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Základní škola, Prachovice, okres Chrudim 

 

 

Výroční zpráva - školní rok 2019/2020 

(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 Chrudimi 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  

zs.prachovice@seznam.cz  

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

Zřizovatel:   Obec Prachovice 

Ředitel školy:   Ing. Jitka Holasová 

Zástupce ředitele školy:  Mgr. Eliška Ptáčníková 
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1.3. Součásti školy:  

 

1.3.1. Základní škola 

Dne 2. září 2019 pro školní rok 2019/20 nastoupilo 134 žáků (1. st. – 81 žáků; 2. st. –

 53 žáků), celkem o 19 žáků méně od povoleného limitu 153 žáci pro vzdělávání plně 

financované státem pro rok 2019. Pro rok 2020 se zavedením nového financování pomocí tzv. 

pHmax a nových pravidel naplněnosti tříd, škola nesplňovala limit pro počet žáků na II. 

stupni. Během školního roku se počet žáků z důvodu stěhování měnil, nejvýše měla škola 135 

žáků. 

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 13. 5. 2019 

a rozhodnutím zastupitelstva č. j. 5/2019-2022-2018 ze dne 13. 6. 2019 povolena.  

 

Počty tříd jednotlivých ročníků a počty žáků dle stavu k 2. 9. 2019 školního roku 

2019/2020:  

I. stupeň: 

1. třída (1) - 10 žáků (7 ch, 3 d) 

2. třída (1) – 18 žáků (9ch, 9d) 

3. třída (1) – 19 žáků (9ch, 10d) 

4. třída (1) – 17 žáků (11ch, 6d) 

5. třída (1) – 17 žáků (8ch, 9d) 

 

II. stupeň: 

6. třída (1) – 16 žáků (7ch, 9d) 

7. třída (1) – 16 žáků (8ch, 8d) 

8. třída (1) – 11 žáků (5ch, 6d) 

9. třída (1) – 10 žáků (4ch, 6d) 

 

Celkem 134 žáků; chlapců 68, dívek 68. 
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1.3.2. Školní družina 

Družina má 2 oddělení s kapacitou 50 účastníků. V družině pracovaly dvě vychovatelky, 

jedna z nich jako vedoucí vychovatel/ka. Oddělení č. 1 navštěvovali žáci 1. – 2. třídy, 

oddělení č. 2 žáci 3. – 5. třídy. Družina byla plně obsazena. 

 

1.3.3. Školní jídelna 

Školní jídelna připravila v průměru 92 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. V létě 2020 byl proveden nákup nového vybavení kuchyně (varný kotel, 

sporák, nerezové stoly, kuchyňská linka) a výmalba  ve výši cca 330 000 Kč 

Škola je zapojena do projektu „Obědy pro děti“, který poskytuje dětem ze sociálně slabých 

rodin finanční podporu pro účast ve školním stravování. 

 

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 

učebna hudební výchovy 

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 

Školní kuchyň: 
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Oprava odpadního potrubí do venkovní šachty, oprava vodovodního přívodu k nově 

zakoupeným varným nádobám a sporáku, výmalba prostor kuchyně. 

 

Budova školy: 

Byla provedena téměř kompletní rekonstrukce chlapeckých záchodů – nová dlažba, částečně 

nové obklady, výměna veškerého sanitárního zařízení, nové sanitární příčky na záchodech 

v 1. a 2. nadzemním podlaží. Na dívčích záchodech byla provedena prozatím jen instalace 

nových sanitárních příček.  

V příštím roce je plánováno dokončení rekonstrukce dívčích záchodů – výměna dlažby a 

sanitárního zařízení a oprava protékajícího sprchového koutu v přízemí. 

Dále byly vymalovány kompletní čtyři třídy. Další jsou plánované v následném školním roce. 

V příštím školním roce bude kromě dokončení rekonstrukce dívčích záchodů (položení 

dlažby) provedena také rekonstrukce sprchovacího koutu v přízemí. 

 

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 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. Parketové podlahy jsou všechny zrekonstruovány. 

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 z důvodu pandemie COVID – 19 jen částečně. Hlavní 

obsah vzdělávání naplněn byl, některé kapitoly byly dle uvážení vyučujících zkráceny či 

vynechány.  

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: 
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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 2019/2020 byla otevřena dvě oddělení školní družiny. V prvním oddělení 

bylo přihlášeno 28 dětí, ve druhém oddělení 22 dětí. 

Družina má 2 oddělení s kapacitou 50 účastníků. V družině pracovaly dvě vychovatelky, 

jedna z nich jako vedoucí vychovatelka. Od ledna 2020 jedna z vychovatelek ukončila 

pracovní poměr a na její místo byl přijat vychovatel. Obě oddělení družiny byla umístěna 

v přízemí. Oddělení č. 1 navštěvovali žáci 1. – 2. třídy, oddělení č. 2 žáci 2. – 5. třídy. Do 

družiny bylo zakoupeno opět několik her a naučných pomůcek.  

 

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 průběhu celého školního roku probíhala družinová hra pod názvem: “Cesta za pokladem“. 

