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Základní škola, Prachovice, okres Chrudim 

 

 

Výroční zpráva - školní rok 2021/2022 

(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, výjimečně 

i ze Skoranova, Starého Dvora, z Chrudimi či Heřmanova Městce a dalších okolních vesnic. 

Budova z roku 1957 se nachází ve středu obce a po rekonstrukci je výraznou dominantou 

obce. Kolem školy je rozsáhlý pozemek, který je dle možností žáky a učiteli využíván 

k venkovní výuce a pro trávení času velké přestávky. Součástí venkovního areálu je školní 

hřiště s umělou hrací plochou a tartanovým běžeckým oválem. 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  

zs.prachovice@seznam.cz  

Internetové stránky:   https://www.skolaprachovice.cz/  

Zřizovatel:   Obec Prachovice 

Ředitel školy:   Ing. Jitka Holasová 

Zástupce ředitele školy:  Mgr. Eliška Ptáčníková 

mailto:zs.prachovice.reditel@seznam.cz
mailto:zs.prachovice@seznam.cz
https://www.skolaprachovice.cz/
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1.3. Součásti školy:  

 

1.3.1. Základní škola 

Dne 1. září 2021 pro školní rok 2021/22 nastoupilo 140 žáků (1. st. – 81 žáků; 2. st. –

 59 žáků). Do konce září se počet snížil na 139. Tento počet byl vykázán pro financování 

školy.  

Během školního roku se počet žáků z důvodu jejich stěhování měnil, na konci školního roku 

školu navštěvovalo opět 139 žáků. 

V březnu a únoru nastoupili do naší školy 4 ukrajinští žáci, kteří získali statut dočasného 

pobytu pro uprchlíka. Do třídního kolektivu a do výuky se zapojili bezproblémově, i když 

především díky významné pomoci učitelů a koordinačního asistenta.  

 

Počty tříd jednotlivých ročníků a počty žáků dle stavu k 7. 9. 2020 školního roku 

2020/2021:  

I. stupeň: 

1. třída (1) -   19 žáků (7ch, 12d) 

2. třída (1) – 14 žáků (9ch, 5d) 

3. třída (1) – 10 žáků (7ch, 3d) 

4. třída (1) –  17 žáků (8ch, 9d) 

5. třída (1) –   20 žáků (10ch, 10d) 

 

II. stupeň: 

6. třída (1) – 17 žáků (9ch, 8d) 

7. třída (1) – 15 žáků (7ch, 8d) 

8. třída (1) – 14 žáků (6ch, 8d) 

9. třída (1) –  13 žáků (6ch, 7d) 

 

Celkem 140 žáků; chlapců 71, dívek 69. 

 

1.3.2. Školní družina 

Družina má 2 oddělení s maximální kapacitou 50 účastníků. V družině pracovala jedna 

vedoucí vychovatelka a střídavě dva vychovatelé. Zároveň byla činnost družiny posílena 

jedním pedagogickým asistentem určeným pro žáka se SVP a do konce roku 2021 jedním 

školním asistentem.  Oddělení č. 1 navštěvovali žáci 1. – 2. třídy, oddělení č. 2 žáci 3. – 5. 
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třídy. Obě oddělení družiny byla umístěna v přízemí. Do družiny bylo zakoupeno opět několik 

her a naučných pomůcek.  

 

1.3.3. Školní jídelna 

Školní jídelna připravila v průměru 97 obědů pro žáky denně. V tomto školním roce začala 

jídelna poskytovat obědy za plně nákladovou cenu také zaměstnancům obecního úřadu.  

Vedoucí školní jídelny je zároveň administrativní a ekonomickou pracovnicí školy.  

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

školní jídelny. Škola je zapojena do projektu „Obědy pro děti“, který poskytuje dětem ze 

sociálně slabých rodin finanční podporu pro účast ve školním stravování. V tomto školním 

roce podporu získalo 16 žáků. 

 

 

1.4. Materiálně-technické podmínky školy:  

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

3 odborné učebny (pracovní činnosti, informatika, anglický jazyk) 

2 oddělení školní družiny 

tělocvična 

keramická dílna 

knihovna 

školní kuchyňka 

školní dílna 

venkovní školní hřiště 

školní jídelna 

školní zahrada – výukový a relaxační prostor 

 

Vyučování všech tříd probíhalo v budově základní školy. K výuce a k zájmové činnosti byly 

využívány všechny prostory budovy. 

 

 

1.5. Provedené opravy 

Školní kuchyň: 

Na základě požadavků kontroly z okresní hygieny bylo nutné vyměnit dva dřevěné 

regály kuchyni za nerezové. Jeden z nich musel být z důvodu rozměrů vyroben na zakázku. 
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Cena byla 20 285 Kč, z čehož 10 000 Kč bylo odečteno jako sponzorský dar firmy SPAZ, 

která tento regál vyráběla. Druhý regál v ceně cca 10 000 Kč bude zakoupen na začátku 

následujícího školního roku. Bylo nakoupeno nové kuchyňské vybavení za 4 560 Kč. 

V následujícím školním roce bude nutné znovu opravit podlahu v místnosti, kde je škrabka na 

brambory. A to tak, aby splňovala hygienické požadavky.  

Byla také provedena výměna videozvonku u vstupních dveří v celkové ceně cca 50 000 Kč. 

Bohužel špatně funguje snímání hlasu a to z neznámého důvodu pouze tam, kde je na naší 

škole umístěn. Veškeré reklamace zařízení jsou bezpředmětné, neboť všude jinde funguje 

dobře. Byla provedena opakovaná různá šetření, důvod nebyl nalezen 

 

 

Budova školy: 

V tomto školním roce nebyla nutná žádná větší oprava. Průběžně byly provedeny jen drobné 

opravy omítek a nátěry tabulí. 

