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1. Základní údaje o škole 

1.1. Identifikační údaje 
 

 
 

Název školy Základní škola a Mateřská škola, Probluz, okres Hradec Králové 

Adresa školy Probluz 27, 503 15 Nechanice 

Právní forma příspěvková organizace 

IČO 750 167 53 

IZO 650 058 666 

Identifikátor ZŠ 

Identifikátor MŠ 

Identifikátor ŠD 

Identifikátor ŠJ 

102 040 851 
107 581 311 

117 100 471 

102 790 191 

Vedení školy ředitelka školy: Mgr. Olga Marečková 
vedoucí učitelka MŠ: Nikola Cardová 

Kontakt tel.: 495443019 
e-mail: zsmsprobluz@dolni-prim.cz www.zsprobluz.dolni- 

prim.cz 

 

 
1.2. Charakteristika školy 

 
ZŠ Probluz je dvoutřídní škola, vzdělávají se zde žáci 1. – 5. postupného ročníku. 

Od roku 2003 je naše škola příspěvkovou organizací, která sdružuje součásti: základní škola – 

2 třídy, mateřská škola – 1 třída, školní družina – 1 oddělení, školní jídelna s kuchyní. 

Žáci ZŠ i děti MŠ mají možnost kromě učeben a herny využívat tělocvičnu školy, školní 

zahradu, školní hřiště, hřiště AFK Probluz, koupaliště. 

Obě třídy ZŠ jsou vybaveny interaktivními tabulemi. V I. třídě jsou 2 počítače, ve II. třídě 

je 7 počítačů připojených na internet, které žáci využívají nejen při výuce informatiky a 

dalších předmětů, ale i při pobytu ve školní družině. 

Žáci ZŠ se vyučovali ve dvou třídách: V I. třídě žáci 1. a 3. ročníku, ve II. třídě žáci 2. a 5. 

ročníku. V tomto školním roce není zastoupen 4. ročník. 

mailto:zsmsprobluz@dolni-prim.cz
mailto:zsmsprobluz@dolni-prim.cz
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1.3. Zřizovatel školy 
 
 

Název zřizovatele Obec Dolní Přím 

Adresa zřizovatele Dolní Přím 1, 503 16 Dolní Přím 

Kontakt tel.: 495 441 076 
e-mail: obec@dolni-prim.cz 

 

 

 
1.4. Základní údaje o součástech školy 

 
 

Součásti školy Kapacita Počet tříd Počet dětí/žáků 

Základní škola 37 2 15 

Mateřská škola 20 1 20 

Školní družina 25 1 15 

Školní jídelna 65 x 35 

 

 

 
1.4.1. Základní škola 

 
Základní školu navštěvovalo v tomto školním roce 15 žáků. Tito žáci byli rozděleni do dvou 

tříd: I. třída – žáci 1. a 3. roč. - celkem 9 žáků 

II. třída – žáci 2. a 5. roč. – celkem 6 žáků. 

 

Žáci všech ročníků byli vyučováni podle vzdělávacího programu Tvořivá škola. Žáci se 

vyučovali cizímu jazyku – angličtině. 1. a 2. ročník 1 hodinu týdně. 3. a 5. ročník 3 hodiny 

týdně dle RVP. Žáci 5. ročníku měli 1 hodinu informatiky týdně. Do výuky byly zařazovány 

různé metody a formy práce s využitím moderních pomůcek, interaktivní tabule a počítačů. 

Základní školu navštěvovali žáci z obcí: Probluz, Dolní Přím, Nový Přím, Horní Přím. Žáci 1. 

– 3. ročníku se zúčastnili výuky plavání v plavecké škole Zéva v Hradci Králové. Všichni žáci 

školy byli zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do škol a odebírali produkty v rámci 

projektu Školní mléko. V průběhu školního roku byly třídy ZŠ vybaveny novým nábytkem. 

Během letních prázdnin došlo k ošetření parket a pořízení nového koberce na chodbě 1. patra. 

Byly zakoupeny tři moderní počítače. Byly dokoupeny nové výukové interaktivní programy   

z angličtiny, které napomáhají rozvoji slovní zásoby a gramatiky. 

mailto:obec@dolni-prim.cz
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Materiálně-technické podmínky školy 

 

Prostředí, prostory a vybavení školy komentář 

Učebny, herny a další místnosti a jejich 

estetická úroveň 

2 učebny ZŠ vybaveny novým nábytkem, 

odpočinková herna MŠ vybavena novým 

nábytkem a kobercem, modernizace 

školní kuchyně 

 

Odpočinkový areál, hřiště, zahrada ano 

Sportovní zařízení tělocvična – upraven povrch parket, 

herní prvky na školní zahradě 

Pozemky ano 

Dílny ne 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

stavebnicemi, hudebními nástroji, sportovním 

nářadím apod. 

