
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2020/2021 
 

 

 

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, 7 tříd 

 Třídy a počty žáků: I. třída /1. ročník/            12 

  II. třída /2. a 3. ročník/    22 /10, 12/ 

  III. třída /4. a 5. ročník/   20 /10, 10/ 

  VI. třída                             9 

  VII. třída                            9 

  VIII. třída                         12 

  IX. třída                             7 

 

V loňském školním roce se v naší škole začalo vzdělávat 91 dětí. 

V průběhu 1. pololetí se odstěhovali 3 sourozenci, v 2. pololetí k nám 

přestoupili 2 žáci.  

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

 stravovalo 104 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 (leden, květen). Kromě schválení 

příslušné dokumentace se věnovala především organizaci a úrovni distanční výuky a otázkám 

budoucího rozvoje a propagace školy.  

   

 

  

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 – 11 pedagogických /ředitel, 2 

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

správní /vedoucí ŠJ, 1 kuchařka a 2 uklizečky/. Přepočteno na plné úvazky se jedná o 9,55 

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: 

 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR kvůli epidemii onemocnění Covid -19 se 

mezi 6. a 30. dubnem uskutečnila pouze formální část zápisu bez přítomnosti dětí. K přijetí 

k základnímu vzdělávání bylo podáno 20 žádostí, 18 dětí bylo přijato k základnímu 

vzdělávání na naší škole, 2 dětem byl umožněn odklad. Do první třídy nastoupilo 18 dětí, 

z toho 4 děti po odkladu školní docházky. 

 

 

Výsledky přijímacího řízení v 9. ročníku: 

 

Typ SŠ: gymnázium SOŠ SOU 

Počet žáků:         1   4    2  

 

 

Výsledky vzdělávání žáků: 

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

Počet žáků 12 9 12 10 9 10 8 13 7 90 

Prospělo 

s vyznamenáním 
12 6 9 8 9 5 3 2 4 58 

Neprospělo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Snížená známka 

z chování 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Pochvaly 6 3 6 0 0 0 0 1 0 16 

 

 

 

Žáci se speciálně vzdělávacími potřebami 

 

Speciální vzdělávací potřeby Počet 

Individuální vzdělávací plán 0 

Podpůrná opatření 1. stupně 0 

Podpůrná opatření 2. až 5. stupně 9 

 

 

 

 

 



Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

DVPP 2020/2021 
 

Název akce 
DVPP 

Tematické zaměření 
(není-li zřejmé z názvu 
akce) 

Počet 
zaměstnanců 

Časový 
rozsah 

Školící 
instituce 

Finanční 
náročnost 

Učební úlohy ve výuce chemie (webinář) 1 4 dny/16 h Vzděl. 

instituce 

LETEC 

2 000 Kč 

Gramatika s mnemotechnikou Nj (webinář) 1 4 h Klett 0 Kč 

Jak na výuku jazyků on-line (webinář) 1 2 h ITC 

International 

TEFL 

0 Kč 

Hry ve výuce cizích jazyků (webinář) 1 2 h ITC 

International 

TEFL 

0 Kč 

Google učebna 10 6 h MAS 

Jilemnice 
0 Kč 

Tipy a triky pro efektivní online výuku 

(webinář) 

1 3 h MAS 

Jilemnice 
0 Kč 

Reflektivní metody (webinář) 1 2 h MAS 

Jilemnice 
0 Kč 

Práce s chybou (webinář) 1 2 h MAS 

Jilemnice 
0 Kč 

1. ročník s Taktikem (webinář) 1 1 h Taktik 0 Kč 

Podpora žáků ve výuce (webinář) 1 1 h NPI 0 Kč 

Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme 

(webinář) 

1 3 h MAS 

Jilemnice 
0 Kč 

 

 

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, který byl výrazně 

ovlivněn distanční výukou, jsme museli opakovaně řešit výchovné problémy jednoho žáka 

VIII. třídy – opakované porušování školního řádu (vyrušování, používaní mobilu během 

vyučování), pasivní přístup ke vzdělávání, neomluvené hodiny.  

 

 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti: 

 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 

Září: 

4. a 5. ročník – Dopravní hřiště Košťálov – (výcvik - teorie + jízdy) 

1. - 3. ročník - Exkurze Krkonoše – Žalý 

4. - 9. ročník – Exkurze Krkonoše – Kotelní jámy, Dvoračky 

1. – 9. ročník - Evropský den jazyků – projektový den 

6. – 9. ročník – Exkurze do Terezína a na Říp 

 

Únor 

1. – 5. ročník – Dinosauři - 3D kino v tělocvičně ZŠ 



Červen 

6. – 9. ročník - MDD – filmové představení – Proroctví 

1. – 5. ročník – Exkurze Archeopark Všestary 

6. – 9. ročník – Exkurze do Prahy 

2. – 5. ročník – výlet do Bozkovských jeskyní 

6. ročník – výlet po okolí Poniklé 

7. a 8. ročník - výlet do Jilemnice – muzeum, zámek, pamětihodnosti 

9. ročník – výlet do IQLandie v Liberci 

8. – 9. ročník - Teambuildingový projekt – Múza ve škole 

1. – 9. ročník – projekt Poselství pro žáky a zaměstnance školy v roce 2050 

 

Účast žáků školy v soutěžích 

Veškeré soutěže byly zrušeny. 

