Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec
Dubenec 156, 544 55
Tel: +420 499 694 138

IČO: 75017881
bankovní spojení: 181792245/0300

www.zsdubenec.cz
e-mail: zs.dubenec@tiscali.cz

Výroční zpráva o činnosti školy
šk. r. 2013/2014
Čj.: ZSD/69/2014

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 Kateřina Burešová.

Počty žáků
Bílé Poličany

1

Doubravice

12

Dubenec

59

Hřibojedy

8

Hustířany

1

Kuks

1

Lanžov

14

Libotov

5

Nouzov

1

Opočno

2

Praha

3

Velký Vřešťov

11
2

Vilantice
celkem

22
140

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.

Kovářová Hana

Davidová Milena, Mgr.

Rejlová Irena

Fofová Romana

Skurčák Vladimír, Mgr.

Horká Jana, Mgr.

.

Karbanová Gabriela
Malá Iveta, Mgr.
Malý Aleš, Mgr.
Pecháčková Daniela
Pejcharová Jana, Mgr.
Pelc Lukáš, Mgr.
Provazník Ladislav, Ing.
Skurčáková Lenka, Mgr.
Urbanová Zdeňka, Mgr.
Školní družina

Šebková Jana
Hiršlová Lenka

Mateřská škola

Andrlová Dana

Čtvrtečková Renáta

Dohnalová Kateřina
Školní jídelna

Matějčková Jana
Rejlová Ilona
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Šimková Jaroslava
Volšičková Jana
d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
K zápisu se dostavilo celkem 22 dětí, z toho 15 chlapců a 7 dívek. Dvěma dětem byl povolen odklad
školní docházky, jeden žák 1. ročníku, zapsaný na jiné škole, přestoupil k datu 1. 9. 2014 na naši školu.
K základnímu vzdělávání ve školním roce 2014/2015 tak bylo přijato 21 dětí, z toho 15 chlapců a 6 dívek.
e) Údaje o výsledcích vzdělávání
Počty žáků

průměr na konci šk. r. prospěl s vyzn.

prospěl

neprospěl

1. tř. – 16

1,05

16

0

0

2. tř. – 23

1,32

15

8

0

3. tř. – 12

1,39

11

1

0

4. tř. – 14

1,48

7

7

0

5. tř. – 14

1,58

6

8

0

6. tř. – 13

2,09

3

10

0

7. tř. – 15

2,00

3

11

1

8. tř. – 16

2,18

2

12

2

9. tř. – 14

2,20

2

12

0

Opravné zkoušky
Ze tří žáků, kteří neprospěli na konci školního roku dvě žákyně opakují ročník ze zdravotních důvodů,
jednomu žákovi nebylo povoleno konat opravné zkoušky, protože neprospěl více než ve dvou předmětech
s převahou teoretického zaměření.

Umístění vycházejících žáků
9. ročník
Andrlová Tereza

SŠ služeb, obchodu a gastro, Hradec Králové

kadeřník

Hlaváček Ladislav

SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové n. L.

aplikovaná chemie

Jarolímek Daniel

SŠ řemeslná Jaroměř

opravář zem. strojů

Keilová Veronika

SPŠ chemická, Pardubice

bezpeč. – práv. činnost

Knický Vladimír

Bezpečnostně právní akademie, M. Svatoňovice bezpeč. – práv. činnost
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Málek Dominik

SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové n. L.

informační technologie

Novotná Nikol

SPŠ chemická, Pardubice

bezpeč. – práv. činnost

Pečenková Kateřina

Gymnázium Dvůr Králové n. L.

gymnázium všeobecné

Provazník Vít

SUPŠ hud. nástrojů a nábytku, Hradec Králové umělecko řemeslné zprac. dřeva

Rejl Rostislav

SPŠ, SOŠ, SOU, Hradec Králové, Hradební

elektrikář - silnoproud

Rejlová Andrea

SPŠ – SOŠ – SOU, Nové Město n. M.

