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Základní škola Dobruška, Pulická ulice 378  

VVýýrrooččnníí  zzpprráávvaa  

  oo  ččiinnnnoossttii  šškkoollyy  

zzaa    šškkoollnníí  rrookk    22001166  ––  22001177  

Výroční zpráva je vypracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. 

Podle § 10, § 11 a § 12 a podle struktury výroční zprávy, stanovené v § 7 vyhlášky 15/2005 

 

 Obsah:     

 

      1) Základní údaje o škole 

a. název, sídlo, zřizovatel, vedení školy, kontakty, www stránky 

b. charakteristika školy – priority školy 

2) Přehled oborů, které škola vyučuje 
a. přehled učebních plánů, třídnictví ve třídách, počty hodin uč. plánů 

b. přehled oddělení školní družiny, zájmových kroužků školy 

3)  Personální zabezpečení školy 
a. seznam pedagogických pracovníků školy 

b. seznam provozních zaměstnanců školy 

4)  Údaje o  
a. zápisu k povinné školní docházce   

b. výsledku přijímacího řízení na střední školy 
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1) Základní údaje o škole: 

a.   Název, sídlo, zřizovatel, vedení školy, kontakty, www stránky 
           V souladu s usnesením zastupitelstva Města Dobrušky a podle zákona 250/2000 Sb. 

zřídilo Město Dobruška v roce 2003 příspěvkovou organizaci obce s názvem: 

Základní škola, Dobruška, Pulická ulice 378, okres Rychnov nad Kněžnou 

IČO: 75018691 

MŠMT vydalo rozhodnutí o zařazení do sítě škol dnem 1. 1. 2003 pod č.j.: 22 474/2003-21 

Materiály jsou uloženy v archivu školy 

Obor poskytovaného vzdělání:   79-01-C/01  Základní škola, délka studia 9 let 

Ředitel školy:                       Mgr. Václav Hlavsa       zsred@dobruska.cz 

Zástupkyně ředitele školy:   Mgr. Petra Poulová poulova.petra@centrum.cz 

Rada školy:     Předseda:   pan Petr Sadovský 

   Členové:      Mgr. Petra Poulová, paní Lucie Hornofová 

Aktuální informace o škole: www.zs-pulicka.dobruska.cz 

Zřizovací listinou s platností od 1. 1. 2014 byla v čl. 8 povolena zřizovatelem škole doplňková činnost. 

Následně byl předmět podnikání upřesněn výpisem z živnostenského rejstříku. 

b.   Charakteristika školy: 

  

Základní škola v Pulické ulici je plně organizovaná škola s devíti ročníky a třídami. 

Priority školy - švp 
1. Rozšířená výuka oboru informační a komunikační technologie 

2. Podpora zavádění a využívání výpočetní techniky do výuky všech předmětů 

3. Podpora a rozvoj pohybových dovedností, rekreační sportovní výchovy a vedení žáků ke zdravému životnímu 

stylu 

4. Rozvoj zájmových aktivit se zaměřením na zdravý životní styl, trávení volného času v kolektivu s kamarády 

při projektech z oblasti prevence sociálně patologických jevů a pozitivního sociálního chování 

5. Rozvoj estetického cítění žáků a aktivního zapojení do praktické výtvarné tvorby a utváření estetického 

prostředí 
 

2)  Přehled oborů, které škola vyučuje  

a.  Přehled učebních plánů školy na rok 2016 – 2017 

 
        Počet žáků 

                        Třídní učitel                             zač.     konec      třída              učební program                     uč. plán 

