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1. Charakteristika školy 
 

Základní škola, Dobruška, Opočenská 115, IČO 701 525 01, e-mail zsopocenska@.dkanet.cz, 

webové stránky http://zvlastniskola.dobruska.cz, je příspěvkovou organizací zřízenou 

Královéhradeckým krajem se sídlem Pivovarnické náměstí 1245/2 , 500 03 Hradec Králové. 

Zřizovací listina č.j. 14761/SM/2009 byla vydána Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 

dne 21.9.2009  s účinností od 10.9.2009 
 

 

Ředitelkou školy je Mgr. Dagmar Macková, bytem Orlická 978, 518 01 Dobruška.  
 

 

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

6509/2009-21 ze dne 19.3.2009 s účinností od 19.3.2009 a to v návaznosti na rozhodnutí 

MŠMT č.j. 2 140/2009-21 ze dne 25.2.2009 s účinností od 25.2.2009, kdy došlo k navýšení 

nejvyššího povoleného počtu žáků z 50 na 55 žáků ve škole.Poslední změna ve věci zápisu do 

rejstříku škol a školských zařízení je dána rozhodnutím MŠMT č.j. 8 324/2010-21 ze dne 

3.5.2010 s účinností od 1.9.2010, kdy rozhodlo o stanovení počtu žáků v jednotlivých 

povolených oborech vzdělávání a formách vzdělávání takto: délka vzdělávání:10r.0 měs. -12 

žáků, délka vzdělávání: 9 r. 0 měs. - 43 žáků. 
 

 

Registrační identifikátor zařízení je 600024334. 
 

 

Součástí organizace je základní škola s kapacitou 55 žáků   IZO: 110 003 519 

            a školní družina s kapacitou 20 žáků   IZO: 110 003 527 
 

Škola obdržela souhlas se zřízením jedné třídy pomocné školy od 1.9.2004 (KÚ OŠMT č.j. 

14552/SM/2004 ze dne 26.5.2004, č.j. 9 568/2006-21 ze dne 21.4.2006  MŠMT). Souhlas se 

zřízením druhé speciální třídy od 1.9.2010 od MŠMT č.j. 8 324/2010-21 ze dne 3.5.2010. 
 

Celková kapacita školy: základní škola 55 žáků, z toho 12 ve třídě speciální školy 

    školní družina 20 žáků 
 

 

Po volbách uskutečněných v září 2011 pracuje ve škole Školská rada v počtu 3 členů: 

předsedkyní je Irena Šubrtová, členy Mgr. Petr Tojnar a Mgr. Hana Urbanová.  Proběhla 

jedna jejich schůzka s tímto programem: 

1.Volba předsedy  

2. Volba zástupce za Školskou radu do konkurzní komise na místo ředitele Základní 

školy, Dobruška, Opočenská 115 
 

 

Při škole působí Občanské sdružení přátel Naší školy, Opočenská 115, 518 01 Dobruška, IČO 

26597322, které jí významnou mírou pomáhá. Vzniklo dne 21.6.2002 na základě registrace 

Ministerstva Vnitra České republiky pod č.j. VS II-1/50 575 / 02 – R, jehož předsedkyní je 

Mgr. Pavlína Nováková. 

Základní škola je organizací, která zajišťuje pomocí zvláštních výchovných a vyučovacích 

metod, prostředků a forem, výchovu a vzdělávání žáků s takovými rozumovými nedostatky, 

pro které se nemohou s úspěchem vzdělávat v normální základní škole, ani ve speciální 

základní škole. Základní škola má 9 ročníků. Speciální škola má 10 ročníků. 
 

mailto:zvlastni.skola00@zvs.dobruska.indos.cz
http://zvlastniskola.dobruska.cz/
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Výchova a vzdělávání žáků je organizováno tak, aby byly respektovány všechny individuální 

zvláštnosti dětí, ale také pedagogické, psychologické, hygienické a bezpečností požadavky. 

Důraz je kladen na požadavky speciálně pedagogické, individuální přístupy k žákům a na 

jejich maximální začlenění do společnosti. Žáci vzdělávající se dle programu speciální školy 

mají téměř všichni vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu. 