kadeřník

Rejlová Veronika

SŠ zemědělská a VOŠ, Chrudim

zemědělec - farmář

Slezák Radek

SPŠ, SOŠ, SOU, Hradec Králové, Hradební

nástrojař

Zárubová Lenka

SŠ oděvní, služeb a ekonomiky, Č. Kostelec

ekonomika a podnikání

Mareš Michal

SŠ řemeslná Jaroměř

tesař

Malá Gabriela

OU a praktická škola, Hořice

pečovatelské služby

8. ročník

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2013 – 2014 došlo v souvislosti s ukončením specializačního studia školní metodičky
prevence k dalšímu přepracování a aktualizaci minimálního preventivního programu školy. Preventivní tým
pokračoval i v tomto roce ve stejném složení:
Mgr. Aleš Malý, ředitel školy
Mgr. Lucie Baliharová, preventista SPJ
Mgr. Iveta Malá, výchovná poradkyně
Mgr. Lenka Skurčáková, zástupce pro 1. stupeň
Při své práci se tým opíral o šetření mezi žáky i rodiči, průběžně řešil aktuální problémy. Škola
se zapojila do aktivity MÚ ve Dvoře Králové nad Labem, jejímž cílem bylo získat školního psychologa
i pro menší školy. Finanční náročnost celého projektu byla však pro školu neúnosná. Navázat dlouhodobou
spolupráci s psychologem tak zůstává úkolem školy do budoucna. Většina pozitiv (bezpečné prostředí
školy, přátelská atmosféra) i negativ (kouření žáků v okolí školy) v oblasti prevence přetrvává z minulého
období. Za krok vpřed lze považovat užší spolupráci s rodiči problémových žáků.
g) 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.
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Institucionální vzdělávání
Baliharová Lucie

Specializační studium pro školní metodiky prevence RCH

Davidová Milena

Reedukace žáků s dyslexií a dysortografií

Fofová Romana

50 fyzikálních experimentů
Hrátky se zvukem a světlem
Přírodověda ve 4. ročníku
Zlomky a des. čísla na 1. st. ZŠ

Malá Iveta

Kurz instruktora školního lyžování

Malý Aleš

Seminář Vybrané problémy z aplikace právních předpisů
Kurz první pomoci
Microsoft pro školy

Provazník Ladislav

Využití Office 365 ve výuce
Microsoft pro školy

Urbanová Zdena

Písmo Comenia Script

Šebková Jana

Dramatická výchova na ZŠ

Samostudium
V období vedlejších prázdnin absolvoval každý pedagogický pracovník celkem 12 dnů samostudia.
h) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
září 2013

Organizace 9. ročníku soutěže v lepení papírových modelů “Papír v Dubenci”.
9. ročník – cykloexkurze na bojiště prusko – rakouské války 1866
2. st. (zájemci) pětidenní exkurze Přírodovědná Morava pořádaná Gymnáziem Dvůr
Králové n. L. a Klubem NATURA v rámci projektu „Podpora přírodovědného a
technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji“.
5. ročník – exkurze za památkami Prahy
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říjen 2013

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 2013

8. ročník – exkurze do IQ parku v Liberci.
6. a 7. ročník - exkurze do královédvorského muzea a městské knihovny
8. a 9. ročník – výstava středních škol v Hradci Králové
Podzimní dílnička plná barev – výtvarná dílna pro rodiče s dětmi

prosinec 2013

Mikulášská nadílka pro děti v MŠ.
Setkání rodičů vycházejících žáků s výchovným poradcem.

leden 2014

8. ročník - exkurze do firmy Ammann Czek Republic, a.s. Nové Město nad Metují
v rámci

projektu

„Podpora

přírodovědného

a

technického

vzdělávání

v Královéhradeckém kraji“.
Vystoupení dramatického kroužku pro děti z okolních MŠ.
5. ročník – vzdělávací program v královéhradecké hvězdárně.
Zápis do 1. ročníku
únor 2014

Ples Unie rodičů.
2., 3., 4. ročník - zahájení plaveckého výcviku

březen 2014

Karnevalové odpoledne pro děti z ŠD
2. st. - cestopisný pořad Planeta 3000 ve Dvoře Králové nad Labem.