Vyhovující, obnovení a rozšíření vychází 

z výše finančních prostředků 

z úplaty v MŠ, případně z příspěvku 

zřizovatele. Průměrné je vybavení na 

polytechnické vzdělávání. 

Vybavení žáků učebnicemi, učebními texty Z prostředků státního rozpočtu a z příspěvku 

zřizovatele 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

2x interaktivní tabule, 4x nové PC, 
2x nový učitelský notebook, 6x starší PC 

 

 
 

1.4.2. Mateřská škola 

 
Výchova a vzdělávání dětí MŠ probíhala ve věkově smíšené třídě podle školního 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem ,,Hrajeme si celý rok“. Cílem je 

poskytovat vstřícné a pro děti přitažlivé prostředí, které podporuje a rozvíjí dětskou schopnost 

a potřebu poznávat nové věci, tvořit a spolupracovat. Nejčastější formou činností byla hra 

řízená učitelkou, např. hry s pravidly, dramatické a pohybové. Všechny aktivity probíhaly 

radostně a spokojeně. V průběhu července a srpna byla kompletně opravena a vybavena 

ložnice MŠ. Byl zakoupen nový kryt dětského pískoviště. Hračky a pomůcky jsou 

nakupovány průběžně dle potřeby a finančních možností. 



6  

 

1.4.3. Školní družina 

 
Provoz školní družiny je denně od 12 do 15 hodin. V tomto školním roce bylo zapsáno 15 

žáků 1. – 5. ročníku. ŠD pracuje podle výchovně vzdělávacího programu s motivačním 

názvem „Paprsky slunce“. Činnost školní družiny byla zaměřena na aktivní odpočinek a 

zájmové činnosti. Vychovatelky se zaměřovaly na otevřenou komunikaci, rozvíjení vzájemné 

důvěry, k výchově ke zdravému životnímu stylu a ekologickému chování. Při pobytu venku 

žáci využívali školní hřiště, zahradu a koupaliště. Za nepříznivého počasí využívala družina 

učebny – společenské hry, výtvarné činnosti, stavebnice, počítače a tělocvičnu – sportovní a 

pohybové činnosti. Žáci a děti MŠ se zapojili do projektu ,,Pomáháme lesním zvířatům“ a 

nasbírali 681 kg kaštanů, které předali myslivcům pro dokrmování lesní zvěře v zimě. 

 

 

 

1.4.4. Školní jídelna 

 
Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky ZŠ, děti MŠ i zaměstnance školy. Služby pro děti 

MŠ i ZŠ jsou poskytovány v rozsahu přesnídávek, obědů a odpoledních svačin. Práci s 

přípravou přesnídávek a svačin pro žáky ZŠ hradí kuchařkám zřizovatel- dohoda o provedení 

práce. V tomto školním roce bylo ke stravování zapsáno 20 dětí MŠ, 15 žáků ZŠ a 7 

zaměstnanců. Od 1. 4. 2019 bylo navýšeno stravné za obědy takto: MŠ 3-6let z 18 na 20 Kč. 

ZŠ 7-10 let z 22 na 24 Kč, 11 – 14 let z 24 na 26 Kč. Zaměstnanci z 26 na 29 Kč. V tomto 

školním roce se uvařilo průměrně za měsíc 281 porcí obědů pro MŠ a 440 porcí pro ZŠ. ŠJ 

spolupracuje s těmito dodavateli: Řeznictví a uzenářství u Motyčků, AG FOODS, Hruška, 

ZENA-paliva, Bonno, Hovorka, Tropico, Jan Chadima. Během července a srpna zřizovatel 

školy zrekonstruoval vybavení školní kuchyně – nová kuchyňská linka, konvektomat, odsavač 

par, nový nábytek pro vedoucí školní jídelny. Ve školní jídelně se poskytuje strávníkům 

zdravé a optimálně vyvážené stravování. ŠJ se řídí spotřebním košem, podle kterého sestavuje 

jídelní lístek, který je vždy rodičům k dispozici. 

 

 
 

1.5. Školská rada 

 
V listopadu 2018 proběhly volby do školské rady. 

