VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2018/2019

Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
čp. 148, 512 42 Poniklá
IČO: 72743077
IZO: 102442908
tel. 481585206
email: zs@ponikla.cz
Charakteristika: Úplná základní škola - 9 ročníků, 6 tříd
Třídy a počty žáků: I. třída /1. a 2. ročník/
22 /12, 10/
II. třída /3., 4. a 5. ročník/ 23 /9, 8, 6/
VI. třída
11
VII. třída
7
VIII. třída
3
IX. třída
9
V loňském školním roce se v naší škole vzdělávalo 75 dětí.
Součástí školy je školní jídelna /vývařovna+výdejna/, ve které se
stravovalo 87 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.

Personální zabezpečení činnosti školy:
V loňském školním roce měla škola 14 fyzických pracovníků – 10 pedagogických /ředitel, 1
učitel a 4 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:
Uskutečnil se 26. 4. 2019. K zápisu se dostavilo 13 dětí, 10 dětí bylo přijato k základnímu
vzdělávání na naší škole, třem dětem byl umožněn odklad. Do první třídy nastoupilo 10 dětí,
z toho tři děti po odkladu školní docházky.
Výsledky přijímacího řízení v 9. ročníku:
Typ SŠ:
Počet žáků:

gymnázium
2

SOŠ
5

SOU
2

V prvním kole přijímacích zkoušek se dostalo na vybranou školu všech 9 žáků a žákyň.
Výsledky vzdělávání žáků:
Ročník
1.
2.
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Prospělo
s vyznamenáním
Neprospělo
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Žáci se speciálně vzdělávacími potřebami
Speciální vzdělávací potřeby
Individuální vzdělávací plán
Podpůrná opatření 1. stupně
Podpůrná opatření 2. až 5. stupně

Počet
1
0
8

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
DVPP 2018/2019
Název akce
DVPP

Tematické zaměření
(není-li zřejmé z názvu
akce)

Počet
zaměstnanců

Časový
rozsah

Školící
instituce

Finanční
náročnost

Seminář VP
Novely právních předpisů k 1. 1. 2019
Konference učitelů interaktivních
technologií
Konverzace s rodilým mluvčím Aj

1
1
1

2 dny/8 h
4h
24 h

PPP Semily
P. Zeman
AV Media

1100 Kč
600 Kč
1 500 Kč

3

30 h

Praktická výuka se sadou Bloggers
Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení u
žáků s SPU, SPCH
Němčina zábavně – fonetika, písničky,
pohyb
Košíkaření. Drobné dekorace pro děti
Řešení problému ve třídě

1
8

3h
8h

MAS
Jilemnice
Klett
NIDV

0 Kč
8 000 Kč

1

8h

ŠZDV HK

1 000 Kč

1
1

4h
8h

ŠZDV HK
M. Veselá

500 Kč
1 100 Kč

0 Kč

Vzdělávací akce Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení u žáků s SPU, SPCH byla hrazena
v rámci projektu ,,Podpora kompetencí žáků ZŠ Poniklá“ financovaného z 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 průběhu školního roku jsme nemuseli řešit
závažnější přestupky.
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti:
Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Září:
4. ročník – Dopravní hřiště Košťálov – (výcvik - teorie + jízdy)
6. - 7. ročník - Návštěva muzea a vernisáže v Poniklé
4. – 9. ročník - SD Jilemnice – Planeta Země – Myanmar
6. – 9. ročník - Evropský den jazyků – školní projekt – (AJ, NJ, ČJ)
1. - 9. ročník – Exkurze Krkonoše – Labský důl
Říjen:
5. - 9. ročník – Český děják – divadelní představení – Vysoké nad Jizerou
1. – 9. ročník - 100 let republiky – projektový den
1. a 2. ročník - Muzeum krkonošských řemesel Poniklá – Jak se dříve žilo
3. – 5. ročník - Kostel sv. Jakuba Poniklá – baroko (vlastivědná exkurze)
Listopad
1. – 9. ročník - Hrdá škola – Školní suit up den (Hoďte se do gala!)