duben 2014

Organizace Noci s Andersenem pro žáky 1. stupně ve spolupráci s místní knihovnou.
5. ročník - republikové finále vědomostní soutěže o zdravém životním stylu „Sapere
– vědět, jak žít“ (7. místo).

květen 2014

Vystoupení žáků školy ke Dni matek
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.
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červen 2014

Sportovní den pro 1. a 2. stupeň

Od r. 2010 škola každý měsíc informuje o svých aktivitách prostřednictvím vývěsek ve spádových obcích.
i) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve dnech 25., 26. a 28. 11. 2013 proběhlo na škole šetření ČŠI s následujícím závěrem:
a) Silné stránky, příklady dobré praxe a další zásadní pozitiva ve výše hodnocených oblastech.
mateřská škola:
MŠ poskytuje dětem bezpečné prostředí, sociální klima je velmi příznivé. Prioritou je otevřená
komunikace a tvůrčí spolupráce všech zaměstnanců školy, odborný přístup učitelek k plnění svých
povinností.
základní škola:
Základní prioritou vedení školy je systematická a dlouhodobá péče o posílení a udržení pozitivního
sociálního klimatu školy. Vysokou úroveň mají reedukační hodiny.
b) Zásadní a na místě neodstranitelné nedostatky a zásadní nedostatky, které byly odstraněny na místě.
mateřská škola:
V průběhu inspekční činnosti vedoucí učitelka dopracovala v ŠVP PV chybějící údaje. V podmínkách
pro vzdělávání doplnila charakteristiku třídy a v obsahu vzdělávání nabídku činností. Školní řád byl
doplněn o povinnosti dětí. Ředitel školy opravil kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání,
ve kterých upřednostnil přijetí všech dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
základní škola:
Nedostatky ve vedení povinné dokumentace (výroční zpráva, ŠVP ŠD, vnitřní řád ŠD, školní řád, IVP)
byly odstraněny ředitelem školy v průběhu inspekční činnosti. Jedna z vychovatelek nesplňuje
předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka – znalost českého jazyka. Délka šesté
vyučovací hodiny neodpovídala příslušným zákonným požadavkům. Ředitel školy nezasílal záznamy
o úrazech na ČŠI, neprováděl jejich aktualizaci.
c) Slabé stránky
základní škola:
Struktura většiny hospitovaných hodin byla často nevyvážená, malá pozornost byla věnována
především závěrečné shrnující části, většinou nebyli žáci vedeni k sebehodnocení. Stále přetrvávala
absence specializačního studia pro výkon funkce výchovného poradce (zjištěná již při minulé
inspekci). Předměty fyzika a chemie byly vyučovány učiteli bez příslušné odborné kvalifikace.

j) Základní údaje o hospodaření školy
Údaje o hospodaření školy jsou samostatnou přílohou tohoto dokumentu.
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k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2013 – 2014 byla škola zapojena do těchto rozvojových programů:
„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji“
„Rubikon, aneb škola hrou ve 21. století“
„Škola na dotyk“
Kromě těchto rozvojových programů se škola podílí na recyklačním programu „Recyklohraní“,
projektu „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“.
Do mezinárodních projektů škola zapojena není.
l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení škola zapojena není.
m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Ve školním roce 2013 – 2014 škola nepředkládala a nerealizovala projekty financované z cizích zdrojů,
kromě případů uvedených v bodě k.
n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
V rámci programu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji“škola
spolupracuje s Gymnáziem ve Dvoře Králové nad Labem, Gymnáziem a SOŠ, Jaroměř a Střední školou
řemeslnou, Jaroměř.

