
Výroční zpráva - školní rok 2010/2011 

(dle §7 Vyhlášky č.15/2005 Sb.) 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRACHOVICE, OKRES CHRUDIM 

 

1. Základní údaje o škole 

Název školy: Základní škola, Prachovice, okres Chrudim  

Sídlo (adresa): Chrudimská 57, 538 04 Prachovice  

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

Internetové stránky: www.zsprachovice.cz 

Charakteristika: Základní škola, Prachovice, okres Chrudim je plně organizovaná škola s roč-

níky 1 - 9. Každý ročník je zastoupen jednou třídou. Škola poskytuje základní vzdělávání dle 

§§ 44, 45 Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školského zákona).  

Zřizovatelem základní školy je Obec Prachovice.  

Ředitel školy - Mgr. Josef Řezáč. 

Zástupce ředitele školy - Mgr.Alena Machová. 

Součásti školy:  

Školní družina (1 oddělení, kapacita 25 dětí). Vychovatelkou ŠD je Mária Dostálová. 

Školní jídelna: vedoucí školní jídelny je Šárka Šmejdová 

Materiálně-technické podmínky školy:  

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

4 odborné učebny (Aj. Nj, 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…) 

Údaje o školské radě 

Je šestičlenná (2 zástupci ZŠ, 2 zástupci zřizovatele – OÚ, 2 zástupci rodičů.) 

 

2. Vzdělávací program 

V 1.-4. a 6.-9. ročníku výuka probíhala podle vlastního školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání Tvořivá škola s motivačním podtitulem „ Bez vědomostí jsi vždy míň než 

ostatní“, zpracovaného podle RVP ZV.  

Osnovy stanovené tímto vzdělávacím programem byly splněny. 

V 5.ročníku  výuka probíhala podle vzdělávacího programu Základní škola č.j. 16847/96-2. 

Osnovy stanovené tímto vzdělávacím programem byly též splněny.  

 

3. Přehled o pracovnících školy 

Celkový počet: 19 pracovníků školy 

13 pedagogických pracovníků  

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

1 učitel na částečný úvazek 

1 ředitel školy 

1 zástupkyně ředitele školy 
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1 vychovatelka školní družiny na zkrácený úvazek, která zároveň plnila funkci učitelky 

(zkrácený úvazek 5 hodin) 

6 nepedagogických pracovníků 

 

Pedagogičtí pracovníci-odborná kvalifikace, aprobovanost ve výuce  

9 žen a 4 muži 

Z toho: 

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

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

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

2 učitelé (VŠ) s aprobací pro II.st. ZŠ – Z/Ov; (z toho ředitel D/Čj)  

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

1 učitelka (VŠ) s aprobací Ch+učitelství odb.předmětů SŠ (výchovná poradkyně, metodik 

školní prevence) 

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

1 učitelka (VŠ) s aprobací pro II.st.ZŠ- Př/Pozemky ( částečný úvazek) 

1 vychovatelka ŠD (SŠ) 

 

Nepedagogičtí pracovníci 

5 žen a 1 muž 

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

3 zaměstnanci školní jídelny (1 vedoucí ŠJ  na poloviční úvazek + 2 kuchařky na zkrácený 

úvazek) 

 

4.Údaje o výsledcích přijímacího řízení a zařazování dětí, zápisu k povinné školní 

docházce 

 

1.září 2010 pro školní rok 2010/2011 nastoupilo 141 žáků (1.st. – 74 žáků; 2.st. – 67 žáků).  

( celkem o 12 žáků méně do povoleného limitu 153 žáci). 

Proto i v tomto školním roce muselo opět vedení základní školy žádat 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 1.9.2010 a rozhodnutí zastupitelstva 

povolena.  

Vyučování všech tříd probíhalo v budově základní školy.   

V provozu bylo 9 kmenových učeben (5 tříd I.stupně a 4 třídy II.stupně), 7 odborných učeben, 

1 oddělení školní družiny (zapsáno 25 žáků). 