 

 

Škola se nachází u hlavní silnice z Dobrušky do Opočna, proti městskému parku 

(Archlebovým sadům) v blízkosti autobusového a vlakového nádraží. To má svoji výhodu, 

neboť 69,23 % žáků je dojíždějících, 3 z nich jsou dováženi z Dětského domova Sedloňov. 
 

Budova školy je dvoupatrová, s přilehlým křídlem a dvorem. V zadním traktu školy je 

umístěna učebna v přírodě s přilehlou školní zahradou. 

Škola má 6 tříd, školní družinu, tělocvičnu, dílnu, cvičnou kuchyni, učebnu PC. Zařízení 

videa, DVD a TV je součástí zařízení učebny PC s 10 počítači.  
 

 

Za řízení a provoz zařízení odpovídá ředitelka školy Mgr. Dagmar Macková. Dále zde pracuje  

12 pedagogických pracovníků, z toho jedna  vychovatelka,  tři asistentky pedagoga, 1 

asistentka pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a 7 učitelů. Od září 2006  zde  

pracuje osobní asistentka zdravotně těžce postiženého žáka (vozíčkář), která je od 1.1.2007  

zaměstnancem sdružení Orion Rychnov nad Kněžnou. 

Mezi provozní zaměstnance patří školnice a finanční a mzdová účetní, která pracuje na 

zkrácený pracovní úvazek.  

 

 

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

 

 

Budova školy je v současné době v poměrně dobrém stavu. Z hlediska úspory el.energie 

(vytápění elektrokotli) je potřebná výměna oken za okna plastová. V zadním traktu 1.a 2. 

poschodí byla výměna již provedena.  
 

 

 
 

Uskutečněno: - zajištěn povinný plavecký výcvik v rámci TV pro žáky 3. a 4. ročníků 

- výuka v 1.- 9. ročníku ZŠ dle ŠVP „Připravíme tě do života“ vypracovaném  

dle RVP ZV přílohy pro žáky s lehkým mentálním postižením 

- výuka v 1.,2. a 7., a 8. ročníku dle RVP pro speciální školu „ I tebe 

připravíme do života“ 

- výuka ve 3. a 6.ročníku dle programu Pomocná škola 

- výuka ve 3. a 6.ročníku  dle Rehabilitačního programu pomocné školy 

- výuka v 1., 2. a 7., a 8..ročníku – 2.část „I tebe připravíme do života“pro 

těžké a souběžné postižení více vadami 

- výměna hlavních vchodových dveří za plastové 

- vybourání vrat u školní dílny, zazdění části a umístění plastových dveří 

- ve školní dílně provedena nová podlaha – litá  a protiskluzová a tudíž  

   odstraněno nebezpečí v oblasti BOZP – odstranění nebezpečného poklopu 

- oprava omítky v zadním traktu – opadával strop 

-  relaxační místnost vybavena kobercem a relaxačními pomůckami( bazén  

   s míčky, relaxační list, nástěnné pomůcky…) 
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Plánované změny a akce pro příští školní rok: 

- výuka v 1.,2.,3. a 7.,8. a 9. ročníku základní školy speciální dle Školního 

vzdělávacího   programu „I tebe připravíme do života“ 

- výuka  pro těžké mentální postižení a souběžné postižení více vadami 

v 1.,2.,3. a 7. ,8. a 9. ročníku speciální školy dle Školního vzdělávacího 

programu „I tebe připravíme do života“ – 2.část 

- výuka ve 4., 5., 6. a 10. ročníku dle programu Pomocná škola,  rehabilitační 

program  

- zajistit povinný plavecký výcvik v rámci TV pro žáky 3. a 4. ročníků 

- rekonstrukce dělených šaten 

 

Opravy a udržování: 

-     žíněnky, míče 

-     zajistit pravidelné revize BOZP tělocvičného náčiní 

                        -    zajistit pravidelné revize PO, hromosvodů, elektroinstalace a    

                             elektrospotřebičů 

 

 

Celkové údaje o škole 

 

V průběhu celého školního roku se vystřídalo celkem 53 žáků. K 1.9.2011 nastoupilo 48 žáků, 

v průběhu roku přistoupilo 5 žáků a 1 žák se odstěhoval. K 30.6. 2012  ukončilo výuku  52 

žáků. 

