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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, Bc. Zuzana Dvořáková 
(od 1.1.2020 – zástup za MD) 

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

www.zsprobluz.dolni- prim.cz 

ID datové schránky: dsnmrqr 

 

 
1.2 Charakteristika školy 

 
Základní škola a Mateřská škola, Probluz je malotřídní základní škola, jejímž zřizovatelem je Obec 

Dolní Přím.  

Od roku 2003 je škola příspěvkovou organizací, která sdružuje součásti: základní škola – 2 třídy, 

mateřská škola – 1 třída, školní družina – 1 oddělení, školní jídelna. 

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

školní hřiště, hřiště AFK Probluz, koupaliště. 

Obě součásti, jak mateřská škola, tak i základní škola spolu úzce spolupracují, pořádají společné 

kulturně společenské akce pro děti, rodiče a veřejnost. Děti a žáci školy spolupracují nejen na 

přípravě společných vystoupení při různých příležitostech, ale navštěvují společně některé zájmové 

kroužky, divadelní představení, exkurze, výlety. Děti a žáci školy společně reprezentují školu na 

veřejnosti. 

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem od 3 do 7 let. Cílem předškolního 

vzdělávání je všestranně rozvíjet osobnost dítěte. 

Škola využívá při vzdělávání výhod malotřídního vzdělávání. Žáci ve škole spolupracují napříč 

ročníky. Žáci se učí vzájemné spolupráci. Ve výuce je často zařazováno projektové vyučování, 

práce ve skupinách a dvojicích. Žáci jsou vedeni k samostatnosti již od prvního ročníku. V pátém 

ročníku prokazují při výuce velkou míru samostatnosti a zodpovědnosti, což jim usnadňuje 

bezproblémový přechod na druhý stupeň.  

 

mailto:zsmsprobluz@dolni-prim.cz
http://www.zsprobluz.dolni-/
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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 6 žáků 

II. třída – žáci 2. a 4. roč. – celkem 9 žáků 

     Tento školní rok nebyl zastoupen 5. ročník. 

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 4. ročník 3 hodiny 

týdně dle RVP. 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. – 4. 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 rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

Podpora ZŠ a MŠ II (šablony) byla podpořena projektová výuka, sdílení zkušeností pedagogů 

různých škol, vzdělávání pedagogů. 

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

Prostředí, prostory a vybavení školy komentář 

Učebny, herny a další místnosti a jejich 

estetická úroveň 

herna MŠ – výměna podlahové krytiny, 

modernizace ředitelny, výměna stropního 

osvětlení 

Odpočinkový areál, hřiště, zahrada ano 

Sportovní zařízení tělocvična – výměna deskových 

otopných těles 

Pozemky ano 

Dílny ne 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

stavebnicemi, hudebními nástroji, sportovním 

nářadím apod. 

postupně obměňováno a doplňováno 

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

zřizovatele, odpovídající doložkám MŠMT 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

počítačová síť, internet, interaktivní tabule, 
postupně dovybavováno 

 

 

 
 

1.5.1 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. Děti MŠ absolvovaly plavecký výcvik 

v plavecké škole Vlnka Všestary, předškoláci lyžařskou školu. Nejčastější formou činností 

byla hra řízená učitelkou, např. hry s pravidly, dramatické a pohybové. V průběhu července 

byla provedena výměna podlahové krytiny v MŠ a vymalování. Hračky a pomůcky jsou 

nakupovány průběžně dle potřeby a finančních možností. V rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání, Podpora ZŠ a MŠ II (šablony) byla podpořena projektová 

výuka, sdílení zkušeností pedagogů různých škol, vzdělávání pedagogů.  

     Od 1. 1. 2020 vykonává funkci vedoucí učitelky MŠ Bc. Zuzana Dvořáková – zástup za MD.    

     V září 2019 byla přijata pracovnice na pozici školního asistenta, od 1. 3. 2020 je zařazena na  

     pozici asistent pedagoga.        
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1.5.2 Školní družina 
 

Provoz školní družiny je denně od 12 do 15:30 hodin. V tomto školním roce bylo zapsáno 15 

žáků 1. – 4. 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“, 

nasbírali 720 kg kaštanů, které předali myslivcům pro dokrmování lesní zvěře v zimě. 

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Podpora ZŠ a MŠ II (šablony) 

byla podpořena výuka cizích jazyků – pro účastníky ŠD byl realizován klub konverzace 

v cizím jazyce. 

