VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2015/2016

Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
čp. 148, 512 42 Poniklá
IČO: 72743077
tel. 481585206
email: zs@ponikla.cz
Charakteristika: Úplná základní škola- 9 ročníků, 6 tříd
Třídy a počty žáků: I. třída /1. a 2. ročník/
II. třída /3., 4. a 5. ročník/
VI. třída
VII. třída
VIII. třída
IX. třída

15 /7, 8/
22 /10, 8, 4/
10
9
11
10

V loňském školním roce se v naší škole vzdělávalo 77 dětí.
Součástí školy je školní jídelna /vývařovna+výdejna/, ve které se
stravovalo 89 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, 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 28. 1. 2016. K zápisu se dostavilo 12 dětí, 9
dětí bylo přijato k základnímu vzdělávání na naší škole, dvěma dětem byl umožněn odklad a
jednomu dítěti bylo doporučeno vzdělávání ve speciální škole. Do první třídy nakonec
nastoupilo 9 dětí.

Výsledky přijímacího řízení v 9. ročníku:
Typ SŠ:
gymnázium
SOŠ
Počet žáků:
0
8

SOU
2

V prvním kole přijímacích zkoušek se dostalo na vybranou školu všech 10 žáků.
Výsledky vzdělávání žáků:
Ročník
1.
2.
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Údaje o integrovaných žácích:
Druh postižení:
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
Vývojové poruchy
Lehké mentální postižení

Ročník

Počet žáků

5., 6.

2

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
DVPP 2015/2016
Pracovník
školy

Název akce
DVPP

D. Nováková
Z. Vinklář
F. Hedvičák
A. Stránská
Z. Vinklář
A. Stránská

Tematické zaměření

Časový
rozsah

Školící
instituce

Seminář VP- Právo ve škole

2 dny/8 h

1000 Kč

Novely právních předpisů k 1.1.2016
Seminář metodiků PSPJ
Kreslení pravou mozkovou hemisférou,
portrét tužkou podle fotografie
Individualizovaný rozvoj ústních
komunikačních dovedností v AJ formou
blended learningu
Individualizovaný rozvoj ústních
komunikačních dovedností v AJ formou
blended learningu

4h
8h
14 h
20 h

PPP Semily
Mgr. Veselá
P. Zeman
PPP Semily
Bc. Dagmar
Urbanová
EdWay

40 h

EdWay

6098 Kč

(není-li zřejmé z názvu
akce)

Finanční
náročnost

500 Kč
400 Kč
900 Kč
6098 Kč

Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností v AJ byl součástí projektu
Rozvíjení dovedností žáků ZŠ Poniklá v rámci výzvy č. 57 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 loňském roce jsme udělili jedinou sníženou známku z chování, a to za odcizení zabavených
cigaret z učitelského stolku.
Na přelomu dubna a května byl na naší škole realizován organizací Společně k bezpečí
program školní všeobecné primární prevence. Každá třída v průběhu jednoho vyučovacího
dne (5 hodin) zpracovávala s paní lektorkou méně tradičními metodami příslušné téma /péče o
zdraví, nebezpečí návykových látek, práva a povinnosti mladistvých, vztahy v dětském
kolektivu). Program dozajista vedl k upevnění správných postojů v oblasti sociálně
patologických jevů.
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti:
Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Září:
1. – 5. ročník – dentální hygiena (přednáška, instruktáž)
6. - 9. ročník - jazykový a poznávací pobyt v Londýně
4. ročník - dopravní hřiště Košťálov – (výcvik - teorie + jízdy)
Říjen:
3. – 5. ročník – vystoupení vybraných žáků na vítání občánků
7. ročník – divadelní představení Mnoho povyku pro nic, Vysokém n. J.
Listopad
1. – 2. ročník - výtvarné dílny (nocování ve škole) + družina
1. – 2. ročník - prvouka v muzeu v Poniklé ( Jak se žilo dříve)
4. - 9. ročník – vzdělávací pořad Afrika – kolébka lidstva, Jilemnice