Počty tříd jednotlivých ročníků a počty žáků dle stavu k 30.9.2010 školního roku 

2010/2011:  

I.stupeň 

1.třída (1)  - 13 žáků  (  7ch,   6d) 

2.třída  (1) – 15 žáků  (  7ch,   8d) 

3.třída  (1) – 18 žáků  (  8ch, 10d) 

4.třída  (1) – 16 žáků  (10ch,   6d) 

5.třída  (1) – 12 žáků  (  7ch,   5d) 

II.stupeň 

6.třída  (1) – 15 žáků  (10ch,   5d) 

7.třída  (1) – 24 žáků  (11ch, 13d) 

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

9.třída  (1) – 17 žáků  (10ch,   7d) 



 

Celkem 141 žáků; chlapců 77, dívek 64 ( I.st. 74ž. -39ch, 35d) 

          (II.st. 67ž. -38ch, 29d) 

12 žáků se specifickými poruchami učení (dále jen SPÚ), z toho 4 žáci s individuálním 

plánem (IP). 

Povinnou školní docházku ukončilo 16 žáků z 9.ročníku (10ch , 6d)  a 1 žák ze 7.ročníku. 

Jedna žákyně z 9.ročníku požádala o pokračování v základním vzdělávání. Devět žáků 

nastoupilo na střední školu ukončenou maturitou, 7 do učebního oboru. 

 

5.Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků 

 

Celkový počet žáků: na konci školního roku – 138 (stav k 22.6.2011) 

Z toho: prospělo s vyznamenáním 57 

             prospělo              71   

         neprospělo   10 

         nehodnocen     0 

Po opravných zkouškách: 30.-31.8.2011 

             prospělo s vyznamenáním 57 

             prospělo     73       

             neprospělo       8        

  nehodnocen     0 

 

Bylo uděleno:  na konci školního roku                         ( v 1. pololetí) 

                        30  pochval                                           (30) 

                          2  napomenutí třídního učitele               (5) 

                          5  důtky třídního učitele       (7) 

                          2  důtky ředitele školy       (4) 

                          2  snížené známky z chování (2.st.uspokojivé)    (2) 

 

Zameškané hodiny:  

1.pololetí: omluvených: (celkem 4780; na žáka 34.388);  

                 neomluvených: (celkem 1; na žáka 0,007) 

2.pololetí: omluvených: (celkem 8202; na žáka 59.435) 

                 neomluvených: (celkem 47; na žáka 0,341) 

Celkem za šk.rok: omluvených: (celkem 12 982; na žáka 87,716) 

                              neomluvených: (celkem 48; na žáka 0,324) 

 

Přetrvávají běžné kázeňské problémy hlavně neplnění pracovních školních povinností, častěji 

se vyskytuje soustavná drobná nekázeň během výuky a přestávek, porušování hygienických 

pravidel a zásad (přezouvání, znečišťování chodeb a učeben odpadky ...) 

Jiné vážnější projevy negativního chování (vandalství, úmyslné poškozování školního 

majetku, osobního majetku spolužáků, hrubá agresivita, vulgarita …) se objevovaly již 

ojediněle.                                                                                                                                         

Toto zlepšení připisujeme především realizaci dlouhodobého programu primární prevence. 

Zlepšila se i spolupráce a pochopení ze strany rodičů žáků, jichž se výše uvedené problémy 

týkají. 

 

 

 

 



6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků nadále probíhá na základě nabídek vzdělávacích  

programů Centra celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje i dalších 

vzdělávacích institucí. 

Upřednostňovány jsou akce zaměřené na kvalifikační růst pedagogických pracovníků, 

v oblasti výuky jejich předmětů, či výkonů funkcí, kterými jsou pověřeni.  

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

Sb. o pedagogických pracovnících a to především v období vedlejších prázdnin. 

 

Mgr. Josef Řezáč   - Správní řízení a pravidla řešení stížností 

                                 - Školení vedoucích zaměstnanců škol a škol. zařízení      

       v oblasti BOZP 

 

Mária Dostálová   -  Celostátní seminář pro vychovatele ŠD-klíče pro život 

                                                

Mgr. Ivana Strmisková -  EU peníze školám – tvorba DŮM 

-  Práce s dyslektickými dětmi 

 

Mgr. Eliška Ptáčníková - Jak na to, aby děti četly 

    -  EU peníze školám – tvorba DUM  

 

Mgr. Jitka Sedláková             -  Člověk a jeho svět, výuka prvouky podle ŠVP 

      

