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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 : Václava Lettlová, Proseč 
                 723 484 255 

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

2. Charakteristika školy, materiálně technické podmínky, vzdělávací 
program 

 
Jsme spádovou školou pro děti z okolních obcí - Boru, Zderaze, Perálce, Nových Hradů, 

Budislavi, Hluboké a Leštiny.  Chceme pro ně vytvořit školu se zajímavým programem, ve 
které je bezpečné prostředí. 

Výuka probíhá ve většině tříd podle ŠVP, který si učitelé sami vytvořili a dle potřeby 
jej upravují, snaží se být kreativní, průběžně se vzdělávají. Významným pomocníkem je 5 
interaktivních tabulí a počítačová učebna, kde je pro žáky celá řada výukových programů, 
zajištěn je přístup na internet. Nově vzniklá jazyková učebna znamená posun vpřed ve výuce 
cizích jazyků. Od 7. třídy si žáci vybírají volitelné předměty ze široké nabídky. Škola nabízí i 
celou řadu mimoškolních aktivit a nepovinných předmětů, které děti učí smysluplně trávit 
volný čas.  

Rozsáhlý školní areál s hřištěm s umělým povrchem a  jednoduchou lezeckou stěnou 
je dětem k dispozici před vyučováním i po vyučování a tráví zde velké přestávky. Za podpory 
Pardubického kraje vznikají ekologicky zaměřené naučné stezky. 

Chceme, aby péče o ducha i tělo byla v harmonii.  Využíváme místních sportovišť i 
přírodních podmínek (běžecké lyžování, paintball,…), pořádáme zájezdy do krytého bazénu a 
sportovní haly ve Skutči, organizujeme plaveckou výuku, lyžařský výcvik, GO programy. Na 
hale 2. stupně děti využívají stůl na stolní tenis a nově i stolní kopanou, ve třídách na 1. stupni 
jsou k dispozici cvičební pomůcky pro drobné pohybové hry. Ke zdravému životnímu stylu 
patří i dodržování pitného režimu. Žáci 1. – 6. tříd svačí ve školní jídelně, kde je k dispozici 
čaj, všichni mají možnost nákupu dotovaného mléka.  Je zajištěn prodej balených svačin a 
nápojů přímo ve škole. 
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Snažíme se navázat na tradice obce i školy a podporujeme žáky v zájmu o kulturu. 
Zaměřujeme se na výchovu čtenáře. Školní knihovna je jednou z priorit školy. Podporujeme 
literární tvořivost dětí (projekt Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského), škola organizuje 
celostátní soutěž Malá Proseč Terézy Novákové, účastníme se obdobných soutěží v rámci 
kraje a republiky. Tradicí se staly návštěvy divadel. Hudebnost je pěstována v pěveckých 
sborech.  
           Součástí výuky je sexuální výchova, účastníme se projektu Čas proměn, pořádáme pro 
žáky 9. tříd besedu s lékařem. 

EVVO považujeme za velmi důležitou. Jsme součástí sítě škol MRKEV, 
spolupracujeme s Ekocentrem Paleta v Pardubicích a se stanicí ochránců přírody na 
Pasíčkách. Aktivity v oblasti environmentální výchovy podporujeme ekologizací celého 
chodu školy.  

Snažíme se vychovávat žáka = Evropana, škola je zapojena v mezinárodních 
projektech (eTwinning). Pokračujeme ve spolupráci s polskou školou v Nowém Tomyšlu, 
současný společný projekt nese název Čech a Lech byli bratři. Je zaměřen na poznávání 
společných kořenů a prvků prolínajících se v životě Čechů a Poláků, společné okamžiky 
v dějinách, osobnosti spojené s oběma národy a začlenění obou států do kulturního dění 
v Evropě. Děti představují svým kamarádům z Polska například naše hudební velikány jako 
byl Antonín Dvořák nebo Bedřich Smetana, získávají informace o velkých osobnostech 
Polska– F.Chopin, Jan Pavel II., Mikuláš Koperník a další. Všechny vytvořené materiály 
budou oběma školám v budoucnu sloužit jako učební pomůcky. 

Žáci mohou mnoha způsoby vyjádřit svůj názor na dění ve škole – žákovský parlament, 
školní časopis, ankety, schránka důvěry, školské poradenské pracoviště. Jsme rádi, že děti 
otevřeně diskutují o tom, co se jim nelíbí a co by si přály změnit, jejich podněty bereme 
vážně. Zároveň žáci dovedou i ocenit zdařilé akce, nové vybavení a techniku i další změny, 
kterými škola prochází. 

Děti mohou přicházet s nápady na školní a třídní akce, učí se je připravovat pro své 
spolužáky a učí se nést zodpovědnost za jejich realizaci. Vycházíme z výukové pyramidy a 
zařazujeme aktivity, při kterých se děti učí navzájem. Chceme našim žákům umožnit v co 
nejširším měřítku realizovat to, co je zajímá, baví, aby škola pro ně byla místem, kde se 
nenudí, kde je pro ně v hodinách i po vyučování přitažlivý program.   

 
 

 
 
 
Ve školním roce 2009/2010 ve škole máme 14 tříd a 2 oddělení školní družiny. 
Výuka probíhá ve třídách 4.- 5. a na druhém stupni v 9.třídě podle učebního plánu 

Základní škola, který schválilo MŠMT pod č.j. 847/96-2. V ostatních třídách vyučujeme 
podle ŠVP Škola mnoha možností, č.j. 559/07-ZŠ. V předmětu cizí jazyk jsou vyučovány 
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angličtina a němčina. Další cizí jazyk je vyučován v sedmých, osmých a devátých třídách -  
děti si mohou vybrat angličtinu, němčinu, ruštinu, případně základy ekologie. 

 
Učební plán školy 

 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk 9 10 8 8 8 5 4 5 4 

Rozvoj 
komunikativ- 
ních dovedností 

     1    

Cizí jazyk 1 1 3 3 3 3 3 3 3 

Matematika 4 5 5 5 5 4 5 4 4 

Základy 
informatiky 

     1 1   

Prvouka 2 2 2       

Přírodověda    1 2     

Vlastivěda    2 2     

Chemie        2 2 

Fyzika        2 2 

Fyzika a její 
aplikace 

     2 2   

Přírodopis      2 2 2 1 

Zeměpis      2 2 1 2 

Dějepis      2 2 2 2 

Občan.výchova        1 1 

Výchova k 
občanství 

     1 1   

Rodinná 
výchova 

        1 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1    1 

Výchova k 
hudebnosti 

     1 1 1  

Výtvarná vých. 1 1 2 2 2 2 2 1 1 

Pracovní činn. 1 1 1 1 1 1 1 půl 1 

Volba povolání        půl  

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Volitelné předměty      2 2+1+1 3 

Disponibilní 
hod. 

