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

Výroční zpráva o činnosti školy 
zzaa  šškkoollnníí  rrookk  22001188––22001199  

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 
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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   
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a. za 1. pololetí školního roku 2018-19 

b. za 2. pololetí školního roku 2018-19 

      6) Údaje o žácích dle místa bydliště 

7) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

8) Zpráva o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
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11) Základní údaje o hospodaření školy v roce 2019 

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 
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Č. 1 - Přehled prospěchu školy – 1. pololetí-  souhrn  za školu 
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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 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,  

 datová schránka: nm6gez 

 

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. 

CHARAKTERISTIKA „Naší školy“ 

1. Zaměření školy 
Chceme být škola, která u žáků rozvíjí: 

 kamarádství, založené na dobrých vztazích a pozitivním klimatu v kolektivech tříd i v celé škole 

 demokratičnost na zásadách dodržování stanovených pravidel pro bezproblémový chod a režim školy 

 dialog mezi pedagogy a žáky a rodiči, spolupracuje s OSPOD i odborníky v PPP 

 tvořivost při práci v hodinách i v zájmových útvarech,  

 pracovní činnosti a polytechnickou výchovu, informační a komunikační technologie, robotiku a programování 

 zdravou soutěživost v kolektivech tříd i v mimoškolních soutěžích, sportovních i kulturních 

 zdravý životní styl s možností relaxačního pobytu v areálu školy 

 ochranu přírody s ekologickými principy ve vzdělávání  

 projektové vyučování v rámci šablon OPVVV 

 

Od února 2019 je škola zapojena do projektu: OPVVV, CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011831,  
Název projektu: Šablony ve škole – zábava pro děti 

 

Naším cílem je: 

 učit aktivně a efektivně, s moderními metodami výuky a s využitím moderních technologií 

 podporovat integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a uplatňovat speciální pedagogickou péči 

 podporovat děti talentované se zájmem o aktivní činnost v různých oblastech vzdělání 

 připravovat děti pro život i pro řešení problémových životních situací 

 vést žáky k poctivému plnění zadaných úkolů, ke svědomitosti, čestnosti a spolupráci 

 
 

http://www.zspulicka.cz/
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2)  Přehled oborů, které škola vyučovala  
 

a.  Přehled učebních plánů školy na rok 2018–2019   

                     Třídní učitel                        počet ž.     třída              učební program                                   uč. plán 

1. Markéta Schmoranzová 19  1.A ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola  20 

2. Michaela Petráčková 28 2.A ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola 22  

3. Hana Tošovská   30+1 3.A ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola 24 

4. Jiřina Pultarová 29 4.A ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola 26 

5. Jarmila Matyasiková 27 5.A ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola 26 

6. Iva Špaňová 19 6.A ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola 28 

7. Božena Moravcová 20 6.B ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola 28 

8. Jan Macek 29 7.A ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola 30 

9. Václav Mach 28 8.A ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola 32 

10. Blanka Maixnerová 21 9.A ŠVP pro základní vzdělávání Naše škola 32 

 celkem 249    

*) +1 jsou žákyně plnící školní docházku v zahraničí 
 

a) Přehled oddělení ŠD a zájmových útvarů 
Zájmová činnost při ŠD 2018 - 2019 

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 6 typech 

zájmových útvarů -  skupin. 

 Hra na zobcové flétny – 26 dětí pracovalo v 5 skupinách podle úrovně hry od pondělí do čtvrtka (p. vych. 

Dana Effenberková). Děti první den školy vystoupily s kulturním představením před prvňáčky a jejich rodiči.  

 Florbal –  21 chlapců – pracovali ve dvou skupinách dle věku (středa mladší, čtvrtek starší) – p. vych. Vlasta. 

Bajerová 

 Keramika – 43 dětí – ve 4 skupinách v pondělí, úterý, středa a pátek (p. vych. Magdalena Hlavsová). Výstava 

výrobků pro příchozí ve vestibulu školy, zapojení se do výstavy betlémů. 