 

 

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 a jiné sportovní hry /3. - 5. ročník/ 

- Keramika /1. - 9. ročník/ 

- Čtenářský klub /3. - 5. ročník/ 

- Badatelský klub /3. – 6. ročník/ 

- Klub komunikace v cizím jazyce /7. - 9. ročník/ 

- Klub zábavné logiky a deskových her /2. – 6. 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. 

 

Fungování volnočasových aktivit bylo vzhledem k epidemiologické situaci značně omezeno. 

 

I v tomto školním roce jsme třídili 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.  

 

 

Výsledky inspekční činnosti ČŠI 

 

V loňském školním roce na naší škole neproběhla inspekční činnost ČŠI. 

 

 

 

 

 



Základní údaje o hospodaření školy 

 

Kladný výsledek hospodaření ve výši 207 067,00 Kč byl po schválení ZO Poniklá převeden 

do fondu reprodukce majetku a fondu investic (SÚ 416). 

 

 

Výsledek hospodaření za rok 2020

Příjmy:

příspěvky a dotace na provoz celkem 8 698 779,00 Kč 

dotace NIV Kú Lk 6 441 277,00 Kč 

dotace OÚ Poniklá 2 100 000,00 Kč 

dotace EU Šablony 157 502,00 Kč     

poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných z. 321 162,00 Kč     

čerpání fondů -  Kč                   

příjmy z doplňkové činnosti -  Kč                   

ostatní příjmy 11 172,00 Kč       

celkové příjmy: 9 031 113,00 Kč 

Výdaje:

náklady na platy pracovníků školy 5 348 707,00 Kč 

zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, FKSP 1 862 437,00 Kč 

výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky 295 728,00 Kč     

ostatní provozní náklady 1 317 174,00 Kč

celkové výdaje: 8 824 046,00 Kč 

výsledek: 207 067,00 Kč      
 

 

 

 

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 probíhal projekt s názvem „Kvalitní vzdělání pro všechny - ZŠ 

Poniklá“, který je financován v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony II pro MŠ a ZŠ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Z tohoto projektu jsou financovány různé aktivity jdoucí nad rámec běžné výuky. První 

aktivitou je Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Doučování probíhá většinou 

jedenkrát týdně po dobu 60 minut. Dvě skupiny (ČJ 5. ročník, M 9. ročník) navázaly na svoji 

práci z 2. pololetí předchozího školního roku, který byl už ovlivněn distanční výukou. Dalším 

pěti skupinám (ČJ a M 1. ročník, Čj 2. ročník, Čj a M 3. ročník, Čj a M 4. a 5. ročník, Aj 2. 

stupeň) se postupně podařilo zrealizovat předepsaný počet hodin v období prezenční výuky. 

Cílem aktivity je zopakovat a upevnit si probírané učivo v hlavních předmětech (Čj, M, Aj) 

podle individuálních potřeb přihlášených dětí, což po období dlouhé distanční výuky bylo u 

některých žáků velice potřebné.  

Další podpořenou aktivitou jsou volnočasové kluby pro žáky ZŠ. Kluby probíhají jednou 

týdně po dobu 90 minut. Pokračovali jsme v činnosti klubu zábavné logiky a deskových her / 

rozvoj logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků/, čtenářského klubu 

/četba knih, rozhovor o četbě, práce s textem/ a klubu komunikace v cizím jazyce / rozvoj 

komunikačních schopností v cizím jazyce/. Nově mohly děti navštěvovat také badatelský klub 

/rozvoj badatelských dovedností především v přírodovědných oborech s možností využití 

polytechnických pomůcek s důrazem na zatraktivnění technického, přírodovědného a 

environmentálního vzdělávání včetně motivace žáků k dalšímu vzdělávání/.   

 

Dále jsou z projektu hrazeny náklady /pomůcky, doprava, vstup, odměna vedoucího 

pedagoga/ na projektové dny, a to jak ve škole, tak mimo školu. My jsme loni zrealizovali tři 

projektové dny mimo školu. Na konci září žáci 2. stupně navštívili Památník Terezín a při 

zpáteční cestě vystoupali na památnou horu Říp. V červnu 1. stupeň vyrazil do minulosti 

v Archeoparku Všestary a 2. stupeň za poznáním historie na Pražský hrad a do historického 

centra Prahy. Veškeré náklady na tyto exkurze v celkové výši 56 603,- Kč byly uhrazeny 

z výše uvedené dotace. 

Vzhledem k uzavření škol kvůli pandemii jsme prodloužili trvání projektu ještě na 1. pololetí 

dalšího školního roku. Projekt je podpořen celkovou částkou 482 226,- Kč a zatím jsme 

vyčerpali 299 481,- Kč. 