Členy školské rady jsou: Nikola Cardová – za školu 

paní Ing. Hana Vycpálková - za OÚ Dolní Přím 

paní Martina Bártová – zástupce rodičů žáků ZŠ 

Zasedání školské rady se uskutečnila v prosinci 2018 a v dubnu 2019 – viz zápisy ze zasedání. 
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2. Přehled vzdělávacích programů 

Mateřská škola pracovala podle školního vzdělávacího programu s názvem „Hrajeme si celý 

rok“. Třída mateřské školy byla smíšená, navštěvovaly ji děti ve věku 3 – 6 let. U 

předškolních dětí se učitelky v maximální míře soustředily na prohloubenou přípravu pro 

vstup do základní školy. Všechny ročníky základní školy pracovaly podle vzdělávacího 

programu ,,Tvořivá škola“. Ve škole bylo vyučováno ve dvou třídách: 1.a 3. roč. v I. třídě, 2. 

a 5. roč. ve II. třídě. Ve všech ročnících byl vyučován anglický jazyk. Školní družina 

pracovala podle výchovně vzdělávacího programu s motivačním názvem ,,Paprsky slunce“. 

 

 
 

3. Přehled pracovníků školy 

3.1. Základní údaje o pracovnících školy 

 
Počet pracovníků celkem 7 

Počet učitelek ZŠ 2 

Počet učitelek MŠ + vychovatelek ŠD 2 

Školnice 1 

Kuchařky 2 

 

 

3.2. Údaje o pedagogických pracovnících 
 

 

Ped. 

prac. 

Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Kvalifikace 

1 Ředitelka ZŠ 1 VŠ Ano 

2 Učitelka ZŠ 1,00 VŠ NE* 

3 MŠ – ved. učitelka 

ŠD - vychovatelka 

1,00 
0,25 

SPgŠ Ano 

Ano 

4 MŠ – učitelka 
ŠD - vychovatelka 

0,80 
0,25 

SPgŠ Ano 

Ano 

 
*pracovní poměr na dobu určitou jako zástup za učitelku na rodičovské dovolené 
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3.3. Odborná kvalifikace 

 
Ředitelka školy splňuje předpoklad odborné kvalifikace, dosud neabsolvovala kvalifikační 

studium pro ředitele škol a školských zařízení. Studium zahájeno 27. května 2019. 

Předpokládané ukončení v lednu 2020. 26. 8. 2019 přijata kvalifikovaná učitelka pro 1. stupeň 

ZŠ. 

 

Učitelky MŠ a vychovatelky ŠD jsou kvalifikované. 

 

 

3.4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 
 

 
 

Věk Do 35 let 35 – 50 let 50– 60 let celkem 

Počet zaměstnanců 1 2 1 4 

 

 

 

3.5. Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

 
 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 školnice 1,0 SOU - vyučena 

2 ved. ŠJ 
kuchařka 

0,3 
1,0 

SŠ – maturita 
SOU - vyučena 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce 
 

Zápis do základní školy pro školní rok 2019 – 2020 se uskutečnil dne 12. 4. 2019. Zápisu 

předcházel 19. 3. 2019 Den otevřených dveří, kdy se rodiče mohli seznámit s prostředím 

školy, případně se zúčastnit vyučování. 26. 11., 28. 1. a 18. 2. se uskutečnil program na 

přípravu k zápisu – Přípravná plavba do školy. Do 1. ročníku základní školy byli zapsáni 4 

žáci. Zápis do mateřské školy proběhl dne 10. 5. 2019. Bylo přijato 10 žádostí k předškolnímu 

vzdělávání, které byly posouzeny v souladu s kritérii pro přijetí dětí do MŠ. Do mateřské 

školy bylo zapsáno 6 dětí, 4 žádostem nebylo z kapacitních důvodů vyhověno. 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 
Ročník Počet žáků Prospělo Vyznamenání Neprospělo Slovní hodnocení 

1. 2          0 2            0                 0 

2. 2          0 2            0                 0                 

3. 7 1 6            0                 0 

4. 0          0               0            0                 0 

5. 4 1 3            0                 0 

 
5.2. Přehled o chování 

 
Ročník 1. 2. 3. 5. 