 Moderní gymnastika – 20 děvčat cvičilo v pátek (p. vych. Vlasta Bajerová). Děvčata předvedla své umění na 

besídce pro MŠ, v programu pro rodiče a žáky naší školy a vystoupila na dětském karnevalu v předtančení.  

 Sportovní hry – 15 dětí z 2. stupně (7. a 8. ročníku) se scházelo každé úterý (p. uč. Jan Macek) 

 Šikovné ruce – 11 dětí pracovalo vždy v  úterý (p. vych. Vlasta Bajerová) 

 V 2. pololetí pracovali žáci ve 2 nově zřízených klubech (Šablony 2): klub komunikace v anglickém jazyce 

(p. Jarmila Kučerová) a klub logiky a deskových her (p. Jan Macek). 
 

Prázdninová činnost 

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

rodičů (méně než 4 děti) byla ŠD otevřena pouze jednou.  

Celoroční aktivity 

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

 Sběrové akce (st. papír, pom. kůra, dobročinná sbírka PET víček pro Natálku)
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 3) Personální zabezpečení školy 
 

     29.  Údaje o zaměstnancích školy  
Seznam provozních pracovníků na škole ve školním roce 2018 – 19 

Praxe stanovena dle platových výměrů k 1.9.2018 (uvedeny pouze odpracované roky) 

         

Poř Zkr. Jméno Os.č. Aprobace Praxe 

2018 

vyučuje funkce 

třídnictví 

Pozn: 

1 Fr Josef Frýda 105 D – Čj 45 1.,2.st Uč. ICT 1h 

2 Hl Václav Hlavsa 107 M – Vv 41 2.st Ředitel   

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

4 Mt Jarmila Matyasiková 115 1.st – Tv 29 1.a 2. st V.A   

5 Mo Božena Moravcová 116 Rj - Vv - Aj 30 2.st.  VI.B   

6 Mc Jan Macek 151 Inf-Tv 5 1.a 2.st. VII.A ICT 2h 

7 Se Jan Sedláček 126 M - Z 41 2.st.  Uč.    

8 To Hana Tošovská 129 1.st. - Vv 35 1.st. III.A   

9 Žd Alois Žďárek 132 F- Pč 46 2.st. Uč.   

10 Sch Markéta Schmoranzová 127 1.st.- Hv 21 1.st. I.A   

11 Pe Michaela Petráčková 114 1. st. 20 1. st. II.A Spec. Ped.  

12 Po Petra Poulová 121 Nj - Čj 22 2.st. Zást. řed   

13 Pu Jiřina Pultarová 122 1. st. - Vv 28 1. st. IV.A  

14 No Hana Novotná 146  Čj-Ov  31 2.st. VP   

15 Mx Blanka Maixnerová 112 Př - Ch 19 1., 2.st. IX.A, MP  

16 Ku Jarmila Kučerová 152 1.st - Aj 32 1.st - 2.st Uč.  

17 Šp Iva Špaňová 154 M - F 1 1., 2.st. VI.A  

21 Če Monika Čejpová  asistentka 0  As. 1.A  

22 Hk Michaela Hůlková  asistentka 0  As. 4.A Od 5_2019 

   Vychovatelky:             

18  Ef Dana Effenberková 103 vych. - Hv 34 ŠD ved. vych.   

19 Ba Vlasta Bajerová 101 vych.  - Tv 38 ŠD vych.   

20 Ha Magdalena Hlavsová 108 vych.- Tv 25 ŠD vych.   

 

b.       Seznam provozních pracovníků na škole ve školním roce 2018-19 

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 Pý Štěpánka Pýchová uklízečka 38% 

27 Hz Zdeňka Hlavsová mzdová účetní 30% 

28 Di Jaroslav Divíšek údržbář Dohoda 27 hod. měs. 

Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 2018-19 

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

 Na školu nastoupila nová učitelka Mgr. Iva Špaňová (roz. Jakubská), s roční praxí na střední škole s aprobací 

