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Úvodní slovo   

Vážení rodiče, milé děti a všichni přátelé školy, 
zdravím vás a vítám v novém školním roce 2019/2020. Přeji nám všem, aby to byl 
školní rok úspěšný a příjemný.  
Pro mě to bude první rok dalšího šestiletého funkčního období v pozici ředitele 
prosečské školy. V Prosečském zpravodaji se dočtete o mých plánech a vizích, které 
jsem prezentoval u konkurzu a které bych chtěl v budoucích letech uskutečnit. 
V některých částech jsou to jasné konkrétní plány, které čekají pouze na realizaci, 
ale v mnoha oblastech to jsou vize, které potřebují naplnit konkrétními cíli, a jistě 
bude existovat mnoho cest, jak se k těmto cílům přibližovat.  
Zde vidím prostor pro naši spolupráci. Budu rád, pokud to nebude spolupráce 
jenom celého pedagogického sboru, ale i dalších partnerů: vás rodičů, žáků 
prostřednictvím žákovského parlamentu, zřizovatele, případně firem a 
podnikatelů, tedy všech, komu záleží na tom, jaké vzdělávání poskytuje našim 
dětem prosečská škola. 
Stěžejní bude úprava školního vzdělávacího programu tak, aby umožňoval širokou 
podporu potenciálu a nadání všech žáků, aby reagoval na nové trendy ve 
vzdělávání, aby reflektoval komplikovanost budoucího uplatnění žáků v jejich 
dalším životě a také uspokojil očekávání rodičů a společnosti.  
Přijměte proto mé pozvání na pravidelné schůzky – diskuzní „kulaté stoly“, které 
se budou konat vždy poslední středu v měsíci v základní škole. První setkání bude 
ve středu 25. 9. 2019. Čas a téma, kterému se budeme věnovat, a případně další 
informace budou vždy zveřejněny na webových stránkách školy. 
Rád bych, aby naše prosečská škola na všech svých stupních, od předškolního 
vzdělávání až po druhý stupeň základního vzdělávání uměla objevit, maximálně 
podporovat a rozvíjet potenciál, nadání a talent všech dětí.  
Podtitul našeho ŠVP „Škola mnoha možností“ rozšíříme následovně: 

ŠKOLA MNOHA MOŽNOSTÍ – ŠKOLA MNOHA NADÁNÍ 
aneb Každý má své nadání, které pomůžeme objevit, 

budeme ho podporovat a dále rozvíjet. 
Situace ve školách a třídách je taková, že i když učitelé mají například připravené 
obohacování nebo rozšiřování výuky pro nadané žáky, tak to nejsou schopni v tak 
komplikovaných a diferencovaných třídách realizovat. Z důvodu inkluze je na ně 
vyvíjen tlak, aby se věnovali a podporovali především děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami a jim poskytovali předepsaná podpůrná opatření. 
Za připomenutí stojí také fakt, že v každé třídě je asi největší skupina běžných dětí, 
které potřebují pro své vzdělávání a svou práci úplně obyčejný klid, který ale 
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v takové třídě rozhodně nemají, protože je zde mnohdy nejeden asistent a řeší se 
různé výchovné a rušivé situace. 
Myšlenka inkluze a společného vzdělávání je v jádru dobrá, ale jsou určité 
předměty či obory, kdy je pro všechny žáky přínosnější, efektivnější a možná i 
příjemnější rozdělit třídy na homogenní skupiny, kde se jim bude lépe pracovat 
a budou moci tak maximálně rozvíjet svůj potenciál. Žáci s určitými vzdělávacími 
problémy budou moci více upevňovat důležité učivo a ti ostatní budou moci 
postupovat rychleji a naučit se třeba i něco navíc. Avšak při jiném předmětu nebo 
oboru se zase všichni vrátí do svých společných kmenových tříd, kde se budou 
učit společné předměty, ve kterých se přirozeně využije rozmanitost všech dětí a 
bude se budovat jejich sociální cítění, spolupráce a pochopení pro různorodost 
atd. 
Je potřeba hledat jiné možnosti v organizaci výuky, v dělení tříd na vhodné skupiny, 
případně jiné uspořádání tříd než podle věku. Nové možnosti nám pro tyto potřeby 
nabízí reforma financování regionálního školství, která vejde v platnost od 1. ledna 
2020, ale již od 1. září 2019 budeme muset podle ní fungovat.  
Díky tomuto novému financování můžeme dělit více tříd na menší skupiny, čehož 
v tomto školním roce využíváme v těch nejpočetnějších, případně paralelních 
třídách, v předmětech ČESKÝ JAZYK A LITERATURA, MATEMATIKA a ANGLICKÝ 
JAZYK. Tyto tři předměty jsou z našeho pohledu pro budoucnost žáků rozhodující, 
a proto budeme žáky rozdělovat do zmíněných skupin dle jejich konkrétních 
vzdělávacích potřeb, jak nám to umožnuje nejen školský zákon, ale je to 
v souladu i s tzv. „inkluzivní vyhláškou“. 
Bude to mít pozitivní dopad na všechny žáky, protože všichni při vzdělávání 
dostanou to, co potřebují: někteří budou mít prostor učivo více procvičovat, 
upevňovat a pracovat pomalejším tempem a druzí zase budou mít prostor na 
obohacování případně rozšiřování učiva. 
Toto dělení výuky na větší množství skupin s sebou nese ještě jeden velký 
požadavek, a to na množství učeben.  
Jsem rád, že zde mohu oznámit, že řešení této situace je na dobré cestě. Díky 
našemu zřizovateli, městu Proseč, nám byla přidělena dotace na dokončení 
přístavby školy – pavilón odborných učeben. Pokud vše půjde dobře, měla by být 
přístavba do jednoho roku dokončena po stavební stránce a do dalšího roku 
vybavena k užívání.  
Čeká nás proto velice náročné období, ale já se na vše těším. 

