
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRACHOVICE, 

OKRES CHRUDIM 

 
 

Výroční zpráva - školní rok 2012/2013 
(dle §7 Vyhlášky č.15/2005 Sb.) 

 
 

1.Charakteristika školy 
 

1.1. Obecná charakteristika školy 

Úplná základní škola (1.-9.ročník), která je v právní subjektivitě od 1.1. 2003. V každém 

ročníku probíhá výuka v jedné třídě. Školu navštěvují žáci především z Prachovic, případně   

ze Skoranova, Starého Dvora , výjimečně z Kraskova a v tomto školním roce i z Rozhovic. 

Budova z roku 1957 se nachází ve středu obce a obzvláště po rekonstrukci obvodového pláště 

je výraznou dominantou obce. Pro současný počet žáků je škola dostatečně prostorná. Škola 

poskytuje základní vzdělávání dle §§ 44, 45 Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona).  

 

 

1.2. Základní údaje o škole 

Název školy:    Základní škola, Prachovice, okres Chrudim  

Adresa:   Chrudimská 57, 538 04 Prachovice  

E-mail: zs.prachovice.reditel@seznam.cz (ředitelství); 

zs.prachovice@seznam.cz  

Internetové stránky:   www.zsprachovice.cz 

Zřizovatel:   Obec Prachovice.  

Ředitel školy :   Ing. Jitka Holasová. 

Zástupce ředitele školy:  Mgr.Alena Machová 

   

 

1.3. Součásti školy:  

 

1.3.1. Základní škola 

1.září 2012 pro školní rok 2012/13 nastoupilo 127 žáků (1.st. – 67 žáků; 2.st. – 60 žáků, 

celkem o 26 žáků méně do povoleného limitu 153 žáci). Během školního roku se jeden žák 

přihlásil, a po dvou měsících opět odhlásil. Jeden žák zahájil v II.pololetí studium na 

zahraniční škole. 

Vedení základní školy bylo nuceno požádat svého zřizovatele o povolení výjimky podle § 23, 

odst.3 Zákona č.561/2004 Sb. (školského zákona) pro nedostatečný počet žáků. 

Výjimka byla zřizovatelem na základě žádosti podané 7.9.2012 a rozhodnutím zastupitelstva 

ze dne 13.9.2012 povolena.  

 

 

mailto:zs.prachovice.reditel@seznam.cz
mailto:zs.prachovice@seznam.cz
http://www.zsprachovice.cz/


Počty tříd jednotlivých ročníků a počty žáků dle stavu k  1.9. 2012 školního roku 

2012/2013:  

I.stupeň 

1.třída (1)  - 11 žáků  (  5ch,  6d) 

2.třída  (1) – 11 žáků  (  5ch,  6d) 

3.třída  (1) – 13 žáků  (  8ch,  5d) 

4.třída  (1) – 14  žáků  ( 6ch,  8d) 

5.třída  (1) – 18 žáků  (  9ch,  11d) 

II.stupeň 

6.třída  (1) – 14 žáků  ( 10ch,   4d) 

7.třída  (1) –  9 žáků  ( 5 ch,  4d) 

8.třída  (1) – 16 žáků  ( 10ch, 6d) 

9.třída  (1) – 21 žáků  ( 7ch,  11d) 

 

Celkem 127 žáků; chlapců 65, dívek 62 ( I.st. 67ž. -31ch, 36d) 

 

1.3.2. Školní družina 

Jedno oddělení s kapacitou 25 dětí. Zájem převyšoval kapacitu. V družině pracuje jedna 

vychovatelka. Třída je umístěna v přízemí. V tomto školním roce byla vybavena novým 

kobercem pro hraní dětí  na zemi. 

 

1.3.3. Školní jídelna 

Školní jídelna připravuje v průměru 88 obědů denně. Vedoucí školní jídelny je zároveň 

administrativní pracovnicí školy.  

V rámci projektu „Zdraví na talíři“  proběhl v 2. pololetí dvakrát týden zdravé  výživy. 

Vedoucí školní jídelny vždy připravila o použitých potravinách  informační texty, které visely 

na nástěnce v kuchyni a někteří vyučující s nimi pracovali i v hodinách např. přírodopisu a 

prvouce. 

