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1. Základní údaje o škole

Název školy:
Sídlo:
Právní norma:
IČO:
IZO:
Identifikátor školy:
Zřizovatel školy:
Adresa zřizovatele:
Vedení školy:
Kontakt:
Dálkový přístup:

Základní škola, Dobruška, Opočenská 115
Dobruška 115
příspěvková organizace
70 152 501
110 003 519
600 024 334
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245/2 , 500 03 Hradec Králové
ředitelka Mgr. Dagmar Macková, Orlická 978, Dobruška
tel. 494 623 196, mobil 602 266 986
e-mail zsopocenska@dkanet.cz
http:// zsopocenska.dobruska.cz

1.1. Školská rada
Školská rada:

zřízena – v počtu tří členů
proběhla jedna jejich schůzka dne 8. 10. 2018
s tímto programem:

Ředitelka školy podala informace:
1) K organizaci školního roku 2018- 2019
2) Přednesla Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017-2018
č.j.: zsopdka/217/2018. Školská rada tuto Výroční zprávu projednala a schválila.
3) Seznámila se změnami ve Školním řádu č.j. zsopdka/164/2018
Závěry:
Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017-2018
č.j.: zsopdka/217/2018

1.2. 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, z toho 18 ve třídě speciální školy
školní družina 20 žáků
2

1.3. Spolek přátel Naší školy
Při škole působí Spolek přátel Naší školy, Opočenská 115, 518 01 Dobruška, IČO
26597322, které jí významnou mírou pomáhá. Vzniklo 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, a to: kroužek taneční, keramický, výtvarný a
rukodělný, hudební – flétna a klávesy, informatika a dílenský.
Součástí školy je i půjčovna knih, kterou využívá většina našich žáků.

2. Přehled oborů vzdělání
Změna ve věci zápisu do rejstříku škol a školských zařízení je dána rozhodnutím MŠMT č.j.
38001/2013 ze dne 07.11.2013 s účinností od 01.09.2014., 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
1. 79-01-B/01 Základní škola speciální
denní forma vzdělávání
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:

délka vzdělávání: 10 r. 0 měs
18

79-01-C/01 Základní škola
2. 79-01-C/01 Základní škola
denní forma vzdělávání
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:

délka vzdělávání: 9 r. 0 měs.
37

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Za řízení a provoz zařízení odpovídá ředitelka školy Mgr. Dagmar Macková. Dále zde pracuje
deset pedagogických pracovníků, z toho jedna vychovatelka a současně asistentka pedagoga
na zkrácené úvazky. Čtyři asistentky pedagoga na částečné úvazky a pět učitelek, z toho jedna
na zkrácený pracovní úvazek a částečný úvazek vychovatelky. Od září 2006 zde pracuje
osobní asistentka zdravotně těžce postižených žáků (vozíčkářů), která je od 01. 01. 2007
zaměstnancem sdružení Orion Rychnov nad Kněžnou.
Mezi provozní zaměstnance patří uklízečka, školnice, finanční a mzdová účetní a hospodářka.
Všechny pracují na zkrácený pracovní úvazek.
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3.1. Pedagogičtí pracovníci školy
Pořadové
číslo
pracovník
a

Pracovní
zařazení

1.

ředitelka

2.

učitelka

3.

učitelka

4.

učitelka

5.

učitelka

6.

učitelka

7.

vychovatelka
a asistentka
pedagoga

8.

asistentka
pedagoga

9.

asistentka
pedagoga

10.

asistentka
pedagoga

11.

asistentka
pedagoga

Pedagogická a odborná kvalifikace
učitelů a vychovatelů
Odborné
(vysokoškolské, ÚSO)
uveďte název školy

vysokoškolské, VŠ pedagogická v Hradci
Králové, učitelství pro 1. stupeň ZŠ – spec.
pedagog. mlad.škol.věku
Univerzita Jana Amose Komenského Praha,
speciální pedagogika-učitelství,
Technická univerzita v Liberci,
Speciální pedagogika
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů,
ruský jazyk-dějepis, německý jazyk
Univerzita Jana Amose Komenského Praha,
Speciální pedagogika - vychovatelství
Masarykova univerzita Brno,
Speciální pedagogika pro učitele středních
škol, učitelství odborných předmětů pro
stř.školy
Střední škola-Podorlické vzdělávací
centrum Dobruška-podnikání, osvědčení
asistent pedagoga
(ZŠ a MŠ PROINTEPO)
SOU textilní Velké Poříčí
asistent pedagoga
(ZŠ a MŠ PROINTEPO)
Vyšší odborná škola zemědělská Kostelec
n.Orl., osvědčení asistent pedagoga
(NIDV Hradec Králové)
SOU textilní Červený Kostelec,
osvědčení asistent pedagoga
(ZŠ a MŠ PROINTEPO)
SOU obchodní Brno,
osvědčení asistent pedagoga
(ZŠ a MŠ PROINTEPO)

