
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRACHOVICE, 

OKRES CHRUDIM 

 
 

Výroční zpráva - školní rok 2013/2014 
(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 či Heřmanova Městce a dalších okolních 

vesnic. 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 2013 pro školní rok 2013/14 nastoupilo 122 žáků (1.st. – 64 žáků; 2.st. – 58 žáků) 

celkem o 31 žáků méně do povoleného  limitu 153 žáci. Během školního roku se jeden žák 

přihlásil a po dvou měsících opět odhlásil.  

Vedení základní školy bylo nuceno opět 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 dne 3.6. 2013  a rozhodnutím 

zastupitelstva ze dne 13.6.2013 povolena.  
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Počty tříd jednotlivých ročníků a počty žáků dle stavu k  1.9. 2013 školního roku 

2013/2014:  

I.stupeň 

1.třída (1)  - 14 žáků  (  6ch,  8d) 

2.třída  (1) – 10 žáků  (  4ch,  6d) 

3.třída  (1) – 12 žáků  (  5ch,  7d) 

4.třída  (1) – 13  žáků  ( 8ch,  5d) 

5.třída  (1) – 15 žáků  (  6ch,  9d) 

II.stupeň 

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

7.třída  (1) – 17 žáků  (  7ch,  10d) 

8.třída  (1) – 11 žáků  (  7ch,   4d) 

9.třída  (1) – 16 žáků  ( 11ch,  5d) 

 

Celkem 122 žáků; chlapců 64, dívek 58 ( I.st. 64ž. -29ch, 35d) 

 

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 bylo do vybavení družiny 

zakoupeno několik her a dvě úložné skříně. 

 

1.3.3. Školní jídelna 

Školní jídelna připravuje v průměru 83 obědů denně. Vedoucí školní jídelny je zároveň 

administrativní pracovnicí školy.  

V rámci projektu Zdravé jídlo - dobré zdraví, do kterého je ZŠ zapojena, školní jídelna v 

průběhu školního roku zařazovala do jídelníčků pokrmy evropské kuchyně. 

  

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

školní jídelny.  

 

1.4. Materiálně-technické podmínky školy:  

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

5 odborných učeben (přírodopis,výtvarná výchova, informatika 2x, anglický jazyk) 

1 oddělení školní družiny 

tělocvična 

keramická dílna 

školní dílna 

školní hřiště 

školní jídelna 

školní zahrada – relaxační prostor 

 

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 

Během školního roku došlo k havarijní situaci jedné stoupačky. Proto byla provedena její 

celková výměna. V blízké budoucnosti bude zapotřebí postupně vyměnit i potrubí zbývajících 

šesti. Byla vymalovaná šatna v suterénu školy a díky daru Ing. Langa nainstalovány nové 

hodiny místo původních nefunkčních. 



 

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. 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.  Po elektrorekonstrukci byla 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: 

Nabídka volitelných předmětů se díky povinné výuce dalšího cizího jazyka, jež byla časově 

dotována právě z disponibilních hodin, výrazně omezila. Vyučovaly se tyto volitelné 

předměty: 

7.ročník:   seminář z matematiky  

8.ročník:   seminář z matematiky  

9.ročník:   seminář z matematiky 

       seminář z českého jazyka 

       finanční gramotnost 

       konverzace v anglickém jazyce 

                  zeměpisný seminář 

 

 

3. Školní družina 

 
Do školní družiny bylo zapsáno 25 dětí, z toho 17 dívek a 8 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:  

21 pracovníků školy 

15 pedagogických pracovníků 

 6 nepedagogických pracovníků 

 

4.2. Pedagogičtí pracovníci 

15 pedagogických pracovníků  



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

 3 učitelé na částečný úvazek 

1 ředitelka školy 

1 zástupkyně ředitele školy 

1 vychovatelka školní družiny na zkrácený úvazek 

1 asistent pedagoga na zkrácený úvazek 0,6 

 

 

4.2.1. Pedagogičtí pracovníci-odborná kvalifikace, aprobovanost ve výuce  

11 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 (studium) 