 

Vedoucí i kuchařky se zúčastňují vzdělávacích seminářů k správnému stravování a vedení 

školní jídelny. Semináře v tomto roce: 

L. Ferencová 

Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách, systém HACCP 

Psychologie ve školních jídelnách (vztahy se strávníky a jejich rodiči, komunikace, 

specifikace jednání s dítětem 

 

J. Bernáthová 

Zásady správné výrobní a hygienické praxe, rizika vzniku alimentárních nákaz – školení KHS 

Psychologie ve školních jídelnách (vztahy se strávníky a jejich rodiči, komunikace, 

specifikace jednání s dítětem 

 

Š.Šmejdová 

Hygienické předpisy pro školní stravování, spotřební koš 

Ekononické školení zaměstnanci KÚ PK – účetnictví příspěvkových organizací 

Právní předpisy v zařízeních školního stravování, HACCP hygienické požadavky na prostory 

a provoz zařízení školního  stravování, zásady správné výrobní a hygienické praxe, 

problematika stravování žáků se zdravotně indikovaným dietním omezením 

Účetnictví příspěvkových organizací 2013-09-09 

Spisová služba ve školské praxi 

 



 

 

1.4. Materiálně-technické podmínky školy:  

9 kmenových učeben (5 tříd I.stupně a 4 třídy II.stupně) 

3 odborné učebny (Př, Vv, Informatika) 

1 oddělení školní družiny 

tělocvična 

keramická dílna 

školní dílna 

školní hřiště 

školní jídelna 

relaxační prostor (dle realizovaných projektů Raději za školu, Za školu ještě raději, Raději za 

školu, ale i před…) 

 

Vyučování všech tříd probíhalo v budově základní školy.  V provozu bylo všech  9 

kmenových učeben (5 tříd I.stupně a 4 třídy II.stupně),  odborné učebny, 1 oddělení školní 

družiny (zapsáno 25 žáků). 

 

1.5. Provedené opravy 

Za výrazné  finanční účasti obce byla realizována druhá etapa rekonstrukce elektrických 

rozvodů v budově školy. Zahájena a provedena byla v době prázdnin od 1.7. do 15 .8. V této 

etapě byly vyměněn rozvody, světla a vypínače ve třídách a dalších prostorách v 1.patře , 

v přízemí a v suterénu. Rovněž byl dokončen datový rozvod  a nainstalován elektrický systém 

otevírání vstupních dveří. Všechny prostory byly vymalovány. 

Byly provedeny drobné stavební úpravy v kuchyni a v suterénu. 

Během školního roku byla díky materiální i technické pomoci Holcim a.s. vybavena druhá 

počítačová učebna s menším počtem PC – pět. 

 

1.6. Celkový stav budovy 

Vnější plášť  budovy včetně střechy je po rekonstrukci a zateplen.  Okna i vchodové dveře 

jsou vyměněny za nové. Okna plastová, dveře kovové. Vnitřní stav budovy díky 

elektrorekonstrukci je velmi uspokojivý. Výhledově lze očekávat ještě problémy s rozvody 

vody. Jedna stoupačka z pěti je po rekonstrukci, ostatní jsou v původním stavu. Kotelna a 

rozvody ústředního topení jsou v pořádku a krom neočekávané havárie nepotřebují žádné 

investice. Do budoucna lze uvažovat o nátěru topných těles, ale není to nezbytné.  Díky 

elektrorekonstrukci je škola nově vymalována. Dívčí a chlapecká hygienická zařízení jsou 

v pořádku.  Celkový stav je až na zmíněné rozvody vody  dobrý. 

 

 

2. Vzdělávací program školy 

 
2.1. ŠVP 

V 1.-9. ročníku výuka probíhala podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání Tvořivá škola zpracovaného podle RVP ZV. Osnovy stanovené tímto vzdělávacím 

programem byly splněny. 

 

2.2. Nabídka volitelných předmětů: 

7.ročník:   seminář z matematiky  

 8.ročník:  seminář z přírodopisu 

       seminář z matematiky 



       seminář z českého jazyka 

       konverzace v anglickém jazyce  

9.ročník:   seminář z matematiky 

       seminář z českého jazyka 

       finanční gramotnost 

       konverzace v anglickém jazyce 

 

 

3. Školní družina 

 
Do školní družiny bylo zapsáno 25 dětí, z toho 14 dívek a 11 chlapců. Zájmově vzdělávací 

činnost vycházela z Výchovně vzdělávacího programu pro školní družinu„Putování za 

poznáním“, rozpracovaného do měsíčního plánu. Důraz byl kladený na upevňování 

vzájemných kamarádských vztahů, toleranci, komunikaci, rozvoj pohybových a tvořivých 

schopností.  