        2 

Celkem 21 22 24 25 26 29 30 31 32 

 
 
 



5 
 

Volitelné předměty 
disponibilní hodiny 

    

Název 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 
Matematický seminář   / / 
Hudební dílna    / 
Základy ekologie  / /  
Informatika   / / 
Jiné výtvarné techniky    / 
Psaní na počítači   / / 
Technická praktika   /  
Domácnost   / / 
Další cizí jazyk (AJ,NJ,RJ)  / / / 
Český jazyk a informatika     
Matematika a informatika   /  

 
Disponibilní hodiny byly v 9. třídě na žádost rodičů využity k výuce druhého cizího 

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

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

 
Co škola poskytuje jako nadstandard :  
 
V letošním roce jsme se připojili k nemnoha školám v republice, ve kterých působí 

školní psycholog. Díky projektu VIP Kariera IPPP Praha na naší škole vzniklo Školské 
poradenské pracoviště.  Klinický psycholog PhDr Ladislava Lažová je ve škole pravidelně 
dva dny v týdnu, za celý školní rok ji navštívilo 28 rodičů, většina opakovaně. V individuální 
péči se věnovala 25 žákům, většině pravidelně 1x týdně. Všichni udělali velký pokrok. Ve 
třídách strávila 51 vyučovacích hodin. S dětmi si povídala, řešila s nimi problémy, 
diskutovala o konkrétních tématech. Do výčtu aktivit školního psychologa patří také 
přednášky či besedy s rodiči předškolních dětí, s rodiči osmáků i deváťáků a také spolupráce 
s MŠ.      

Našim žákům nabízíme moderně vybavenou školu – k dispozici je 5 interaktivních 
tabulí, téměř 50 počítačů s přístupem na rychlý internet. 
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Cvičná kuchyně je zrekonstruovaná a moderně vybavená, změn doznala i školní dílna.  
V letošním roce se nám podařilo vybavit nejmodernější technikou učebnu cizích jazyků, 
vzniklo tak pracoviště na špičkové úrovni. 

 

          
      

 
Žákům nabízíme velký počet volitelných a nepovinných předmětů, ale také  různé  

zájmové útvary. Pro mladší žáky je to například tvořivá dílna, florbal, kroužek deskových her, 
pro starší žáky kroužek počítačové grafiky a v závěru školního roku vznikl také technický 
kroužek. Vedoucími byli většinou pedagogové. 

 
 

 
 
  Rozvoj čtenářské gramotnosti je pro nás prioritní. Také v letošním školním roce  je 

knihovnice placena na částečný úvazek z finančních prostředků obce a zároveň je pracovnicí 
obecní knihovny. Žáci si zde půjčovali knihy a využívali počítače. Knihovnu navštěvovalo 
povětšinou pravidelně 174 dětí a půjčily si celkem 1105 knih. Během školního roku přibylo 
do knihovny  56 nových výtisků. 
    Škola se zapojila do celorepublikové akce „Celé Česko čte dětem“ a pí. uč. Vobejdová 
v knihovně v rámci této akce předčítala každou středu po vyučování dětem pohádky. Na 
podzim školní knihovna vyhlásila výtvarnou soutěž „Veselý dráček“, v lednu uspořádala 
výstavu papírových modelů vytvořených žáky naší školy. Velké pozornosti se těšila výstavka 
dětských knih, které se umístily mezi stovkou nejhezčích knih v rámci celorepublikové 
soutěže „Kniha mého srdce“. V dubnu knihovna vyhlásila výtvarnou soutěž „Máme rádi 
pohádky“ a pro  nejpilnější čtenáře se konal za odměnu výlet do Litomyšle na výstavu 
„Barbie a její svět“.  
          Ke škole patří zahradní altán, který je využíván jako učebna v přírodě a v době mimo 
vyučování je k dispozici žákům školní družiny. 

Na škole pracuje 5 dyslektických asistentek, které pomáhají překonávat problémy 
žákům, u nichž byla diagnostikována vývojová porucha učení. Dyslektické asistentky 
provádějí především prevenci ve svých hodinách a třídách. K dispozici je také řečový 
preventiva, který zajišťuje individuální logopedickou péči v jednoduchých případech, 
složitější poruchy jsou řešeny s logopedem – specialistou (v MŠ Proseč). 

Za vážný společenský problém považujeme nízkou finanční gramotnost značné části 
obyvatelstva. Věnujeme této oblasti maximální pozornost – pro žáky 9.tříd se konala kromě 
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výuky v běžných hodinách matematiky  také čtyřhodinová výuka formou deskových her. 
Zapojili jsme se do soutěže, kterou organizovala Česká národní banka. 

Naše škola se výrazně profiluje v oblasti hudební. Třetina žáků školy pravidelně 
pracuje v pěveckých sborech – nejmladší žáci v přípravném sboru Žluťásci (1.a 2.tř.), 
Prosečánek je určen pro 1. stupeň a Červánek pro děti ze 2.stupně. Všechny sbory se  podílejí 
na kulturním dění v obci, účastní se soutěží a přehlídek. Učitelka HV je zároveň sbormistrem 
ženského pěveckého sboru Duha. Podporujeme také sólový zpěv – tradicí se stala nesoutěžní 
přehlídka sólových zpěváků Prosečská hvězda, účastníme se obdobných přehlídek a soutěží 
v rámci regionu i celostátních (Skutečský slavík, Perníkový slavík, Festival v Bratislavě,..). 
Prohlubujeme spolupráci se ZUŠ Skuteč. Velkým přínosem pro rozvoj hudebnosti žáků je 
skutečnost, že na půdě naší školy funguje pobočka ZUŠ Skuteč, počet žáků, kteří ji 
navštěvují, se každoročně zvyšuje.  

Další kulturní oblastí, kterou se snažíme dětem zprostředkovat, je divadlo. Již několik let 
realizujeme celoroční projekt určený žákům 6.-9. tříd Klub přátel divadla. V pardubickém 
divadle využíváme abonentní předplatné, v letošním roce si žáci zakoupili 50 těchto 
celoročních vstupenek. Pro žáky devátých ročníků jsme za spolupráce se SRPDŠ 
zorganizovali jako každoročně zájezd do Národního divadla do Prahy.  

Výuku jazyků chceme doplňovat poznávacími zájezdy do Rakouska a Velké Británie. 
Vzhledem k tomu, že ekonomická krize postihla i rodiny našich žáků, nepodařilo se naplnit 
zájezd do Londýna. Uskutečnil se jednodenní zájezd do Vídně.  

   
   

Ve škole vychází v nákladu asi 100 výtisků školní časopis Šotek.  Na základě 
objednávky je distribuován jednotlivým rodinám a do školní a obecní knihovny. Všechna 
letošní čísla byla na webových stránkách školy publikována také v elektronické podobě. 
Zapojili jsme se do soutěže školních časopisů. Tradicí se stal Almanach vycházejících žáků. 
Tvoří jej žáci devátých tříd za pomoci třídních učitelů, učitelů českého jazyka a informatiky.  

