
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 
 

 

 

Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY 

             čp. 148, 512 42 Poniklá 

             IČO: 72743077 

             tel. 481585206 

             email: zs@ponikla.cz 

 

 

Charakteristika:  Úplná základní škola- 9 ročníků, 6 tříd- spojený 1. a 2. ročník a 3., 4. a 5. 

 ročník. 

 Třídy a počty žáků:  I. třída /1. a 2. ročník/         17 /6, 11/ 

         II. třída /3., 4. a 5. ročník/   22 /8, 5, 9/ 

       VI. třída                                 9 

       VII. třída                              10 

       VIII. třída                             10 

   IX. třída                                 6 

 

V loňském školním roce se v naší škole vzdělávalo 74 dětí.  

 Součástí školy je školní jídelna /vývařovna+výdejna/, ve které se 

 stravovalo 88 žáků a zaměstnanců, a jedno oddělení školní družiny s 30 

 zapsanými žáky. 

 

 

Zřizovatel školy: Obecní úřad Poniklá 

 

 

Vedení školy: Mgr. Zdeněk Vinklář – ředitel školy  

                         

 

 

Školská rada:   
 

Dne 24.10.2005 schválila Rada obce Poniklá založení Školské rady Základní školy Poniklá, 

která má 6 členů. V loňském školním roce se sešla dvakrát, aby především schválila příslušné 

dokumenty. 

   

 

  

Škola vyučovala ve všech ročnících podle ŠVP pro základní vzdělávání - ,,Malá škola – 

péče pro každého“,  č.j. 85/2007. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:z.s.ponikla@quick.cz


Personální zabezpečení činnosti školy: 

 

V loňském školním roce měla škola 14 fyzických pracovníků – 10 pedagogických /ředitel, 2 

učitelé a 3 učitelky na 2. stupni, 1 učitel a 2 učitelky na 1. stupni, jedna vychovatelka ŠD/ a 4 

správní /vedoucí ŠJ, 1 kuchařka a 2 uklizečky/. Přepočteno na plné úvazky se jedná o 9,21 

pedagogických a 3,5 správních zaměstnanců / školník zaměstnán na DPP/.      

Většina pedagogických pracovníků splňuje kvalifikační předpoklady pro výuku na základní 

škole – 94% hodin bylo odučeno kvalifikovanými učiteli.  

 

 

Zápis k povinné školní docházce se uskutečnil 29. 1. 2015. K zápisu se dostavilo 9 dětí, 6 

dětí bylo přijato k základnímu vzdělávání na naší škole, dvěma dětem byl umožněn odklad a 

jednomu dítěti nebyl doporučen předčasný nástup do školy. Do první třídy nakonec 

nastoupilo 7 dětí. 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení v 9. ročníku: 

Typ SŠ: gymnázium SOŠ SOU 

Počet žáků:         1   4    1  

 

V prvním kole přijímacích zkoušek se dostalo na vybranou školu všech 6 žáků.  

 

 

Výsledky vzdělávání žáků: 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. celkem 

Počet žáků 6 11 8 5 9 9 10 10 6 74 

Prospělo 

s vyznamenáním 
6 8 6 0 4 3 6 5 3 41 

Neprospělo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Snížená známka 

z chování 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pochvaly 0 2 0 0 0 0 3 2 2 9 

 

Jeden žák ze sedmého ročníku neprospěl z matematiky, opravnou zkoušku ale zdárně vykonal 

a postoupil do vyššího ročníku.  

 

 

Údaje o integrovaných žácích: 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení   

Zrakové postižení   

S vadami řeči   

Tělesné postižení   

S kombinací postižení   

Vývojové poruchy 4., 6. 2 

Lehké mentální postižení 4. 1 

 



Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

DVPP 2014/2015 
 

Pracovník 
školy 

Název akce 
DVPP 

Tematické zaměření 
(není-li zřejmé z názvu 
akce) 