Mgr. Bc. Josef Roušar, 
ředitel školy  
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Organizace školního roku 

1. pololetí 
začátek: pondělí 2. září 2019 

konec: čtvrtek 30. ledna 2020 

2. pololetí 
začátek: pondělí 3. února 2020 

konec: úterý 30. června 2020 

 
 

 

Podzimní úterý 29. října a středa 30. října 2019 

Vánoční od pondělí 23. prosince 2019 do pátku 3. ledna 2020 

 vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020 

Pololetní pátek 31. ledna 2020 

Jarní od pondělí 10. února do neděle 16. února 2020 

Velikonoční čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020 

Hlavní od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020 

 
 

 
Pondělí 28. října 2019 Den vzniku samostatného československého státu 
Pondělí 13. dubna 2020 Velikonoční pondělí 
Pátek 1. května 2020 Svátek práce 
Pátek 8. května 2020 Den vítězství 
 

 
Čtvrtek 31. října 2019 
Pátek 1. listopadu 2019 
Pondělí 29. června 2020 
Úterý 30. června 2020 
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Kalendář 

 30. srpna 2019 Pedagogická rada 
 září 2019  Třídní schůzky 
 9. – 11. září 2019 GO program (6. A třída) tábor Barrandov Miřetín 
 11. – 13. září 2019 GO program (6. B třída) tábor Barrandov Miřetín 
 12. září 2019 Jičín město pohádek (Červánek, Prosečánek) 
 22. září 2019 Den řemesel (sbory ZŠ i MŠ, Prosečský dřeváček) 
 25. září 2019 1. KULATÝ STŮL s ředitelem školy 
 26. září 2019 Národní divadlo a prohlídka Prahy (9. ročník) 
 konec září 2019 Exkurze do ZOO a botanické zahrady Praha 
 konec září 2019 Po stopách Boženy Němcové (7. ročník) 
 září/říjen 2019 Závod lesní krajinou 
 říjen 2019  Plenární schůze spolku rodičů 
 listopad 2019 Individuální konzultace (žák-rodiče-učitel) 
 13. listopadu 2019 Pedagogická rada 
 15. listopadu 2019 Daniel Jun (koncert) 
 22. ledna 2020 Pedagogická rada 
 2. – 8. února 2020 Lyžařský výcvik (pro 6. ročník) 
 duben 2020 Individuální konzultace (žák-rodiče-učitel) 
 2. dubna 2020 Zápis do 1. třídy (konec v 17:30) 
 14. duben 2020 Přichází Zákon (Pořad o používání mozku a smyslů) 
 15. dubna 2020 Pedagogická rada 
 17. června 2020 Pedagogická rada 
 25. června 2020 Rozloučení na schodech a šerpování deváťáků 
 26. června 2020 Předávání vysvědčení 
 

Plavecký výcvik (v plaveckém bazénu ve Skutči) 

3. třída - středy od 11. 9. do 20. 11. 2019 v čase 10:00 – 12:00 
4. třída - čtvrtky od 12. 9. do 21. 11. 2019 v čase 10:00 – 12:00 
 

Dopravní výchova pro 4. a 5. třídu 

Teoretická část ve škole a praktická část na dopravním hřišti ve Vysokém Mýtě 
 

Sběr hliníku - celoroční soutěž jednotlivců i mezi třídami 
 

Sběr starého papíru a případně dalších surovin - probíhá celoročně ve 
sběrném dvoře, kde nahlásíte, že odevzdáváte sběr na školu a na jméno Vašeho 
dítěte. O výtěžku rozhodne žákovský parlament. 
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Kontakty 

Základní škola a mateřská škola Proseč web: www.zsprosec.cz 
Rybenská 260 e-mail: skola@zsprosec.cz 
539 44 Proseč u Skutče IČO: 75018772 
 
Ředitel školy: 469 321 291 733 127 257 reditel@zsprosec.cz  
Zástupkyně ředitele: 469 321 291 702 380 731 zastupce@zsprosec.cz 
Sborovna 1. stupeň: 469 321 077 702 538 035 
Sborovna 2. stupeň: 469 321 122 792 536 901 
Družina: 469 625 042  druzina@zsprosec.cz 
Školní jídelna: 469 321 115 773 901 885 jidelna@zsprosec.cz 
Kancelář, ekonom:  469 321 078  ekonom@zsprosec.cz 
Mateřská škola: 468 000 245 736 465 423 vedouci.ms@zsprosec.cz 
 

 
Ředitel školy: Mgr. Josef Roušar 
Zástupkyně ředitele: Mgr. Alena Zvárová 
Vedoucí učitelka 1. stupně: Mgr. Věra Stoklasová 
Vedoucí učitelka mateřské školy: Pavla Černá, DiS. 
 

 
Ekonomka, účetní: 
 Ing. Jaromíra Pospíšilová 
Školník, topič: 
 Aleš Vanžura 
Uklízečky: 
 Petra Džbánková 
 Iva Novotná  
 Vítězslava Ondráčková  
 Marie Procházková  

Vedoucí stravování: 
 Jana Ondráčková 
Kuchařky: 
 Věra Sýkorová  
 Pavla Šplíchalová 
 Zuzana Schejbalová 
 Petra Džbánková 
 

 
 
 
Všechny podrobné kontakty  
na zaměstnance školky a další informace  
o školce jsou na straně 20 - 23.
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Pedagogický sbor 

Mgr. Petr Košňar kosnar.p@zsprosec.cz koordinátor ICT 
Mgr. Šárka Kovářová kovarova.s@zsprosec.cz koordinátor EVVO 
Mgr. Lenka Kvapilová kvapilova.l@zsprosec.cz 
Mgr. Hana Lacmanová lacmanova.h@zsprosec.cz 
Mgr. Václav Mikulecký mikulecky.v@zsprosec.cz  
PaedDr. Hana Mrkosová mrkosova.h@zsprosec.cz šk. metodik prevence 
Mgr. Karla Nováková novakova.k@zsprosec.cz 
Mgr. Jana Pavlovičová pavlovicova.j@zsprosec.cz 
Mgr. Zdeněk Pecina pecina.z@zsprosec.cz koordinátor ŠVP 
Mgr. Romana Pešková peskova.r@zsprosec.cz šk. metodik prevence 
Mgr. Josef Roušar rousar.j@zsprosec.cz ředitel školy 
Mgr. Veronika Roušarová rousarova.v@zsprosec.cz koordin. podp. nadání 
Mgr. Dagmar Smělá smela.d@zsprosec.cz 
Mgr. Jan Stodola stodola.j@zsprosec.cz 
Mgr. Pavel Stodola stodola.p@zsprosec.cz 
Mgr. Věra Stoklasová stoklasova.v@zsprosec.cz vedoucí učitelka 1. st. 
Mgr. Alena Sudková sudkova.a@zsprosec.cz 
Mgr. Marie Šebková sebkova.m@zsprosec.cz koordin. a správce ICT 
Mgr. Milena Tobiášová tobiasova.m@zsprosec.cz 
Mgr. Lenka Tomášková tomaskova.l@zsprosec.cz 
Mgr. Alena Zvárová zvarova.a@zsprosec.cz zástupkyně ředitele 
  výchovná poradkyně 
 

Mgr. Ivana Košňarová kosnarova.i@zsprosec.cz školní psycholožka 
 

Jitka Jeřábková jerabkova.j@zsprosec.cz vychovatelka 
Michaela Macháčková, DiS. machackova@zsprosec.cz vychovatelka 
 