 

1.6. Celkový stav budovy 

Vnější plášť budovy včetně střechy je po rekonstrukci a zateplen. Okna jsou plastová, dveře 

kovové. Uvnitř budovy je elektroinstalace rekonstruovaná v roce 2013. Vnitřní stav budovy je 

uspokojivý. Kotelna a rozvody ústředního topení jsou v pořádku a krom neočekávané havárie 

nepotřebují žádné investice. Do budoucna lze uvažovat o nátěru topných těles, dle názoru 

vedení školy to není nezbytné. Bohužel to je ale požadavek hygieny. Po rekonstrukci je 

i veškeré sociální zařízení a stoupačky. Všechny parketové podlahy jsou zrekonstruovány, 

některé už ale vyžadují další přebroušení a nový nátěr.  Celkový stav vnitřních i venkovních 

prostor školy je dobrý.  

Je  nutné sledovat stav lepenkové izolace rovné střechy u přístavku k tělocvičně a především 

stav izolace ve zdi budovy na straně do zahrady. Izolace je cca 1m pod úrovní země a při 

prudkých deštích mírně prosakuje voda do podzemních prostor - šaten.  

 

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. Hlavní obsah vzdělávání byl 

naplněn. Sedm žáků bylo vzděláváno podle minimálního obsahu ŠVP. 
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2.2. Nabídka volitelných předmětů: 

Nabídka volitelných předmětů se díky v současné době 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/sportovní výchova  

8. ročník: seminář z matematiky/sportovní výchova 

9. ročník: seminář z matematiky 

  finanční gramotnost 

 

2.3. Škola pro výuku cizinců 

Pro tento školní rok jsme se stali školou pro výuku cizinců pro okres Chrudim. Jedním 

z důvodů bylo, že jsme s touto výukou už měli zkušenosti a opakovaně jsme využívali 

finanční podporu pro adaptační asistenty, jejichž náplní práce bylo po určitou dobu pomáhat 

v začlenění žáků cizinců do školního prostředí. Výuka probíhala dle potřeby 3 - 4 hodiny 

týdně ve skupině 9 žáků, dojíždějících dle potřeby i z Chrudimi, Heřmanova Městce 

a Ronova.  

 

3. Školní družina 

Ve školním roce 2021/2022 byla otevřena dvě oddělení s kapacitou 50 účastníků. V družině 

pracovala jedna vychovatelka, a střídavě dva vychovatelé, jedna asistentka, přiřazena 

k integrovanému žákovi a do konce roku 2021 školní asistentka financovaná z programu 

šablony II. Obě oddělení družiny byla umístěna v přízemí. Oddělení č. 1 navštěvovali žáci 1. 

– 2. třídy, oddělení č. 2 žáci 3. – 5. třídy. Celkem bylo zapsáno 48 dětí. V průběhu roku se dvě 

děti odstěhovaly, 4 děti odhlásily a 4 děti přihlásily. Do družiny bylo zakoupeno opět několik 

her a naučných pomůcek. Provoz školní družiny byl následovný – ranní - 6,15 – 7,30 

odpolední – 11,25 – 15,30. 

Zájmově vzdělávací činnost vycházela z Výchovně vzdělávacího programu pro školní družinu 

– Putování za poznáním, rozpracovaného do měsíčních plánů. K hlavním výchovným 

prioritám každoročně patří upevňování vzájemných kamarádských vztahů, vedení k toleranci 

a vzájemné komunikaci. Důraz je kladen i na rozvoj pohybových a tvořivých schopností žáků. 

V prvním oddělení se na začátku roku pracovalo velmi těžce, děti přišly bez základních 

návyků, těžce udržovaly pozornost a soustředění. Postupem času se situace ustálila, děti byly 
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snaživé a chtivé vyzkoušet něco nového, tvořit. Vytvořil se dobrý kolektiv a pracovalo se 

s nimi pěkně. 

Kolektiv 2. oddělení byl nesourodý, rozhádaný. K nápravě došlo až po odhlášení 

problémového žáka matkou. 

 

V průběhu celého školního roku probíhala v 1. oddělení družinová hra pod 

názvem:   „Z pohádky do pohádky“. V rámci této hry žáci zábavnou formou „pluli na různé 

pohádkové ostrovy“ – např. Červená karkulka, O Zlatovlásce…K daným tématům se kreslilo, 

vyrábělo, povídalo, učily se básničky…. Děti si vedly deníčky a sbíraly perly a razítka za 

splněné úkoly. 

Vzhledem k velkému pohybu dětí v průběhu odpolední (odpolední vyučování, doučování, 

kroužky) ve 2. oddělení žádná celoroční hra letos neprobíhala. 

V průběhu roku proběhlo několik stěžejních akcí. Na podzim a na jaře to byl „Postřehový 

závod“.  

Děti také z brambor a dalších přírodnin vyráběly různé podzimní dekorace. Podzimní čas byl 

zakončen výrobou papírových draků a družinovou „Drakiádou.“ Svátek Halloween jsme 

oslavily výrobou ozdobných dekorací a diskotékou. 

Tradiční akcí byl i v tomto školním roce projekt „Čas Vánoc aneb od adventu ke Třem 

králům,“ v rámci kterého se děti seznámily s lidovými tradicemi a zvyky.  V rámci svátku sv. 

Mikuláše obdržely děti malou nadílku a zařádily si na „Čertí diskotéce.“ V rámci projektu si 

děti mimo jiné připomenuly staré zvyky – krájení jablíčka, házení pantoflem, pouštění lodiček 

a lití olova (vosku) a vyráběly ozdoby a dekorace. Projekt byl zakončen závěrečnou vánoční 

besídkou. 

V masopustním čase pak vyráběly masky a různé loutky. Jarní období bylo věnováno projektu 

„Velikonoce“, v rámci, kterého byly připomenuty lidové zvyky, koledy, pletení pomlázky, 

malování kraslic. 

Dalším tradičním družinovým projektem je „Den čarodějnic“, který byl věnován  výrobě 

„čarodějnice“, plnění různých úkolů – vyrábění lektvarů, házení koštěte ...  