Pedagog.
(PF, FF, DPS)

Délka
praxe

PF

48

PF

34

PF

20

PF

36

PF

12

PF

35

17

16
11

18

15

3.2. Nepedagogičtí pracovníci školy
Pořadové
číslo

Pracovní
zařazení

1.

hospodářka

2.

finan. a mzd.
účetní

3.
4.

školnice
uklízečka

Odborná kvalifikace nepedagogických pracovníků
Odborné
Jiné
(vysokoškolské, ÚSO)
(základní)

vysokoškolské, Fakulta ekonomicko –
správní, Pardubice
Gymnázium Dobruška

4

Délka
praxe

19
28

Počet absolventů, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka ve
školním roce:
Počet pracovníků v důchodovém věku:
Počet nekvalifikovaných pracovníků - pedagogický pracovník:
nepedagogický pracovník:

0
1
1
0

4. Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce
4.1. Údaje o přijímacím řízení a zápisu
Počet žáků
Zápis do 1. třídy ZŠ
Přijetí a převod do ZŠ
Přijetí a převod do ZŠ spec.
Přestup z jiné ZŠ
Přestup do jiné ZŠ
Pokračování v zákl. vzdělání

2
3
1
3
4
3

Přestup do DDÚ
Povolení IVP
Žáci – cizinci

1
13
0

Přijetí do
školy
2
3
1
3

OŠD

4.2. Žáci vycházející
Počet žáků
Základní škola z 9. roč.
Základní škola z 8. roč.
Základní škola speciální z 10. roč.
Celkem

1
0
0
1

Počet přijatých do
zvoleného oboru
0
0
0
0

Školu navštěvovalo v průběhu školního roku celkem 34 žáků, ke dni 01. 09. 2018 nastoupilo
30 žáků, ke dni 30. 06. 2019 ukončilo výuku 28 žáků, z toho 21 chlapců a 7 dívek.
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5. Vzdělávání žáků
5.1. Učební plány
Kód oboru
79-01-C/01

79-01-C/01

79-01-B/01

Název oboru
Kdo vydal učební dokumenty
Základní škola 8.a 9.r. Základní škola, Dobruška,
Školní vzdělávací program Opočenská 115
„Připravíme tě do života“
vypracován dle přílohy
RVP ZV upravující
vzdělávání žáků s LMP
Základní škola – 1. – 7. r. Školní vzdělávací program
„Připravíme tě do života“
vypracován dle dle RVP
ZV

Pod č.j.
20399/07

Platnost od
1. 9. 2007

Zsopdka/216/2016

1. 9. 2016

79-01-B/Základní škola
speciální - Školní
vzdělávací program
„I tebe připravíme do
života“
79-01-B/01 základní škola
speciální - Školní
vzdělávací program „I tebe
připravíme do života“-ZŠS
– 2.část, těžké a
kombinované postižení
více vadami

Základní škola, Dobruška
Opočenská 115

zsopdka/259/2010

1.9. 2010

Základní škola, Dobruška,
Opočenská 115

zsopdka/259/2010

1.9 .2010

ŠVP školní družiny

Základní škola, Dobruška,
Opočenská 115

zsopdka/259/2016

1. 9. 2016

V souladu s učebními osnovami byl i v tomto školním roce vyučován nepovinný předmět
„Základy práce na PC“.

5.2. Výsledky vzdělávání žáků
Prospěch a docházka žáků všech ročníků - k 30. 06. 2019
Obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola
Žáci celkem
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
z toho opakující ročník
Průměrný prospěch žáků
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka
z toho neomluvených

17
6
11
0
0
1,78
82,35
5,23
6

Obor vzdělání 79-01-B/01 Základní škola speciální
Žáci celkem
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
z toho opakující ročník
Průměrný prospěch žáků
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka
z toho neomluvených

11
2
7
2
2
2,34
83,81
0,00

Hodnocení chování žáků
Obory vzdělání
velmi dobré
17
11

79-01-C/01 Základní škola
79-01-B/01 ZŠ speciální

Počet žáků - hodnocení
uspokojivé
neuspokojivé
0
0
0
0

Počet výchovných opatření
Výchovná opatření
Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy

0
2
1
10
10

5.3. Zájmové útvary a kroužky
Název

Počet žáků
5
9
4
2
6
7

Taneční
Keramický
Výtvarný a rukodělný
Hudební – flétna – klávesy
Dílenský
Informatika

Počet žáků v %
17,85
32.14
14,28
7,14
21,42
25,00

5.4. Počet žáků na třídu/učitele
Počet tříd

Celkový počet žáků

Počet žáků na jednu třídu

Počet žáků na učitele

4

28

7

4,66
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5.5. Členění podle tříd
Třída

1.

2.

3.

79-01-B/01
ZŠ Speciální:
ZŠ Speciální –
2.část:
79-01-C/01
Základní škola
79-01-C/01
Základní škola:
79-01-B/0
Speciální :

79-01-C/01
Základní škola:

4.

1. ročník

1
1

9. ročník
10. ročník

4

7. ročník

1

5. ročník

2

6..ročník

2

7. ročník

1

8. ročník

1

9. .ročník

1

1.ročník
2. ročník
3 .ročník
4. ročník

2
0
4
3

6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Celkem:

1
1
2
1
28

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
6.1. 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.
Škola úzce spolupracuje s OSPOD Dobruška a Nové Město nad Metují. V rámci této
spolupráce výrazně klesl počet zameškaných a neomluvených hodin z 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.
12. 12. 2018 besedovali žáci s policií ČR, která se zaměřila na občanské soužití a prevenci
v užívání drog. Okresní metodička prevence provedla dne 05. 06. 2019 se IV. třídou
sociometrické šetření. Poté pokračovala v mapování klimatu.
11. 12. 2018 navštívila výchovná poradkyně s vycházejícími žáky Klub Vješák v Dobrušce.
8

6.2. Výchovné komise
Za školní rok 2018/2019 byly uskutečněny 2 výchovné komise za účasti třídního učitele,
metodika prevence, výchovného poradce a ředitelky školy a 3 případové komise
1 - projednání lhaní, podvádění, narůstající neomluvená absence
1 - neomluvená absence a neplnění závěrů z výchovné komise – matla dceru odhlásila
ze školní docházky
Ředitelka školy a výchovná poradkyně se účastnily 3 případových komisí pořádaných
OSPOD Dobruška, z toho jedné na MěÚ v Dobrušce a dvou v DDÚ Hradec Králové

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Semináře a školení v oblasti

Počet seminářů,
školení

Počet zúčastněných
pracovníků

Řízení
Prohloubení odbornosti učitelů
Prevence rizikového chování
Environmentální výchova
Výchovný poradce
Nepedagogičtí pracovníci
Etická výchova

3
8
2
1
2
1
2

1
4
1
1
1
1
11

Studium ke splnění kvalifikace

32

2

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
8.1. Mimoškolní aktivity
Organizace volného času, kulturního a sportovního vyžití žáků.
V tomto školním roce pracovalo pod záštitou Spolku přátel Naší školy, které funguje při ZŠ
v Dobrušce od června 2002, šest zájmových kroužků – taneční, keramický, 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.
9