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,  

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

1 učitelka (SŠ) bez aprobace – výuka anglického jazyka  

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 M, D – ½ úvazku, roční výpomoc 

1 vychovatelka ŠD (SŠ) 

1 asistent pedagoga 

 

 

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  

Klíčové kompetence vychovatele ŠD   

 

Mgr. Olga Havlíková 

Multimedia v DUMech 

Technické předměty a fyzika 

Studium pro metodiky prevence 

Čtenářská a informační gramotnost 

Klima třídy 

Fyzikální elixír   

                

Ing. Jitka Holasová  



ICT konference – celorepublikový seminář k využití ICT 

Právní předpisy ve školství v aktuálním znění 

Seminář pro ředitele  

Multimedia v DUMech 

Tabulkový procesor v  praxi učitele 

Informační seminář o projektu Kariérní systém 

Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství 

Tvorba digitálních učebních materiálů pro výuku cizích jazyků 

                

Petra Janatová           

Komunikativní výuka angličtiny 

Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit 

Práce s jazykem a metodikou AJ 

Tvorba digitálních učebních materiálů pro výuku cizích jazyků 

Zvládání problémových situací v ZŠ 

      

Mgr. Stanislav Levinský  

Čtenářská gramotnost  

Zvládání problémových situací v ZŠ 

ICT ve školství 

 

Mgr. Milan Machač     

Fyzikální elixír 

Multimedia v DUMech 

         

Mgr. Alena Machová 

Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy    

Etická výchova a učebnice 

 

Mgr. Eliška Ptáčníková 

Zdraví na talíři I. 

Jak vzdělávat a  vychovávat žáky s poruchami řeči  

Zdraví na talíři II. 

Pohádky nás naučí 

První pomoc pro pedagogy 

Rozvoj kompetence k řešení problémů 

    

Mgr. Ivana Strmisková 

Podpora logopedické prevence a nápravy řeči 

Seminář pro výchovné poradce 

 

Mgr. Petra Vojtová    

Geovědy – podpora vyučujících základních škol        

  

Bc. Vendula Beránková 

Zdraví na talíři     

Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy 

Škola? V pohodě. 

Jak lépe učit Čj na 1.stupni 

Hrajeme si v matematice 



Multimedia v DUMech 

Rozvoj kompetence k řešení problémů 

 

Mgr. Jiří Ptáčník 

Čtenářská gramotnost a její rozvoj ve výuce žáků na 1. stupni ZŠ 

 

Mgr. Jitka Horynová 

Hry ve vyučování na 2.stupni – nejen v matematice 

 

 

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 

 

V květnu ukončila pracovní poměr jedna z uklízeček. V červnu byl úklid zajištěn druhou 

uklízečkou a školníkem. Pro další školního rok byla přijata nová pracovní síla, avšak pouze na 

odpolední výpomoc. 

 

Účast na seminářích: 

L. Ferencová 

Účast v projektu Evropského sociálního fondu Cesta kvality - rozvoj profesních kompetencí 

pracovníků škol a školských zařízení (metodický kabinet Zdravý životní styl - praxe) = 5 

praktických modulů (říjen 2013 - srpen 2014). Metodické poradny pod vedením odborných 

poradců zaměřené na rozšíření dovedností pracovníků ŠJ v přípravě pokrmů vycházejících ze 

zásad zdravého životního stylu. 

  

Š.Šmejdová 

Účast v projektu Evropského sociálního fondu Cesta kvality - rozvoj profesních kompetencí 

pracovníků škol a školských zařízení (metodický kabinet Zdravý životní styl - teorie) = 3 

teoretické moduly (říjen 2013 - červen 2014). Vzdělávací programy zaměřené na 

prohlubování znalostí pracovníků ŠJ  

v oblastech: hygienické a výživové požadavky na školní stravování, legislativní rámec 

činnosti ŠJ.   

Účetnictví příspěvkových organizací (listopad 2013 a březen 2014). 

 

5. Údaje o  přijímacím řízení a zařazování dětí. 