Vychovatelé se snažili naučit děti „starým“ tradičním hrám, jako školku s míčem, skákaní přes 

švihadlo, přes lano. Byla uspořádána soutěž o „Kuličkového krále a kuličkovou královnu.“  

Tradičně proběhl i Den dětí plný soutěží. 

Na začátku školního roku se uskutečnil v rámci Šablon II projektový den v Bioparku Štít. 
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Velký zájem děti projevovaly o práci s různým materiálem, kresbu, práci s korálky s textilem. 

Zkoušely pracovat s různými výtvarnými materiály a technikami.   

Chlapci rádi stavěli z kostek, stavebnice lego či Seva. 

Do společné četby byly zařazovány chvilky – „Čteme samy sobě“, kde se děti střídaly 

ve čtení, přínosem bylo i zapojení prvňáků. 

Každou středu byly pod vedením pana vychovatele pravidelně zařazovány velmi oblíbené 

hudební chvilky s kytarou. Na závěr školního roku bylo připraveno vystoupení pro rodiče 

a babičky. Velmi se povedlo. 

Jednotlivá oddělení využívala další prostory školy – hlavně zahradu, kde se nachází altán 

s posezením, ohniště, venkovní hřiště s brankami a basketbalovými koši. 

 

4. Údaje o pracovnících školy 

 

4.1. Celkový počet:  

30 zaměstnanců celkem + 1 pracovní síla, nepedagog na DPP a později na pracovní smlouvu 

– zástup za nemoc,  

23 pedagogických pracovníků -  z toho 1 pedagog na rodičovské dovolené, další pedagog od 

března 2022 dlouhodobě nemocen, zástup za něho byl sjednán na DPČ. 

8 nepedagogických pracovníků, z toho 1 zároveň jako pedagogický pracovník, jedna 

pracovnice na rodičovské dovolené. 

 

4.2. Pedagogičtí pracovníci 

23 pedagogických pracovníků (jedna na rodičovské dovolené) 

10 učitelů na plný úvazek (22 hodin přímé vyučovací povinnosti), z nich jedna na mateřské 

dovolené 

2 učitelé na částečný úvazek 

1 ředitelka školy 

1 zástupkyně ředitele školy 

1 vedoucí vychovatelka a 2 vychovatelé školní družiny - jeden na zkrácený úvazek, zároveň 

také asistent pedagoga a učitel, druhá vychovatelka rovněž na zkrácený úvazek a zároveň  

asistentka pedagoga 
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9 asistentek/tů pedagoga na zkrácený úvazek, jeden z nich zároveň vychovatel školní družiny 

a učitel, jedna zároveň jako nepedagogická pracovnice, jedna jako asistentka pedagoga 

v družině a jedna jako vychovatelka v ŠD na částečný úvazek 

 

4.2.1. Pedagogičtí pracovníci-odborná kvalifikace, aprobovanost ve výuce  

21 žen a 2 muži, od února 2022  20 žen a 3 muži  

Z toho: 

1 učitel (VŠ) s aprobací pro I. st. ZŠ 

4 učitelky (VŠ) s aprobací pro I. st. ZŠ (z toho jedna zástupkyně ředitele) 

1 učitelka (VŠ) s aprobací speciální pedagogika 

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

1 učitelka (VŠ) s aprobací Ch + učitelství odborných předmětů SŠ a II. st. (ředitelka školy) 

1 učitelka (VŠ) s aprobací pro II. stupeň a střední školy – AJ 

1 učitelka (VŠ) s aprobací Čj, Ov pro II. stupeň ZŠ 

2 učitelky (VŠ) s aprobací pro SŠ a II. st. Z, Př z nich jedna na rodičovské dovolené 

1 učitelka (VŠ) s aprobací Př, Z, Ch pro ZŠ  a speciální pedagogika 

1 učitel (SŠ) pedagog volného času,  Hv a Vv 

3 vychovatelé/vychovatelky ŠD (SŠ) kvalifikovaní,  

9 asistentů/tek pedagoga s požadovanou kvalifikací 

 

Od 1. února 2022 proběhla změna na pozici vyučující dějepisu, občanské výchovy, tělesné 

výchovy a chemie. Stávající učitelka odešla a do pracovního poměru nastoupil vysokoškolsky 

vzdělaný muž s aprobací pro dějepis a občanskou výchovu, ale bez pedagogického vzdělání. 

To si bude v následujícím školním roce doplňovat. 

  

4.2.2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Vzdělávání pedagogických pracovníků  probíhalo na základě nabídek vzdělávacích programů 

NIDV Pardubice, Centra celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje 

a dalších vzdělávacích institucí. Některé semináře probíhaly prezenčně, jiné distančně 

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

o pedagogických pracovnících a to především v období vedlejších prázdnin. 

Vzájemné hospitace v tomto školním roce byly realizovány dle plánu. 
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Účast na vzdělávacích seminářích:  

Datum Název školení Místo 

18. 9. 2021 Tváří v tvář historii Praha 

1.10. 2021 Družení na živo (ŠD) Praha 

12. 10. 2021 
Výchovné postupy u dětí se 

specifickými potřebami 
Ústí nad Orlicí 

16. 10. 2022 
Právní odpovědnost rizikového 

chování dětí 
Pardubice 

2. 11. 2021 Bezpečné klima ve škole Pardubice 

17. 3. 2022 Přijímání a začleňování cizinců Pardubice - online 

10. – 11. 3. 2022 Digitální technologie ve výuce On - line 

11. 4. 2022 Právní vědomí vychovatelů Pardubice 

21. 4. 2022 Povinná dokumentace ŠD Pardubice 

28. – 29. 4. 2022 

Semináře pro vedoucí pracovníky 

škol 
Seč 

26. 4. 2022 

Aktivity v přírodopise – 

environmentální vzdělávání 
Pardubice 

21. -22. 4. 2022 Semináře k projektu Dějepis+ Litomyšl 

12. 5. 2022 Konference Inkluze 2022+ Praha 

9. 5. 2022 

Formativní hodnocení podporující 

učení žáků 
 

23. 5. 2022 Edu Tech Praha 

23. 5. 2022 

Využití čtenářské gramotnosti 

v naukových předmětech 4. a 5. roč. 
 

