Rodinná 
výchova

1 1 1

Hudební 
výchova

1 1 1 1 1 1 1 1

Výchova k 
hudebnosti

1

Výtvarná vých. 1 1 1 2 2 2 2 2 1

Pracovní činn. 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Tělesná 
výchova

3 2 2 2 2 2 2 2 2

Volitelné předměty 3 3

Disponibilní 
hod.

1 1 2

Celkem 21 22 24 25 26 29 29 31 32

Volitelné předměty
disponibilní hodiny
Název 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník
Rozvoj komunikativních dovedností /
Hudební dílna / /
Základy ekologie / /
Informatika / /
Jiné výtvarné techniky / /
Školní časopis / /
Psaní na počítači / /
Technická praktika / /
Domácnost / /
Další cizí jazyk (AJ,NJ,RJ) /
Český jazyk a informatika /
Matematika a informatika / /

Disponibilní  hodiny byly využity následujícím způsobem – volitelné předměty v 7. 
ročníku  -   rozvoj  komunikativních  dovedností  si  zvolili  všichni  žáci,  v osmé  třídě 
volitelný  předmět  český jazyk  integrovaný s informatikou také  všichni  žáci  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, sborový zpěv,  náboženství.

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,  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.  Místní podnikatel prodává dětem svačiny a nápoje přímo ve škole.

Třetí a čtvrté třídy prošly plaveckou výukou. 
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Pátá třída absolvovala stmelovací GO program „Dokážu to?“.

Za  velmi  důležitou  považujeme  ekologickou  výchovu.  Jsme  součástí  sítě  škol 
MRKEV, spolupracujeme s Ekocentrem Paleta v Pardubicích a se stanicí ochránců přírody na 
Pasíčkách. Aktivity v oblasti enviromentální výchovy podporujeme ekologizací celého chodu 
školy.  Ve spolupráci s Obcí Proseč se zapojujeme do grantových řízení v oblasti životního 
prostředí. Díky tomu v areálu školy mohla vzniknout naučná stezka.

Další aktivity školy vedou směrem k mezinárodní spolupráci a k získávání kontaktů 
s jinými  školami.  Velmi  intenzivně  pokračuje  spolupráce  s polskou  školou  v Nowém 
Tomyślu. Žáci obou škol pracují na projektech Zdravý životní styl pro příští pokolení a Jak to 
bylo pohádko? Zatím v začátcích je spolupráce s další školou ze Slovenska (projekt se školou 
v Krušetnici již byl ukončen). Ředitelka školy měla mimořádnou příležitost poznat americkou 
školu  Steward  School v Topsfieldu  ve  státě  Massachusetts,  kterou  mohla  navštívit  díky 
osobnímu pozvání bývalé ředitelky této školy.

Co škola poskytuje jako nadstandard : 

K naplnění myšlenky, která je obsažena v názvu našeho ŠVP, využíváme 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 
63  dětí.  Nově  zahájil  činnost  kroužek  florbalu,  na  svoji  činnost  v loňském roce  navázal 
kroužek deskových her. Vedoucími 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.

Tradici  má  na  škole  také  žákovský parlament.  Zástupci  4.  –  9.  tříd  se  pravidelně 
scházejí 1x v měsíci, z jednání parlamentu pořizují zápisy, které jsou zveřejněny na webových 
stránkách školy.

V tomto  školním  roce  se  nám  podařilo  vybavit  3  učebny  interaktivními 
dotykovými tabulemi. Jejich využíváním v hodinách můžeme zpestřit a zefektivnit výuku i 
přispět k větší motivaci žáků.

Velkou  pozornost  věnujeme  čtenářské  gramotnosti.  Díky  velkému  pochopení 
zastupitelstva a díky podpoře pana starosty ing. Martina Nováka byla v letošním školním roce 
knihovnice placena na částečný úvazek z finančních prostředků obce, určitě to přispělo ke 
zpestření činnosti a ke zviditelnění této nedílné součásti školy. Školní knihovna byla otevřena 
od října 2007 v nově upravených prostorách.  Prostory knihovny byly  nově vymalovány a 
rozšířeny o další „studijní“ místnost, kterou učitelé využívali pro výuku. Do části knihovny 
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byl také pořízen nový koberec, který prostor zútulnil. V druhé polovině školního roku bylo do 
studijní  místnosti  knihovny umístěno  5  počítačů  s napojením na internet.  Zakoupeno bylo 

celkem 166 nových  knih.