1 Hana Tošovská   28 29 1.A Naše škola 2 – ŠVP pro ZV 20 

2 Markéta Schmoranzová 28 28 2.A Naše škola 2 – ŠVP pro ZV 22  

3 Michaela Petráčková 26 26 3.A Naše škola 2 – ŠVP pro ZV 24 

4 Jiřina Pultarová 30 30 4.A Naše škola 2 – ŠVP pro ZV 26 

5 Jarmila Matyasiková 26 26 5.A Naše škola 2 – ŠVP pro ZV 26 

6 Václav Mach 29 29 6.A Naše škola 2 – ŠVP pro ZV 28 

7 Blanka Maixnerová 22 22 7.A Naše škola 2 – ŠVP pro ZV 30 

8 Josef Frýda 20 22 8.A Naše škola 2 – ŠVP pro ZV 32 

9 Jan Macek 20 20 9.A Naše škola 2 – ŠVP pro ZV 32 

 celkem 229 232    
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b.        Zájmová činnost při ŠD 

 Počet oddělení ŠD:     4 

Oddělení Počet dětí Třídy Vedoucí oddělení Poznámka 

1. 30 1. - 2.   Vlasta Bajerová   

2. 30 2.  - 3.  Dana Effenberková Ved. vych. ŠD 

3. 30 3. – 5.           Magda Hlavsová 
 

4. RD 30 1. – 9.  Střídání vychovatelek   

  

            Kromě pravidelné výchovné činnosti ve 4 odděleních mohly děti dle svých zájmů pracovat i v 5 typech 

zájmových kroužků. 

 Hra na zobcové flétny – 27 dětí pracovalo v 5 skupinách podle úrovně hry od pondělí do čtvrtka (p. vych. 

Dana Effenberková). Děti zahrály první den školy prvňáčkům na uvítanou a vystoupily na besídce pro 

mateřské školy, programu pro rodiče a žáky naší školy  

 Sportovní hry – 6 dětí – náplní byla lehká atletika a pohybové hry. 1. skupina 1.- 5. roč. pátek (p. vych. Vlasta 

Bajerová) 

 Florbal –  26 dětí – pracovaly ve dvou skupinách dle věku (středa mladší, čtvrtek starší) – p. vych. Vlasta. 

Bajerová 

 Keramika – 43 dětí – v 5 skupinách v pondělí, úterý, středa a pátek (p. vych. M. Hlavsová).  

 Moderní gymnastika – 6 děvčat – pondělí (p. vych. V. Bajerová).  Děvčata předvedla své umění na besídce 

pro MŠ, v programu pro rodiče a žáky naší školy. 

 Prázdninová činnost 

všech prázdninách a ředitelských dnech byla nabídnuta dětem činnost, ale pro malý zájem ze strany rodičů 

(méně než 3 děti) ŠD otevřena nebyla. 

 Celoroční aktivity 

o Pitný režim na škole (limonády, školní mléko a mléčné výrobky, pitíčka a müsli tyčinky) 

o  Sběrové akce (st. papír, pom. kůra), PET víčka 

 

 3)  Personální zabezpečení školy 

 

a.  Seznam pracovníků školy 2016-17 

 

Poř Zkr. Jméno Os.č. Aprobace Praxe 

2016 

vyučuje funkce 

třídnictví 

Pozn: 

1 Fr Josef Frýda 105 D – Čj 43 2.st VIII.A www  

2 Hl Václav Hlavsa 107 M – Vv 39 2.st Ředitel   

3 Mch Václav Mach 153 Č - D 1 2.st VI.A  

4 Mt Jarmila Matyasiková 115 1.st – Tv 27 1.a 2. st V.A   

5 Mo Božena Moravcová 116 Rj - Vv - Aj 28 1. a 2.st.     

6 Mc Jan Macek 151 Inf-Tv 3 1.a 2.st. IX.A  ICT 

7 Se Jan Sedláček 126 M - Z 39 2.st.      

8 To Hana Tošovská 129 1.st. - Vv 33 1.st. I.A   

10 Žd Alois Žďárek 132 F- Pč 44 2.st.    

