
Základní škola, Prachovice, okres Chrudim 

 
 

Výroční zpráva - školní rok 2016/2017 
(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  po rekonstrukci 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. Eliška Ptáčníková 

   

 

1.3. Součásti školy:  

 

1.3.1. Základní škola 

4.září 2016 pro školní rok 2016/17 nastoupilo 128 žáků (1.st. – 72 žáků; 2.st. – 56 žáků), 

celkem o 25 žáků méně od povoleného  limitu 153 žáci pro vzdělávání plně financované 

státem.  Během školního roku se 2 žáci z naší školy z různých důvodů odhlásili a 8 se 

přihlásilo. Na konci školního roku byl počet žáků 132. 

Vedení základní školy bylo nuceno opět již s předstihem 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 16.6. 2016 a rozhodnutím 

zastupitelstva ze dne 16.6.2016 povolena.  
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Počty tříd jednotlivých ročníků a počty žáků dle stavu k  1.9. 2016 školního roku 

2016/2017:  

I.stupeň 

1.třída (1)  - 19 žáků  (  12ch, 8d) 

2.třída  (1) – 17 žáků  (  9ch,  8d) 

3.třída  (1) – 13 žáků  (  5ch,  8d) 

4.třída  (1) – 14  žáků  ( 6ch,  8d) 

5.třída  (1) –  9 žáků  (   3ch,  6d) 

II.stupeň 

6.třída  (1) – 14 žáků  (  6ch, 8d) 

7.třída  (1) – 12 žáků  (  7ch,  5d) 

8.třída  (1) – 14 žáků  (   6ch, 8d) 

9.třída  (1) – 16 žáků  (  9ch, 7d) 

 

Celkem 128 žáků; chlapců 63, dívek 65 ( I.st. 72ž. -35ch, 37d). 

 

 

1.3.2. Školní družina 

Navýšení kapacity družiny na 50 žáků umožnilo otevřít dvě oddělení školní družiny. 

V družině pracovaly dvě vychovatelky, jedna z nich jako vedoucí vychovatelka. Obě oddělení 

družiny byla umístěna v přízemí – v bývalé třídě a  knihovně. Do družiny bylo zakoupeno 

opět několik her, vybavení pro druhé oddělení – stoly, židle, koberec. V září se do družiny 

přihlásilo 39 dětí, později se počet navýšil ještě o další tři žáky. 

 

 

1.3.3. Školní jídelna 

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

administrativní a ekonomickou pracovnicí školy.  

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

školní jídelny. Dle požadavku je pravidelně doplňováno vybavení kuchyně i jídelny. V tomto 

školním roce musela být pořízena nová myčka na nádobí, což přestavovalo v součtu investici 

téměř za 100 000 Kč. 

V závěru školního roku bylo zakoupeno nové zařízení do jídelny (stoly a židle), které bude 

použito od 1.9. 2017. V době prázdnin byla jídelna nově vymalovaná. 

 

1.4. Materiálně-technické podmínky školy:  

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

4 odborné učebny (pracovní činnosti, informatika, anglický jazyk, hudební výchova) 

2 oddělení školní družiny 

tělocvična 

keramická dílna 

knihovna 

školní kuchyňka 

školní dílna 

školní hřiště 

školní jídelna 

školní zahrada – 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 

Byla dokončena renovace parket ve všech zbývajících prostorách, provedena výmalba školní 

jídelny, oprava vnitřního zábradlí a vyměněn ohřívač teplé vody. Ve třídě č.74 byla postavena 

dělící příčka a zřízen kabinet fyziky.  Díky vandalismu muselo být také vyměněno několik 

vodovodních baterií, dveří na WC a zásobníků na papírové ručníky. V suterénu byly 

vymalovány skladové prostory. Okna v suterénu byla osazena mřížemi. 

 

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. Uvnitř budovy je nová 

elektroinstalace. Vnitřní stav budovy je velmi uspokojivý.  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. Dívčí a chlapecká hygienická 

zařízení jsou v pořádku, problémem jsou pouze nepříliš kvalitní dveře do kabinek. Parketové 

podlahy jsou všechny zrekonstruovány. V případě dostatečného množství financí se počítá 

s rekonstrukcí podlahy ve školní jídelně.  Celkový stav vnitřních i venkovních prostor školy je 

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 

       konverzace v anglickém jazyce 

 

 

3. Školní družina 

 
Ve školním roce 2016/2017 byla otevřena dvě oddělení školní družiny. V prvním oddělení 

bylo přihlášeno 27 dětí, ve druhém oddělení 15dětí. 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. 

