VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2010/2011
Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY
čp. 148, 512 42 Poniklá
IČO: 72743077
tel. 481585206
email: z.s.ponikla@quick.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/
15 /6, 9/
II. třída / 3., 4. a 5. ročník/ 25 /10, 8, 7/
VI. třída
10
VII. třída
9
VIII. třída
6
IX. třída
15
Školní rok začalo a dokončilo na naší škole celkem 80 žáků.
Součástí školy je školní jídelna / vývařovna+výdejna/, ve které se
stravovalo 93 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. Ve školním roce 2010/2011 se sešla dvakrát,
aby schválila příslušné dokumenty, a několikrát řešila stížnosti některých
rodičů.

Škola vyučovala v 5. ročníku podle vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, čj.
16847/96-, v ostatních 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 13 fyzických pracovníků – 9 pedagogických /ředitel, 1
učitel a 3 učitelky na 2. stupni, 1 učitel a 2 učitelky na 1. stupni a jedna vychovatelka ŠD/ a 4
správní /vedoucí ŠJ, 1 kuchařka a 2 uklizečky/. Přepočteno na plné úvazky se jedná o 9,17
pedagogických a 3,5 správních zaměstnanců / školník zaměstnán na DPP/.
Většina pedagogických pracovníků splňuje kvalifikační předpoklady pro výuku na základní
škole – 90% hodin bylo odučeno kvalifikovanými učiteli.
V průběhu roku došlo ke změně obsazení vyučujících na 2. stupni, kdy po vynuceném
odchodu nahradila jednoho učitele učitelka s kvalifikací pro 1. stupeň.

Zápis k povinné školní docházce se uskutečnil 31.1.2011. K zápisu se dostavilo 5 dětí, 3
dětem byla odložena školní docházka, 2 děti byly přijati k základnímu vzdělávání na naší
škole. Do první třídy nastoupily 3 děti ( jedno dítě přestoupilo z jiné školy).

Výsledky přijímacího řízení v 9. ročníku:
Typ SŠ:
gymnázium
SOŠ
Počet žáků:
1
10

SOU
4

V prvním kole přijímacích zkoušek se dostalo na vybranou školu všech 15 žáků.

Výsledky vzdělávání žáků:
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Snížená známka z chování udělena v obou případech za neomluvené hodiny a za opakované
porušování školního řádu (nekázeň při hodinách).
V druhém ročníku žák neprospěl z Čj, po doporučení opakuje ročník na žádost rodičů.
Údaje o integrovaných žácích:
Druh postižení :
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
Vývojové poruchy

Ročník

Počet žáků

7.

1

2.

1

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
DVPP 2010/2011
Pracovník
školy

Název akce
DVPP

Tematické zaměření

D. Nováková
Z. Vinklář
Z. Vinklář
Z. Vinklář

Seminář VP
Novely právních předpisů k 1.9.2010
Novely právních předpisů k 1.1.2011
Příprava projektů na základní škole a
využívání ICT ve výuce pro ZŠ

(není-li zřejmé z názvu
akce)

Časový
rozsah

Školící
instituce

Finanční
náročnost

2 dny/8 h
4h
4h
4h

PPP Semily
P. Zeman
P. Zeman
CVLK

150 Kč
500 Kč
500 Kč
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 Ov a Rv. V minulém školním roce škola řešila opakované
záškoláctví jednoho žáka. Chování žáka bylo hodnoceno jako neuspokojivé a o této situaci
byl informován odbor sociálních věcí MÚ Jilemnice.