M - F 
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 Funkci zástupkyně ředitele školy zastávala šestým rokem Mgr. Petra Poulová 

 Funkci výchovné poradkyně vykonávala pátým rokem Mgr. Hana Novotná 

 Funkci preventistky patologických jevů zastávala pátým rokem Mgr. Blanka Maixnerová 

 Na zkrácený úvazek pracovali Mgr. Frýda a Mgr. Žďárek 

 Od září 2018 působila v 1. třídě asistentka paní Monika Čejpová 

 V květnu 2019 nastoupila jako asistentka pedagoga do 4. třídy paní Michaela Hůlková 

 

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

 
a. Údaje o zápisu žáků do ZŠ konaného dne 26. 4. 2019 

       (opravené a upřesněné údaje ke konci srpna 2019) 

 

Zápis do prvních ročníků pro škol. rok 2018/2019 

 

Celkem 

 

Poznámka 

Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 34 Z toho dívek 14 

Z toho poprvé u zápisu 29 Z toho 13 dívek 

Z toho po odkladu 4  Z toho dívek 1 

Z toho po dodatečném odkladu 1 Z toho dívek 0 

Počet žádostí o odklad školní docházky – vyhověno všem 8 Z toho dívek 2 

Počet dětí zapsaných do prvních tříd zvláštních škol 0  

Počet nepřijatých žáků 0  

Nastoupil na jinou školu po zápisu 2019-20 1 ZŠ ve Varšavě 

Dodatečně se na školu přihlásili 0  

Do 1. ročníku v září 2019 nastoupilo:    24 Z toho dívek 12 

Povolen dodatečný odklad k 3. 9. 2019 1 Nástup do MŠ 

 

b.    Údaje o přijímacím řízení na střední školy 

Vycházející žáci ve škol. roce 2018 – 2019 
Třída Počet hlásících se Přijatí žáci Přijato 

celkem GYMNÁZIUM SOU a OU SOŠ 

V. A C: 4 CH:   2 D: 2 C: 1 CH: 0 D: 1 C: 0 CH: 0 D: 0 C:   0 CH:   0 D: 0 1 

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

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

IX. A C:21 CH:  13 D: 8 C: 2 CH: 0 D: 2 C: 5 CH: 4 D: 1 C: 14 CH:   9 D: 5 21 

 

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

Ve školním roce 2018-19 mělo celkem 43 žáků doporučení z PPP,  
39 žáků je se zdravotním postižením 

2 mají současně zdravotní postižení i sociální znevýhodnění.  

1 žákyně se zdravotním znevýhodněním, 

1 má pouze toto sociální znevýhodnění (cizinec neovládající ČJ) 

7 žáků mělo pouze doporučení v běžné výuce,  

36 docházelo na předmět SPP, nebo pedagogickou intervenci, 3 z nich dvakrát (ČJ a M).   
 

Přehled zařazených žáků k 30. 6. 2019: 

Stupeň 

ZŠ 

Žáci s vadami řeči 

 

Žáci s VPUCH 

 

Žáci s poruchami chování 

 

Žáci – SVP vyplývající 

z kulturního prostředí 

Počet 

Reedukačních skupin 

1. 4 13 1 2 4 

2. 2 35 1 1 9 

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

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

 Příloha 1: za 1. pololetí školního roku 2018-19 

 Příloha 2: za 2. pololetí školního roku 2018-19 

 

 

6) Údaje o žácích dle místa bydliště 
 

Místo bydliště Počet žáků – začátek šk. 

roku 

Počet žáků – konec šk. 

roku 

Úbytek žáků -

stěhování 

Dobruška 201 197 -4 

Okolních 15 

obcí 

48 48 0 

 

 

7) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Ve školním roce 2018–2019 jsme stejně jako v minulém roce řešili:  

o vysokou absenci některých žáků. Šlo hlavně o nesprávně omlouvané nebo neomluvené absence, 

skrytou formu záškoláctví, v některých případech záškoláctví s vědomím rodičů. Jednalo se o 3 

závažné případy, které byly řešeny ve spolupráci s OSPOD Dobruška a Policií ČR.  

o Problémy ve vztazích ve třídách nebo kázeňské problémy žáků byly řešeny ihned, nejčastěji na 

třídnických hodinách. Ve vážnějších případech jsme spolupracovali s PPP Rychnov nad Kněžnou a 

Policií ČR. Bohužel i v tomto školním roce se u žáků objevují závislosti hlavně na počítačových 

hrách a sociálních sítích.  

o Z látkových závislostí se u žáků školy objevuje nikotinismus, stále častěji i u žáků 1. stupně. Škola 

jako prevenci těchto jevů pořádá již tradiční akce, např. spolupráce s PPP Rychnov nad Kněžnou, 

besedy s Policií ČR a v tomto roce také preventivními programy o chování na sociálních sítích, které 

připravili sami učitelé v jednotlivých třídách. Všechny tyto problémy jsou konzultovány i s rodiči na 

třídních schůzkách, ve vážnějších případech při jednání rodičů a školního poradenského pracoviště. 

V příštích letech chceme rozhodně pokračovat ve spolupráci s PPP Rychnov nad Kněžnou, 

OSPOD Dobruška a Policií ČR. 

o V červenci 2019 byla předána Policii ČR celkem dvě Oznámení o zanedbání školní docházky.  

o Nově začala škola spolupracovat se ZŠ Josefov a ZŠ České Meziříčí. Spolupracujeme hlavně na 

výměně zkušeností s prací se žáky ze sociálně slabého prostředí, ale i se žáky nadanými. 

 

Během roku proběhly tyto akce:  

                               Datum splnění 

tradice školy:  třídní a školní kola recitační soutěže  

 Vánoce ve škole - prosinec 

 barevný den – březen, duben – Den Země (1.st.) 

 exkurze do Prahy – září 

 školní exkurze – výlety - červen 

 pravidelná účast na akcích AŠSK  

březen 

21. 12. 2018 

24. 4. 2019 

 

po celý rok 

nadaní žáci:               o školní, okresní a celostátní kola olympiád 

o třídní a školní kolo pěvecké soutěže Pulický vrabec 

o matematická soutěž Pangea 

o matematický klokan, Pythagoriáda 

o malé školní olympiády 

po celý rok 

 

14. 2. 2019 

22. 3. 2019 

 

Prostředí šk. žáci se podílejí na jeho udržování a výzdobě   
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akce            účast  datum  plnění    splnění 

besedy s Policií ČR – téma  

právní odpovědnost, trestné činy 

dětí a mladistvých 

1. stupeň 

2. stupeň 

v průběhu celého roku 

                             1. – 3. tř. 

                             4. – 5. tř. 

 

  

 

Cesta labyrintem města 2. stupeň v průběhu celého roku po celý rok 

práce s knihou  

My děti ze stanice ZOO 

8. a 9. třída v průběhu celého roku březen  

duben 2019 

práce s preventivními filmovými 

komiksy 

8. a 9. třída v průběhu celého roku po celý rok 

 

6. třída – adaptační pobyt – vzájemné seznámení v novém kolektivu -  5. - 6. 9. 2018 

 Tato akce proběhla v Olešnici v Orlických horách na chatě Juráška. Žáci si spolu s třídními učitelkami vytvořili třídní pravidla, 

seznámili se se školním řádem a měli možnost se během kolektivních her vzájemně více poznat.  

Úspěšní byli účastníci školních kol olympiád z různých předmětů, nejlepší se účastnili i kol okresních (ČJ, D). 