V průběhu celého školního roku probíhala celodružinová hra- pod názvem: “Svět poníků“. 

Každý měsíc je jeden poník jakýmsi patronem daného měsíce a reprezentuje jednu lidskou 



vlastnost. Děti plnily různé úkoly, za které získávaly razítka a samolepky do svého Pony 

deníčku.  

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

v lese. Děti také z brambor a dalších přírodnin vyráběly skřítky podzimáčky“. Využily  nově 

zřízenou kuchyň a upekly si jablečný štrúdl. Podzimní čas byl zakončen výrobou papírových 

draků a družinovou „Drakiádou.“ Halloween děti oslavily výrobou ozdobných dýni 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 projektu si 

děti mimo jiné upekly cukroví,  připomenuly  staré zvyky – krájení jablíčka, házení 

pantoflem, pouštění lodiček a lití olova (vosku) , vyráběly ozdoby na školní vánoční jarmark 

Projekt byl zakončen závěrečnou besídkou. 

I v zimě trávily děti čas venku – stavěli sněhuláky, bobovaly, v masopustním čase pak 

vyráběli masky a uspořádaly družinový karneval. 

Jarní období bylo věnováno projektu „Velikonoce“ – připomenutí lidových zvyků, koled, 

pletení pomlázky, malování kraslic. 

Dalším tradičním družinovým projektem byl „Den čarodějnic“.  Děti šily „čarodějnice“ a  

plnily různé úkoly- vyrábění lektvaru, házení koštěte, čarodějnický tanec. 

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

závod…  

Velký zájem děti projevovaly o práci s různým materiálem, kresbu, práci s korálky. Chlapci 

rádi stavěli z kostek, stavebnice lego, seva. 

Do společné četby jsme zařazovali chvilky _ „Čteme samy sobě“, kde se děti střídaly v čtení, 

přínosem bylo i zapojení prvňáků. 

Vyvrcholením činnosti byla akce v závěru školního roku  – nocování v družině, kterého se 

účastnilo všech 42 žáků. 

 

4. Údaje o pracovnících školy 
 

4.1.Celkový počet:  

25 pracovníků školy 

18 pedagogických pracovníků, z toho 1 na mateřské dovolené 

 7 nepedagogických pracovníků, z toho 1 dlouhodobě nemocný 

 

4.2. Pedagogičtí pracovníci 

18 pedagogických pracovníků  

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

  2 učitelé na částečný úvazek 

1 ředitelka školy 

1 zástupkyně ředitele školy 

2 vychovatelky školní družiny na zkrácený úvazek pracující zároveň jako asistentky  

3 asistentky pedagoga na zkrácený úvazek  

 

 

4.2.1. Pedagogičtí pracovníci-odborná kvalifikace, aprobovanost ve výuce  

14 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 jedna zástupkyně ředitele) 

1 učitelka (VŠ) bez aprobace – I. stupeň (studium) 



1 učitel (VŠ) s aprobací pro II. st. M, Tv 

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

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

1 učitelka (VŠ) s aprobací pro střední školy - AJ Apl 

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

1 učitelka (VŠ)  s aprobací pro SŠ  a II.st. Z, Př Tvrz 

1 učitel (VŠ) s aprobací pro SŠ a II.st. M, D   Machač 

1 učitelka (VŠ)  s aprobací výuky M pro SŠ a II.st. 

2 vychovatelka ŠD (SŠ) kvalifikované 

3 asistentky pedagoga  kvalifikované 

 

 

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, poté byl sestaven plán DVPP a  vyučující  se během roku 

účastnili vybraných seminářů.  

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:  

 

Bc. Vendula Beránková 

Metody kritického čtení při četbě knížky 

Škola matematických dovedností 

Čtenářská gramotnost 

Využití aktivního učení na 1.stupni 

S hudbou? S hudbou. 