11 Sch Markéta Schmoranzová 127 1.st.- Hv 19 1.st. II.A   

12 Pe Michaela Petráčková 114 1. st.-Spec.ped. 18 1. st. III.A   

13 Po Petra Poulová 121 Nj - Čj 20 2.st. Zást.řed.  

14 Pu Jiřina Pultarová 122 1. st. - Vv 26 1. st. IV.A  

15 No Hana Novotná 146  Čj-Ov  29 2.st.  VP  

16 Mx Blanka Maixnerová 112 Př - Ch 17 2.st. VII.A,  MPP 

17 Ku Jarmila Kučerová 152 1.st - Aj 30 1.st - 2.st -  
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    Vychovatelky:             

18 Ef Dana Effenberková 103 vych. - Hv 32 ŠD ved. vych.   

19 Ba Vlasta Bajerová 101 vych.  - Tv 36 ŠD vych.   

20  Ha Magdalena Hlavsová 108 vych.- Tv 23 ŠD vych.   

 

Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 2016-17 

 Školní rok byl zahájen se stejnými zaměstnanci jako v roce minulém (viz  tab. zaměstnanců) 

 Funkci zástupkyně ředitele školy zastávala čtvrtým rokem Mgr. Petra Poulová 

 Funkci výchovné poradkyně vykonávala třetím rokem Mgr. Hana Novotná 

 Funkci preventistky patologických jevů zastávala třetím rokem Mgr. Blanka Maixnerová 

 Na zkrácený úvazek pracovali Mgr. Frýda a Mgr. Žďárek 

 
b.       Seznam provozních pracovníků na škole ve školním roce 2016-17 

 

Poř.č. Zkr. Jméno funkce Pozn. Úvazek 

19 Du Romana Dubnová  školnice 100% 

20 Po Danuše Pohlová uklízečka 52% 

21 Sv Josefina Rašková uklízečka 51% 

22 Ra Hana Rašková uklízečka 52% 

23 Je Jitka Ješinová uklízečka 38% 

24 Mu, Nv Irena Musilová,                                 

od 5_2017  Petra Novotná 

uklízečka 38% 

25 Hz Zdeňka Hlavsová mzdová účetní 30% 

26 Di Jaroslav Divíšek údržbář Dohoda 27 hod měs. 

 

4)   Údaje o  zápisu a přijímacím řízení na SŠ a podpůrných opatřeních 

 

       a.   Údaje o zápisu žáků do ZŠ konaného dne 21. 4. – 22. 4. 2017  
       (opravené a upřesněné údaje ke konci srpna 2017) 

 

Zápis do prvních ročníků pro škol. rok 2017/2018 

 

Celkem 

 

Poznámka 

Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu v dubnu 2017 27 Z toho 14 dívek 

Z toho po odkladu 5  

Počet žádostí o odklad školní docházky 6 Vyhověno všem 

Z toho doporučeno  MŠ 0  

                                   PPP 6  

                                   Lékař - pediatr 6  

                                   Klinic. psycholog a logoped 0  

Počet dětí zapsaných do prvních tříd zvláštních škol 0  

Počet nepřijatých žáků 0  

Nastoupil na jinou školu po zápisu 2017-18 0  

Dodatečně se na školu přihlásili 3  

Do 1. ročníku v září 2017 nastoupilo:    26+3  

Povolen dodatečný odklad (září 2017) 1  
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b.    Údaje o přijímacím řízení na střední školy 

Vycházející žáci ve škol. roce 2016 – 2017 

 
Třída Počet hlásících se GYMNÁZIUM SOU a OU SOŠ Přijato 

celkem 

V. A C:  8 CH:  3 D: 5 C: 3 CH: 1 D: 2 C: 0 CH: 0 D: 0 C:   0 CH:   0 D: 0 3 

VIII. A C:  1 CH:  0 D: 1 C: 0 CH: 0 D: 0 C: 1 CH: 0 D: 1 C:   0 CH:   0 D: 0 1 

IX. A C:20 CH:  9 D: 11 C: 4 CH: 1 D: 3 C: 3 CH: 2 D: 1 C: 13 CH:   6 D: 7 20 

 

      c.       Údaje o zařazení žáků s podpůrnými opatřeními do reedukačních skupin 

Ve školním roce 2016 - 17 bylo celkem zařazeno 36 žáků do 14 reedukačních skupin, z toho šest 

dvakrát (ČJ a M). 