Mgr. Blanka Maixnerová (metodička prevence sociálně patologických jevů) 

                         

 8) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2018-19 
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. Mnohé nabídky jsou pro nenaplnění kapacity zrušeny (např. Technika hlasového projevu pro pedagogy). 

Z organizačních důvodů (nemocnost učitelů) jsme zrušili školení Zoner. Evidujeme také metodická setkání.  

 

Druh studia Datum výdaje Pracovník 

(tučně s 

osvědčením) 

Hry ve vyučování na ZŠ – nejen v matematice (8 

hod.) 

26. 9. 2018 0 + 178 Macek 

Hravá jóga pro děti školního věku (5 hodin) 10. 10. 2018 700 + 60 Bajerová 

Heuristická výuka fyziky prakticky (36 hodin) 14. – 16. 9. a 9. – 11. 11. 

2018 

0 Špaňová 

Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním 

prostředí (8 hodin) 

14. 11. 2018 0 + dopr. Mach 

Kurz asistenta pedagoga září až prosinec  Čejpová 

Zdravotník zotavovacích akcí (41 hodin) 12. – 20. 1. 2019 3900+2x58

0 

Mach 

Cesty spolu – Spolupráce asistenta pedagoga a 

učitele (8 hodin) 

11. 2. 2019 650 + cesta Čejpová 

Specifické vývojové poruchy učení a chování – 

základní kurz (32 hodin) 

16., 17. a 18. 4. 2019 4000 + 

dopr. 

Špaňová 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení zahájeno v červnu 2018 10500 Petráčková 

    

Spisová služba 7. 12. 2018 0 Poulová, Hlavsa 

Setkání metodiků prevence 6. 12. 2018  Maixnerová 

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

9) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Příloha 3: Přehled akcí ve škol. roce 2018-19 

Škola má vlastní průběžně aktualizované internetové stránky, žáci vydávají školní časopis (5 čísel za školní rok), 

pravidelně přispíváme do Dobrušského zpravodaje. Pro rodiče se pořádá školní divadlo a besídka žáků 1. stupně a 

zájmových útvarů. Každý rok pořádá škola karneval. 
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10) Údaje o výsledcích vnitřní kontrolní činnosti, kontroly 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: 

o Zpracování celoročního plánu školy – organizace roku 2018-19 

o Kontrola podkladů pro rozpočty školy 

o Průběžná kontrola hospodaření 

o Kontrola hospodaření za kalendářní rok 

o Zpracování podkladů pro výroční zprávu o činnosti školy 

 Kontrolní činnost zástupkyně ředitele: 

a) 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). 

b) 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 13 kontrolních hospitací, jednu 

v rámci kontroly ČŠI (stejně jako ředitel). ČŠI provedla na škole 24 hospitací v hodinách.  

o Začínající učitelka provedla 5 hospitací u kolegů. Studenti učitelství v rámci svých praxí absolvovali: 

Lucie Šittlerová 28 hodin na 1. stupni, Lucie Sochorová 21 hodin matematiky u pana Sedláčka, sl. 

Popová 1 hodinu u pana Macha.    

 

c) Problémové situace, spolupráce s PPP 

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. 

 

d) Testování  

o 6. ročník – Národní testování Scio, říjen 2018 
Celkově se testování zúčastnilo 5123 žáků ze 139 škol, základní školy 94 %, víceletá gymnázia pak 6 %. 

Nejlepší a nejhorší – 15 %. 

OSP percentil 44      6. A 48, 1 žák velmi slabý výsledek 

   6. B 39, 1 žák nadprůměr, 5 žáků velmi slabý výsledek 

M – 45                    6. A 48, 2 žáci nadprůměr, 4 žáci velmi slabý výsledek 

   6. B 42, 1 žák nadprůměr, 4 žáci velmi slabý výsledek 

ČJ – 43                   6. A 50, 1 žák nadprůměr, 2 žáci velmi slabý výsledek 

6. B 37, 1 žák nadprůměr, 4 žáci velmi slabý výsledek 

AJ – indiv.    

