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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. 
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Počty žáků 

Bílé Poličany 1 

Doubravice 13 

Dubenec 55 

Hřibojedy 6 

Hustířany 3 

Kuks  1 

Lanžov  14 

Libotov  6 

Nouzov  2 

Praha  3 

Velký Vřešťov 11 

Vilantice 25 

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, 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, Mgr.  Skurčák Vladimír, Mgr. 

Horká Jana, Mgr.  . 

 Karbanová Gabriela   

 Malá Iveta, Mgr. 

 Malý Aleš, Mgr. 

 Pejcharová Jana, Mgr. 

 Pelc Lukáš, Mgr. 
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 Provazník Ladislav, Ing. 

 Skurčáková Lenka, Mgr. 

 Urbanová Zdeňka, Mgr. 

 Weymanová Petra, Mgr. 

 

Školní družina Šebková Jana, Bc.  

 Rodrigues Lenka 

 

Mateřská škola Andrlová Dana  Čtvrtečková Renáta 

Dohnalová Kateřina 

    

Školní jídelna   Matějčková Jana 

Rejlová Ilona 

Šimková Jaroslava 

Volšičková Jana 

 

d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

     K zápisu se dostavilo celkem 11 dětí, z toho 6 chlapců a 5 dívek. Dvěma dětem byl povolen odklad školní 

docházky, jeden žák přestoupil k datu 1. 9. 2015 na jinou školu, jeden žák, zapsaný na jiné škole, přestoupil 

k datu 1. 9. 2015 na školu v Dubenci. Jedna žákyně nastoupila po loňském odkladu povinné školní docházky. 

K základnímu vzdělávání ve školním roce 2015/2016 tak nastoupí 10 dětí, z toho 6 chlapců a 4 dívky. 

 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání 

Počty  žáků průměr na konci šk. r. prospěl s vyzn. prospěl neprospěl 

1. tř. – 20 1,01 20   0 0 

2. tř. – 15 1,18 15   0 0 

3. tř. – 21 1,46 14   7 0 

4. tř. – 12 1,50   7   5 0 

5. tř. – 14 1,56   5   9 0 

6. tř. – 14 1,99   2 12 0 

7. tř. – 13 2,40   3 10 0 

8. tř. – 16 1,75   6 10 0 

9. tř. – 12 2,02   3   9 0 
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Opravné zkoušky 

9. ročník 1 x fyzika  úspěšně 

 

Umístění vycházejících žáků 

9. ročník 

Antonínová Nikola Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice sociální činnost 

Baliharová Eliška Gymnázium Dvůr Králové n. L.  gymnázium všeobecné 

Bauerová Michaela Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice obchodní akademie 

Brožová Zuzana SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové n. L. hotelnictví 

Málek Adam SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové n. L. informační technologie 

Rejl Michal SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové n. L. informační technologie 

Sedláček Patrik SOŠ a SOU, Vocelova, Hradec Králové instalatér 

Sika Matyáš SPŠCH Pardubice   požární ochrana 

Skořepová Eliška Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice agropodnikání 

Skurčáková Karolína Gymnázium Dvůr Králové n. L.  gymnázium všeobecné  

Voňka Filip SOŠ a SOU, Vocelova, Hradec Králové instalatér 

Voňková Martina SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové n. L. kadeřnice 

 

 

 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

     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 

     Prevence rizikového chování žáků probíhala podle MPP 2014/2015, 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, velmi závažné 

problémy (dva případy) řešila výchovná komise. Naším cílem je učit žáky žít v souladu se zásadami 

zdravého životního stylu a v pozitivně laděných vzájemných vztazích. 
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Škola poskytovala rozmanitý výběr kroužků, organizovala tradiční zábavné, kulturní a sportovní akce 

i akce pro rodiče s dětmi, podporovala spolupráci mezi třídami 1. a 2. stupně. Žáci 6. roč. se zapojili 

do projektu etické výchovy Rubikon, bodový systém na 2. stupni efektivně snižoval riziko vandalismu 

a napomáhal práci s třídním kolektivem. Škola navázala spolupráci s psycholožkou, která pro žáky 

realizovala preventivní programy (7. ročník Kouření, 6. ročník Tolerance, multikulturní výchova, dívky 8. – 