Časový 
rozsah 

Školící 
instituce 

Finanční 
náročnost 

D. Nováková Seminář VP 2 dny/8 h PPP Semily 1000 Kč 

Z. Vinklář Novely právních předpisů k 1.1.2015 4 h P. Zeman 500 Kč 

F. Hedvičák Seminář metodiků PSPJ 8 h  PPP Semily 400 Kč 

Z. Petřivý Jiné dítě – problémový žák 8 h Mgr. Veselá 900 Kč 

E. Holubcová Jiné dítě – problémový žák 8 h Mgr. Veselá 900 Kč 

L. Holubcová Základy lektorských dovedností v metodice 

SFUMATO 

15 h ABC Music     0 Kč 

L. Holubcová Rozvoj lektorských dovedností v metodice 

SFUMATO 

15 h ABC Music     0 Kč 

Z. Vinklář Power Point 2010 II. 6 h CvLk     0 Kč 

F. Hedvičák Power Point 2010 II. 6 h CvLk     0 Kč 

Z. Petřivý Power Point 2010 II. 6 h CvLk     0 Kč 

L. Holubcová Power Point 2010 II. 6 h CvLk     0 Kč 

V. Mikule Power Point 2010 II. 6 h CvLk     0 Kč 

Z. Vinklář E-learning pro pedagogy 5 h CvLk     0 Kč 

F. Hedvičák E-learning pro pedagogy 5 h CvLk     0 Kč 

Z. Petřivý E-learning pro pedagogy 5 h CvLk     0 Kč 

L. Holubcová E-learning pro pedagogy 5 h CvLk     0 Kč 

V. Mikule E-learning pro pedagogy 5 h CvLk     0 Kč 

Z. Vinklář Geocaching – nástroj pro podporu 

přírodovědné gramotnosti 

4 h CvLk     0 Kč 

F. Hedvičák Didaktika AJ s ICT 7 h CvLk     0 Kč 

Z. Petřivý Didaktika AJ s ICT 7 h CvLk     0 Kč 

L. Holubcová Netradiční formy výuky v matematice – 

využití ICT 

4 h CvLk     0 Kč 

V. Mikule Netradiční formy výuky v matematice – 

využití ICT 

4 h CvLk     0 Kč 

 

Kurzy organizované CvLk jsme absolvovali v rámci projektu „Vzdělávání dotykem“, který 

byl financován prostřednictvím OP VK. 

 

Prevence sociálně patologických jevů 

Škola má vypracovaný Minimální preventivní program, který byl realizován i v průběhu 

minulého školního roku. Činnosti spojené s prevencí sociálně patologických jevů se prolínají 

několika předměty, především Vo a Čaz. V minulém školním roce jsme nemuseli řešit 

zásadnější problémy s chováním našich žáků.  

 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti: 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 

Září: 

7. – 9. ročník – exkurze do kompostárny v Rokytnici nad Jizerou 

5. - 9. ročník - planeta Země – výukový program Indonésie (KD Jilemnice) 

 

Říjen: 

1. ročník - muzeum v Pasekách n. J. 

1. – 5. ročník - div. představení Čarovný kámen ve Vysokém n. J. 

 



6. ročník – divadelní představení Peklo s.r.o., Vysokém n.  J. 

 

Listopad 

1. – 2. ročník - výtvarné dílny (nocování ve škole) + družina 

9. ročník - přírodovědný program na gymnáziu v Jilemnici 

 

Prosinec 

1. – 2. ročník – vystoupení žáků na OÚ Poniklá 

1. – 9. ročník – vánoční jarmark v ZŠ Poniklá (společně s OÚ Poniklá)  

1. – 3. ročník - divadelní představení Vánoční kouzlo (KD Jilemnice) 

4. - 9. ročník – divadelní představení Hej Mistře, divadlo Drak, Jilemnice 

 

Leden 

9. ročník - přírodovědný program na gymnáziu v Jilemnici 

 

Únor 

1. – 9. ročník - taneční vystoupení „Kaleidoskop“ taneční skupiny Paul dance (KD Jilemnice) 

1. – 3. ročník – karneval v družině 

1. – 3. ročník - prvouka v Muzeu krkonošských řemesel v Poniklé 

6. – 7. ročník – lyžařský výcvik v Poniklé 

 