Ing. Jitka Holasová  -   Odborný dvoudenní seminář pro metodiky prevence 

-   Krajská konference prevence rizikového chování a podpory  

     zdraví 

     Seminář pro vyučující chemie a výchovné poradce – 2x 

-   Rozvíjení zájmu o studium chemie – 3x 

-   Seminář k projektu EU peníze školám – tvorba DUM 

-   Seminář k projektu EU peníze školám – tvorba a financování 

-   Seminář k projektu EU peníze školám – monitorovací zp 

-   Řešení výchovných problémů ve škole-záškoláctví 

                                               -   Seminář pro výchovné poradce Chrudim 

      

Mgr. Alena Machová  -  Člověk a jeho svět, výuka prvouky podle ŠVP 

    -  EU peníze školám – tvorba DUM 

 

Mgr. Stanislav Levinský -  Správce ICT-Brno 

  

Petra Janatová   -  Aktivizační metody při výuce angličtiny I. a II. 

                                               -  Anglický jazyk formou písniček a říkanek  

                                               -  Výuka anglické gramatiky skrze hru a prožitek  

-  Angličtina pro děti efektivně 

     

Jan Malý   -  Environmentální fyzika 

-  Motivační náměty a metody ve výuce zeměpisu 

-  Pokusy s jednoduchými pomůckami 

     

 



 

7. Údaje o zájmových aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Zájmová činnost dětí: 

Přímo na škole pracovaly tyto zájmové útvary: 

Výtvarné: 

                                               Keramický kroužek 2 skupiny (1.stupeň) 

                                                                                                             (Mgr. Alena Machová) 

    Keramický kroužek 1 skupina (1.stupeň) 

            (Mgr. Jitka Sedláková) 

Sportovní: 

Míčové hry – 1 skupina ( 2. stupeň)                                          

        (Mgr. J. Novotná)  

                          

                                                 

Vzdělávací: 

    Práce s počítačem – 2 skupiny 1.- 4.třída 

          (Mária Dostálová) 

 

                                               Náboženství  7žáků        (Soňa Vtípilová) 

 

Činnost detašovaného pracoviště hudebního oddělení ZUŠ Heřmanův Městec:  

výuka probíhala každé úterý pod vedením pí.učitelky Jany Nováčkové a v pátek pod vedením 

p. učitele Jiřího Pospíšila.  Hudební oddělení navštěvovalo 10 dětí.  

                

Dále se škola aktivně spolupracuje s organizacemi a dětskými zájmovými útvary, jejichž 

činnost probíhá v jiných prostorách:   kroužek Mladých hasičů 

              kroužek Mladých rybářů 

               Hokejbal 

 

Jednorázové výchovně vzdělávací a zájmové akce pořádané a vyhlašované místními i dalšími 

organizacemi, podniky či samotnou ZŠ a zaměřené převážně na veřejně prospěšnou (charita-

tivní) činnost, primární prevenci a prezentaci školy na veřejnosti. 

 

- V únoru v rámci učebních osnov se uskutečnil týdenní lyžařský výcvik v Žďárském Potoku                 

u Rýmařova ( zúčastnilo se 13 žáků z 8. tř. a 6 žáků z 9. tř,) Dopravu uhradila Obec 

 Prachovicích. 

- Plavecký výcvik také jako součást učebních osnov proběhl v únoru až květnu 

v chrudimském bazéně. ( 10 lekcí, žáci 2., 3. a 4. třídy) 

 

 

Kulturně vzdělávací akce: 

Žáci školy zhlédli či navštívili tyto kulturní akce (vystoupení divadelních či hudebních 

souborů. 

- O velrybě Lízince - divadelní představení pro žáky 1.-3. ročníku ( Divadlo Pardubice) 

- Kuki se vrací – filmové představení  pro žáky 1.-9- ročníku ( kino Heřmanův Městec) 

   Náklady na dopravu žákům  uhradil Obecní úřad v Prachovicích. 

- Kocourek Modroočko - divadelní představení pro žáky 2.-5. ročníku ( Divadlo Pardubice) 

- Život rytířů za vlády Lucemburků -  Historický šerm Pernštejni (1.- 9. ročník) 

  Z důvodu rekonstrukce školy bylo omezené využití některých kulturních akcí a nabídek. 