V rámci této hry žáci zábavnou formou „pluli na různé ostrovy“ – např. ostrov přátelství, 

duhový ostrov…K daným tématům se kreslilo, vyrábělo, povídalo…. Děti si vedly deníčky 

a sbíraly perly a razítka za splněné úkoly. 

V průběhu roku proběhlo dále několik již tradičních akcí.  

Na podzim to byl „Postřehový závod“ v lese. Děti také z brambor a dalších přírodnin vyráběly 

různé podzimní dekorace. Podzimní čas zakončila výroba papírových draků a družinová 

„Drakiáda.“ Halloween děti 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 projektu si 

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

a lití olova (vosku) a vyráběly ozdoby na školní vánoční jarmark. Projekt byl zakončen 

závěrečnou vánoční besídkou. 

V masopustním čase pak vyráběly masky a uspořádaly družinový karneval. 

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

rádi stavěli z kostek, stavebnice lego či seva. 
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Do společné četby jsme zařazovali chvilky – „Čteme samy sobě“, kde se děti střídaly ve čtení, 

přínosem bylo i zapojení prvňáků. 

Po nástupu pana vychovatele jsme každý čtvrtek pravidelně zařazovali hudební chvilky 

s kytarou. 

Z důvodu přerušení činnosti ŠD v období koronavirové epidemie se nám další tradiční akce 

nepovedlo zorganizovat.  

Paní vychovatelka připravila pro dětí náměty na zpestření činnosti, které zveřejňovala 

prostřednictvím aplikace disk google. 

 

4. Údaje o pracovnících školy 

 

4.1. Celkový počet:  

29 zaměstnanců celkem 

25 pedagogických pracovníků, z toho 1 pedagog na mateřské dovolené 

6 nepedagogických pracovníků, z toho 2 zároveň jako pedagogičtí pracovníci 

 

4.2. Pedagogičtí pracovníci 

24 pedagogických pracovníků  

11 učitelů na plný úvazek (22 hodin přímé vyučovací povinnosti), z nich jeden na mateřské 

dovolené 

3 učitelé na částečný úvazek 

1 ředitelka školy 

1 zástupkyně ředitele školy 

2 vychovatelky (od 1.1. 2020 vychovatelka a vychovatel) školní družiny na zkrácený úvazek, 

(jedna z nich zároveň jako školní asistent a druhá/hý zároveň jako asistentka pedagoga) 

10 asistentek pedagoga na zkrácený úvazek, jedna z nich zároveň vychovatelka školní 

družiny, dvě zároveň jako nepedagogické pracovnice a jedna vyučující na částečný úvazek. 

 

4.2.1. Pedagogičtí pracovníci-odborná kvalifikace, aprobovanost ve výuce  

22 žen resp. 21 žen a 3 muži, od II. pololetí 20 žen a 4 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) 
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1 učitelka (VŠ) s aprobací speciální pedagogika 

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

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

1 učitelka (VŠ) s aprobací Ch + učitelství odb. 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 na mateřské dovolené 

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

1 učitelka (VŠ) s aprobací Hv 

2 vychovatelky ŠD (SŠ) kvalifikované, od 1.1. 2020 1 vychovatelka ukončila pracovní poměr 

a nástup kvalifikovaného vychovatele 

10 asistentů/tek pedagoga s požadovanou kvalifikací 

 

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. 

V průběhu podzimu probíhaly osobní pohovory se všemi zaměstnanci školy. Během těchto 

pohovorů byly stanoveny nové nebo potvrzeny stávající prioritní oblasti osobního vzdělávání. 

Vyučující se během roku účastnili vybraných a ředitelkou školy schválených seminářů.  

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

o pedagogických pracovnících a to především v období vedlejších prázdnin. 

Důležitou součástí vzdělávání vyučujících jsou rovněž vzájemné hospitace a jejich 

vyhodnocování. Tyto probíhaly podle předem sestaveného plánu, který zohledňuje 

momentální situaci a potřeby výukového procesu školy. 

 

Účast na vzdělávacích seminářích:  

Zástupce ředitele – osoba mezi ředitelem a učiteli 

Zdravotní tělesná výchova 

Jak hodnotit žáka cizince v ZŠ 

Jak efektivně řídít hodiny anglického jazyka na 1. a 2. stupni 

Bezpečnostní konference 

Jak zaujmout děti 

Podpora pedagogických pracovníků vzdělávajících cizince 
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Emoce a jejich stabilita – zvládnutí povolání učitele 

Komunikace s dětmi 

Diskuzní setkání – výuka cizinců 

Dítě zlobivé, neklidné, zlé 

Setkání výchovných poradců 

Setkání metodiků prevence 

Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti 

pohybové gramotnosti  

 

 

 

4.3. Nepedagogičtí pracovníci 

5 žen a 1 muž, od 9. 6. 2020 nástup vedoucí školní jídelny a ekonomky na mateřskou 

dovolenou, nástup nové pracovnice 

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  

 

V září 2020 byly upraveny úvazky tak, aby odpovídaly novému financování. K navýšení 

došlo na pozici uklízeček, což se kladně projevilo v době coronavirové pandemie a zvýšených 

nároků na úklid. Všichni nepedagogičtí pracovníci zvládají své povinnosti bez problémů. 

