VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2011/2012
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/
12 /3, 9/
II. třída / 3., 4. a 5. ročník/ 28 /9, 10, 9/
VI. třída
7
VII. třída
9
VIII. třída
9
IX. třída
7
Školní rok začalo a dokončilo na naší škole celkem 72 žáků. V průběhu
školního roku jedna žákyně nastoupila na naši školu a jeden žák byl
umístěn do diagnostického ústavu.
Součástí školy je školní jídelna / vývařovna+výdejna/, ve které se
stravovalo 86 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 2011/2012 se sešla ke schválení výroční zprávy. Při
řádných volbách v listopadu a ani při opakované výzvě v dubnu nebyl navržen dostatečný
počet kandidátů z řad zákonných zástupců, takže se volby neuskutečnily. Noví členové rady
budou jmenováni ředitelem na začátku nového školního roku.

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 3 učitelky na 2. stupni, 1 učitel a 3 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 9,38
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 odchodu učitelky
na mateřskou dovolenou nastoupil kvalifikovaný učitel.

Zápis k povinné školní docházce se uskutečnil 31.1.2012. K zápisu se dostavilo 10 dětí, 2
dětem byla odložena školní docházka, 8 dětí bylo přijato k základnímu vzdělávání na naší
škole. Do první třídy nastoupilo 8 dětí.

Výsledky přijímacího řízení v 9. ročníku:
Typ SŠ:
gymnázium
SOŠ
Počet žáků:
1
4

SOU
2

V prvním kole přijímacích zkoušek se dostalo na vybranou školu všech 7 žáků.

Výsledky vzdělávání žáků:
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Snížená známka z chování 2. stupně udělena za opakované porušování školního řádu
(nekázeň při hodinách) a ublížení na zdraví spolužákyni, snížená známka z chování 3. stupně
udělena za neomluvené hodiny a podvody při omlouvání zameškaných hodin.
Údaje o integrovaných žácích:
Druh postižení:
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
Vývojové poruchy

Ročník

Počet žáků

8.

1

2.

1

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
DVPP 2011/2012
Pracovník
školy

Název akce
DVPP

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

Seminář VP
Novely právních předpisů k 1.1.2012
Testujeme s Googlem (formulář jako test)
Zdravý životní styl ve školách z pohledu
bezpečnosti
Zdravý životní styl ve školách z pohledu
bezpečnosti
Testujeme s Googlem (formulář jako test)
Základní norma zdravotnických znalostí

K. Kytýřová
F. Hedvičák
E. Holubcová

Tematické zaměření
(není-li zřejmé z názvu
akce)

Časový
rozsah

Školící
instituce

Finanční
náročnost

2 dny/8 h
4h
4h
8h

PPP Semily
P. Zeman
AMV
MU Brno

250 Kč
500 Kč
500 Kč
0 Kč

8h

MU Brno

0 Kč

4h
4h

AMV
ČČK

500 Kč
400 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 minulém školním roce škola opět řešila
opakované záškoláctví jednoho problematického žáka. Přes spolupráci s matkou a příslušnými
orgány /odbor sociálních věcí MÚ Jilemnice, Policie ČR/se problém nepodařilo vyřešit a
chlapec byl umístěn do diagnostického ústavu. Dále měla problémy se záškoláctvím i nová
žákyně 9. ročníku. Její chování 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:
1. – 2. ročník – výlet k prameni Labe
1. ročník - projekt Děti, pozor, silnice! (Policie Semily, dopravní hřiště Košťálov)
1. – 2. ročník - divadelní představení O človíčkovi
3. – 9. ročník – přírodovědná exkurze KRNAP Vrchlabí – interaktivní program „Tma přede
mnou“
3. – 5. ročník - celodenní vlastivědná vycházka do okolí školy a obce. Orientace v mapě,
soutěže
6. - 9. ročník - planeta Země – výukový program o Číně (KD Jilemnice)
Říjen:
1. – 5. ročník - divadelní představení ,, O človíčkovi“ (KD Jilemnice)
4. ročník – dopravní hřiště Košťálov – (výcvik -teorie + jízdy)
6. – 9. ročník – Poznáváme Krkonoše – Kotelní jámy

Listopad
1. – 2. ročník - výtvarné dílny ( nocování ve škole) + družina
Prosinec
1. – 9. ročník – vánoční jarmark v ZŠ Poniklá (společně s OÚ Poniklá)
Leden