Další oblastí, které věnujeme mimořádnou pozornost, je ekologie. Ve školním roce 
2009/2010 se uskutečnila celá řada akcí: v rámci projektu S ekologií doma, po kraji i do 
ciziny žáci absolvovali vzdělávací program v čističce odpadních vod, v botanické a 
zoologické zahradě v Praze, navštívili expozici Příroda Východního Polabí v Pardubickém 
muzeu. Další velké projekty jsou součástí našeho ŠVP – Ekologie letem, světem, Den Země a 
Globální problémy lidstva.  V dětech chceme pěstovat zájem o kvalitu životního prostředí a 
zodpovědnost každého za jeho čistotu – organizujeme sběr hliníku, starého papíru, baterií a 
elektrozařízení.  Účastníme se úklidových akcí v obci, staráme se o rozlehlý školní areál, 
vysazujeme nové rostliny.  Pořádáme besedy se včelaři, pracovníkem Czech space office, 
lesníky, zveme road show „Svět recyklace“, ve 2.třídě se konal projekt „Petalíci“. Své 
vědomosti a dovednosti si mohou žáci ověřit v soutěžích – biologická olympiáda, 
přírodovědný klokan, vědecká činnost dětí (AMAVET).    
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Práce s talentovanými žáky   
 

Ve spolupráci se Školním poradenským pracovištěm při ZŠ Proseč jsme připravili 
program rozvoje talentovaných žáků. Dětem, které se ve větší míře zajímají o některé 
předměty, budou učitelé nabízet rozšíření vědomostí a kompetencí hravou, zábavnou formou, 
odkazy na literaturu a media, umožní jim, aby doplňovali výklad učitele, připravovali 
referáty, účastnili se soutěží a přehlídek.  Mají možnost připravovat pro spolužáky 
workshopy, nástěnky, příspěvky do školního časopisu. Tento projekt neznamená větší 
množství práce ve znamení biflování a paměťového učení. Je to nabídka optimistického 
pestrého rozvoje dítěte za jeho aktivní účasti. Cílem je podpořit rozvoj osobnosti jednotlivých 
žáků, rozvoj jejich nadání, chceme je podpořit v aktivním vzdělávání, učit je lépe 
komunikovat, využívat získaných zkušeností a vědomostí ve společnosti, ale také být 
příkladem svým spolužákům a umět jim pomoci. 

Podporovat chceme obory, které mnohdy bývají na okraji zájmu dětí – hlavně obory 
technické. Zapojili jsme se do projektu, který je financován EU Podpora technického 
vzdělávání, vyhledáváme děti v tomto směru nadané, posíláme je na soutěže technických 
dovedností.  Zmodernizovali jsme školní dílnu. Začít chceme už u menších dětí, proto byl  na 
1.stupni založen technický kroužek. Velmi podnětná v tom směru pro nás byla účast na 
Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež. Zúčastnili jsme se se dvěma projekty, oba 
postoupily do krajského kola a jeden z nich byl mezi oceněnými. Jeho řešitelé Michal Zástěra 
a Jan Tměj se spolu se svým učitelem Zdeňkem Pecinou zúčastnili odborné stáže ve Francii. 

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

Dominika Novotná : Kraje ČR 
Veronika Bílá: Piercingy a tetování 
Veronika Pitrová: Humanitární pomoc v Africe 
Martina Vodičková: Země EU 
Dagmar Binková: Výbušniny 
Tereza Šplíchalová: Policie ČR 
Andrea Pustková: Hasiči a sbory dobrovolných hasičů 
 
Tyto práce se staly součástí školní knihovny a budou k dispozici žákům i učitelům školy. 

 
 
Plány při profilaci školy : 
 

 Pro zvýšení efektivity rozvoje dětí a pro zkvalitnění výuky se zapojíme do projektu 
Peníze EU školám. Zaměříme se především na individualizaci výuky, inovaci a 
vzdělávání pedagogů.  

 Na základě smlouvy s IPPP ČR budeme pokračovat v projektu ESF z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost RVŠPP - VIP II a na naší škole bude 
ve své činnosti pokračovat Školské poradenské pracoviště. 

 Budeme se snažit při využívání počítačů více zařazovat konstruktivní způsoby – e-
learning, mezinárodní projekty eTwinning, JOBenter, ZAV, znalostní soutěže typu 
SpaceCup,… 

 Chceme zmodernizovat naši počítačovou síť, od září 2010 chceme používat Office 
2007 k výuce i  v běžném provozu školy. 

 Chceme podporovat vzdělávání učitelů především jazykové, ale i v dalších oblastech. 
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 Chceme pokračovat ve spolupráci se zahraničními školami, účastnit se akcí, které 
organizuje eTwinning – např. „maraton eTwinning“ apod. 

 Chceme, aby Program rozvoje nadaných žáků vstoupil do života školy a byl jeho 
automatickou součástí. 

 Chceme rozvíjet otevřenost školy k veřejnosti, budovat pozitivní vztah s rodiči, zajistit, 
aby byli o dění ve škole pravidelně informováni. 

 Chceme podporovat sebedůvěru a sebevědomí dětí, vést hodiny tak, aby každý žák 
mohl zažít úspěch. 
 

3. Údaje o pracovnících 
 

Výuku zajišťuje 23 pedagogických pracovníků (přepočtených učitelů 20,137, z toho 
vychovatelek ŠD 1,617), asistent pedagoga – 0,450 (vykonávají vychovatelky ŠD). Od 
začátku školního roku mělo provoz školy na starosti 7 správních zaměstnanců 
(přepočtených 5,719) a obědy připravovalo a pitný režim zajišťovalo 6 pracovníků školní 
jídelny (přepočtených 4,375).  

 

Počet pedagogických pracovníků ZŠ 23 
Z toho vychovatelek ŠD 2 
Počet provozních zaměstnanců ZŠ 7 
Počet provozních zaměstnanců ŠJ 6 
Počet zaměstnanců celkem 36 

 
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 Pešková učitelka 5.rok 

studuje VŠ 
Studium TV – 
Z dokončeno 
27.8.2009  

Částečný úvazek 

Jitka Jeřábková  vychovatelka, 
asistentka 
pedagoga pro 
integrované dítě 

SŠ   

Petr Košňar Učitel, ICT 
koordinátor 

VŠ AJ,náboženství Správce sítě 

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 
Hana Mrkosová učitelka  VŠ 1.-5.r. Invalidní důchod od 

23.3.2010 
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Karla Nováková učitelka VŠ 1.-5.r. Jazyky hrou  AJ, 
řečový preventista 

Jana Pavlovičová učitelka  VŠ  RJ-HV  
Zdeněk Pecina Učitel, 

koordinátor ŠVP 
VŠ ČJ-OV Dokončeno studium 

k výkonu 
specializovaných 
činností-koord. ŠVP 

Eva Ročňáková vychovatelka, 
asistentka 
pedagoga pro 
integrované dítě 

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 Částečný úvazek 
Věra Stoklasová učitelka VŠ 1.-5.r. Složila státní 

zkoušku z AJ dne 
3.6.2010 

Alena Sudková výchovná 
poradkyně 

VŠ RJ-D NJ (Phare) 

Lenka Tomášková učitelka 5.rok 
studuje VŠ 

Studium ČJ-
HV dokončeno 
18.9.2009  

 

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 

Milena Tobiášová učitelka VŠ NJ 

 

Od 4.1.2010 do 30.6. 
2010 zástup za 
nemoc 

   

     Všichni pedagogičtí pracovníci mají odpovídající vysokoškolské vzdělání. Celkem 
bylo odučeno 408 hodin týdně, z toho 53 bez odborné kvalifikace. Je to způsobeno tím, že na 
2. stupni učí učitelka (NJ, VV), která absolvovala vysokoškolské vzdělání v akreditovaném 
magisterském programu zaměřeném na přípravu učitelů 1. stupně, také na 1.stupni bylo 
odučeno 10 hodin učiteli, kteří mají odbornost pro 2.stupeň ZŠ. Na škole chybí aprobace 
informatika, NJ, VV, částečně AJ, RV, pěstitelství.  