Asistentky pedagoga: 
 Eliška Košňarová kosnarova.e@zsprosec.cz  
 Leona Kynclová kynclova.l@zsprosec.cz  
 Julie Marinjuková marinjukova.j@zsprosec.cz  
 Pavlína Nekvindová nekvindova.p@zsprosec.cz  
 Petra Nekvindová nekvindova.pe@zsprosec.cz  
 Marie Rejmanová rejmanova.m@zsprosec.cz  
 Blanka Stodolová stodolova.b@zsprosec.cz  
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Třídy 

 Chlapci: 68 Dívky: 51 Celkem: 119 

1. třída (PaedDr. Hana Mrkosová) 
Učebna: 1. západní Chlapci: 14 Dívky: 3 Celkem: 17 

2. A třída (Mgr. Věra Stoklasová) 
Učebna: 4. západní Chlapci: 8 Dívky: 6 Celkem: 14 

2. B třída (Mgr. Lenka Kvapilová) 
Učebna: 4. východní Chlapci: 11 Dívky: 5 Celkem: 16 

3. třída (Mgr. Hana Lacmanová) 
Učebna: 2. východní Chlapci: 10 Dívky: 12 Celkem: 22 

4. třída (Mgr. Dagmar Smělá) 
Učebna: 1. východní Chlapci: 9 Dívky: 14 Celkem: 23 

5. třída (Mgr. Karla Nováková) 
Učebna: 3. východní Chlapci: 16 Dívky: 11 Celkem: 27 
 

 Chlapci: 60 Dívky: 60 Celkem: 120 

6. A třída (Mgr. Veronika Roušarová) 
Učebna: fyzika Chlapci: 9 Dívky: 10 Celkem: 19 

6. B třída (Mgr. Petr Košňar) 
Učebna: přírodopis Chlapci: 9 Dívky: 10 Celkem: 19 

7. třída (Mgr. Lenka Tomášková) 
Učebna: český jazyk Chlapci: 16 Dívky: 10 Celkem: 26 

8. třída (Mgr. Romana Pešková) 
Učebna: zeměpis Chlapci: 13 Dívky: 12 Celkem: 25 

9. A třída (Mgr. Jana Pavlovičová) 
Učebna: hudební výchova Chlapci: 5 Dívky: 10 Celkem: 15 

9. B třída (Mgr. Václav Mikulecký) 
Učebna: výtvarná výchova Chlapci: 8 Dívky: 8 Celkem: 16 

Celkem: Chlapci: 128 Dívky: 111 Celkem: 239 
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Žákovský parlament 

Schází se v úterý od 7:00 do 7:45 
 

Žákovský parlament na svých zasedáních projednává různé záležitosti týkající se 
chodu školy, navrhuje akce atp. (podrobněji viz STANOVY žákovského parlamentu 
na webu školy) a ředitel školy má podle školského zákona povinnost se jeho 
návrhy zabývat. Pro žáky je to tak silný aparát, jak ovlivňovat chod školy a 
případně měnit některé záležitosti školy. 
Jedna z novinek tohoto školního roku je, že bude mít žákovský parlament 
k dispozici svůj rozpočet, se kterým bude během celého roku hospodařit. 
Předsedu parlamentu a další funkce si budou členové volit během září. 
Koordinátor ŽP: Mgr. Josef Roušar 
Společný email všech členů: parlament@zsprosec.cz 

Členové: 
 4. tř. Natálie Džbánková dzbankova.n@zsprosec.cz 
  Tomáš Roušar rousar.t@zsprosec.cz 
 5. tř. Miloš Dostál dostal.m@zsprosec.cz 
  Julie Poslušná poslusna.j@zsprosec.cz 
 6. A zástupci budou zvoleni v září 
 6. B zástupci budou zvoleni v září 
 7. tř. Mikuláš Jeništa jenista.m1@zsprosec.cz 
  Nela Prokopová prokopova.n@zsprosec.cz 
 8. tř. Ondřej Trynkl trynkl.o@zsprosec.cz 
 9. A Šimon Lustyk lustyk.s@zsprosec.cz  
  Nina Sodomková sodomkova.n@zsprosec.cz 
 9. B Anna Cachová cachova.a@zsprosec.cz 
  Liliana Poslušná poslusna.l@zsprosec.cz 
 

Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji 
je soutěž, která má za cíl podněcovat co nejvíce talentovaných starších žáků 
k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat 
odborné i široké veřejnosti. Soutěž nám také napomáhá k vyhledávání talentů 
v oblasti vědy a techniky. 
Příprava na soutěž bude na naší škole probíhat již od října 2019 a vlastní soutěž 
se uskuteční v únoru a březnu 2020. 
Je to dlouhodobá a náročná soutěž a z tohoto důvodu přivítáme jakoukoliv 
pomoc ze strany veřejnosti. Pokud se Vaše děti do této soutěže přihlásí, 
předpokládáme a budeme rádi, že je v této činnosti jako rodiče všestranně 
podpoříte. 
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Školní informační systém 

https://zsprosec.bakalari.cz 

Náš školní informační systém je prostředí programu Bakaláři, ve kterém získají 
rodiče různé informace o vzdělávání svého dítěte. 

Osobní údaje - prosíme rodiče, aby si údaje zkontrolovali a změny nám nahlásili. 

Výuka: zde najdete přehled předmětů a vyučujících, aktuální rozvrh Vašeho dítěte 
a případně změny v rozvrhu (suplování). 

Klasifikace (elektronická žákovská knížka) 
 je zavedena pro žáky od 3. do 9. ročníku 
 žáci budou mít nadále papírovou žákovskou knížku, do které si budou známky 

zapisovat sami dle pokynu učitele 
 učitelé nebudou známky v papírové žákovské knížce kontrolovat, ani stvrzovat 

svým podpisem, mají povinnost zapisovat průběžně známky do elektronické 
žákovské knížky 

 rodiče mají povinnost sledovat klasifikaci v elektronické žákovské knížce 
a jednou týdně to potvrdí svým podpisem v papírové žákovské knížce na místě, 
kde si žák zapisuje známky sám 

Komens - umožňuje komunikovat nejen s třídním učitelem, ale i s dalšími 
vyučujícími a vedením školy 

Další možnosti  - sloučit si účty několika svých dětí pod jedno přihlášení, 

Přístupové údaje, které rodiče obdrželi v předchozích školních letech, budou 
platné po celou školní docházku dítěte do naší školy. 
 