Během  školního  roku  se  do 
knihovny přihlásilo 126 žáků 

naší  školy  –  tj,  37,8% 
našich  školáků  (83 
z 1.stupně,  43  z 2.stupně). 
Pravidelně  ji  navštěvovalo 
asi  50 dětí.  Knihovnu žáci 
využívali ve dvou dnech po 
2  hodinách.  Po  osobní 
domluvě  bylo  možno 
vypůjčit  si  knihu  i  mimo 

otvírací dobu. Prostory knihovny byly využívány učiteli při 
výuce různých předmětů. 

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 ani v letošním roce nebyly přiděleny finanční prostředky. 

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. 
V letošním roce se závěrečného koncertu zúčastnily pěvecké sbory ze ZŠ Na výsluní Brandýs 
nad Labem, Slůňata a Rozmarýnek.  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. V průběhu tohoto školního roku žáci navštívili 6 
představení v Pardubicích a dále byl realizován zájezd do Horáckého divadla v Jihlavě. Pro 
žáky  letošních  devátých  ročníků  jsme  za  spolupráce  se  SRPDŠ  zorganizovali  zájezd  do 
Národního divadla do Prahy.

 

Ve škole vychází v nákladu asi 100 výtisků školní časopis Šotek.  Na základě objednávky 
je distribuován jednotlivým rodinám a také do školní a obecní knihovny.  V letošním roce 
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poprvé pracovala  redakční  rada v rámci  volitelného předmětu Školní časopis.  Bohužel  se 
stále nedaří, aby byl na webových stránkách školy publikován v elektronické podobě.

Vycházející  žáci  si  letos  opět  za  pomoci  třídních  učitelů  a  učitelů  českého  jazyka 
připravili svůj Almanach. 

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

Práce s     talentovanými žáky    

Samozřejmou  součástí  výchovně  vzdělávacího  procesu  je  práce  s talentovanými  žáky. 
Účastní  se  různých soutěží  a olympiád,  jsou zapojeni  do korespondenčních  soutěží  (např. 
Pikomat).  Velkou  možnost  prezentovat  své  dovednosti  mají  tito  žáci  v pěveckých  a 
sportovních  soutěžích  a  přehlídkách.  Pro  své  spolužáky  i  mladší  žáky  školy  připravují 
prezentace  a  další  různé  aktivity,  při  kterých  mohou  prokázat,  že  jsou  schopni  dobře  se 
připravit, srozumitelně a jasně se vyjadřovat a zaujmout posluchače.

V letošním školním roce  dostali  žáci  devátých  tříd  možnost  vypracovat  absolventskou 
práci. Na velmi slušné úrovni byly práce těchto žáků  :

Michaela Jurkovičová : Závěrečná práce o Brně
Iveta Zindulková : Česká republika a památky UNESCO
Ondřej Pospíšil : Mineralogie
Tyto  práce se staly součástí  žákovské knihovny a budou k dispozici  žákům i učitelům 

školy.

Plány při profilaci školy :
 chceme dokončit zahradní altán, který bude fungovat  

jako  učebna  v přírodě,  tím  vytvoříme  přirozené 
centrum  výuky  předmětů  s environmentálním 
zaměřením  –  přírodovědy  a  přírodopisu,   základů  
ekologie,  pěstitelství,  fyziky,  chemie.  Tato  učebna 
bude  samozřejmě  využívána  i  v jiných  vyučovacích  
předmětech  a v době  mimo vyučování  bude učebna 
k dispozici  žákům školní družiny

 budeme  se  snažit  při  využívání  počítačů  více  
zařazovat  konstruktivní  způsoby  –  e-learning,  mezinárodní  projekty  eTwinning,  
JOBenter, ZAV,…

 chceme podporovat vzdělávání učitelů, případně vzdělávat celý pedagogický sbor, aby 
mohl co nejlépe naplňovat cíle RVP a ŠVP

 školní  časopis  plánujeme  vydávat  též  v digitální  podobě  na  našich  webových 
stránkách

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

 v oblasti ICT chceme zajistit  image software a vytvořit zálohy na všech pracovních 
stanicích  a tím zjednodušit správu počítačové sítě

 chceme se zapojit do projektu, který podporuje využivání interaktivních tabulí na 1.  
stupni

3. Údaje o pracovnících
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Výuku  zajišťuje  23  pedagogických  pracovníků  (přepočtených  učitelů  20,546, 
vychovatelek  ŠD 1,644)  ,  1  asistent  pedagoga – 0,750. Provoz školy má na starosti  8 
správních zaměstnanců (přepočtených 6,531), obědy připravuje a pitný režim zajišťuje 5 
pracovníků školní jídelny (přepočtených 4,5).