5.1. Zápis žáků do první třídy. 

Zápis pro školní rok 2014/15 proběhl 6.2. 2014.  K zápisu se dostavilo 17  žáků.  1. září 2014 

nastoupilo  16 žáků. Rodiče dvou žákyň požádali o odklad školní docházky z důvodu školní 

nezralosti, jedna žákyně na naší školu přestoupila. Jedna žákyně se odstěhovala a jedna se 

navrátila z pobytu v zahraničí.  

 

5.2. Údaje o přijímacím řízení žáků 9. ročníku 

V loňském školním roce ukončilo povinnou školní docházku 16 žáků  deváté třídy, 1 

žák osmé  a 1 žák sedmé třídy. Celkem 18 žáků. Dva žáci nenastoupili na žádnou školu, 7 



žáků odešlo do učebních oborů bez maturity a 9 žáků na střední školy nebo učební obory 

s maturitou. 

 

 

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 byl vypracován jeden individuální vzdělávací plán. Zvýšená 

pozornost z pohledu vývojových poruch a znevýhodnění  byla poskytnuta celkem 9 

žákům.  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.  

 

6.2.Výchovné poradenství 

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

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 učitely, s rodiči 

osobní problémy 

šikanu 

zdravotní znevýhodnění 

kariérové poradenství 

 

Výchovná poradkyně rovněž koordinuje činnost asistenta pedagoga s  vyučujícími.  Činnost 

asistenta u daných žáků v 1. i v 2. třídě byla přínosná, proto byla na další školní rok 

připravena a podána další žádost. Podání žádosti umožňuje získat i část mzdových finančních 

prostředků pro asistenta. 

  

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) 

− exkurze a soutěž zručnosti pro vybrané žáky na SOŠ Třemošnice   

− prezentace pro žáky zástupců Kovolis Hedvikov 

− účast vybraných žáků na prezentaci SOŠ v Přelouči 

− návštěva Úřadu práce v Chrudimi- 9. ročník 

− účast na Technohrátkách v Třemošnici ( 8. a 9. ročník ) 

− prezentace pro žáky 8. a 9. třídy zástupci SOŠ Třemošnice 

− prezentace pro žáky 8. a 9. třídy studentkami Střední zdravotnické školy v Chrudimi 

− účast žáků 8. ročníku v projektu ,, Chodím do práce v Pardubickém kraji“, díky 

kterému navštívili jednotliví  žáci různé firmy dle svého možného budoucího 

profesního zaměření 

− soutěž v technické zručnosti – SPŠS Chrudim 

 

                 



 

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 2013/2014 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“, který je 

realizován třídními učiteli, metodikem prevence a odbornými lektory. Škola úzce 

spolupracuje s neziskovou organizací „Šance pro Tebe“ při pomoci sociálně znevýhodněným 

dětem, jak školního tak předškolního věku. Vyučující a pracovníci neziskové organizace byly 

v uplynulém roce v častém kontaktu a spolupracují např. při domácí přípravě , při kázeňských 

problémech žáků, při přípravě nástupu  prvňáčků pro školní rok 2014/15. Škola pronajímá 

prostory pro činnost této organizace. 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 a vzdělávacích problémů  s SVP Archa Chrudim, OSPOD Chrudim, 

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

Spolupráce s OSPOD Chrudim byla, především s oddělením prevence, velmi přínosná. S SVP 

Archa škola opět řešila některé problémové situace ve třídách a využila možnosti 

sociometrického šetření. 

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.  

 

 

7.Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků 

 
7.1. Přehledy z klasifikačních porad 

 

Celkový počet žáků: na konci školního roku – 122 

 

Prospěch 

na konci školního roku                          v 1. pololetí 

prospělo s vyznamenáním  48    54 

prospělo               59    58   

 neprospělo    15      7 

nehodnocen      0      0 

 

Výchovná opatření 

na konci školního roku                       v 1. pololetí       bylo uděleno 

 13                                              8     pochval 

  1                           3      napomenutí třídního učitele 

  2                   9          důtek třídního učitele     

  7         9     důtek ředitele školy 

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

  1              3    snížených známek z chování - 3.st.neuspokojivé 

 



 

Zameškané hodiny:  

1.pololetí:    omluvených:        5 590,  na žáka  45,82 

                      neomluvených:          32  na žáka     0,26 

2.pololetí:     omluvených:         7 672  na žáka   62,885 

                      neomluvených:        158  na žáka     1,295 

Celkem za šk.rok:  omluvených:      13 262,  na žáka  108,70  

                               neomluvených:       190   na žáka       1,582 

 

Neomluvené hodiny byly řešeny dle daných pravidel. 