Březen 

1. – 4. ročník – plavecký výcvik 

6. – 9. ročník – divadelní představení Záhada hlavolamu (KD Jilemnice) 

3. -  6. ročník – divadelní představení Dobrodružství Toma Sawyera (KD Jilemnice) 

 

Duben 

1. – 4. ročník – plavecký výcvik 

1. – 2. ročník - masáže ve škole (program MISP) 

4. a 5. ročník - OÚ – vítání občánků - vystoupení žáků 

4. ročník - Dopravní hřiště Košťálov – závěrečné zkoušky – testy + jízdy 

3. – 5. ročník - divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký 

6. a 7. ročník - Den Země KRNAP Vrchlabí  

 

Květen 

1. – 2. ročník – návštěva hasičů Poniklá 

1. ročník – projekt Děti, pozor silnice ! 

1. – 5. ročník - prevence patolog. jevů Černobílé vykřičníky  (představení o šikaně) 

1. – 4. ročník – plavecký výcvik 

8. ročník - Návštěva IPC na ÚP v Semilech 

1. – 9. ročník - přírodovědný pořad "Draví ptáci" ve škole 

3. – 6. ročník - školní výlet – Klenotnice, Suchardův dům Nová Paka 

7. ročník - školní výlet – Liberec, IQ landia 

8. ročník - přírodovědný program na gymnáziu v Jilemnici 

 
Červen 

1. – 3. ročník - besídka pro maminky + družina 

1. – 3. ročník - výlet do Harrachova ( exkurze do sklárny a muzea skla, Mumlavský vodopád,  

               Liščí stezka, návštěva expozice KRNAP - Šindelka ) 

1. – 5. ročník - autorské čtení (Petr Holán – Poslední vyprávění čubičky Kvídy) 



1. – 5. ročník - div. představení Africká pohádka aneb Podivuhodná dobrodružství doktora   

              Holuba 

6. - 9. ročník – divadelní představení o  V+W (ZŠ) 

6. ročník - H. Mísečky – Kotelní jámy – Rokytnice – Poniklá, zeměpisná exkurze do Krkonoš  

8. ročník - přírodovědný program na gymnáziu v Jilemnici 

8. ročník – školní výlet – Máchovo jezero 

9. ročník – školní výlet do Teplicko - Adršpašských skal 

 

Účast žáků školy v soutěžích 

prosinec - olympiáda v Čj  

březen – Pythagoriáda  

květen - soutěž Hlídek mladých zdravotníků 

 

Účast žáků ve sportovních soutěžích 

prosinec - OF ve florbale mladších žáků 

prosinec – OF ve florbale starších žáků 

duben – OF ve vybíjené  

květen -  OF Poháru rozhlasu v atletice 

- Atletický trojboj I. stupně  

               

červen – atletika - Dětská olympiáda v Turnově  

 

 

Komentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 

V tomto školním roce škola nabídla žákům tyto zájmové útvary: 

- Sportovní hry /1.– 4. ročník/ 

- Náboženství /1.– 9. ročník/ 

- Florbal /6.- 9. ročník chlapci/ 

- Florbal /3.-5. ročník chlapci/ 

 

Při volnočasových aktivitách škola dlouhodobě spolupracuje se ZUŠ Jablonec nad Jizerou, 

která na naší škole vyučovala výtvarnou výchovu a hru na hudební nástroj (flétna), a ze ZUŠ 

Jilemnice, která nabízí hru na klavír. Dále se v naší škole připravují pod vedením DDM 

Rokytnice n. J. mažoretky a pod vedením Sokol Poniklá mladí volejbalisté a miniaerobik. 

 

I v tomto školním roce třídíme ve škole odpad a škola je stále sběrným místem pro 

recyklovatelný odpad. Děti, které nosí sběrné suroviny, obdržely poukázky na nákup 

v knihkupectví či papírnictví. 

Při prezentaci na veřejnosti škola využívá vlastní webové stránky, školní časopis Poškolák a 

místní zpravodaj Pod horami, do kterého pravidelně přispívá.  