 

 

2011/2012 Počet tříd   Celkový počet žáků    Počet žáků na jednu třídu   Počet žáků na učitele 

 6 52 8,66 6,50 

 

 

2. Učební plány 
 

Kód oboru Název oboru Kdo vydal učební dokumenty Pod č.j. Platnost od 

 Vzdělávací program 

pomocné školy 

MŠMT ČR 24035/97-22 1.9.1997 

 Rehabilitační vzdělávací 

program pomocné školy 

MŠMT ČR 15988/2003-24 1.9.2003 

 Školní vzdělávací program 

„Připravíme tě do života“ 

zpracováván dle přílohy 

RVP ZV upravující 

vzdělávání žáků s LMP 

Základní škola, Dobruška, 

Opočenská 115 

20399/07 1.9.2007 

 Školní vzdělávací program 

„I tebe připravíme do 

života“- ZSŠ 

Základní škola, Dobruška, 

Opočenská 115 

zsopdka/259/2010 1.9.2010 

 Školní vzdělávací program 

„I tebe připravíme do 

života“- ZSŠ – 2.část, 

těžké a kombinované 

postižení více vadami 

Základní škola, Dobruška, 

Opočenská 115 

zsopdka/259/2010 1.9.2010 

 

 

V souladu s učebními osnovami byly i v tomto školním roce vyučovány nepovinné předměty 

„Základy německého jazyka“ a  „Základy práce na PC“. 
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3. Údaje o pracovnících školy 
 

Pedagogičtí pracovníci školy 

Jméno 

pracovníka nebo 

pořadové číslo 

Pracovní  zařazení 

Pedagogická a odborná kvalifikace 

Učitelů,  učitelů odborného výcviku, vychovatelů 
 

Vyučení 

u UOV 

(obor) 

Odborné 

(vysokoškolské, ÚSO) 

uveďte název školy 

Pedagog. 

(PF, FF, 

DPS) 

Délka 

praxe 

1. ředitelka  vysokoškolské, VŠ pedagogická 

v Hradci Králové, učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ – spec. pedagog 

mlad.škol.věku 

 

PF 

 

39/350 

2. učitel  středoškolské, SOU strojírenské Nové 

Město nad Metují, strojírenské – 

zpracování kovů a montáž strojů a 

zařízení 

PF Hradec 

Králové, 

Mistr 

odborného 

výcviku 

 

 

17/136 

3. učitelka  Univerzita Jana Amose komenského 

Praha – speciální pedagogika, 

vychovatelství a učitelství 

 

PF 

25/69 

4. učitelka   vysokoškolské, univerzita Palackého 

Olomouc, učitelství pro 1. stupeň Zš  a              

   speciální pedagogika                                

 

PF 

 

9/8 

5. učitelka  vysokoškolské, VŠ pedagogická 

v Hradci Králové, učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ – spec. pedagog 

mlad.škol.věku 

PF 37/296 

 

6. učitelka  vysokoškolské, VŠ pedagogická 

v Hradci Králové, učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ – spec. pedagog 

mlad.škol.věku 

PF 12/313 

7. učitelka  vysokoškolské, Pedagogická fakulta v 

Hradci Králové, učitelství pro 1. stupeň 

Zš  a  speciální pedagogika                               

PF 25/342 

8. učitelka  vysokoškolské, univerzita Palackého 

Olomouc, učitelství pro školy pro 

mládež vyžadující zvláštní péči 

 

PF 

 

35/14 

9. učitelka a 

vychovatelka 

 SpgŠ Litomyšl -  vychovatelství  

 

 

13/161 

10. 

 

Asistentka 

pedagoga pro žáky 

ze znev. prostředí 

 SOU textilní, krajkářka  8/303 

11. Asistentka 

pedagoga 

 SEŠ J. Purkyně, Hradec Králové  22/155 

12. Asistentka 

pedagoga 

 SŠ Podorlické vzdělávací centrum, obor 

Podnikání 

 10/20 

13. Asistentka 

pedagogga 

 SŠ Podorlické vzdělávací centrum, obor 

Podnikání 

 10/34 

 

Nepedagogičtí pracovníci školy 

 

Jméno 

pracovníka nebo 

pořadové číslo 

Pracovní  zařazení 

Odborná kvalifikace nepedagogických pracovníků  

Vyučení 

u UOV 

(obor) 

Odborné 

(vysokoškolské, ÚSO) 

uveďte název školy 

Jiné 

(základní) 