Tresty a odměny ve výuce 

Hudební výchova s ICT 

Čtenářský klub 2x 

 

Mária Dostálová  

Právní předpisy ve školní družině 

 

Ing. Jitka Holasová  

Setkání výchovných poradců Chrudim 

Seminář metodiků prevence Chrudim 

Vykazování podpůrných opatření 

Genetická metoda čtení 

Bezpečnost a klima ve škole – právní hlediska, KÚ Pardubice 

Seminář EDU ICT Hradec Králové 

Seminář pro ředitele škol – KÚ Pardubice 

Genetická metoda čtení 

 

Ing. Jana Apltauerová 

MAS a strategické plánování ve škole 

Jak rozmluvit žáky na 2.stupni ZŠ 



Řešení výchovných problémů 

E-twinning seminář 

Setkání metodik prevence – dvoudenní 

Letní dílny eTwinning – čtyřdenní letní škola 

 

Mgr. Aneta Tvrzická 

Individualizace a vnitřní motivace žáků- jak na ně 

      

Mgr. Stanislav Levinský  

Smart konference Krouná 

Edu TEK.cz Pardubice 

Microsoft pro školy 

 

 

Mgr. Milan Machač 

Celostátní konference ICT Seč 

Smart konference Krouná 

Edu TEK.cz 

Microsoft pro školy 

Digitální technologie ve výuce 

 

Mgr. Alena Machová 

Řešení výchovných problémů ve třídě 

Genetická metoda čtení 

Jak mluvit  s dětmi 

 

Mgr. Irena Ostatková 

Jak mluvit s dětmi 

Čtenářská gramotnost 

Čtenářský klub 2x 

 

Mgr. Eliška Ptáčníková 

Ochrana člověka za běžných rizik a v mimořádných událostech 

Rozvíjení komunikačních a sociálních kompetencí 

Hry pro zvládání agresivity a neklidu 

Praktická asertivita 

Genetická metoda čtení 

   

Mgr. Jiří Ptáčník 

Řešení výchovných problémů ve třídě 

Genetická metoda čtení 

 

 

4.3. Nepedagogičtí pracovníci 

6 žen a 1 muž 

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

1 vedoucí ŠJ a administrativní pracovnice  na poloviční úvazek  

3 kuchařky na zkrácený úvazek z toho jedna dlouhodobě nemocna 

 



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

dvě pracovní síly vypomáhají rovněž s dohledem žáků. 

 

Účast na seminářích: 

 

Šárka. Šmejdová 

Krajská konference hromadného stravování 

Závěr roku 2016 v účetnictví příspěvkových organizací  

Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací v roce 2017 

Seminář pro zaměstnance školních jídelen 

Pracovní setkání vedoucích ŠJ Pardubického kraje 

 

5. Údaje o  přijímacím řízení a zařazování dětí. 

5.1. Zápis žáků do první třídy. 

Zápis pro školní rok 2017/18 proběhl 4. dubna 2017.  K zápisu se dostavilo 20 dětí, zákonní 

zástupci 6 z nich požádali o odklad školní docházky. Čtyři žadatelé splnili zákonné podmínky 

žádosti a odklad byl povolen. Dva žadatelé zákonné podmínky k povolení odkladu nesplnili a 

odklad jim nebyl povolen. 

 

5.2. Údaje o přijímacím řízení žáků 9. ročníku 

V loňském školním roce ukončilo povinnou školní docházku 17 žáků  deváté třídy, dva  žáci 

ze 7. třídy.  

Celkem 19 žáků, 9 žáků odešlo do učebních oborů bez maturity, 7 žáků na střední školy 

s maturitou. Z těchto 7 žáků jeden nastoupil na gymnázium, čtyři na obchodní akademii, jeden 

žák na střední průmyslovou školu strojírenskou a jedna žákyně na střední školu zdravotní. Tři 

žáci se k žádnému dalšímu studiu nepřihlásili. 

 

 

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 16 

žákům.  Vzdělávání těchto žáků bylo pravidelně konzultováno na poradách i při individuálních 

schůzkách výchovného poradce s vyučujícími a rodiči a výsledky jsou pravidelně 

vyhodnocovány. Výchovná poradkyně  dle potřeby poskytovala rovněž logopedickou péči.  

 

6.2.Výchovné poradenství 

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

má pro tento obor i potřebné vzdělání. Pro I. i II. stupeň byla ustanovena funkce „pomocného 

výchovného poradce“. Tito vyučující byli nápomocni při sledování především problémů 

vztahových, osobních a šikany a na II. stupni v kariérovém poradenství.  