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

1 3  7 2 4 1 5 1  4 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 
Iva Novotná uklízečka 0,438 učební obor 
Vítězslava Ondráčková uklízečka 0,875 učební obor 
Jana Ondráčková uklízečka 0,875 USO 
Anna Brůžková uklízečka 0,500      základní 
Marie Procházková uklízečka 0,875 učební obor 
Alena Jadrná vedoucí ŠJ 0,938 od1.3.2010 SŠ 
Věra Melšová zást.vedoucího MD učební obor 
Věra Lopourová zást. ved.ŠJ 1,0  učební obor 
Iva Novotná pomocná kuchař. 0,375  učební obor 
Jana Doležalová samostatná  

kuchařka 
1,0     
 

učební obor 

Zuzana Schejbalová pomocná kuchařka 1,0       učební obor 
 

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

14 280 20 13,90 

 

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 2010/2011 
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1 13 2 4 

 
Zápis do 1.tříd probíhal v „pohádkovém“ prostředí, přišlo 28 dětí. 
 

 
 
 
Údaje o přijímacím řízení 

Výchova k volbě povolání je realizována ve všech třídách v rámci povinných předmětů, 
pouze v 8. třídě mají žáci samostatný předmět výchova k volbě povolání. Žáci jsou postupně 
seznamováni s významem vzdělání pro budoucí volbu povolání. Podle svých schopností a 
předpokladů si stanovují reálné životní cíle a učí se hledat vhodné způsoby a postupy, jak 
těchto cílů dosáhnout. V 8.ročníku je využíván počítačový program JOBenter, který poskytuje 
celou řadu témat vedoucích k přemýšlení o profesní orientaci. Škola využila i další možnosti 
představit dětem různá povolání: např. žáci navštívili Hasičský záchranný sbor, pekárnu, 
setkali se s pracovníkem České kosmické společnosti, besedovali s příslušníky Policie ČR, 
lesníky, ochránci přírody. 

Také Školské poradenské pracoviště poskytovalo v oblasti kariérového poradenství služby 
zákonným zástupcům žáků. Školní psycholožka se setkala se žáky 8. a 9. tříd, byla 
k dispozici, potřeboval-li někdo radu nebo pomoc, taktéž výchovná poradkyně.  

Šk. rok 2009/2010 Celkem Chlapci Dívky 
Víceletá gymnázia 0 0 0 

Absolventi  
ZŠ 

9. tř. 

43 

16 27 
8.tř. 0 0 
7.tř. 0 0 
6.tř. 0 0 

 
Rozmísťovací řízení 

 
 
 
 
 

 

 

Víceletá gymnázia 0 
Gymnázia 2 
SŠ + SOŠ 28 
SOU 8 
ISŠ 5 
Konzervatoř 0 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
Výsledky vzdělávání žáků 

Ročník Počet žáků Prosp.s vyzn. Prospělo Neprospělo 
1. 13 13 - - 
2. 26 24 2 - 
3. 21 14 7 - 
4. 25 17 8 - 
5. 37 12 25 - 
6. 31 13 17 1 
7. 33 12 21 - 
8. 46 11 35 - 
9. 43 8 35 - 

 
V letošním školním roce si rodiče žáků 1.a 2. třídy odhlasovali hodnocení známkou. 
 
Hodnocení chování žáků 
 

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

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

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

8 0 42 4 
 
Integrovaní žáci:  

Druh postižení Počet žáků 

S vývojovými poruchami učení 22 

1S vývojovou poruchou chování 1 

  

Vzdělávání podle individuálního plánu bylo umožněno 3 žákům. 
Také v letošním roce nám bylo umožněno zřídit funkci asistenta pedagoga pro 

integrovaného žáka s poruchou chování. Náplň výchovné práce byla zaměřena především na 
rozvíjení sociálních dovedností, zkvalitnění společenského chování žáka, na vytváření 
základních pracovních, hygienických i jiných návyků. Díky této podpoře žák zvládl 3.ročník 
bez větších problémů a absolvoval jej se samými jedničkami. Práci asistenta pedagoga 
vykonávaly vychovatelky školní družiny. 

Při práci s integrovanými žáky škola spolupracovala se školním psychologem a s PPP 
Chrudim. 
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Hodnocení minimálního preventivního programu  2009/2010 
  

Všechny aktivity školy v souvislosti s činností na omezení patologických jevů 
vycházejí z minimálního preventivního programu školy. Ten byl plněn průběžně po celou 
dobu školního roku. K dispozici byla nabídka programů pro preventivní činnost. Jednotliví 
vyučující si mohli vybrat propagační materiály k jednotlivým tématům u  metodika 
prevence a filmy ze školní videotéky. 

Preventista se zúčastnil školení na dané téma. 
Vyučující začleňují témata do výukových programů v rámci ročníků i předmětů 

s přihlédnutím k věku dětí. Na 1. stupni ZŠ byla zařazena do přírodovědy a prvouky formou 
pohádek a her výchova ke zdravému životnímu stylu. Žáci 2. stupně se s jednotlivými tématy 
seznamují v předmětech  - přírodopis, rodinná výchova, výchova k občanství, chemie. Do 
programu prevence byly zařazeny přednášky a besedy – policie ČR, záchranný hasičský sbor 
Hlinsko, faráři církve evangelické i katolické, beseda s lékařem (prevence HIV/AIDS). Pro 
žáky 5.-9.třídy byl určen projektový den „Chování za mimořádných situací“, pro nejstarší 
žáky jsme zajistili návštěvu divadelního představení dramatizace románu Radka Johna 
Memento. 

Ve třídách je zařazována celá řada aktivit, které vedou k posílení pozitivního 
sociálního klimatu a posilují komunikační dovednosti při řešení problémů. S každou třídou 
se minimálně jednou setkala školní psycholožka, o své poznatky a postřehy se podělila 
s třídními učiteli. Společně hledali případnou možnost další pomoci jednotlivcům nebo 
celému kolektivu. Pro žáky 6.ročníku byl uspořádán  třídenní zážitkový kurz, který přispěl ke 
stmelení kolektivu. 

Mimoškolní aktivity: sborový zpěv (3 sbory), sportovní hry a kroužek deskových her, 
kroužek technický, klub přátel divadla,  zájmová činnost určena pro ŠD i další zájemce - 
tvořivá dílna a florbal.  Žákovská knihovna je otevřena každou středu od 7 hodin do 15 hodin. 
Zájemci z řad žáků se účastní tréninků  karate, pro žáky 9.ročníku jsou organizovány taneční 
kurzy. Na hale 2.stupně mohou žáci hrát stolní tenis či stolní fotbal v průběhu celého dne. 
Sportovní akce školy jsou organizovány pod hlavičkou „Sportem proti drogám“, konají se 
pravidelně.  
           V tomto roce působí na naší škole i školní psycholog, pomáhá žákům při řešení jejich 
problémů, beseduje a jedná s jejich zákonnými zástupci. Rodiče se obracejí také na 
výchovného poradce ve škole a na PPP v Chrudimi. Při řešení častých absencí pomáhá MěÚ 
Chrudim – odbor péče o rodinu a dítě, v poslední době jsme navázali spolupráci s tímto 
odborem ve Vysokém Mýtě. Spolupracujeme se školní lékařkou (poruchy příjmu potravy). 