9. roč. Kyberšikana, bezpečně na internetu, 9. roč. Sexualita, podoby lásky, pohlavně přenosné choroby; 

dlouhodobý intervenční program v 5. roč. s cílem zlepšit vztahy mezi žáky), služeb psycholožky využilo 

i několik rodičů. Žáci 1. a 7. roč. se zúčastnili interaktivní výstavy „Oči nevidomých,uši neslyšících“ 

v Městském muzeu ve Dvoře Králové, žáci 1. - 9. roč. absolvovali  přednášku a besedu se záchranářem 

(první pomoc, fungování IZS, práce záchranáře), žáci 4. - 9. roč. koncert a besedu s Mariem Biharim (slepý 

hudebník romského původu), všichni žáci  koncert altajských hudebníků Altai Kabai v dubeneckém kostele. 

Dotazníkový průzkum mezi žáky 1. stupně ukázal, že žáci vnímají školní prostředí a vztahy ve třídě i učivo 

vesměs pozitivně.  

 

g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

     Studium k prohlubování odborné kvalifikace bylo zaměřeno především na využívání dotykových 

technologií didaktické techniky v rámci projektu Škola na dotek, dále na nové poznatky z oblasti 

pedagogiky, psychologie, didaktiky odborných předmětů, či prevence sociálně patologických jevů.  

 

Institucionální vzdělávání  

Baliharová Lucie školení KA 4  – ICT – Škola na dotek v KH kraji

 školení KA 5 – ICT – Škola na dotek v KH kraji 

 vzdělávací program Normální je nekouřit 

 

Davidová Milena školení KA 4  – ICT – Škola na dotek v KH kraji  

 školení KA 5 – ICT – Škola na dotek v KH kraji

  

Fofová Romana školení KA 4  – ICT – Škola na dotek v KH kraji  

 školení KA 5 – ICT – Škola na dotek v KH kraji 

 

Horká Jana školení KA 4  – ICT – Škola na dotek v KH kraji  

 školení KA 5 – ICT – Škola na dotek v KH kraji 

 školení KA 6 – ICT – Škola na dotek v KH kraji 
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Karbanová Gabriela školení KA 4  – ICT – Škola na dotek v KH kraji  

 školení KA 5 – ICT – Škola na dotek v KH kraji

  

Malá Iveta  školení KA 4  – ICT – Škola na dotek v KH kraji  

školení KA 5 – ICT – Škola na dotek v KH kraji 

     

Malý Aleš  školení KA 4  – ICT – Škola na dotek v KH kraji  

školení KA 5 – ICT – Škola na dotek v KH kraji 

  školení KA 6 – ICT – Škola na dotek v KH kraji 

  kurz Veřejné zakázky 

  seminář Aktuální změny právních předpisů 

seminář Odměňování pracovníků ve školství 

 

Pejcharová Jana  školení KA 4  – ICT – Škola na dotek v KH kraji  

školení KA 5 – ICT – Škola na dotek v KH kraji 

 

Provazník Ladislav  školení KA 4  – ICT – Škola na dotek v KH kraji  

školení KA 5 – ICT – Škola na dotek v KH kraji 

seminář Nápady do hodin přírodovědných předmětů 

  kurz Veřejné zakázky 

 

Skurčáková Lenka  školení KA 4  – ICT – Škola na dotek v KH kraji  

školení KA 5 – ICT – Škola na dotek v KH kraji

 školení KA 6 – ICT – Škola na dotek v KH kraji 

seminář „Kočičí zahrada“ 

  

Urbanová Zdena  školení KA 4  – ICT – Škola na dotek v KH kraji  

školení KA 5 – ICT – Škola na dotek v KH kraji 

 

Weymanová Petra  školení KA 4  – ICT – Škola na dotek v KH kraji  

školení KA 5 – ICT – Škola na dotek v KH kraji
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Samostudium 

     V období vedlejších prázdnin absolvoval každý pedagogický pracovník celkem 12 dnů samostudia. 