 

4. Údaje o pracovnících školy 
 

4.1.Celkový počet:  

22 pracovníků školy 

16 pedagogických pracovníků 

6 nepedagogických pracovníků 

 

4.2. Pedagogičtí pracovníci 

16 pedagogických pracovníků  

8 učitelů na plný úvazek (22 hodin přímé vyučovací povinnosti) 

4 učitelé na částečný úvazek 

1 ředitel školy 

1 zástupkyně ředitele školy 

1 vychovatelka školní družiny na zkrácený úvazek, která zároveň pracovala jako učitelka 

(zkrácený úvazek 5 hodin) 

1 asistent pedagoga na zkrácený úvazek 0,7 

 

 

4.2.1. Pedagogičtí pracovníci-odborná kvalifikace, aprobovanost ve výuce  

12 žen a 4 muži 

Z toho: 

2 učitelé (VŠ) s aprobací pro I.st.ZŠ  

2 učitelky (VŠ) s aprobací pro I.st.ZŠ (z toho zástupkyně ředitele a dyslektická asistentka) 

1 učitelka (VŠ) bez aprobace – I.stupeň  

1 učitelka (VŠ) s aprobací pro 1. st.ZŠ + speciální pedagogikou (výchovná poradkyně) 

1 učitel (VŠ) s aprobací pro II.st. ZŠ - D/Čj 

1 učitelka (VŠ) s aprobací pro II. st.ZŠ –M/Ov, od 2.pol. 1 učitelka (VŠ) s aprobací pro II.st. – 

učitelství odborných předmětů 

1 učitelka (VŠ) s aprobací Ch+učitelství odb.předmětů SŠ (ředitelka školy ) 

1 učitelka (SŠ) bez aprobace – výuka anglického jazyka (studium) 

1 učitelka (VŠ) s aprobací pro II.st.ZŠ  Př/Ov, + rozšiřující studium českého jazyka pro II.st. 

1 učitelka (VŠ) s aprobací  Bi/Geogr. pro střední školy 

1 učitel (VŠ) s aprobací pro II. st.ZŠ  D/ Nj 



1 učitelka (VŠ) bez aprobace – ½ úvazku, roční výpomoc 

1 vychovatelka ŠD (SŠ) 

1 asistent pedagoga 

 

Jmenný seznam je k dispozici na internetových stránkách školy. 

 

 

4.2.2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků nadále probíhá na základě nabídek vzdělávacích  

programů NIDV Pardubice, Centra celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP 

Pardubického kraje a  dalších vzdělávacích institucí. 

Na začátku školního roku byly během pohovorů s jednotlivými vyučujícími stanoveny 

prioritní oblasti  jejich vzdělávání a dle nich si poté vyučující vybírali jednotlivé semináře.  

Další sebevzdělávání probíhá  formou samostudia dle § 24, odst.7 Zákona 563/2004 Sb. o 

pedagogických pracovnících a to především v období vedlejších prázdnin. 

 

Účast na vzdělávacích seminářích:  

 

Mária Dostálová     

Právní rámec zájmového vzdělávání 

Počítačové laboratoře bez tajemství 

 

Mgr. Olga Havlíková    

Školení HZS Chrudim 

Školení k projektu Multipolis 

Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

Finanční gramotnost pro II. stupeň 

Závislosti u dětí a mládeže 

Právní zodpovědnost na ZŠ 

Tématické semináře výchova k udržitelnému způsobu života v jednotlivých předmětech ZŠ         

Počítačové laboratoře bez tajemství 

                 

Ing. Jitka Holasová     

 Konference k interaktivní výuce, tvorba DŮM 

Tvorba výukových materiálů na PC , testy on-line 

 Česko mluví o vzdělání – workshop 

 Školní vzdělávací program – změny a realizace ve výuce 

 Počítačové laboratoře bez tajemství 

                 

Petra Janatová           

 Školení k E - twinningu 2x  

      

Mgr. Stanislav Levinský                 

Konference k interaktivní výuce – workshopy 

 Školení k aktivnímu používání serveru moodle ve výuce 

 

Mgr. Alena Machová    

Počítačové laboratoře bez tajemství 

Školní vzdělávací program – změny a realizace ve výuce 



 

Mgr. Jitka Horynová    

Počítačové laboratoře bez tajemství 

    

 

Mgr. Eliška Ptáčníková      

Pokusy v rámci prvouky 

Interaktivní metody ve výuce matematiky na 1.stup   

SFUMATO – splývavé čtení   

  

Mgr. Ivana Strmisková             

Výuka VS krok za krokem 

Jak vyučovat pravopis na I. stupni 

Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost 

 SFUMATO –splývavé čtení    

 Setkání VP na Úřadu práce Chrudim 

 

Mgr. Petra Vojtová           

 Tématické semináře výchova k udržitelnému způsobu života v jednotlivých předmětech ZŠ         

Počítačové laboratoře bez tajemství 

Odpady a obaly 

 

Mgr. Josef Řezáč          

 Tvorba výukových materiálů na PC , testy on-line 

Bláto a krev – 1.sv.válka 

Velký bratr  -Československo 1968 

Nové inspirace v hudební výchově 

Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách Čj, II. st.  