Prosinec
1. – 4. ročník – vystoupení žáků v pečovatelském domě v Poniklé
1. – 9. ročník – vánoční jarmark v ZŠ Poniklá (společně s OÚ Poniklá)
1. – 5. ročník - Vánoce jsou ve dveřích (hudební pořad J. Vodňanského), Jilemnice
3. – 5., 7. ročník - Muzeum Jilemnice – prohlídka, betlémy, zdobení perníčků
1. - 6. ročník – Rautis – prohlídka, výroba hvězdičky
Leden
1. – 9. ročník - taneční vystoupení „Kaleidoskop“ taneční skupiny Paul dance, Jilemnice
Únor
1. – 4. ročník – karneval v družině
8. ročník – exkurze KRNAP – pozorování jelenů
Březen
1. – 4. ročník – plavecký výcvik
3. - 7. ročník – divadelní představení – Meliese, Jilemnice
5. – 9. ročník - turistický a lyžařský výlet na Benecko a na Žalý
Duben
1. – 4. ročník – plavecký výcvik
4. ročník - dopravní hřiště Košťálov – závěrečné zkoušky – testy + jízdy
6. a 8. ročník - hrabání chráněné louky ve Víchové nad J., KRNAP
Květen
4. a 5. ročník - OÚ – vítání občánků - vystoupení žáků
1. ročník – projekt Děti, pozor silnice !
1. – 4. ročník – plavecký výcvik
8. ročník - návštěva IPC na ÚP v Semilech
1. – 9. ročník - vystoupení pěveckého sboru z Roudnice nad Labem
3. – 5. ročník - školní výlet ZOO Dvůr Králové
Červen
1. – 4. ročník - besídka pro maminky + družina
1. – 3. ročník - výlet do Harrachova (Hornické muzeum, Včelí stezka, Mumlavský vodopád,
Liščí stezka)
1. – 4. ročník - vystoupení žáků s operkou Šípková Růženka v pečovatelském domě v Poniklé
1. – 5. ročník - exkurze do firmy Vista – Slaná u Semil
1. – 4. ročník - družinová výprava do Stromkovic ke kapličce (pozorování vstavačů, vaření
polévky v kotlíku, opékání buřtů)
6. ročník – školní výlet - Kuks
7. ročník – školní výlet – mincovna Jablonec n. N.
8. ročník – školní výlet – Český ráj, Nebákov
9. ročník – školní výlet – Máchovo jezero
6. - 9. ročník – lanové centrum Harrachov, rozhledna Štěpánka – cykloturistika, turistika

Účast žáků školy v soutěžích
březen - olympiáda v Bi, postup L. Holubcové na krajské kolo
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 a jiné sportovní hry /3.-5. ročník/
- Mladý zdravotník /4. – 9. ročník/
Při volnočasových aktivitách škola dlouhodobě spolupracuje se ZUŠ Jablonec nad Jizerou,
která na naší škole vyučovala výtvarnou výchovu, hru na flétnu a nově také hru na kytaru, 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 aerobik.
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 legionáře z 2. sv. války, letce Zdeňka Palmeho.
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 nebyla na naší škole provedena žádná inspekční činnost ČŠI.
Základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2015.
Příjmy:
příspěvky a dotace na provoz celkem
dotace NIV Kú Lk
dotace OÚ Poniklá

6 939 444,00 Kč
4 184 797,00 Kč
1 450 000,00 Kč

dotace EU Vzdělávání dotykem
dotace EU Zvyšování kvality ve vzdělávání 56
dotace EU Zvyšování kvality ve vzdělávání 57
poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců
příjmy z doplňkové činnosti
ostatní příjmy

261 025,00 Kč
737 514,00 Kč
373 324,00 Kč
349 565,00 Kč
- Kč
9 926,00 Kč

celkové příjmy:

7 298 935,00 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

3 651 814,00 Kč
1 239 882,00 Kč
439 476,00 Kč
1 843 270,00 Kč

celkové výdaje:

7 174 442,00 Kč

výsledek:

124 493,00 Kč

Kladný výsledek hospodaření ve výši 124 493,00 Kč byl po schválení ZO Poniklá převeden
tímto způsobem:
- na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (SÚ 432) 64 493,26 Kč
- do Fondu odměn (SÚ 411) 30 000,- Kč
- do Rezervního fondu (SÚ 413) 30 000,- 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 loňském školním roce na naší škole proběhly dva projekty hrazené z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
První projekt „Dosažení evropské úrovně na malé škole“ započal už v loňském školním roce a
byl zaměřen na tři klíčové aktivity:
1. Aktivity vedoucí ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Podstatou těchto aktivit byla realizace deseti hodin tzv. čtenářských dílen, při kterých se
pracovalo s obsahem z projektu pořízených knih či elektronických knih na zakoupených
čtečkách a tabletech.
2. Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů - zahraniční jazykový kurz pro učitele.
V průběhu loňských 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 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 činila 737 514,- Kč.

Druhý projekt, se kterým jsme uspěli v rámci Výzvy č. 57, byl schválen pod názvem
,,Rozvíjení dovedností žáků ZŠ Poniklá“. V něm jsme navázali na zdokonalování
komunikačních dovedností žáků a některých učitelů v anglickém jazyce, tentokrát formou
blended learningu, kombinovaného interaktivního výukového systému.
Cílem další klíčové aktivity byl rozvoj technického vzdělávání formou vytváření žákovských
výrobků ve školní dílně. Žáci a žákyně 8. a 9. ročníku podle vlastnoručně vytvořeného plánu
vyráběli výrobek ze dřeva. Příslušná část dotace se využila na zakoupení ručního nářadí pro žáky,
ale i elektrického nářadí a strojů pro přípravu materiálu.
K tomuto projektu jsme obdrželi dotaci ve výši 373 324,- Kč.
Spolupráce s odborovými organizacemi
Na naší škole nepůsobí odborová organizace a tak je spolupráce s ČMOS PŠ velmi omezená.

V Poniklé dne 6. 10. 2016

Mgr. Zdeněk Vinklář
ředitel školy

