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2 Základní údaje o škole 

 
 

Název školy Základní škola, Dobruška, Opočenská 115 

Sídlo Dobruška 115 

Právní norma příspěvková organizace 

IČO 70 152 501 

IZO 110 003 519 

Identifikátor školy 600 024 334 

Zřizovatel školy Královéhradecký kraj 

Adresa zřizovatele Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 

Vedení školy  ředitelka Mgr. Andrea Stonjeková, K. Michla 1027, Dobruška 

Kontakt tel. 494 623 196, mobil 602 266 986 

Dálkový přístup e-mail zsopocenska@dkanet.cz 

           http:// zsopocenska.dobruska.cz 

 

 

2.1 Školská rada 

 zřízena v počtu tří členů 

 byla realizována jedna schůzka – dne 6. 10. 2020 

 program: 

 

Informace ředitelky školy:  

1) k organizaci školního roku 2020/2021. Počet tříd se od 01. 09. 2020  snížil o 1 třídu 

speciální se sníženým počtem žáků s PAS. Škola má k dnešnímu dni 28 žáků. 

Zmínila dokončenou 1. etapu rekonstrukce sociálních zařízení a vybudování 

bezbariérových toalet. Další etapa je v plánu v roce 2021. 

2) o Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2019/2020 č.j.: zsopdka/237/2020. 

Školská rada tuto Výroční zprávu projednala a schválila.   

3) o změnách ve Školním řádu – ředitelka školy seznámila přítomné se změnami ve 

školním řádu – Školní řád, č.j. zsopdka/160/2020.  

   

Závěry: 

Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020            

č.j.: zsopdka/237/2020. 

 

 
2.2 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 

 

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání. 

Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení 

 základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona 

 základní škola speciální 

 školní družina 

 

Celková kapacita školy:  

 základní škola 55 žáků: 37 žáků – ZŠ a 18 žáků – ZŠ speciální  

 školní družina 20 žáků 

mailto:zsopocenska@dkanet.cz
http://zvlastniskola.dobruska.cz/
http://zvlastniskola.dobruska.cz/
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2.3 Spolek přátel Naší školy  

 

Při škole působí Spolek přátel Naší školy, Opočenská 115, 518 01 Dobruška, IČO 26597322, 

které jí významnou mírou pomáhá. Vznikl jako Občanské sdružení dne 21. 6. 2002 na základě 

registrace Ministerstva Vnitra České republiky pod č.j. VS II-1/50 575 / 02 – R, od února 2016 

došlo ke změně názvu na spolek zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové,  spisová značka 

L 4657.   

Spolek zajišťuje činnost zájmových útvarů: 

 taneční, 

 keramický, 

 výtvarný a rukodělný, 

 hudební – flétna a klávesy, 

 informatika, 

 dílenský. 

 

Zájmové útvary nebyly vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v tomto školním roce 

realizovány.  

 

Součástí školy je i půjčovna knih, kterou využívá většina našich žáků.  

 

 

3 Přehled oborů vzdělání 
 

Změna ve věci zápisu do rejstříku škol a školských zařízení je dána rozhodnutím MŠMT č.j. 

38001/2013 ze dne 7. 11. 2013 s účinností od 1. 9. 2014.,  kdy rozhodlo o stanovení počtu žáků 

v jednotlivých povolených oborech vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání 

a Rámcových vzdělávacích programů:  

 

79-01-B Základní škola  

79-01-B/01 Základní škola speciální  

denní forma vzdělávání délka vzdělávání: 10 r. 0 měsíců 

nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 18 

  

79-01-C/01 Základní škola  

79-01-C/01 Základní škola  

denní forma vzdělávání délka vzdělávání: 9 r. 0 měsíců 

nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 37 

    

 

 

4 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
Za řízení a provoz zařízení odpovídá ředitelka školy Mgr. Andrea Stonjeková.  