 

Bc. Vendula Beránková     

Respektovat a být respektován 

Jak vyučovat pravopisné učivo na I.stupni 

     

 

4.3. Nepedagogičtí pracovníci 

5 žen a 1 muž 

3 provozní zaměstnanci (školník + 2 uklízečky na zkrácený úvazek)  

1 vedoucí ŠJ a administrativní pracovnice  na poloviční úvazek  

2 kuchařky na zkrácený úvazek 

 

 

5.Údaje o  přijímacím řízení a zařazování dětí. 
 

5.1. Zápis žáků do první třídy. 

Zápis pro školní rok 2013/14 proběhl 30.1.2013.  K zápisu se dostavilo 16  žáků, 

k dodatečnému zápisu ještě dva další žáci. 2.září 2013 však nastoupilo pouze 14 žáků. Tři žáci 

ještě před začátkem školního roku přestoupili do  jiné školy, jeden požádal o dodatečný 

odklad, jedna  žákyně studuje na zahraniční škole, jedna žákyně přestoupila na naší ZŠ. 

 

5.2. Údaje o přijímacím řízení žáků 9. ročníku 



Povinnou školní docházku ukončilo 21 žáků z devátého ročníku  a 1 žákyně  z osmého 

ročníku. Z deváté třídy nastoupili 3 žáci na obchodní akademii, 14 žáků na střední odborné 

školy z toho 6 na učební obory s maturitou. 3 žáci nastoupili do učebních oborů bez maturity 

a jedna žákyně nenastoupila nikam, přestože se jednalo o žákyni s dobrým studijními 

výsledky.  Jedna žákyně byla i přes tři  nedostatečné přijata do maturitního oboru. Žákyně 

z 8.ročníku do dalšího vzdělávání rovněž nenastoupila. 

 

6.Poradenské služby ve škole 

 
6.1. Speciální pedagogická péče 

Speciální pedagogickou péči zajišťuje ve spolupráci se všemi vyučujícími výchovný poradce 

školy. V tomto školním roce byly vypracovány 3 IVP, zvýšená pozornost z pohledu vývojových 

poruch  byla poskytnuta celkem 11 žákům, 2 žáci byli zařazeni mezi žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami z důvodu nedostatečné znalosti vyučovacího jazyka a jedna žákyně z 

důvodu těžké sluchové vady.  Vzdělávání těchto žáků je pravidelně konzultováno na poradách i 

při individuálních schůzkách výchovného poradce s vyučujícími a rodiči a výsledky jsou 

pravidelně vyhodnocovány. 

Výchovná poradkyně  dle potřeby poskytuje rovněž logopedickou péči. V tomto školním roce 

společně s další vyučující I.stupně dokončily kurzy „splývavého čtení“ . Nová metoda je dle 

potřeby využívána a dosažené výsledky jsou velmi dobré. 

 

6.2.Výchovné poradenství 

Výchovná poradkyně měla stanoveny konzultační hodiny pro rodiče a žáky, ale po domluvě ji 

bylo možné navštívit kdykoliv. Vzhledem k tomu, že je vyučující 1.stupně a řešení 

výchovných problémů probíhalo především na II. stupni, velmi úzce spolupracovala 

s metodikem prevence z II.stupně. Výchovná poradkyně řešila problémy z oblasti: 

školní neúspěšnosti 

vztahové problémy se spolužáky, s učitelem, s rodiči 

osobní problémy 

šikanu 

zdravotní znevýhodnění 

kariérové poradenství 

  

6.3. Výchova k volbě povolání a finanční gramotnost 

Obě oblasti považujeme za velmi důležité, proto byly realizovány v samostatných 

předmětech. Další aktivity napomáhající žákům v jejich rozhodování o výběru svého povolání 

byly následující: 

− návštěva „Burzy škol „ v Chrudimi - přehlídka středních škol (8. a 9. ročník) 

− účast chlapců v soutěži v technické zručnosti na SPOŠS v Chrudimi 

− exkurze dívek do Střední zdravotnické školy v Chrudimi 

− exkurze a soutěž zručnosti na SOŠ Třemošnice 

− prezentace pro žáky zástupců Kovolis Hedvikov 

− účast vybraných žáků na prezentaci SOŠ v Přelouči 

− návštěva Úřadu práce v Chrudimi 

                 

 

6.4. Primární prevence 

Primární prevence probíhala podle přijatého dlouhodobého plánu primární prevence. Jeho cíle 

byly naplňovány během výuky i v průběhu výchovně vzdělávacích akcí.  

