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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: paní Renata Derdová 

členové: Bc. Jana Šebková, pan Luboš Lesák 
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Počty žáků 

Bílé Poličany 1 

Doubravice 10 

Dubenec 51 

Hradec Králové 1 

Hřibojedy 7 

Hustířany 3 

Kuks  1 

Lanžov  13 

Libotov  6 

Nouzov  2 

Praha  2 

Velký Vřešťov 11 

Vilantice 25 

celkem 133 

 

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. 

 

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 20 dětí, z toho 8 chlapců a 12 dívek. Jednomu dítěti byl povolen odklad 

školní docházky. Jedna žákyně nastoupila po loňském odkladu povinné školní docházky. K základnímu 

vzdělávání ve školním roce 2016/2017 tak nastoupilo 19 dětí, z toho 8 chlapců a 11 dívek. 

 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání 

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

1. tř. – 10 1,03 10   0 0 

2. tř. – 18 1,14 15   3 0 

3. tř. – 15 1,28 11   4 0 

4. tř. – 22 1,47 15   7 0 

5. tř. – 13 1,68   5   8 0 

6. tř. – 13 1,57   6   7 0 

7. tř. – 14 2,18   2 12 0 

8. tř. – 13 2,38   2 10 1 

9. tř. – 17 1,67   6 11 0 
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Opravné zkoušky 

8. ročník 1 x fyzika  úspěšně 

 1 x chemie  úspěšně 

 

Umístění vycházejících žáků 

9. ročník 

Derda Ondřej SPŠ stavební Hradec Králové technické lyceum 

Dvořáková Lucie SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové n. L. cestovní ruch 

Főrstlová Barbora VOŠ a SZŠ Hradec Králové asistent zub. technika 

Haňáčková Bára SPŠ stavební Hradec Králové technická zařízení budov 

Knická Sarah SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové n. L. cestovní ruch 

Krakovský Jaroslav SŠ gastronomie a služeb Nová Paka kuchař 

Lánský Tomáš SPŠ stavební Hradec Králové technická zařízení budov 

Mervartová Monika OA, SOŠ a JŠ Hradec Králové sociální činnost 

Novotná Veronika Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové gymnázium 

Paclíková Markéta OA Trutnov  obchodní akademie 

Pelíšková Sarah SŠ oděvní Červený Kostelec chemik – gumař 

Petříková Kristýna Gymnázium České Budějovice gymnázium 

Plachetková Marie SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové n. L. cestovní ruch 

Rejlová Aneta OA, SOŠ a JŠ Hradec Králové sociální činnost 

Vaníčková Michaela SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové n. L. cestovní ruch 

Veverka Tomáš SPŠ stavební Hradec Králové technická zařízení budov 

Žďárský Martin SOŠ Holice  automechanik 

 

8. ročník 

Lapka Filip SŠ potravinářská, Smiřice cukrář  

Puterka Zbyněk OU Hořice  farmářské práce 

 

7. ročník 

Šebková Eliška Gymnázium Dvůr Králové nad Labem šestileté gymnázium 
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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 

Mgr. Lenka Skurčáková, zástupce pro 1. stupeň 

     Prevence rizikového chování žáků probíhala podle MPP 2015/2016, 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. 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, Velikonoční výstava, Sportovní den, Grál Dukelského 

bojovníka, návštěva Národního divadla, Noc s Andersenem, Vánoční koncert v dubeneckém kostele a 

vánoční zpívání ve vestibulu školy. Na podporu zdravého pohybu a zdravého životního stylu byly zařazeny  

nové sportovní akce: Dubenecký namakanec, meziškolní turnaj v kolektivních hrách. Žáci 7. třídy 

zorganizovali pro 1. – 6. třídu soutěž Mám talent. 

     Dařilo se držet výskyt rizikového chování na nízké úrovni. Převážná většina řešných projevů rizikového 

chování se týkala vztahů mezi vrstevníky.  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). 

     Velmi úspěšný byl celoroční projekt 1. a 5. třídy Hlídej si svého prvňáka. Každý žák z 5. třídy měl po celý 

rok na starost svého prvňáka.  

     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). Jeden žák vyhrál 

1. místo v soutěži vyhlášené v souvislosti s těmito preventivními spoty - „Vyzbroj si svou babičku, dědečka“. 