Počet učitelů ZŠ 23
Počet vychovatelek ŠD 2
Počet správních zaměstnanců ZŠ 8
Počet správních zaměstnanců ŠJ 5
Počet zaměstnanců celkem 38

Pedagogičtí 
pracovníci

Funkce Stupeň 
vzdělání

Aprobace Poznámka,vzdělávání

Hana Boušková zást.ŘŠ VŠ M-Z
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
Romana 
Dostálová

učitelka 5.rok 
studuje VŠ

Studuje TV - Z Částečný úvazek

Jitka Jeřábková vychovatelka SŠ
František Kašpar učitel SŠ 1.-5.r. Vyučuje  práce  v 

dílnách
Petr Košňar učitel VŠ AJ,náboženství
Šárka Kovářová Učitelka,EVVO 

koordinátor
VŠ M-CH

Lenka Kvapilová učitelka VŠ 1.-5.r. od 1.2.2007
Hana Lacmanová učitelka VŠ 1.-5.r. od 1.2.2007 MD
Marek Lustyk učitel,ICT 

koordinátor
VOŠ výuka  informatiky, 

správce sítě
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 VŠ RJ-D NJ (Phare)
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poradkyně
Lenka Tomášková učitelka 5.rok 

studuje VŠ
Studuje  HV  - 
ČJ

Částečný úvazek

Zároveň má částečný 
úvazek  v knihovně 
(OÚ)

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

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

jazyků AJ – od 
XII/2005

Veronika 
Doležalová

asistent 
pedagoga

SŠ

    Z celkového  počtu  23  učitelů  má  20  ukončené  odpovídající  vzdělání,  2  učitelky 
dokončují  poslední  ročník  studia  učitelství  na  pedagogické  (UK Praha)  a  přírodovědecké 
fakultě (UP Olomouc). Pan Marek Lustyk je absolventem VOŠ pedagogické v Litomyšli  a 
v tomto  roce  u  nás  učil   informatiku.  Práce  v dílnách  vyučoval  důchodce  pan  František 
Kašpar.

Vychovatelky  školní  družiny  splňují  kvalifikaci  a  také  výchovný  poradce  má 
odpovídající vzdělání. 

Na škole chybí aprobovaní učitelé těchto předmětů : I, AJ, Z, PČ, RV, NJ,VV. 

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 3 7 3 9 1 6 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
Alena Jadrná vedoucí ŠJ(od 9.5.) 1,0 SŠ
Věra Melšová zást.vedoucího 1,0 učební obor
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Věra Lopourová samost. kuchařka 1,0 učební obor
Libuše Netolická pomocná kuchař. 1,0 učební obor
Iva Novotná pomocná kuchař. 0,250 učební obor

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

14 333 23,8 16,2

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 20 3 2

Pohádkový zápis do 1.třídy.

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. Již druhý rok 
využíváme e-learning JOBenter . Je určen pro žáky 8. ročníků. Dětem usnadňuje orientaci při 
budoucí volbě povolání. Obsah kurzu tvoří 10 lekcí, které se věnují tématům důležitým  pro 
volbu povolání. Jsou to například tyto okruhy: proč lidé pracují, vyděláváme, možnost studia 
po ZŠ,  nezaměstnanost, podnikání a zaměstnání, … Na závěr každé lekce žáci vyplní test 
s možností  okamžité  kontroly.  Další  příležitost  k tomu,  aby  se  nad  volbou  povolání  více 
zamysleli, jim dává závěrečný úkol v podobě eseje. 

Škola využila i další možnosti představit dětem různá povolání – např. Den dětí prožili žáci 
7.B a děvčata z osmých tříd u vojenského útvaru v Chrudimi.
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Šk. rok 2007/2008 Celkem Chlapci Dívky
Víceletá gymnázia 0 0 0

Absolventi 
ZŠ

9. tř.

56

34 21
8.tř. 0 1
7.tř. 0 0
6.tř. 0 0

Rozmísťovací řízení

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Výsledky vzdělávání žáků

Ročník Počet žáků Prosp.s vyzn. Prospělo Neprospělo
1. 20 20 - -
2. 27 24 3 -
3. 38 32 6 -
4. 22 14 8 -
5. 30 15 15 -
6. 47 16 31 1
7. 45 8 37 -
8. 47 13 34 -
9. 55 8 47 -

Hodnocení chování žáků
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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 0 51 0

Integrovaní žáci : 

Druh postižení Počet žáků

S vývojovými poruchami učení 29

S vývojovou poruchou chování 1

Vzdělávání podle individuálního plánu bylo umožněno 9 žákům.

Odbor školství, mládeže a sportu KÚ Pardubického kraje vyhověl naší žádosti a vydal 
souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga pro integrovaného žáka s poruchou chování. 
Náplň výchovné práce asistentky byla zaměřena na zkvalitnění společenského chování tohoto 
žáka a na vytváření základních pracovních, hygienických i jiných návyků. 

Při práci s handicapovanými žáky škola spolupracovala s PPP Chrudim.