Ve školním roce 2012/2013 byla realizována řada aktivit, souvisejících přímo či nepřímo 



s primární prevencí. Všechny jsou uvedeny v celkovém výčtu školních akcí. Specifickým 

programem primární prevence je dlouhodobý program „ Prevence pro všechny“, probíhající 

ve spolupráci s neziskovou organizací „Šance pro Tebe“. S touto organizací škola velmi úzce 

spolupracuje i při pomoci sociálně znevýhodněným dětem, jak školního tak předškolního 

věku. Vyučující a pracovníci neziskové organizace byly v uplynulém roce v častém kontaktu 

např. při domácí přípravě žáků 5.ročníku, při kázeňských problémech žáků v 1.ročníku, při 

přípravě nástupu  prvňáčků pro školní rok 2013/14. Škola má vypracovaný program práce se 

sociálně znevýhodněnými a problémovými  žáky. Samozřejmostí, pokud lze, byly a jsou úzké 

kontakty s rodiči takovýchto žáků. 

  

 

6.5. Spolupráce s odbornými subjekty 

Tak jako v předchozích letech, i v tomto školním roce škola úspěšně a aktivně spolupracovala 

při řešení výchovných i vzdělávacích problémů  s SVP Archa Chrudim, OSPOD Chrudim, 

PPP Chrudim,  SVP Pyramida Pardubice a neziskovou organizací Šance pro Tebe o.s.  

Především spolupráce s OSPOD Chrudim byla velmi přínosná. 

Pracovníci uvedených organizací naši školu často navštěvují a  s vyučujícími konzultují a řeší 

individuální případy problémového chování nebo poskytují vyučujícím metodiku pro práci se 

třídou. Tato spolupráce je velmi přínosná . 

 

 

7.Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků 

 
7.1. Přehledy z klasifikačních porad 

 

Celkový počet žáků: na konci školního roku – 127 (stav k 26.6.2013) 

 

Prospěch 

na konci školního roku                          v 1. pololetí 

prospělo s vyznamenáním 42    50 

prospělo              73    65   

 neprospělo   12    13 

nehodnocen     0      0 

 

Výchovná opatření 

na konci školního roku                       v 1. pololetí       bylo uděleno 

 33                                             26      pochval 

 4                           5       napomenutí třídního učitele 

 8                    9          důtek třídního učitele     

 9         1     důtek ředitele školy 

 6                                         2            snížených známek z chování - 2.st.uspokojivé

         

 

 

Zameškané hodiny:  

1.pololetí:    omluvených:       5 866 ,  na žáka 44,779 

                      neomluvených:        35,  na žáka    0,273 

2.pololetí:     omluvených:        6045,  na žáka , 47,598 

                      neomluvených:      121,  na žáka     0,953 

Celkem za šk.rok:  omluvených:     11 911, na žáka  46,893  



                               neomluvených:      156, na žáka     0,614 

 

Neomluvené hodiny se týkali především dvou žáků a byly řešeny dle daných pravidel. 

 

7.2.Opravné zkoušky 

V tomto školním roce proběhly tři opravné zkoušky u dvou žáků – z Aj, Ch, F. Všechny tři 

zkoušky byly úspěšné.  

 

7.3. Nejčastější kázeňské prohřešky 

Přetrvávaly běžné kázeňské problémy, častěji se vyskytovala soustavná drobná nekázeň 

během výuky a přestávek, porušování hygienických pravidel a zásad (přezouvání, 

znečišťování chodeb a učeben, odpadky ...). 

Objevilo se i více vážnějších  projevů negativního chování (vandalství, úmyslné poškozování 

školního majetku, vulgarita, nevhodné slovní projevy k vyučujícím.  

Největším problémem ale bylo stejně jako v předchozích letech používání vulgárních slov 

během vyučování, často směrem k vyučujícím. Ani pohovory s rodiči některých žáků nevedly  

k zajištění  nápravy. 

 Dalším závažným problémem bylo kouření. Jeden žák si zapálil cigaretu během velké 

přestávky na školní zahradě. Mimo školní budovu kouří většina  žáků cca od 5. třídy. Žáci se 

scházeli před nebo po vyučování např. za místním obchodem a mnozí z nich se s tím ani 

neskrývali. Pokud učitel zřetelně viděl, že žák kouří ,  škola o tom informovala  rodiče. 

Obvykle telefonicky nebo ústně. Z rozhovorů s nimi vyplývalo, že ti o tom dost často věděli a 

kouření tiše tolerovali a tolerují nadále. Příčinou je patrně fakt, že ani oni sami své potomky 

leckdy nezvládají.  

Jeden žák byl na diagnostickém pobytu v SPP Pyramida. 

Byly řešeny dva případy šikany na bázi ostrakismu – v 5. a 7. třídě. Řešení proběhlo dle 

doporučovaných pravidel a lze  konstatovat, že snad bylo úspěšné. 