Kvalita obědů trvale vykazuje vysokou úroveň. Administrativní pracovnice školy a vedoucí 

školní jídelny v době od 1.6 do 9.6. 2020 zaučila náhradní pracovní sílu, která převzala 

veškeré pracovní povinnosti a dovednosti bez problémů (výkaznictví, elektronická spisová 

službu, objednávání a odhlašování obědů přes webové stránky, Obědy pro děti, provozní 

ekonomika, školní jídelna). Školník zajišťuje mimo své pracovní povinnosti vyplývající 

z náplně práce i sekání trávy v celém venkovním areálu školy a některé potřebné odborné 

práce nad rámec své pracovní náplně (natěračské práce, malování apod.). 

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. 
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Účast na seminářích: 

2x školení hygienického minima 

Seminář HACCP pro vedoucí zaměstnance školních jídelen a MŠ 

Hygienické minimum pro vedoucí školních jídelen 

Sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob u příspěvkových organizací 2019 

Fondy a transfery pro příspěvkové organizace 

 

5. Mimořádná opatření v II. pololetí od 16. 3. 2020 do konce školního roku.  

 

Druhé pololetí školního roku bylo významně ovlivněnou probíhající pandemií COVID-19 a 

vládou vyhlášených mimořádných opatření. Od 16. 3. 2020 do 25. května 2020probíhala 

výuka výlučně distanční formou. Od 25. května již mohli žáci dle uvážení svých rodičů do 

školy docházet. Tato docházka však nebyla povinná. Průběh výuky byl uzpůsoben 

epidemiologickým podmínkám – rozdílné časy nástupů jednotlivých tříd do školy i na 

přestávky a dodržování předepsaných hygienických opatření. Již od 11. května byla žákům 9. 

ročníku nabídnuta možnost přípravy na přijímací zkoušky ve škole. Výuka proto byla 

zaměřena především na matematiku  a český jazyk. 

Distanční způsob výuky si učitelé vyzkoušeli poprvé a realizovali ho ihned po vyhlášení 

nouzového stavu. Pro učitele byl časově i technicky velmi náročný. Vedení školy nastavilo 

určitá pravidla, podle kterých se všichni zaměstnanci řídili. Byl připraven virtuální prostor na 

google disku a všichni vyučující si nainstalovali SKYPE  se svou profilovou fotkou. Základní 

pravidlo bylo, že úkoly jsou zadávány podle týdenního rozvrhu a žáci by je tak měli také 

odevzdávat. Např. když je v úterý fyzika, tak bude na úterý připravena hodina fyziky – výuka 

či úkoly. A do další hodiny musí žák svůj pracovní list odevzdat – elektronicky či fyzicky ve 

škole. Pro ty žáky, kteří neměli ICT techniku či s ní neuměli příliš pracovat a pro některé 

ročníky I. Stupně byly ve škole k vyuvednutí pracovní listy. Žáci, kteří vlastnili PC, tablet 

nebo chytrý telefon měli možnost vše konzultovat přes SKYPE či jiné sociální aplikace 

(messenger, Wechat, Watsapp …). Přes tyto aplikace někteří vyučující také realizovali on.line 

výuku. Důraz byl kladen na výuku českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. 

Jak se ale ukázalo, tím největším problémem  byli žáci či jejich rodiče, kteří celý nouzový 

stav vnímali pouze jako velké prázdniny a výuky se neúčastnili. Třídní učitelé a vedení školy 

bylo nuceno opakovaně telefonovat či osobně navštívit rodinu, zjišťovat důvody neúčasti a 

nabízet možná řešení. Např. tisk pracovních listů ve škole, někdy i s donáškou až domů. Po 

uvolnění nouzových opatření do školy mohli nastoupit žáci dle rzhodnutí svých zákonných 
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zástupců. Obvykle nenastoupili ti, kteří byli neaktivní i během výuky „na dálku“ a 

samozřejmě ti, kterým t nedovoloval jejich zdravotní stav nebo zdravotní stav člen rodiny.  

Ti, kteří ve škole vždy pracovali spolehlivě, se do výuky zapojili bez problému, někteří další 

svoji aktivitou velmi mile překvapili. Ve škole nic moc, ale v domácí práci byli perfektní a 

spolehliví. U některých však nechyběly lživé výmluvy jejich i rodičů.  

Pro učitele i žáky, kteří se poctivě výuky účastnili, přinesla tato situace spoustu nových 

zkušeností a dovedností. Pro všechny především v práci s ICT programy a technikou, pro 

žáky navíc schopnost samostatného a zodpovědného plnění úkolů  a logického přemýšlení. 

Naše škola distanční výuku zvládla dobře po technické i organizační stránce, možnost 

zapojení do výuky nabídla opravdu všem žákům. Spolupracovali jsme i s organizací „Šance 

pro Tebe“, která žákům nabízela doučování. Výborná byla jako vždy i spolupráce s obcí, 

především v zajištění ochranných prostředků. Neméně důležitá byla i morální podpora jak 

z obecního úřadu tak, od některých místních obyvatel.  