V tomto školním roce jsme řešili několik výchovných problémů. Jednalo se především 
o kázeňské přestupky žáků – nevhodné chování při vyučování, časté zapomínání, porušování 
školního řádu, lhaní, podvádění a záškoláctví. Nedostatečná příprava a malá motivace 
některých žáků jsou příčinou častého zapomínání, nepřipravenosti na výuku, která se 
projevuje nepozorností a vyrušováním. Tito žáci vyžadují neustálý pedagogický dohled a 
kontrolu plnění zadaných úkolů. Problémy byly řešeny rozhovory se žáky, zvýšenou 
kontrolou domácí přípravy. Třídní učitelé i vyučující využívali možnost telefonické informace 
rodičům i v průběhu dne. Cílem bylo domluvit se s rodiči na společném postupu a možnosti 
dalších individuálních schůzek. Ve většině případů došlo ke  zlepšení. 

Kontakt s rodiči se osvědčil i při náznaku záškoláctví. Jednoznačně se ukázal jako 
úspěšný společný postup rodiny a školy. K dobrým výsledkům přispívají i dobré vztahy učitel 
– žák – rodiče. 
 
Závěr : 1. Získávat důvěru rodičů, využít ji pro spolupráci při řešení případných problémů. 
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             2. Předcházet  problémům trvalou důsledností vyučujících. 
             3. Jednotně na děti působit – „ táhnout za jeden provaz.“ 
             4. Spolupracovat v maximální míře se školním psychologem. 

 
     
    
6. Další vzdělávání učitelů 
 
Jazykové vzdělávání učitelů   
Brána jazyků  - J.Broulíková  
V.Stoklasová – složila z anglického jazyka státní zkoušku  
Alena Zvárová – dosažení úrovně B1 a další pokračování ve studiu 
Alena Zvárová, Petr Košňar – Metodický seminář AJ 
 
Další vzdělávání   
Vzdělávání mimořádně nadaných žáků – J.Broulíková 
Peníze EU školám – Jarmila Broulíková, Zdeněk Pecina 
Občanský zákoník a řízení školy – J.Broulíková 
Svět energie – J.Michálková, P.Stodola 
Interaktivní výuka – H.Vobejdová, A.Vášková 
Tvořivá škola – činnostní učení ve výuce matematiky – H.Boušková, J.Michálková 

- činnostní učení ve výuce chemie – Š.Kovářová 
ICT – Word, Excel, Zpracování fotografie a publikování na webu - V.Srdrčná, 
H.Boušková, P.Košňar, I. Dočkalová, A.Vášková, J.Michálková 
Nestandartní aplikační úlohy a problémy – H.Boušková 
Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně – H.Boušková 
Konference EVVO Pardubice – Š.Kovářová 
Stavba a vývoj vesmíru – I.Dočkalová 
Kutilské dílny – ŠD – J.Jeřábková 
Celostátní konference pracovníků ŠD – J.Jeřábková, E.Ročňáková 
Nové pojetí výuky chemie – Š.Kovářová 
Rozvíjení zájmu o studium chemie – Š.Kovářová 
Seminář pro vyučující chemie na SPŠCH Pardubice – Š.Kovářová 
Preventista řečové výchovy – K.Nováková 
Praktický seminář storytellingu – K.Nováková, Z.Pecina 
Neobvyklé metodyv hodinách ČJ, chyba v hodinách češtiny – Z.Pecina 
Primární prevence v podmínkách škol a školských zařízení – J.Stodola 
Multimédia ve fyzice – J.Michálková 
Školení pro správce sítí – Bakaláři – P.Košňar 
Normální je nekouřit – L.Kvapilová 
Národní konference eTwinning – J.Pavlovičová, K.Nováková, J.Broulíková 
 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti           

Školy  z celé republiky se mohly zapojit do soutěže ve znalostech finanční gramotnosti, které 
jsou dnes již nezbytné pro úspěšný život v současné společnosti. Zúčastnili se také naši 
osmáci a deváťáci, do okresního kola postoupili první tři a vytvořili soutěžní tým, ten zvítězil 
jak v okresním, tak i v krajském kole a 4. května se zúčastnil celostátního finále, které se 
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konalo v Kongresovém centru České národní banky za účasti ministryně školství paní 
Kopicové, dalších významných hostů a medií. Ani zde se mezi dravými týmy z jednotlivých 
krajů neztratili a vybojovali 11.místo. Vítězný tým ve složení Dáša Binková, Jana Burešová 
a Michal Kohoutek až do celostátního finále dovedla paní zástupkyně Hana Boušková.  
Festival vědy a techniky pro mládež – 2 projekty postoupily do krajského kola, jeden byl mezi 
oceněnými– jeho řešitelé Jan Tměj a Michal Zástěra  
Komise odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra mezi oceněná díla 7. ročníku 
dětské soutěže Svět očima dětí vybrala práci Evy Myškové.  Slavnostní předání cen z rukou 
ministra vnitra Martina Peciny se konalo v Majakovského sále Národního domu na 
Vinohradech. 

 
 
Další soutěže a olympiády: 

- přírodovědný Klokan – Jan Tměj – 2.místo v okrese, Michal Bartoš, Farid Tuch – 
2.místo 

- olympiáda v německém jazyce – 4.místo v okresním kole Dáša Binková 
- olympiáda zeměpisná – v okresním kole dvě 3. místa – Jan Tměj a Marek Rejent,  

jedno 1. místo – Fanda Zach, který úspěšně zabojoval i v kole krajském, kde získal 
4.místo  

- matematická olympiáda – kategorie 7.tříd -  Marek Rejent - 2.místo v okresním kole 
(na 1.místě byl student gymnázia) 

- matematická olympiáda 8.tříd okresní kolo – 3.místo – Ondřej Chadima, 4. místo - 
Barbora Makešová, 5. místo – Vojtěch Černý (na 1.a 2. místě byli studenti 
gymnázií) 

- biologická olympiáda – dvě umístění na 4.místě v okresním kole  - Bára Makešová a 
Kristýna Svítilová 

- Festival vědy a techniky – 2 projekty postoupily do krajského kola, jeden z nich se zde 
umístil mezi nejlepšími, jeho řešitelé Michal Zástěra a Jan Tměj získali týdenní 
studijní pobyt ve Franciim 

- matematický Klokan – 3. místo v okrese Marek Rejent 
- literární soutěž O zlaté pero Parama – Veronika Pitrová 3.místo 
- v literární soutěži PO očima dětí obsadila Simona Rychová 1. místo v kraji a Jakub 

Honzák byl ve výtvarné části této soutěže třetí 
- Barbara Makešová získala ocenění společnosti Scio za nejlepší výsledek 

v Pardubickém kraji v testu čtenářských dovedností osmých tříd 
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- v  literární soutěži s mezinárodní účastí O pardubický pramínek získal Michal 
Kohoutek čestné uznání 

