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

Výroční zpráva o činnosti školy 
zzaa  šškkoollnníí  rrookk  22001177––22001188  

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 

c. organizaci společného vzdělávání na škole 

5)  Údaje o výsledcích vzdělávání – uloženo v archivu školy 

a. za 1. pololetí školního roku 2017-18 

b. za 2. pololetí školního roku 2017-18 

      6)  Údaje o žácích dle místa bydliště 

7) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

8) Zpráva o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

9) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

a. příloha: plán práce školy po měsících 

10) Údaje o výsledcích kontrol ČŠI a jiných orgánů 

11) Základní údaje o hospodaření školy v roce 2018 

12) Údaje o 

a. zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

b. zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

c. předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

13) Údaje o spolupráci  

a. s odborovými organizacemi 

b. s organizacemi zaměstnavatelů 

c. s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

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

15) Přílohy 

a. Přehled předmětů vyučovaných ve škole 

b. Přehledy prospěchu žáků školy 

Přílohy a podklady, které nejsou přiloženy k této zprávě, jsou uloženy v archivu 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:  nové stránky www.zspulicka.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 2017–2018   

Třídní učitel                                           počet ž.*)    třída              učební program                          uč. plán 

1 Michaela Petráčková 29+1-3 1.A ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola  20 

2 Hana Tošovská   30+(1) 2.A ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola 22  

3 Markéta Schmoranzová 28 3.A ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola 24 

4 Jarmila Matyasiková 27 4.A ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola 26 

5 Jiřina Pultarová 30+1 5.A ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola 26 

6 Jan Macek 29 6.A ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola 28 

7 Václav Mach 28 7.A ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola 30 

8 Blanka Maixnerová 21 8.A ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola 32 

9 Josef Frýda 21 9.A ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola 32 

 celkem 243+2-3    

*) +1-3 jsou změny žáků ve třídách,  29 stav na počátku roku, 29+1-3 stav na konci roku, v závorce žáci plnící PŠD  

v zahraničí 

http://www.zspulicka.cz/
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b. Přehled oddělení ŠD a zájmových kroužků 
 

Počet oddělení ŠD:     4 

Oddělení Počet dětí Třídy Vedoucí oddělení Poznámka 

1. 30 1. - 2.   +  zájmové útvary Vlasta Bajerová  

2. 30 2.  - 3.  +  zájmové útvary Dana Effenberková Ved. vych. ŠD 

3.  30 3. – 5. +  zájmové útvary            Magdalena Hlavsová  

4. RD 30 4. – 8.   Střídání vychovatelek  

   

    

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 – 28 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, reprezentovaly naší školu na kulturní akci ,,Školy za 

školou“. 

  Florbal –  23 chlapců – pracovali ve dvou skupinách dle věku (středa mladší, čtvrtek starší) – p. vych. Vlasta 

Bajerová. 

 Keramika – 45 dětí – ve 4 skupinách v pondělí, úterý, středa a pátek (p. vych. Magdalena Hlavsová).  

 Moderní gymnastika – 7 děvčat – pondělí, 8 děvčat v pátek (p. vych. Vlasta Bajerová). Děvčata předvedla své 

umění na besídce pro MŠ, v programu pro rodiče a žáky naší školy, zacvičila na karnevalu jako předtančení a 

vystoupila na akci Školy za školou. 

Prázdninová činnost 

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

(méně než 4 děti) ŠD otevřena nebyla. 

Celoroční aktivity 

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

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

 3)  Personální zabezpečení školy 
 

a.  Seznam pedagogických pracovníků školy 2017-18 

 

Poř Zkr. Jméno Os.č. Aprobace Praxe 

v 9_2017 

vyučuje funkce 

třídnictví 

Pozn: 

  Vychovatelky:       

1 Ef Dana Effenberková 103 vych. - Hv 33 ŠD ved. vych.   

2 Ba Vlasta Bajerová 101 vych.  - Tv 37 ŠD vych.   

3  Ha Magdalena Hlavsová 108 vych.- Tv 24 ŠD vych.   
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Poř Zkr. Jméno Os.č. Aprobace Praxe 

v 9_2017 

vyučuje funkce 

třídnictví 

Pozn: 