 

h) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

  

září 2014 Výjezd členů včelařského kroužku na akci MAS “Na venkově zdravě jíme” 

1. místo fotbalového družstva dívek na přátelském turnaji v Bílé Třemešné 

9. třída – cykloexkurze na bojiště Prusko – rakouské války 1866 

  

říjen 2014 1 místo našich modelářů na Děčínském poháru v lepení papírových modelů 

 Spolupráce školy a obce na Podzimním moštování – ukázka práce v moštárně 

Organizace noční cesty Se světýlky za strašidly pro 1. stupeň 

Účast 4. – 9. třídy na běžecké akci Podzimní kros ve Dvoře Králové n. L. 

Vysazení dvou památečních lip u kostela ve spolupráci 6. třídy a NO Sázíme stromy 

Sběr kaštanů a žaludů 

  

listopad 2014 Organizace10. ročníku ligové soutěže Papír v Dubenci 

 Příprava Adventní dílny pro rodiče s dětmi 

Organizace vystoupení hudebního souboru Altai Kai z Altajské republiky 

v dubeneckém kostele 

Povídání o lese a myslivosti v školní družině s Bc. Janou Holubovou 

Návštěva 9. třídy na výstavě středních škol v Hradci Králové 

3., 4., 5. ročník - zahájení plaveckého výcviku 

 

prosinec 2014 Mikulášská nadílka pro děti v MŠ. 

 Předvánoční vystoupení žáků školy v kostele sv. Josefa v Dubenci 

   

leden 2015 Vystoupení dramatického kroužku pro děti z okolních MŠ 

 Setkání rodičů vycházejících žáků s výchovným poradcem 

1. místo pro Elišku Šebkovou v KH kraji v testech Scio (obecné stud. předpoklady) 

5. 1. – 10. 1. 2015 LVVZ 8. třída 

 

únor 2015 Zápis do 1. ročníku 

Ples Unie rodičů 



 9 

Vzdělávací program Planeta 3000 pro 2. stupeň 

  

 

březen 2015 Beseda Život s handicapem s romským nevidomým hudebníkem Máriem Bihárym 

 Školní kolo recitační soutěže pro 1. stupeň 

Noc s Andersenem zaměřená na rozvoj dětského čtenářství 

Beseda o práci záchranářů KH kraje 

Spolupráce s firmou Magrix -  návštěva na Dni otevřených dveří, příprava výzdoby 

Velikonoční výstava žákovských prací 

Povídání o včelách ve školní družině s Veronikou Šebkovou 

Indiánský karneval pro děti 1. st. 

15. 3. – 20. 3. 2015 LVVZ 7. třída 

 

duben 2015 Účast žáků 2. stupně v projektu Kraje pro bezpečný internet 

1. část realizace projektu Revitalizace školních zahrad – výsadba stromů 

Družstvo žáků 2. stupně získalo 3. místo v krajském kole celostátní soutěže „Sapere 

– vědět, jak žít“  

Exkurze pro žáky 7. – 9. třídy do mladoboleslavské Škodovky 

  

květen 2015 Návštěva představení Národního divadla pro žáky 8. a 9. třídy 

 Vystoupení žáků školy na Noci kostelů v kostele sv. Josefa v Dubenci. 

  

červen 2015 Vystoupení dramatického kroužku školy v představení pro rodiče 

 Účast dívčího a chlapeckého fotbalového družstva v Hustířanka Cupu 

 Ukázka vytáčení medu pro děti z MŠ připravená včelařským kroužkem  

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 školním roce 2014/2015 na škole šetření ČŠI neproběhlo. 

 

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 2014 – 2015 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“ 

„Revitalizace zahrad u škol v Dubenci“ 

,,Výzva MŠMT č. 56 a 57” z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  

Díky ochraně a budování hnízdišť pro rorýse na školní budově byl škole udělen certifikát „Rorýsí škola“. 

     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 2014 – 2015 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  

          Ředitel školy Mgr. Aleš Malý oznámil počátkem školního roku svoji rezignaci k 31. 7. 2015. 