Počet žáků 2 2 7 4 

Pochvaly ŽK 35 21 8 15 

Pochvaly vysvědč. 0 0 1 3 

NTU 0 0 2 0 

Důtka TU 0 0 0 0 

Důtka ŘŠ 0 0 0 0 

2.stupeň 0 0 0 0 

3.stupeń 0 0 0 0 

Neomluvené hodiny 0 0 0 0 

 

 
5.3. Údaje o zameškaných hodinách 

 
 

 počet 

omluvených 

hodin 

průměr na žáka 

třídy 

počet 

neomluvených 

hodin 

průměr na žáka 

třídy 

Celkem 834 55,6 0 0 

 

 

5.4. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
 

speciální vzdělávací potřeby počet žáků 

Individuální vzdělávací plán 0 

Podpůrná opatření 1. stupně 0 

Podpůrná opatření 2. až 5. stupně 0 
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5.5. Mimořádně nadaní žáci 
 
 

nadaní žáci počet žáků 

Rozšířená výuka předmětů 0 

Individuální vzdělávací plán 0 

Přeřazení do vyššího ročníku 0 

 

 
6. Prevence rizikového chování 

 
6.1. Prevence rizikového chování 

 
 

Vzdělávání Komentář 

Školní metodik prevence Dle Školního preventivního programu 

Pedagogičtí pracovníci školy Učitelky a vychovatelky zajišťovaly průběžně po celý 

školní rok prevenci rizikového chování formou rozhovorů 

a besed. 

 
6.2. Počet výskytu rizikového chování, které škola řešila 

 
rizikové chování počet 

Drogová závislost 0 

Alkohol, kouření 0 

Šikanování 0 

Kriminalita a delikvence 0 

Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 

Vandalismus 0 

Záškoláctví 0 

 
 

7. Údaje o dalším vzdělávání ped. pracovníků 
 

Vzdělávací program Počet pracovníků 

Kurz první pomoci 2 – učitelky MŠ 

Správní řízení 2 – ředitelka, vedoucí učitelka MŠ 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
Žáci naší ZŠ i děti MŠ se v průběhu školního roku zúčastnili různých kulturních i sportovních 

akcí, které buď pořádáme sami či ve spolupráci s jinými organizacemi. Vzhledem k tomu, že 

ZŠ a MŠ sídlí v jedné budově, některé akce pořádáme společně pro děti obou součástí. Škola 

má své webové stránky, na kterých se souhlasem rodičů prezentujeme fotografie z těchto akcí. 

Jako v minulých letech máme od obce zapůjčené nástěnky (skříňky) – na Probluzi, kde 

vystavuje své práce MŠ a na Dolním Přímě, kde se prezentuje základní škola s fotografiemi z 

různých akcí, či úspěchy svých žáků. 

 

8.1. Akce ZŠ 
 
 

9. 10. 2018 Zoopark Stěžery 

25. 10. 2018 Halloween – akce s rodiči 

31. 10. 2018 Návštěva Hvězdárny v HK 

12. 11. 2018 Vánoční fotografování 

22. 11. 2018 Keramická dílna DDM HK – výroba vánočního dárku 

23. 11. 2018 Hudebně – výchovný pořad J. S. Bach 

5. 12. 2018 Mikulášská nadílka ve škole 

6. 12. 2018 Návštěva keramické dílny v DDM HK – glazování, Čertovské experimenty 
UHK 

11. 12. 2018 Vánoční besídka pro seniory v obecním hostinci 

18. 12. 2018 Návštěva Nivy s.r.o.,+ OU Dolní Přím – vánoční pásmo 

20. 12. 2018 Vánoční besídka pro rodiče v tělocvičně školy 

14. 1. 2019 Přednáška o medu a včelím společenství 

29. 1., 5. 2. Výuka bruslení 

14. 2. 2019 Karneval 

21. 2. 2019 Turnaj ve florbalu – ZŠ Mžany 

19. 3. 2019 Den otevřených dveří + odpolední tvoření 

10. 4. 2019 Soutěž Dobývání pevnosti Habrman – v ZŠ Habrmanova v HK 

16. 4. 2019 Velikonoční turnaj ve vybíjené – ZŠ Malšova Lhota 

17. 4. 2019 Velikonoční koledování v obci 

30. 4. 2019 Divadlo Drak – Bílý tesák 

6. 5. 2019 Exkurze – Hasičský záchranný sbor Kukleny HK 

14. 5. 2019 Dental alarm – dentální hygiena 

23. 5. 2019 Oblastní přebory v lehké atletice – ZŠ Černožice 

27. 5. – 31. 5. Škola v přírodě – Orlické Záhoří 

6. 6. 2019 Turnaj ve vybíjené – Mikroregion Nechanicko 

11. 6. 2019 Okresní přebory v lehké atletice HK 

24. – 26. 6. Stanování ve škole – 5. ročník 
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8.2. Akce MŠ 
 
 