 

7.2.Opravné zkoušky 

V tomto školním roce proběhlo 14  opravných zkoušek u 11 žáků – z M, Aj, Ch. Čtyři 

zkoušky byly neúspěšné, k dalším třem se žáci nedostavili, sedm bylo úspěšných.  

  

7.3. Nejčastější kázeňské prohřešky 

Bohužel tento školní rok byl poznamenán velkými kázeňskými problémy. Jednalo se hlavně o 

vandalství, úmyslné poškozování školního majetku, vulgaritu, nevhodné slovní projevy 

k vyučujícím. Problémy byly především s žáky 8. a 9. ročníku. Byly řešeny s rodiči, 

OSPODem a dalšími organizacemi a odborníky. Žáci hrubě ničili školní majetek. Např. 

zohýbali 20 židliček tak, že je již nelze použít, opakovaně rozlámali umělohmotné odpadkové 

koše, ucpávali úmyslně papírovými ubrousky určenými k osušení rukou záchodové mísy, 

utrhávali desky od lavic, vypouštěli vodu z topení, ničili květiny na oknech, otloukali novou 

výmalbu, systematicky ničili výukové pomůcky. K uvedené devastaci docházelo i přesto, že 

jsou všechny prostory ve škole dozorovány. 

K běžným  přestupkům patřila nekázeň při výuce, neplnění domácích úkolů, drobné šarvátky 

mezi žáky, nebezpečné chování o přestávkách. 

 

 

 

8. Účast na soutěžích 

                                                                                                                                   
8.1.Oblast estetická 

Škola uspořádala opět soutěž v recitaci. Školního kola recitační soutěže jednotlivců se 

zúčastnilo 27 žáků prvního stupně. Do okresního kola postoupilo 6 žáků, z nichž 1 žákyně 

postoupila do krajského kola, které se konalo v Pardubicích. 

Dramatický soubor složený z žáků 3. – 5. třídy (11žáků) reprezentoval naši školu na okresní 

přehlídce „Dětská scéna“ v Chrudimi s dramatizací pohádky „O hloupém vlkovi“. S tímto 

vystoupením vybojoval postup i do kola krajského do Svitav - „Svitavský dýchánek“. 

Odměnou za celoroční práci a dosažený úspěch byla dvoudenní účast na nesoutěžní přehlídce 

„Děti dětem“ vyhlášená DDM BETA v Pardubicích a následné vystoupení při vyhlašování 

výsledků výtvarné soutěže „Svět bdící a spící“za účasti členů magistrátu Pardubického kraje. 

 
 

8.2. Oblast sportovní 

Žáci se zúčastnili okrskových kol v těchto sportech: 

 Fotbal -   Mc Donald´s Cup – 3.,4.,5.třída 

                 Minikopaná –  7.,8.,9.třída - 4.místo 

Florbal  - 7.třída - 1. místo, postup do okresního kola 

- 8., 9. třída - 4. místo 



Halová kopaná – 8., 9. třída - 3. místo 

 

 

 

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 

Zdravé zoubky 

Projekt „ Namaluj si dětské hřiště“ 

 

2.třída 

Sešlost nad talířem plným zdraví 

Třídní projektové dny – podzim, zima, jaro léto 

Povolání aneb co mě baví 

Zpívám, zpíváš, zpíváme 

Čtenářské pětiminutovky 

 

3.třída 

Projekt  „ Prachovice – místo , kde žiji 

Sešlost nad talířem plným zdraví 

Projekt „ Nad kronikami Prachovic“ 

Čtenářský den 

Hlady bych nezemřel, umím si připravit….. 