- Pythagoriáda – v kategorii 7.tříd Marek  Rejent - 2. místo v okrese 
- pěvecké sbory z regionální přehlídky přivezly dvě stříbrná pásma a jedno bronzové 
– Pěvecký sbor Červánek na Festivalu adventní a vánoční hudby v Bratislavě vyzpíval 

v kategorii dětské sbory do 16 let bronzové pásmo 
– košíková – chlapci 6.a 7.tříd zvítězili v okresním kole 
– Okresní kolo atletické všestrannosti nejmladšího žactva – ZŠ Proseč 2. místo, Petr 

Pětiooký – 1. místo ve své kategorii, druhá místa – Vojtěch Síla, Lucie Drahošová, 
Ladislav Musílek, třetí místo: Pavel Soukal 

– PO očima dětí – František Skalník 2. místo a Jakub Honzák 3. místo – výtvarná část 
– PO očima dětí – Denisa Rychová 2.místo v okresním kole, 1. místo v krajském kole v 

literární části soutěže 
– Skutečský slavík – Alžběta Vopařilová – 2.místo, duo Martina Vodičková a Alžběta 

Vopařilová – 1.místo 

Zúčastnili jsme se soutěže literárních sborníků mimopražských škol Nadílka našich dílek 
2010 – Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského získaly čestné uznání. 

V soutěži, kterou pořádá Laktea, školní mléko, MLÉKONTO 3 se naše škola ve své kategorii 
umístila na 1. místě v rámci kraje.  

 

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, interaktivní tabule,  nástěnky, 
školní časopis, připravují praktická cvičení na stanovištích, hry, soutěže. Témata : 

 listopad – EKOLOGIE LETEM SVĚTEM – jednotlivé třídy 
připravují pro ostatní program na dané téma  

 společné sázení cibulek ve školním areálu – žáci 9.tříd pro 
nejmladší spolužáky 

 prosinec – Mikulášská nadílka a čertovský program – deváťáci 
mladším spolužákům 

 Po stopách Boženy Němcové – projekt žáků 8.tříd –  

      

 Při hodinách občanské výchovy v 8. a 9. ročníku v rámci učiva o 
penězích, majetku, vlastnictví a právech připravil žák 9.B 
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Michal Zástěra přednášku doplněnou o PowerPointovou 
prezentaci. Vše doplňoval přesvědčivým komentářem o historii 
a fungování peněžnictví a dalšími zajímavými informacemi z 
oblasti numizmatiky. 

 V 1.pololetí žáci z 9. ročníku napsali a ilustrovali vlastní 
pohádky, z vybraných byl vytvořen sborník. Ten předali žákům 
2. třídy - Rytířům řádu čtenářského. Během společné hodiny si s 
malými čtenáři povídali o pohádkách, o čtení a ilustracích. 
Některé vlastní pohádky také dětem přečetli. Na závěr jim 
sborníček předali. Ve 2. pololetí proběhlo další setkání, kdy děti 
ze 2. třídy tyto pohádky předčítaly a pochlubily se i vlastními 
ilustracemi.  

 Žáci devátých tříd připravili pro své spolužáky z 2. stupně 
prezentaci s názvem „Akustika“. 

 čarodějnický rej spojený se soutěží -  deváťáci žákům 1.stupně 
 žáci 7.A připravili pro děti z 1.stupně zábavné hry při 

příležitosti Dne dětí    

    
 červen - OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH 

SITUACÍ – deváťáci pro 5.-8.tř. 

  
 červen - OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH 

SITUACÍ – 5.A pro 1.-5.tř. 

  
 Noc s Červánkem aneb Večer s vážnou hudbou, kdy si 

jednotlivci i skupinky nacvičili své vystoupení na ukázky 
klasické hudby - předvedli mladším členům pěveckého sboru 
Malou noční hudbu, Figarovu svatbu, Minutový valčík atd. 

 červen – rozloučení s mladšími spolužáky na schodech – 
připravily 9. třídy, pozvaly též  zástupce Obce a starší 
kamarády, bývalé žáky ZŠ Proseč 
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B) Děti rodičům, škola pro rodiče – souvisí s naší snahou získat pro dění ve škole rodiče 

 V 5.A proběhl projekt "Lidské tělo". Rodiče a ostatní hosté si nejen osvěžili staré, ale 
získali i nové znalosti. Chutnalo jim i občerstvení, které samy děti pro rodiče připravily.  
  Hudební dílna si vybrala hudebního skladatele Bohuslava Martinů, za kterým se 
vydala do Poličky. Získané informace děti zpracovaly formou prezentace   a seznámily s 
nimi nejen své spolužáky, ale i rodiče.  
 Žáci 5.B pozvali své rodiče, prarodiče a kamarády, aby jim předvedli, co se naučili 
v přírodovědě - připravili si krátké prezentace o vesmíru, ze kterých se hosté mohli 
dozvědět o planetách, souhvězdích, o výzkumu vesmíru, o Mikuláši Koperníkovi a další 
zajímavosti. Prezentace byly doplněny také obsáhlou výstavkou, kterou žáci připravili při 
výtvarné výchově. Výklad byl doplněn tajenkami, otázkami a občerstvením.  
 Tradiční předvánoční projekt připravila 5.B na téma Vánoce - připraveno bylo šest 
dílen, ve kterých děti naučily své rodiče vyrábět svíčky z pravého včelího vosku, vánoční 
ozdoby, nepečené cukroví, andělíčky, obálky na dopis Ježíškovi… 

 Žáci, kteří pracují ve volitelném předmětu hudební dílna, si připravili pro rodiče, 
spolužáky a učitele prezentaci s názvem Setkání s hudebními skladateli.  
 Na slavnostní předávání šerp a vysvědčení žákům 9.tříd přišlo více než 250 rodinných 
příslušníků, kteří se podíleli na přípravě pohoštění a přišli slavnostně ukončit povinnou 
školní docházku svých dětí. 
 

C) Další akce 
   

 Realizovali jsme v tomto roce projekt Proti sobě a přece spolu. Jednalo se o sportovní 
maraton - systém turnajů za účasti smíšených družstev i jejich fanoušků. Tento projekt 
podpořil Pardubický kraj. 

 Na počátku letošního školního roku jsme na naší škole uspořádali sběrovou akci 
"Pyramida aneb nový papír za starý". Žáci nosili během jednoho týdne do školy starý 
papír a vršili jej do pomyslné pyramidy, poté byl papír dopraven do místní sběrny. 

 Noc s eTwinningem – děti ve škole prožily noc nabitou pestrými aktivitami, které 
souvisely s naším zapojením do mezinárodních projektů. 

  

 Žáci osmého ročníku se zúčastnili tradičního projektového vyučování s názvem "Po 
stopách Karla Havlíčka Borovského, Jana Žižky a českého hasičského hnutí u nás i ve 
světě." Postupně navštívili rodný domek K.H.Borovského v Havlíčkově Borové, který 
je dnes upraven jako muzeum. Poté si prohlédli Hasičské muzeum v Přibyslavi a závěr 
cesty strávili v Havlíčkově Brodě, kde též navštívili Muzeum K.H.Borovského. 

