VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2016/2017

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., 2. a 3. ročník/
II. třída /4. a 5. ročník/
VI. třída
VII. třída
VIII. třída
IX. třída

24 /9, 7, 8/
17 /10, 7/
4
10
8
11

V loňském školním roce se v naší škole začalo vzdělávat 74 dětí.
V průběhu školního roku přestoupily na jinou školu 4 děti a 2 děti se
přihlásily na naši školu.
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. 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 se uskutečnil 27. 4. 2017. K zápisu se dostavilo 12 dětí, 11
dětí bylo přijato k základnímu vzdělávání na naší škole, jednomu dítěti byl umožněn odklad.
Do první třídy nakonec nastoupilo 10 dětí, z toho dvě děti po odkladu školní docházky.

Výsledky přijímacího řízení v 9. ročníku:
Typ SŠ:
gymnázium
SOŠ
Počet žáků:
2
9

SOU
1

V prvním kole přijímacích zkoušek se dostalo na vybranou školu všech 12 žáků.
Výsledky vzdělávání žáků:
Ročník
1.
2.
Počet žáků
Prospělo
s vyznamenáním
Neprospělo
Snížená známka
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Jeden žák 5. ročníku na konci školního roku neprospěl z jednoho předmětu. U opravné
zkoušky obstál a nakonec byl hodnocen známkou 3.
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

4., 6., 7.

3

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
DVPP 2016/2017
Pracovník
školy

Název akce
DVPP

D. Nováková
Z. Vinklář
A. Stránská
A. Stránská
A. Stránská
Z. Vinklář
E. Holubcová
L. Holubcová
L. Kubátová
Z. Petřivý
D. Nováková
Z. Petřivý
Z. Vinklář
E. Holubcová
L. Kubátová

Tematické zaměření

Časový
rozsah

Školící instituce Finanční
náročnost

Seminář VP
Novely právních předpisů k 1. 1. 2017
Pastel
Adventní a vánoční čarování

2 dny/8 h
4h
8h
6h

Doplňkové aktivity k výuce Nj pro
začátečníky
Školní úspěch každého žáka
Školní úspěch každého žáka
Školní úspěch každého žáka
Školní úspěch každého žáka
Školní úspěch každého žáka
Školní úspěch každého žáka
Jak vést obtížný rozhovor
Kritické myšlení
Základní norma zdravotnických znalostí
Základní norma zdravotnických znalostí

4h

PPP Semily
P. Zeman
ZUŠ Hr. Králové
SŠ zahradnická
Kopidlno
Školské zařízení
pro DVPP HK
MAP Jilemnice
MAP Jilemnice
MAP Jilemnice
MAP Jilemnice
MAP Jilemnice
MAP Jilemnice
Mgr. Veselá
MAP Jilemnice
ČČK Semily
ČČK Semily

(není-li zřejmé z názvu
akce)

3h
3h
3h
3h
3h
3h
8h
3h
4h
4h

1000 Kč
500 Kč
600 Kč
850 Kč
550 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
1 000 Kč
0 Kč
500 Kč
500 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 březnu byla pro 2. stupeň realizována přednáška
Policie ČR o bezpečnosti v kyberprostoru.
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti:
Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Září:
1. – 7. ročník – poznáváme Krkonoše – Špindlerův Mlýn, Čertova strouha
8. - 9. ročník - poznáváme Krkonoše – Špindlerův Mlýn, Luční bouda
4. – 9. ročník - SD Jilemnice – Planeta Země – Filipíny
6. – 9. ročník - Evropský den jazyků – školní projekt – (AJ, NJ, ČJ)
Říjen:
4. ročník – Dopravní hřiště Košťálov – (výcvik - teorie + jízdy)
6. - 9. ročník – Mezinárodní den stromů – školní projekt – (VV, VO)
Listopad
4. a 5. ročník - OÚ – vítání občánků - vystoupení žáků
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 - Vánoční příběh (divadelní představení) v SD Jilemnice
4. a 5. ročník - OÚ – vítání občánků - vystoupení žáků
4. a 5. ročník – Rautis – prohlídka, výroba hvězdičky

4. a 5. ročník - Muzeum krkonošských řemesel Poniklá
Leden
1. -3. ročník - Prvouka v Muzeu řemesel v Poniklé
Únor
1. – 9. ročník - taneční vystoupení „Kaleidoskop“ taneční skupiny Paul dance, Jilemnice
6. a 7. ročník – lyžařský výcvik
Březen
1. – 4. ročník – plavecký výcvik
5. – 9. ročník - Přednáška – Kyberšikana
6. - 9. ročník – divadelní představení Kytice v Jilemnici
1. – 5. ročník - Karneval v družině s Křemílkem a Vochomůrkou
1. – 3. ročník – První pomoc
Duben
1. – 4. ročník – plavecký výcvik
1. - 9. ročník - přírodovědný pořad o plazech ve škole
6. a 7. ročník - návštěva Muzea řemesel v Poniklé
1. – 5. ročník - Kytarový koncert ZUŠ Jilemnice
Květen
4. a 5. ročník - OÚ – vítání občánků - vystoupení žáků
1. ročník – projekt Děti, pozor silnice !
1. – 4. ročník – plavecký výcvik
1. – 5. ročník - Pohádka ze starého mlýna (Divadélko pro školy)
6. – 9. ročník - divadlo z HK, ukázky z divadelních her W. Shakespeare
1. – 9. ročník - školní výlet do Jizerských hor a do Severočeského muzea v Liberci
Červen
1. – 4. ročník - besídka pro maminky + družina
4. ročník - dopravní hřiště Košťálov – závěrečné zkoušky – testy + jízdy
8. ročník - návštěva IPC na ÚP v Semilech
1. – 3. ročník - výlet do Harrachova (Hornické muzeum, Včelí stezka, Mumlavský vodopád,
Liščí stezka)
1. – 5. ročník - projekt Ovoce do škol (příprava pokrmů z ovoce a zeleniny)
4. a 5. ročník - OÚ – vítání občánků - vystoupení žáků
1. – 3. ročník – Noc kostelů – vystoupení žáků
1. – 3. ročník - Nocování ve škole (výlet na Nístějku)
4., 5. a 8. ročník - Jilemnice – Krkonošské muzeum
6. a 7. ročník – výlet do Turnova a okolí (zámek Hrubý Rohozec a Dlaskův statek)
6. a 7. ročník - tajný výlet aneb dobrodružná výprava za pokladem (stezka s plněním úkolů,
Poniklá - Přívlaka)
9. ročník – školní výlet – Rokytnice n. J.
1. – 9. ročník - projekt Zdravá svačinka (příprava zdravé svačinky a její prezentace)