Přehled zařazených žáků k 30. 6. 2017: Nová vyhláška platí od 1. 9. 2016 

Stupeň ZŠ Žáci s vadami řeči   

Původní            nové 

Žáci s VPUCH vyhlášky 

Původní           nové  

z toho se 

zvýšenými náklady 

Počet reed. 

skupin 

I. 1 0 13 8 22 8 

II. 0 0 8 6 14 6 

5)     Údaje o výsledcích vzdělávání – složky vytištěny z programu Bakaláři 

 Příloha 1:  za 1. pololetí školního roku 2016-17 

 Příloha 2:  za 2. pololetí školního roku 2016-17 
 

6)        Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Zpráva metodičky prevence za školní rok 2016/2017 

Preventivní program na škole probíhá dle školního preventivního programu, který je vždy vypracován na 

jeden školní rok. Škola při preventivních programech a řešení problému úzce spolupracuje s třídními učiteli, 

pedagogicko - psychologickou poradnou v Rychnově nad Kněžnou, OSPOD Dobruška, Policií ČR, dětskými 

lékaři a případně dalšími orgány.   Zpracovala:  Mgr. Blanka Maixnerová (školní metodička prevence) 

 

Řešené případy za školní rok 2016/2017 

Datum Věc Řešení 

30.9.2016 
Podezření na šikanu v 6.A 

Kontaktováni rodiče agresora, proveden 

monitoring vztahů ve třídě 

19.10.2016 
Konflikt mezi dívkami v 7.A 

Za pomocí p. Ženatové – pohovor s 

dívkami 

1.11.2016 S rodiči dívky ze 7.A řešeno 

podezření na poruchu příjmu potravy  

Kontaktovat Návrat, dětskou lékařku, 

dlouhodobá terapie 

16.11.2016 Krádež mobilního telefonu 13.1. uzavřeno vyšetřování Policií ČR 

29.11.2016 Opakující se šikana žáka 8.A Spolupráce školy a rodičů agresorů 

19. 1. 2017 Absence žákyně 9.A Oznámení na OSPOD 

24.1.2017 Špatná adaptace na novou školu u 

žákyně v 6.A 

Řešeno s matkou, dívka přešla zpět na 

původní školu 

8.2.2017 2 žáci 4.A a 6.A – velká neomluvená 

absence 

Řešeno s rodiči, OSPOD, dlouhodobě 

sledováno 

10.5.2017 Žákyně 5.A – zvýšená absence, špatná 

příprava do školy 

Pohovor s matkou 

22.5.2017 
Konflikty ve 4.A 

Provedeno šetření vztahů ve třídě, 

pohovory s agresory 

31.5.2017 Zvýšená absence žákyně 7.A Řešeno s matkou 

7.6.2017 Krádež peněz ve 3.A Řešeno s rodiči dvou žákyní 
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7)     Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016-17 

Vzdělávání učitelů:  DVPP 

Učitelé využívali především nabídek centra vzdělávání ve vzdělávacím středisku v Rychnově nad Kněžnou a zúčastňovali 

se různých akcí a školení. Učitelé již řadu školení absolvovali, proto jsou již při výběru kritičtí a vybírají si pouze to 

nejnutnější. Mnohdy je kurz zrušen pro nedostatek zájemců (např. Manipulativní činnosti v geometrii, Pohybové hry pro 

děti školního věku, Hry na školy v přírodě a pobytové akce – vše Mc, Jóga – Eff). 