 

4.třída 

Úklid obce – pomoc v březnu 

Úklid obce – květen 

Návštěva knihovny 

Třídní kolo recitační soutěže 

 

5.třída 

Předčítání ve školní družině 

Třídní kolo recitační soutěže 

Předčítání v 2. třídě 

Nocování ve třídě ( se čtením) 

 

6.třída 

Bezpečí na internetu  

Vánoční besídka a přespání ve škole 

Den Země  

Prevence kyberšikany „Seznam se bezpečně“ 

Návštěva lanového centra na Podhůří 

 

7.třída 

Účast v projektu gymnázia Pardubice 



 

8.třída 

Technohrátky  - Třemošnice 

Beseda na téma sex, AIDS, vztahy 

Přednáška a beseda AIDS, sexuální život 

Návštěva lanového centra na Podhůří 

Účast v projektu Gymnázia Mozartova Pardubice 

Projekt „ Chodím do práce v Pardubickém kraji“  

Návštěva ,,Burzy škol,, v Chrudimi 

 

9.třída 

Technohrátky – Třemošnice 

Účast v projektu Gymnázia Mozartova Pardubice 

Beseda na téma „ Sekty“ 

Láska ano, děti ještě ne – lékařský program, Chrudim 

Přednáška a film – AIDS, sexuální život 

Exkurze do Terezína 

Beseda na Úřadu práce v Chrudimi 

Návštěva ,,Burzy škol ,, v Chrudimi 

Vyřazování „deváťáků“ 

Soutěž v technické zručnosti – SPŠS Chrudim 

 

 

9.2. Kulturně vzdělávací akce: 

Divadlo Pardubice – program Baroko pro oko 

Filmové představení v HM 

Projekt celoroční „ Zdravé jídlo – dobré zdraví“ 

Divadlo „ O pejskovi a kočičce“ 

Spolek Pernštejni -  program „ Přemyslovci – knížata“ 

Divadlo Pardubice I.stupeň – „Velbloud, ryba, slepice“ 

 

9.3. Výchovně vzdělávací akce 

Recitační soutěž – školní kolo, jednotlivci 

Recitační soutěž – okresní kolo jednotlivci a soubor 

Recitační soutěž – krajské kolo jednotlivců v Pardubicích 

Recitační soutěž – účast v krajském kole „ Svitavský dýchánek“ 

Dětská scéna – recitační přehlídka Chrudim 

Matematický klokan – soutěž pro 2.- 9. třídu 

Beseda o povolání herec, o práci s textem atd. s hercem Mosteckého divadla 

Prezentace ZUŠ Heřmanův Městec 

Policie beseda-1.stupeň 

BESIP beseda- 4. a 5.třída 

Návštěva dopravního hřiště v Chrudimi spojená s prohlídkou Chrudimi pro 4. a 5. ročník 

Návštěva dopravního hřiště v Heřmanově Městci – I. stupeň 

Návštěva ZOO Praha – II. stupeň v rámci projektu 

Návštěva IQ parku Liberec – II. stupeň v rámci  projektu 

STONOŽKA 

 

 

 



9.4. Sportovní školní akce 

Plavecký výcvik pro 2. -4. ročník 

Drakiáda 

Spaní ve škole a oslava Haloween – přírodopisný kroužek 

 

9.5. Akce k prezentaci školy 

Vánoční jarmark 

Vánoční vystoupení v kapli 

Shromáždění rodičů s kulturním programem žáků 

Vystoupení dramatického kroužku v DPS 

Kulturní vystoupení k „ Noci kostelů“ v místní kapli 

Vyřazování „deváťáků“ 

 

9.6. Zájmová činnost 

 

9.6.1. Školní družina 

. 

Do školní družiny bylo zapsáno 25 dětí, z toho 17 dívek a 8 chlapců – 1. – 3. třída. Zájmově 

vzdělávací činnost vycházela z Výchovně vzdělávacího programu pro školní družinu - 

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

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

školní družinu překračoval kapacitu družiny. 

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

rozvoj pohybových a tvořivých schopností. 

