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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: Bc. Zuzana Dvořáková 

Kontakt tel.: 495 443 019, 739 214 481 
e-mail: zsmsprobluz@dolni-prim.cz  

 www.zsprobluz.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. 

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
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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 20 

Mateřská škola 20 1 19 

Školní družina 25 1 20 

Školní jídelna 65 x 39 

 

 

 
1.4.1 Základní škola 

 
Základní školu navštěvovalo v tomto školním roce 20 žáků. Žáci byli rozděleni do dvou 

tříd: I. třída – žáci 1. a 2. roč.  -  celkem 9 žáků 

            II. třída – žáci 3., 4. a 5. roč. – celkem 11 žáků 

Žáci všech ročníků byli vyučováni podle školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání Tvořivá škola. Žáci se vyučovali cizímu jazyku – angličtině. 1. a 2. ročník 1 

hodinu týdně. 3., 4. a 5. 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.  

 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, komunitně osvětová 

setkávání, 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 deskových otopných 

těles 

 

Odpočinkový areál, hřiště, zahrada ano 

Sportovní zařízení ano 

Pozemky ano 

Dílny ne 

 Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

apod. 

výborné 

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

zřizovatele, odpovídající doložkám MŠMT 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

 dobré 
 

Investiční rozvoj - údržba budovy školy – oprava fasády, 
  oprava střechy 
- nové oplocení hřiště s umělým povrchem 
- úprava vjezdu na školní pozemek 
- zahrada MŠ - výměna herních prvků  
 

 

 
 

1.5.1 Mateřská škola 
 

Výchova a vzdělávání dětí MŠ probíhá ve věkově heterogenní skupině podle školního 

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

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

potřebu poznávat nové věci, tvořit a spolupracovat. Při vzdělávání a předškolní přípravě dětí 

je respektována individualita každého dítěte. Naše snaha směřovala k tomu, aby dítě 

mateřskou školu navštěvovalo rádo a bylo v ní šťastné a spokojené. I z tohoto důvodu také 

úzce spolupracujeme s rodiči našich dětí a dbáme na vzájemnou otevřenou komunikaci. 

Nejčastější formou činností byla hra, spontální i organizovaná učitelkou, např. hry s pravidly, 

dramatické a pohybové. Hračky a pomůcky jsou nakupovány průběžně. V rámci Operačního 

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

projektová výuka, vzdělávání pedagogů.  
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1.5.2 Školní družina 
 

Provoz školní družiny je denně od 11:45 do 16:15 hodin. V tomto školním roce bylo zapsáno 

20 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. Vychovatelka se zaměřovala 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 540 kg kaštanů, které předali myslivcům pro dokrmování lesní zvěře v zimě. 

 

 

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 19 dětí MŠ, 20 žáků ZŠ a 9 

zaměstnanců. 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   
 

Datum zřízení 1. 1. 2006 

Počet členů 3 

 

 

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací 

programy   

 

Kód Obor vzdělávání Poznámky  Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola RVP 1., 2.,3.,4.,5. ročník 

 

 

 



7  

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 

 Učitelé ZŠ          2,51 

 Učitelky MŠ          2 

Vychovatelka ŠD  0,80 

 Asistent pedagoga          0,75 

Správní zaměstnanci ZŠ          1 

Správní zaměstnanci ŠJ  1,25 

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 

 

Pedagog

ičtí 

pracovn

íci 

Funkce Úvazek Stupeň 

vzdělání 

Aprobace 

 1. ředitelka  1,00 VŠ 1. - 5. r. 

 2. učitelka 1,00 VŠ 1. - 5. r. 

 3. učitel  0,41 VŠ Aj, Z, D 

 4. vychovatelka  0,80 VŠ  

 5. vedoucí učitelka MŠ  1,00 VŠ  

 6. učitelka MŠ 
 

1,00 
 

SŠ 
 

 

 7. asistent pedagoga 0,75 SŠ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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3.3 Odborná kvalifikace 
  

Odborná 

kvalifikace 

% Aprobovanost ve 

výuce 

% 

Učitelé 1. stupně 95 Učitelé 1. stupně 95 

Vychovatelka ŠD 100 Vychovatelka ŠD 100 

Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 

 

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 

 1. školnice 1,0 střední s VL 

 2. 
 3. 

vedoucí ŠJ 
kuchařka 

0,25 
1,0 

střední s MZ 
střední s VL 

 

 

4 Zápis k povinné školní docházce 
 
 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do 

první třídy 
z toho počet dětí 

starších 6ti let 

(nástup po 

odkladu)  
 

počet odkladů pro 

školní rok 2021/22  
 

 

1 
 

3 

 

0 

 

0 
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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 

kombinované 

1. 5 5 0 0 0 

2. 4 3 0 1 1 

3. 2 2 0 0 0 

4. 2 2 0 0 0 

5. 7 5 2 0 0 

Celkem 20 17 2 1 1 

 
5.2 Přehled o chování 

 
Třída Počet žáků Pochvaly  

ŽK 

Pochvaly  

vysvědčení 

Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 

1. 5 25 5 0 0 0 

2. 4 16 3 0 0 0 

3. 2 5 0 0 0 0 

4. 2 4 0 0 0 0 

5. 7 3 1 0 0 0 

Celkem 20 53 9 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.      