  

Druh studia    výdaje 
Pracovník 

 (tučně s osvědčením) 

Studium k výkonu specializovaných 

činností – prevence soc. patolog. jevů ve 

školském zařízení DVPP v Hradci Králové  

1. 9. 2016 – 31. 12. 

2016 

  Mgr. B. Maixnerová 

Aktivizace žáků a ind. přístup v hodinách 

matematiky HK 

13. 10. 2016 150 + 700 Mgr. Macek 

Začínající učitel ZŠ - HK 22. 9. 2016 100 + 600 Mgr. Mach 

SVP učení a chování – základní kurz 

(reedukační asistent) – RK 

4. – 5. 10. 

a 20. – 21. 10. 2016 
400 + 

1600 

Mgr. Mach 

Základy Hejného matematiky pro 1. st. – 

Dobruška 

19. 10. 2016 0 Mgr. Petráčková, 

Tošovská a 

Schmoranzová 

Školení BOZ a PO vedoucích pracovníků – 

NM 

8. 11. 2016 0 Mgr. Hlavsa, 

Poulová 

Základy Hejného matematiky pro 2. st. – 

Dobruška 

30. 11. 2016 0 Mgr. Macek 

Výuka jízdy na snowboardu 16. – 20. 12. 2016 1660 + 68 

+ 4525 

Mgr. Macek 

Pracovní schůzka met. prevence (šikana) 14. 12. 2016  Mgr. B. Maixnerová 

Přehled akt. legislativních změn 23. 3. 2017 250+38 Mgr. Hlavsa 

Inform. seminář o způsobu vykazování 

údajů o PO 

15. 3. 2017 0 Mgr. Hlavsa 

SVP učení a chování – zákl. kurz 

(reedukační asistent) RK 

4. – 6. 5. 2017 2100 + 

414 

Mgr. Macek 

Dvoudenní školení metodiků prevence 25. – 26. 5. 2017  Mgr. Maixnerová 

    

e-learningové kurzy s akreditací MŠMT    

Inovace zimních výcvikových kurzů 2017 0 Mgr. Macek 

Prevence zranění v míčových hrách 2017 0 Mgr. Macek 
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Vodní turistika 2017 0 Mgr. Macek 

Bezpečně a hravě na in-line bruslích 2017 0 Mgr. Macek 

Zdravotní aspekt plavání. Bezpečnost. 

Záchrana tonoucího 

2017 0 Mgr. Macek 

Prevence úrazů výukou pádové techniky 2017 0 Mgr. Macek 

Nebojme se gymnastiky 2017 0 Mgr. Macek 

    

webináře    

Konec školního roku v bakalářích 7. 6. 2017  Mgr. Petra Poulová 

Vzdělávání je evidovánu v plánu akcí. Samostudium čerpali zaměstnanci v době prázdnin dle pokynů ředitele školy. 

 

8)  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Příloha 3:  celoroční plán činností ve škol. roce 2016-17  

 

9)   Údaje o výsledcích vnitřní kontrolní činnosti, ČŠI a jiných orgánů. 

 Vnitřní kontrola hospodaření a plnění ŠVP probíhá prakticky ze strany vedení školy denně. 

Případné nedostatky jsou řešeny neprodleně. 
 

Kontrolní činnost: 

Kontrolní činnost byla průběžně prováděna podle plánu kontrol v oblasti provozní, výchovně-vzdělávací, 

ekonomické a BOZ. Oblast ekonomickou, provozní a BOZ kontroloval ředitel školy, oblast výchovně 

vzdělávací jeho zástupkyně. 

 Kontrolní činnost ředitele: 

eloročního plánu školy – organizace roku 2016-17 

 

 

 

 

 Kontrolní činnost zástupkyně ředitele: 

 Povinná dokumentace 

o Pravidelná kontrola třídních knih (říjen, prosinec, únor, duben a červen), výkazů (říjen, červen), 

podkladů pro matriku (září, březen), zpracování tematických plánů (září). 
 