V průběhu roku proběhlo několik větších akcí s určitým zaměřením. Na podzim to byl 

„Postřehový závod“ v lese, potom děti z brambor a dalších přírodnin vyráběly skřítky 

podzimáčky“. Podzimní čas jsme zakončili výrobou papírových draků a družinovou 

„Drakiádou“.  

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

děti seznámily s lidovými tradicemi a zvyky. Poslouchaly a učily se koledy, vyráběly ozdoby 

a dárečky. Vyvrcholením byla besídka, kde si připomněly staré zvyky – krájení jablíčka, 

házení pantoflem, pouštění lodiček a lití olova (vosku). Také se zapojily do vánočního 

jarmarku.  Na vánoční besídku vlastnoručně vyrobily nepečené cukroví,  

V předvánočním čase byli mezi děti pozváni maminky, sourozenci, babičky aby se naučili 

korálkovat jednoduchou ozdobu na stromeček. Děti se pro ně staly pomocníky, rádci. Všichni 

strávili příjemné odpoledne. 

V zimním období, pokud to sněhové podmínky dovolily, děti bobovaly a stavěly sněhuláka. 

Jarní období bylo věnováno projektu „Velikonoce“, v rámci kterého si žáci připomenuly 

lidové zvyky, koledy. Učily se plést pomlázku, malovat kraslice. 

Pěkným projektem byl „Den čarodějnic“, kde děti plnily úkoly a snažily se získat „řidičský 

průkaz na koště. V rámci „Dne dětí“ proběhla pouť. S organizací pomáhali starší žáci 6. třídy. 

V lese se uskutečnila soutěž v poznávání stromů, přírodnin a stavění domečků pro skřítky. 

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

Pampuch na PC. 

Celoroční činnost vyvrcholila společným nocováním v družině, do přípravy se zapojil i jeden 

tatínek a opět spolu se staršími kamarády připravil stezku odvahy. Tu všechny děti úspěšně 

zvládly. V průběhu celého školního roku bylo oblíbenou činnosti korálkováni, do kterého se 

zapojili i kluci a stavění ze stavebnice a kostek. 

V rámci družiny pracoval i počítačový kroužek. 

 



 

9.6.2.Zájmové kroužky 

Některé volnočasové aktivity, pro které poskytuje škola zdarma své prostory probíhají  pod 

vedením učitelů. 

Výtvarné: 2x  keramický kroužek  pro I.stupeň (1.stupeň,  Mgr. Alena Machová) 

               

Sportovní:       florbalový kroužek (Mgr. Jiří Ptáčník) 

                        Taneční kroužek pro mladší žákyně (Bc. Vendula Beránková)  

 

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

             přírodopisný kroužek (Mgr. Petra Vojtová) 

             dramatický kroužek (Mgr. Eliška Ptáčníková) 

 

9.6.3. Pronájmy prostor pro zájmovou činnost 

Škola poskytovala bezplatně prostory pro zájmovou činnost dětí, spolupracovala 

s organizacemi a dětskými zájmovými útvary, jejichž činnost zajišťují místní organizace 

v obci. Zdarma využívali třídu v přízemí předškoláci – pravidelně se scházející skupina 

maminek s dětmi ve věku od 3 tří let výše věnující se rozvíjení grafomotoriky a dalších 

dovedností předškolních dětí. Pronájem tělocvičny byl  pro sportovní činnost dětí také 

zdarma. 

Školní tělocvičnu v zimě využíval: 

kroužek Mladých hasičů  

hokejbal 

hokejbalistky 

volejbal 

cvičení žen 

fotbal 

 

Škola také poskytuje prostory a vybavení pro kroužek keramiky dospělých. 

Škola pronajímá prostory pro činnost ZUŠ Heřmanův Městec a neziskové organizaci „Šance 

pro Tebe“. V suterénu školy mají její pracovníci pronajaty 2 místnosti a pro práci s dětmi 

využívají ještě jednu třídu v přízemí. 

 

9.6.4. ZUŠ Heřmanův Městec – odloučené pracoviště v Prachovicích  

Výuka probíhala každý čtvrtek pod vedením p. učitele Slavomíra Fidry a v pátek pod vedením 

pí. učitelky Heleny Tomiškové. Hudební oddělení navštěvovalo 15 dětí. Vyučovala se kytara, 

zobcová  flétna, klarinet, saxofon, souborová hra 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. 