4 Fr Josef Frýda 105 D – Čj 44 1., 2.st IX.A www  

5 Hl Václav Hlavsa 107 M – Vv 40 2.st Ředitel   

6 Mch Václav Mach 153 Č - D 2 2.st VII.A  

7 Mt Jarmila Matyasiková 115 1.st – Tv 28 1.a 2. st IV.A   

8 Mo Božena Moravcová 116 Rj - Vv - Aj 29 1., 2.st.     

10 Mc Jan Macek 151 Inf-Tv 4 1.a 2.st. VI.A,  ICT 

11 Se Jan Sedláček 126 M - Z 40 2.st.      

12 To Hana Tošovská 129 1.st. - Vv 34 1.st. II.A   

13 Žd Alois Žďárek 132 F- Pč 45 2.st.    

14 Sch Markéta Schmoranzová 127 1.st.- Hv 20 1.st. III.A   

15 Pe Michaela Petráčková 114 1. st.-Spec.ped. 19 1. st. I.A   

16 Po Petra Poulová 121 Nj - Čj 21 2.st. Zást.řed.  

17 Pu Jiřina Pultarová 122 1. st. - Vv 27 1. st. V.A  

18 No Hana Novotná 146  Čj-Ov  30 2.st.  VP  

19 Mx Blanka Maixnerová 112 Př - Ch 18 1., 2.st. VIII.A,  MPP 

20 Ku Jarmila Kučerová 152 1.st - Aj 31 1., 2.st -  

 

Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 2017-18 

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

 Funkci zástupkyně ředitele školy zastávala pátým rokem Mgr. Petra Poulová. 

 Funkci výchovné poradkyně vykonávala čtvrtým rokem Mgr. Hana Novotná. 

 Funkci preventistky patologických jevů zastávala čtvrtým rokem Mgr. Blanka Maixnerová 

 Na zkrácený úvazek pracovali Mgr. Frýda a Mgr. Žďárek 

 
b.       Seznam provozních pracovníků na škole ve školním roce 2017-18 

 

Poř.č. Zkr. Jméno funkce Pozn. Úvazek 

21 Du Romana Dubnová  školnice 100% 

22 Po Danuše Pohlová uklízečka 52% 

23 Sv Josefina Rašková uklízečka 51% 

24 Ra Hana Rašková uklízečka 52% 

25 Je Jitka Ješinová uklízečka 38% 

26 Ka,Nv Hana Kárníková, Marie Velichovská, 

Marie Štefanidesová,  Alena Hladíková 

střídající se 

uklízečky 

38% 

27 Hz Zdeňka Hlavsová mzdová účetní 30% 

28 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 20. 4. – 21. 4. 2018 
       (opravené a upřesněné údaje ke konci srpna 2018) 
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Zápis do prvních ročníků pro škol. rok 2018/2019 

 

Celkem 

 

Poznámka 

Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 24 Z toho dívek 13 

Z toho poprvé u zápisu 16 Z toho 9 dívek 

Z toho po odkladu 8  Z toho dívek 4 

Z toho po dodatečném odkladu 2 Z toho dívek 2 

Počet žádostí o odklad školní docházky – vyhověno všem 4 Z toho dívek 1 

Počet dětí zapsaných do prvních tříd zvláštních škol 0  

Počet nepřijatých žáků 0  

Nastoupil na jinou školu po zápisu 2018-19 1 Odstěhoval se 

Dodatečně se na školu přihlásili 0  

Do 1. ročníku v září 2018 nastoupilo:    19 Z toho dívek 12 

Povolen dodatečný odklad k 30. 9. 2018 0  

 

 

b.    Údaje o přijímacím řízení na střední školy 

Vycházející žáci ve škol. roce 2017 – 2018 
Třída Počet hlásících se Přijatí žáci Přijato 

celkem GYMNÁZIUM SOU a OU SOŠ 

V. A C:13 CH:   7 D: 6 C: 5 CH: 2 D: 3 C: 0 CH: 0 D: 0 C:   0 CH:   0 D: 0 5 

IX. A C:21 CH:  12 D: 9 C: 2 CH: 0 D: 2 C: 4 CH: 4 D: 0 C: 15 CH:   8 D: 7 21 

 

 

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

Ve školním roce 2017 - 18 mělo celkem 40 žáků doporučení z PPP, 39 žáků je se zdravotním postižením, u 

jednoho SVP vyplývající z kulturního prostředí (cizinec neovládající ČJ).  