Podpora výuky 
Všichni žáci od 5. ročníku získávají přístup do služby G Suite for Education (dříve 
Google Apps for Education), kterou naše škola využívá již několik let na firemní 
úrovni pro různé účely – komunikace, plánování, sdílení dat, prezentace a další. 
Žáci mají přidělenou emailovou adresu ve tvaru: prijmeni.j@zsprosec.cz. 
Po přihlášení ke svému účtu mají žáci k dispozici několik aplikací, které G Suite for 
Education obsahuje, například: 
 Google Mail (Gmail), Kalendář Google, Disk Google 
 Dokumenty Google, Tabulky Google,  Prezentace Google 
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Volitelné předměty 

V 8. a 9. třídě si žáci vybírají volitelné předměty. Každý si vybírá dva, které jsou pro 
něho potom povinné, a je z nich hodnocen na vysvědčení. Letos si žáci vybrali 
následující předměty: 

8. třída: Domácnost a Seminář z českého jazyka 

9. třída: Základy ekologie a Konverzace z anglického jazyka 

8. + 9. třída dohromady: Psaní na počítači, Technická praktika 

a Matematický seminář 

 

Nepovinné předměty 

Předmět (vyučující) Ročník Čas (Hod. dotace) 

Náboženství katolické (Marie Rejmanová) 1. - 2. Čt 11:50 (1) 

Náboženství katolické (Mgr. Vladimír Novák) 3. – 4. Čt 12:45 (1) 

Náboženství katolické (Mgr. Petr Košňar) 5. – 6. Čt 13:05 (1) 

Náboženství katolické (Mgr. Vladimír Novák) 7. – 9. (1) 

Přípravný pěvecký sbor (Mgr. Lenka Kvapilová) 1. – 2. Út 11:50 (1) 

Pěvecký sbor (Mgr. Dagmar Smělá) 3. – 5. Út 13:05 (2) 

Sborový zpěv (Mgr. Jana Pavlovičová) 6. – 9. Pá 13:05 (2) 

Školní časopis (Mgr. Jana Pavlovičová) 6. – 9. St 7:00 (1) 

Pro žáky, kteří si vyberou některé z nepovinných předmětů, se stávají povinnými 
a jsou z nich opět hodnoceni na vysvědčení. 
Žáci mají možnost se přihlásit na nepovinné předměty do 13. září 2019. 
Výuka náboženství začne od října 2019. 

Klub přátel divadla (říjen 2019 – červen 2020) pro žáky 6. až 9. třídy 

I v letošním roce nabízíme vašim dětem abonentní vstupenku do Východočeského 
divadla v Pardubicích. Zájemci, hlaste se u paní učitelky Jany Pavlovičové 
(pavlovicova.j@zsprosec.cz nebo 469 321 122). 
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Kroužky 

Název (vedoucí kroužku) Ročník Čas Cena/pololetí 

Dramatický kroužek (???)   ??? Kč (X = 30) 

Prosečský dřeváček  
(Mgr. Dagmar Smělá) 

1. - 6. Čt 400 Kč (X = 35) 

Kroužek technických dovedností  
a her (Mgr. Pavel Stodola) 

3. – 5. Pá 12:30-14:00 400,- Kč (X = 40) 

Robotický kroužek 
(Mgr. Pavel Stodola) 

6. – 9. St 14:00-15:30 400,- Kč (X = 50) 

Základy programování 
(Mgr. Marie Šebková) 

5. (4.) Pá 11:50-12:35 300,- Kč (X = 60) 

Tanečně pohybové aktivity 
pro dívky (Kateřina Rouse) 

1. – 5. Čt 14:00-15:00 300,- Kč (X = 70) 

Sportovní hry 
(Mgr. Jan Stodola) 

1. – 5. St 14:00-15:00 300,- Kč (X = 80) 

Sportovní hry (Mgr. Jan Stodola) 6. – 9. Pá 13:05-14:35 400,- Kč (X = 85) 

Florbal (Ondřej Laška – FbC Skuteč) 1. – 5. Po 15:20-16:20 Cenu určí FbC 

Florbal (Ondřej Laška – FbC Skuteč) 6. – 9. Po 16:20-17:50 Cenu určí FbC 

Nohejbal pokročilý 
(Bc. Petr Herynek) 

 Ne 16:30-18:00 
Cenu určí klub 

nohejbalu 

Hasičský kroužek (Richard Nekvinda)  Čt 15:00-17:00 Cenu určí SDH 

Systema - nejen bojové umění 
(Tomáš Pavlis) 

1. – 9. St 
Cena zatím  
není určena 

 

Všechny termíny uvedené v tabulce jsou zatím orientační. 
Činnost většiny kroužků bude probíhat od října do května (pokud vedoucí kroužku 
neurčí jinak). 

Poplatek za kroužky lze platit prostřednictvím účtu na každé pololetí, a to vždy do 
15. dne po zahájení kroužku v daném pololetí, nebo jednorázově na celý školní 
rok. Pokud nebude poplatek včas uhrazen, je dítě z kroužku automaticky 
vyloučeno. Číslo účtu je 1145245329/0800, variabilní symbol platby začíná číslem 
X (což je číslo uvedené výše v tabulce pro každý kroužek) a dále pokračuje stejným 
číslem jako je variabilní symbol pro platby za obědy. 
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR PROSEČSKÝ DŘEVÁČEK 
 

vznikl na jaře roku 2019 v rámci projektu Návrat k tradicím. Soubor pracuje s 
písněmi z východu Čech, Českomoravské vysočiny a Polabí. Děti se zde učí lidové 
písně zpívat a při nich i tančit. V souboru pracujeme též s lidovou poezií, říkadly a 
dětskými hrami. Našim cílem je dát  dětem radost z pohybu přirozeně 
doprovázeného zpěvem a zároveň znovu obnovit lidové tradice v našem regionu. 
V letošním roce budou se souborem pracovat: 

Dagmar Smělá - vedoucí, hudba a zpěv 
Ludmila Dostálová - hudba a zpěv 

 Romana Titová - tanec 
 
 

 
 

SYSTEMA - NEJEN BOJOVÉ UMĚNÍ 
 

Charakteristika: Hrami a cvičeními ke správnému držení těla, dýchání, uvolnění 
v pohybu - základ efektivní sebeobrany a seberozvoje. 

Tomáš Pavlis - certifikovaný instruktor 
přímý žák Andreje Romanoviče Karimova 
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Školní řád 

Vážení rodiče našich žáků (zejména 2. stupně). 
V minulém školním roce jsme u vašich dětí opět zaznamenali, že si nosí do školy 
ve větší míře energetické nápoje. Pokud žák přijde do vyučování posilněn tímto 
nápojem nebo ho pije ke svačině, je opravdu velmi obtížné ho něco naučit a 
zvládat jeho nestandardní chování během hodiny. My dětem znovu vysvětlujeme 
škodlivost těchto chemických produktů a prosíme i Vás, abyste z titulu své 
rodičovské autority podpořili naše snažení. Pro doplnění Vašich argumentů 
uvádíme několik bodů, jejichž závažnost možná překvapí i některé z Vás. 
 Energetické nápoje jsou nápoje povzbuzující. 
 Základní účinnou látkou je kofein, který má povzbuzující účinky na náš 

organismus, podporuje zvýšený stav bdělosti, zvyšuje krevní tlak a tepovou 
frekvenci, zrychluje metabolismus, odvodňuje organismus, vyvolává 
nervozitu, úzkost, popudlivost. Nezapomínejte, že kofein je droga, na kterou 
si dětský organismus snadno vypěstuje závislost. 