Součástí pedagogického týmu je 12 pedagogických pracovníků: 

 6 učitelek, z toho jedna i na částečný úvazek vychovatelky, 

 vychovatelka ŠD na zkrácený pracovní úvazek a částečný úvazek AP, 

 5 asistentek pedagoga na částečné úvazky, 
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 od září 2006 zde pracuje osobní asistentka žáků se souběžným postižením více vadami, 

která je od 01. 01. 2007 zaměstnancem Centra Orion, z.s. v Rychnově nad Kněžnou. 

 

Provozní zaměstnanci:  

 uklízečka na zkrácený pracovní úvazek, 

 školnice na zkrácený pracovní úvazek, 

 finanční a mzdová účetní na zkrácený pracovní úvazek, 

 hospodářka na zkrácený pracovní úvazek. 

 

4.1 Pedagogičtí pracovníci školy 

 

Pořadové 

číslo 

pracovníka 

Pracovní 

zařazení 

Pedagogická a odborná kvalifikace 

učitelů a vychovatelů 
 

Odborné 

(vysokoškolské, ÚSO) 

uveďte název školy 

Pedagog. 

(PF, FF, 

DPS) 

Délka 

praxe 

1.  ředitelka 
Technická univerzita v Liberci, 

Speciální pedagogika – učitelství 

PF 
22 

2.  učitelka  
Univerzita Jana Amose Komenského 

Praha, Speciální pedagogika – učitelství  

 

PF 

 

36 

3.  učitelka  

 Pedagogická fakulta v Hradci Králové, 

Učitelství všeobecně vzdělávacích 

předmětů, ruský jazyk – dějepis, německý 

jazyk  

 

PF 
38 

4.  učitelka 

Dolnoslezská vysoká škola Vratislav, 

Speciální pedagogika pro děti, žáky a 

studenty se SVP a pedagogika 

předškolního věku a učitelství 1. stupně ZŠ 

PF 14 

5.  učitelka 

VŠ – Masarykova univerzita Brno, 

Speciální pedagogika pro učitele středních 

škol, učitelství odborných předmětů pro 

střední školy 

PF 37 

6.  učitelka 

Technická univerzita v Liberci, 

učitelství pro 1. stupeň ZŠ – specifické 

poruchy učení a chování 

PF 13 

7.  

vychovatelka 

a asistent 

pedagoga 

SŠ – Podorlické vzdělávací centrum 

Dobruška – podnikání, 

Osvědčení asistenta pedagoga 

(ZŠ a MŠ PROINTEPO) 

 

19 

8.  
asistentka 

pedagoga 

VOŠ zemědělská Kostelec n.Orl., 

Osvědčení asistent pedagoga  

(NIDV Hradec Králové) 

 

13 

9.  
asistent 

pedagoga 

SOU textilní Červený Kostelec, 

Osvědčení asistenta pedagoga 

(ZŠ a MŠ PROINTEPO) 

 

18 

10.  
asistent 

pedagoga 

SOU obchodní Hradec Králové 

 

Osvědčení asistenta pedagoga 

(ZŠ a MŠ PROINTEPO) 

 

18 
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11.  
asistent 

pedagoga 

Soukromá střední zahradnická školy 

managementu a obchodu Hradec Králové 

Osvědčení asistenta pedagoga 

(ZŠ a MŠ PROINTEPO) 

 

10 

12.  
asistent 

pedagoga 

SOU řemesel a služeb Nové Město nad 

Metují  

Osvědčení asistenta pedagoga 

(ZŠS a PŠ Diakonie ČCE Vrchlabí) 
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4.2 Nepedagogičtí pracovníci školy 

 

Pořadové 

číslo 

Pracovní   

zařazení 

Odborná kvalifikace nepedagogických pracovníků 

Odborné 

(vysokoškolské, ÚSO) 

 

Jiné 

(základní) 

 

Délka 

praxe 

       1. hospodářka vysokoškolské,  

Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 

 22 

       2. finan. a 

mzd. účetní 

Gymnázium Dobruška  31 

3. školnice    

4. uklízečka    

 

 