Výchovná poradkyně byla k dispozici rodičům i žákům kdykoliv po domluvě. Žáci této 

možnosti využívali. Byly řešeny především problémy z oblasti: 

školní neúspěšnosti 

vztahových problémů se spolužáky, s učiteli, s rodiči 

osobních problémů 



šikany 

zdravotních znevýhodnění 

kariérového poradenství 

 

 

6.3. Asistenti pedagoga 

Na škole působili v tomto školním roce 4  pedagogičtí asistent ke 3 žákům se zdravotním 

postižením a 2 se zdravotním znevýhodněním. Dále ještě jeden asistent k žákům se sociálním 

znevýhodněním. Tento asistent pracoval v různých třídách dle aktuální potřeby. Větší část 

finančních prostředků pro všechny asistenty škola čerpala z účelových dotací MŠMT.  

  

6.4. Výchova k volbě povolání  

Výchova k volbě povolání byla realizována v rámci předmětu praktická výchova v 9. ročníku. 

Další aktivity napomáhající žákům v jejich rozhodování o výběru svého povolání byly 

následující:  

 

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

• účast vybraných žáků na prezentaci SOŠ v Přelouči  

• návštěva Úřadu práce v Chrudimi- 9. ročník 

• účast na Technohrátkách na Střední škole v Třemošnici a ve Chvaleticích  

• účast žáků na soutěži Obchodní akademie Chrudim -dívky 

• účast na soutěži zručnosti na SOŠ strojírenské Chrudim- chlapci 

•   exkurze a soutěž zručnosti pro vybrané žáky v SOŠ Třemošnice       

 

 

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, dle krátkodobého 

preventivního programu s využitím osvědčených postupů. 

Funkci metodika prevence přijala nová vyučující a zhostila se jí velmi dobře. Vypracovala 

kvalitní krátkodobý plán prevence a pro žáky objednala několik interaktivních programů. 

Většina vyučujících je dobře obeznámena s osvědčenými postupy v předcházení šikany a 

dalšího chování ohrožujícího zdravý vývoj žáků. Vždy na projevy takovéhoto chování reagují 

a řeší je. Noví vyučující jsou s těmito postupy  seznamováni a je vyžadováno, aby je 

dodržovali. Viz zápisy z porad a příslušné pokyny ředitelky. Jednotlivé kauzy či problémové 

situace jsou vždy diskutovány a řešeny na pravidelných poradách. 

 

Ve školním roce 2016/2017 byla realizována řada aktivit souvisejících přímo či nepřímo 

s primární prevencí. Některé jsou uvedeny  v celkovém výčtu školních akcí, tématické 

preventivní programy jsou uvedeny v tabulce níže.  

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

znevýhodněným dětem jak školního tak předškolního věku. Vyučující a pracovníci neziskové 

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

při kázeňských problémech žáků, při předškolní přípravě dětí, které nenavštěvují MŠ nebo 

tehdy, když rodinná situace žáka výrazně ovlivňuje jeho školní docházku. Škola této 

organizaci pronajímá prostory pro činnost. Škola má vypracovaný program práce se sociálně 

znevýhodněnými a problémovými  žáky. Vždy jsou v této práci upřednostňovány osobní 

kontakty s rodiči takovýchto žáků. Další organizace, která v obci pracuje se sociálně 

znevýhodněnými rodinami SOPRECR z Chrudimi se školou spolupracuje sporadicky. 

 



 

 

 

Téma Třídy Čas.dotace Datum 

Tolerance a respekt 6.-7. 2 hodiny (13.15-15.05) 6. 2. 2017 

Tolerance a respekt 8.-9. 2 hodiny (12.30-14.10) 31. 1. 2017 

Sociální rozdíly a 

odlišnosti 

3.-5.  2 hodiny (7.45-9.25) 27. 2. 2017 

Konflikt se zákonem  8. -9. 2 hodiny (13.15-15.05) 9. 2. 2017 

Nebezpečí internetu 8.- 9. 2 hodiny (12.30-14.10) 21. 3. 2017 

Nebezpečí internetu 6.-7.  2 hodiny (13.15-15.05) 20. 3. 2017 

Sex a vztahy 8. – 

9. 

2 hodiny (12.30-14.10) 28. 3. 2017 

Závislosti 8.- 9. 2 hodiny (13.15-15.05) 27. 4. 2017 

Závislosti  6.-7. 2 hodiny (13.15-15.05) 24. 4. 2017 

Poruchy příjmu potravy, 

zdravý životní styl 

8. – 

9. 