 

 

 

1.5.3 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 kuchařce zřizovatel- dohoda o provedení 

práce. V tomto školním roce bylo ke stravování zapsáno 20 dětí MŠ, 15 žáků ZŠ a 9 

zaměstnanců. V tomto školním roce se uvařilo průměrně za měsíc 332 porcí obědů pro MŠ a 

292 porcí pro ZŠ. ŠJ spolupracuje s těmito dodavateli: Řeznictví a uzenářství u Motyčků, TS 

FOODS Company s.r.o., Potraviny CBA, ZENA-paliva, Bonno, Hovorka, Tropico.  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. 

 

 
 

1.6 Školská rada 
 

Členové 

Nikola Cardová, Bc. Zuzana Dvořáková, Ing. Hana Vycpálková, Martina Bártová DiS 
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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: v I. třídě 1. a 3. ročník, 

2. a 4. roč. ve II. třídě. Ve všech ročnících byl vyučován anglický jazyk. Školní družina 

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

 

Učební plán pro 1. stupeň základní školy 

 

Vzdělávací 
oblast 

   Vyučovací  
   předmět 

ročník 
minimální 

časová 
dotace 

disponibilní 
hodiny 

  1. 2. 3. 4. 5.  

jazyk a 
jazykové 

komunikace 
český jazyk 7+1 7+2 7 + 1 7+1 7 35 +5 

 cizí jazyk 0+1 0+1 3 3 3 9                 +2 

matematika a 
její aplikace 

matematika 4 4+1 4+1 4 + 1 4+1 20 +4 

Informační a 
komunikační 
technologie 

informatika - - - - 1         1 

člověk a jeho 
svět 

prvouka 2 2 2 + 1 - - 6 +1 

 přírodověda - - - 1+ 1 2 3 +1 

 vlastivěda - - - 2 1+1 3 +1 

umění a 
kultura 

hudební výchova 1 1 1 1 1        5 

 výtvarná výchova 1 1 1 2 2        7 

člověk a 
zdraví 

tělesná výchova 2 2 2 2 2       10 

člověk a svět 
práce 

pracovní činnosti 1 1 1 1 1         5 

týdenní hodinová dotace a 
disponibilní hodiny 

18+2 18+4 21+3 23+3 24+2 104 +14 

celkový týdenní počet hod. -  
maximum týdně 

20 22 24 26 26 118 
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3 Přehled pracovníků školy 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 
Počet pracovníků celkem 10 

Počet učitelů ZŠ 3 

Počet učitelek MŠ 2 

Počet vychovatelů ŠD 1 

Počet asistentů pedagoga 1 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 2 

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 

Funkce Úvazek Stupeň 

vzdělání 

Aprobace 

 Mgr. Olga Marečková ředitelka  1,00 VŠ 1.-5. r. 

 Mgr. Olga Marková učitelka ZŠ 1,00 VŠ 1.-5.r. 

 PhDr. Ivan Macek učitel ZŠ 0,32 VŠ Aj, Z, D 

 Bc. Petra Kučerová vychovatelka ŠD 0,29 VŠ  

 Nikola Cardová ved. uč. MŠ 1,00 SŠ  

 Bc. Zuzana Dvořáková ved. uč. MŠ od 
1.1.2020 –zástup 
za MD 

1,00 VŠ  

 Petra Baliharová učitelka MŠ 
vychovatelka ŠD 

0,90 
0,29 

SŠ 
SŠ 

 

 Martina Bártová, DiS. asistent pedagoga 0,75 SŠ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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3.3 Odborná kvalifikace 
    Ředitelka školy splňuje odbornou kvalifikaci. 

    Učitel ZŠ splňuje kvalifikaci pro výuku anglického jazyka. 

    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 3 3 7 

 

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

 
 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

 Lenka Novotná školnice 1,0 střední s VL 

 Dita Havrdová 
 Lenka Podsadlová 

vedoucí ŠJ 
kuchařka 

0,25 
1,0 

střední s MZ 
střední s VL 

 

 

4 Zápis k povinné školní docházce 
 

Zápis do základní školy pro školní rok 2020 – 2021 se vzhledem k uzavření škol uskutečnil od 

6. 4. 2020 do 17. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí. Zápis měl pouze formální část.  