 Hospitace a kontrolní činnost 

o Vedení školy se zaměřilo na neformální hodnocení pracovníků, tj. na průběžné řešení vzniklých 

problémů a na hodnocení vykonávané práce související s výukou.  

o září - říjen – kontroly dokumentace, dodržování prac. doby a kontroly pozdních příchodů žáků, 

organizace čekání na výchovy a školní jídelna 

o listopad – květen – hospitace v hodinách se zaměřením na plnění ŠVP. Hospitace byly probrány 

s učiteli a pořízen hospitační zápis. Zástupkyně ředitele provedla 13 kontrolních hospitací.  
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o Šest hospitací spojených s výstupy v hodinách ruského jazyka absolvovala v dubnu 2017 studentka 

PF UHK Markéta Luštinová u paní učitelky Moravcové. Šest hospitací spojených s výstupy 

v hodinách němčiny absolvovala v září a říjnu 2016 studentka pedagogiky slečna Linda Bachurová u 

paní učitelky Poulové.  

 

 Problémové situace, spolupráce s PPP 

o Ředitel školy, zástupce, metodik prevence a VP řešili především obtíže vzniklé 

s problémovými žáky ve spolupráci s rodiči, policií a kurátorkou. Problematiku žáků s VPU 

projednávala s PPP v Rychnově nad Kněžnou výchovná poradkyně. Ve vybraných třídách 

pracovala s kolektivem třídy Mgr. Ženatová. Řešen byl problém se záškoláctvím dvou žáků 

školy. 

 

 Testování  
 

o   9. ročník Národního testování Scio 

 – listopad 2016 s celkovými výsledky (účast 557 škol, tj. 16 312 žáků):  

 OSP percentil 47      2 žáci nadprůměr, 3 žáci velmi slabý výsledek 

 M – 44                    1 žák nadprůměr, 3 žáci velmi slabý výsledek 

 ČJ – 48                          3 žák nadprůměr, 2 žáci velmi slabý výsledek 

 AJ – indiv.    

Ze zprávy: „Porovnáním výsledků testu z českého jazyka a matematiky s výsledky testu OSP 

jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní potenciál žáků využíván optimálně, výsledky žáků v 

testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.“ 

  

o 9. ročník – v březnu byly využity testy OA Choceň k přijímacím zkouškám: 

matematika průměr 16,3 z 50 bodů (1 žák 41 bodů, 3 žáci nad 50%, 14 žáků pod 50%) 

český jazyk průměr 22,5 z 50 bodů (1 žák 42 bodů, 6 žáků nad 50%, 11 žáků pod 50%) 

Do těchto testů byla zapojena i 8. třída (M 11,4, ČJ 22,9). 

 

o   5. ročník – školní testování z českého jazyka a matematiky – květen 2017. Využity byly testy 

ČŠI. 

 Matematika – průměrná úspěšnost 46%, 3 žáci se dostali nad 75 % do 2. úrovně obtížnosti 

(jeden z nich odešel na gymnázium – 92%). Nejslabší výsledek 14%, pod 30 % bylo 7 žáků. 

 Český jazyk – průměrná úspěšnost 50%, 3 žáci se dostali nad 80% do 2. úrovně obtížnosti 

(stejný žák jako v matematice – 86,6%). Nejslabší výsledek 19%, pod 30 % byli 2 žáci. 

 

o   ČJ, M, AJ – školní výstupní testy na konci roku – 2. stupeň (řídí předmětové komise) 

  

 Kontroly ČŠI  

9. třída byla v květnu 2017 zařazena do povinného testování z matematiky, občanské výchovy a 

anglického jazyka v rámci Výběrového zjišťování výsledků žáků 9. ročníků s těmito výsledky: 

Výchova k občanství – průměrná úspěšnost 67% (celkem všechny školy 68%), nejlepší 

výsledek 87% (2 žáci nad 80%, 9 žáků 61-80%, 9 žáků 41-60%) 

Anglický jazyk – průměrná úspěšnost 64% (celkem všechny školy 72%) – nejlepší žák 95%, 

nejhorší 38%. 3 další žáci nad 80%, 8 žáků pod 50%. 