 

8. Účast na soutěžích 

                                                                                                                                   
8.1.Oblast estetická 

Recitační soutěž: 

Školního kola recitační soutěže jednotlivců se zúčastnilo 35 žáků prvního stupně. 

Do okresního kola postoupily 3 žákyně, které se neumístily na oceňovaných místech. 

Žáci 2. a 3. třídy se zúčastnili okresní přehlídky „Dětská scéna“ v Chrudimi, ve své kategorii 

se umístili na 1. místě a postoupili do kola krajského. To se konalo ve Svitavách, zde se už 

sice neumístili, ale v konkurenci ZUŠ a dramatických kroužků obstáli a jejich vystoupení bylo 

chváleno. 

Někteří žáci I.stupně se zúčastnili výtvarné soutěže pořádané ZŠ Třemošnice, skupinová práce 

žákyň 5. třídy byla oceněna  čestným uznáním.  

 
 

8.2. Oblast sportovní 

Hokejbal proti drogám   3. ,4., 5.ročník  3.místo v okresním kole. 

Hokejbal proti drogám 6.-7.ročník, 1.místo v okresním kole, postup do krajského kola, zde 

3.místo 

Hokejbal proti drogám      8.-   9. ročníky, 3.místo v okresním kole 

Florbalem proti nudě 6. – 7. ročník 2.místo v okresním kole 

Florbalem proti nudě 8. – 9. ročník 2.místo v okresním kole 

 



 

 

9. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách 
 

9.1. Třídní projekty a akce 

Třídní projekty se zaměřením na jednotlivé výukové oblasti jsou realizovány více na I.stupni. 

Na druhém stupni již častěji probíhají programy či besedy zaměřené na primární prevenci či 

volbu povolání. 

 

1.třída 

Dračí dovádění - Prv,Čj 

Přivítání královny „Zimy“ 

Advent – čas rozjímání 

Dny otevřených dveří pro rodiče 

Vítání jara 

Čistá obec – účast při úklidu 

 

2.třída 

Dračí dovádění - Prv,Čj 

Přivítání královny „Zimy“ 

Projektové vyučování „ Dopis Ježíškovi“ - Čj, M, Vv 

Návštěva knihovny v Heřm. Městci s besedou – Čj 

Třídní pohádka – příběh – Čj 

Třídní kolo recitační soutěže - Čj 

Návštěva školní knihovny – Čj 

Vítání jara 

Čistá obec – účast při úklidu 

 

3.třída 

Čistá obec – účast při úklidu 

Návštěva dopravního hřiště v Chrudimi - Prv 

 

4.třída 

Nocování ve škole 

Exkurze do Prahy – Vl 

Návštěva knihovny v Heřm. Městci s besedou – Čj 

Projekt „Pohádka v hlavní roli král“ – Čj, Vl, Vv, Pč 

Projektové vyučování „Vánoce klepou na dveře“ – Čj 

Třídní kolo recitační soutěže – Čj 

Klokánek – Čj, M 

Beseda o alkoholu a kouření – Archa Chrudim 

Návštěva dopravního hřiště v Chrudimi – Přv 

Třídní pohádka –vlastní  scénář žáků a realizace krátké pohádky 

 

 

5.třída 

Exkurze do Prahy – Vl 

Pythagoriáda – M 

Beseda o alkoholu a kouření – Archa Chrudim 

 



 

6.třída 

Preventivní program „Šikana“  

Sociometrie – klima třídy – Archa Chrudim, Ov 

Den Země – Holcim 

 

7.třída 

Preventivní program k zlepšení  vztahů ve třídě  

Sociometrie – klima třídy – Archa Chrudim, Ov 

 

8.třída 

Burza škol v Chrudimi- Sp 

Návštěva čističky odpadních vod – Sp 

Preventivní program – Ov, Vz 

Sociometrie – klima třídy – Archa Chrudim, Ov 

Školní výlet do  Orlických hor 

Pythagoriáda 

Testování studijních schopností – na základě zájmu žáků, testy si zaplatili 

Účast v počítačové soutěži SPŠE Pardubice 

Účast na filmovém festivalu „ Jeden svět“v Chrudimi. 

 

 

9.třída 

Burza škol v Chrudimi- Sp 

Návštěva čističky odpadních vod – Sp 

Hrou proti AIDS – Ov, Vkz 

Preventivní program – sexuální výchova – Ov, Vkz 

Návštěva úřadu práce v Chrudimi – Sp 

Účast v počítačové soutěži SPŠE Pardubice 

Účast na filmovém festivalu „ Jeden svět“v Chrudimi. 