Hodnocení minimálního preventivního programu  2007 / 2008
Program byl naplňován ve všech bodech. Metodik prevence se zúčastnil pravidelného 

setkání metodiků – PPP Chrudim.
  Nabídka programů pro preventivní činnost je k dispozici ve sborovně 1. i. 2. stupně a 

byla v průběhu roku využívána. Propagační materiály jsou k dispozici u pí.  uč.Kovářové a 
učitelé si je dle potřeby půjčovali.

Výchova  ke  zdravému  životnímu  stylu  byla  začleněna  do  výukových  programů  v 
rámci  všech  ročníků  i  všech  předmětů  s  přihlédnutím  k  věku  dětí  a  individuálním 
zvláštnostem.  V rámci  školy pracuje  poměrně  široké  spektrum zájmových  volnočasových 
aktivit,  které zapojují velkou část žáků v odpoledních hodinách. Velmi se snažíme, aby se 
právě těchto akcí účastnili žáci, kteří jsou nějakým způsobem ohroženi.

Jakékoliv  náznaky  problémů  jsou  okamžitě  a  ještě  v zárodcích  podchyceny.  Ve 
spolupráci  s  třídními  učiteli  bylo  průběžně  konzultováno výchovné působení  a  eventuální 
problémy výchovného rázu  (ve smyslu  prevence  proti  šikaně,  odhalování  možného  rizika 
sociálně  patologických  jevů,  v jednom  případě  sebepoškozování  žákyně).  Zároveň  byla 
navázána užší spolupráce s rodiči a s dětskou lékařkou.  

Sociálně patologické jevy jako vandalismus se ve škole sice objevily, ale spíš drobné 
prohřešky musely děti  ihned napravit.  Také se projevily náznaky záškoláctví.  V mnohých 
případech  rodiče  dětem  omlouvali  zbytečnou  absenci.  Situace  byla  řešena  ve  spolupráci 
s MěÚ Chrudim odborem péče o rodinu a dítě.   

Nedaří se řešit kouření několika žáků mimo školní areál. 
Ve třídách byla zařazena řada aktivit, které pomáhají vytvářet pozitivní sociální klima 

a posilují komunikační dovednosti při řešení problémů. 
Minimální preventivní program považujeme za účinný. Chceme jej dále doplňovat a 

rozšiřovat dle aktuálního stavu a na základě nových informací např. ze seminářů, kterých se 
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pedagogové  účastní.  Avšak v této  velmi  komplikované  oblasti  až  čas  ukáže,  zda  se  nám 
podařilo formovat psychicky zdravé děti, které za všech okolností budou mít odmítavý postoj 
ke všem druhům sebedestruktivního chování a porušování zákona.

6. Další vzdělávání učitelů. 

Studium k výkonu specializovaných činností – KOORDINÁTOR ŠVP – NIDV Pardubice 
– Mgr. Zdeněk Pecina dokončil úspěšně studium v červenu 2008

Jazykové vzdělávání učitelů  
Brána jazyků  - J.Broulíková, V.Stoklasová – dosažení úrovně A2 a další pokračování ve 
studiu 
Alena Zvárová – dosažení úrovně B1 a další pokračování ve studiu
Od září  plánujeme pro zaměstnance  školy kurz angličtiny,  který bude vyučovat  přímo ve 
škole učitelka angličtiny Alena Zvárová. 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. 

Další vzdělávání  
Montesorri I – Aktivity každodenního života – J.Broulíková, D.Smělá
eTwinning – seminář – J,Pavlovičová, K.Nováková
Národní konference eTwinning – J.Broulíková, J.Pavlovičová, K.Nováková
Právní vědomí škol a školských zařízení – J.Broulíková
Alternativní přístupy k výuce matematiky – I.Dočkalová
Od starověkých astronomů k počítačovým expertům – I. Dočkalová
Základy práce s počítačem – Š.Kovářová, J.Stodola
Konference EVVO Pardubice – Š.Kovářová
Proč často ztrácíme energii a sílu (KPS Vsetín) – cyklus seminářů - H.Mrkosová
Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS – Jana Pavlovičová
ZŠ a Evropská unie (Masarykova univ.) – Z.Pecina, A.Zvárová
Projektová výuka (Ekodomov Kutná Hora) – Z.Pecina, J.Stodola
Inovační přístupy v oblasti prevence sociálně patologických jevů – Z. Pecina
Nejtvrdší droga? Sekta!  - Z.Pecina
Průběžné vzdělávání pro učitele HV – D.Smělá
Cesty k efektivnější výuce – činnosti, metody a formy – přírodovědné předměty – 
J.Stodola
Genderova rovnost ve škole – A.Sudková
Škola? V pohodě! – A.Vášková, V.Stoklasová, H.Mrkosová
Začínající učitel – Lenka Tomášková

