Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec

Výroční zpráva o činnosti školy
šk. r. 2012/2013
Čj.: ZSD/66/2013

a) Základní údaje o škole
název:

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec

adresa:

Dubenec 156, 544 55

dálkový přístup:

maly.ales@tiscali.cz

www.zsdubenec.cz

charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je plně organizovaná základní škola. Sdružuje čtyři
následující součásti:
základní škola
školní družina
mateřská škola
školní jídelna
Zřizovatel:

Obec Dubenec

Školská rada:

předseda: Ing. Ladislav Provazník
členové: paní Lenka Antonínová, paní Lucie Černá.

Počty žáků
Bílé Poličany

1

Doubravice

9

Dubenec

64

Hradec Králové

4

Hřibojedy

8

Kuks

1

Lanžov

14

Libotov

6

Praha

1

Velký Vřešťov

10

Vilantice

20

celkem

138
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b) Přehled oborů vzdělávání
Ve školském rejstříku je škola zapsána s oborem vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání
pod č. j. 2678/2006-21 79-01-C/001 Základní škola.
V oboru 79-01-C/01 Základní škola podle dokumentu Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské školy, Dubenec byli vzděláváni žáci 1. – 9.
ročníku. V předmětu cizí jazyk vyučovala angličtinu a němčinu, nabízela nepovinný předmět ZTV,
prostřednictvím dyslektické asistentky organizovala nápravu dyslexie.
c) Přehled pracovníků školy
Základní škola

pedagogogičtí

nepedagogičtí

Baliharová Lucie, Mgr.

Čížek Jaroslav, Ing.

Davidová Milena, Mgr.

Kovářová Hana

Fofová Romana

Rejlová Irena

Frýba Milan, Mgr.

Skurčák Vladimír, Mgr.

Horká Jana, Mgr.
Karbanová Gabriela
Malá Iveta, Mgr.
Malý Aleš, Mgr.
Pecháčková Daniela
Pejcharová Jana, Mgr.
Provazník Ladislav, Ing.
Sajdlová Zdena, Mgr.
Skurčáková Lenka, Mgr.
Školní družina

Šebková Jana
Hiršlová Lenka

Mateřská škola

Andrlová Dana

Čtvrtečková Renáta

Dohnalová Kateřina
Školní jídelna

Matějčková Jana
Rejlová Ilona
Šimková Jaroslava
Volšičková Jana
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d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
K zápisu se dostavilo celkem 15 dětí, z toho 7 chlapců a 8 dívek. Jeden žák 1. ročníku, zapsaný na jiné
škole, přestoupil k datu 2. 9. 2013 na naši školu. K základnímu vzdělávání ve školním roce 2012/2013 tak
bylo přijato 16 dětí, z toho 8 chlapců a 8 dívek.
e) Údaje o výsledcích vzdělávání
Počty žáků

průměr na konci šk. r. prospěl s vyzn.

prospěl

1. tř. – 20

1,05

20

0

0

2. tř. – 11

1,25

10

1

0

3. tř. – 14

1,36

8

6

0

4. tř. – 14

1,43

8

6

0

5. tř. – 11

1,51

5

6

0

6. tř. – 14

1,74

5

9

0

7. tř. – 17

1,93

6

11

0

8. tř. – 15

2,11

1

13

1

9. tř. – 16

1,82

5

11

0

Opravné zkoušky
8. ročník

1 x zeměpis

úspěšně

Umístění vycházejících žáků
9. ročník
Baborák Antonín

SOŠ a SOU, Vocelova, Hradec Králové

instalatér

Bittner Daniel

SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové n. L.

informační technologie

Bureš Pavel

Česká lesnická akademie Trutnov

lesník

Čtvrtečková Tereza

SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové n. L.

kosmetické služby

Förstlová Kateřina

OA, SŠ odborná a Jaz. škola, Hradec Králové

obchodní akademie

Hanák David

SOŠ a SOU, Vocelova, Hradec Králové

tesař

Hanák Jan

SOŠ a SOU, Vocelova, Hradec Králové

instalatér

Hlavová Jana

G, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice

sociální činnost

Horáková Lucie

OA, SŠ odborná a Jaz. škola, Hradec Králové

obchodní akademie
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neprospěl

Hynek Roman

SŠ řemeslná Jaroměř

tesař

Joneš Radomír

SPŠ Hradubická, Hradec Králové

strojírenství

Peterová Viola

SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové n. L.

aplikovaná chemie

Šormová Andrea

G, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice

sociální činnost

Tschöpová Eliška

OA, SŠ odborná a Jaz. škola, Hradec Králové

obchodní akademie

Tschöpová Gabriela

Gymnázium Dvůr Králové n. L.