V listopadu navštívila školu Česká školní inspekce. Kontrola rovněž neodhalila žádné 

závažné nedostatky ani žádná porušení zákona. Drobnější pochybení byla odstraněna 

okamžitě. Celková zpráva, která je k dispozici na webu školy, vyzněla pro školu povzbudivě. 

 

 

 



11. Základní údaje o hospodaření školy 

 
Základní informace o hospodaření školy jsou přílohou této zprávy. 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 dočerpala 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 2013/14  vytvořeno 216 nových výukových materiálů, nakoupena další 

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

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

Škola se také stala jedním z partnerů Gymnázia Mozartova Pardubice v projektu „Podpora 

přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji OPVK 1.07/1.1.00/44.0012. 

Žáci 7., 8. a 9. tříd v rámci projektu jezdili pravidelně po celý školní rok do Pardubic  do 

laboratoří gymnázia a zde absolvovali několik laboratorních prací z přírodopisu, fyziky a 

chemie. V dubnu a květnu se ještě uskutečnili dvě tématické exkurze s programem – jedna do 

IQ parku v Liberci a jedna do ZOO Praha. Do Pardubic vozil žáky autobus hrazený rovněž 

z projektových peněz a na gymnáziu žáci obdrželi i oběd zdarma. 

Dále se na konci tohoto školního roku škola přihlásila k partnerské spolupráci s příjemci 

dotací OPVK 54 – Studentské minipodniky a OPVK 51 – Moderní učitel. Realizace bude 

probíhat v následujícím školním roce. 

 

12.2. Další projekty 

V listopadu byla podána žádost o poskytnutí finanční dotace ze státního rozpočtu „Rozvojový 

program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se 

znevýhodněním v roce 2014“. Náš projekt byl podpořen a získali jsme finanční dotaci ve výši 

77 545 Kč. 

V září požádala škola o dotaci na preventivní program „Prevence pro všechny“, který na naší 

škole probíhá opakovaně již několik let. Projekt byl opět přijat a finanční podpora ve výši  

21 000 Kč schválena. Projekt byl realizován metodikem prevence, třídními učiteli a externími 

spolupracovníky. Opět byl zaměřen na známá témata – vandalismus, drogy, sex a vztahy, 

kouření a alkohol, hodnotový žebříček. 

 

Přínosem bylo i využití nabídky Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o. Pardubice, která 

v rámci svého projektu nabídla základním školám zřízení vlastních stránek v systému moodle. 

Jedná se ICT systém, který umožňuje komunikaci mezi jednotlivými třídami, resp. žáky a 

učiteli přes webové prostředí. Vyučující mohou např. na tyto stránky umisťovat svoje 

výukové materiály (zápisky), psát vzkazy pro žáky, žáci skrze tyto stránky mohou odevzdávat 

úkoly ve formě PC souborů. Stránky budou každým rokem aktualizovány – seznamy žáků, 

vyučované předměty v jednotlivých třídách, příslušní vyučující. Odkaz na tento web mají žáci 

na stránkách školy a každý žák má své přístupové heslo.  

 

 

 



13. Spolupráce s obcí.  

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

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 (v případě dětí zdarma) 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. Obvyklou se stává komunikace emaily, časté jsou i osobní schůzky. Některé 

schůzky s rodiči byly spíše neformální, jiné více oficiální a výchovná poradkyně nebo 

metodik prevence pořizovali ze schůzek zápis. V určitých případech musela být svolána i 

výchovná komise. V kontaktu s některými rodiči bylo nápomocno občanské sdružení „Šance 

pro Tebe“.  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 zprostředkovávala komunikaci mezi rodiči a školou.  

Stížnosti ze strany rodičů byly řešeny společně s vedením školy. V dalším školním roce končí 

volební období a bude nutné vyhlásit nové volby.  

 

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 20.10. 2014    Schváleno školskou radou dne :  23.10. 2014                            

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsprachovice.cz/


 

 

 

 