2 hodiny (12.30-14.10) 2. 5. 2017 * 

Vzájemné vztahy ve 

třídě 

1. 2 hodiny (7.45-9.25) 27. 3. 2017 

Vzájemné vztahy ve 

třídě 

2. 2 hodiny (9.45- 11.20) 27. 3.  2017 

Vzájemné vztahy ve 

třídě 

3. 2 hodiny (7.45-9.25) 28. 3. 2017 

Vzájemné vztahy ve 

třídě 

4. 2 hodiny ( 7.45 -9.25) 3.  4. 2017 

Vzájemné vztahy ve 

třídě 

5. 2 hodiny (9.45-11.20) 3.  4.  2017 

 

  

6.5. Spolupráce s odbornými subjekty 

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. 

Ředitelka školy se pravidelně zúčastňovala schůzek  pracovní skupiny složené z vybraných 

ředitelů škol, pracovníků OSPOD, PPP, odboru školství a preventisty Policie  při městském 

úřadu v Chrudimi. Tato skupina se zabývala tvorbou metodiky pro práci školy 

s problémovými žáky a jejich rodinami  a pro spolupráci s OSPOD a dalšími státními 

organizacemi. Metodika byla dokončena v dubnu a následně prezentována ředitelům škol. 

Vzhledem k velmi kladnému přijetí činnosti této skupiny, bude pokračovat ve své práci i 

v dalším školním roce. 

  

 

6.6. Školní senát 



Škola má ustanoven  žákovský senát. Zástupci tříd se v tomto roce scházeli méně pravidelně, 

ale přesto.. Za přítomnosti pověřené vyučující diskutovali  o svých problémech. Pokud to bylo 

možné, vedení školy hledalo řešení ke změnám.  

 

 

7. Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků 

 

 
7.1. Přehledy z klasifikačních porad 

 

Celkový počet žáků: na konci školního roku – 134 

 

Prospěch I.pololetí II. pololetí 

      

prospělo s vyznamenáním 61 59 

prospělo  59 63 

neprospělo 9 11 

nehodnocen 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchovná opatření I.pololetí II. pololetí 

      

pochvaly ředitele školy 2 6 

pochvaly třídního učitele 11 14 

napomenutí třídního učitele 4 12 

důtka třídního učitele 11 4 

důtka ředitele školy 3 4 

snížená známka z chování - 
2.stupeň 3 0 

snížená známka z chování - 
3.stupeň 1 3 

 

 

 

Zameškané hodiny I.pololetí II. pololetí 

      

omluvené 5517 9364 

omluvené na žáka 42,115 70,406 



neomluvené 53 142 

neomluvené na 
žáka 0,405 1,068 

 

Neomluvené hodiny byly řešeny dle příslušného metodického pokynu MŠMT. 

 

 

7.2. Opravné zkoušky 

V závěru školního roku měly proběhnout opravné zkoušky čtyř žáků. Dva z nich se ke 

zkoušce z přírodopisu dostavili a úspěšně ji složili. Jedna žákyně a jeden žák se však v daném 

termínu nedostavili a vzhledem k tomu, že splnili podmínku devíti let školní docházky, 

ukončili vzdělání na naší ZŠ. Základní školu ale ukončili s výstupním vysvědčením z 6. třídy. 

 

 

7.3. Nejčastější kázeňské prohřešky 

Nejčastějšími prohřešky stejně jako v předchozím školním roce jsou:   

– nevhodná slovní komunikace s vyučujícími, nedodržování základních pravidel 

slušnosti  

– odmítání splnění pokynů spojených s dodržováním bezpečnosti 

– odmítání splnění pokynu v rámci výuky  

Tento školní rok patřil z pohledu kázeňského k těm klidnějším, zásadní prohřešky jsme řešili 

u třech žáků. Častým problémem, který však škola nemůže postihovat je tzv. skryté 

záškoláctví. Nebo-li, že rodič napíše omluvenky, i několikadenní, přestože žák není nemocen, 

ale pouze se mu nechce do školy.  