8.2. Organizace akcí na propagaci školy
Od listopadu 2003 se naše škola prezentuje svými vlastními webovými stránkami na adrese
http:// zsopocenska.dobruska.cz, kde je možné dozvědět se o všech konaných akcích a životě
školy.
V průběhu roku jsme se prezentovali také novinovými články, a to především do
Rychnovského deníku a Orlického týdeníku a pravidelnými příspěvky zásobovala ředitelka
školy také Dobrušský zpravodaj.
Místní kabelovou televizí byly přenášeny celoškolní akce: vánoční besídka dne 21. 12. 2018 a
9. 4. 2019 uskutečněný 16. Den otevřených dveří.
16. Den otevřených dveří dne 09. 04. 2019 navštívily všechny třídy mateřské školy, Základní
školy Fr. Kupky, zástupci města Dobrušky v čele s panem starostou, místostarostou a
pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Policie ČR, ředitelé dobrušských škol, ale
i spousta občanů ze široké veřejnosti.
Vystoupení dětí pro dobrušské seniory v Domě s pečovatelskou službou dne 10. 12. 2018 a
27. 05. 2019 měla veliký ohlas.
Účast na IX. ročníku Hudebně divadelního festivalu dne 17. 05. 2019 v Náchodě.
Prodej výrobků našich žáků - a tvořivé dílny 1. – 2. 12. 2018 při vánoční výstavě v ZŠ a SŠ
Opočno a 09. 12. 2018 na vánočním Jarmarku v Dobrušce obohatil „kasičku" našeho spolku.
8.3. Výtvarné soutěže
„Zvíře není věc“ – Hankův Dům Dvůr Králové nad Labem – Čestné uznání
„Komenský a my“- Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Praha
Účast v mezinárodní soutěži Lidice 2019 „Šťastné stáří očima dětí“
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, MPSV, MŠMT, Rada seniorů ČR a Svaz měst
a obcí – Čas jako dárek, co jsem prožil/a s babičkou a dědečkem
Fond ohrožených dětí – Soutěž „Kouzelný úsměv“
Centrum investic, rozvoje a inovací – „Třídíme s Nikitou“
Správa Národního parku Podyjí – „Příroda kolem nás“- XIX ročník
Místní akční skupina POHODA venkova – literárně- výtvarná soutěž „Tajemství Orlických
hor“
Výtvarná a literární soutěž vyhlášená Policií ČR a Týmem silniční bezpečnosti „ Všichni
jezdí připoutaní“ – 2. Místo, ocenění v sále Muzea Policie České republiky
Výtvarná a literární soutěž vyhlášená Policií ČR a Týmem silniční bezpečnosti „Cestování
s prarodiči“ – 4 ocenění předána Policií ČR tiskovou mluvčí Územního odboru Rychnov nad
Kněžnou Mgr. Alenou Kacálkovou a příslušníky Obvodního oddělení dne v Dobrušce dne
12. 12. 2018
Městské Muzeum Nové Město nad Metují – „O nejkrásnější velikonoční kraslici“
Nadační fond Jičín – „Znám já jeden krásný zámek“
Český zahrádkářský svaz – „Moje oblíbená rostlina“
Recyklohraní – „S rýmy jsou šprýmy aneb příběhy vysloužilého elektra“
Výtvarná soutěž o cenu Františka Kupky – 1. místo
- Třídění textilu je básnička, aneb co se děje za dvířky – příběh literární
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8.4. Sportovní soutěže
20. 09. 2018
01. 11. 2018
23. 01. 2019
03. 04. 2019

Desetiboj Kostelec nad Orlicí
Sportovní setkání ZŠ speciálních Jaroměř
Jaroměřská hokejka
Sálová kopaná Česká Skalice

8.5. Zdravotnické soutěže
2. a 4. místo – Okresní soutěž hlídek mladých zdravotníků MŠ a ZŠ Josefa Zemana Náchod
dne 24. 05. 2019
06. 06. 2019 Krajské kolo ve zdravovědě – SZŠ Augustina Bartoše Úpice- 2 hlídky
Pokračoval sběr víček, který přispíval malé Natálce z Kyjova trpící těžkou mozkovou obrnou.
Informace byly zveřejněny v denním tisku, do sbírání se zapojila i veřejnost a pokračuje se
dále.
Pravidelně dvakrát v měsíci dochází do školy klinická logopedka a pracuje s žáky při nápravě
řeči.

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
V tomto školním roce nebyla na naší škole prováděna inspekční činnost České školní
inspekce.

10. Základní údaje o hospodaření školy
Naše škola hospodařila v roce 2018 s těmito výsledky:
Výnosy z hlavní činnosti
Náklady z hlavní činnosti
Hospodářský výsledek

6 213 799,12Kč
6 181 311,49Kč
32 487,63Kč

Škola má zřízeny celkem 4 zcela kryté fondy se zůstatky k 31.12.2018:
Fond kulturních a sociálních potřeb
77 479,16Kč
Rezervní fond
84 328,98Kč
Fond odměn
4 700,00Kč
Fond investic
61 588,00Kč

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
18. 10. 2018 – účast vycházejících žáků v projektu SPŠ, SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují
„Škola hrou“ pracoviště Opočno, kde vybojovali 1. místo
07. 02. 2019 Den řemesel projekt SPŠ, SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují
03. 12. 2018 Úřad práce Rychnov nad Kněžnou- vycházející žáci
25. 10. 2018 Knihovna Dobruška – rozvoj čtenářské gramotnosti
15. 04. 2019 Recyklohraní – Baterkožrout – reklama na třídění baterek a elektroodpadu
21. 06. 2019 – Putování s F.L.Věkem
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12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Nepořádáme.