Matematika – průměrná úspěšnost 47% (celkem všechny školy 52%) – nejlepší žák 78%, 6 

žáků nad 50%, nejslabší žák 16% (7 žáků pod 30%). 

 

 Ostatní kontrolní činnost 

o Poslední kontrola Čši proběhla 13. – 15. května 2013 

o Poslední kontrola VZP proběhla 20. 10. 2016 – bez závad 
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o Kontrola zřizovatele: hospodaření s finančními prostředky zřizovatele proběhla 19. 10. 2016 – bez 

závad 

o Kontrola CSSZ – 30. 5. 2016 – bez závad – protokol dodán 

o Kontrolní KHS – 24. 5. 2016 - zjišťování sortimentu v potravinových automatech – hygiena RK – 

podklad pro vyhlášku o nedoporučených potravinách. 

o Revize: Během roku byly prováděny pravidelné kontroly a revize podle plánů revizí 

o Kontrola BOZP ve škole proběhla dne 15. 9. 2016 a prověrka BOZ dne 29. 3. 2017. Připomínky byly 

v termínu odstraněny. Závady nebyly zjištěny. Prověrku BOZP provedla paní Koudelková za firmu 

Hasiči, s.r.o., Nové Měst nad Metují.  

o Zápisy ze všech kontrol jsou uloženy u ředitele školy. 
 

10)     Základní údaje o hospodaření školy 

Údaje o hospodaření školy budou uvedeny ve Zprávě o hospodaření za příslušný kalendářní rok 2017. 
 

11)  Údaje o 

a. zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

a. Ve školním roce 2016-17 se škola nezapojila do žádného programu 

 

b. zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

a. Škola se nezapojila. 

 

c. Předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

a. Žádné projekty realizované školou z cizích zdrojů škola nevyužila.  

b. Pouze je zapojená do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol.  

 

12)  Údaje o spolupráci  

a. s odborovými organizacemi 

o Odborová organizace na škole byla členy zrušena. 

 

b. s organizacemi zaměstnavatelů 

 Spolupráce s organizace zaměstnavatelů na škole není. 

 

c. s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

o Škola využila nabídky Střední průmyslové školy v Novém Městě nad Metují k vytvoření 

zájmového kroužku robotiky na škole. Zapojilo se 12 žáků školy  

o Škola spolupracuje s okolními spádovými školami při přijímání žáků z těchto škol do 6. 

ročníku. 

 

13)   Výroční zpráva podle §18 zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím 
 

Přehled poskytování informací za období 2016-17            Počet případů 

a) počet podaných žádostí o informace, 0 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, 0 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ------------- 

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů ------------- 

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. ------------- 

Přílohy: (pouze v tištěné podobě – uloženo v archivu školy) 

 Přehled prospěchu školy – 1. pololetí -  souhrn  za školu 

 Přehled prospěchu školy – 2. pololetí - souhrn za školu 

 Přehled všech akcí uspořádaných ve šk. roce 2016-17 
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Zpracovali:    

ředitel  ZŠ Mgr. Václav Hlavsa a zást. řed. Mgr. Petra Poulová                                   

Podklady pro zprávu byly projednány na pedagogické radě dne 30. 8. 2017, schválena 25. 9. 2017 na provozní 

poradě. 

 

Zpráva je zpracována ve dvou výtiscích pro:   - archiv školy   

              - odbor školství Města Dobrušky   

 

Zpráva je po schválení radou školy k dispozici k nahlédnutí u vedení školy.   

Přílohy - Podklady a další doplňující materiály jsou k dispozici v archivu školy. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