 

8. Účast na soutěžích 

                                                                                                                                   
8.1.Oblast estetická 

Každoroční školní kolo soutěže v recitaci proběhlo opakovaně za účasti rodičů, kteří přišli 

podpořit a 38 recitátorů (což je více než třetina všech žáků školy). Do okresního kola bylo 

vybráno 13 žáků se sólovou recitací a recitační trio Adéla-Roman-Adina, které se zúčastnilo 

v dubnu i krajské přehlídky Svitavský dýchánek a v květnu 4. ročníku pardubické nesoutěžní 

přehlídky „Děti dětem“.(dramat. ztvárnění příběhu - Zlobit je normální). Z návštěv kulturních 

zařízení lze jmenovat návštěvu VČD v Pardubicích na představení Cabaret (2.st.)a Kocour v 

botách (1.st.). Každoročně mezi nejúspěšnější vystoupení v naší škole patří návštěva herců 

"Divadélka pro školy" z Hradce Králové - představení  Divadelní učebnice (pro 

2.st.)  Pohádky z našeho statku (pro 1.st.).          

 

 

8.2. Oblast sportovní 

Účast na soutěžích: 

Přespolní běh v Chrudimi – 5. místo dívek 

Malá kopaná Pardubice – 7.-9.ročník,  9.místo 

Florbalový turnaj  8.-9. ročník dívky, 3.místo 

Memoriál Josefa Šťulíka – běh, Ležáky, vybraní žáci 

 

 

8.3. Účast na olympiádách 

Okresního kola v dějepisné olympiádě se zúčastnil žák Petr Kubant . S 68 body obsadil 11. 

místo. 



Místního kola v matematické soutěži „Pythagoriáda“ se zúčastnili žáci 5. a 6. třídy. Nejlepší 

řešitel  v 5. třídě - Sára Tranová, nejlepší v 6. třídě - Lukáš Dušek. 

Vyučující matematiky zorganizovali i místní kolo mezinárodně koordinované soutěže 

„Matematický klokan“   Nejlepšími  řešiteli v jednotlivých kategoriích byli: 

  cvrček (2. a 3. třída) - Eliška Mádlová 

  klokánek (4. a 5. třída) - Václav Lehký 

  benjamín (6. a 7. třída) - Adéla Brynychová 

  kadet (8. a 9. třída) - Petr Moravec 

Místní školní kolo Přírodovědného klokana  

 
 

 

 

9. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách 
 

9.1. Třídní projekty a akce 

 

1.třída 

Přírodovědná stezka k Lovětínu  

Projekty celodenní i dle předmětů: 

 „Vcítění se“ 

 „Podzim“ 

 „Den zvířátek“ 

 „Den čtenáře“ 

  „Den knihy“ 

 „Den naruby“ 

 „ZOO“ 

Hrajeme si s pohádkou 

Vánoční dílnička – setkání s rodiči 

Legohrátky 

Zdravá svačina 

Zdravé zoubky – preventivní program 

Nocování ve škole 

Pasování na čtenáře 

 

2.třída 

Přírodovědná stezka k Lovětínu 

Návštěva školní knihovny 

Projektový den „Podzim 

Návštěva zvířátek – krmení v lese 

Matematický cvrček 

 

3.třída 

Přírodovědná exkurze s výkladem – obora v Kostelci u Heřmanova Městce 

Návštěva školní knihovny 

Návštěva obecní knihovny 

 

4.třída 

„Vyber si svou knihu“ – beseda ve školní knihovně 

Návštěva knihovny v Heřmanově Městci 



 

5.třída 

Přírodovědná exkurze s výkladem – obora v Kostelci u Heřmanova Městce 

„Vyber si svou knihu“ – beseda ve školní knihovně 

Projekt „Vesmír“ 

Návštěva knihovny v Heřmanově Městci 

Pythagoriáda 

Návštěva obecní knihovny 

Projekt „Člověk“ 

 

 

6.třída 

Exkurze do rekreačních lesů Podhůra 

Projekt „Letíme do vesmíru“ 

Návštěva výtvarné galerie v Třemošnici 

Pythagoriáda 

Den Země 

Projekt e-Twinnig 

Matematický klokan 

Nocování ve škole 

Exkurze Praha – Vyšehrad a Petřín 

 

7.třída 

Projekt „Plánujeme výlet“ 

Exkurze Seč 

Den Země 

Školní výlet do Prahy 

 

 

8.třída 

Exkurze do rekreačních lesů Podhůra 

Přírodovědný klokan 

Projekt „Úspora vody a jak se zachovat při drobné závadě vodovodu a odpadu 

Návštěva úpravny vody v Prachovicích 

Nocování ve škole????? 13.10. 