6 žáků mělo pouze doporučení v běžné výuce, 34 docházelo na předmět SPP, nebo pedagogickou intervenci, 

5 z nich dvakrát (ČJ a M). 4 žáci měli původní zprávu, 36 zprávu dle nové vyhlášky.   

 

Přehled zařazených žáků k 30. 6. 2018: 

Stupeň 

ZŠ 

Žáci s vadami řeči 

 

Původní     nová vyhláška 

Žáci s VPUCH 

 

Původní      nová vyhláška 

Žáci s poruchami chování 

 

Původní      nová vyhláška 

Žáci – SVP vyplývající 

z kulturního prostředí 

Původní      nová 

vyhláška 

Počet  

reedukačních 

skupin 

I. 0 3 3 12 0 1 0 1 6 

II. 0 2 1 17 0 0 0 0 7 

Všechny finanční prostředky, které škola na tyto žáky čerpala, byly využity pro dané žáky dle doporučení 

poradny. 

 

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

 Příloha 1:  za 1. pololetí školního roku 2017-18 

 Příloha 2:  za 2. pololetí školního roku 2017-18 

 

 

6)  Údaje o žácích dle místa bydliště 
 

Místo bydliště Počet žáků 

Dobruška 201 

Okolních 15 obcí 41 
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7) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Zpráva metodičky prevence za školní rok 2017/2018 

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, OSPOD Nově Město nad Metují, 

Policií ČR, dětskými lékaři a případně dalšími orgány. 

 

Řešené případy za školní rok 2017/2018 

Vypracovala: Mgr. Blanka Maixnerová (školní metodička prevence)  

 

8) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2017-18 
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. Evidujeme také metodická setkání. 

Druh studia Datum výdaje Pracovník 

(tučně s osvědčením) 

Setkání výchovných poradců - inkluze 6. 9. 2017 0 Poulová 

Setkání ředitelů škol 30. 8. 2017 0 Hlavsa 

Hudební dary podzimu – Rytmy zimy 5. 10. 2017 500,- Effenberková 

Spolu a jinak ve vzdělávání 12. – 13. 10. 2017 0 Kučerová 

Moravcová 

Setkání tělocvikářů 31. 8. 2017 0 Macek 

Setkání vých. poradců 6. 10. 2017 0 Novotná 

Základní kurz první pomoci 31. 10. 2017 2x 450,- 

2x 132,- 

Macek 

Matyasiková 

Klima školy a klima školní třídy 11. 10. 2017  Mach 

Setkání metodiků prevence 23. 11. 2017  Maixnerová 

Doškolovací kurz základy snowboardingu 17. – 19. 12. 2017  Mach 

Zdokonalovací kurz techniky sjezdového lyžování 3. – 6. 12. 2017  Kučerová 

Matematická gramotnost 16. 4. 2018 0 Macek 

Tvořivá geometrie pro učitele 2. stupně 25. 5. 2018  Macek 

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

Datum Věc Řešení 

září Nezaplacené pomůcky, záškoláctví Kontaktováni rodiče, OSPOD 

říjen Záškoláctví, náznaky šikany Spolupráce s OSPOD, projednáno na 

třídnických hodinách  

listopad Ohlášení rvaček mimo školu Policie ČR 

prosinec Kouření elektronických cigaret, poškozování 

školního majetku 

Projednáno s rodiči a na třídnických 

hodinách 

únor Podezření na záškoláctví Zvací dopis rodičům, výchovná komise, 

kontaktován OSPOD 

březen Pokračující záškoláctví, drobné potyčky mezi 

žáky 

Spolupráce OSPOD, Policie ČR, 

projednáno na třídnických hodinách 

duben Záškoláctví, nedostatečný prospěch Projednáno s rodiči 

květen Kázeňské problémy, přetrvávající záškoláctví Projednáno s rodiči, spolupráce OSPOD 