Počet absolventů, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka 

ve školním roce: 

 

0 

Počet pracovníků v důchodovém věku:    1 

Počet nekvalifikovaných pracovníků – pedagogický pracovník: 1 

                                                              nepedagogický pracovník: 0 

 
 

5 Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce  
 

5.1 Údaje o přijímacím řízení a zápisu 

 

 Počet žáků Přijetí do školy OŠD 

Zápis do 1. třídy ZŠ 0 0 0 

Přijetí a převod do ZŠ  5 5  

Přijetí a převod do ZŠ speciální 1 1  

Přestup z jiné ZŠ  6 6  

Přestup do jiné ZŠ 3   

Pokračování v základním vzdělávání 2   

Přestup do DDÚ 1   

Povolení IVP 20   

Žáci – cizinci  0   
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5.2 Žáci vycházející 

    

 Počet žáků Počet přijatých do 

zvoleného oboru 

Základní škola z 9. ročníku 3 3 

Základní škola z 8. ročníku 0 0 

Základní škola speciální z 10. ročníku 1 0 

Celkem 4 0 

 

Školu navštěvovalo v průběhu školního roku celkem 29 žáků, ke dni 01. 09. 2020 nastoupilo 

28 žáků, ke dni 30. 6. 2021 ukončilo výuku 25 žáků, z toho 18 chlapců a 7 dívek. 

 

 

6 Vzdělávání žáků  
 

6.1 Učební plány 
 

Kód oboru Název oboru Kdo vydal učební 

dokumenty 

Pod č.j. Platnost 

od 

79-01-C/01 Základní škola 

1. – 9. r. 

Školní vzdělávací program 

„Připravíme tě do života“ 

vypracován dle  RVP ZV 

Základní škola,  

Dobruška,  

Opočenská 115 

zsopdka/216/2016 1. 9. 2016 

79-01-B/01 79-01-B/ 

Základní škola speciální 

1. – 10. r. 

Školní vzdělávací program 

„I tebe připravíme do života“ 

 1. díl 

 

79-01-B/01  

Základní škola speciální 

1. – 10. r. 

Školní vzdělávací program  

„I tebe připravíme do života“ 

 2. díl 

Základní škola, 

Dobruška, 

Opočenská 115 

 

 

 

 

Základní škola, 

Dobruška,  

Opočenská 115 

zsopdka/259/2010 

 

 

 

 

 

 

zsopdka/259/2010 

1. 9. 2010 

 

 

 

 

 

 

1. 9. 2010 

 

 

ŠVP  školní družiny Základní škola, 

Dobruška, 

Opočenská 115 

zsopdka/259/2016 1. 9. 2016 

 

 

 

6.2 Výsledky vzdělávání žáků 

 

Prospěch a docházka žáků všech ročníků – k 30. 6. 2021 

 

Obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola 

Žáci celkem 17 
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Prospěli s vyznamenáním 6 

Prospěli 11 

Neprospěli 0 

         z toho opakující ročník 0 

Průměrný prospěch žáků 1,67 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 130.17 

         z toho neomluvených 0,00 

Obor vzdělání 79-01-B/01 Základní škola speciální 

Žáci celkem 8 

Prospěli s vyznamenáním 0 

Prospěli  6 

Neprospěli 2 

         z toho opakující ročník 2 

Průměrný prospěch žáků 3,06 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 88,50 

         z toho neomluvených 0,00 

 

 

Hodnocení chování žáků 

 

Obory vzdělání Počet žáků - hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

79-01-C/01 Základní škola 17 0 0 
79-01-B/01 ZŠ speciální 8 0 0 

 

 

 Počet výchovných opatření 

Výchovná opatření  

Napomenutí třídního učitele 1 

Důtka třídního učitele 1 

Důtka ředitele školy 1 

Pochvala třídního učitele 24 

Pochvala ředitele školy 1 

 

               

6.3 Zájmové útvary a kroužky 

 

Název Počet žáků Počet žáků v %  

Taneční ----- ----- 

Keramický  ----- ----- 

Výtvarný a rukodělný ----- ----- 

Hudební – flétna – klávesy ----- ----- 

Dílenský ----- ----- 

Informatika   ----- ----- 

 

Zájmové útvary nebyly vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v tomto školním roce 

realizovány.  
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6.4 Počet žáků na třídu/učitele     

 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na učitele 

4 25 6,25 5 

 

 

6.5 Členění podle tříd 

 

Třída 1. 