Únor
1. – 2. ročník - karneval v družině ZŠ Poniklá
1. – 9. ročník - Taneční vystoupení „Kaleidoskop“ taneční skupiny Paul dance, Jilemnice
6. – 7. ročník - Lyžařský výcvik, Poniklá
Březen
1. – 9. ročník – Přednáška KRNAP – projekt „Ptačí svět“
1. – 4. ročník – plavecký výcvik
4. – 7. ročník - Krkonošské muzeum Jilemnice – velikonoční výstava
5. – 9. ročník - Divadlo Drak HK – „U kanónu stál“ (KD Jilemnice)
Duben
1. – 3. ročník - pohádka o bezpečném chování (v MŠ)
1. – 5. ročník - Obecní knihovna – interaktivní program „Zahrada“
1. – 2. ročník - čarodějnická šipkovaná
1. – 4. ročník – plavecký výcvik
6. – 9. ročník - Skorec vodní – výukový program KRNAP ve Vrchlabí
6. – 9. ročník - Hrabání chráněné louky ve Víchové nad Jizerou (KRNAP)
8. – 9. ročník – filmové představení ,,Síla lidskosti“ (KD Jilemnice)
Květen
1. – 2. ročník - besídka pro maminky + družina
1. – 4. ročník – plavecký výcvik
3. – 5. ročník - Jak pečovat o zuby - přednáška + beseda s interaktivním programem
8. – 9. ročník - Exkurze na chráněnou louku ve Víchové nad Jizerou – prstnatec májový
Červen
1. – 2. ročník - školní výlet do Bozkovských jeskyní a na Roztocký mlýn u Semil
1.– 2. ročník - nocování ve škole - vycházka ke Králi Krkonoš, chůze po laně, malování na
trička
1. - 5. ročník - Projekt „Ptačí svět“ – pozorování ptáků v přírodě, výklad a beseda ve škole
1. – 9. ročník – Dětský den
3. – 5. ročník – školní výlet – Hospital Kuks + Braunův betlém
4. ročník – dopravní hřiště Košťálov
6. ročník - školní výlet do Prahy
7. ročník - školní výlet – Hospital Kuks + Braunův betlém
8. ročník - Návštěva IPC na ÚP v Semilech
8. ročník – školní výlet – přírodou Podkrkonoší
6. – 9. ročník - návštěva plaveckého bazénu v Jilemnici
9. ročník – školní výlet – přechod Krkonoš

Účast žáků školy v soutěžích
listopad – olympiáda v D
prosinec - olympiáda v Čj
březen - Pythagoriáda
květen - soutěž Hlídek mladých zdravotníků - 1. místo v okresním finále

Účast žáků ve sportovních soutěžích
prosinec – OF ve florbale
únor – OF ve fotbale
květen - OF Poháru rozhlasu v atletice
- 3. místo družstvo mladších žáků v kategorii vesnických škol
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:
- 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, školní časopis Poškolák a
místní zpravodaj Pod horami, do kterého pravidelně přispívá. V červnu také poprvé proběhly
informativní schůzky spojené s předáním letáků o naší škole u rodičů žáků ze sousední obce,
kteří odcházejí z malotřídní školy na 2. stupeň do Jilemnice.
V prosinci se škola podílela na pořádání vánočního jarmarku v Poniklé, který probíhal
v budově a těsné blízkosti základní školy.

Výsledky inspekční činnosti ČŠI
Ve školním roce 2011-2012 neprovedla ČŠI žádnou inspekci.
Základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2011.
a) příjmy
1. celkové příjmy
2. příspěvky a dotace na provoz

5 854 145,71 Kč
5 482 064,00

- dotace KÚ Lk
4 137 451,00
- dotace OÚ Poniklá
1 000 000,00
- dotace EU Peníze školám
344 613,00
3. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců, 359 872,00
4. příjmy z doplňkové činnosti,
0,00
5. ostatní příjmy;
12 209,71
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;

6 012 596,87
3 235 870,00
1 142 400,00
52 155,00
1 582 171,87

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 škola začala realizovat projekt EU Peníze školám, na který jí byla
schválena dotace ve výši 643 405,- Kč. V první fázi projektu škola obdržela finanční
prostředky ve výši 386 043,- Kč, za které byla kompletně vybavena nová počítačová učebna,
a k přípravě učebních materiálů byly zakoupeny pro učitele velmi kvalitní notebooky DELL.
Hlavními prioritami našeho projektového záměru jsou individualizace výuky cizího jazyka na
1. stupni, kdy vyučování anglického jazyka probíhá v oddělených skupinách jednotlivých
ročníků /max. 10 žáků/, a modernizace technického vybavení školy, aby došlo ke zkvalitnění
výuky prostřednictvím činností s využitím digitálních technologií.
Dále jsme také byli úspěšní s žádostmi o dotaci z grantového fondu Libereckého kraje.
Podpořeny byly projekty ,,Podpora školního sportu a tělovýchovy v ZŠ Poniklá“, v jehož
rámci jsme obdrželi dotaci 10 000,- Kč na nákup sportovního materiálu, a ,,Vytvoření
vhodných podmínek pro činnost Školního sportovního klubu při ZŠ Poniklá“, kdy jsme
obdrželi dotaci 15 000,- Kč na nákup šatních skříněk do tělocvičny.
Spolupráce s odborovými organizacemi
Na naší škole nepůsobí odborová organizace a tak je spolupráce s ČMOS PS velmi omezená.

V Poniklé dne 4.10.2012

Mgr. Zdeněk Vinklář
ředitel školy