Technohrátky Chvaletice 

Soutěž zručnosti Třemošnice 

Exkurze Praha 

Školní výlet 

Projekt Ležáky 

 

 

9.třída 

Tématická exkurze  Lovětinskou roklí do Berlovy vápenky (Geologie našeho okolí) 

Přírodovědný klokan 

Zábavné odpoledne pro mladší spolužáky (Drakiáda) 

Technohrátky Třemošnice 

Technohrátky Chvaletice 

Soutěž zručnosti Třemošnice 

Za pokladem obchodní akademie Chrudim 



Burza středních škol Chrudim 

Představení středních škol Pardubice 

Projektový den „Písmo“ 

Poznávací exkurze do Třemošnice  

Čerti a Mikuláš v naší škole 

Čtenářská dílna 

Exkurze Praha – historie Starého a Nového města Pražského, úniková hra – Táhneme za jeden 

provaz 

Soutěž zručnosti pro chlapce – SPŠ Chrudim 

Soutěž Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim - dívky   

Čekáme rodinu – projekt Výchova ke zdraví 

Návštěva Úřadu práce v Chrudimi 

 

 

9.2. Kulturně vzdělávací akce: 

Společné bubnování – 1. 9. ročník 

Návštěva kina v Heřmanově Městci – vánoční představení 

Taneční maratón 1.-9- ročník 

 

9.3. Výchovně vzdělávací akce 

Besedy s policií – 1. - 5. ročník 

Recitační soutěž – školní kolo, jednotlivci 

Recitační soutěž – okresní kolo, jednotlivci a soubor 

Pythagoriáda - 6.-9. ročník 

Matematický klokan –  6.-9. ročník 

Prezentace ZUŠ Heřmanův Městec – 1. -5. ročník 

Drakiáda 

Piškvorky – 8. a 9. ročník 

Hallowen v AJ– 3.-6. ročník 

Vzdělávací program „Mozek“ 3.-9. ročník 

Weihnachten in Osterreich – exkurze do rakouského Zwettlu – 8. a 9. ročník 

„Člověče zachraň se“ – výukový program HZS Chrudim 2.-5.ročník 

Koncert ZUŠ – 1.-3.ročník 

Exkurze Praha 6.-9.ročník 

Projekt „Ležáky“ 6.-9.ročník 

Chování v ohrožení – celodenní den zaměřený na informace z branné výchovy (besedy, 

prezentace, testování) 

Projektový den „Zdraví na talíři“ 

„Čistá obec“ 
Kyberšikana – webový kurs pro 5. – 9. ročník 
 „Výstup na Kralický Sněžník“ ve škole - 5. – 9. ročník 

Dějepisná olympiáda 7. – 9. ročník školní a okresní kolo 

 

9.4. Sportovní školní akce 

Sportovní den ve spolupráci s SK Prachovice z.s., který proběhl v areálu tohoto spolku 

poslední červnový víkend. 

„Sazka olympijský víceboj“ získání bronzového odznaku a účast 73žáků v projektu 

KOP CUP – mezitřídní fotbalový turnaj na závěr školního roku 

 

9.5. Akce k prezentaci školy 



Vánoční jarmark 

Vystoupení divadelního souboru s hrou Zelená Karkulka a sedm trpaslic“ v místním kině 

Pasování na čtenáře – 1. ročník, za přítomnosti rodičů  

Tradiční vyřazování „deváťáků“. 

Vypouštění balónků Ježíškovi 

Vítání novorozenců – krátký kulturní program 

„Sešlost nad talířem plným zdraví“ – program pro rodiče 

 

 

9.6. Zájmová činnost 

 

 

9.6.1. Školní družina  

 

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) – pouze do vánoc 

 

Vzdělávací:  dramatický kroužek (Mgr. Eliška Ptáčníková) 

                           divadelní kroužek  ( Mgr. Jitka Horynová) 

                           debatní kroužek –  pro žáky 9. ročníku 

   robotický kroužek – od 2. pololetí, pro žáky 6.ročníku 

 

Divadelním kroužek svou činnost prezentoval představením v místním kulturním domě 

„Zelená Karkulka a sedm trpaslíků“. 

 

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.  