Účast žáků školy v soutěžích
únor – olympiáda v Čj, 8. místo K. Holubcová v okresním kole
únor – olympiáda v Aj, 3. místo M. Havajíková a 5. místo K. Šedá v okresním kole
březen - olympiáda v Bi, 3. místo M. Havajíková na krajském kole
březen – Pythagoriáda
květen – výtvarná soutěž Krkonoše očima dětí, čestná cena Š. Holubcová
červen – soutěž v Nj Mein gesundes Frühstück, 9. místo v celostátním kole
Účast žáků ve sportovních soutěžích
září – Atletický čtyřboj, 1. místo Š. Holubcová
prosinec - OF ve florbale mladších žáků – 3. místo
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/
- Modelářství /4. – 7. 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 mladí volejbalisté a tanečnice aerobiku.
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 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 proběhla na naší škole inspekční činnost ČŠI na konci dubna.
Předmětem inspekční činnosti bylo především zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a
výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle příslušných školních vzdělávacích
programů dle školského zákona a hodnocení souladu školního vzdělávacího programu školní
družiny. Dále se inspekce zaměřila na kontrolu čerpání finančních prostředků a dodržování
pravidel bezpečnosti podle příslušných právních norem.
Závěry inspekční činnosti
Hodnocení vývoje

Zapojení do projektů umožnilo rozšíření vybavení interaktivní technikou, zkvalitnění
vybavení školních dílen k podpoře polytechnického vzdělávání, dále došlo k rozvoji
a zkvalitnění výuky anglického jazyka a k nákupu řady literárních titulů. Nově byla upravena
školní zahrada, která je účelně využívána. Zdařil se nákup keramické pece a tím možnost
rozšíření nabídky zájmových kroužků.
Silné stránky
I přes nízký počet žáků ve škole se daří dosahovat úspěchů v soutěžích a olympiádách.
Žáci jsou bezprostřední, nebojí se požádat o radu či pomoc.
Slabé stránky
Absence metod a forem práce činnostního charakteru. Nevyužito sebehodnocení a sebereflexe
žáků. Nedostatečné prostory pro práci školní družiny.
Doporučení pro zlepšení činnosti školy
V rámci používaných strategií se zaměřit na utváření schopností žáků provádět sebereflexi a
vzájemné hodnocení. Ve výuce využít variabilní metody činnostního charakteru. Zaměřit
další vzdělávání pedagogů na využití různorodých metod a forem práce.
Základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2016.
Příjmy:
příspěvky a dotace na provoz celkem
6 180 052,00 Kč
dotace NIV Kú Lk
4 457 052,00 Kč
dotace OÚ Poniklá
1 700 000,00 Kč
dotace Kú Lk Dotační fond "Keramika"
23 000,00 Kč
poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců 417 716,00 Kč
příjmy z doplňkové činnosti
- Kč
ostatní příjmy
9 355,00 Kč
celkové příjmy:

6 607 123,00 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

3 698 605,00 Kč
1 279 817,00 Kč
168 739,00 Kč
1 282 915,00 Kč

celkové výdaje:

6 430 076,00 Kč

výsledek:

177 047,00 Kč

Kladný výsledek hospodaření ve výši 177 047,00 Kč byl po schválení ZO Poniklá převeden
tímto způsobem:
- na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (SÚ 432) 117 046,48 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 probíhal na naší škole projekt částečně financovaný z Dotačního
fondu Libereckého kraje s názvem ,,Rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro děti
v Poniklé“. Konkrétně se jednalo o zájmový útvar „Keramika“, který děti mohly navštěvovat
v průběhu celého školního roku. Menší děti si osvojily základní techniky práce s hlínou a
glazurou, starší děti se věnovaly výrobě užitkové keramiky a vlastní kreativní tvorbě. Práci
s hlínou si mohly nárazově vyzkoušet i ostatní děti v rámci hodin výtvarné výchovy.
Příspěvek Libereckého kraje na nákup pece činil 23 000,-, což bylo asi 50% nákupní ceny.
Spolupráce s odborovými organizacemi
Na naší škole nepůsobí odborová organizace a tak je spolupráce s ČMOS PŠ velmi omezená.

V Poniklé dne 6. 10. 2017

Mgr. Zdeněk Vinklář
ředitel školy