červen Ničení majetku školy, záškoláctví, zneužití 

internetu 

Projednáno s rodiči, podání oznámení na 

OSPOD a Policii ČR 
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9)  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Příloha 3:  celoroční plán činností ve škol. roce 2017-18 

 

10)   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 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: 

Zpracování celoročního plánu školy – organizace roku 2017-18 

Kontrola podkladů pro rozpočty školy 

Průběžná kontrola hospodaření 

Kontrola hospodaření za kalendářní rok 

Zpracování podkladů pro výroční zprávu o činnosti školy 

 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 bezproblémové odbavení ve školní jídelně 

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

s učiteli a pořízen hospitační zápis. Zástupkyně ředitele provedla 17 kontrolních hospitací, část byla 

zaměřena na poskytování podpůrných opatření.  

 

 Problémové situace, spolupráce s PPP 

o Ředitel školy, zástupkyně, 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 tří žáků školy. 

 

 Testování  

o   9. ročník Národního testování Scio 

 – listopad 2017 s celkovými výsledky (účast 594 škol, tj. 17 672 žáků):  

OSP percentil 44      2 žáci nadprůměr, 1 žák velmi slabý výsledek 

M – 36                    1 žák nadprůměr, 6 žáků velmi slabý výsledek 

ČJ – 51                     4 žáci nadprůměr, 2 žáci velmi slabý výsledek 

AJ – indiv.    

 

Ze zprávy:  

„Výsledky dosaženými v matematice patří vaše škola mezi 20 % škol s nejslabšími výsledky v testování. 

Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP jsme zjistili, že studijní potenciál žáků je v matematice 

ve vaší škole využíván nedostatečně, výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních 

předpokladů, žáci pracují tzv. pod svoje možnosti. 

Výsledky vašich žáků v českém jazyce jsou lepší než u 60 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z 

českého jazyka s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce 

využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s 

ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.“ 
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o   5. ročník – školní testování z českého jazyka a matematiky jsme letos neprovedli s tím, že žáci budou 

zapojeni do Scio testů na začátku 6. ročníku. 

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

  

 Kontroly ČŠI  

o do žádného testování jsme v tomto školním roce nebyli zařazeni      

                                                       

11)     Základní údaje o hospodaření školy v roce 2018 

Údaje o hospodaření školy budou uvedeny ve Zprávě o hospodaření za příslušný kalendářní rok 2018. 
 

12)  Údaje o 
a. zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2017-18 se škola nezapojila do žádného programu 

 

b. zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola se nezapojila. 

 

c. Předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Žádné projekty realizované školou z cizích zdrojů škola nevyužila.  

Škola je zapojená v projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“.  

 

13)  Údaje o spolupráci  
a. s odborovými organizacemi 

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 

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

Vzhledem k velkému počtu zájemců o vzdělávání v naší ZŠ budou otevřeny ve šk. roce 2018-19 dvě 

paralelní 6. třídy 

 

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

k informacím 
 

Přehled poskytování informací za období 2017-18            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. ------------- 

 

15) 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 2017-18 
 

 

 



 

 

9 

Zpracovali:    

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

Podklady pro zprávu byly projednány na pedagogické radě dne 30. 8. 2018, schválena 22. 10. 2018 na provozní 

poradě. 

 

Zpráva je zpracována ve dvou výtiscích pro:   - archiv školy   

              - odbor školství Města Dobrušky   

 

Zpráva je po schválení radou školy k dispozici na stránkách školy na      www.zspulicka.cz   

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

 

 

 

 

 

 

 

Projednáno ve školské radě ze dne:  …………………………… 

 

Schváleno:     

 bez připomínek 

 s těmito připomínkami.             

………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Za radu školy:       

Petr Sadovský      …………………….………………………. 

 

Lucie Hornofová ………………………………….………… 

 

Mgr. Petra Poulová …………………………………………. 
 

 

 

http://www.zspulicka.cz/

