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

IČO: 75017881
www.zsdubenec.cz
bankovní spojení: 181792245/0300 e-mail: zs.dubenec@tiscali.cz

Výroční zpráva o činnosti školy
šk. r. 2016/2017
Čj.: ZSD/99/2017

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: paní Renata Derdová
členové: Bc. Jana Šebková, pan Luboš Lesák

2

Počty žáků
Doubravice

12

Dubenec

54

Hradec Králové

1

Hřibojedy

8

Hustířany

5

Jaroměř

1

Kuks

1

Lanžov

13

Libotov

7

Litíč

2

Rožnov

1

Velký Vřešťov

11

Vilantice

24

celkem

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, prostřednictvím dyslektické asistentky
organizovala nápravu dyslexie.
c) Přehled pracovníků školy
Základní škola

pedagogogičtí

nepedagogičtí

Baliharová Lucie, Mgr.

Kovářová Hana

Buňatová Jana, Mgr.

Rejlová Irena

Davidová Milena, Mgr.

Skurčák Vladimír, Mgr.

Horká Jana, Mgr.
Hrušková Hana, Mgr.

.

Laurichová Iveta, Bc.
Malá Iveta, Mgr.
Malý Aleš, Mgr.
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Pelc Lukáš, Mgr.
Provazník Ladislav, Ing.
Skurčáková Lenka, Mgr.
Urbanová Zdeňka, Mgr.
Weymanová Petra, Mgr.

asistenti pedagoga
Hadincová Eliška
Podolníková Věra
Smíšková Miroslava
Školní družina

Šebková Jana, Bc.
Rodrigues Lenka

Mateřská škola

Andrlová Dana

Čtvrtečková Renáta

Dohnalová Kateřina
Školní jídelna

Matějčková Jana
Volšičková Jana
Kopecká Jana
Rejlová Ilona
Kovalová Marta

d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
K zápisu se dostavilo celkem 22 dětí, z toho 16 chlapců a 6 dívek. Dvěma dětem byl povolen odklad
školní docházky. Dvě děti přestoupily na jinou školu. K základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018
tak nastupuje 18 dětí, z toho 14 chlapců a 4 dívky.
e) Údaje o výsledcích vzdělávání
Počty žáků

průměr na konci šk. r. prospěl s vyzn.

1. tř. – 21

1,06

20

0

1

2. tř. – 11

1,20

10

1

0

3. tř. – 18

1,24

13

5

0

4. tř. – 16

1,60

5

11

0

4

prospěl

neprospěl

5. tř. – 22

1,79

9

13

0

6. tř. – 15

2,05

3

12

0

7. tř. – 14

1,81

5

9

0

8. tř. – 12

2,36

1

11

0

9. tř. – 12

2,21

2

10

0

Opravné zkoušky
6. ročník
8. ročník

1 x fyzika

úspěšně

1 x dějepis

úspěšně

1 x němčina

úspěšně

Umístění vycházejících žáků
9. ročník
Lišková Leontina

SUPŠ hud. nástrojů a nábytku

produktový design

Lopata Jaroslav

SOU Lázně Bělohrad

kuchař - číšník

Mičianová Nikola

SPŠ Rychnov nad Kněžnou

kuchař - číšník

Modrá Veronika

Městské gymnázium a SOŠ Úpice

veřejnosprávní činnost

Nechanický Richard

Gymnázium Dvůr Králové n. L.

gymnázium

Novotná Natálie

Gymnázium Dvůr Králové n. L.