gymnázium všeobecné

Všetečková Michaela

OA, SŠ odborná a Jaz. škola, Hradec Králové

obchodní akademie

f) Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Studium k prohlubování odborné kvalifikace bylo zaměřeno na nové poznatky z oblasti pedagogiky,
psychologie, didaktiky odborných předmětů, prevence sociálně patologických jevů a využívání
didaktické techniky.
Institucionální vzdělávání
Baliharová Lucie

Specializační studium pro školní metodiky prevence RCH

Horká Jana

Vzděl. program Interaktivní metody ve výuce matematiky

Malý Aleš

Vzděl. program Setkání ředitelů ZŠ. RVP ZV
Seminář Vybrané problémy z aplikace právních předpisů
Webinář Administrativa ESF projektů

Pecháčková Daniela

Vzděl. program Interaktivní metody ve výuce matematiky

Pejcharová Jana

Vzdělávací program Čteme s porozuměním?

Provazník Ladislav

Kurz Příprava projektů na ZŠ a využívání ICT ve výuce
Webinář Administrativa ESF projektů

Sajdlová Zdena

Vzděl. program Čj a literatura – praktické nápady
Seminář Dnešní energetický svět

Skurčáková Lenka

Seminář Kočičí zahrada
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Šebková Jana

Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii (Bc studium)

Samostudium
V období vedlejších prázdnin absolvoval každý pedagogický pracovník celkem 12 dnů samostudia.
g) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
září 2012

Organizace 8. ročníku soutěže v lepení papírových modelů “Papír v Dubenci”.
Děti ze školní družiny získaly 1. a 2. místo na výtvarné soutěži Dary podzimní
přírody organizované DDM Jednička.
Do projektu Rubikon – virtuální hry zaměřené na rozvoj etické výchovy se zpojili
žáci 6. třídy.
Cykloexkurze 7. a 8. třídy v okolí Miletína s názvem Po stopách K. J. Erbena.
Vlastivědná exkurze 6. tř. na historickou zvonici na Chotěborkách.
Exkurze 8. třídy do IQ parku v Liberci.
Poznávací vlastivědná exkurze 1. stupně na přehradu Les Království a Zvičinu.
9. ročník – cykloexkurze na bojiště prusko – rakouské války 1866

říjen 2012

9. ročník - návštěva Východočeského muzea a regionální výstavy středních škol
v Hradci Králové.
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi spojená s dobrodružnou stezkou pro děti z 1.st.
Haloweenská noc organizovaná 9. třídou pro 2. stupeň.
Sběr kaštanů a žaludů.

listopad 2012

Den otevřených dveří – prezentace zrekonstruované školní budovy pro širokou
veřejnost spojená mj. s vysazením památeční lípy.

prosinec 2012

Mikulášská nadílka pro děti v MŠ.
Setkání rodičů vycházejících žáků s výchovným poradcem.
Zapojení žáků 2. stupně do internetových soutěží SAPERE – vědět, jak žít a soutěže
ve finanční gramotnosti.

leden 2013

lyžařský výcvik 7. třídy
6

zápis do 1. ročníku
Výjezd 6. – 9. třídy na představení Erbenovy kytice v podání dramatického kroužku
ZUŠ ve Dvoře Králové n. L.
únor 2013

Testování žáků 9. třídy v oblasti M, Čj, Aj a tématu Člověk a příroda Společností pro
kvalitu školy.

březen 2013

Ples školy
3. místo družstva papírových modelářů na Papír show Ostrava.
Vystoupení dramatického kroužku pro žáky 1. stupně.
Pokračování v korespondenčních soutěžích Taktik, Eurorébus a SAPERE.
Družstvo starších žáků získalo 3. místo v rámci kraje v soutěži finanční gramotnosti.
Žáci 2. stupně navštívili představení divadla Drak v Hradci Králové.

duben 2013

Organizace Noci s Andersenem pro žáky 1. stupně ve spolupráci s místní knihovnou.
Velikonoční výstava žákovských prací.
Organizace Oblastního kola včelařské soutěže Zlatá včela.

květen 2013

Vystoupení tanečního a dramatického kroužku pro veřejnost.
Návštěva představení Národního divadla žáky 8. a 9. třídy.
Ukázka hasičské techniky a práce hasičů pro žáky 1. st. uspořádaná SDH Dubenec.
Vystoupení žáků školy na Noci kostelů v kostele sv. Josefa v Dubenci.