V letošním roce se neuskutečnila žádná vzdělávací akce pro celý pedagogický sbor, ale 
chceme v tomto trendu pokračovat opět v roce následujícím.
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti          

Prosečánek vystoupil se svým vánočním programem v Brně na náměstí Svobody. Tentýž den 
měli všichni zpěváčci ještě další velký zážitek - byli  hosty Brněnského rozhlasu. Mohli si 
prohlédnout  rozhlasové  studio,  sledovat  práci  redaktorů  a  sami  si  také  na  vlastní  kůži 
vyzkoušeli, jaké to je, když se „jede na ostro“. 

ISŠT  ve  Vysokém  Mýtě  -  soutěž  odborných  dovedností  žáků  základních  škol -  žáci 
soutěžili v oboru ručního zpracování kovů, kde měli prokázat především přesnost a kvalitu 
zpracování. V soutěži jednotlivců Honza Miletín obsadil 3. příčku, Mirek Halouska zvítězil. 
Družstvo ve složení  Miroslav Halouska, Jan Miletín, Josef Kašpar, Marek Mauer,  Jan Černý 
a Marek Laška získalo 1. místo

Regionální soutěž v sólovém zpěvu chlapců Pardubický slavík - Jakub Klofát ve 3. kategorii 
1.místo a Jiří Chalupník získal čestné uznání. 

Krajská přehlídka pěveckých sborů Hradec Králové – Prosečánek - stříbrné pásmo      

Pěvecká soutěž O bílého havrana Edgara Allana Poea (anglicky zpívané písně) – 2x třetí 
místo : Lucie Hromádková a duo Lucie Hromádková a Pavla Šenkýřová

Okresní  kolo  atletické  všestrannosti  nejmladšího  žactva  –  ZŠ  Proseč  2.místo,  Viktor 
Koutný  a  Jan  Hromádková–  1.  místo  ve  své  kategorii,  druhá  místa  :  Lucie  Drahošová, 
Štěpánka Doležalová a Ladislav Musílek , třetí místo : Lucie Loskotová

Okresní kolo BASKET CUP 2008 – chlapci 2. místo

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo – 6. místo Lukáš Ondráček

Korespondenční matematická soutěž Pikomat – Lukáš Ondráček – 1. místo

Skutečský  slavík  –  1.  místo  :  M.Vodičková,  A.Vopařilová  a  Lucie  Hromádková , 
absolutním vítězem celé soutěže se stalo duo z naší školy Lucka Hromádková a Pavla 
Šenkýřová

Víceletá gymnázia 0
Gymnázia 5
SŠ + SOŠ 32
SOU 8
ISŠ 11
Konzervatoř 0



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
• Deváťáci  pozvali  své  nejmladší  spolužáky  (prvňáčky)  a 

společně zasadili v areálu školy cibule tulipánů a narcisů

• třída 5.A připravila  projektový den pro spolužáky z ostatních 
tříd  1.  stupně  při příležitosti  Vánoc,  stejný  program  děti 
zorganizovali i pro své rodiče  

• sportovně zábavný program pro děti z Polska připravila 9.A
• 6.B  připravila  pro  spolužáky  z prvního  stupně  překážkovou 

dráhu
• 9.A připravila  Kiličkiádu pro žáky 

1. stupně při příležitosti svátku dětí

• Čtvrťáci připravili pro prvňáčky hry 
v areálu  školy,  mohli  si  tak zahrát 
na učitele a vyzkoušet si organizaci takovéto akce

• 9A,B připravovala pro 2. – 4. třídu matematické rozcvičky
• 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 

• 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 – Rozloučení se školou v režii žáků 9. tříd a za účasti 
zástupců OÚ
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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 
připravovali vánoční výzdobu – Mgr. Hana Mrkosová

• Uskutečnilo se také  předvánoční setkání rodičů a dětí 5. třídy. 
Děti měly připravené na stanovištích různé aktivity, které patří 
k vánočním svátkům – Mgr. Alena Vášková