 

 

9.2. Kulturně vzdělávací akce: 

VČD Pardubice  divadelní představení Dědečkův betlém  pro 1.-5.ročník 

VČD Pardubice  divadelní představení Perný pernštejnský den  pro 1.-5. ročník 

Hudební pořad Petra Ševčíka 1.-9. ročník 

Vánoční vystoupení žáků v kapli 

Vánoční filmové představení, Tady hlídám já 1.-9.ročník 

Školička kouzel 1. – 5.ročník 

Drakiáda  

Dopis Ježíškovi – vypouštění balonků – žáci a předškoláci dle zájmu  

Dětská diskotéka 

 

9.3. Výchovně vzdělávací akce  

Malování- výzdoba sloupů  na naučné stezce Holcim  

Beseda s policí ČR – 1. – 3. třída 

Projekt „Etiketa to je věda“  spojený s taneční soutěží pro žáky 1. – 9. ročník 

Noční počítání – 6. – 9. třída 

Zdravá pětka – 1. – 9. třída – výukový program o výživě 

Projektový den „ Zdravé jídlo – dobré zdraví“  1. – 5. ročník 



 

9.4. Sportovní školní akce 

Zářijový sportovní den – olympiáda v Prachovicích 

 

9.5, Akce k prezentaci školy 

Slavnostní zápis do 1.tříd. s tématickým zaměřením k dopravní výchově. 

Vánoční jarmark – vystoupení žáků, prezentace vánočních výrobků 

Shromáždění rodičů – vystoupení všech tříd na téma „ Mach a Šebestová 

Slavnostní vyřazování žáků končících povinnou školní docházku (vlastní prezentace  

 žáků 9.ročníku). 

 

 

 

9.6. Zájmová činnost 

Škola poskytovala prostory pro zájmovou činnost dětí,  spolupracovala s organizacemi a 

dětskými zájmovými útvary, jejichž činnost zajišťují místní organizace v obci. Pro zimní 

schůzky opět propůjčovala prostory tělocvičny -  pro aktivity určené dětem zdarma.  

kroužek Mladých hasičů 

kroužek Mladých rybářů 

hokejbal 

předškoláci – pravidelně se scházející skupina maminek s dětmi ve věku od 3 tří let výše 

věnující  se rozvíjení grafomotoriky a dalších dovedností předškolních dětí. 

 

Škola také poskytuje prostory a vybavení pro kroužek keramiky dospělých. 

Škola poskytuje dle potřeby prostory i pro práci se sociálně znevýhodněnými neziskové 

organizaci Šance pro Tebe. 

 

9.6.1. Školní družina 

. 

Do školní družiny bylo zapsáno 25 dětí, z toho 14 dívek a 11 chlapců – 1. – 3. třída. Zájmově 

vzdělávací činnost vycházela z Výchovně vzdělávacího programu pro školní družinu - 

Putování za poznáním, rozpracovaného do měsíčního plánu.  Vedoucí školní družiny 

pracovala s dětmi velmi aktivně a nabízené činnosti  byly   dětmi přijímány velmi kladně.  

Zájemci převyšovali kapacitu družiny .                                                                                                               

Důraz byl kladený na upevňování vzájemných kamarádských vztahů, toleranci, komunikaci, 

rozvoj pohybových a tvořivých schopností. 

V průběhu roku proběhlo několik stěžejních akcí. Na podzim to byl „Postřehový závod“ 

v lese. Děti také z brambor a dalších přírodnin vyráběly skřítky podzimáčky“. Podzimní čas 

jsme zakončili výrobou papírových draků a družinovou „Drakiádu, za účasti sourozenců, 

rodičů, kamarádů, spojenou s opékáním špekáčků.“ 

Tradiční akcí je projekt „Čas Vánoc aneb od adventu ke Třem králům,“ v rámci kterého se 

děti seznámily s lidovými tradicemi a zvyky. Poslouchají a učí se koledy, vyrábí ozdoby a 

dárečky. Vyvrcholením je besídka, kde si připomenou staré zvyky – krájení jablíčka, házení 

pantoflem, pouštění lodiček a lití olova (vosku). Také jsme se zapoji vánočnícho jrmarku .  

Na vánoční besídku jsme si vlastnoručně vyrobili nepečené cukroví, které se nám podařilo. 

Snažili jsme se o zdravou variantu. 

Sněhovou nadílku jsme využívali k bobování a stavbě sněhuláků.  



Jarní období bylo věnováno projektu „Velikonoce“, v rámci kterého jsme si připomenuli 

lidové zvyky, koledy. Učili jsme se plést pomlázku, malovat kraslice. 

V lese proběhla soutěž v poznávaní stromů, přírodnín a dtavění domečků pro skřítky. 

Proběhla soutěž o kuličkového krále a královnu, turnaj ve hře Člověče nezlob se a ve hře 

Pampuch na pc.  

V průběhu celého školního roku bylo oblíbenou činnosti korálkování, do kterého se zapojili i 

kluci a stavění ze stavebnice a kostek. 