 

Délka 

praxe 

1. hospodářka  vysokoškolské, Fakulta ekonomicko – 

správní fakulta, Pardubice 

Bc. 12/72 

2. školnice vyučení,t

kadlena 

 vyučena  
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Počet absolventů, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka 

 

Školní rok 2011/2012 

0 

 

 

Počet pracovníků v důchodovém věku 

 

Školní rok 2011/2012 

1 

 

 

Počet nekvalifikovaných pracovníků 

 

 Školní rok 2011/2012 

Pedagogický pracovník 2 

Nepedagogický pracovník 0 

 

 

Údaje o dalším vzděláváním pedagogických a nepedagogických pracovníků 

 

 

Semináře a školení v oblasti 

 

Počet seminářů,  

školení 

Počet zúčastněných 

pracovníků 

Řízení – řízení školy a směrnice, 

„Projekt Ředitel 2012“- model 

profesního vzdělávání „Rozvoj 

kompetencí řídících pracovníků škol a 

školských zařízení Královéhradeckého 

kraje“, „Spolupráce s médii“ 

9 1 

Prohloubení odbornosti učitelů 16 9 

Prevence rizikového chování 5 2 

Environmentální výchova 1 1 

Výchovný poradce 1 1 

Grantová činnost 1 2 

Studium ke splnění kvalifikace  1 

 

 

4. Údaje o přijímacím řízení 
 

Ve školním roce 2011/2012 bylo nově vřazeno 9 žáků, z toho 0 žáků po zápisu k povinné 

školní docházce. 

Školní docházku ukončilo v tomto školním roce 8 žáků a všichni byli přijati na OU.  
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5. Výsledky vzdělávání žáků  
 

Členění podle tříd           

                                  

Třída Ročník Počet žáků 

1. Rehabilitační program  

 6. ročník 1 

 7. ročník 1 

 Speciální:  2. ročník 2 

 3. ročník 1 

 6. ročník 1 

2. Speciální:  4. ročník 1 

 5. ročník 1 

 6. ročník 1 

 7. ročník 1 

3. Praktická: 1. ročník 3 

 2. ročník 2 

 3. ročník 6 

4.  4. ročník 3 

 5. ročník 3 

 6. ročník 5 

5. 7. ročník 9 

6. 8. ročník 5 

 9. ročník 6 

CELKEM  52 

 

            

Prospěch žáků ve škole  

 
 Počet žáků Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl  Opakuje 

rehab. program 6.r 1 0 1 - - 

rehab. program  7.r  1 0 1 - - 

SŠ –2.ročník 

3.ročník 

5.ročník 

6..ročník 

7.ročník 

 

2 

2 

1 

2 

1 

 

0 

2 

1 

1 

1 

0 

2 

0 

0 

1 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Praktická škola      

1. ročník 3 0 3 - - 

2. ročník 2 1 1 - - 

3. ročník 6 3 3  - - 

4. ročník 3 1 2 - - 

5. ročník 3 1 2 - - 

6. ročník 5 0 4 1 1 

7. ročník 9 0 7 2 1 

8. ročník 5 1 4 - - 

9.ročník 6 1 5 - - 

CELKEM 52 13 36 3 2 
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Jeden žák 7.ročníku již opakoval 1x na prvním stupni, 1x na druhém stupni, splnil povinných 

devět let povinné školní docházky, ale nezískal tak základní vzdělání. Druhý žák neprospěl – 

5 nedostatečných, a proto bude opakovat 7. ročník. Jedna žákyně neprospěla – 3 nedostatečné, 

a proto bude opakovat 6. ročník. 

 

 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 

 
 

Ročník 

 

Celkem 

 

Důvodem  

prospěch 

 

Důvodem  

chování 

 

Jiné důvody 

 

Počet zamešk. 

hod./žák 

% 

zamešk. 

hodin 

1.tř. (RP 2.+6.r .+ 

7),2.,3,6.,roč.SŠ 

0 0 0 0 59,83  4,857 

2.tř.- SŠ -

2.+4.+5.+6.+10.r. 

0 0 0 0 75,55 

 

4,600 

3.tř. (1.+2.+3.r.) 