 Energetické nápoje nejsou klasifikovány jako potraviny, ale jako doplňky. 
Nedodávají tělu žádné potřebné živiny. 

 Protože dehydratují, nedoporučují se pít „na žízeň“. Je potřeba spolu s nimi 
vypít hodně vody. 

 Neposkytují tělu tu správnou využitelnou energii. Tu dostává naše tělo z jídla. 
Lepší  je za stejné peníze jít na oběd nebo si pochutnat na banánu, obloženém 
chlebu a sklence vody. Energie z nápojů je vyvolána uměle pomocí taurinu. Jde 
pouze o psychickou a fyzickou stimulaci. 

 Energetické nápoje ovlivňují účinnost léků. 
 Jeden nápoj obsahuje tolik cukru, že po jeho konzumaci překročíte denní 

povolenou dávku až 6x. To může vést k obezitě, dentálním problémům ad. 
Pro děti není tento chemický nápoj vůbec vhodný, což je přímo uvedeno na 
etiketách těchto nápojů! 
Děkujeme Vám, že nám pomůžete co nejvíce omezit tento negativní jev. 
 
Zákaz požívání energetických nápojů a jejich nošení do školy jsme doplnili do 
našeho školního řádu - viz bod 2. 1. 3. b).  
Další změny ve školním řádu uvádíme z kapacitních důvodů pouze jako výčet 
upravených bodů: 1. 1. g),  1. 1. p),  1. 2. e),  2. 1. 2. k), 

2. 2. 2. d), 2. 2. 2. e) 2), 2. 2. 2. e) 4),  2. 2. 3. i), 
3. 2. a),  8. b),  8. c) 
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Školní poradenské pracoviště 

Naše školní poradenské pracoviště (ŠPP) bude letos pokračovat v sestavě: školní 
psycholog, výchovný poradce a dva metodici prevence. Školní poradenské 
pracoviště zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických, 
psychologických a poradenských služeb přímo ve škole, dále poskytuje bezplatné 
poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim 
pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. 
Spolupracuje s vedením školy, pedagogy, vychovatelkami školy, asistenty 
pedagoga a s pracovníky poskytujícími logopedické a dyslektické služby. Integruje 
poradenské služby školy se službami specializovaných poradenských zařízení (PPP, 
SPC, SVP, úřad práce, orgány péče o dítě). 

Školní psycholog: Mgr. Ivana Košňarová, (tel.: 739 584 396) 
Pracovní doba ve škole: 7:45 - 13:45 kromě středy 
Konzultace pro rodiče: po předchozí domluvě kromě středy 
Konzultace pro žáky: kdykoliv po vzájemné domluvě v rámci pracovní doby 

Výchovný poradce: Mgr. Alena Zvárová, (tel.: 702 380 731) 
Konzultace pro rodiče: po 13:00 – 14:00 (nebo kdykoliv po předchozí domluvě) 
Konzultace pro žáky: kdykoliv po vzájemné domluvě 

Školní metodik prevence: PaedDr. Hana Mrkosová, (tel.: 469 321 077 - sb. 1. st.) 
 Mgr. Romana Pešková, (tel.: 469 321 122 - sb. 2. st.) 
Termíny konzultací jsou možné po osobní, telefonické nebo e-mailové dohodě 
Logopedické asistentky:  Mgr. Hana Lacmanová, PaedDr. Hana Mrkosová,  

Mgr. Karla Nováková, Mgr. Věra Stoklasová 
Dyslektické asistentky: Mgr. Lenka Kvapilová, 
 Mgr. Karla Nováková, 
 Mgr. Dagmar Smělá, 
 Mgr. Věra Stoklasová 

 

Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti Women for 

women, o. p. s. Cílem je pomoci dětem, které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče 
nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. 

V letošním školním roce využívá možnost dotovaných obědů několik dětí naší 
školy. Pokud se chcete do projektu zapojit, kontaktujte Mgr. Alenu Zvárovou. 

Letos nově bude tento projekt možný i pro děti v mateřské škole. Pokud se 
chcete do projektu zapojit, kontaktujte vedoucí učitelku MŠ Pavlu Černou, DiS. 
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Školní knihovna 

Otevřena od 4. září 2019 vždy ve středu 7:45 - 14:45 hod. 
 

Knihovna, kromě své hlavní činnosti, vyhlašuje také různé výtvarné soutěže, 
výstavy a další aktivity jako třeba různé workshopy. Ve spolupráci s městem Proseč 
je každý rok pořádáno pasování žáků 2. třídy na „Rytíře řádu čtenářského“. 
Na žáky čtenáře se nově těší knihovnice paní Marie Rejmanová. 
 
 

Učebnice 

Naše škola půjčuje žákům téměř kompletní sadu učebnic, takže každé dítě má 
knížky v hodnotě cca 3000,- Kč. Prosíme žáky, aby si toho vážili, a prosíme rodiče, 
aby se zajímali o to, jak se jejich děti o učebnice starají. 

Zde je několik informací k půjčování a vracení učebnic v naší škole: 

- Rodiče společně se svými dětmi učebnice po přijetí zkontrolují, v rámci možností 
zabezpečí před možným poškozením (obalí, vyztuží nebo vloží do tvrdých 
desek). Stav přebírané učebnice dítě případně nahlásí svému učiteli. 

- Žáci jsou povinni zacházet s učebnicemi co nejšetrněji. 

- Při ztrátě učebnice (kdy nelze doložit stáří a předchozí stav učebnice), nebo při 
takovém poškození učebnice, že už se nedá nadále používat (politá, plesnivá, 
se zbytky jídla, popsaná, pokreslená, s chybějícími stránkami), hradí žák plnou 
cenu učebnice. 

- Běžně se učebnice používá 5 let, a proto se v případě poškození v této době hradí 
50% - 10% z nové ceny knihy dle závažnosti poškození. 

- Při posuzování poškození se zohledňuje vazba učebnice (měkká či tvrdá), 
předchozí platby za poškození, zda byly závady při přijetí učebnice na začátku 
šk. roku sděleny a zapsány atp. 

- Používá-li se učebnice déle než 5 let a je žáky poškozena, platí se jako náhrada 
škody pouze symbolická částka 5,- až 10,- Kč (chceme tím žáky vést k tomu, 
aby se slušně chovali i k těmto učebnicím). 