C) Další akce
• celoroční projekt s názvem Školní knihovna v proměnách roku, jehož cílem je přiblížit 

dětem tradice  a  zvyky  v našem kraji.  Již  v prosinci  jsme  zorganizovali  výtvarnou 
soutěž s názvem Namaluj dárek pro Mikuláše – Vyrob dárek pro Mikuláše a literární 
přehlídku s názvem Milý Ježíšku..., v níž děti psaly dopisy Ježíškovi. Žáci soutěžili 
v několika  kategoriích  a  vítězné  práce  vybrané  porotou byly  ohodnoceny knižními 
cenami. Akce byla ukončena výstavou. Na přelomu ledna a února se v tělocvičně ZŠ 
uskutečnilo zábavné odpoledne s názvem Maškarní rej, v rámci něhož byla vyhlášena 
soutěž O největší usmaženou koblihu. Školní knihovna také pro své pravidelné čtenáře 
zorganizovala  zájezd  na  Velikonoční  výstavu  do  skanzenu  Betlém  v Hlinsku  a 
v červnu do skanzenu na Veselém Kopci, kde byl pro děti připraven projekt s názvem 
Veselý  Kopec  školám  –  Stavím,  stavím  domeček.  Obou  zájezdů  se  zúčastnilo 
v průměru 35 dětí převážně z 1.stupně

  
• vánoční koncert školních sborů pro veřejnost
• Prosečská hvězda – soutěž v sólovém zpěvu
• Den Země –  ekologické aktivity, soutěž ve sběru hliníku, úklid veřejných prostranství
• sportovní soutěže – malá kopaná, stolní tenis, soutěže ve šplhu a atletice l. st., florbal, 

odbíjená
• závěrečný  koncert  pěveckých  sborů  pro  veřejnost,  na  kterém  v rámci  spolupráce 

sbormistrů,  vystoupily také   pěvecké sbory ze ZŠ Na výsluní Brandýs nad Labem, 
Slůňata a Rozmarýnek  - naši školu navštívili ve dnech 18.-19.6., Ve středu odpoledne 
zazpívaly s našimi  pěveckými  sbory na společném koncertě.  Po skončení  koncertu 
následovala  v sokolovně  společná  diskotéka  a  po ní  se  děti  odjížděly ubytovat  do 
rodin.  Druhý den ráno jsme se sešli  ve škole a společně vyrazili  na procházku do 
Toulovcových Maštalí. Po návrátu následoval ještě společný oběd a po něm nastalo 
loučení. Návštěva zpěváčků z Brandýsa byla jistě pro všechny velkým přínosem, a to 
nejen po stránce hudební. V příštím školním roce bychom chtěli návštěvu oplatit a jet 
si zazpívat do Brandýsa nad Labem.

• GO programy pro žáky 5. tříd

Další aktivity a spolupráce školy
- Muzeum hasičů - spolupráce při realizaci projektu pro žáky 8. tříd
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- 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 Hlinsko – beseda se žáky,  hasičský kroužek, výtvarná soutěž, projekt 
Ochrana člověka za mimořádných situací, exkurze žáků do HZS Hlinsko

- spolupráce  s Českým červeným křížem Chrudim –  první  pomoc  –  praktický 
seminář pro žáky 9. tříd, 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 
- spolupráce  s dopravním inspektorátem Chrudim,  Policií  ČR Skuteč  -  projekt 

Ajax spojený s besedou pro 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
- Český svaz bojovníků za svobodu v Chrudimi – beseda se žáky při příležitosti 

63. výročí osvobození, poznávací zájezd do Lidic a Terezína , zúčastnilo se 20 
žáků, účast na pietní akci v Ležákách – 7 žáků, návštěva památníku v Ležákách 
– 55 žáků

- Výtvarné studio Dolní Újezd – návštěvy výstav výtvarných prací,  konzultace 
s našimi učiteli VV

- CPK-CHRPA  -  účast  ve veřejné sbírce na podporu  výcviku koní  a propagaci 
hiporehabilitace

- Eurocentrum Pardubice – beseda o EU se žáky 5. a 9. tříd.
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Mimořádné události tohoto školního roku

1) Náš mezinárodní projekt Zdravý životní styl pro příští pokolení  získal od 
Národní agentury pro evropské vzdělávací programy ocenění eTwinning 
Quality Label na národní úrovni. Slavnostní předávání se uskutečnilo na 
4. národní konferenci eTwinning, která proběhla v Plzni ve dnech 24. 
– 26. dubna 2008. 

     

2) Projekt Zdravý životní styl byl také prezentován na Konferenci Programu 
celoživotního učení,  která  se  konala  23.  dubna 2008 v hotelu Olympik  v 
Praze za účelem propagace a šíření výsledků mezinárodní spolupráce na téma 
Zdraví, zdravý životní styl, zdravotní a sociální péče. 

3) Naše partnerské školy se dohodly na obsahu dalšího společného projektu. 
Nese název Jak to bylo pohádko? S jeho realizací již obě školy začaly.

4) Pokračuje spolupráce s paní Evou Paddock, která pochází z Proseče, nyní 
žije v Bostonu. 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 při 
její návštěvě prosečské školy v minulém školním roce. 