     Většina učitelů absolvovala vzdělávací semináře  věnované  problematice dětí s ADHD a dynamické 

diagnostice  (odborné lektorky z PPP Trutnov).  

     Žáci 2., 3. a 4. třídy  zhlédli divadelní představení v Hankově domě Z bláta do bláta (témata šikana, 

správné chování, kamarádství).  Program k zlepšení vztahů mezi spolužáky Etické dílny) absolvovali žáci 4. 
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třídy, program realizovala organizace Hope4Kids z. s., lektorka Mgr. Mihatschová.  E-learnigového kurzu 

„Kraje pro bezpečný internet“ se zúčastnili žáci 6., 7., 8. třídy. 9. třída absolvovala třídenní kurz etické 

výchovy. Pro žáky 6. třídy připravila členka ČČK edukační program První pomoc. Celou zimu 6. třída 

pečovala o ježčí mládě v rámci projektu Správy KRNAP. K preventivnímu působení byly využity i jazykové 

akce – týdenní pobyt v Rakousku a anglický týden s rodilou mluvčí, obou akcí se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy.  

 

 

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 jeví vzdělávání v souvislosti s očekávaným nástupem společného vzdělávání. 

 

Institucionální vzdělávání  

Baliharová Lucie Dynamická diagnostika – školení pracovnic PPP Trutnov 

 

Buňatová Jana Dynamická diagnostika – školení pracovnic PPP Trutnov 

 Projektové vyučování a kooperativní výuka 

  

Davidová Milena Dynamická diagnostika – školení pracovnic PPP Trutnov 

 Vesmír nově – astrofyzika na ZŠ 

  

Horká Jana Dynamická diagnostika – školení pracovnic PPP Trutnov 

 Matematika – Hejného metoda 

  

Hrušková Hana Dynamická diagnostika – školení pracovnic PPP Trutnov 

 Výuka Aj s podporou ICT 

 

Laurichová Iveta Dynamická diagnostika – školení pracovnic PPP Trutnov 

 Matematika – Hejného metoda 

  

Malá Iveta  Dynamická diagnostika – školení pracovnic PPP Trutnov 

  Dynamika problémového chování dětí 

     

Malý Aleš  Dynamická diagnostika – školení pracovnic PPP Trutnov 

Dr. Valenta - Řešení aktuálních problémů řízení školy 
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Zpracování ŠVP v modulu INSPIS 

 

Pelc Lukáš  Dynamická diagnostika – školení pracovnic PPP Trutnov  

 

Provazník Ladislav  Dynamická diagnostika – školení pracovnic PPP Trutnov 

  Projektové vyučování a kooperativní výuka 

 

Skurčáková Lenka  Dynamická diagnostika – školení pracovnic PPP Trutnov 

 

Šebková Jana  Dynamická diagnostika – školení pracovnic PPP Trutnov 

  Konference pracovníků školních družin 

  Studium pro asistenta pedagoga 

  

Urbanová Zdena  Dynamická diagnostika – školení pracovnic PPP Trutnov 

 

Weymanová Petra  Dynamická diagnostika – školení pracovnic PPP Trutnov 

   

Samostudium 

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

 

h) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

  

září 2015      Ve spolupráci s jednotkou SDH Dubenec proběhl ve škole nácvik evakuace při 

simulovaném požáru a ukázka hasičské techniky spojená s besedou o práci 

dobrovolných hasičů. 

      Zahájení cyklu setkávání s předškoláky a jejich rodiči. V rámci tzv. Předškoliček 

se v průběhu deseti setkání na půdě školy seznamují budoucí prvňáčci se školním 

prostředím. 

      Žáci 5. – 8. třídy se zúčastnili Dnu zemědělství v Hradci Králové. 

 

říjen 2015      V rámci výzvy MŠMT č. 56 z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl 

zorganizován zahraniční jazykově vzdělávací kurz pro žáky 8. a 9. třídy v rakouském 

Lienzu. 
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      Organizace 14. ročníku ligové soutěže v lepení papírových modelů Papír 

v Dubenci. 

      Podzimní dílnička pro mladší školáky a jejich rodiče s názvem Se světýlky 

za strašidly. 

      Zapojení žáků 2. stupně do spolupráce s NO Sázíme stromy při obnově mokřadu 

ve Velichovkách. 

      Sběr kaštanů a žaludů.  