 Pěvecký sbor Prosečánek vystoupil se svým vánočním programem na Staroměstském 
náměstí v Praze.   
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 V závěru roku jsme připravili vánoční koncert školních sborů pro veřejnost. 
 Prosečská hvězda – soutěž v sólovém zpěvu – se již stala tradicí v kulturním programu 

obce. 
 Den Země –  zahrnuje ekologické aktivity, soutěž ve sběru hliníku, úklid veřejných 

prostranství, žáci 9. ročníku připravili anketu, kterou předložili prosečským občanům. 
 Divadelní představení Pikle v pekle, které nacvičili žáci 8. tříd v divadelním kroužku, 

mohli shlédnout žáci Základní školy speciální ze Skutče, naši herci se s touto 
pohádkou představili na přehlídce dětských divadelních souborů v Chrudimi. 

 V červnu se konal závěrečný koncert pěveckých sborů pro veřejnost. 
.  
 

Další aktivity a spolupráce školy 
 

- spolupráce s místními podniky – exkurze v rámci projektu „Zajímavé profese“, pomoc 
materiální i jiná škole 

- spolupráce s chráněnou dílnou Ergotep – byl naplánován společná projekt Webovým 
expertem za 1 rok, při exkurzi se děti seznámily, jak funguje chráněná dílna 

 
- spolupráce s okolními malotřídními školami – Perálec, Nové Hrady, Budislav –účast 

na akcích pořádaných naší školou  
- spolupráce s Okresní knihovnou v Chrudimi – v rámci projektu Celé Česko čte dětem 

naši školu navštívil ilustrátor dětských knih pan Adolf Dudek a zábavným způsobem 
předčítal dětem z knížky Paní Láry Fáry od Betty McDonaldové a zároveň s dětmi 
kreslil a předvedl něco ze své práce 

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

školy, spolupráce při pořádání soutěží  
– spolupráce s  Policií ČR  beseda pro žáky  6.tříd 
– spolupráce s ekologickými organizacemi – stanice Českého svazu ochránců přírody na 

Pasíčkách, Paleta 
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– spolupráce s MUDr. Vylíčilem, ředitelem nemocnice v Litomyšli – beseda se žáky 9. 
tříd, prevence HIV/AIDS 

– spolupráce se včelaři z Proseče – beseda se žáky spojená s ukázkami medování  
– Český svaz bojovníků za svobodu v Chrudimi – beseda se žáky při příležitosti 65. 

výročí osvobození, poznávací zájezd do Lidic a Terezína, účast na  vzpomínkové akci 
v Ležákách  

 
– Projekt Šance  - účast ve veřejné sbírce na podporu pracovní dílny „Děti ulice“ 
– Lesy České republiky- příprava a realizace Dne Země 
– Církev českobratrská evangelická – beseda s panem farářem 
– spolupráce s obecní knihovnou – pořádání výstav a společných programů – např. 

pasování na Rytíře řádu čtenářského, Noc s Andersenem, návštěvy knihovny v rámci 
hodin literární výchovy 
 
 

Mimořádné události tohoto školního roku 

 Od září 2009 na naší škole funguje Školské poradenské pracoviště  
 

 Jak to bylo, pohádko? Za tento projekt získali řešitelé - paní učitelka 
Karla Nováková a paní učitelka Jana Pavlovičová Quality Label a 
Evropský certifikát kvality. Slavnostní předání proběhlo v reprezentačních 
prostorách interhotelu Moskva ve Zlíně, kde se konala národní konference 
eTwinning. 

 

 Byly zahájeny práce na dalším mezinárodním projektu. Nese název Čech 
a Lech byli bratři. Projekt je zaměřen na poznávání kořenů a prvků 
prolínající se v životě Poláků a Čechů, dle vlastního zájmu si žáci vyberou 
oblasti, které chtějí porovnávat a v projektu zpracovat. (např. vědu, 
literaturu, náboženství, sport, reálie, historii, atd.)  
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Jedním z námětů byla Rusalka od Antonína Dvořáka: 

 

 Z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na podporu sportu 
jsme získali grant na projekt Proti sobě a přece spolu. Po celý rok se 
konal sportovní maraton, každý měsíc byl vyhlášen závod či turnaj 
v různých disciplínách. Vyvrcholením bylo vyhlášení sportovců 
roku.  

 Ve dnech 5.6. až 10.6. 2010 se zúčastnili žáci naší školy Michal 
Zástěra a Jan Tměj krátkodobé studijní stáže ve Francii, kterou 
získali jako cenu za realizaci projektu „Korunové mince a mince 
eur z jiného pohledu“. Spolu s dalšími vyhodnocenými dětmi a 
jejich pedagogickým doprovodem navštívili nejen nejznámější 
kulturní památky Paříže a Poitiers, ale zhlédli i nejrůznější 
technické vymoženosti. Mimo jiné navštívili „Palác objevů“ v 
Paříži či Futuroscope v Poitiers.        

 

 V letošním roce jsme zahájili tradici předávání závěrečných 
vysvědčení a šerp žákům 9. tříd za přítomnosti rodinných 
příslušníků v prostorách místní sokolovny. 
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8. Školní stravování 
  

Ke stravování bylo ve školním roce 2009/2010  přihlášeno 218 dětí a 32 zaměstnanců. 
Celkem bylo uvařeno a vydáno 39 384 obědů: 
Žáci 7-10 let    9864 obědů 
Žáci 11-14 let  17707 obědů 
Žáci 15 let a více   6063 obědů 
Zaměstnanci    5429 obědů 
V doplňkové činnosti  bylo uvařeno: 
Cizí strávníci během školního roku         321 obědů 
Cizí strávníci během prázdnin          962 obědů a 893 snídaní 
 
 Děti nebo jejich rodiče mohou elektronicky provádět odhlášky obědů prostřednictvím 
serveru strava.cz. Jídelní lístek a informace ze školní jídelny jsou také pravidelně 
aktualizovány na našich webových stránkách. Na telefonním čísle školní jídelny je k dispozici 
záznamník.  
 
 
 
Spotřební koš za rok 2009/2010. 
 

Potraviny 
 

% plnění 
Maso 91,13 
Ryby 113,61 
Mléko 102,26 
Mléčné výrobky 88,15 
Volné tuky 69,86 
Volný cukr 51,72 
Zelenina 118,95 
Ovoce 112,61 
Brambory 69,87 
Luštěniny 90,96 
 
 

               
9.Hospodaření školy za rok 2009 
 
V uplynulém roce byl provoz  školy financován z těchto zdrojů: 
 
1) MŠMT prostřednictvím KÚ Pardubického kraje   
2) Obec Proseč 
3) Dotace MŠMT – Evropa mladýma očima 
4) Dotace MŠMT – program sociální prevence 
5) Dotace MŠMT – školní vybavení pro žáky 1. tříd 
6) Grant KÚ PK -  spolupráce s partnerskými regiony 
7) Grant KÚ PK – Malá Proseč Terézy Novákové 
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8) Grant KÚ PK – S ekologií doma, po kraji i v cizině 
9) Doplňková činnost 
 