Letos měla ředitelka školy možnost díky pozvání paní Evy Paddock navštívit 
Steward elementary school Topsfield ve státě Massachusettc v USA.  
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5)

Dne  20.  6.  2008   jsme   po  roce  opět  navštívili  Vídeň,  která  nás  stále 
překvapuje dalšími pozoruhodnostmi a krásami. Kromě známých památek 
jsme se  tentokrát podívali do zoologické zahrady v Schönbrunnu. Zažili 
jsme  ale  také  neopakovatelnou  atmosféru,  která  souvisela  s právě 
probíhajícím mistrovstvím Evropy ve fotbale. 

        

6) Žákovská  knihovna  zaznamenala  organizační  a  personální  změny.  Po 
dohodě se starostou obce je školní knihovnice placena z obecních peněz a 
pro  práci  ve  škole  má  v úvazku  jeden  pracovní  den.  Díky  tomu 
knihovnice mohla realizovat celoroční projekt a knižní fond je evidován 
také v digitální podobě. 

7) V rámci  rozvojového  programu  Podpora  EVVO  jsme  na  náš  projekt 
Učíme  se  v přírodě  získali  finanční  prostředky,  které  jsme  použili  na 
výstavbu  učebny  v přírodě  a  na  nákup  pomůcek  pro  ekologickou 
výchovu.

Doplňková činnost
                 

a) Semináře a kurzy pro veřejnost : 
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1.     1.          Keramika  pro  pokročilé   –  lektorkou  byla  Mgr.  Věra 
Srdečná

2. Základní obsluha osobního počítače   -  cyklus  seminářů  – 
lektorskou  práci zajistila Mgr. Věra Srdečná

b) Pro Centrum pro integraci cizinců (CIC),Kubelíkova 55 ,130 00 Praha 3 jsme zajistili 
výuku  ČJ  a  práce  na  PC  pro  dva  žadatele  o  azyl  v     rámci  projektu  „Individuální   
podpora zaměstnávání cizinců v     ČR“.  

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

Ke stravování bylo ve školním roce 2007/2008  přihlášeno 261 dětí a 31 zaměstnanců.
Celkem bylo uvařeno a vydáno 43 446 obědů:
Žáci 7-10 let 11899 obědů
Žáci 11-14 let 19386 obědů
Žáci 15 let a více    7035obědů
Zaměstnanci   4684 obědů
Cizí strávníci     442 obědů

Modernizace ŠJ.

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

Spotřební koš za rok 2007/2008.

Potraviny
% plnění

Maso 87,88
Ryby 96,71
Mléko 101,92
Mléčné výrobky 98,70
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Volné tuky 54,50
Volný cukr 61,67
Zelenina 113,96
Ovoce 101,02
Brambory 70,97
Luštěniny 91,40

9.Hospodaření školy za rok 2007

V uplynulém roce byl provoz  školy financován z těchto zdrojů:

1) MŠMT prostřednictvím KÚ Pardubického kraje  
2) Obec Proseč
3) Projekt SIPVZ 
4) Dotace MŠMT – program sociální prevence
5) Grant KÚ PK -  spolupráce s partnerskými regiony
6) Doplňková činnost

1)Dotace MŠMT 

výnosy v tis. Kč náklady v tis. Kč
mzdy      7 795 mzdy    7 795
OON           45 OON         45
FKSP         156 FKSP.       156
zdrav. a soc. poj.      2 745 zdrav. a soc. poj.    2 728
ONIV         265 ONIV       282
celkem výdaje    11 006 celkem náklady  11 006

ONIV (v tis.)

Učební pomůcky    93 
Učebnice    83
Ochranné prac.pomůcky      6
Cestovné    20
Vzdělávání pedagogů    23
Plavecký výcvik    24
Zákonné poj.prac.úr.    33
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2)Provozní dotace 

náklady v tis Kč výnosy v tis. Kč
spotřeba potravin   882 stravování    842
škol.potř. a učebnice     22 provozní dotace 2 048
uč. pom., knihy     52 prodej materiálu      40
mat.pro opravy     29 jiné výnosy      1
předplatné      3 úroky      37
čistící prostředky     67 příspěvek na ŠD      27
DDHM vč. počítačů   479 použití RF      87
ostatní materiál   143
pohonné hmoty       2
vodné     33  
opravy a udržování   183
cestovné       1
reprezentace       3
telefon,internet     65
poštovné       7
školení       7
software+soft. služby     30
konzultace VT     18
doprava     28
praní prádla      5
ost. služby   827
bank. poplatky     31
pojistné     18
techn. zhodn.     89
odpisy     30
OON     10     
daň     18
Celkem náklady 3 082 celkem výnosy 3 082

Z rezervního  fondu  jsme  během  roku  čerpali  na  nákup  šatních  skříněk,  zařízení 
klimatizace učebny informatiky, nákup a lepení lina a koberce do ŽK. Po dohodě s obcí jsme 
dofinancovali z RF nákup interaktivních tabulí, aby HV byl k 31.12. 0,-Kč.