červen 2013

Sportovní den pro 1. a 2. stupeň

h) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2012/2013 na škole šetření ČŠI neproběhlo.
i) Základní údaje o hospodaření školy
Údaje o hospodaření školy jsou přílohou tohoto dokumentu.
j) Závěr
Na konci školního roku došlo k odchodu kolegy Mgr. Milana Frýby do starobního důchodu. Na místo
vyučujícího Tv bylo vypsáno výběrové řízení, do kterého se přihlásilo na 40 kvalifikovyných uchazečů.
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Místo bylo obsazeno perspektivním mladým učitelem Mgr. Lukášem Pelcem, který je, coby vynikající
hudebník, příslibem školy i v kulturních aktivitách. Obecně lze říci, že sehnat kvalifikované pedagogy
je v současnosti pro školu mnohem snazší než dříve. I to by mělo zvýšit atraktivitu školy v dalších letech.
Od šk. r. 2009 – 2010 je škola podlimitní. Třebaže se v posledních letech podařilo pokles žáků zastavit,
zůstává tato problematika klíčovým úkolem školy pro další období. Práce v podlimitní škole vyžaduje
od pedagogických i nepedagogických pracovníků množství povinností nad stanovený úvazek bez nároku
na odpovídající odměnu. Soudržný, pracovitý, pozitivní a skromný pracovní kolektiv přesto vytvořil spolu
s žáky příjemnou pracovní atmosféru v bezpečném prostředí školy. Výsledky šetření mezi rodiči a žáky tuto
skutečnost potvrzují.

Přílohy: Základní údaje o hospodaření školy

Mgr. Aleš Malý, ředitel školy

v Dubenci 10. 10. 2013
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Základní údaje o hospodaření školy.

k 31.12.2012

k 31.08.2013

PŘÍJMY

PŘÍJMY
Kč

1. Celkem příjmy:
- dotace OÚ
- dotace KÚ
- příjmy z DČ
- příspěvky rodičů na
provoz ŠD + MŠ
- příspěvky rodičů na
činnost záj. kroužků
- příjmy jídelen ZŠ + MŠ
- dotace ú.z. 33123
- ostatní příjmy

Kč

9915589,81 1. Celkové příjmy:
1871426,19
- dotace OÚ
7338600,00
- dotace KÚ
63097,12
- příjmy z DČ
- příspěvky rodičů na
23302,00
provoz ŠD + MŠ
- příspěvky rodičů na
80766,00
činnost záj. Kroužků
498920,33
- příjmy jídelen ZŠ + MŠ
39478,17

- ostatní příjmy

VÝDAJE
2. Celkem výdaje:
- platy pracovníků školy
- zákonné odvody ZP + SP
- zákonné soc. náklady (FKSP)
- náklady na DČ
- jiné sociální náklady
- spotřeba provozního
materiálu
- spotřeba potravin v jídelnách
- spotřeba el. energie
- spotřeba vody
- opravy a udržování
- náklady na výuku
- pořízený drobný majetek
- dotace na proj. "Peníze školám"
- nakupované služby
- ostatní náklady

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
3. Celkem + zisk, - ztráta

12960,00
21608,00
305447,60
190828,00
50494,16

VÝDAJE
9899776,81 2. Celkem výdaje:
5645919,00
- platy pracovníků školy
1874110,00
- zákonné odvody ZP + SP
55171,00
- zákonné soc. náklady (FKSP)
62884,12
- náklady na DČ
23175,00
- jiné sociální náklady
117539,80
499220,33
900117,40
20317,00
144081,98
62185,50
163938,98

245035,20
86081,50

- spotřeba provozního materiálu
- spotřeba potravin v jídelnách
- spotřeba el. energie
- spotřeba vody
- opravy a udržování
- náklady na výuku
- pořízený drobný majetek
- dotace na proj. "Peníze
školám"
- nakupované služby
- ostatní náklady

6401241,99
3636064,00
1212879,00
31189,00
20408,00
14982,00
67587,40
301398,06
419240,40
12252,00
85963,80
51923,01
27441,00
190828,00
216055,00
113031,32

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
15813,00 3. Celkem + zisk, - ztráta

ZUSTATKY FONDU.
Finanční a peněžní fondy
4. celkem
- fond kulturních a soc. potřeb
- rezervní fond
- fond reprodukce majetku

7043726,76
1266000,00
5162200,00
34189,00

642484,77

ZUSTATKY FONDU.
Finanční a peněžní fondy
78296,41 4. celkem
28783,68
- fond kulturních a soc. potřeb
8408,43
- rezervní fond
41104,30
- fond reprodukce majetku
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62764,41
13038,68
8621,43
41104,30

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ.
5. VH běžného období
VH ve schvalovacím řízení
VH minulých let (nerozhodnuto)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ.
15813,00 5. VH běžného období
VH ve schvalovacím řízení
VH minulých let (nerozhodnuto)
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642484,77