 

Výchovně vzdělávací akce  

- exkurze – Keltské muzeum  Nasavrky  3. – 8.ročník 

- exkurze - Terezín (9 ročník) 

- exkurze – Česká televize Praha ( 8. ročník) 

- exkurze – Obří akvárium, aquapark Hradec Králové ( 8. ročník) 

- exkurze – Brno ( 9. ročník) 

- ZOO Praha (7. ročník) 

- ZOO Jihlava ( 1., 2.a 3.ročník) 

- zámek Žleby – ( 1., 2., a 3. ročník) 

- Ratibořické údolí, Česká Skalice – (4., 5., 6. a 8. ročník) 

- Den Země v prostorách areálu Holcim (6. ročník) 

- dopravní výchova – beseda s Mgr. Ivanou Čejkovou (4.ročník) 

- dopravní hřiště Chrudim ( 1. – 5. ročník) 

- návštěva multikina Pardubice (7. ročník) 

- Mikulášská nadílka  

- Vánoce na Veselém Kopci ( 4.,5.a 6.ročník) 

- třídní vánoční besídky  

- Výukový program o první pomoci- zámek Pardubice a výstup na Zelenou bránu  

   ( 3., 4. a 5. ročník) 

-Den otevřených dveří hasičského sboru obce Prachovice (1. – 5.ročník) 

 

Akce k prezentaci školy 

- Slavnostní zápis do 1.tříd. s tématickým zaměřením „vodní svět“ 

- Živý Betlém (prezentace 6. ročníku na akci obce „ Zdobení vánočního stromečku“) 

   Výstava keramických výrobků (prezentace keramického kroužku) 

- Slavnostní vyřazování žáků končících povinnou školní docházku (vlastní prezentace  

   žáků 9.ročníku) 

 

Akce k volbě povolání 

 

Naše škola se přihlásila do projektu krajské hospodářské komory "Volba povolání v 

Pardubickém kraji" v rámci výuky předmětu „ svět práce.“ Díky tomu jsme získali finanční 

prostředky na dopravu pro žáky 9. třídy na exkurze do vybraných podniků. Cílem bylo, aby se 

žáci seznámili s různými druhy povolání a pracovišť. 

Žáci 9. ročníku navštívili:  firmu Prokop invest a. s. v Černé za Bory  

    Elektrárnu ČEZ Chvaletice 

     Kiekert – CZ Pardubice v Přelouči 

     Kovolis Hedvikov v Třemošnici  

- Motivační soutěž v zručnosti na SŠPST v Chrudimi (9.ročník - chlapci) 

- Burza škol v Chrudimi- přehlídka středních škol (8. a 9. ročník) 

 

 

Primární prevence     

 

Primární prevence probíhá podle přijatého dlouhodobého plánu.Jeho cíle jsou naplňovány 

během výuky i v průběhu výchovně vzdělávacích akcích. 

Již většina výše uvedených akcí byla součástí zmiňovaného dlouhodobého programu primární 

prevence. 

Další akce, které byly realizovány: 



- Třídenní zážitkový program v rámci školního výletu – (9. ročník). 

- Nocování ve škole s programem – školní družina, 2., 5., 6.a 7. ročník 

- „Šance pro Tebe“- program primární prevence proběhl v jednotlivých třídách II. stupně – 

  placen z peněz získaných v dotačním řízení kraje 

- Spolupráce s neziskovou organizací „Šance pro Tebe“ při řešení problémů s romskou 

  komunitou 

-„Bambiriáda“ v areálu chrudimského koupaliště – přehlídka volnočasových aktivit 

  (3.,4., 5., 6., 8., a 9. ročník) 

- Projekt „Moje budoucí povolání“ (Svět práce) 

- Spolupráce s Klubem mladých čtenářů a nakladatelstvím Fragment 

- Hokejbal proti drogám – turnaj 

- Pomáháme zvířátkům – sběr kaštanů 

. 

 

Na primární prevenci u těch nejmladších se významně podílí i školní družina a její akce. 