  

listopad 2015      Slavnostní převzetí tzv. Jarolímkova včelínu včelařským kroužkem při ZŠ 

v Dubenci od ZO ČSV Dvůr Králové nad Labem. 

      Zahájení sběru papíru.  

     Zapojení žáků 8. a 9. třídy do výzvy MŠMT č. 57 z OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost – rozvoj technických dovedností. 

 

prosinec 2015      Mikulášská nadílka pro děti v MŠ. 

      Předvánoční vystoupení žáků školy v kostele sv. Josefa v Dubenci pro veřejnost. 

   

leden 2016      Vystoupení dramatického kroužku pro děti z okolních MŠ a ZŠ Velichovky. 

      Spolupráce žáků 6. třídy a pracovníků KRNAP při ošetřování malého ježka. 

      Setkání rodičů vycházejících žáků s výchovným poradcem. 

 

únor 2016      Zápis do 1. ročníku. 

     Ples Unie rodičů. 

     Vzdělávací program Planeta 3000 pro 2. stupeň. 

     Organizace „Šermířského odpoledne“ pro děti z ŠD ve spolupráci s kroužkem 

šermu při DDM Jednička ve Dvoře Králové. 

     1. místo pro Michala Dohnala ze 6. třídy v soutěži s názvem Vyzbroj si svou 

babičku organizovanou Policií Královéhradeckého a Pardubického kraje.  

       

březen 2016      Školní kolo recitační soutěže pro 1. stupeň. 

     Noc s Andersenem zaměřená na rozvoj dětského čtenářství. 

     Lyžařský výcvikově vzdělávací zájezd 7. třída, Sagasserovy boudy. 
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duben 2016      Včelařský kroužek zorganizoval v prostorách školy Oblastní kolo soutěže 

mladých včelařů Zlatá včela. 

           Účast žáků 2. třídy na Okresním kole recitační soutěže v Trutnově (čestné uznání 

pro Jaroslava Horkého). 

      Umístění na 4. – 7. místě v Okresním kole matematické olympiády pro Elišku 

Šebkovou ze 7. třídy. 

  

květen 2016      Vystoupení žáků školy ke Dni matek. 

      Třídenní kurz etické výchovy pro žáky 9. třídy. 

     Stavba proutěného domku na školním pozemku, na které se podíleli žáci školy ve 

spolupráci s profesionálem panem Tomášem Bártlem. 

     Ukázka vojenské techniky připravená pro školu firmou Zero Trutnov. 

     Realizace projektu Revitalizace zahrad u škol v Dubenci – výsadba dřevin. 

     Prezentace včelařského kroužku na Zemědělském dnu v Sověticích. 

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

  

červen 2016      Vystoupení dramatického kroužku školy v představení pro rodiče. 

      Ukázka vytáčení medu pro děti z MŠ připravená včelařským kroužkem. 

     Edukační program v 6. třídě o první pomoci s praktickou ukázkou a nácvikem. 

     Prezentace kroužku papírových modelů na výstavách v Rokytnici nad Jizerou a ve 

Dvoře Králové. 

     Sportovní den pro 1. a 2. stupeň. 

     Setkání ve škole s poslankyní Mgr. Martinou Berdychovou. 

 

červenec, srpen 2016      Za peníze ze sponzorského daru NO Žen – Sen byla stavitelem pecí panem 

Petrem Tomsem postavena nová pec na výpal keramiky dřevem. 

      Na kulturním festivalu DušeKraj v Kuksu se škola podílela uspořádáním výtvarné 

dílny pro děti na téma Vyrob si skřítka se ZŠ Dubenec. 

      Organizace „příměstského tábora“ s názvem Cesta do pravěku pro předškoláky a 

mladší školáky v posledním prázdninovém týdnu. 

 

     V průběhu celého školního roku se školní družina zapojovala do projektu obecně prospěšné společnosti 

Celé Česko čte dětem. 

     Od r. 2010 škola každý měsíc informuje o svých aktivitách prostřednictvím vývěsek ve spádových obcích.  
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i) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 

     Ve školním roce 2015/2016 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 2015 – 2016 byla škola  zapojena do těchto rozvojových programů: 

 „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“. 

      Ve školním roce 2015 – 2016 se škola zapojila do projektu Rodiče vítáni. 

     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 2015 – 2016 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 

     Vycházející žáci navštívili  Prezentaci středních škol a zaměstnavatelů 2015 v Hradci Králové. 