Školní vzdělávací program byl díky pandemii ne zcela naplněn. V duchu metodiky MŠMT se 

učitelé zaměřovali na nejdůležitější témata probírané látky a od května především v hlavních 

předmětech – matematiky, český jazyk, anglický jazyk. V následujícím školním roce bude 

nutné nejprve zmapovat znalosti žáků, poté zopakovat probíranou látku, doplnit chybějící  

výukovou látku nezbytnou pro pokračování ve výuce a pokračovat v mírné selekci 

jednotlivých témat ŠVP dle metodiky MŠMT. 

Z důvodu pandemie se také neuskutečnili různé sportovní a kulturní akce a soutěže místního, 

okresního či krajského charakteru, jichž se naše škola pravidelně v předchozích letech 

účastnila nebo které sama pořádala. 

 

6. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí 

6.1. Zápis žáků do první třídy 

Zápis pro školní rok 2020/21 proběhl z důvodu pandemie a mimořádných okolností bez 

přítomnosti žáků. Zákonní zástupci během dubna doručili  16  žádostí o přijetí, 6 z nich 

požádalo o odklad, jeden z nich nesplnil do daného termínu podmínky pro odklad. 

 

6.2. Údaje o přijímacím řízení žáků 9. ročníku 

Ve  školním roce 2019/20 ukončilo povinnou školní docházku 10 žáků deváté třídy, 4 z osmé 

třídy a 2 ze sedmé třídy. Z toho 7 žáků nastoupilo na střední školu s maturitou, 6 žáků do 

učebních oborů bez maturity a 3 žáci nenastoupili na žádnou střední školu ani učební obor.  
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7. Poradenské služby ve škole 

 

7.1. Speciální pedagogická péče 

Speciální pedagogickou péči zajišťuje ve spolupráci se všemi vyučujícími. V tomto školním 

roce bylo vypracováno 13 individuálních vzdělávacích plánů a jeden dlouhodobý individuální 

výchovný plán. Zvýšená pozornost z pohledu vývojových poruch a znevýhodnění byla 

poskytnuta celkem 19 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. Dalším žákům byla dle potřeby 

poskytnuta potřebná podpůrná opatření 1. stupně, obvykle vyplývající z jejich momentální 

situace – vztahové potíže ve škole či v rodině, školní neúspěch, apod. Nastavený režim 

vzájemné spolupráce 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 tento obor i potřebné vzdělání. Dle kladných zkušeností z přechozích 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.  

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

především problémy z oblasti: 

školní neúspěšnosti 

nevhodné až hrubé chování 

vztahové problémy se spolužáky, s učiteli, s rodiči 

kariérového poradenství 

Méně se v tomto roce objevovala jednoznačná šikana, spíše její náznaky.  

Výchovná poradkyně se zúčastnila pravidelných porad výchovných poradců v Chrudimi při 

Úřadu práce a v Pedagogicko – psychologické poradně. 

 

7.3. Asistenti pedagoga 

Na škole působilo v tomto školním roce 10 pedagogických asistentů k 11 žákům se 

zdravotním postižením a 1 se zdravotním znevýhodněním. Práce učitelů s žáky ze sociálně 

nepodnětného prostředí byla podpořena dvěma školními asistenty, jejichž platové náklady 
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byly hrazeny z dotačního programu „Šablony II“. Asistenti se účastnili pedagogických porad 

a během roku byly svolány 3 samostatné schůzky asistentů s vedením školy. Daří  se 

nastavovat funkční pravidla spolupráce mezi učiteli a asistenty.  

  

7.4. Výchova k volbě povolání  

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

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

následující:  

• návštěva „Burzy škol „ v Chrudimi – přehlídka středních škol (9. ročník) 

• návštěva „Burzy škol“ v Pardubicích   

• návštěva Úřadu práce v Chrudimi – 9. ročník  

• Technohrátky na Střední odborné škole a učilišti v Třemošnici 

•  exkurze a soutěž zručnosti pro vybrané žáky v SOŠ Třemošnice 

 

7.5. Primární prevence 2019/2020 

 

Aktivity krátkodobého preventivního programu byly v tomto školním roce navrženy 

v souladu s přijatým dlouhodobým plánem primární prevence. Jedná se především o prevenci 

rizikového chování užívání návykových látek, vandalismu, špatných mezilidských vztahů a 

šikany. 

Tyto cíle jsou průběžně  naplňovány během výuky i prostřednictvím realizace jednorázových  

výchovně vzdělávacích akcí, které jsou pro každý školní rok plánovány ve spolupráci 

s třídními učiteli.  

V letošním školním roce byly programy primární prevence zaměřeny především na zvýšení 

informovanosti a rozvoje kompetencí žáků v oblasti zdravých vztahů mezi sebou, 

kyberšikany, osobního bezpečí, zdravého životního stylu (zdravý jídelníček) a výchově 

k zodpovědnosti za sebe a své zdraví (závislosti – užívání návykových látek). Přehled 

jednotlivých programů a jejich hodnocení je uveden  v tabulce viz. níže. Programy označené 

hvězdičkou nebyly realizovány. 