 PŠ 

0 0 0 0 164,60 22,270 

4.tř. (4.+5.+6.r) 

 PŠ 

0 0 0 0 147,70 19,984 

5.tř. (7. roč.) 0 0 0 0 147,41 16,953 

6.tř. (8. + 9.roč.) 0 0 0 0 210,54 31,336 

celkem     142,13 100 

 

 

Snížený stupeň z chování 

 

Stupeň z chování Počet % z celku 

1 50 96,154 

2 2  3,846 

3 0  0,000 

 

 

Celkový počet neomluvených hodin 

 

Počet neomluvených hodin  na žáka      

613 11,788 

 

 

6. Údaje o provedených inspekcích a kontrolách 
 

Dne 3.11.2011 byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě ve smyslu zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů – 

předmětem kontroly bylo hospodaření s majetkem a veřejnými prostředky, dodržování obecně 

závazných předpisů Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. .  

V organizaci byly zjištěny závady v účtování majetku na podrozvahové účty, chybné 

vykázání závazných ukazatelů v účetnictví (platy, OON). Vše bylo napraveno, což bylo 

potvrzeno i následnou kontrolou dne 15.6.2012, kdy bylo konstatováno, že závady 

v uvedených  oblastech byly odstraněny.  

 

Ve dnech 15.9.-29.10.2011 byla provedena veřejnosprávní kontrola ve smyslu §11, odst. 1 a 2 

zákona č. 320/2001 Sb., o  finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. Z pohledu předmětu kontroly nebyl porušen zákon č. 250/2000 

Sb., v platném znění Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.  
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Dne 15.5.2012 byla provedena kontrola plnění povinností  v nemocenském pojištění, v 

důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti. V kontrolovaném období od 1.4.2010 do 31.3.2012 nebyly zjištěny 

nedostatky.  

 

Dne 19.6.2012 proběhla kontrola použití finančních prostředků ze státního rozpočtu na platy a 

OON v návaznosti na „Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 

52/2008 Sb. Za rok 2011“ a dodržování obecně závazných právních předpisů platných  

v kontrolovaném období Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Kontrolou nebyly 

zjištěny nedostatky.  

 

 

7. Mimoškolní aktivity 
 

Organizace akcí na propagaci školy  

 

Od listopadu 2003 se naše škola prezentuje svými vlastními webovými stránkami na adrese 

http://zvlastniskola.dobruska.cz, kde je možné dozvědět se o všech konaných akcích a životě 

školy.  

 

Škola se během školního roku prezentovala na veřejnosti výstavou žákovských prací na téma 

„Pohádkové jaro“  v Lapidáriu MěÚ Dobruška ve dnech 1.5. – 4.6.2012 a od 5.6. do 

26.6.2012 ve výstavní síni Obecního úřadu v Českém Meziříčí. 

 

V průběhu roku jsme se prezentovali také novinovými články, a to především do Novin 

Rychnovska a  Orlických novin. Nepravidelnými příspěvky zásobovala ředitelka školy také 

Dobrušský zpravodaj. 

 

Místní kabelovou televizí byly přenášeny celoškolní akce vánoční besídka dne 22.12.2012 a 

„Masopustní rej“ 21.2.2012. Zároveň vystoupení dětí k 50.výročí založení školy a Dne 

otevřených dveří dne 23.9.2012. Tyto akce se konaly v tělocvičně školy. Na stadionu pak 

2.Olympijské hry 20.června 2012 k oslavě Dne dětí. 

 

Vystoupení dětí pro dobrušské seniory v Domě s pečovatelskou službou a v Domově 

důchodců dne 13.12.2012 měla veliký ohlas.  

 

Město Dobruška po dvou letech opět pořádalo 16.5.2012 „Školy za školou“. I zde naši žáci 

předvedli svá vystoupení. 

 

l.místo získala naše škola za nejlepší divadelní kostýmy při vystoupení na 3.ročníku Hudebně 

divadelního festivalu dne 18.5.2012 v Náchodě. 

S tímto programem pak vystoupili dne 25.5.2012 na „Bambiriádě“ v  Náchodě a v sobotu 

26.5.2012 jsme reprezentovali naši školu na 3.ročníku Festivalu národností v Josefově, jež 

pořádal Výbor pro lidská práva Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Občanské sdružení 

Soužití. 