 

V podzimních měsících byla také kvapně zrealizována rekonstrukce vnitřních prostor 

tělocvičny a dobudování multimediálního sálu v přístavbě ZŠ. Náklady akce byly odhadnuty 

na 7 467 604 Kč, z toho dotace činí 6 720 843 Kč. 

 

 

Spolupráce s odborovými organizacemi 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizace distanční výuky 

 

 

Bohužel i školní rok 2020/2021 byl výrazně ovlivněn přijatými opatřeními v důsledku 

pandemie nemoci COVID – 19.  

Přehled uzavření školy, kdy jsme museli přejít na distanční výuku:  

 12. – 13. 10. 2020 rotační výuka 2. stupeň ZŠ 

 14. 10. 2020 přešla celá ZŠ na distanční výuku 

 Od 18. 11. 2020 byla umožněna prezenční výuka 1. až 3. ročníku 

 Od 30. 11. 2020 začala výuka ve škole všem žákům prvního stupně a 9. ročníku, 

v ostatních ročnících probíhala na 2. stupni rotační výuka 

 Od 4. 1. 2021 do školy docházeli pouze žáci 1. až 3. ročníku, ostatní měli distanční 

výuku 

 Od 1. 3. 2021 distanční výuka pro celou školu 

 Od 12. 4. 2021 byla povolena prezenční výuka na 1. st. ZŠ 

 Od 3. 5. 2021 byla povolena rotační výuka na 2. st. ZŠ 

 Od 17. 5. 2021 byla povolena prezenční výuka i na 2. st. ZŠ, všichni žáci se vzdělávali 

ve škole. 

 

Nejdříve jsme při organizaci distanční výuky využívali e-mailovou komunikaci a 

videokonferenční server Jitsi Meet. Kvůli nespolehlivosti tohoto programu při online 

hodinách jsme po čtrnácti dnech přešli na Google Meet. V průběhu prosince jsme postupně 

celkovou organizaci distanční výuky převedli pod Google Workspace for Education, kde jsme 

kromě nástroje Meet pro online hodiny začali využívat především nástroj Classroom. 

Prostřednictvím této virtuální učebny si učitelé s dětmi zasílali zadané a následně 

vypracované úkoly, učitelé k nim poskytovali zpětnou vazbu a společnou práci doplňovali o 

další učební materiály. 

Rozvrh online hodin jsme se snažili přizpůsobit věku žáků a zvýšené náročnosti na pozornost 

při práci na dálku při online hodinách. Žáci na 1. stupni měli v průměru 2 hodiny denně, na 2. 

stupni probíhala online výuka u poloviny hodin běžné dotace hlavních předmětů. 

 



1. 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:50-11:35 11:45-12:30

Pondělí Čj a M

Úterý Čj a M

Středa Čj a M

Čtvrtek Čj a M

Pátek Čj a M

2. 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:50-11:35 11:45-12:30

Pondělí Ma Čj

Úterý Čj

Středa Ma Čj

Čtvrtek Čj

Pátek Čj

3. 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:50-11:35 11:45-12:30

Pondělí Čj Aj

Úterý Ma Čj

Středa Čj

Čtvrtek Ma

Pátek Aj

4. 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:50-11:35 11:45-12:30

Pondělí Čj Čj

Úterý Ma Aj

Středa Čj

Čtvrtek Ma

Pátek Aj

5. 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:50-11:35 11:45-12:30

Pondělí Čj

Úterý Ma Aj

Středa Čj Aj

Čtvrtek Ma Čj

Pátek

ROZVRH ONLINE HODIN 

Základní škola Poniklá, příspěvková organizace

 



VI. 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:50-11:35 11:45-12:30

Pondělí Ma Fy Aj

Úterý Čj Př

Středa Ma Aj Dě Aj online hra

Čtvrtek Čj

Pátek

VII. 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:50-11:35 11:45-12:30

Pondělí Čj Fy Aj

Úterý Ma Ze Nj

Středa Čj Ma Dě Aj online hra

Čtvrtek Aj Př

Pátek

VIII. 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:50-11:35 11:45-12:30

Pondělí Aj Che Čj

Úterý Ma Ze Nj

Středa Aj Dě Aj online hra

Čtvrtek Ma Fy a Př Čj

Pátek

IX. 8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:50-11:35 11:45-12:30

Pondělí Aj Che Čj

Úterý Ma Nj Př Čj

Středa Ze Dě Aj online hra

Čtvrtek Aj Ma

Pátek Fy  
 

 

Toto nelehké období bylo pro všechny zúčastněné – děti, učitele, ale i rodiče, náročnou 

zkouškou, ve které absolutní většina obstála se ctí. Pouze jeden žák se dlouhodobě neúčastnil 

distanční výuky. Ve 2. pololetí se sice začal připojovat do online hodin, ale nebyl schopen 

samostatné práce a zadané úkoly neodevzdával. Tímto způsobené nedostatky následně 

nedohnal ani při prezenční výuce, a proto opakuje ročník. 

 

 

V Poniklé dne 10. 10. 2021                                                              Mgr. Zdeněk Vinklář 

                                                                                                                ředitel školy 