V 1. pololetí školního roku 2019/2020 proběhly aktivity dle přijatého plánu. Na 1. stupni byly 

plánované programy zaměřeny na oblast budování dobrých vztahů ve třídě, udržení osobního 

bezpečí jak v reálném životě tak i v kyberprostoru. Starší žáci na 2. stupni absolvovali 

programy zaměřené na prevenci šikany,  kyberšikany a bezpečného chování na internetu a 
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žáci 8. a 9. ročníku také program cílený na problematiku zahájení sexuálního života, zdravé 

partnerské vztahy a informace o onemocnění AIDS.  

Pravidelnou součástí preventivních aktivit jsou aktivity zaměřené na získání dovedností na 

poli dopravní výchovy.  

Realizace aktivit ve 2. pololetí  byla nepříznivě ovlivněna uzavřením škol v březnu 2020 a 

akce plánované na toto období  neproběhly. Některé z nich se podařilo přesunout na školní 

rok 2020/2021. 

Řešení kázeňských, výchovných a jiných problémů bylo vždy řešeno ve spolupráci 

s výchovným poradcem, metodikem prevence a třídním učitelem a zákonnými zástupci žáků.  

Škola  dlouhodobě spolupracuje s neziskovou organizací Šance pro Tebe při pomoci sociálně 

znevýhodněným dětem jak školního tak předškolního věku. Škola „Šanci pro Tebe“ 

pronajímá prostory pro činnost.   

I v tomto školním roce škola spolupracovala  se  Střediskem výchovné péče Archa Chrudim a 

organizací, která v obci pracuje se sociálně znevýhodněnými rodinami SOPRECR z Chrudimi 

V rámci aktivního trávení volného času škola pokračovala v tomto školním roce 

činnost  DDM Chrudim v naší škole. 

 

Datum Účastníci Téma Kdo realizuje Oblast DPP /hodnocení 

2.6.2020* 1. třída Tajuplný ostrov 

  

PPPUO 

zdravé vztahy (kamarádství, 

sebedůvěra, pomoc) 

17.1.2020 1.-2.  třída Vlastní bezpečí Policie ČR 

osobní bezpečí – žáci byli 

seznámeni se základními pravidly 

zachování osobního bezpečí 

v rizikových situacích, program 

žáky zaujal a splnil svůj cíl – 

posílit znalost žáků řešit 

problémové situace  

2.6.2020* 2. třída Stonožka PPPUO 

zdravé vztahy (kamarádství, 

sebedůvěra, pomoc) 

19. 6.2020* 2. třída Kamarádi online    e-Duha osobní bezpečí 

19. 6.2020* 3. třída Kamarádi online    e-Duha osobní bezpečí 

17. 1. 2020 3. třída Vlastní bezpečí Policie ČR 

osobní bezpečí - žáci byli 

seznámeni se základními pravidly 

zachování osobního bezpečí 

v rizikových situacích, program 

žáky zaujal a splnil svůj cíl – 

posílit znalost žáků řešit 

problémové situace 
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19. 6. 2020* 4. třída Kyberšikana   e-Duha osobní bezpečí 

19. 6. 2020* 5. třída Kyberšikana   e-Duha osobní bezpečí 

24. 1. 2020 5. třída  

Vzájemné vztahy ve 

třídě  - šikana Policie ČR 

zdravé vztahy (kamarádství, 

sebedůvěra, pomoc) – žáci byli 

seznámeni s pojmem šikana a se 

znaky chování, které můžeme 

takto označit. Žáci se aktivně 

zapojovali do programu uváděním 

příkladů nevhodného chování vůči 

sobě navzájem. Cíl splněn. 

4. 3. 2020 5. – 6. třída 

Dospívání a změny 

s tím spojené Mgr. Hřebíková 

výchova k odpovědnosti za sebe a 

své zdraví – cíl splněn. 

24. 1. 2020 6. třída 

(Ne)bezpečí 

internetu  

Kyberšikana 

 

Policie ČR 

 osobní bezpečí – na konkrétních 

příkladech byli žáci seznámeni 

s problematikou zneužívání 

osobních údajů na sociálních sítích 

i legislativním rámcem řešícím 

tuto problematiku – cíl splněn 

Termín bude 

upřesněn 6.- 7. třída Zdravý životní styl         Kruh zdraví 

výchova k odpovědnosti za sebe a 

své zdraví 

7. 2. 2020 7. - 8. třída Závislosti (drogy) Policie ČR 

 výchova k odpovědnosti za sebe a 

své zdraví – žáci byli seznámeni 

s legislativním rámcem týkajícím 

se problematiky zneužívání 

návykových látek – cíl splněn 

12. 11. 2019 8.- 9. třída Zdravý životní styl 

Kruh zdraví 

Chrudim 

výchova k odpovědnosti za sebe a 

své zdraví – práce se zdravým 

jídelníčkem, pravidelnost ve 

stravování i vhodná skladba stravy, 

konkrétní ukázky zdravých 

pomazánek – cíl splněn 

22. 10. 2019 8. – 9. třída O nemoci AIDS    

Abatop   - Tomáš 

Řehák 

výchova k odpovědnosti za sebe a 

své zdraví -  

20. 11. 2019 7.-9. třída 

Abstinent – filmové 

představení 

Vyučující VKZ, 

OV 

výchova k odpovědnosti za sebe a 

své zdraví – zhlédnutí filmu 

zobrazujícího závislost na 

alkoholu, která se mže rozvinout i 

u mladého člověka, následná 

reflexe filmu v hodinách občanské 

výchovy a výchovy ke zdraví – cíl 

splněn 

7.  2. 2020  9. třída 

Alkohol společně s 

drogami Policie ČR 

výchova k odpovědnosti za sebe a 

své zdraví - žáci byli seznámeni 

s legislativním rámcem týkajícím 

se této problematiky – cíl splněn 

 

 

 

    

7.6. 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 
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a neziskovou organizací Šance pro Tebe o. s a SOPRECR. S 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. V tomto školním roce se však jevila 

poněkud problematickou spolupráce s OSPOD Chrudim v oblasti péče o dítě. 