 

Prodej výrobků našich žáků a tvořivé dílny při Vánočním jarmarku 11.12.2011 a 

Velikonočním jarmarku 25.3.2012 obohatil "kasičku" našeho občanského sdružení. 

 

 

http://zvlastniskola.dobruska.cz/
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Organizace volného času,  kulturního a sportovního  vyžití  žáků.  

 

V tomto školním roce pracovalo  pod záštitou Občanského sdružení přátel Naší školy, které 

funguje při ZŠ v Dobrušce od června 2002, sedm zájmových kroužků – sportovní,  keramický, 

rukodělný, vyšívání, informatiky, kroužek literárně-dramatický a hudební (hra na flétnu) . 

Z celkového počtu 48 žáků mělo kroužky 49 členů (některé děti navštěvovaly až 3-4 

kroužky), z toho romského etnika a znevýhodněných rodin 78%. 

Vedoucími kroužků jsou 

a) členové Občanského sdružení 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. Mezi ně patří i naše paní školnice. 

Všichni pracují bez nároku na jakoukoli odměnu, ochotně a rádi věnují dětem svůj volný čas. 

 

Celoškolní kulturní akce: 

-   1.9.2011    Slavnostní zahájení školního roku  

-   9.9.2011    Seznamování žáků - opékání buřtů 

- 15.9.2011    Den otevřených dveří Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad  

             Dobruška 

- 16.9.2011    „Den zemědělství Královéhradeckého kraje“ 

-  23.9.2011   50.výročí založení školy a 9.Den otevřených dveří 

- 24.10.2011  Divadlo „O červené Karkulce“ v Kinocentru v Dobrušce – 1.st. 

-   5.12.2011  naši školu navštívil Mikuláš, čert a anděl 

- 22.12.2011  Vánoční besídka 

- 25.1.2012    Divadelní představení v KK Dobruška „Není drak jako mrak“ 

- 31.1.2012    Rozloučení s 1.pololetím školního roku 

- 21.2.2012    Masopustní rej  

-   2.3.2012    Kino Dobruška „Podmořský svět“ – 2.st. 

- 21.3.2012    Divadelní představení Mrak – „Velikonoční pohádka“ – 1.st. 

-   4.4.2012 Kino Dobruška – „Příběh o hmyzu“ - 2.st. 

- 11.5.2012 Kino Dobruška  - „Jak víla modrooká splnila tři přání“ – 1.st. 

- 22.5.2012    Školní výlet – Staré hrady 

-  4.6. 2012     beseda s nevidomou občankou Dobrušky a jejími psími pomocníky 

-14.6.2012 2.st. – Divadlo HK – „Bylo nás pět“ 

- 15.6.2012    Soutěž vodících psů pro nevidomé v parku v Dobrušce 

- 21.6.2012 Taneční vystoupení ZUŠ – Kino Dobruška 

- 26. a 27.6.2012 – Kinematovlak Dobruška 

- 28.6.2012    Rozloučení se školním rokem – pouť na  hřišti v Běstvinách 

- 29.6.2012    Slavnostní ukončení školního roku 

 

Uskutečněné exkurze žáků 8. a 9. ročníků: 

- 23.11.2011 SŠ Opočno a Nové Město nad Metují - spolupráce 

-   6.12.2011 Úřad práce Rychnov nad Kněžnou- vycházející žáci 

 

 Prevence rizikového chování 

- Městská policie Dobruška  a Policie ČR – 30.11.2011- beseda-ukázky techniky a   výstroje 

- Mgr. Zdeňka Ženatová (PPP Rychnov nad Kněžnou) 22.3.2012 sociometrie 3.třídy ,   

   2. a 5. třídy - práce s kolektivem 

-  25.4.2012 – beseda a ukázky 1.pomoci – Vojenská  Policií ČR 

- dne 1.6.2012 se všichni žáci zúčastnili Dne bezpečnostních složek v Dobrušce - prezentace   

Policie ČR, Městská policie, HZS, Záchranná služba, Armáda apod. 
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- Vytvoření informačních nástěnek o škodlivosti kouření a o zdravém životním stylu 

 

Soutěže 

 

30.9.2011 se žáci naší školy zúčastnili XIX. ročníku Sportovního desetiboje v Kostelci nad 

Orlicí.  

 

OK - Sportovní hry mládeže v Kostelci n.O.  -  15.5.2012. 