 
79-01-B/01 

ZŠ speciální – 1. díl:                                                              

 

2. ročník 1 

79-01-B/01 

ZŠ speciální – 2. díl:      

 

10. ročník 3 

79-01-C/01 

Základní škola:         

 

5. ročník 2 

2. 79-01-B/0 

ZŠ speciální – 1. díl:                                                                             

 

1. ročník 1 

 8. ročník 1 

9. ročník 1 

79-01-B/01 

ZŠ speciální – 2. díl:      

 

8. ročník 1 

79-01-C/01 

Základní škola:         

 

5. ročník 1 

3. 79-01-C/01 

Základní škola:            

 

3. ročník 4 

4. ročník 1 

6. ročník 2 

4. 79-01-C/01 

Základní škola:            

 

7. ročník 4 

9. ročník 3 

Celkem: 25 

 

 

 

 

7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

7.1 Prevence rizikového chování   

 

Každoročně je zpracován plán prevence rizikového chování a krizový plán. Metodik prevence 

důsledně spolupracuje s výchovným poradcem. Veškeré rizikové chování je okamžitě řešeno 

na úrovni metodiků, výchovného poradce, ve spolupráci s třídními učiteli a ředitelkou školy. 
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Škola úzce spolupracuje s OSPOD Dobruška a Nové Město nad Metují. V rámci této 

spolupráce výrazně klesl počet zameškaných a neomluvených hodin u romské populace.  

Minimální preventivní program byl v tomto školním roce zaměřen na rozvoj sociálních 

dovedností žáků v rámci prevence rizikového chování, navázali jsme na minulý školní rok 

v oblasti prevence kyberšikany, pokračovali jsme v orientaci na zdravý životní styl a etické 

chování, pokračujeme v prevenci rizikového chování v oblasti dopravy. 

Pravidelná komunikace s rodiči probíhá prostřednictvím třídních učitelů. Rodičům nabízíme 

konzultace jak s metodikem prevence, tak s výchovným poradcem. Rozvinutá je dlouhodobá 

spolupráce s PPP Rychnov nad Kněžnou, okresní metodičkou. 

Metodik prevence a výchovný poradce řeší aktuální problémy průběžně a dle potřeby. Každý 

pátek v době velké přestávky mají žáci možnost individuálních konzultací svých problémů. 

 

Akce školy v rámci prevence rizikového chování: 

 

Muzikoterapie – prožitkové dopoledne „Rytmy sběrného dvora, aneb 

hrát se dá na všechno – David Andrš 

17. 09. 2020 

Kyberšikana a sociální sítě 22. 09. 2020 

Beseda s Mgr. Ženatovou Moravcovou z PPP Rychnov nad Kněžnou 

– III. a IV. třída 

08. 12. 2020 

On-line představení terénní sociální služby pro děti a mládež 

Streetwork Dobruška 

28. 04. 2021 

Beseda s Mgr. Ženatovou Moravcovou z PPP Rychnov nad Kněžnou 

– III. a IV. třída 

20. 05. 2021 

Hravá Prevence II.  21. 05. 2021 

Bezpečný pes 17. 06. 2021 

 
 

7.2 Výchovné komise  

 
Za školní rok 2020/2021 byla uskutečněna 1 výchovná komise za účasti třídního učitele, 

metodika prevence, výchovného poradce, ředitelky školy a zástupce OSPOD Dobruška. 