 

8. Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků 

 

8.1. Přehledy z klasifikačních porad 

 

Celkový počet žáků: na konci školního roku – 132 

Prospěch I.pololetí II. pololetí 

prospělo s 
vyznamenáním 56 59 

prospělo  64 67 

neprospělo 10 6 

nehodnocen 1 0 

 

Výchovná opatření I.pololetí 
II. 

pololetí 

pochvaly ředitele školy 0 14 

pochvaly třídního učitele 27 45 

napomenutí třídního učitele 23 19 

důtka třídního učitele 17 17 

důtka ředitele školy 9 10 

Hodnocení chování   

snížená známka z chování - 
2.stupeň 2 2 

snížená známka z chování - 
3.stupeň 1 1 

 

Zameškané 
hodiny I.pololetí II. pololetí 

omluvené 5605 3096 

omluvené na 
žáka 42,786 23,455 

neomluvené 294 81 

neomluvené na 
žáka 2,294 0,614 
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Neomluvené hodiny byly řešeny dle příslušného metodického pokynu MŠMT. Vysoký počet 

neomluvených hodin v I. pololetí byl zapříčiněn především nezodpovědným chováním matky 

jednoho žáka dojíždějícího z Chrudimi. V prvních zářijových týdnech se pokusila o přestup 

do jiné školy, tento přestup se neuskutečnil a ona ponechala syna bez omluvy delší dobu 

doma. Vyšší počet neomluvených hodin měli ještě tři žáci dojíždějící z Chrudimi, u jednoho 

z nich se jednalo především o nedůslednost zákonného zástupce při omlouvání. Neomluvené 

hodiny v 2. pololetí se týkají právě těchto tří žáků a z toho důvodu také obdrželi snížené 

známky z chování. 

.  

 

8.2. Opravné zkoušky 

V tomto školním roce se z důvodu pandemie a příslušného pokynu MŠMT k hodnocení za 

mimořádné situace neuskutečnili žádné opravné zkoušky.  Na konci školního roku neprospělo 

celkem 6 žáků. Tito žáci neprospěli ani v 1. pololetí. 

 

8.3. 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 

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

vzájemných napadení a potyček 

Stále se objevuje skryté záškoláctví - rodič napíše omluvenky, i několikadenní, přestože žák 

není nemocen, ale pouze se mu nechce do školy. Skryté záškoláctví dlouhodobě řešíme ve 

spolupráci s OSPOD a dětskými lékaři. 

 

9. Účast na soutěžích 

 

9.1. Oblast estetická 

Četnost návštěv divadla či divadelních představení ve škole byla rovněž ovlivněna pandemií 

COVID-19. Divadlo jednoho herce předvedlo v tělocvičně hru „Liška Bystrouška „ pro I. 
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stupeň  a pro II. stupeň „ Jan zvaný Hus“. V lednu všichni žáci navštívili divadlo v Hradci 

Králové a shlédli představení Africké pohádky a Legenda o V+W. 

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

44 nadšených recitátorů z 1. – 9. ročníku. Do okresního kola postoupilo 8 recitátorů, ale 

okresní kolo se již bohužel z důvodu pandemie neuskutečnilo. 

 

9.2. Oblast sportovní 

Olympijský odznak zdatnosti – účast v celoročním projektu 

 

9.3. Účast na olympiádách a soutěžích 

Místního kola v matematické soutěži „Piškvorky“ 4. – 9. ročník  

Dějepisná olympiáda – školní kolo 7. – 9. ročník  

 

 

10. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách 

 

10.1. Třídní projekty a akce 

Stručné informace o třídních aktivitách mimo běžný rámec výuky 

 

1. TŘÍDA 

Znáš své okolí –rybník Habřiňák a vrch Kobylák 

Návštěva školní knihovny + dramatizace pohádky 

Projekt „Výtvarný podzim“ 

Veselé zoubky 

Druhotné suroviny na dosah 

 

2. TŘÍDA 

Znáš své okolí –rybník Habřiňák a vrch Kobylák 

Druhotné suroviny na dosah – plasty 

Svatý Václav – projekt 

Pasování na čtenáře 

Halloween – projekt 

Mikuláš – projekt 

Advent - projekt 
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Tři králové – projekt 

Zdravá záda – projekt 

 

3. TŘÍDA 

Znáš své okolí - Lichnice 

Druhotné suroviny na dosah – plasty 

Včelařská výstava v Heřmanově Městci 

Vánoční nápadník 

Čtenářské dílny 

Hrajeme pohádku – projekt 

Pečení adventních věnců 

 