V rámci družiny pracoval i počítačový kroužek – dvě skupiny – začínající a pokročilí. 

 

 

9.6.2.Zájmové kroužky 

Některé zájmové kroužky pracují pod vedením učitelů. 

Výtvarné:  Keramický kroužek  I. (1.stupeň,  Mgr. Alena Machová) 

   Keramický kroužek  II. (1.stupeň,  Mgr. Alena Machová) 

   

             

Sportovní:       Florbalový kroužek ( Mgr. Jiří Ptáčník) 

                        Taneční kroužek pro mladší žákyně ( Bc. Vendula Beránková )  

                        Taneční kroužek pro  starší žákyně ( Bc. Vendula Beránková )                        

Vzdělávací:  Práce s počítačem I. 1.- 4.třída (Mária Dostálová) 

   Práce s počítačem II. 1.- 4.třída (Mária Dostálová) 

             Přírodopisný kroužek  (Mgr. Petra Vojtová) 

 

 

9.6.3. ZUŠ Heřmanův Městec – odloučené pracoviště v Prachovicích  

Výuka probíhala každý čtvrtek pod vedením pí.učitelky Jany Nováčkové a v pátek pod 

vedením p. učitele Jiřího Pospíšila.  Hudební oddělení navštěvovalo 10 dětí. Vyučovala se 

kytara, flétna a hudební nauka 

                

 

10. Údaje o provedených kontrolách 

 
V červnu provedla kontrolní komise obce kontrolu hospodaření s provozními  finančními 

prostředky . Neshledala žádné nedostatky, vše bylo v souladu s platnými právními předpisy. 

Kontrola ČŠI neproběhla. 

 

 

11. Základní údaje o hospodaření školy 

 
Podrobnější údaje o hospodaření školy (faktury, přehledy čerpání rozpočtu …) jsou 

k nahlédnutí v dokumentaci ředitelství školy. 

 

 

12.Projekty  

 



12.1. Peníze EU do škol 

Škola čerpá finanční prostředky z OPVK 1.4. Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt 

„Pestřejší výukou k lepším znalostem. V rámci projektu zaměřeného na inovaci ICT bylo ve 

školním roce 2012/13  vytvořeno 216 nových výukových materiálů, nakoupena další 

didaktická technika – jedna  interaktivní tabule, dva  dataprojektory , 2 počítače. Částečně 

z peněz EU, částečně z finančního daru ing. J.Langa. 

 

12.3. Granty Holcim 

Škola podala dvě projektové žádosti o granty Holcim Česko a.s. Jedna žádost byla na zřízení 

elektronického vrátného a druhá na elektrorekonstrukci učebny pro účely zřízení další PC 

odborné učebny. Ani jedna žádost však nebyla kladně vyhodnocena.  

 

13. Spolupráce s obcí.  

 
Spolupráce se zřizovatelem je  dobrá a kvalitní. Starostka  i zastupitelé jsou k potřebám školy 

velmi vstřícní. Spolupráce probíhá jak v technicko organizačních záležitostech, tak v 

oblasti kulturního života obce. Ředitelka školy se nepravidelně a dle potřeby účastní  

veřejného zasedání zastupitelstva. 

Škola vycházela vstříc i požadavkům místních zájmových organizací, především SK Holcim a 

za finančně výhodných podmínek jim opět pronajímala v zimním období svoji tělocvičnu. 

 

14. Spolupráce s rodiči. 
 

Kontakty s rodiči dětí při řešení výchovně vzdělávacích potíží byly dobré a až na výjimky 

bezproblémové. Ve školním  roce byly realizovány čtyři konzultační dny. Všechny čtyři dny 

byly rodiči využity k získání informací o prospěchu dětí.  Na jaře bylo svoláno shromáždění 

rodičů, na kterém, kromě informací o průběhu školního roku, žáci školy předvedli svůj 

připravený kulturní program.   

 

15. Školská rada 
 

Školská rada je šestičlenná , 2 zástupci ZŠ, 2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci rodičů. Během 

školního roku se scházela dle potřeby a dobře zprostředkovávala komunikaci mezi rodiči a 

školou.  Stížnosti ze strany rodičů byly řešeny společně s vedením školy.  

 

Pravidelné informace o školních akcích a sdělení pro rodiče lze získat na webových stránkách 

školy  (www.zsprachovice.cz) a na kabelové televizi obce Prachovice. 

 

Vypracovala: Ing. Jitka Holasová   

       Ing. Jitka Holasová 

         ředitelka školy    

     

V Prachovicích dne 15.9. 2013 .     Schváleno školskou radou dne:  3.10. 2013                            

 

 

 

 

 

 

http://www.zsprachovice.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