 

1 – řešena vysoká absence, podmínky omlouvání absence zákonnými zástupci, nedodržování 

léčebného režimu, nabídka doučování a využití služeb PPP a SPC, možnost opakování ročníku 

ze zdravotních důvodů 

 

Ředitelka školy spolu s třídní učitelkou 3. třídy se zúčastnily 2 případových konferencí – 

OSPOD Nové Město nad Metují – zmapování možností dvou sester (učení se, sebepoznání, 

pochopení vlastních emocí, příprava na budoucí život) + vyhodnocení cílů. 
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8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

Semináře a školení v oblasti 

 

Počet seminářů,  

školení 

 

Počet zúčastněných 

pracovníků 

Řízení  4 1 

Prohloubení odbornosti učitelů 12 12 

Prevence rizikového chování 1 1 

Environmentální výchova 0 0 

Výchovný poradce 0 0 

Nepedagogičtí pracovníci 1 1 

Etická výchova 0 0 

Studium ke splnění kvalifikace 42 3 

 

 

9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

9.1 Mimoškolní aktivity 

 

Organizace volného času, kulturního a sportovního vyžití žáků 

 

Spolek přátel Naší školy, které funguje při ZŠ v Dobrušce od června 2002, nabízí šest 

zájmových kroužků – taneční, keramický, výtvarný a rukodělný, informatiky, hudební – hra na 

flétnu a klávesy a dílenský. 

 
Vedoucími kroužků jsou 

a) členové Spolku přátel Naší školy, nečlenové, asistentky pedagoga, pedagogové 

b) lidé, kteří se sami zvolenému oboru činnosti věnují a mají tedy hodně znalostí a 

zkušeností, které se snaží dětem předat. Všichni pracují bez nároku na jakoukoli 

odměnu, ochotně a rádi věnují dětem svůj volný čas. 

 

Mimoškolní aktivity vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nebyly v tomto školním 

roce realizovány.  

 

 

9.2 Organizace akcí na propagaci školy  

 

Od listopadu 2003 se naše škola prezentuje vlastními webovými stránkami na adrese http:// 

zsopocenska.dobruska.cz, kde jsou uvedeny základní informace o škole a aktuality týkající se 

realizovaných akcí školy. 

 

V průběhu roku byla škola prezentována články do tisku, a to především do Dobrušského 

zpravodaje. 

 

Každoroční akce – předvánoční vystoupení žáků pro seniory v Domě s pečovatelskou službou 

v Dobrušce, účast na vánočních prodejních výstavách,  Den otevřených dveří, Vystoupení žáků 

v Domě s pečovatelskou službou v Dobrušce ke Dni matek, účast na akci pořádané Městem 

http://www.zsopocenska.dobruska.cz/
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Dobruška Školy za školou… nebyly vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci  v tomto 

školním roce realizovány.  

 

 

9.3 Výtvarné a dílenské soutěže 

 
Ulice není herna Výtvarná a literární soutěž s Policií ČR  

Boj s pandemií Československá výtvarná přehlídka  

Lidice Mezinárodní vědomostní soutěž  

Výtvarná výzva pro dětské umělce Výtvarná soutěž DDM Dobruška  

František Kupka – malíř světa Výtvarná soutěž města Dobruška ve 

spolupráci s vlastivědným muzeem, 

městskou knihovnou a informačním 

centrem 

 

Petrklíč – k jaru klíč Výtvarná soutěž DDM Dobruška  

Módní design 2021 Návrhářská soutěž VOŠ, SPŠ a SOŠ, 

Varnsdorf, p. o. 

 

Krajská soutěž o nejzdařilejší 

dílenský výrobek 

Dílenská soutěž MŠ, SZŠ a PŠ, Hradec 

Králové 

1. místo 

Floristická soutěž  ÚS ČZS Rychnov nad Kněžnou  2. místo 

 

                                                                         
 

 

 

 

9.4 Sportovní soutěže 

 

24. 09. 2020 Sportovní desetiboj – Kostelec 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Floristická 

soutěž 

 

 

Sportovní 

desetiboj 

 



13 

 

9.5 Zdravotnické soutěže 

 

Vzhledem k omezením spojeným s Covid-19 nebyly v letošním školním roce realizovány. 