6. 6. 2022 Dopravní výchova Pardubice 

14. 6. -16. 6. 2022 

Práce s dětmi v riziku rozvoje 

duševního onemocnění a s jeho 

diagnózou 

MZ Praha 

3. 8. 2022 Společně k lepší škole On line 

říjen 2021 

Konference matematiků „Jak učit 

žáky matematice ve věku 14-16 let 
Ústí nad Labem 

 

 

4.3. Nepedagogičtí pracovníci 

7 žen a 1 muž,  
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3 provozní zaměstnanci (školník + 2 uklízečky na zkrácený úvazek)  

1 vedoucí ŠJ a zároveň ekonomka a administrativní pracovnice na celý úvazek  

2 kuchařky na zkrácený úvazek, z toho jedna od ledna 2022 dlouhodobě nemocna, proto na 

pracovní smlouvu po dobu nemoci přijata další pracovnice. Od 1. 7. 2022 byla přeřazena jako 

zástup za dlouhodobou nemoc uklízečky. 

Školník zajišťoval mimo své pracovní povinnosti vyplývající z náplně práce i sekání trávy 

v celém venkovním areálu školy a mimo svou pracovní dobu i obsluhu vstupu do tělocvičny 

jejím nájemcům a na venkovní hřiště. 

Pracovní doba školníka a částečně jedné z uklízeček se shoduje s délkou výuky žáků. Tyto 

dvě pracovní síly vypomáhají rovněž s dohledem žáků o přestávkách. 

Ekonomka, vedoucí školní jídelny a administrativní pracovnice v jedné osobě obsluhuje 

systém Bakalář – žákovskou i učitelskou databázi, tisk vysvědčení, přihlášek a modul třídní 

knihy. Rovněž zajišťuje kompatibilitu se stránkami sběru dat pro MŠMT. 

 

Účast na seminářích: 

Datum Název školení Místo 

Prosinec 

2021 

Školení hygienického minima, Zásady 

SVHP a systému HACCP 
Online 

23. 2. 2022 

Sestavení přiznání k dani  z příjmů 

právnických osob za rok 2021 

příspěvkových organizací 

Online 

1. 12. 2021 
Příprava pro roční účetní závěrky 2021 

přísp.org., inventarizace, aktuality v daních 
Online 

 

 

5. Mimořádná opatření a průběh výuky v době pandemie Covid.  

 

V tomto školním roce probíhala výuka pouze prezenčně. Onemocnění covid ovlivnilo výuku 

v 2. pololetí vyšší nemocností zaměstnanců. Proto bylo přistoupeno v únoru a březnu opět 

k preventivnímu testování antigenními testy. Bylo provedeno prostřednictvím odborné externí 

firmy a hrazeno ze zdravotního pojištění. MŠMT již testy nehradilo a neorganizovalo 

společné testování. To proběhlo pouze 1. září k zahájení školního roku. 

 

6. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí 

6.1. Zápis žáků do první třídy 

Zápis pro školní rok 2022/23 proběhl dne 20. 4. a to prezenčně. Zákonní zástupci během 

dubna doručili  11 žádostí o přijetí, 6 z nich požádalo o odklad. Po odkladu z předchozího 
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roku nastupují 4 žáci. K dodatečnému zápisu vyhlášeného pro ukrajinské děti v nouzi se nikdo 

nedostavil. Celkový počet nově nastupujících žáků do 1. třídy je 9. 

 

6.2. Údaje o přijímacím řízení žáků 9. ročníku 

Ve  školním roce 2021/22 ukončilo povinnou školní docházku 12 žáků deváté třídy, Z toho 

5 žáků nastoupilo na střední školu s maturitou, 7 žáků do učebních oborů bez maturity.  

 

7. Poradenské služby ve škole 

 

7.1. Speciální pedagogická péče 

Speciální pedagogickou péči zajišťuje kvalifikovaný výchovný poradce ve spolupráci se 

všemi vyučujícími. V tomto školním roce bylo vypracováno 13 individuálních vzdělávacích 

plánů. Zvýšená pozornost z pohledu vývojových poruch a znevýhodnění byla poskytnuta 

celkem 22 žákům, včetně žáků s IVP. Vzdělávání těchto žáků bylo pravidelně konzultováno 

na poradách i při individuálních schůzkách výchovného poradce s vyučujícími a rodiči 

a výsledky byly pravidelně vyhodnocovány. Nastavený model spolupráce vyučujících 

s výchovným poradcem a metodikem prevence je vyhovující a lze v něm pokračovat 

i v příštím školním roce. 

 

7.2. Výchovné poradenství 

Funkci výchovné poradkyně vykonávala vzhledem k personální situaci ředitelka školy, která 

má pro tuto funkci i potřebné vzdělání. Dle kladných zkušeností z předchozích let byla opět 

stanovena funkce „pomocného výchovného poradce“ pro I. i II. stupeň. Tito vyučující byli 

nápomocni při sledování především problémů vztahových, osobních a šikany a na II. stupni 

v kariérovém poradenství. Velmi kvalitní je i spolupráce výchovného poradce a metodika 

prevence. Dle potřeby se oba či jednotlivě účastní výchovných komisí. Metodik prevence 

vypracoval 3 individuální výchovné plány pro žáky s problémovým chováním. Díky dobré 

spolupráci s rodiči se podařilo problémové chování těchto žáků významně zlepšit. 