Prosinec
1. – 9. ročník - vánoční tvoření – projektový den
1. – 4. ročník – vystoupení žáků v pečovatelském domě v Poniklé
1. – 9. ročník – vánoční jarmark v ZŠ Poniklá (společně s OÚ Poniklá)
Leden
6. a 7. ročník – lyžařský výcvik
1.- 9. ročník - Hrdá škola – Teplákový den
Únor
1. – 9. ročník - taneční vystoupení „Kaleidoskop“ taneční skupiny Paul Dance, Jilemnice
1. - 3. ročník – Projekt zdravé zuby
1. – 9. ročník - Valentine´s Day – projektový den
1. – 5. ročník – Pat a Mat – kino Poniklá
4. a 5. ročník - Dopravní výchova – projekt o bezpečnosti silničního provozu
6. – 9. ročník – dokumentární film o globálním oteplování, Poniklá
Březen
1. – 4. ročník – plavecký výcvik
6. - 9. ročník – Karel Čapek - Povídky do kapsy, Jilemnice
1. – 9. ročník – Protektorat Böhmen und Mähren – projektový den
1. – 9. ročník – Sférické kino – Lidské tělo (1. stupeň), 2. sv. válka (2. stupeň)
Duben
1. – 4. ročník – plavecký výcvik
5. a 6. ročník – Planetárium HK, památník bitvy na Chlumu
1. – 9. ročník – Projekt ovoce, zelenina a mléko do škol (Hrdá škola – Světový den zdraví)
Květen
1. – 4. ročník – plavecký výcvik
4. ročník - dopravní hřiště Košťálov – závěrečné zkoušky – testy + jízdy
5. a 6. ročník – Planetárium HK, památník bitvy na Chlumu
Červen
1. – 3. ročník – vystoupení v Domě s pečovatelskou službou v Poniklé
1. – 3. ročník – vystoupení na vítání občánků v Poniklé
1. – 3. ročník – vystoupení pro rodiče
8. ročník - návštěva IPC na ÚP v Semilech
1. – 9. ročník – vyhlášení vítězů soutěže Body Master
1. - 9. ročník – Poznávací výlet do Českého ráje – Vyskeř

Účast žáků školy v soutěžích
únor – olympiáda v Čj
únor – olympiáda v Aj – M. Havajíková
březen - olympiáda v Bi - M. Havajíková 2. místo v OK, 3. místo v KF
- K. Jandurová 9. místo v OK

březen – Pythagoriáda - A. T. Kratochvíl 4. místo v OK, A. Vrbata 10. místo v OK
květen – výtvarná soutěž Krkonoše očima dětí
Účast žáků ve sportovních soutěžích
září – Atletický čtyřboj - L. Hanuš 8. místo
prosinec – OF ve florbalu starších žáků
duben – OF ve vybíjené 6. místo
květen - Atletický trojboj I. stupně - T. Janata 4. místo v OF, 4. místo v KF
- D. Patočka 5. místo v OF
- 2. ročník 6. místo v krajské soutěži bodových průměrů
tříd
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/
- Angličtina pro nejmenší /1. a 2. ročník/
- Náboženství /1.– 9. ročník/
- Florbal /6.- 9. ročník chlapci/
- Florbal a jiné sportovní hry /3.-5. ročník/
- Klub zábavné logiky a deskových her /2. – 6. ročník/
- Keramika /1. – 9. ročník/
Při volnočasových aktivitách škola dlouhodobě spolupracuje se ZUŠ Jablonec nad Jizerou,
která na naší škole vyučovala výtvarnou výchovu a hru na flétnu, a ze ZUŠ Jilemnice, která
nabízí hru na klavír a na kytaru. Dále se v naší škole připravují pod vedením DDM Rokytnice
n. J. mažoretky a pod vedením Sokol Poniklá cvičitelky aerobiku.
I v tomto školním roce třídíme ve škole odpad a škola je stále sběrným místem pro
recyklovatelný odpad. Děti, které nosí sběrné suroviny, získávají body do celoroční soutěže a
při závěrečném vyhodnocení si vybírají ceny podle úspěšnosti.
Při prezentaci na veřejnosti škola využívá vlastní webové stránky, školní časopis Poškolák a
místní zpravodaj Pod horami, do kterého pravidelně přispívá.
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 na naší škole neproběhla inspekční činnost ČŠI.

Základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2018.
Příjmy:
příspěvky a dotace na provoz celkem
6 861 169,00 Kč
dotace NIV Kú Lk
4 916 369,00 Kč
dotace OÚ Poniklá
1 800 000,00 Kč
dotace EU z OPVK „šablony“
144 800,00 Kč
poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců 402 182,00 Kč
čerpání fondů
34 000,00 Kč
příjmy z doplňkové činnosti
- Kč
ostatní příjmy
6 866,00 Kč
celkové příjmy:

7 304 217,00 Kč

Výdaje:
náklady na platy pracovníků školy
zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, FKSP
výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky
ostatní provozní náklady

4 521 206,00 Kč
1 577 942,00 Kč
75 390,00 Kč
1 222 661,00 Kč

celkové výdaje:

7 397 199,00 Kč

výsledek:

-92 982,00 Kč

Záporný výsledek hospodaření ve výši -92 982,00 Kč byl po schválení ZO Poniklá uhrazen z
účtu Rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.
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 průběhu školního roku pokračoval projekt s názvem „Podpora kompetencí žáků ZŠ
Poniklá“, který je financován v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Náš projekt byl především zaměřen na dvě aktivity jdoucí nad rámec běžné výuky. První
aktivitou bylo Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Doučování probíhalo
jedenkrát týdně po dobu 60 minut ve dvou skupinách – I. stupeň, II. stupeň. Cílem aktivity je

zopakovat a upevnit si probírané učivo v hlavních předmětech (Čj, M, Aj) podle
individuálních potřeb přihlášených dětí. Děti by si také měly udělat představu, jak své
dovednosti a znalosti rozvíjet při samostatné domácí přípravě.
Druhou aktivitou byl Klub zábavné logiky a deskových her, který probíhal po dobu 90 minut
jednou týdně. Jak už z názvu vyplývá, aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického)
a strategického myšlení žáků pomocí hraní příslušných deskových a logických her (např.
dáma, šachy, logik atd.). My jsme se ale rozhodli naplnit tyto konkrétní cíle i pomocí práce se
stavebnicemi z řady Lego Education, která by v dětech měla probudit touhu po přirozeném a
zábavném vzdělávání v oblasti vědy a techniky.
Ke konci projektového období (poslední týden v srpnu) pedagogové absolvovali druhou
vzdělávací aktivitu zařazenou v tomto projektu, a to konkrétně „Hodnocení žáků a
specifičnost hodnocení u žáků s SPU, SPCH.
Projekt byl realizován v průběhu dvou školních roků a byl podpořen celkovou částkou
325 312,- Kč.
V průběhu tohoto jednoho školního roku byl také z velké části zrealizován projekt „ZŠ
Poniklá – zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání“, jehož
celkové náklady jsou 27,5 mil. Kč a je spolufinancován z Integrovaného operačního programu
dotací ve výši 21 mil. Kč.
V polovině února byla vyhlášena dvě výběrová řízení (v rámci režimu zákona o zadávání
veřejných zakázek), a to na přístavbu a rekonstrukci školy a na dodávky odborných učeben
(nábytek a počítačová technika). U obou zakázek obec obdržela po jedné nabídce. Následně
byly s dodavateli uzavřeny smlouvy a na jaře mohly začít práce na přístavbě školy, kde v
přízemí vznikne odborná učebna a sociální zařízení i pro veřejnost, v patře pak multifunkční
sál a kuchyňka s barem pro různé školní a veřejné akce. Činnost v této části zakázky byla
v podstatě přerušena v polovině června, kdy se stavební firma veškerými silami vrhla na
celkovou rekonstrukci školy, při které byly vybudovány nové elektrické a datové rozvody,
kompletně zrekonstruovány chodby, přistavěn výtah a modernizovány čtyři odborné učebny –
jazyková, přírodovědná, fyzikální a matematická. Toto se bez určitých drobných nedodělků
podařilo dokončit do konce prázdnin, a tak jsme děti mohli přivítat na začátku nového
školního roku ve výrazně pozměněných školních interiérech.
Přístavba a úprava prostředí za školou by měly být dokončeny na jaře následujícího roku.
Spolupráce s odborovými organizacemi
Na naší škole nepůsobí odborová organizace a tak je spolupráce s ČMOS PŠ velmi omezená.

V Poniklé dne 10. 10. 2019

Mgr. Zdeněk Vinklář
ředitel školy