Do 1. ročníku základní školy bylo zapsáno 5 žáků, udělen byl jeden odklad povinné školní 

docházky. 

Zápisu předcházel program na přípravu k zápisu – Přípravná plavba do školy, který se 

uskutečnil 9. 12. 2019, 20. 1. a 24. 2. 2020.  

Zápis do mateřské školy proběhl od 2. do 16. 5. 2020 bez osobní přítomnosti dětí. Bylo přijato 

10 žádostí k předškolnímu vzdělávání, které byly posouzeny v souladu s kritérii pro přijetí 

dětí do MŠ. Do mateřské školy bylo zapsáno 5 dětí,  5-ti 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 s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Slovní hodnocení 

1. 4          4 0            0                 0 

2. 2          2 0            0                 0                 

3. 2         2 0            0                 0 

4. 7          6         1            0                 0 

 
5.2 Přehled o chování 

 
Ročník 1. 2. 3. 4. 

Počet žáků 4 2 2 7 

Pochvaly ŽK 45 11 8 16 

Pochvaly vysvědč. 3 1 0  1 

NTU 0 0 0 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 

I. 1./2 pol. 
II 1./2. pol.      

  113/55 
 209/102 

18,83/9,17 
23,22/11,3 

0 
0 

0 
0 

 

5.4 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
 

speciální vzdělávací potřeby počet žáků 

Individuální vzdělávací plán 0 

Podpůrná opatření 1. stupně 1 

Podpůrná opatření 2. až 5. stupně 1 

Žákovi byla poskytována podpůrná opatření přiznaná na základě vyšetření 

PPP. 

 



5.5 Mimořádně nadaní žáci 
 
 

nadaní žáci počet žáků 

Rozšířená výuka předmětů 0 

Individuální vzdělávací plán 0 

Přeřazení do vyššího ročníku 0 

 

 
6 Distanční výuka  

 
V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 

v ČR a rozhodnutím vlády ČR uzavřít školy byla naše základní škola uzavřena od 11. 3. do 24. 5. 

2020. Výuka v tomto období probíhala formou distančního vzdělávání.  

Vyučující vypracovávali metodické materiály, vytvářeli pracovní listy a různé formy zápisu látky. 

Probíhala komunikace pedagogů s rodiči i žáky prostřednictvím webových stránek školy, emailu 

nebo telefonu.  

Učivo bylo rozplánováno na týden. Žákům jednotlivých ročníků byly pravidelně zadávány 

instrukce k domácí přípravě. Některé domácí úlohy měly pouze informační charakter, na ostatní 

žáci odpovídali elektronicky. Žákům byly materiály poskytovány elektronicky. Žákům byly 

poskytnuty přístupy k výukovým programům Didacta.cz, Nová škola. Bylo individuálně pracováno 

i s žáky s podpůrným opatřením. Vychovatelka ŠD zasílala náměty k výtvarnému tvoření. 

Online výuka probíhala individuálně prostřednictvím aplikace WhatsApp a Cisco. 

Porozumění a zpětná vazba byla průběžně monitorována zasíláním kopií žákovských prací. Na 

základě těchto prací byli žáci klasifikováni nebo slovně hodnoceni. 

Mateřská škola byla uzavřena od 17. 3. 2020. Komunikace probíhala prostřednictvím webových 

stránek školy, emailu nebo telefonu. Dětem byly pravidelně zasílány pracovní listy k procvičování 

a tvoření, odkazy na online procvičování a výuková videa.  

 

Prezenční vzdělávání v době po znovuotevření školy 

Po znovuotevření škol nadále probíhala výuka dle Školního vzdělávacího programu Tvořivá škola 

za dodržování stanovených hygienických a provozních opatření. O změnách organizace výuky byli 

žáci, jejich rodiče i zaměstnanci školy podrobně informováni ředitelkou školy prostřednictvím 

webových stránek školy. Tyto pokyny jsou uvedeny v dokumentu níže: 

 
PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBDOBÍ OD 25. 5. DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

Příchod ke škole a pohyb před školou 

 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Tato povinnost platí i v 

prostorách šatny a chodeb. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

 Příchod žáků ZŠ v době od 7:40 do 7:50 hodin  

 Žáci vstupují do šaten okamžitě po příchodu do školy, zbytečně se nezdržují před školou ani v šatnách.  

Po převlečení odcházejí žáci dle instrukcí školnice do tříd.  