gymnázium

Pečenková Kristýna

SOŠ obchodu, gastronomie a služeb HK

fotograf

Provazník Matrtin

SPŠ Trutnov

el. počítačové systémy

Seibert Jakub

SOŠ obchodu, gastronomie a služeb HK

kuchař - číšník

Šedivý Jakub

VOŠ a SZŠ Hradec Králové

zdravotnický asistent

Šolc Maxim

SPŠ Trutnov

nástrojař

Válková Aneta

SPŠ, SOŠ a SOU Nové město n/M

kadeřník

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

šestileté gymnázium

7. ročník
Všetečková Pavlína

f) Údaje o prevenci rizikového chování
Preventivní tým pokračoval i v tomto roce ve stejném složení:
Mgr. Aleš Malý, ředitel školy
Mgr. Lucie Baliharová, metodik prevence RCH
Mgr. Iveta Malá, výchovná poradkyně
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Mgr. Lenka Skurčáková, zástupce pro 1. stupeň
Prevence rizikového chování žáků probíhala podle MPP 2016/2017, ten byl vytvořen v souladu se
školní Strategií prevence RCH 2013-2017 a s pokyny MŠMT ČR, byl schválen pedagogickou radou.
Program koordinovala metodička prevence RCH, na jeho realizaci se podíleli všichni zaměstnanci školy.
Třídní učitelé sledovali dění ve svých třídách, využívali různých situací k preventivnímu působení, drobné
problémy bezprostředně řešili, o závažnějších informovali rodiče a řešili je ve spolupráci s nimi. Pokud
nedošlo k nápravě a chování žáka bylo i nadále v rozporu se školním řádem, byla celá situace řešena
s žákem a jeho zákonnými zástupvi v rámci schůzky výchovné komise.
Naším cílem je učit žáky žít v souladu se zásadami zdravého životního stylu a v pozitivně laděných
vzájemných vztazích.
Škola poskytovala rozmanitý výběr kroužků, organizovala tradiční zábavné, kulturní a sportovní akce i
akce pro rodiče s dětmi (Den otevřených dveří, Se světýlky za strašidly, Předškoličky), podporovala
spolupráci mezi třídami 1. a 2. stupně - Halloween, Vánoční dílny, Sportovní den, Grál Dukelského
bojovníka, návštěva Národního divadla, Noc s Andersenem, Vánoční koncert v dubeneckém kostele. Na
podporu zdravého pohybu a zdravého životního stylu byly zaměřeny i sportovní akce Dubenecký
namakanec a meziškolní turnaj v kolektivních hrách a celoroční projekt pro děti 1. stupně Hodina pohybu
navíc.
Dařilo se držet výskyt rizikového chování na nízké úrovni. Převážná většina řešených projevů
rizikového chování se týkala vztahů mezi vrstevníky, dále se vyskytovaly drobné krádeže a podvody,
nekázeň při vyučování a neplnění školních povinností. Bodový systém na 2. stupni efektivně snižoval
riziko vandalismu a napomáhal práci s třídním kolektivem.
Žáci se pravidelně zúčastňovali poznávacích exkurzí spojených s cykloturistikou či pěší turistikou
(pobyt v přírodě spojený s pohybem jako jedna ze zásad zdravého životního stylu).
Vychovatelky ve školních družinách pravidelně zařazovaly „preventivní okénka“ (propojení čtení,
dramatizace, diskuze, cílem je hlavně zlepšit vzájemné chování a respekt, ohleduplnost).
K preventivnímu působení byly vyžívány videospoty Prevencí k bezpečí (Policie ČR).
E-learnigového kurzu „Kraje pro bezpečný internet“ se zúčastnili žáci 5. – 9. třídy. 9. třída vyjela do
Liberce na třídenní kurz etické výchovy. Žáci 4. třídy absolvovali šestihodinový preventivní program
z nabídky PPP v Trutnově – Kamarádství, jehož cílem bylo zlepšit vzájemné vztahy ve třídě a nastavit
třídní pravidla, program lektorovala okresní metodička prevence Mgr. Lenka Mikeskevá. Nový okresní
metodik prevence, Mgr. L. Toman, realizoval v 7. a 8. třídě preventivní program zaměřený na zneužívání
návykových látek a v 8. a 9. třídě na sexuální výchovu, lásku, rizikové sexuální chování a v 6. třídě
program na zlepšení vztahů v třídním kolektivu. V květnu se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili programu
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v Hankově domě ve Dvoře Králové nad Labem s názvem „Když chceš, tak to dokážeš“, kterým provázel
zpěvák Radek Banga.
Vyučující a školník byli proškoleni v poskytování první pomoci, seminář realizovali záchranáři z RZS
ve Dvoře Králové nad Labem. Nové poznatky o kooperativním učení, týmové spolupráci a tím i eliminaci
vztahových problémů mezi vrstevníky získali vyučující během dvoudenního semináře na ZŠ Dr. J. Malíka
v Chrudimi. Tato akce posloužila také jako dobrý prostředek ke stmelení pedagogického sboru, neboť
dobře fungující pedagogický sbor je předpokladem dobře fungující školy.
.
g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Studium k prohlubování odborné kvalifikace bylo zaměřeno na nové poznatky z oblasti pedagogiky,
psychologie, didaktiky odborných předmětů, či prevence sociálně patologických jevů. Jako prioritní
oblast se nadále jeví vzdělávání v oblasti společného vzdělávání.
Institucionální vzdělávání
Baliharová Lucie