     Výchovná poradkyně školy se účastnila workshopu Podpora technických profesí pořádaném Úřadem 

práce ČR a Krajskou hospodářskou komorou.  

 

     Závěr  

     Škola zůstává i nadále podlimitní. Ve školním roce 2015 – 2016 došlo poprvé k situaci, kdy nedostatek 

finančních prostředků na platy musel dorovnat zřizovatel školy. 
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     Nově se snažíme oslovit rodiče, kteří hledají pro své děti menší školu s pozitivním prostředím a přístupem 

k žákům a kteří jsou ochotni do takové školy dítě vozit. Další aktivitou je navázání spolupráce s Asociací pro 

domácí vzdělávání, kdy předpokládáme, že některé děti, které se vzdělávají doma, se mohou stát v průběhu 

času kmenovými žáky školy. Pracujeme také na rozšíření kapacity předškolního vzdělávání, aby škola kvůli 

nedostatku míst v dubenecké mateřské škole nepřicházela o potencionální žáky. 

      

Přílohy: Základní údaje o hospodaření školy 

 

 

v Dubenci 10. 10. 2016                                                                                    Mgr. Aleš Malý, ředitel školy 



Základní údaje o hospodaření PO

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola Dubenec

PŘÍJMY r. 2015 1. - 8./2016

dotace Obecního úřadu - na provoz 1 488 735,12 1 460 000,00 

dotace Kr. úřadu ú.z. 33 353 - na neinvestiční výdaje 7 712 700,00 5 291 200,00 

dotace SEF a SR ú.z. 33019 "Škola na dotek" 521 636,78 x

dotace Kr. úřadu ú.z. 33 052 - zvýšení mezd Pp 221 098,00 x

dotace Kr. úřadu ú.z. 33058 602 653,00 x

dotace Kr. úřadu ú.z. 33061 39 014,00 x

příspěvek na letní tábod při ŠD x 20 900,00 

tržby z doplňkové činnosti ( pronájem tělocvičny, 14 000,00 3 680,00 

prodej čajů žákům a prodej obědů cizím strávníkům ) 54 157,00 39 645,00 

příspěvek rodičů na provoz MŠ 53 545,00 21 600,00 

příspěvek rodičů na činnost kroužků 39 820,00 21 196,00 

příspěvek rodičů na provoz ŠD 26 375,00 x

ostatní příjmy 42 147,54 19 214,45 

příjmy jídelny ZŠ a jídelny MŠ 504 129,34 286 805,00 

dotace KÚP Hradec Králové 15 796,00 x

Celkem příjmy 11 335 806,78 7 164 240,45 

VÝDAJE

platy pracovníků školy vč. náhrad v DPN 6 116 280,00 4 137 190,00 

zákonné odvody ( sociální a zdravotní pojištění ) 2 039 755,23 1 377 984,64 

zákonné sociální náklady ( FKSP ) 58 366,22 60 792,36 

zákonné pojištění pracovníků 25 196,69 17 021,82 

náklady na DČ 63 264,00 38 356,56 

spotřeba provozního materiálu 166 228,07 111 780,39 

náklady na výuku 203 141,80 171 694,89 

spotřeba potravin v jídelně ZŠ a jídelně MŠ 504 128,14 277 652,72 

spotřeba vody 70 548,00 18 222,00 

spotřeba el. energie a plynu 490 487,00 284 533,00 

opravy a udržování 177 099,30 30 548,14 

pořízený drobný majetek 583 701,00 28 396,00 

nakupované služby 790 321,39 156 817,68 

občerstvení 5 542,00 4 876,00 

cestovné 32 527,00 18 375,00 

ostatní, nespecifikované náklady 4 329,94 26 576,00 

Celkem výdaje 11 330 915,78 6 760 817,20 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

hospodářský výsledek HČ 0,00 382 077,81 

hospodářský výsledek DČ 4 893,00 21 345,44 

Hospodářský výsledek celkem, zisk 4 893,00 403 423,25 

ZUSTATKY FONDU

fond kulturních a sociálních potřeb 44 371,07 87 730,41 

rezervní fond 45 917,29 80 602,31 

fond reprodukce majetku 41 104,30 41 014,30 

Fondy organizace celkem 131 392,66 209 347,02 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 4 893,00 x