Výchovná poradkyně byla k dispozici rodičům i žákům kdykoliv po domluvě. Byly řešeny 

především problémy z oblasti: 

školní neúspěšnosti, 

skrytého záškoláctví a neomluvených hodin, 

kariérového poradenství. 
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7.3. Asistenti pedagoga 

Na škole působilo v tomto školním roce 9 pedagogických asistentů k 13 žákům se zdravotním 

postižením. Práce učitelů s žáky ze sociálně nepodnětného prostředí byla v podzimním období 

ještě podpořena pomocí školního asistenta, jehož platové náklady byly hrazeny z dotačního 

programu „Šablony II“. Asistenti se účastnili pedagogických porad. Spolupráce učitelů 

a asistentů se stále zlepšuje a doufejme, že i zkvalitňuje. Výuku bez asistentů si v době 

inkluze už nikdo z pedagogů neumí představit.  

  

7.4. Výchova k volbě povolání  

Výchova k volbě povolání byla realizována v rámci předmětu pracovní činnosti v 9. ročníku 

pod názvem „svět práce“. Další aktivity napomáhající žákům v jejich rozhodování o výběru 

povolání byly: projektový den s odborníky, návštěvy burzy práce, technohrátek, účast na 

soutěži organizované zdravotnickou školou v Chrudimi, prezentace jednotlivých středních 

škol. 

 

7.5. Primární prevence  

 

Tento školní rok byl zaměřen na adaptaci žáků na pobyt ve škole po dlouhé covidové pauze. 

Nejednalo se o krátkodobý proces, s následky distanční výuky a sociální odloučeností se žáci 

i učitelé potýkali po celý školní rok.  

Důsledky covidové výuky měly různé podoby – selhávání ve školním prospěchu, fluktuace ve 

školní docházce, zhoršená schopnost žáků jednat dle pravidel a u některých také zhoršená 

adaptace na školní kolektiv.  

V průběhu celého školního roku se projevovala zvýšená citlivost žáků na vnější podněty, nižší 

odolnost podávat výkon v zátěži a z toho vyplývající problémové chování.  

Všechny tyto aspekty vedly třídní učitele k intenzivnější práci s třídními kolektivy, průběžně 

pracovali na nastavení příznivého a bezpečného klimatu ve škole, tak aby se všem (učitelům 

i žákům) dobře pracovalo. Byla opakovaně prováděna sociometrie tříd, monitoring 

vzájemných vztahů žáků ve třídách i ve škole. Problémové situace byly řešeny ve spolupráci 

s metodikem prevence, výchovným poradcem, třídním učitelem a ve vážných případech i se 

zákonnými zástupci, potažmo s OSPOD.  V některých případech byl využit nástroj 

individuálního výchovného plánu, který se ukázal být velmi účinným v nápravě 

dlouhodobého chování náročného na péči.  
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Aktivity krátkodobého preventivního programu v oblasti všeobecné primární prevence byly 

v tomto školním roce navrženy v souladu s přijatým školním dlouhodobým plánem primární 

prevence.   

Naplánované aktivity byly zaměřeny především na rozvoj dovedností a znalostí žáků v oblasti 

zdravých vztahů (chování žáků mezi sebou navzájem, vhodná komunikace žáků s vyučujícím, 

respektování pravidel ve škole), kyberšikany, osobního bezpečí (návštěva dopravního hřiště, 

dopravní výchova v CEMEXu, bezpečný pohyb na internetu), zdravého životního stylu 

(zdravý jídelníček, prevence nákazy HIV) a výchově k zodpovědnosti za sebe a své zdraví 

(oblast závislostí – užívání návykových látek, právní odpovědnost).  

V rámci nespecifické prevence proběhla řada tradičních a oblíbených akcí. Vzhledem 

k nepříznivé epidemiologické situaci v prosinci 2021 byl zrušen populární Vánoční jarmark 

a taneční maraton. Vrcholem školního roku bylo slavnostní otevření multifunkčního 

sportovního hřiště, které bylo doprovázeno taneční akademií žáků a sportovním odpolednem. 

Akce se hojně zúčastnili také rodiče našich žáků. 

K osobnímu rozvoji a poznání žáků  přispěly projektové dny mimo školu, které byly 

realizovány v průběhu celého školního roku a financovány prostřednictvím fondů Evropské 

unie. 

Školnímu neúspěchu žáků škola předcházela realizací doučování. 

Zákonní zástupci byli o prospěchu a chování svých dětí informování prostřednictvím 

konzultačních dní, kterých se mohlo zúčastnit i jejich dítě. Okamžité problémy mohli zákonní 

zástupci řešit po domluvě s třídním učitelem, metodikem prevence či výchovným poradcem. 

Škola dlouhodobě spolupracuje s neziskovou organizací Šance pro Tebe především na poli   

prevence školního neúspěchu žáků a jejich přípravy na výuku. V této oblasti došlo v letošním 

školním roce k jejímu přerušení. Nepodařilo se nám v postcovidovém období obnovit 

oboustranně efektivní komunikaci mezi školou a Šancí pro Tebe, tak abychom pracovali 

společně v zájmu dětí potřebujících pomoc.   

Také pokračovala spolupráce Střediskem výchovné péče Archa Chrudim a organizací, která 

v obci pracuje se sociálně znevýhodněnými rodinami, občas i se SOPRECR z Chrudimi. 

 

 

7.5.2 Rodiče/zákonní zástupci 

Škola se trvale snaží aktivně komunikovat s rodiči.  

Zájem rodičů o dění ve škole byl podpořen následně:  
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– včasné informování rodičů, využívání všech informačních kanálů. Komunikace 

s rodiči probíhá prostřednictvím elektronické žákovské knížky Bakalář, 

telefonicky, přes školní webové stránky a školní Facebook, osobně.  

– zapojení do realizace projektových dnů, zvýšení počtu rodičů účastnících se 

konzultací týkajících se prospěchu a chování dětí  

 

 

7.6. Spolupráce s odbornými subjekty 

Škola opět v několika případech spolupracovala se SVP Archa Chrudim, OSPOD Chrudim, 

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

s a SOPRE CR o.p.s. Se SVP Pyramida, OSPOD Chrudim a PPP Chrudim škola 

spolupracovala v individuálních kauzách.  

Pracovníci uvedených organizací naši školu dle potřeby navštěvují nebo jsou s vyučujícími 

v telefonickém kontaktu. Konzultují a řeší individuální případy problémového chování nebo 

poskytují vyučujícím metodiku pro práci se třídou.  