- Pokud žák při vybírání a ohodnocení učebnic na konci školního roku nesouhlasí 
se stanovenou cenou za poškození učebnic, řeší to s vedením školy. 
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Družina 

Provoz školní družiny je ranní od 6:00 do 7:50 hod. 
a odpolední od 11:45 do 16:00 hod. 

 

Posláním školní družiny je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj 
dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální rozvoj. 

Do ranní družiny může dítě chodit nezávisle na odpolední docházce a obráceně. 

Družina má dvě oddělení po 30 dětech, do nichž se děti zařazují dle jejich přání 
s ohledem na vztahy mezi sebou, na sourozenecké vztahy nebo s ohledem 
na přání jejich rodičů. V průběhu školního roku bývá přesunování dětí z oddělení 
do oddělení problematické vzhledem k plné kapacitě obou oddělení. 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

1) Včasné odevzdání řádně vyplněné přihlášky do ŠD, nejpozději do pátku 6. září 
2019. Přednostně jsou posuzovány žádosti podané do 2. dne školní výuky v 
příslušném školním roce. 

2) Věk dítěte: školní družina se naplňuje přednostně a postupně žáky prvních, 
druhých a třetích ročníků vždy podle věku, v případě volného místa 
i ze čtvrtých a pátých ročníků opět podle věku. 

3) Dojíždějící žák/žákyně má přednost před místním. 

Omluvit dítě je možné a nutné písemně nebo osobně -  zákonným zástupcem, 
jinak je docházka dítěte do družiny povinná. Změna docházky dítěte v průběhu 
školního roku je možná, musí být též písemná. 

Poplatek za školní družinu činí 140,- Kč měsíčně (nebo 70,- Kč měsíčně, je-li pouze 
ranní docházka). Poplatek lze platit prostřednictvím účtu měsíčně, a to vždy do 
20. dne v měsíci, nebo jednorázově na celý školní rok.  
Číslo účtu je 1145245329/0800, variabilní symbol platby začíná číslem 10 (pro 1. 
oddělení ŠD) nebo 20 (pro 2. oddělení ŠD) a dále pokračuje stejným číslem, jako je 
variabilní symbol pro platby za obědy. 

Sleva z platby za ŠD je možná ve výjimečných případech (např. dlouhodobé 
nemoci) po písemné žádosti. Vyúčtování se provádí jedenkrát ročně, vždy k 30. 6. 

Milí rodiče, 
přejeme Vám příjemný školní rok, hlavně hodně zdraví Vám a Vašim dětem 
a v případě jakýchkoliv nejasností Vám rády poskytneme informace osobně, 
na telefonním čísle 469 625 042 nebo emailem druzina@zsprosec.cz. 

Vychovatelky Jitka Jeřábková a Michaela Macháčková, DiS. 
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Školní jídelna 

Školní jídelna zajišťuje stravování jen ve dnech školního vyučování. 
Výdejní doba obědů pro žáky a zaměstnance je od 11:30 do 13:50 hod., pro cizí 
strávníky a do jídlonosičů od 11:00 do 11:30 hod. V době výdeje obědů žákům je 
z hygienických důvodů zakázán vstup do jídelny cizím osobám. 

Každý strávník (případně jeho zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování. 
Přihláška ke stravování platí po celou dobu školní docházky. První oběd (tedy 
datum 2. 9., nebo jiné, od kdy bude dítě chodit na obědy) musí rodič nahlásit před 
každým začátkem školního roku osobně nebo telefonicky. 

Jídlo je vydáváno pouze na základě funkčního čipu, který si je strávník povinen 
zakoupit a denně nosit. Cena čipu je 100,- Kč a po vrácení čipu na konci školní docházky 
bude částka vrácena. Případnou ztrátu nebo znehodnocení čipu je nutné nahlásit v 
kanceláři školní jídelny a zakoupit si do tří dnů čip nový. Při zapomenutí čipu si žák v 
kanceláři vedoucí školní jídelny (do 11 hodin) zapůjčí na aktuální den náhradní kartu. 

Při delší nepřítomnosti žáka ve škole lze první den vydat oběd domů do 
přineseného čistého jídlonosiče (do špinavých a skleněných nádob nebude oběd 
vydán). Od druhého dne nepřítomnosti nemá žák nárok na dotovaný oběd, a proto 
je nutné obědy odhlásit. Oběd lze odhlásit na daný termín do 6:00 hod. toho dne 
osobně nebo telefonicky na číslo tel. 469 321 115. Neodhlášené a nevyzvednuté 
obědy propadají a peníze za tyto obědy nelze vrátit. 

Ceny obědů: 
věk 7 – 10 let 22 Kč / 1 oběd 440 Kč / měsíčně při plném stravném 
věk 11 - 14 let 24 Kč / 1 oběd 480 Kč / měsíčně při plném stravném 
věk 15 let a více 27 Kč / 1 oběd 540 Kč / měsíčně při plném stravném 
cizí strávníci 66 Kč / 1 oběd 

Obědy se platí zálohově – trvalým příkazem, a to vždy do 25. dne předchozího 
měsíce. Platby poukazujte na účet číslo 238174668/0300. Variabilní symbol 
platby je číslo vygenerované a přidělené vedoucí školní jídelny. 

V jídelně se vaří při zájmu minimálně 25 strávníků čtyřikrát týdně (úterý až pátek) 
oběd č. 2, který lze objednat buď osobně v kanceláři školní jídelny nejpozději den 
předem do 11:00 hod., nebo přes internet na www.strava.cz. Přes tyto stránky 
získáte také informace o stavu účtu, o výdeji stravy a můžete svému dítěti odhlásit 
i přihlásit oběd. Více informací získáte u vedoucí školní jídelny. 

V případě nejasností Vám rádi odpovíme na Vaše dotazy osobně v kanceláři 
vedoucí školní jídelny, na telefonním čísle 469 321 115 nebo emailem 
jidelna@zsprosec.cz. 
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Doplňková činnost školy 

Dle zřizovací listiny naší školy, článku 5, může naše organizace „k lepšímu využití všech 
svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců a za účelem 
dosažení zisku vykonávat doplňkovou činnost, která se týká: 
a) poskytování stravování cizím osobám, a to za úplatu, 
b) pořádání odborných kurzů, odborných školení, vzdělávacích akcí, kulturních akcí 

a vydavatelských činnosti pro veřejnost a služeb s tím spojených, 
c) pronájmu učeben a jiných prostor školy za účelem vzdělávání nebo sportovního 

nebo kulturního vyžití, 
d) kopírovacích služeb.“ 
 

My z těchto možností využíváme jen některé a zde je uveden ceník našich služeb 
v doplňkové činnosti:  
 