 

Pronájem tělocvičny využíval: 

volejbal 

cvičení žen 

fotbal 

Pronájem tělocvičny byl pro sportovní činnost dětí zdarma. 

 

Pronájem keramické dílny: 

Škola také poskytuje 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  8 žáků. 

 

Pronájem 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. V této třídě probíhala předškolní příprava sociálně znevýhodněných 

dětí. Přínos je po nástupu do 1. třídy u těchto žáků viditelný. 

 

9.6.4. ZUŠ Heřmanův Městec – odloučené pracoviště v Prachovicích  

 

V roce 2016/17 probíhala výuka v úterý pod vedením p. učitelky Heleny Tomiškové, která 

vyučivala kytaru, hudební nauku, hudební soubor a ve čtvrtek pod vedením p. učitele 

Slavomíra Fidry, který vyučoval zobcovou flétnu, klarinet, saxofon. Tyto hodiny 

navštěvovalo celkem 9 dětí. Dalších 7 dětí jezdilo do Heřmanova Městce (elektrické klávesy, 

populární zpěv, příčná flétna, klarinet, výtvarný obor, taneční obor). 

 

 

10. 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. 

Jiné kontroly v tomto školním roce neproběhly. 

 

 

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. Dotační projekty  
 

Škola prostřednictvím ředitelky podala projektovou žádost k výzvě č. 22 „ Šablony do MŠ a 

ZŠ“. Celkem jsme požádali o 465 475 Kč a žádost byla úspěšná. Peníze budou využity  na 

vzdělávání učitelů, dále např. na doučování, vedení čtenářských klubů, klub zábavné logiky, 

vzájemné sdílení zkušeností a další.  

V závěru školního roku byla vyhlášena dotační výzva MMR na rekonstrukci školních hřišť 

pro obce do 3 000 obyvatel. Během prázdnin byly připraveny veškeré podklady pro 

projektovou žádost na víceúčelové hřiště a prostřednictvím obce byla tato podána.  

 

 

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 účastnila pravidelných schůzek starostky 

obce s řediteli příspěvkových organizací a dle potřeby se účastnila  veřejného zasedání 

zastupitelstva. Jedna vyučující se pravidelně účastnila příprav místního zpravodaje a 

připravovala články s informacemi o dění ve škole. Jeden vyučující byl a je členem 

zastupitelstva. 



Škola vycházela vstříc i požadavkům místních zájmových organizací 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. Zcela běžnou je již 

komunikace emaily, telefony, časté jsou i osobní schůzky dle potřeby. Některé schůzky 

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

prevence pořizovali ze schůzek zápis. Třikrát proběhla ve spolupráci s OSPOD případová 

konference týkající se jednoho žáka. V kontaktu s některými rodiči občas pomáhalo 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.  

Pro informace rodičů o prospěchu a chování je využívána elektronická žákovská knížka. 

Pouze v 1. a 2. třídě byla využívána  papírová žákovská knížka.  

Na webu školy byly pravidelně zveřejňovány důležité informace pro veřejnost. 

Web „proskoly“ , jehož licenci škola platí, mohli rodiče i žáci navštěvovat z kteréhokoliv 

připojení, nabízel žákům různé testovací a procvičovací úkoly. z domova.  Každý žák má také 

přístup na webové stránky ČŠI, kde jsou rovněž umístěny různé testové procvičovací úkoly. 

Škola používá virtuální prostředí moodle, kde někteří vyučující pravidelně umisťují výukové 

materiály a informace o domácích úkolech či chystaném písemném prověřování znalostí. 

 

 

15. Školská rada 
 

Šestičlenná školská rada se sešla během školního roku 2krát. Jednání byla vždy konstruktivní 

a přínosná. Připomínky rodičů byly dle potřeby řešeny s vedením školy. Schůzek se 

pravidelně účastnila ředitelka školy a informovala radu o realizaci výchovně vzdělávacího 

procesu a o organizačních a personálních záležitostech školy.  

 

 

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

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

 

 

 

Vypracovala: Ing. Jitka Holasová 

  

 

       Ing. Jitka Holasová 

           ředitelka školy 

 

Projednáno na pedagogické radě  dne: 4.10. 2017      

   

V Prachovicích dne 20.9. 2017    Schváleno školskou radou dne :   30.11. 2017                                 

 

 

http://www.zsprachovice.cz/


 