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti:
Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Září:
3. – 9. ročník – Projektové vyučování „Mravenčení“, Hostinné
4. ročník - dopravní hřiště v Košťálově
6. - 9. ročník - Projekt „Po stopách Josefa Šíra“ – cyklo a turistický výlet
Říjen:
1. ročník - projekt ,,Děti, pozor, silnice"(Policie Semily, dopravní hřiště Košťálov)
1. – 2. ročník - 1.a 2. roč. - exkurze po Poniklé - obřadní síň, Obecní úřad v Poniklé ( setkání
se starostkou obce, nahrávání zpráv do obecního rozhlasu)
4. ročník – dopravní hřiště, Košťálov
Listopad
1. – 2. ročník - návštěva místní knihovny, Poniklá
6. – 9- ročník - Exkurze do Národního divadla, Národního muzea a na Vyšehrad, Praha
8. – 9. ročník - Hudební pořad o J. Ježkovi v Jilemnici
Prosinec
1. – 9. ročník - Vánoční country koncert, ZŠ Poniklá
1. – 2. ročník - návštěva muzea v Poniklé ,,Život dětí v minulosti"
1. – 2. ročník - nocování ve škole - pečení vizovického a lineckého pečiva
3. - 5. ročník – třídní vánoční besídka
6. ročník - Exkurze – Rautis, Poniklá
6. – 9. ročník - Exkurze – Singing Rock v Poniklé
Leden

1. – 4. ročník – plavecký výcvik
Únor
1. – 2. ročník - karneval v družině, ZŠ Poniklá
1. – 4. ročník – plavecký výcvik
1. – 9. ročník - Taneční vystoupení „Kaleidoskop“ taneční skupiny Paul dance, Jilemnice
6. – 7. ročník - Lyžařský výcvik, Poniklá
Březen
1. – 4. ročník – plavecký výcvik
8. – 9. ročník - Filmový festival Jeden svět v Semilech, knihovna, archiv, Semily
Duben
1. – 2. ročník - Den Země - úklid okolí ZŠ Poniklá
1. – 9. ročník - Vystoupení a účast žáků při programu „Dne otevřených dveří ZŠ Poniklá“,
Poniklá
3. – 6. ročník – „Den Země“ – životní podmínky zvířat (KRNAP Vrchlabí), muzeum ve
Vrchlabí
3. – 7. ročník - Exkurze „Veletrh dětské knihy“ a „IQ park“, Liberec
7. – 8. ročník - Návštěva vystoupení v rámci festivalu „Patříme k sobě“, Jablonec nad Jizerou
8. – 9. ročník - Hrabání chráněné louky ve Víchové nad Jizerou
8. – 9. ročník - Pořad o knihách pro děti z MŠ v obecní knihovně, Poniklá
Květen
1. – 2. ročník - návštěva divadelního představení v MŠ ,,Nejkrásnější příběh světa", Poniklá
3. – 6. ročník – Krkonošské muzeum, Jilemnice (velikonoční výstava)
4. ročník – dopravní hřiště, Košťálov
6. ročník - Exkurze – Krakonošův ranč
8. ročník - Návštěva IPC na ÚP v Semilech
8. – 9. ročník - Exkurze na chráněnou louku ve Víchové nad Jizerou – prstnatec májový
8. – 9. ročník - Teplicko–adršpašské skály – školní výlet
Červen
1. – 2. ročník - výlet do Harrachova (exkurze do sklárny, vycházka k Mumlavskému
vodopádu, prohlídka Šindelky – muzeum myslivosti KRNAP)
1. – 2. ročník - nocování ve škole - vycházka ke kapličce ve Stromkovicích ( poznávání
rostlin - vstavače, vaření kotlíkové polévky )
1. – 9. ročník - Přednáška „Život se psy“, Poniklá
3. – 5. ročník – Vycházka do okolí Poniklé, opékání buřtů
7. ročník - Třídní výlet, Skuteč, Slatiňany, Chrudim
8. – 9. ročník - Film Lidice v Semilech
8. – 9. ročník - Návštěva MŠ, Poniklá – divadlo O Budulínkovi
Účast žáků školy v soutěžích
listopad – olympiáda v D
prosinec - olympiáda v Čj
březen - Pythagoriáda
květen - soutěž Hlídek mladých zdravotníků - 2. místo v okresním finále