1. obědy pro „cizí“ strávníky 66,- Kč 

2. ubytování - 1 osoba / 1 noc 70,- Kč 

3. cvičná kuchyňka - 1 den 350,- Kč 

4. tělocvična - 1 hodina bez použití sprch 120,- Kč 

5. tělocvična - 1 hodina s použitím sprch 210,- Kč 

6. pronájem keramické dílny včetně pece - 1 hod 450,- Kč 

7. pronájem počítačové učebny - 1 hod 350,- Kč 
 

Dle zřizovací listiny „doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu 
a předmětu činnosti organizace“, tj. vzdělávání a výuky. 
Body 2 – 7 z tabulky lze proto využít pouze v době mimo vyučování, tj. v odpoledních 
nebo večerních hodinách, o víkendech nebo o prázdninách. 
Bod 1, tj. obědy je možné z naší jídelny odebírat, nebo navštěvovat naši jídelnu lze ve 
dnech školního vyučování. Jak je uvedeno na straně 17 z hygienických důvodů to musí 
být v jiné době, než do jídelny chodí žáci, a proto je to v čase od 11:00 do 11:30 hod. 

Pokud byste chtěli naší jídelnu využívat, stačí zajít do školní jídelny za vedoucí 
stravování paní Janou Ondráčkovou (případně jí zavolat nebo napsat email – 
kontakty jsou na str. 5 a 17) a na všem se s ní domluvit. 

Pokud by byl dostatečný počet zájemců, je možné vařit a jídla odebírat i v době 
školních prázdnin. Pokud někdo takový zájem má (nejen z řad rodičů, ale i seniorů 
nebo maminek na mateřských dovolených), kontaktujte také vedoucí jídelny, 
abychom si mohli váš zájem zmapovat a podle toho se zařídit. 
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Školská rada  

Statut školské rady 
Základní ustanovení 
Školská rada, sídlem Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260 je 
nezávislým orgánem umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, 
pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy dle 
zákona 561/2004 Sb. §167, §168. (Školský zákon) 

Odpovědnost a kompetence 
1. Schvaluje:  

a) výroční zprávu o činnosti školy, 
b) školní řád a navrhuje jeho změny, 
c) pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

2. Vyjadřuje se k návrhům a uskutečňování školního vzdělávacího programu. 
3. Projednává: 

a) návrh rozpočtu na další rok, 
b) rozbor a návrhy na hospodaření, 
c) zprávy České školní inspekce. 

4. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. 
5. Nahlíží do povinné dokumentace školy. 
6. Nevytváří žádné fondy a nedisponuje žádným majetkem. 
7. Podává a přenáší podněty zákonných zástupců nezletilých žáků na ředitele 

školy, zřizovatele, orgány státní správy za účelem: 
a) vzájemné výměny podnětů vedoucích ke zdokonalení vzdělávacího 

procesu, 
b) předcházení konfliktním nebo krizovým situacím v rámci vzdělávacího 

zařízení,  
c) vytvoření optimálních podmínek pro úspěšnou výchovu a vzdělávání žáků. 

8. Podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy. 
9. Zápisy a jednání Školské rady na http://zsprosec.cz 

předsedkyně Školské rady Mgr. Herynková Pavlína 

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY: 
za rodiče: Mgr. Pavlína Herynková (herynkova.p@ergotep.cz) 

Jana Drahošová (jana.drahos@seznam.cz) 
za zřizovatele: Ing. Jan Macháček (starosta@prosec.cz) 

Jan Poslušný (steelmont@seznam.cz) 
za pedagogy: Mgr. Václav Mikulecký (mikulecky.v@zsprosec.cz) 

Mgr. Dagmar Smělá (smela.d@zsprosec.cz) 
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Spolek rodičů a přátel školy 

Spolek je právnickou osobou podle Občanského zákoníku, jeho fungování 
a činnost upravují stanovy. Spolek má vlastní bankovní účet, spravuje fond 
příspěvků. Členství a činnost ve spolku je dobrovolná. 

Činnost spolku: 
 spolupráce při organizaci školních akcí, příp. při výuce 
 organizační, příp. materiální podpora školních zájmových aktivit dětí 
 přispívání škole dobrovolnou pomocí - materiální, finanční, věcnou 
 pořádání menších akcí společenského, kulturního, sportovního nebo 

sociálního rázu 
 informování vedení školy o rodičovských námětech a připomínkách 
 příp. vlastní projekty 

Výbor spolku 

Ivana Košňarová ivanakosnarova@seznam.cz  

Eva Daňková evidol@seznam.cz  

Marie Rejmanová majarejmanova@centrum.cz  

Veronika Roušarová verca.rousarova@gmail.com Pokladník 

Eliška Macháčková eliskalorencova@seznam.cz  

Eva Prášková evisprasek@seznam.cz Předseda 

Olga Klímová olga.klimova@post.cz  

Břetislav Fridrich brfridrich@centrum.cz  

Andrea Sodomková duchanti@seznam.cz  

Jiří Klesnil klesnil.jiri@seznam.cz  

Kamila Schejbalová kamilaschejbalova@seznam.cz Zástupce předsedy 

Celý spolek srpds@zsprosec.cz  

 

Výroční členská schůze 
- uskuteční se na přelomu září a října 
- informace o hospodaření 
- projednání dalších návrhů 
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Mateřská škola 

Adresa: web: www.msprosec.cz 
Podměstská 220 email: info.ms@zsprosec.cz 
539 44 Proseč kuchyň: 469 321 208 
 

Vedoucí učitelka mateřské školy:   tel.:  468 000 245 

Pavla Černá DiS. vedouci.ms@zsprosec.cz mobil 736 465 423 
 

Třídy a kontakty: 
Berušková třída  tel.: 468 000 259 
smíšená třída   počet: 26 
Pavla Černá, DiS.  cerna.p@zsprosec.cz 
Ilona Šenkýřová  senkyrova.i@zsprosec.cz 

Motýlková třída  tel.: 468 000 228 
smíšená třída   počet: 27 
Libor Michálek   michalek.l@zsprosec.cz 
Eva Prášková   praskova.e@zsprosec.cz 

Předškolní třída  tel.: 468 000 256 
třída předškoláků  počet: 24 
Mgr. Hana Vobejdová  vobejdova.h@zsprosec.cz 
Edita Vanžurová, DiS.  vanzurova.e@zsprosec.cz 

 

Asistentka ped.:  Jana Vaňousová, DiS. vanousova.j@zsprosec.cz 
 

Provozní zaměstnanci: 
 Aleš Vanžura školník, topič 
 Iva Tulachová uklízečka 
 Alena Korželová uklízečka 
 Jana Ondráčková vedoucí stravování 
 Jana Doležalová vedoucí kuchařka 
 Jitka Musílková pomocná kuchařka 
 

Co potřebují děti v MŠ: 
 přezůvky označené jménem (NE zavazovací, NE pantofle) 
 hřebínek (s dírkou v rukojeti na zavěšení) 
 pyžamo (podepsané) 
 pláštěnka (NE deštník), holínky (podepsané) 
 náhradní oblečení pro mokré příhody (do šatní skřínky) 
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Stravné a školné MŠ 

- Školné a stravné se platí dohromady v jedné společné platbě pouze převodem 
na účet. 