Ze zprávy: „Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní potenciál 

žáků v českém jazyce i matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.“ 

Závěr: Nově příchozí žáci byli během školního roku do tříd zařazováni tak, aby se zmenšil rozdíl ve výsledcích obou tříd. 

 

o   9. ročník - Národní testování Scio, listopad 2018 
 Celkově se testování zúčastnilo 18481 žáků ze 617 škol, ZŠ 97%. 

OSP percentil 61      5 žáků nadprůměr, nikdo podprůměr 

M – 51                    4 žáci nadprůměr, 3 žáci velmi slabý výsledek 

ČJ – 51                        5 žáků nadprůměr, 3 žáci velmi slabý výsledek 

AJ – indiv.    
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Ze zprávy: „Výsledky vašich žáků v českém jazyce jsou lepší než u poloviny zúčastněných škol.“ 

Závěr: Během roku byli ještě žáci motivováni přípravou na přijímací zkoušky, aby svůj potenciál využívali lépe. 

 

o Testování ČŠI – dopravní výchova 9. A (listopad 2018) 
Testování se na naší škole zúčastnilo všech 21 žáků, průměrná úspěšnost byla 69%. Testování se celkem 

účastnilo 4 215 žáků s celkovou průměrnou úspěšností 61%. Naše výsledky jsou lehce nadprůměrné. 

 
o 5. ročník – školní testování z českého jazyka a matematiky, červen 2019 

V rámci získávání kompetencí souvisejících se srovnávacími testy bylo letos opět provedeno testování žáků na konci 

5. ročníku. Zarážející byly výsledky v matematice (v porovnání s posledním testováním podle stejného testu byla 

čeština horší o 1%, ale matematika o 11%). S vyučující byly výsledky rozebrány, známky žáků na vysvědčení jsou 

mnohdy o 2 úrovně lepší než výsledek testu. Žáci budou zařazeni do Scio testů na začátku 6. ročníku, aby se 

vyloučilo, že šlo o náhodný výsledek.  

Český jazyk: Průměrná úspěšnost 53% 

 
Matematika: Průměrná úspěšnost: 37% 

 
 

o   ČJ, M, AJ – školní výstupní testy na konci roku – řídí předmětové komise 

  

 

e) Veřejnoprávní kontrolu hospodaření veřejnými prostředky vykonaly pověřené pracovnice města 

Dobrušky dne 24. 10. 2018. 

o Nebylo shledáno nehospodárné, neúčelné nebo neefektivní vynakládání finančních prostředků 

zřizovatele, kontrolované operace jsou v souladu s právními předpisy, rozpočty a smlouvami. 

 

f) Kontrolu dodržování právních předpisů provedla Česká školní inspekce ve dnech 24. – 26. 4. 2019  

o V inspekční zprávě byly vyzvednuty silné i slabé stránky školy, a doporučena náprava i odstranění 

chyb. 

o Ředitel školy v připomínkách k inspekční zprávě stanovil preventivní opatření pro zlepšení slabých 

stránek školy   

o Inspekční zpráva je zveřejněna na stránkách Čši:  https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-

zpravy 

 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy
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11) Základní údaje o hospodaření školy v roce 2019 
Údaje o hospodaření školy budou uvedeny ve Zprávě o hospodaření za příslušný kalendářní rok 2019. 

 V roce 2019 má škola stanovený rozpočet, který je čerpán průběžně. 

o Prostředky zřizovatele:   

 Neinvestiční: 1 834 000 Kč 

 Investiční: 0 Kč  

o Prostředky přímé neinvestiční v rámci ÚZ 33 353:  15 161 040 Kč 

o Prostředky na odměny v rámci Programu Částečného vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování 

pedagogických pracovníků ZŠ a ŠD v roce 2019 v rámci ÚZ 33 076: 226 988 Kč 

o Prostředky MŠMT z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy 

Šablony II pro období: 2/2019 – 1/2021 ve výši: 1 285 365 Kč 
 

12) Údaje o zapojení školy do projektů financovaných z rozvojových a mezinárodních programů: 

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

 Od února 2019 je škola zapojená do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Číslo výzvy: 02_18_063 

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP 

Název projektu CZ: Šablony ve škole - zábava pro děti 

Anotace projektu: 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní 

rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových 

aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. 