- Vánoční besídka s tradičními vánočními zvyky (házení boty, krájení jablíček, pouštění 

skořápek 

- Karnevalová veselice 

- Oslava jara: jarní hry, „Co mi nadělil zajíček do brázdy“ 

- Rej čarodějů a čarodějnic – prověřování „čarodějných dovedností“ 

- Soutěže v prověřování nových venkovních her (mikádo, kroket, kříž) – hrací loučka „Za 

školou“ 

- Sportovní olympiáda 

- Družinový časopis 

 

I ve školním roce 2010/2011 nadále probíhala spolupráce se střediskem výchovné péče, 

s odborem péče o rodinu a s pedagogicko-psychologickou poradnou. 

 

 

Účast na soutěžích 

 

a) oblast estetická 

Školního kola recitační soutěže se zúčastnilo 21 žáků prvního stupně ( žáci druhého stupně 

neprojevili zájem).  

Do okresního kola postoupily 3 žákyně: Iva Tupcová - 2.roč.,  Andrea Kovaříková - 3.roč. 

Diana Hromádková - 5. roč.. Na prvních třech místech se ale bohužel neumístily. 
.  

 

b) oblast sportovní 

-  florbalový turnaj v Třemošnici – umístění na 1. místě (chlapci 8., 9. ročníku) 

-  florbalový turnaj v Třemošnici – umístění na 3. místě (chlapci 5., 6. a 7. ročníku) 

-  McDonalds CUP 2010/2011v Třemošnici – umístění na 2. místě, postup do okresního kola 

   (chlapci 4.a 5.ročníku)  

v okresním kole Mc Donalds CUPU v Chrudimi se umístili na 1. místě a postoupili               

do krajského kola v Pardubicích, kde chlapci 4. a 5. ročníku vybojovali krásné 2. místo 

- sportovní den  pro žáky školy připravil SK Holcim Prachovice  

- tenisový turnaj pořádal tenisový oddíl SK Holcim Prachovice                                                        

( zúčastnilo se 10ch a 8d II.stupně.) 

 

 



 

8. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekce 

 

Nekonala se. 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy  

 

Poslední pravidelnou každoroční kontrolou hospodaření ze strany zřizovatele nebyly zjištěny 

vážné nedostatky. 

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

k nahlédnutí v dokumentaci ředitelství školy. 

 

10. Spolupráce s obcí.  

Spolupráce se zřizovatelem - obcí Prachovice, a jejím zastupitelským sborem pokračovala  

dále na velmi dobré úrovni.  

 

11.Regenerace (stavební úpravy) budovy ZŠ Prachovice 

 

Rekonstrukce školy proběhla od 1.října 2010 do 10. června 2011. 

Projektová dokumentace byla vypracovaná  Projektovou kanceláří  - Ing. Vlastimil Moucha, 

Bratranců Veverkových 2717, Pardubice. 

Hlavní zhotovitel – CGM Czech a. s.  

 

Obsah rekonstrukce:  

- zateplení obvodového pláště budovy, plochých střech nad jídelnou a spojovacího krčku 

k tělocvičně,  podlahy na půdě hlavní budovy a tělocvičny 

- výměna oken a dveří, venkovních a vnitřních parapetů 

- nová fasáda,okapové chodníky, úprava terénu 

- výměna celého topného systému v kotelně 

- zabudování rekuperační jednotky ve školní kuchyni, rozvod vody 

-  instalace solární soustavy 

- vybudování bezbariérového vstupu do budovy školy (vedlejší vchod u tělocvičny) 

- vybudování vstupu do šatny ze školní zahrady 

 

Souběžně s rekonstrukcí na náklady Obecního úřadu Prachovice byla položená nová střešní 

krytina na hlavní budově školy a byly vyměněny okapové svody ( firma Vertikál Chrudim). 

            

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržností a Státním fondem 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.  

Celkové náklady:            8 287 473,-Kč 

Příspěvek fondu EU     7 044 325,-Kč ( 85%) 

Příspěvek SFŽP ČR            414 374,-Kč (   5%) 

Příspěvek obec Prachovice    828 747,-Kč ( 10%) 

 

 

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

stránkách školy včetně fotodokumentace (www.zsprachovice.cz) a na kabelové televizi    

obce Prachovice. 

 

 

http://www.zsprachovice.cz/


Vypracovala: Mgr. Alena Machová    

Projednáno na pedagogické radě 3.10. 2012 

 

Ředitel školy: Ing. Jitka Holasová 

 

 

         

V Prachovicích dne 27.9.2011.                                 

 

 

 

 
 