Účast žáků ve sportovních soutěžích
prosinec – OF ve florbale
leden – OF ve fotbale - 5. místo starších žáků
květen - OF Poháru rozhlasu v atletice
- 2. místo družstvo starších žákyň v kategorii vesnických škol
- 2. místo družstvo starších žáků v kategorii vesnických škol
- OF v atletickém čtyřboji
- OF ve volejbale - 2. místo starších žákyň
- 1. místo starších žáků
- KF ve volejbale – 1. místo starších žáků
- kvalifikace MČR ve volejbale – 2. místo starších žáků
červen – atletika - Dětská olympiáda v Turnově – dvě 3. místa
Komentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:
V tomto školním roce škola nabídla žákům tyto zájmové útvary:
- Základy práce na PC na I. stupni ZŠ / pro 4. ročník/
- Sportovní hry /1.– 4. ročník/
- Náboženství /1.– 9. ročník/
- Stolní tenis /6.- 9. ročník/
- Florbal /6.- 9. 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), 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 a místní zpravodaj Pod
horami, do kterého pravidelně přispívá.

Výsledky inspekční činnosti ČŠI
Ve školním roce 2010/2011 byla ve dnech 4. – 6. října 2010 provedena inspekce ČŠI s tímto
hodnocením:
Činnost školy probíhá v souladu s rozhodnutím o zařazení školy do rejstříku škol a školských
zařízení.
Předpoklady pro vzdělávání žáků lze hodnotit jako standardní, rizikem je opakované zjištění
nesouladu ŠVP ZV s RVP ZV. Tím došlo k porušení § 5 odst. 1 školského zákona.
Ekonomické podmínky školy jsou na standardní úrovni. ČŠI nezjistila neúčelné využívání
zdrojů a prostředků školy. Finanční podmínky vytvářejí předpoklad pro funkční chod školy a
umožňují realizovat ŠVP ZV.
Výsledky vzdělávání ve vztahu k ŠVP ZV odpovídají standartu. Výuka respektuje vzdělávací
potřeby jednotlivců, rozvíjí funkční gramotnosti, a tím přispívá k utváření klíčových
kompetencí žáků. Mírou jejich dosažení se nezabývá žádný z hodnotících dokumentů školy.
Aktivizující formy a metody práce a prvky hodnocení a sebehodnocení žáků byly ve
sledované výuce využity méně často. Úroveň výsledků vzdělávání odpovídá požadavkům

RVP ZV. Škola průběžně sleduje výsledky vzdělávání žáků, v současné době převládá vlastní
hodnocení výsledků vzdělávání nad externím.
Dále v minulém školním roce ČŠI řešila stížnost rodičů na postup ředitele školy při zranění
jejich dítěte při Tv a shledala určitá pochybení – ke zraněné nebyla přivolána proškolená
zdravotnice a dítě bylo ponecháno určitou dobu bez dozoru dospělého, pouze v přítomnosti
své spolužačky.

Základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2010
a) příjmy
1. celkové příjmy
6 017 014,39 Kč
2. příspěvky a dotace na provoz
5 622 978,00
3. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců, 387 808,00
4. příjmy z doplňkové činnosti,
0,00
5. ostatní příjmy;
6 228,39
b) výdaje
1. neinvestiční výdaje celkem a z toho
- náklady na platy pracovníků školy,
- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, FKSP
- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky,
- ostatní provozní náklady;

5 907 819,77
3 447 431,00
1 244 023,00
52 482,00
1 163 883,77

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 roce se škola nezapojila do projektu financovaného z cizích zdrojů.
Spolupráce s odborovými organizacemi
Na naší škole nepůsobí odborová organizace a tak je spolupráce s ČMOS PS velmi omezená.

V Poniklé dne 4.10.2011

Mgr. Zdeněk Vinklář
ředitel školy