KK – Sportovní hry mládeže – proběhlo v Hradci Králové, naši školu reprezentovala jedna 

žákyně 

 

-Účast v celostátní výtvarné soutěži Radost 18  Kolín 5.11.2011, v průběhu března Svaz 

zahrádkářů – ovoce,zelenina – 7. a 8. místo v ČR, Mezinárodní soutěž Lidice 

-V soutěži o nejoriginálnější výrobek z odpadového materiálu pořádané DDM Dobruška 

získala naše škola 1. místo Kategorie B s výrobkem „Dáma v klobouku“ a cenu poroty za  

„ Kostel sv.Ducha, Kostel sv.Václava a Radnice v Dobrušce“ 

 

Okresní a Krajské kolo soutěže mladý zdravotník ČČK proběhlo v Úpici 7.6.2012.  

 

 

Celoškolní akce v rámci environmentální výchovy 

 

- beseda a přednáška Mgr. Pavla Světlíka – ornitologa „Ptáci na krmítku“, „Proč ptáci tak  

krásně zpívají“ a „Dravci“  

- Den země – úklid "Trojice" a jejího okolí  26.4.2012 

- sběr starého papíru (finanční zajištění akcí) 

- třídění odpadů (ekologie) 

- celoroční péče o hezké okolí školy a školní zahrady 

- spolupráce s rodiči 

 

 

Zpracování grantů 

 

Využili jsme programů zaměřených na prevenci rizikového chování –12SMP01 z drobného 

programu Královéhradeckého kraje a podali žádost  „Všichni na jedné lodi“ – neúspěšně 

 

 

Spolupráce škol v Dobrušce – s MŠ , ZŠ Fr.Kupky, Gymnaziem Dobruška 

                                  

                

Mezinárodní spolupráce škol 

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 

 

 

Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže  

Ve dnech 19. – 22.9.2011 proběhl výměnný pobyt polských škol v Dobrušce a na oplátku 

dobrušské školy vyjely do polského Plocku ve dnech 18. – 21.10.2011. Těchto akcí se 

zúčastnila naše škola, GZN a ZŠ Fr.Kupky. Byly uskutečněny z drobného programu 
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Královéhradeckého kraje „Mezinárodní spolupráce dobrušských škol s partnerskými školami 

v polském Plocku“  11 SMR05, který podala naše škola. 

 

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

„oblečení“ a hraček. 

 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

 

Naše škola hospodařila v roce 2011 s hospodářským výsledkem ve výši 2.485,11 Kč – na 

straně příjmů s částkou  5.734.453,31   Kč   a na straně výdajů s částkou 5.731.968,20   Kč.  

 

V  roce 2011 jsme obdrželi investiční dotaci ve výši 349.200,- Kč na vyřešení bezbariérového 

přístupu do školy – šikmou schodišťovou sedačku Sm 100 ( 260 ) – přestavba byla 

nainstalována koncem měsíce srpna 2011.  

 

Získali jsme první část dotace  z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

ve výši 303.739,20 Kč, která se utrácela v průběhu celého roku 2011 (školní rok 2010/2011 a 

2011/2012). 

 

Na zcela pokrytém fondu kulturních a sociálních potřeb měla organizace k 31.12.2011 částku 

29.480,63 Kč. Fond reprodukce majetku není zcela krytý (nepokryta částka 43.168,- Kč) – na 

konci roku 2011 bylo na jeho účtu 43.667,20 Kč. 

 

 

Závěrem 

 

Na konci školního roku 2011/2012 je nutné poděkovat především Občanskému sdružení 

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 

Občanskému sdružení přátel Naší školy 

Městu Dobruška 

Městské knihovně v  Dobrušce 

Městskému muzeu v Dobrušce   

SDH Běstviny 

TJ Sokol Dobruška 

 

a také všem pedagogickým i provozním zaměstnancům Základní školy v Dobrušce. 

 

Ti všichni se neustále zasluhují o to, 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! Školní rok 2011/2012 uzavřeli pracovníci školy v Běstvinách dne 

28.6.2012. 
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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 č.j. zsopdka/314/2012 byla 

schválena pedagogickou radou dne  27.8.2012 a školskou radou dne  11.9.2012.  

 

 

 

V Dobrušce dne 11.9.2012    Mgr.Dagmar Macková 

                     ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