- Číslo účtu: 271361238/0300 
- Variabilní symbol platby je číslo přidělené školou (vedoucí kuchyně). 

- Platby na příslušný měsíc musí být uhrazeny do 20. dne předchozího měsíce. 

Úplata za předškolní vzdělávání 
- 300,- Kč měsíčně 
- 150,- Kč měsíčně platí děti, které jsou přihlášené, ale do MŠ ještě nenastoupily 
- 150,- Kč měsíčně za červenec a srpen 
- Vzdělávání v předškolním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. 
- O výjimku z placení školného je nutné písemně zažádat a důvody doložit. 

Úplata za stravování se platí na 20 dnů za měsíc 
- Celodenní stravování (přesnídávka, oběd, svačina) 

37,- Kč / den pro děti od 2 do 6 let, nebo 42,- Kč / den pro děti od 7 let 
- Polodenní stravování (přesnídávka, oběd) 

30,- Kč / den pro děti od 2 do 6 let, nebo 34,- Kč / den pro děti od 7 let 
- Pokud dítě dosáhne v příslušném školním roce věk 7 let, posuzuje se dle 

položky „sedmileté dítě". 
 

 

Provoz mateřské školy 
Celodenní provoz 6:00 – 16:00 hod. 
Děti přicházejí   6:00 – 8:00 hod. 
Děti odcházejí  po obědě 12:00 – 12:30 hod. 

po spaní 14:20 – 16:00 hod. 
Pedagogičtí pracovníci odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů 

nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo 
zástupcům předají. 

PROSÍME RODIČE, ABY SI SVÉ DĚTI VYZVEDÁVALI VČAS. 

Odvádění dětí 
Předat dítě jiné osobě než zákonnému zástupci lze jen na základě písemného 

pověření, které zákonní zástupci dítěte vyplní na začátku školního roku. 
Během roku lze pověření doplňovat o další pověřené osoby. 
Platnost pověření je jeden školní rok. 
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Odhlašovat děti lze třemi způsoby: 
(na aktuální den nejpozději do 7:30 hod., 
na následující dny kdykoliv v průběhu 
dne) 
1. OSOBNĚ přímo učiteli ve třídě. 
2. TELEFONICKY lze omlouvat přímo 
učitelům na telefonním čísle té třídy, 
kterou dítě navštěvuje. 
3. ELEKTRONICKY: Pro odhlášení dítěte 
využijte formulář na webových stránkách 
školy. Pro použití formuláře musíte mít 
přidělen „ověřovací kód“, který Vám sdělí 
učitelé ve třídách. 
 

Povinné předškolní vzdělávání 
- stanovuje se v rozsahu 4 hodin denně a to od 8:00 hod. do 12:00 hod. 
- zákonný zástupce dítěte je povinen dle školního řádu včas a řádným způsobem 

dokládat důvody nepřítomnosti svého dítěte 
 

Kroužky MŠ 
Vzdělávací program naší MŠ je doplněn nabídkou zájmových kroužků a činností, 
které podporují sebedůvěru dětí, učí je novým dovednostem a umožňují 
a podporují spolupráci dětí s ostatními dětmi z jiných tříd. 
 Pěvecký kroužek Cvrčci (pro mladší a starší děti zvlášť) 
 Logopedická péče (ve spolupráci se základní školou a klinickým logopedem) 
 Bruslení (leden - březen), plavání (březen - květen) 
 Tancování pro děti 
 Tvořivé dílny, angličtina, sportovní hry a mnoho dalších zajímavých činností 

bude realizováno při běžném chodu školky v rámci plnění ŠVP. 
 

Spolupráce   
Díky spolupráci s různými partnery můžeme dětem zprostředkovat opravdu 
bohatý, smysluplný a záživný vzdělávací program, kterým naplňujeme ŠVP. 
Spolupracujeme například: 
 s městem Proseč a se žáky a učiteli základní školy, 
 se Sborem dobrovolným hasičů Proseč a Městskou policií Skuteč, 

Přerušení provozu: 
23. – 31. prosince 2019 

2. - 3. ledna 2020 
31. ledna 2020 
9. dubna 2020 

13. července – 14. srpna 2020 
(V případě zájmu min 10 dětí, 

může být MŠ otevřena) 

Omezení provozu: 
29. října - 1. listopadu 2019 

10. – 14. února 2020 
29. června - 10. července 2020 

17. - 31. srpna 2020 
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 s římskokatolickou i evangelickou farností Proseč, 
 se Záchrannou stanicí a Ekostanicí Pasíčka, 
 s Klubem seniorů Proseč a pěveckým sborem DUHA,  
 s městským muzeem a městskou knihovnou Proseč, 
 s chovatelem Jiřím Herynkem, 
 se ZUŠ Skuteč a MŠ Perálec. 
 

Plánujeme v MŠ 
Hudební pořad pan Bílý (září)  

Návštěva muzea dýmek a IC Proseč (říjen) 

Návštěva knihovny – setkání s pohádkovou babičkou (3x ročně všechny třídy) 

Pouštění draků (listopad) 

Mikulášská nadílka (začátek prosince) 

Zdobení vánočního stromečku na zahradě MŠ (začátek prosince) 

Vánoční vystoupení Cvrčků 
Vánoční besídky ve třídách (polovina prosince) 

Návštěva kostela na Tři krále (začátek ledna) 

Návštěva předškoláků ve škole a školáků ve školce (leden/únor) 

Bruslení (Skuteč) 
Karneval ve třídách (únor) 

Divadelní a hudební představení pro děti – dle nabídky (průběžně celý rok) 

Prosečská hvězdička - dětská pěvecká soutěž (březen) 

Den Země – úklid naší šk. zahrady (kolem 22. dubna) 

U rybníka – poznáváme život ve vodě (duben) 

Rej čarodějnic (duben) 

Vystoupení Cvrčků ke Dni matek v pečovatelském domě pro seniory (květen) 

Návštěva Pasíček (3x dle nabídky) 

Plavání předškoláků (květen – červen) 

Den dětí na školní zahradě (začátek června) 

Školní výlet (červen) 

Pasování předškoláků na školáky (červen) 

Vycházky do okolí (lesy, louky, místní hřiště,...) - průběžně celý rok 
 

DĚTI, TĚŠÍME SE NA VÁS! ... Kolektiv mateřské školy 