 

13) Údaje o spolupráci školy  
a) za účelem podpory zájmového vzdělávání, podpory školních aktivit, soutěží a pořádaných akcí byl ve 

spolupráci s rodiči založen v lednu 2019 Klub přátel školy Pulická, z. s. Cílem spolupráce je personální i 

finanční podpora činnosti školy. 

b) S rodiči se spolupracuje neustále – elektronický systém Bakaláři umožňuje sledovat výuku, absence, domácí 

úkoly plán akcí aj. Učitelé komunikují s rodiči prostřednictvím emailů. V září, listopadu a dubnu se konají 

třídní schůzky a konzultace, v prosinci a květnu tzv. kontrolní den (prevence špatného prospěchu). 

c) škola spolupracuje se svým zřizovatelem – vedením města Dobrušky a příslušnými odbory (školský, 

OSPOD). 

d) dále spolupracujeme s organizacemi, které město Dobruška zřizuje a spravuje: 

o DDM, ZUŠ, Vlastivědné muzeum, kino 

o Sportovní zařízení (stadion, sokolovna, hřiště za sokolovnou, bazén) 

e) s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

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

školním roce 2018-2019 byly otevřeny dvě šesté třídy. Přes velký počet zájemců o vzdělávání v naší 

ZŠ bylo na konci roku rozhodnuto, že v roce 2019-2020 bude otevřena opět pouze jedna 6. třída. 

Škola tak nemohla vyhovět všem žádajícím rodičům. 

 Škola spolupracuje s dobrušskými MŠ a MŠ ve Valu – pro děti připravuje v rámci Čertovského dne 

návštěvu mikulášské skupiny, děti se seznamují se školou při dnu otevřených dveří pro předškoláky a 

při jarní besídce. 

 Vedení školy navázalo spolupráci se Základní školou Jaroměř – Josefov především v oblasti podpory 

žákům s podpůrnými opatřeními. Proběhla návštěva zástupců josefovské školy u nás, během které si 

nejen prohlédli školu, ale došlo také na výměnu zkušeností s pedagogickou asistencí v této škole.  

 Škola využívá nabídek ke spoluprácí s MAS Pohoda Dobruška, především v oblasti vzdělávání a 

konzultací v rámci výchovy a vzdělávání dětí ohrožených školním neúspěchem. 

 Nadále pokračujeme ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Rychnov nad Kněžnou, 

využíváme služby psychologa pro práci s kolektivy tříd. 

 Škola využívá nabídek volnočasového klubu Vješák Dobruška.  

 Škola spolupracuje s dalšími zájmovými organizacemi – klub Hastrmánek, v rámci projektových dnů 

pak s různými institucemi (Aquaservis, myslivci, rybáři…)        

f) Škola spolupracuje s Radou školy. V tomto školním roce se rada sešla v říjnu 2018 a v únoru 2019. Přehled 

projednávaných bodů je zveřejňován na stránkách školy. 

g) Odborová organizace na škole nepůsobí. 
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14) Výroční zpráva podle §18 zákona č. 106/1999 Sb.  O svobodném přístupu 

k informacím 
 

Přehled poskytování informací za období 2018-19            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 2018-19 - - plán práce školy 2018-19  je uložen v archivu školy 

a k nahlédnutí u ředitele školy na požádání. 

 

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 21. 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:  25. 10. 2019 

Finální verze schválena:     

 bez připomínek 

Petr Sadovský, v.r. 

Lucie Hornofová, v.r. 

Mgr. Petra Poulová, v.r. 

http://www.zspulicka.cz/