V září škola společně s Kabinetem kerkonošské slovesnosti uspořádala program, v jehož 

rámci byla připomenuta osobnost místního divadelníka M. Bažanta. 

V prosinci se škola podílela na pořádání vánočního jarmarku v Poniklé, který probíhal 

v budově a těsné blízkosti základní školy.   

 

 

Výsledky inspekční činnosti ČŠI 

V loňském školním roce provedla ČŠI na naší škole inspekční činnost 19. května, která byla 

zaměřena na získávání informací o vzdělávání žáků 4. ročníků základní školy v oblasti 



matematiky a přírodních věd a to v rámci realizace mezinárodního šetření TIMSS 2015. 

Výsledky tohoto šetření zatím nebyly zveřejněny. 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2014. 

 

Příjmy:  

příspěvky a dotace na provoz celkem  5 608 315,00 Kč  

dotace NIV Kú Lk  4 081 840,00 Kč  

dotace OÚ Poniklá  1 453 500,00 Kč  

dotace EU Vzdělávání dotykem  222 316,00 Kč  

dotace MŽP  25 758,00 Kč  

poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců  366 957,00 Kč  

příjmy z doplňkové činnosti 0,00 Kč  

ostatní příjmy  4 890,00 Kč  

  

celkové příjmy:  5 980 162,00 Kč  

  

  

Výdaje:  

náklady na platy pracovníků školy  3 431 280,00 Kč  

zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, FKSP  1 165 031,00 Kč  

výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky  121 862,00 Kč  

ostatní provozní náklady  1 116 943,00 Kč  

  

celkové výdaje:  5 835 116,00 Kč  

  

výsledek:  145 046,00 Kč 

 

Kladný výsledek hospodaření ve výši 145 046,00 Kč byl po schválení ZO Poniklá převeden 

na SÚ účet 432 (výsledek hospodaření minulých účetních období). 

 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola se nezapojila do žádného s těchto programů. 

 

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

Projekty financované z cizích zdrojů 

V loňském školním roce byly na naší škole zahájeny dva projekty hrazené z Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. První projekt „Vzdělávání dotykem“ byl 

zaměřen na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj v oblasti integrace informačních a 

komunikačních technologií (ICT) do výuky. Zapojilo se do něho pět pedagogických 

pracovníků, kteří se zúčastnili několika vzdělávacích akcí, jejichž obsah byl v souladu s cílem 

projektu. Ke studiu a následnému využití v praxi byly zakoupeny učitelům notebooky 

s dotykovým displejem a příslušným softwarem. Příjemce dotace v tomto případě byla 

společnost ATTEST, s.r.o., a naše škola se tohoto projektu zúčastnila jako partner. V rámci 

tohoto partnerství škola získala finanční prostředky ve výši 342 024,- Kč. 

Druhým projektem, se kterým jsme uspěli při schvalování dotace z OPVK, je projekt 

„Dosažení evropské úrovně na malé škole“. Je zaměřen na tři klíčové aktivity: 



1. Aktivity vedoucí ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.  

Tyto činnosti budou realizovány v první polovině letošního školního roku a budou podpořeny 

nakoupenými knihami a čtečkami elektronických knih. 

2. Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů - zahraniční jazykový kurz pro učitele. 

V průběhu letních prázdnin absolvovali dva učitelé intenzivní desetidenní kurz Aj na Maltě. 

3. Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU - 

zahraniční jazykově- vzdělávací pobyt pro žáky. 

Začátkem letošního školního roku vycestovalo 40 žáků a 4 učitelé do Londýna na týdenní 

pobyt, kde se kromě výuky anglického jazyka intenzivně věnovali i poznávání londýnských 

památek a muzeí. 

 Celková výše dotace činí 737 514,- Kč. 

 

Spolupráce s odborovými organizacemi 

Na naší škole nepůsobí odborová organizace a tak je spolupráce s ČMOS PŠ velmi omezená. 

 

 

 

V Poniklé dne 14. 10. 2015                                                              Mgr. Zdeněk Vinklář 

                                                                                                                ředitel školy 

   

  

 

  

 

 