Třída I  –  žáci 1. a 3. ročníku 

Třída II – žáci 2. a 4. ročníku 

 Žáci ZŠ se pohybují v 1. patře školy, využívají toalety a umyvadla v 1. patře. 

Přízemí (umývárna, WC) je k dispozici pouze dětem MŠ. 

Dodržování hygienických pravidel a nošení roušek 

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.  

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla (pravidelné mytí a dezinfekce rukou, nošení roušky 

ve stanovených prostorách). Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného 

zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy. 
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Dodržování pravidel ve třídách 

 Po příchodu do třídy si každý žák umyje a vydezinfikuje ruce (důkladně 20 až 30 sekund). Dále si žáci 

dezinfikují ruce po každém vzdělávacím bloku i po použití toalet.  

 Žáci se budou zdržovat ve své třídě. 

 Třídní učitelé zajistí rozmístění lavice v dostatečné vzdálenosti od sebe, v každé lavici bude sedět jeden žák 

(stanovený odstup mezi žáky 2 m, minimálně však 1,5 m).  

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 

metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, např. při skupinové práci, musí se roušky nosit i ve třídě.  

 Při sejmutí roušky si ji každý žák ukládá do sáčku.   

 Vyučující zajišťují časté větrání tříd.  

              

 Dopolední vzdělávací aktivity 

 Dopolední aktivity budou probíhat v níže uvedených časech. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků 

v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku (distanční vzdělávání).  

 Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Vzdělávání bude zaměřeno 

především na hlavní předměty, výuka tělesné výchovy v běžné podobě nebude probíhat. V případě 

sportovních aktivit využijeme venkovních prostor areálu školy.  

 Při hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude vyučující přihlížet k hodnocení žáků v 1. 

pololetí školního roku 2019/2020, k hodnocení za období 3. čtvrtletí, kdy žáci docházeli do školy, k 

podkladům z distančního vzdělávání a u žáků přítomných ve škole osobně k podkladům za hodnocení 4. 

čtvrtletí školního roku 2019/2020. (Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 

druhém pololetí školního roku 2019/2020) 

Časový rozvrh dopoledních vzdělávacích aktivit 

Skupina 1 

Žáci 1. – 4. ročníku (max. 15 žáků) 

1. – 3. ročník pondělí – pátek 8:00 – 11:40 

4. ročník pondělí – pátek 8:00 – 12:15 

            

  

Odpolední vzděl. aktivity  

   

 Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně 

vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. 

 Rodiče si žáky mohou vyzvednout z odpoledních aktivit u hlavních vchodových dveří.  

Časový rozvrh odpoledních vzdělávacích aktivit 

Skupina 1 pondělí – pátek 12:00 – 15:30 

Přidělení pedagogů ke skupině 

 dopoledne odpoledne 

Skupina 1 O. Marečková, O. Marková P. Kučerová 

Omlouvání žáků 

 Pedagogové vedou evidenci o docházce žáků do skupiny. V případě nepřítomnosti žáka ho zákonný zástupce 

omlouvá dle školního řádu a informuje školu o tom, zda bude žák nadále docházet do skupiny. Absence se 

nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka. 

Povinnosti podepsat čestné prohlášení 

 Rodiče vyplní a podepíší Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění u žáka. Čestné 

prohlášení je ke stažení na webových stránkách školy v sekci Dokumenty. 

Stravování žáků 

 Žáci 1. – 3. ročníku odchází na oběd v 11.40 hod. (zajišťuje O. Marková) 

 Žáci 4. ročníku odchází na oběd ve 12:15 hod. (zajišťuje O. Marečková) 

 Před vstupem do jídelny si žáci důkladně umyjí a vydezinfikují ruce.  

 Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.  

 Pedagog zajistí dodržení dostatečných rozestupů mezi žáky při stolování a dohlíží na dodržování hygienických 

zásad při stravování.  

 Pokrmy včetně čistých příborů vydává provozní personál.  

 Svačiny pro ZŠ nebudou do konce června poskytovány. 

 Žáci si mohou přinést vlastní stravu (místo oběda). 

Při zajištění provozu základní školy se škola ve spolupráci se zřizovatelem bude dále řídit pokyny MŠMT uvedenými v 

dokumentu OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 

2019/2020.  

V Probluzi dne 12. 5. 2020                                                                                  Mgr. Olga Marečková, ředitelka školy  



12  

7 Prevence rizikového chování 

 
7.1 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 výukových videí. 