 
1)Dotace MŠMT  
 
výnosy v tis. Kč náklady v tis. Kč 
platy      7 553 mzdy    7 553 
OON           34 OON         34 
FKSP         151 FKSP.       151 
zdrav. a soc. poj.      2 445 zdrav. a soc. poj.    2 445 
    
náhrada pl. DPN           59 náhrada pl. DPN         59 
ONIV         305 ONIV       319 
    
pošk.učebnice          14   
celkem výnosy    10 561 celkem náklady  10 561 
 

 

ONIV (v tis.) 
Učební pomůcky    71         
Učebnice    83 
Ochranné prac.pomůcky      9 
Cestovné    35 
Vzdělávání pedagogů    44 
Výukové programy    27 
Plavecký výcvik    16 
Zákonné poj.prac.úr.    34 

 
 
Zvýšení nenárokových složek pedagogických pracovníků UZ 33 005 
 
výnosy v tis. Kč náklady v tis. Kč 
platy           469 platy       469 
FKSP               9 FKSP.           9 
zdrav. a soc. poj.           160 zdrav. a soc. poj.       160 
celkem výnosy           638 celkem náklady       638 
 
 
Zvýšení nárokových složek nepedagogických pracovníků UZ 33 015 
 
výnosy v tis. Kč náklady v tis. Kč 
platy           77,4 platy         77,4 
FKSP             2 FKSP.           2 
zdrav. a soc. poj.           26 zdrav. a soc. poj.         26 
celkem výnosy         105,4 celkem náklady       105,4 
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2)Provozní dotace  
 
náklady v tis Kč výnosy v tis. Kč 
spotřeba potravin    868 stravování     871 
škol.potř. a učebnice      53 provozní dotace              2 360 
uč. pom., knihy      56 prodej materiálu        6 
mat.pro opravy       7 jiné výnosy        4 
předplatné      11 úroky       26 
čistící prostředky      81 příspěvek na ŠD a TD       27 
DDHM vč. počítačů    458 zúčtování fondů       27 
ostatní materiál    139   
pohonné hmoty        1   
vodné      49    
opravy a udržování    123   
reprezentace        2   
telefon,internet      36   
poštovné        6   
školení        2   
software+soft. služby      27   
konzultace VT      36   
doprava      23   
praní prádla        5   
ost. služby 1 206   
OON      10   
bank. poplatky      30   
pojistné      25   
techn. zhodn.      12   
odpisy      55   
Celkem náklady 3 321 celkem výnosy  3 321 
 
 
3) Dotace  MŠMT – Evropa mladýma očima  
 
 výnosy tis.Kč náklady tis.Kč spoluúčast 

rodičů 
Materiál , UP             2             2  
Výuk. softw.             3                    3  
Ost. služby           30           30 15,3 doprava 
OON             2             2  
celkem           37           37 15,3 
  
4) Dotace  MŠMT – program sociální prevence  
 
 výnosy tis.Kč náklady tis.Kč spoluúčast 

rodičů 
škol. potř.    0,5     0,5  
cestovné    0,5                              0,5  
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služby - ubyt.     5      5 4,8  obědy 
OON     4      4  
celkem   10     10 4,8 
 
5) Školní vybavení pro žáky 1. ročníků 
 
Na školní potřeby pro žáky 1.tříd jsme obdrželi dotaci ve výši 12 000,-Kč, která byla do 
31.8.2009 vyčerpána. 
 
 6) Grant KÚ PK – spolupráce s partnerskými regiony 
 
 výnosy tis.Kč náklady tis. Kč spoluúčast 

rodičů 
služby –
obědy,vstupné,pojišt. 

10 10 18 (doprava) 

 
Ostatní náklady byly hrazeny z obecního rozpočtu. 
 
7) Grant KÚ PK – Malá Proseč Terézy Novákové 
 
 výnosy tis.Kč náklady tis.Kč 
knihy , UP            4             4 
Ost. služby            6             6 
celkem          10           10 
 
8) Grant  KÚ PK – S ekologií doma, po kraji i v cizině 
 
 výnosy tis.Kč náklady tis.Kč spoluúčast 

rodičů 
knihy , UP            14             14  
Ost. služby            14             14 4,9 (vstupné) 
celkem            28             28 4,9 
 
  
9)Doplňková činnost 
 
 
 V tržbách za služby jsou obědy pro cizí strávníky a nájmy za tělocvičnu i školní 
prostory o prázdninách.  
 
 
výnosy tis. Kč náklady tis.Kč 
tržby ze služeb  122 materiál   4 
tržby ze stravování  130 potraviny 48 
  vodné   7 
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  služby 64 
  hrubé mzdy,OON 

SP,ZP,FKSP 
71 

Celkem výnosy 252 Celkem náklady 194 
 

Kladný hospodářský výsledek ve výši 58 078,42 Kč byl po schválení zřizovatelem 
převeden následujícím způsobem: 

35 000,- Kč      Fond odměn 
23 078,42 Kč   Fond rezervní 

 
10. Základní ukazatele z pololetního výkazu k 30.6.2010 
 
výnosy tis.Kč náklady tis.Kč 
dotace z MŠMT 5 202 materiál       215 
provozní dotace 1 180 potraviny       519 
dotace KÚ Pk      10 energie         11 
školní vybav.1.třídy      21 opravy       117 
tržby - stravování    487 cestovné         20 
tržby hl.č.    156 náklady na repr.            2 
příspěvek na ŠD      15 ostatní služby    1 015  
prodej materiálu        4 mzdové náklady    3 827 
školní mléko      20 zákonné pojištění    1 284 
tržby -DČ      11 ost. soc.nákl.         20 
úroky        6 tvorba FKSP         91 
jiné výnosy      13 jiné ost. náklady         42 
finanční výnosy        5 odpisy         20 
zúčtování fondů      15   
Celkem výnosy 7 145 Celkem náklady    7 183 
       
Hospodářský výsledek k 30.6.2010  hlavní činnost                  - 39 438,48 Kč 
               doplňková činnost             826,39 Kč    
 
 
  
      
 
11. Kontroly ve školním roce 2009/2010 
 

1. Okresní správa sociálního zabezpečení v Chrudimi – kontrola pojistného a 
plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění    provedená 
dne 7.9., a 15.9. 2009 – zjištěn byl nedoplatek nemocenských dávek 
pracovnice ve výši 48 Kč, ihned byla provedena náprava 

2. ČŠI – hodnocení ŠVP – po formální stránce je v souladu s RVP pro základní 
vzdělávání 
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3. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje – kontrola dodržování 
povinnosti stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
– ŠJ – bylo zjištěno, že není ověřována účinnost fungování systému HACCP – 
ihned byla provedena náprava 

4. Veřejnosprávní kontrola ze dne 10.6.2010  
a) Pokladna – zvážit pojištění hotovosti 
b) Krytí fondů a dodržování rozpočtových pravidel – bez závad 
c) Cestovní náhrady – závěr – na cestovních příkazech rozlišovat dobu 

pracovního výkonu a dobu pracovní cesty 
d) Řídící kontrola – vytvořit systém rizik 
e) Darovací smlouvy, nájemní smlouvy – byly upraveny dle doporučení 
f) Smlouvy o výpůjčce – byly upraveny dle doporučení 

 
Záznamy z těchto kontrol jsou uloženy v ředitelně školy.  
 
 
 
        Mgr. Jarmila Broulíková 
        ředitelka školy 
V Proseči 30.6.2010 
 