7. 10. 2018 Vítání občánků 

9. 10. 2018 Zoopark Stěžery 

25. 10. 2018 Halloween – akce ve škole s rodiči 

23. 11. 2018 Divadlo Nový Bydžov – Včelí medvídci 

5. 12. 2018 Mikulášská nadílka ve škole 

6. 12. 2018 Vánoční výlet do Ratibořic 

11. 12. 2018 Vánoční představení pro seniory 

18. 12. 2018 Vánoční koledování v obci 

20. 12. 2018 Vánoční besídka pro rodiče 

14. 1. 2019 Přednáška o medu + medová snídaně 

14. 2. 2019 Karneval 

7. 3. 2019 Světelná laboratoř 

24. 3. 2019 Vítání občánků 

11. 4. 2019 Stěžerská básnička 

17. 4. 2019 Velikonoční koledování v obci 

6. 5. 2019 Návštěva Hasičského záchranného sboru Kukleny 

14. 5. 2019 Projekt – dentální hygiena 

23. 5. 2019 Olympiáda – Mikroregion Nechanicko 

27. 5. – 31. 5. Škola v přírodě – Orlické Záhoří 

11. 6. 2019 Výlet - Častolovice 

 

 
8.3. Účast žáků v soutěžích 

 
 

Název soutěže Počet žáků Disciplína Umístění 

Miniturnaj ve florbalu 
Turnaj ve vybíjené Malš. Lhota 

Atletika Černožice 

8 
9 

7 

 5. místo 
8. místo 

7 medailí 

Vybíjená Mikroregion 

Nechanicko 

10  5. místo 

Olympiáda mateřských škol – 

Mikroregion Nechanicko 

5  2 medaile 
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8.4. Péče o volný čas žáků – zájmová činnost 

 
Ve volném čase mají žáci naší školy možnost navštěvovat zájmové kroužky, které jsou pro ně 

pořádány. 

V tomto školním roce se jednalo o tyto kroužky: 

 Kroužek Juda vedl trenér SKP Nový Bydžov Jaroslav Hnát a byl určen pro 
předškoláky MŠ a mladší děti ZŠ. Kroužek byl za poplatek. 

 Výtvarný kroužek pro žáky ZŠ a MŠ – vedla paní Ing. Hana Vycpálková přes 

agenturu Kroužky východní Čechy. Kroužek byl za poplatek. 

 

Kroužek Termín Počet dětí Ročník 

Výtvarný kroužek středa 13:45 – 14:45 
středa 15:00 – 15:45 

9 
10 

1.-3. 

MŠ 

Judo středa 12.45 – 13.30 9  

 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve dnech 12. - 14. května 2019 navštívila naši školu Česká školní inspekce. 

Předmět inspekční činnosti: 
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou, 

hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a 

příslušnými rámcovými vzdělávacími programy vykonávané podle § 174 odst. 2 písm. a), b) a c) 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Výsledek inspekční činnosti – viz Inspekční zpráva Čj. ČŠIH-202/19-H, která je veřejná, je k 

nahlédnutí v ZŠ, na OÚ Dolní Přím. 
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10. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech fin. 

z cizích zdrojů 

 
10.1. Projekt Mléko do škol 

10.2. Projekt Ovoce a zelenina do škol 

10.3. Podpora ZŠ a MŠ Probluz II 

 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011175 

 

 

Jaké aktivity jsou podporovány – projektová výuka, pomoc žákům ohroženým školním 

neúspěchem, zájmové kluby, další vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemná výměna 

zkušeností mezi pedagogy. Do projektu jsme vstoupili 1. 1. 2019, délka projektu – 2 roky. 

Celková částka, kterou jsme obdrželi, činí 210 708,- Kč. 

 

 

11. Finanční podmínky vzdělávání 

 
11.1. Přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu přidělené KÚ na 

rok 2019 
 

 
 

Rozpočet přímých NIV na rok 2019  

platy pedagogů 1 839 669 Kč 

platy nepedagogů 543 788 Kč 

odvody 810 375 Kč 

FKSP  47 669 Kč 

ONIV (pomůcky a nemoc)  31 104 Kč 

NIV celkem                         3 272 605 Kč 
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11.2. Příspěvek od zřizovatele 

 
Provozní náklady 1. 400 000 Kč 

 

Tuto částku nám zřizovatel převedl na účet, finanční vypořádání proběhne až po ukončení 

kalendářního roku. Do provozních nákladů jsou zahrnuty částky za veškeré energie a vodu, 

dále částka za internet a telefon, různé opravy a revize, školní potřeby, které nelze vyplatit z 

ONIV, doprava obecním autem na různé akce a další. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Probluzi dne 1. 10. 2019 Zpracovala: Mgr. Olga Marečková 

ředitelka školy 