 
7.2 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 

 
 

8 Údaje o dalším vzdělávání ped. pracovníků 
 

Vzdělávací program Počet pracovníků 

Osobnostně sociální rozvoj  MŠ – 2, ZŠ -2 

Polytechnické vzdělávání  MŠ – 2, ZŠ – 1, ŠD - 1 

Čtenářská gramotnost ZŠ - 1 

Matematická gramotnost ZŠ - 1 

Přijímací řízení do ZŠ videokonference ZŠ - 1 

Přijímací řízení do MŠ videokonference MŠ -1 

Jazykové vzdělávání  MŠ -1 

Studium pro asistenty pedagoga MŠ -1 
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9 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. 

 

9.1 Akce ZŠ 
 
 

27. 9. 2019  Den hraček – projektový den 

18. 10. Projektový den - Myslivost 

31. 10.  Podzimní radovánky – akce ZŠ a MŠ pro rodiče a děti 

7. 11.  Keramická dílna DDM HK  

15. 11.  Projektový den Kroužky. cz – vánoční tvoření 

4. 12.  Vánoční přání ve firmě Niva s.r.o. 

5. 12.  Mikulášská nadílka ve škole 

11. 12. Zahájena výuka plavání 

12. 12.  Vánoční vystoupení pro seniory 

19. 12.  Vánoční vystoupení pro rodiče a veřejnost 

17. 2.  Projektový den – finanční gramotnost 

18. 2. 2020 Karneval 

18. 2.  Miniurnaj ve florbalu – ZŠ Mžany 

24. 2. – 27. 2.   Lyžařský kurz 

1. 6. Den dětí – hry, soutěže 
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9.2 Akce MŠ 
 
 

9. 10. 2019  Výlet Hradiště HK 

25. 10.   Projektový den -Myslivost 

31. 10.   Podzimní radovánky – akce pro rodiče 

1. 12.   Vánoční výstava dětských výrobků v obci 

4. 12.   Vánoční vystoupení v Nivě s.r.o. 

5. 12.  Mikulášská nadílka  

12. 12.   Vánoční představení pro seniory 

19. 12.  Vánoční vystoupení pro rodiče 

Leden – březen 2020  Výuka plavání Vlnka Všestary 

18. 2. 2020  Karneval 

22. 2.   Vítání občánků 

24. 2. – 27. 2.   Lyžařský kurz pro předškoláky 

1. 6.  Mezinárodní den dětí  

19. 6.  Rozloučení s předškoláky v MŠ 

 

 
9.3 Účast žáků v soutěžích 
 
 

Název soutěže Počet žáků Disciplína Umístění 

Miniturnaj ve florbalu 
  

7 
 

 5. místo 
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9.4 Péče o volný čas žáků – zájmová činnost 

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

pořádány. 

 

Kroužek Termín Počet dětí Ročník 

Výtvarný kroužek úterý 15:00 – 16:00 
Kroužky.cz 

9 
 

        1. – 4. 

Tancujeme s radostí středa 16:00 – 16:45 8          1. – 4., MŠ 

Florbal čtvrtek 16:00 – 17:00 9          2. - 4. 

Konverzace 
v anglickém jazyce 

pondělí 13:30 – 15:00 
 

9 
 

        3. a 4. 

 

 

 

 

 

10 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

  V letošním školním roce neproběhla inspekční činnost ČŠI, současně jsme nebyli zapojeni do    

  žádného šetření ČŠI.  
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11 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

fin. z cizích zdrojů 

 
11.1 Projekt Mléko do škol 

11.2 Projekt Ovoce a zelenina do škol 

11.3 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. 

 

 

12 Finanční podmínky vzdělávání 

 
12.1 Přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu přidělené KÚ na rok 2020 
 

 
 

Rozpočet přímých NIV na rok 2020  

platy pedagogů 2 536 177 Kč 

platy nepedagogů    818 450 Kč 

odvody 1 133 865 Kč 

FKSP      65 292 Kč 

ONIV      78 285 Kč 

NIV celkem                           4 632 069 Kč 
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12.2 Příspěvek od zřizovatele 

 
Provozní náklady    800 000 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 na různé akce a další. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Probluzi dne 5. 10. 2020 Zpracovala: Mgr. Olga Marečková 

ředitelka školy 