V průběhu dubna zorganizoval zřizovatel školy výběrové řízení na místo ředitele školy. Z pěti uchazečů 

konkurzní komise vhodného kandidáta nevybrala. Po zpětvzetí své rezignace zůstává tak ve funkci dosavadní 

ředitel. 

     Na konci školního roku odešla paní učitelka Mgr. Romana Fofová, která přešla na jinou školu a paní 

učitelka Gabriela Karbanová pro nevyhovující kvalifikaci. Nově byla přijata paní učitelka Bc. Iveta 



 11 

Laurichová – vyučuje na 1. stupni a fyziku na stupni 2. Na pozici angličtinářky nově nastoupila paní učitelka 

Mgr. Hana Hrušková. 

     V uplynulém školním roce škola navázala prémiovou spolupráci s externí psycholožkou, která kromě 

preventivních programů ve třídách realizovala i dlouhodobý intervenční program v 5. ročníku. 

     V závěru školního roku se škola zapojila do výzev MŠMT č. 56 a 57 z operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost.  

     Zejména díky slabému zápisu se v příštím školním roce dá předpokládat další úbytek žáků. Ředitel školy 

vytipoval tým lidí z řad učitelů, který bude mít napříště za úkol zviditelnit pozitivní stránky školy 

na veřejnosti a hledat další aktivity, které by oslovily rodiče a přitáhly škole větší počty dětí. 

     I přes velmi dobré materiální i personální podmínky zůstává nadále podlimitní počet žáků hlavním 

problémem současného života školy.      

      

 

Přílohy: Základní údaje o hospodaření školy 

 

 

 

 

v Dubenci 1. 10. 2015                                                                                    Mgr. Aleš Malý, ředitel školy 



Základní údaje o hospodaření PO

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola Dubenec

r.2014

PŘÍJMY

dotace Obecního úřadu - na provoz 1 657 913,85 

dotace Kr. úřadu ú.z. 33 353 - na neinvestiční výdaje 7 727 739,00 

dotace Kr. úřadu ú.z. 33 047 4 000,00 

dotace SEF a SR ú.z. 33 019 - "Škola na dotek" 36 861,68 

dotace Kr. úřadu ú.č. 33 051 - zvýšení mezd Np. 15 820,00 

dotace Kr. úřadu ú.z. 33 052 - zvýšení mezd Pp 44 005,00 

tržby z doplňkové činnosti ( pronájem tělocvičny,

prodej čajů žákům a prodej obědů cizím strávníkům ) 64 497,00 

příspěvek rodičů na provoz MŠ 23 640,00 

příspěvek rodičů na činnost kroužků 67 200,00 

příspěvek rodičů na provoz ŠD 2 200,00 

ostatní příjmy 15 184,53 

příjmy jídelny ZŠ a jídelny MŠ 529 234,74 

dotace KÚP Hradec Králové 15 796,00 

Celkem příjmy 10 204 091,80 

VÝDAJE

platy pracovníků školy vč. náhrad v DPN 5 783 101,00 

zákonné odvody ( sociální a zdravotní pojištění ) 1 927 175,65 

zákonné sociální náklady ( FKSP ) 56 489,50 

zákonné pojištění pracovníků 23 814,22 

náklady na DČ 62 318,19 

spotřeba provozního materiálu 102 650,00 

náklady na výuku 48 101,50 

spotřeba potravin v jídelně ZŠ a jídelně MŠ 529 234,74 

spotřeba vody 25 235,00 

spotřeba el. energie 472 314,00 

opravy a udržování 134 526,00 

pořízený drobný majetek 417 943,30 

nakupované služby 579 887,13 

ostatní, nespecifikované náklady 39 122,76 

Celkem výdaje 10 201 912,99 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

hospodářský výsledek HČ 0,00 

hospodářský výsledek DČ 2 178,81 

Hospodářský výsledek celkem, zisk 2 178,81 

ZUSTATKY FONDU

fond kulturních a sociálních potřeb 39 602,25 

rezervní fond 52 671,48 

fond reprodukce majetku 41 104,30 

Fondy organizace celkem 133 378,03 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 2 178,81 