Kvalitní spolupráce je především  se SVP Archa Chrudim, PPP Chrudim a SVP Pyramida 

Pardubice. V tomto školním roce bohužel opět nebyla příliš dobrá spolupráce s OSPOD 

Chrudim v oblasti péče o dítě a velmi nekvalitní spolupráce je v posledním roce rovněž 

s SOPRE CR a Šancí pro Tebe o.s.. Zmíněné organizace byly opakovaně kontaktovány 

a vyzývány ke spolupráci. V červnu byla díky apelu školy na OSPOD, jím domluvena 

koordinační schůzka s uvedenými organizacemi. Ta by měla proběhnout 15. září 2022 a měla 

by přinést výrazné zlepšení vzájemné spolupráce.  

Z výše uvedených důvodů začala škola hledat pomoc při práci se sociálně problémovými 

rodinami i u jiných organizací. V červnu proběhla první schůzka s pracovníky Amalthea 

Chrudim a v září by měla začít konkrétní spolupráce. 

 

 

 

8. Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků 

 

8.1. Přehledy z klasifikačních porad 

 

Celkový počet žáků: na konci školního roku – 139 
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Prospěch I.pololetí II. pololetí 

prospělo 
s vyznamenáním 64 58 

prospělo  60 72 

neprospělo 9 9 

nehodnocen 2 0 

 

Výchovná opatření I.pololetí 
II. 

pololetí 

pochvaly ředitele školy 0 2 

pochvaly třídního učitele 23 92 

napomenutí třídního učitele 7 8 

důtka třídního učitele 10 16 

důtka ředitele školy 3 4 

Hodnocení chování   

snížená známka z chování - 2. 
stupeň 3 3 

snížená známka z chování - 3. 
stupeň 0 0 

 

Zameškané 
hodiny I.pololetí II. pololetí 

omluvené 8558 11392 

omluvené na 
žáka 63,93 81,237 

neomluvené 61 100 

neomluvené na 
žáka 0,452 0,719 

 

 

 

8.2. Opravné zkoušky 

V tomto školním roce proběhla jedna opravná zkouška a byla neúspěšná. 

 

8.3. Nejčastější kázeňské prohřešky 

Nejčastějšími prohřešky stejně jako v předchozím školním roce jsou: 

– nevhodná slovní komunikace s vyučujícími, nedodržování základních pravidel 

slušnosti 

– odmítání plnění pokynů spojených s dodržováním bezpečnosti 

– nepřiměřené fyzické kontakty vzájemně mezi žáky, především o přestávkách,  

 



16 

 

9. Účast na soutěžích 

Z důvodu nejistoty případných covidových opatření nebyla většina soutěží organizována. 

 

10. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách 

 

10.1. Třídní projekty a akce 

Stručné informace o třídních aktivitách mimo běžný rámec výuky jsou uvedeny níže. Některé 

jsou zmiňovány i v kapitole 7. 5. – primární prevence. 

 

1. TŘÍDA 

Dopravní bezpečnost Besip + Cemex - – projektový den 

Babiččin dvoreček v Licibořicích 

Pečení perníků 

Návštěva dopravního hřiště v Heřmanově Městci 

Veselé zoubky – projekt k zdravovědě 

Návštěva divadelního představení 

Nápadník na Ježkovce 

Návštěva veřejné knihovny v Heřmanově Městci 

Návštěva veřejné knihovny v Prachovicích 

Pasování na čtenáře 

2. TŘÍDA 

Dopravní bezpečnost Besip + Cemex - – projektový den 

Námořnická plavba – celoroční projekt 

Práce v keramické dílně 

Babiččin dvoreček v Licibořicích - – projektový den 

Pečení perníčků 

Práce s keramickou hlínou  

Pašijový týden 

Sázení stromů – den Země 

Návštěva obecní knihovny 

Tonda obal – jak nakládat s odpadem 

Návštěva dopravního hřiště v Heřmanově Městci 

Tematický projektový den Švýcárna Slatiňany a perníková chaloupka Ráby 
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3. TŘÍDA 

Návštěva divadla v Pardubicích  

Tonda obal – jak nakládat s odpadem 

Tematický projektový den Švýcárna Slatiňany a perníková chaloupka Ráby 

 

4. TŘÍDA 

Projekt sv. Václav 

Den stromů 

Halloween a Památka všech svatých (dušičky) – projekt 

Svatý Martin – projekt k pranostikám 

Měsíc knihy 

Tonda obal – nakládání s odpady 

Návštěva dopravního hřiště v Heřmanově Městci 

Moje oblíbené zvířátko – plyšáci 

Tělesa – projekt 

Žij s angličtinou – projektový den se Zebrou 

Tematický projektový den Švýcárna Slatiňany a perníková chaloupka Ráby 

 

5. TŘÍDA 

Svatý Václav – patron České země 

Vánoční zpívání  

Tradiční české vánoce 

Tonda obal – nakládání s odpady 

Přehlídka oděvů - činnostní projektová výuka v angličtině 

Let´s make pizza – činnostní projektová výuka v angličtině 

Výlet Lovětínskou roklí do Třemošnice –přírodopisná vycházka 

Spring salad – činnostní projektová výuka v angličtině 

Tématický výlet - Švýcárna Slatiňany a perníková chaloupka Ráby  – projektový den 

Zakončení 5. třídy – opékání buřtů 
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6. TŘÍDA 

Sv Václav –historie, chorál 

Návštěva Planetária v Hradci Králové – projektový den 

Ekosystém okolí Prachovic – tematický pěší výlet 

Tonda obal – nakládání s odpady 

 

7. TŘÍDA 

IQlandia - – projektový den 

Návštěva Planetária v Hradci Králové - – projektový den 

Heydrichiáda – návštěva autentických míst v Pardubicích 

Regionální soutěž ve vyprošťování u dopravních nehod na Seči – Hasičský záchranný sbor 