3)SIPVZ 

V rámci projektu SIPVZ škola obdržela dotaci ve výši 15 000,-Kč. Za tuto částku jsme 
zakoupili  1  počítačovou  sestavu,  zbytek  veškerých nákladů na  počítačovou  síť  musel  být 
hrazen z rozpočtu obce.

4)Grant  MŠMT – program sociální prevence
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Obdrželi  jsme10 tis. Kč na projekt „Táhneme za jeden provaz.“

výnosy tis.Kč náklady tis.Kč spoluúčast rodičů
materiál 0,5  0,5 1,5 potraviny
cestovné 0,7  0,7
služby - ubyt. 3,8  3,8 3,3 obědy
OON 5  5

  5) Grant KÚ PK – spolupráce s     partnerskými regiony  

Od Krajského úřadu PK jsme v rámci programu Podpora rozvoje zahraničních vztahů 
Pardubického kraje získali grant ve výši 15 000,-Kč na projekt „Zdravý životní styl pro příští 
pokolení.“

výnosy tis.Kč náklady tis. Kč spoluúčast rodičů
Materiál, potraviny 7 7
Služby –
obědy,vstupné

8 8 20 doprava

Na projekt jsme získali 7 500,-Kč od sponzorů. Tyto peníze jsme využili k zajištění 
pobytu polských dětí u nás (hlavně stravování) a našich v Polsku (cestovní pojištění).

Škola  zakoupila  dárečky pro  polské  děti  i  učitele,  byl  vyroben  videofilm o škole, 
celkové náklady činily 14 918,-Kč.

6)Doplňková činnost

V tržbách za služby jsou uskutečněné kurzy pro veřejnost, obědy pro cizí strávníky a 
nájmy  za  tělocvičnu  i  školní  prostory  o  prázdninách.  Za  utržené  peníze  kromě  nákladů 
nutných k provozu DČ škola zakoupila 1 CD přehrávač a dofinancovala nákup dataprojektoru 
a výukového softwaru k interaktivní tabuli. 

výnosy tis. Kč náklady tis.Kč
tržby ze služeb  101 materiál 47
tržby ze stravování  115 potraviny 44

služby 65
hrubé mzdy,OON
SP,ZP,FKSP

57

Kladný  hospodářský výsledek  ve  výši  3 177,61  Kč  byl  po  schválení  zřizovatelem 
převeden do rezervního fondu. 

10.Základní ukazatele z pololetního výkazu k 30.6.2008

výnosy tis.Kč náklady tis.Kč
dotace z MŠMT 5 612 materiál     875
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grant KÚ PK     30 energie       15
provozní dotace 1 076 opravy       98
úč. dot. MŠMT    100 cestovné         9
dotace MŠMT      10 náklady na repr.         5
tržby - stravování    513 ostatní služby     722
příspěvek na ŠD      18 mzdové náklady   3 846
prodej materiálu      22 zákonné pojištění   1 337
tržby -DČ      73 tvorba FKSP       76
úroky      18 jiné ost. náklady       81
jiné výnosy        4 odpisy       15
Celkem výnosy 7 476 Celkem náklady 7 079

  
Hospodářský výsledek k 30.6.2008  hlavní činnost                  393 316,59Kč

      doplňková činnost         4 008,79Kč

11.Kontroly ve školním roce 2007/2008

1. Okresní  správa  sociálního  zabezpečení  Chrudim  –  kontrola  pojistného, 
provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění  - 
finanční rozdíly nebyly zjištěny.

2. Krajská  hygienická  stanice  Pardubického  kraje  –  kontrola  dodržování 
povinnosti stanovených zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví – 
ŠD, ZŠ č.p.  260 - nebyly zjištěny hygienické nedostatky,  budova č.p.  70 – 
chybí úklidová komora – ihned byla provedena náprava.

3. Krajská  hygienická  stanice  Pardubického  kraje  –  kontrola  dodržování 
povinnosti stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
– ŠJ – jídelníček vyhovuje, pracovní hygiena je v pořádku, sklady, lednice bez 
závad, pracovní plochy a náčiní jsou řádně označeny. Chybí odkládací plocha 
u úseku drůbeže – ihned provedena náprava.  Je nutno přepracovat  příručku 
HACCP – příručku dle potřeb naší školní jídelny vypracovala firma ITER,Ing. 
Pavla Humpolíková .

Záznamy z těchto kontrol jsou uloženy v ředitelně školy. 

Mgr. Jarmila Broulíková
ředitelka školy

V Proseči 15.10.2008
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