  168/158 
 145/266 

18,66/17,6 
13,18/24,2 

0 
0 

0 
0 

 

5.4 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
 

speciální vzdělávací potřeby počet žáků 

Individuální vzdělávací plán 1 

Podpůrná opatření 2. až 5. stupně 2 

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 uzavření škol -  14. 10. 2020 do 30. 11. 2020, 4. 1. 2021 do 9. 4. 

2021 3., 4. a 5. ročník. 1. 3. do 9. 4. 2021 1. a 2. ročník. 

Výuka v tomto období probíhala formou distančního vzdělávání v platformě Microsoft Teams for 

Education. 

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. 

Porozumění a zpětná vazba byla průběžně monitorována zasíláním kopií žákovských prací či testy 

vytvořené v platformě Teams Forms. Na základě těchto prací byli žáci klasifikováni nebo slovně 

hodnoceni. 

Mateřská škola byla uzavřena od 1. 3. 2021 do 9. 4. 2021. 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.  
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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 – 1 

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

Čtenářská gramotnost ZŠ - 2 

Matematická gramotnost ZŠ - 1 

DVPP pro vedoucí pracovníky ZŠ - 1 

Jazykové vzdělávání  MŠ -1 

Školení první pomoc  MŠ – 3, ZŠ – 3, ŠD - 1 

Školení pro vedoucí pracovníky  ZŠ - 1 
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9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
9.1 Akce ZŠ 
 
 

 Září   Komunitně osvětové setkání – Finanční gramotnost 

 Projektový den se spisovatelkou Ilonou Fišerovou 

 Exkurze Statek Dlouhé Dvory – propagace zemědělství 

 Říjen Projektový den - včelstvo  

 Projektový den – Stavitel města 

 Prosinec Projektový den – Zelená energie 

 Vánoční nadílka 

 Leden Karneval (1. a 2. ročník) 

 Únor Sportovní odpoledne – zimní radovánky za školou 

 Březen Velikonoční putování po obci – zábavné úkoly pro žáky, děti i rodiče 

 Duben Čarodějnický den – program na školní zahradě 

 Květen Projektový den - dopravní výchova 

 Komunitně osvětové setkání – Život dravců a ochrana přírody 

 Červen Dětský den 

 Beseda s policií ČR 

 Preventivní program – Veselé zoubky 

 Výchovný program – Etiketa ve škole a ve společnosti 

 Zahradní slavnost – rozloučení se žáky 5. ročníku a pasování předškoláků 

 Kurz první pomoci  
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9.2 Akce MŠ 
 
 

Září Komunitně osvětové setkání Bublinkohraní 

 Komunitně osvětové setkání – finanční gramotnost 

 Ukliďme Česko 

Říjen Projektový den – Stavitel města 

 Projektový den – Pes přítel člověka 

 Projektový den – Zdravé nožky 

 Vítání občánků 

 Dýňohrátky 

Prosinec Sv. Barbora 

 Čertí školka 

 Vánoční nadílka 

Březen Velikonoční putování po obci  

Duben Čarodějnický rej 

Květen  Komunitně osvětové setkání Dravci 

Červen Mezinárodní den dětí – putování za pokladem 

 Vítání občánků  

 Eko program víla Eliška 

 Komunitně osvětové setkání Z pohádky do pohádky  

 Rozloučení s předškoláky 

 

 
9.3 Účast žáků v soutěžích 
 
 

Název soutěže Počet žáků Disciplína Umístění 

Výtvarná soutěž – Táto, mámo 
zasaď strom (ZŠ Malšova 
Lhota) 

 MŠ Pohádkové leporelo 

 (Hradecký venkov MAP ORP)  

 Malované kamínky (Charita)    

4 
 
 

 

9 

10 

  
 

 

 

3. 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. – 5. 

Florbal pondělí, středa 10          1. - 5. 

 

 

 

 

 

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 Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 

2020 
 
 

a) příjmy  

- státní rozpočet 4 583 669 Kč 

- provozní rozpočet    800 000 Kč 

b) výdaje  

- investiční výdaje          0,00 Kč 

- náklady na platy pracovníků školy                          4 583 669 Kč 

- provozní náklady                              625 000 Kč 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V Probluzi dne 20. 9. 2021 Zpracovala: Mgr. Olga Marečková            
 ředitelka školy 
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