Tonda obal – nakládání s odpady 

 

8. TŘÍDA 

Burza škol v Chrudimi 

Burza škol v Pardubicích 

IQlandia - – projektový den 

Heydrichiáda – návštěva autentických míst v Pardubicích 

Konopáč – třídní výlet 

 

9. TŘÍDA 

Burza škol v Chrudimi 

Burza škol v Pardubicích 

Návštěva úřadu práce v Chrudimi – beseda s pracovníkem 

Heydrichiáda – návštěva autentických míst v Pardubicích 

Regionální soutěž ve vyprošťování u dopravních nehod na Seči – Hasičský záchranný sbor 

Doba Karla Čapka – skupinový projekt v českém jazyce 

 

10.2. Celoškolní projekty a aktivity 

Projektový den – poznej své okolí 

Projektový den „Ve škole za kulturou“  1. – 9. ročník 

Čistá obec – pomoc při úklidu obce 

Matematický klokan 2. -9. třída 

Drakiáda  
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Dopis Ježíškovi 

Zážitkový týden v přírodě – Rokytnice nad Orlicí, vybraní žáci 5. -8. ročníku 

VČD Pardubice – 1. - 5. třída 

Advent + Mikuláš a čerti ve škole 

Turnaj ve vybíjené 

Poznej své okolí – tematické vycházky do okolí 

Slavnostní otevření školního hřiště 

 

 

10.2.2. Výchovně vzdělávací akce 

Viz přehled akcí dle jednotlivých tříd. Hromadné celoškolní projekty nemohly být z důvodu 

covidových nařízení realizovány. V rámci ekovýuky o využití druhotných surovin byl pouze 

za spolupráce s Cemex a.s. zorganizován sběr plastových víček. Následně právě díky pomoci 

Cemex a.s. byl zajištěn podnik PRECIOUS PLASTIC SLOVAKIA, který námi nasbíraná 

víčka zpracoval. Z víček vyrobil jednoduchá pravítka, která poslal zpět, a obdrželi je všichni 

žáci školy. Nejprve ale proběhla interaktivní on-line beseda o recyklaci plastů se zástupcem 

uvedené zahraniční firmy.  

 

10.4. Sportovní školní akce 

Sportovní odpoledne k slavnostnímu otevření nového hřiště – červen 2022. 

 

10.5. Akce k prezentaci školy 

Prezentace některých aktivit v tisku, na webu školy a na facebookových stránkách školy. 

 

10.6. Zájmová činnost 

 

10.6.1. Školní družina  

V rámci družiny probíhaly tyto zájmové aktivity,  

Pohybové hry 

Výtvarné činnosti 

Rukodělné činnosti 

Korálkování 

Míčové hry 

Zpívání s kytarou 
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10.6.2. Zájmové kroužky 

Kroužky byly organizovány pod záštitou DDM Heřmanův Městec. Byly otevřeny ty kroužky, 

do kterých se přihlásil dostatečný počet dětí: 

Kroužek deskových her 

Florbalový kroužek 

Kroužky vaření, keramický a ručních prací se nepodařilo naplnit. 

 

10.6.3. 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.  

Pronájem tělocvičny: 

kondiční cvičení mužů I. 

kondiční cvičení mužů II. 

cvičení žen 

futsal muži 

hokejbal 

Pronájem tělocvičny pro sportovní činnost dětí je zdarma. 

 

Pronájem keramické dílny: 

Škola v tomto roce opět poskytovala prostory a vybavení pro kroužek keramiky dospělých.  

 

Pronájem dvou místností ZUŠ Heřmanův Městec: 

Škola pronajímá prostory pro činnost ZUŠ Heřmanův Městec. Místní oddělení ZUŠ 

navštěvovalo celkem 14 žáků. 

 

 

10.6.4. ZUŠ Heřmanův Městec – odloučené pracoviště v Prachovicích  

V roce 2021/2022 probíhala na pobočce v Prachovicích výuka klavíru, kláves, zobcové flétny 

a kytary pod vedením učitelů Mgr. Romany Syrové a Jaroslava Hájka. Tyto hodiny 

navštěvovalo 9 dětí. 4 děti dojížděly za výukou do Heřmanova Městce (violoncello, kytara, 

elektrické klávesy a taneční obor). 
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11. Údaje o provedených kontrolách 

V prosinci byla zřizovatelem provedena kontrola hospodaření s provozními finančními 

prostředky. Nebyly shledány žádné nedostatky, vše bylo v souladu s platnými právními 

předpisy. V březnu  proběhla kontrola celé budovy pracovníky Krajské hygienické stanice 

Pardubického kraje, zjištěné nedostatky byly částečně odstraněny okamžitě, další postupně 

během dalších měsíců. 

 

12. BOZP 

Škola věnuje velkou pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví žáků i zaměstnanců. Všichni jsou 

pravidelně a prokazatelně seznamováni s bezpečnostními riziky, žáci při pravidelných 

poučeních o bezpečném chování nebo v rámci primární prevence, zaměstnanci při 

pravidelných školeních. Projektový den „Jak se chovat v ohrožení“ spojený s požárním 

poplachem, který se koná pravidelně v jarním období, byl přesunut na podzim následujícího 

školního roku. Důvodem je, že jarní termín je pro Střední zdravotnickou školu Chrudim, která 

je spoluorganizátorem akce, nevyhovující (maturity). 

Trvalým problémem zůstávají nevyslyšené apelace na rodiče, aby svým dětem do školy 

kupovali vhodnou obuv na přezutí. Stále se objevují různé nevhodné pantofle a gumové 

„nazouváky“, které jsou nebezpečné především při chůzi po schodech. Při pádu může snadno 

dojít k úrazu, což se už opakovaně stalo. 

Všichni zaměstnanci absolvovali pravidelné školení BOZP. Školení a kontroly zajišťuje 

smluvní firma TeamPrevent – Santé s.r.o.. 

 

13. 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. 