 

 
9.6 Logopedie 

 

Pravidelně jedenkrát v týdnu od října do června dochází do školy klinická logopedka a pracuje 

s žáky s narušenou komunikační schopností. 

 

 

10 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí  
 

V tomto školním roce nebyla na naší škole prováděna inspekční činnost České školní inspekce. 

 

 

11 Základní údaje o hospodaření školy 
  

Naše škola hospodařila v roce 2020 s těmito výsledky: 

 

Výnosy z hlavní činnosti 9 394 531,64 

Náklady z hlavní činnosti 9 304 665,54 

Hospodářský výsledek 89 866,10 

 

   

Škola má zřízeny celkem 4 zcela kryté fondy se zůstatky k 31. 12. 2020:  

 

Fond kulturních a sociálních potřeb 172 206,98 

Rezervní fond  182 831,59 

Fond odměn  15 500,- 

Fond investic  38 694,- 

 

 

12 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
 

29. 3. – 5. 4. 2021 Ko ko cross (jarní a velikonoční zvyky a tradice) – DDM Dobruška  

březen 2021 Naučná – stezka Dobruškou – ZŠ Fr. Kupky, Dobruška 

19. – 23. 4. 2021 (Tý)den Země – DDM Dobruška 

 

 

13 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 
 

Nepořádáme. 
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Rytmy 

sběrného 

dvora 

 

 

 

14 Údaje o předložených a realizovaných projektech 
 

14.1 Projekty podpořené Královéhradeckým krajem 

 
Mimořádné účelové příspěvky 2020 

 

V rámci mimořádných účelových prostředků Královéhradeckého kraje byly podány žádosti 

na projekty v rámci programů: 

 

Prevence rizikového chování „Hraj fér.“ 

 poskytnutá podpora 30 000,- Kč 

 

Z projektu byly realizovány tyto akce:  

 Rytmy sběrného dvora aneb hrát se dá na všechno – prožitkové dopoledne (17. 09. 2020) 

 Kybešikana (22. 09. 2020) 

 Hravá prevence II. (21. 05. 2021) 

 Bezpečný pes (17. 06. 2021) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hravá 

prevence 

 

 

Bezpečný 

pes 
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Z projektu byly nakoupeny: 

 výtvarné potřeby a pomůcky 

 

Volnočasové aktivity „Jestliže neumíš, naučíme. Jestliže nemůžeš, pomůžeme."  

 poskytnutá podpora 19 000,- Kč 

 

Z projektu byly nakoupeny:  

 výtvarné potřeby a pomůcky, nářadí a dekorace  

 
 

Etická výchova ve školách „Nezůstaneme dobrými, pokud se stále nesnažíme být lepšími.“ 

 poskytnutá podpora 34 800,- Kč 

 

Z projektu byly realizovány tyto akce:  

 Exkurze – zámek Častolovice (04. 06. 2021) 

 Exkurze – skanzen Krňovice (11. 06. 2021) 

 Etické dílny (09. 06. 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyberšikana 

 

 

Častolovice 
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Z projektu byly nakoupeny:  

 výtvarné potřeby a pomůcky, materiál, papíry, tonery, barvy  

 

 

Mimořádné účelové příspěvky 2021 

 

Prevence rizikového chování „Stále máš čas, změnit cestu, po které ses vydal.“ 

 poskytnutá podpora 40 000,- Kč 

 

Volnočasové aktivity „Cokoliv děláš, buď v tom dobrý." 

 poskytnutá podpora 30 000,- Kč 

 

Etická výchova ve školách „Nikdo nemůže udělat všechno, ale všichni můžeme udělat něco.“ 

 poskytnutá podpora 30 000,- Kč 

 

 
14.2 Projektové dny hrazené naší školou 

 
Environmentální výchova: 

 