4. TŘÍDA 

Znáš své okolí – Vápenný Podol 

Druhotné suroviny na dosah – plasty 

Úniková hra – logické hádanky v praxi 

Pravěk – projekt 

České pověsti – projekt 

Husitské válečnictví – projekt 

Čtenářské dílny 

Exkurze do Planetária a hvězdárny v Hradci Králové 

 

 

5. TŘÍDA 

Znáš své okolí – Vápenný Podol 

Druhotné suroviny na dosah ruky – plasty 

Včelařská výstava v Heřmanově Městci 

Pečení vánočního cukroví 

Čtenářské dílny 

Exkurze do Planetária a hvězdárny v Hradci Králové 
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6. TŘÍDA 

Znáš své okolí – Lovětinská rokle a Třemošnice 

Druhotné suroviny na dosah ruky – plasty 

Velký krok pro člověka, velký krok pro lidstvo – projekt Z, Př, 

Exkurze do Planetária a hvězdárny v Hradci Králové 

Geologická exkurze Skuteč 

7. TŘÍDA 

Znáš své okolí –  Žleby a Třemošnice 

Druhotné suroviny na dosah ruky – plasty 

Nebezpečí plastů pro světový oceán 

Geologická exkurze Skuteč 

Finanční gramotnost – projekt 

Návštěva tematického filmového představení - Abstinent 

 

8. TŘÍDA 

Znáš své okolí –  Žleby a Třemošnice 

Druhotné suroviny na dosah ruky – plasty 

Jak mořeplavci ovlivnili svět – projekt Z 

Jízda na dno lahve – život je rychlejší než si myslíš –projektová práce s filmem, Ov, Vkz 

Geologická exkurze Skuteč 

Finanční gramotnost – projekt M, Ov 

Návštěva kina – Abstinent 

Kreativně k Vánocům 
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9. TŘÍDA 

Znáš své okolí –  Procházka starou kuchyní 

Druhotné suroviny na dosah ruky – plasty 

Den otevřených dveří – grafická škola Jihlava 

50 let nesvobody – projekt D 

Jízda na dno lahve – život je rychlejší než si myslíš –projektová práce s filmem, Ov Vkz 

Hrou proti AIDS 

Geologická exkurze Skuteč 

Návštěva kina – Abstinent 

 

10.2. Celoškolní projekty a aktivity 

 

10.2.1. Kulturně vzdělávací akce: 

Ležácké veršování – účast žáka 8. třídy 

Přednáška v kině v Heřmanově Městci – Borneo, 5. – 9. ročník 

Dýňový svět – 1. – 5. ročník 

Bubnování – 1. – 5. ročník 

 

10.2.2. Výchovně vzdělávací akce 

• Projekt na úvod školního roku „Znáš své okolí“ – tematicky zaměřené návštěvy 

okolních turisticky a historicky zajímavých míst + práce na zadaných úkolech 

• Celodenní tvoření vánočních dekorací pro vánoční jarmark, 5. prosince – ve spojení 

s „Čertem a Mikulášem“ 

• Projekt „Jak se chovat v ohrožení“ – pravidelný, úspěšný a potřebný projekt 

realizovaný ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Chrudim (praktické ukázky 

1. pomoci) a místní hasičským sborem (prohlídka hasičárny a upozornění na 

nebezpečí vzniku požáru), zakončený prověřováním získaných znalostí  

10.4. Sportovní školní akce 

 „Sazka olympijský víceboj“ škola získala získala tentokrát pouze diplom za účast, projekt byl 

realizovaný v rámci hodin tělesných výchov. 

„Týmový výstup na Masad“ ve škole - 5. – 9. ročník 

 

10.5. Akce k prezentaci školy 

Vánoční jarmark 
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Vypouštění balónků Ježíškovi 

Drakiáda 

Vítání novorozenců – krátký kulturní program 

Vánoční program v kapličce 

Kulturní program v pečovatelském domě 

 

10.6. Zájmová činnost 

 

10.6.1. Školní družina  

V rámci družiny probíhají tyto zájmové činnosti: 

Pohybové hry 

Výtvarné činnosti 

Rukodělné činnosti 

Korálkování 

Míčové hry 

Počítačová gramotnost 

 

10.6.2. Zájmové kroužky 

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

vedením učitelů. 

Výtvarné: 3x keramický kroužek pro I. stupeň 

Čtenářský klub 

 

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 využíval: 

volejbal 

cvičení žen 

fotbal 

hokejbal 

Pronájem tělocvičny byl pro sportovní činnost dětí zdarma. 
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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 13 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. 

 

10.6.4. ZUŠ Heřmanův Městec – odloučené pracoviště v Prachovicích  

V roce 2019/2020 probíhala výuka hudební nauky, klavíru a zobcové flétny pod vedením p. učitelky 

Romany Syrové a hra na kytaru pod vedením p. učitele Jaroslava Hájka. Tyto hodiny navštěvovalo 13 dětí. 

Další 3 děti dojížděly do Heřmanova Městce (zpěv, příčná flétna, výtvarný obor). 