 

14. Dotační projekty  

Šablony 

V tomto školním roce pokračovalo plnění aktivit z dotačního programu Výzva č. 02/18/063 

pro Šablony II s názvem „ Spolupráce a vzájemná pomoc v procesu učení a učení se II. 

s celkovou částkou pro ZŠ Prachovice 823 956 Kč. V lednu byly všechny dané aktivity 

naplněny, byla zpracována a odeslána závěrečná zpráva. Během prázdnin přišly požadavky na 

její opravu a opravu prezentace jednotlivých aktivit, což bylo provedeno a opravená zpráva 
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byla opět odeslána k závěrečné kontrole. Následně byla dne 31. 8. 2022 schválena a projekt 

tak byl kompletně ukončen.   

Ve  Výzvě  č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 podané v předcházejícím 

školním roce škola získala 388 299 Kč. Od února 2022 začali učitelé s plněním šablon této 

výzvy. Požádali jsme především o šablony doučování, projekty ve škole a mimo školu 

a personální šablonu speciálního pedagoga. 

 

Pro další školní rok jsme začali spolupracovat s NPI Jihlava na podání žádosti z programu 

NPI pro školy s žáky ze sociálně problémových hodin. MŠMT vybraným školám určilo 

částky, o které mohou na dobu tří let žádat. 

 

 

15. Spolupráce s obcí 

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

vstřícní. Spolupráce probíhá jak v technickoorganizačních záležitostech, tak 

v oblasti kulturního života obce. Ředitelka školy se účastnila plánovaných schůzek se 

starostkou obce a dle potřeby a požadavku obce  veřejného zasedání zastupitelstva. Jedna 

vyučující se pravidelně účastní příprav místního zpravodaje a připravovala články 

s informacemi o dění ve škole, další je členkou kulturní komise.  

Škola také spolupracuje s místní mateřskou školkou. Dobrá spolupráce je dle potřeby 

i s místním hasičským sborem.  

 

16. Spolupráce s rodiči 

Kontakty s rodiči žáků naší školy jsou poměrně časté a osobní. Zcela běžnou je komunikace 

emaily, telefony, časté jsou i osobní schůzky dle potřeby. V tomto roce neproběhla žádná 

případová konference. V kontaktu s rodiči pomáhala ještě v podzimním období školní 

asistentka. Dále se konaly konzultační schůzky dle plánu. Rodiče příliš nevyužívají možnosti 

schůzek formou „tripartity“. Učitel – rodič – žák.  

Pro informování zákonných zástupců o prospěchu a chování byla využívána především 

elektronická žákovská knížka. Pouze v 1. třídě byla a i v budoucnu bude využívána papírová 

žákovská knížka. Žáci 2. – 9. ročníku papírovou žákovskou knížku rovněž obdrželi, ale je 

využívána především pro potvrzení nepřítomnosti od lékaře. 

Na webu a facebooku školy byly pravidelně zveřejňovány důležité informace pro veřejnost 

a zprávy o akcích, které škola pořádala. 
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Škola se snažila předcházet školnímu neúspěchu žáků zakoupením celé řady licencí k online 

výukovým programům. Slouží mimo jiné k procvičování probírané látky a pomáhají rodičům 

v domácí přípravě dětí. Po celý rok probíhalo rovněž doučování, kterého se mohli účastnit 

žáci dle svého zájmu. 

 

17. Školská rada 

Školská rada řešila požadavky z řad rodičů prezenčně i korespondenčně prostřednictvím 

svého předsedy. V září především nesrovnalosti v informacích z pořádaného zážitkového 

týdne v Rokytnici v Orlických horách a následné stížnosti rodičů. 

 

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

školy (https://www.skolaprachovice.cz), na kabelové televizi obce Prachovice 

a facebookových stránkách školy. Tyto stránky jsou přístupné se souhlasem správce a jsou 

zde uveřejňovány i fotografie ze školních aktivit. 

 

Vypracovala: Ing. Jitka Holasová 

 

       Ing. Jitka Holasová 

         ředitelka školy 

V Prachovicích dne 1. září 2022 

Projednáno na pedagogické radě dne: 1. 9. 2022 

Schváleno školskou radou dne:  29. 9. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skolaprachovice.cz/
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Příloha č.1 

Finanční zpráva 2021 

 

Rok 2021 

 

příjmy hlavní činnost vedlejší činnost 

dotace KÚ 15.454.210,00  

příspěvek zřizovatele na provoz 1.561.100,00  

projekt EU 271.702,81  

jiné (dary, dotace, cizí zdroje) 624.005,09 13.750,00 

Celkem 17.911.017,90 13.750,00 

 

 

výdaje hlavní činnost vedlejší činnost 

mzdové + sociální 15.516.833,13  

spotřeba materiálu 776.415,12  

energie 488.850,22 4.939,00 

opravy a údržba 38.010,68  

jiné pokuty a penále 0,00  

ostatní služby 633.310,44  

cestovné 1.885,00  

bankovní poplatky 8.223,29  

náklady z DDM 124.764,16  

ostatní náklady z činnosti 50.352,00  

náklady z vyřazených pohledávek 48.986,00  

odpisy 286.825,00  

Celkem 17.974.455,04 4.939,00 

 

Hospodářský výsledek 

 

 hlavní činnost vedlejší činnost 

Hospodářský výsledek  -63.437,14 8.811,00 

Celkem -54.626,14 

 

Přehled finančních fondů k 31. 12. 2021 

 

fond zůstatek 

Fond odměn 163.825,69 

Fond kulturních a sociálních potřeb 373.667,00 

Fond reprodukce majetku, fond investic 219.014,79 

Fond rezervní 1.111.363,60 



25 

 

 

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schváleného zřizovatelem 

 

fond přidělená částka 

Fond odměn 0,00 

Fond investic 0,00 

Fond rezervní 0,00 

Celkem 0,00 

 

 

příjmy hlavní činnost vedlejší činnost 

Příspěvek zřizovatele na investice 0,00 0,00 

Celkem 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