Exkurze na statku Zvířata na statku a péče o ně – Marta Michlová 18. 09. 2020 

Den Země Stezka s úkoly (Trojice) 19. – 23. 04. 2021 

Můj domácí 

mazlíček 

Projektový den v rámci tříd 28. 05. 2021 

 

Etické dílny 

 

Skanzen 

Krňovíce 
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Exkurze na statku Zvířata na statku a péče o ně – Zdeňka 

Vernerová 

24. 06. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty, do kterých je škola zapojena: 

 

Obědy do škol KÚ KHK 11 žáků  

Obědy pro děti WOMEN FOR WOMEN Praha 2 žáci 

Ovoce do škol EU všichni žáci 

 

   

15 Údaje o spolupráci s odbornými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání 
 

15.1 Odborová organizace 

 
Nemáme 

 

 
15.2 Spolupráce škol v Dobrušce  

 
 s MŠ Dobruška, ZŠ Pulická Dobruška, Gymnáziem Dobruška 

 DD a ŠJ Sedloňov 

 

                                               
15.3 Mezinárodní spolupráce škol  

 

 
Škola stále spolupracuje s holandskými přáteli – ti vozí našim žákům mnoho dárků v podobě 

„oblečení“ a hraček. 

 

 

14.4 Spolupráce  s  MAS POHODA venkova, z.s. 

 ředitelka je členkou řídícího výboru, uskutečněna 2 jednání 

Exkurze  

na statku 
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16 Závěr 
 

Na konci školního roku 2020/2021 je nutné poděkovat především Spolku přátel Naší školy, 

díky němuž je ve škole realizováno velké množství aktivit podporujících rozvoj a vzdělávání 

žáků.  

 

Nelze opomenout ani dotace Královéhradeckého kraje a Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. 

 

Naše poděkování proto i v letošním roce směřuje: 

 zřizovateli školy – Královéhradeckému kraji 

 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

 Spolku přátel Naší školy 

 Městu Dobruška 

 Městské knihovně v Dobrušce 

 Městskému muzeu v Dobrušce   

 TJ Sokol Dobruška 

 a také všem pedagogickým i provozním zaměstnancům školy ZŠ Dobruška, 

Opočenská 115 

 

Ti všichni mají zásluhu na tom, že naše škola stále funguje, prezentuje se na veřejnosti, má 

dostatečné množství materiálu pro pracovní vyučování a výtvarnou výchovu, stejně tak 

množství sponzorských darů pro různé soutěže a hlavně máme tak skvělé pracovní prostředí 

pro výuku našich žáků.  

   

Rekonstrukce a modernizace školy            

Během hlavních prázdnin letošního školního roku byla dokončena v naší škole investiční akce 

SM/19/368 – Rekonstrukce rozvodů vody a sociálních zařízení financované z FRR 

Královéhradeckého kraje. Byla zrekonstruována všechna sociální zařízení, zřízeny dvě 

bezbariérové toalety a vyměněny rozvody teplé a studené vody po celé budově školy. Součástí 

akce byla i celková modernizace cvičné kuchyně. 

Dále proběhla neinvestiční akce SM/21/326 – Oprava podlahy v dílnách financované z FRR 

Královéhradeckého kraje, při které došlo k výměně stávající nevyhovující podlahové krytiny 

v dílně školy.  

 

Distanční výuka a mimořádná opatření během školního roku 2020/2021 

Distanční výuka – 02. 11.  – 17. 11. 2020 

Dny boje proti Covidu – 21. 12. – 22. 12. 2020 

Distanční výuka – 01. 03. – 11. 04. 2021 

 

 
V Dobrušce dne 23. 09. 2021           Mgr. Andrea Stonjeková 

        ředitelka školy 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 č.j.: zsopdka/203/2021 byla 

projednána  a schválena mimořádnou pedagogickou radou dne 29. 09. 2021. 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 č.j.: zsopdka/203/2021 byla 

projednána a schválena Školskou radou dne 01. 10. 2021. 