 

Z uvedeného výčtu aktivit vyplývá, že škola poskytuje žákům atraktivní nabídku školní 

i mimoškolní činnosti mimo běžnou výuku, na jejímž zajištění se podílejí všichni vyučující. 

Nabídka byla ještě pestřejší (florbal, angličtina a další), ale žáci neměli o další aktivity zájem. 

 

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. 

 

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. Každoročně se uskutečňuje požární poplach a pro žáky projektový 

den „Jak se chovat v ohrožení“. Při realizaci tohoto dne škola spolupracuje se Střední 

zdravotnickou a sociální školou Chrudim a s místním hasičským sborem. Škola spolupracuje 

i s Českou policií při dalších preventivních akcích Trvalým problémem zůstávají nevyslyšené 
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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 velmi tragickému úrazu.  

 

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 byla dokončena realizace dotačního programu „ Šablony do MŠ a ZŠ “.  

Všechny „šablony“ se podařilo naplnit - 3x doučování, 1x CLIL, 1x vzájemná spolupráce 

pedagogů, činnost školního asistenta, 10x vzdělávání pedagogického sboru 2x čtenářský klub 

a v únoru  byla odeslána závěrečná monitorovací zpráva. 

4. dubna 2019 byla podána žádost o poskytnutí dotační podpory v pokračujícím programu 

Výzva č. 02/18/063 pro Šablony II s názvem „ Spolupráce a vzájemná pomoc v procesu učení 

a učení se II. 31. 8. 2021 celkem 823 956 Kč pro podobné aktivity – „šablony“, jako 

v programu „Šablony I“, tentokrát včetně aktivit pro školní družinu.  

 

Přestože zisk těchto finančních prostředků je vždy spojen s velkou administrativní zátěží pro 

vedení školy i realizátory jednotlivých šablon, pro žáky jsou realizované aktivity velmi 

přínosné. Bohužel, zájem žáků především o nabízené kroužky (bez účastnického poplatku) 

byl minimální, velký zájem nebyl ani o hodiny doučování. Proto v žádosti Šablony II. byly 

upřednostněny požadavky na realizaci projektových dnů ve škole i mimo školu.  

 

Venkovní sportovní hřiště 

V srpnu až listopadu 2019 bylo z dotačních prostředků MMR rozšířeno víceúčelové hřiště 

s umělým povrchem pro míčové sporty o II. část projektu – rozšíření umělého povrchu, 

vybudování tartanového okruhu, skoku do dálky a vrhu koulí. O tuto dotaci požádala Obec 

Prachovice a ve spolupráci se školou výstavbu realizovala. 
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15. 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 plánovaných schůzek se 

starostkou obce a dle potřeby a požadavku obce se účastnila veřejného zasedání 

zastupitelstva. Jedna vyučující se pravidelně účastnila příprav místního zpravodaje 

a připravovala články s informacemi o dění ve škole.  

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. 

Škola také spolupracuje s místní mateřskou školkou. Některé kulturní a sportovní akce 

probíhají společně. Z důvodu pandemie COVID – 19 se bohužel neuskutečnily plánované 

společné aktivity s dětmi a jejich rodiči nejstaršího oddělení MŠ – budoucími žáky 1. třídy. 

Dobrá spolupráce je každoročně i s místním hasičským sborem. V rámci projektového dne 

„Jak se chovat v ohrožení“ navštívili žáci I. stupně prostory hasičské zbrojnice, seznámili se 

s technikou a vybavením hasičů a vyslechli si základní informace, jak se chovat při požáru, 

resp. jak mu předcházet. 

 

16. Spolupráce s rodiči 

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

telefony, časté jsou i osobní schůzky dle potřeby. Některé schůzky s rodiči byly spíše 

neformální, jiné více oficiální řešící závažnější výchoné problémy a výchovná poradkyně 

nebo metodik prevence pořizovali ze schůzek zápis. V tomto roce neproběhla žádná 

případová konference. V kontaktu s rodiči pomáhala školní asistentka. Ve školním roce byly 

realizovány tři konzultační dny, další z důvodu pandemie se nemohly uskutečnit. Během 

distanční výuky však byli vyučující dle potřeby se zákonnými zástupci žáků v úzkém 

kontaktu.  

Pro informace zákonných zástupců o prospěchu a chování je určena elektronická žákovská 

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

Žáci 3. – 9. ročníku papírovou žákovskou knížku rovněž obdrželi, ale je využívána především 

pro potvrzení nepřítomnosti od lékaře. 

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

o akcích, které škola pořádá. 
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Web „proskoly“, jehož licenci škola platí, mohli rodiče i žáci navštěvovat z kteréhokoliv 

připojení. Žákům nabízí různé testovací a procvičovací úkoly z domova. Každý žák má také 

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

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

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

V době pandemie byla realizována výuka pomocí google class room a on-line přes různé 

sociální sítě. Všechny tyto komunikační kanály byly zpřístupněny i zákonným zástupcům. 

 

17. Školská rada 

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

 

Vypracovala: Ing. Jitka Holasová 

 

 

       Ing. Jitka Holasová 

         ředitelka školy 

 

V Prachovicích dne 1. září 2020 

 

Projednáno na pedagogické radě dne: 2. září 2020 

 

Schváleno školskou radou dne:  29. 9. 2020 
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