Dvoudenní seminář v ZŠ Dr. Malíka, Chrudim

Buňatová Jana

Dvoudenní seminář v ZŠ Dr. Malíka, Chrudim

Davidová Milena

Dvoudenní seminář v ZŠ Dr. Malíka, Chrudim

Horká Jana

Dvoudenní seminář v ZŠ Dr. Malíka, Chrudim

Hrušková Hana

Dvoudenní seminář v ZŠ Dr. Malíka, Chrudim

Laurichová Iveta

Dvoudenní seminář v ZŠ Dr. Malíka, Chrudim

Malá Iveta

Dvoudenní seminář v ZŠ Dr. Malíka, Chrudim

Malý Aleš

Dvoudenní seminář v ZŠ Dr. Malíka, Chrudim

Pelc Lukáš

Dvoudenní seminář v ZŠ Dr. Malíka, Chrudim

Provazník Ladislav

Dvoudenní seminář v ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
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Rodrigues Lenka

Dvoudenní seminář v ZŠ Dr. Malíka, Chrudim

Skurčáková Lenka

Dvoudenní seminář v ZŠ Dr. Malíka, Chrudim

Šebková Jana

Dvoudenní seminář v ZŠ Dr. Malíka, Chrudim

Urbanová Zdena

Dvoudenní seminář v ZŠ Dr. Malíka, Chrudim

Weymanová Petra

Dvoudenní seminář v ZŠ Dr. Malíka, Chrudim

Samostudium
V období vedlejších prázdnin absolvoval každý pedagogický pracovník celkem 12 dnů samostudia.
h) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
září 2016

Z cíleného sponzorského daru neziskové organizace Žen – Sen byla zrekonstruována
venkovní keramická pec pro výpal dřevem.
Základní škola v Dubenci se během státního svátku 28. září podílela na
Královédvorském kulturním festivalu uspořádáním výtvarné dílny pro děti.
Žáci 7., 8. a 9. třídy se účastnili pracovně zaměřené přednášky na sledování
koncentrace oxidu uhličitého při různých situacích ve třídě.

říjen 2016

15. ročník ligové soutěže v lepení papírových modelů Papír v Dubenci doprovázený
expozicí železničních modelářů.
Podzimní dílnička pro mladší školáky a jejich rodiče s názvem Se světýlky
za strašidly.
Zapojení školy do kurzu elektronické bezpečnosti pro děti a studenty s názvem Kraje
pro bezpečný internet.
1. předškolička – první setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči na půdě školy.

listopad 2016

Sběr kaštanů a žaludů.
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Zahájení sběru papíru.
Vystoupení žáků školy a školky na rozsvěcení vánočního stromu v Dubenci a
Velkém Vřešťově.
Předvánoční exkurze do Drážďan pro žáky 7. – 9. ročníku.
2. předškolička – setkání se slovy a říkankami.

prosinec 2016

Mikulášská nadílka pro děti v MŠ.
Den otevřených dveří + 3. předškolička s vánočními dílnami.
Předvánoční vystoupení žáků školy v kostele sv. Josefa v Dubenci pro veřejnost.

leden 2017

První výpal dřevem v rekonstruované peci na keramiku.
4. předškolička – setkání s matematikou.