Závěr
Na konci školního roku odešla paní učitelka Mgr. Daniela Pecháčková-Kočnarová na mateřskou
dovolenou. Jako zástup byla nově přijata Mgr. Petra Weymanová, která bude na škole vyučovat zeměpis
a německý jazyk. K dalším personálním změnám nedošlo.
Sdružením prostředků zřizovatele a Unie rodičů se podařilo zafinancovat nákup šatních skříněk
pro všechny děti od 3. do 9. ročníku. Staré drátěné kóje byly odstraněny. Od tohoto opatření škola očekává
kromě zlepšení prostředí také úklevu od občas se opakujících drobných krádeží v prostoru šaten.
Proměnou prošla školní počítačová síť. Deset počítačů bylo vyřazeno a nahrazeno novými, ostatní byly
posíleny tak, aby celá síť mohla používat Windows 7.
Škola zůstává se 138 žáky i nadále podlimitní. Vedení školy hledá cestu k nápravě mimo jiné i ve
zlepšení dopravní obslužnosti zejména spádových vesnic. Iniciovalo proto jednání s odborem dopravy
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a silničního hospodářství Královéhradeckého kraje, kde byly uvedeny dílčí připomínky a návrhy na zlepšení
dopravní situace. Další schůzka je naplánována na říjen 2014, kde budou ke spolupráci přizváni i starostové
dotčených obcí.
V současné době má škola velmi dobré materiální i personální podmínky. Hlavním úkolem zůstává
pracovat a prezentovat ji na veřejnosti tak, aby byla atraktivní pro děti i rodiče.

Přílohy: Základní údaje o hospodaření školy

Mgr. Aleš Malý, ředitel školy

v Dubenci 10. 10. 2014

Základní údaje o hospodaření
PO
Základní škola Dukelských
bojovníků a mateřská škola
Dubenec
r. 2013
PŘÍJMY
dotace Obecního úřadu
dotace Krajského úřadu ú.z.
33 353
dotace"Peníze školám" ú.z. 33
123
tržby z doplňkové činnosti ( pronájem tělocvičny,
prodej čajů žákům a prodej obědů cizím strávníkům )
příspěvek rodičů na provoz
MŠ
příspěvek rodičů na činnost kroužků
příspěvek na soutěž "Zlatá
včela"
příspěvek rodičů na provoz ŠD
ostatní příjmy
příjmy jídelny ZŠ a jídelny MŠ
Celkem příjmy

1.-8./2014

1 608 947,36 597000,00
7 676 300,00 5164800,00
190 828,00

x

62 024,00

30981,00

20 110,00
71 908,90

11540,00
6900,00

39 800,00
x
11 002,00 2200,00
22 228,29 11874,29
506 579,04 333377,00
10 209 727,59 6158672,29
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VÝDAJE
platy pracovníků školy vč. náhrad v DPN
zákonné odvody ( sociální a zdravotní pojištění )
zákonné sociální náklady (
FKSP )
zákonné pojištění pracovníků
náklady na DČ
spotřeba provozního
materiálu
náklady na výuku
náklady na akci "Peníze
školám"
náklady na akci "Zlatá včela"
spotřeba potravin v jídelně ZŠ a jídelně MŠ
spotřeba vody
spotřeba el. energie
opravy a udržování
pořízený drobný majetek
nakupované služby
ostatní, nespecifikované
náklady
Celkem výdaje

5 694 987,00 3730791,00
1 901 042,00 1244713,63
55 773,00
23 406,00
52 506,95

36609,44
15275,87
30152,04

154 995,15
57 198,00

52711,00
19866,50

190 828,00
39 800,00
506 579,04
23 793,00
670 153,40
162 184,80
216 725,00
362 922,07

x
x
317459,97
11719,00
287509,00
93096,00
242245,30
251775,86

87 317,13 98511,60
10 200 210,54 6432436,21

HOSPODÁŘSKÝ
VÝSLEDEK
hospodářský výsledek HČ
hospodářský výsledek DČ
Hospodářský výsledek celkem, zisk

0,00 -274663,49
9 517,05
899,57
9 517,05 -273763,92

ZUSTATKY
FONDU
fond kulturních a sociálních potřeb
rezervní fond
fond reprodukce majetku
Fondy organizace celkem

22 620,68 35956,22
24 221,43 33738,48
41 104,30 41104,30
87 946,41 110799,00

VÝSLEDEK
HOSPODAŘENÍ
výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

9 517,05 -273763,92
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