13. Údaje o předložených a realizovaných projektech
13.1. Projekty podpořené Královéhradeckým krajem
Mimořádné účelové příspěvky 2018
Prevence rizikového chování 2018/19
Z MUP Královéhradeckého kraje - Prevence rizikového chování a zdravý životní styl
dětí a mládeže pro rok 2018 –„Kde jsou přátelé, tam je i pomoc“ – poskytnutá
podpora 25 000 Kč,Z projektu jsme realizovali
– preventivní divadlo Úsměv – divadelní agentura Ludmily Frištenské Praha-„Kašpárkovy
dopravní značky“ a „Plastožroutí pohádka“ dne 31. 10. 2018
- prožitkový program muzikoterapie - drumbeny s Mgr. Štursou dne 1. 10. 2018
Mimořádné účelové příspěvky 2019
V rámci mimořádných účelových prostředků Královéhradeckého kraje jsme podali žádosti
na projekty v rámci programů:
- Prevence rizikového chování „Nenechám tě potopit. Jsi součástí mé lodě.“–
poskytnutá podpora 24 000 Kč,Z projektu jsme realizovali tyto akce:
03. 06. 2019 - Hravá prevence II.
- Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů,
„ Věř tomu, že na to máš a budeš na cestě k úspěchu“ – podpora 17 000,-Kč
- realizován nákup kostýmů pro vstupování a prezentaci žáků
- Etická výchova ve školách, „Stejné myšlenky vytváří přátelství“ podpora
25 000Kč
Z projektu jsme realizovali:
13. 05. 2019 – Projektový den s etikou- školní řád
07. 06. 2019 - návštěva Perníkové chaloupky a hradu Kunětická hora
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13.2. Projektové dny hrazené naší školou
V rámci environmentální výchovy jsme uskutečnili dva projektové dny ve spolupráci
s Centrem rozvoje v České skalici a pracovníků mezinárodní ochranářské organizace A.
Rocha, pobočky Dobré
akce: 15. 11. 2018 – „Houbařský ráj“ - I. stupeň
„ Kroužkování ptáků“ – II. stupeň
- výroba budky pro ptáky –
24. 05. 2019 – Naučné programy Krupárna Dobré
dále:
13. 11. 2018 – Canisterapie
24. 01. 2019 – Kabaret v Popletově
30. 04. 2019 – Den Země DDM Dobruška
15. 04. 2019 – Biologická ochrana letišť - ptáci – ukázka živého ptactva
Naše škola je zapojena v projektech :
„Obědy do škol“ KÚ KHK – 2 žáci
„Obědy pro děti“ WOMEN FOR WOMEN Praha - 2 žákyně
„Ovoce do škol“

14. Údaje o spolupráci s odbor. organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
14.1. Odborová organizace
Nemáme
14.2. Spolupráce škol v Dobrušce
– s MŠ Dobruška, ZŠ Pulická Dobruška, Gymnáziem Dobruška,
- SPŠ, SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují .
14.3. Mezinárodní spolupráce škol s polskými školami od roku 2008
Škola navázala vztahy s polskými školami , a to hned se třemi:
- Specjalny Osŕodek Szkolno-Wychowawczy Nr.1 im. Ks. Jana Twardowskiego Plock
- Specjalny Osŕodek Szkolno-Wychowawczy Nr.2 Plock.
- Zespol Szkol Ogólnolsztalcacacych Specjalnych nr. 7 Plock
14.4. Spolupráce s MAS POHODA venkova, z.s.
- ředitelka je členkou řídícího výboru, uskutečněna 2 jednání
Škola stále spolupracuje s holandskými přáteli - ti vozí našim žákům mnoho dárků
v podobě „oblečení“ a hraček.
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15. Závěr
Na konci školního roku 2018/2019 je nutné poděkovat především Spolku přátel Naší školy,
díky němuž se děje mnohé v naší škole.
Nelze opomenout ani dotace Královéhradeckého kraje a Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy.
Naše poděkování proto i v letošním roce směřuje:
našemu zřizovateli – 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 naší školy v Dobrušce.
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.

V Dobrušce dne 16. 09. 2019

Mgr. Dagmar Macková
ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 č.j.: zsopdka/185/2019 byla
projednána a schválena mimořádnou pedagogickou radou dne 3. 10. 2019

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 č.j.: zsopdka/185/2019 byla
projednána a schválena Školskou radou dne 7. 10. 2019
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