únor 2017

Ples Unie rodičů.
Vzdělávací program Planeta 3000 pro 2. stupeň.
Zahájení plaveckého výcviku pro 2. – 4. třídu.
„Odpoledne her“ pro děti z ŠD připravili pro své mladší kamarády žáci ze 7. třídy.
V rámci spolupráce se Střední školou informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad
Labem se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy laboratorních prací v tamních moderních
učebnách.

březen 2017

Exkurze členů včelařského kroužku na včelařskou farmu U Soprových na Zábřezí.
Soutěž ve zpěvu pro děti z 1. stupně organizovaná školní družinou.
Školní kolo recitační soutěže pro 1. stupeň.
5.

předškolička – setkání s písničkami a tělocvičnou.

Představení dramatického kroužku pro děti z okolních MŠ a ZŠ Velichovky.
Lyžařský výcvikově vzdělávací zájezd 7. třída, Sagasserovy boudy.

duben 2017

Noc s Andersenem zaměřená na rozvoj dětského čtenářství.
Silová soutěž žáků školy – Dubenecký namakanec.

květen 2017

Bubenická dílna pro starší školáky.
Závěrečná předškolička na školní zahradě.
Exkurze 8. a 9. třídy na představení Manon Lescaut do Národního divadla.
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Přírodovědné dílny pro žáky školy s RNDr. Janou Dobrorukovou.
Představení dramatického kroužku pro rodičovskou veřejnost.
červen 2017

Třídenní kurz etické výchovy pro žáky 9. třídy.
Poznávací exkurze do Vídně pro žáky 6. – 9. třídy.

Od r. 2010 škola každý měsíc informuje o svých aktivitách prostřednictvím vývěsek ve spádových
obcích.
i) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2016/2017 na škole šetření ČŠI neproběhlo.
j) Základní údaje o hospodaření školy
Údaje o hospodaření školy jsou samostatnou přílohou tohoto dokumentu.
k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2016 – 2017 se škola zapojila do projektu OP VVV 2014 – 2020 pod registračním číslem
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007848 Podpora ZŠ a MŠ Dubenec.
Škola se v tomto školním roce znovu zapojila do projektu Rodiče vítáni.
Zapojení do projektu „Obědy dětem“ organizovaném NO Drabfoundation.
Kromě těchto aktivit se škola podílí na recyklačním programu „Recyklohraní“, a „Ovoce do škol“.
Do mezinárodních projektů škola zapojena není.
l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Mgr. Iveta Malá zahájila na PF Univerzity Hradec Králové v rámci programu celoživotního vzdělávání
studium pro výchovné poradce.
m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Ve školním roce 2016 – 2017 škola nepředkládala a nerealizovala projekty financované z cizích zdrojů,
kromě případů uvedených v bodě k.
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n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Vycházející žáci navštívili Prezentaci středních škol a zaměstnavatelů v Trutnově spojenou s exkurzí do
firmy TE connectivity.

Závěr
K 31. 7. 2017 odstoupil na vlastní žádost z funkce dosavadní ředitel Mgr. Aleš Malý. Novou ředitelkou školy
byla po výběrovém řízení jmenována Mgr. Martina Jonešová.
Přílohy: Základní údaje o hospodaření školy

Mgr. Aleš Malý, ředitel školy

v Dubenci 10. 10. 2017
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Základní údaje o hospodaření PO za rok
2016
Příjmy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

druh příjmu:
Dotace KÚ HK na platy 33353
Dotace KÚ HK na platy 33052
Dotace KÚ HK na platy 33073
Dotace z rozpočtu zřizovatele Obec
Dubenec
Příjmy z HČ
Ost. Příjmy (úhr. Školkovné, ŠD, úroky)

Kč
9.059.770,227.539,25.439,2.078.264,63.066,731.430,-

Výdaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kč
druh výdajů:
Mzdové náklady
Zákonné odvody (SP a ZP)
Zákonné sociální náklady FKSP
Zákonné pojištění pracovníků
Spotřeba energii (voda, plyn, elektřina, TČ)
Spotřeba materiálu - režie ZŠ,
MŠ
Opravy a udržování
Ostatní služby
Ostatní náklady z činnosti
Výdaje z HČ
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6.704.559,224,2482,79
127.625,27.630,481.959,869.101,103.585,463.195,41.481,51.427,-

