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Základní údaje o škole 
 

Sídlo školy:   Pěnčín 22, 468 21 Bratříkov 
 
Kontakt:    skola@zspencin.cz; telefon: 483 397 027, 488 588 739 

 datová schránka: sg24qrm 

Webové stránky:   www.zspencin.cz  

Zřizovatel:    Obecní úřad Pěnčín, Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov 
   ZŠ s právní subjektivitou od 1. ledna 1994 
 
Identifikační číslo organizace:   43257151 
 
Způsob hospodaření:   příspěvková organizace 
 
Resortní identifikátor:   RED IZO: 600 078 256 
   datum zápisu školy do rejstříku: 1. 1. 2005 
   datum zahájení činnosti: 5. 3. 1996 
 
Školní vzdělávací program:  Motivační název: „Škola pro život“; č. j. 154/2007-1 
 
Kód oboru:  79-01-C/01 Základní škola 
 
Součásti školy:  
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1. – 9. ročník) IZO 102177295 kapacita   270 žáků 
ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO 116300272 Kapacita    60 žáků 

 
 
Vedení školy:    Mgr. Martin Zicháček – ředitel školy od 1. 8. 2018 
     Mgr. Martina Ferstlová – zástupkyně ředitele 
 
Školská rada:     

zřízena dne 20. 12.2005 
nyní pracuje od 01. 01. 2018 ve složení: 

 
Zástupce zřizovatele:   Michal Bernat 
Zástupce rodičů:   Mgr. Svobodová 
Zástupce pedagogů:   Mgr. Pavel Hadač 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zspencin.cz
http://www.zspencin.cz/
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Stručná charakteristika školy a přehled oborů vzdělávání  
 

Základní škola Pěnčín 22 je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Pěnčín. Je spádovou 

školou pro 7 okolních vesnic. Škola je úplná s devíti postupnými ročníky a má dvě oddělení školní družiny. 

V posledních letech ji v průměru navštěvuje přes 200 žáků. 

 

 Žáci využívají devět učeben, které jsou jejich kmenovými třídami, dále je zde odborná učebna chemie 

a  fyziky, učebna výpočetní techniky, školní dílny, kuchyňka, ateliér s galerií, tělocvična a dvě oddělení ŠD. Od 

roku 2009 má škola dvě oddělení školní družiny, které sídlí v historické budově školy. Kapacita ŠD je 60 dětí. 

 

 Škola nabízí vyvážený školní vzdělávací program s motivačním názvem „Škola pro život“. Dále škola 

nabízí širokou škálu zájmové činnosti.  

 

Učební plán ZŠ Pěnčín, dotace hodin pro školní rok 2018/2019 

Školní vzdělávací program:  Motivační název: „Škola pro život“; č. j. 154/2007-1 

Kód oboru:  79-01-C/01 Základní škola 
 
 

Předmět          Stav 
 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9.  
Český jazyk 8+1 8+2 6+2 6+2 6+1 4 4 4 4 50+8 
Německý jazyk        0+3 0+3 0+6 
Anglický jazyk   3 3 3 3 3 3 3 21 
Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 4 4+1 36+5 
Prvouka 2 2 2+1       6+1 
Přírodověda    2 1+1     3+1 
Vlastivěda    1+1 2     3+1 
Informatika     1 0+1 0+2 0+1 1 2+4 
Chemie        2 1+1 3+1 
Fyzika      2 1+1 1+1 2 6+2 
Přírodopis      2 2 1+1 1+1 6+2 
Zeměpis      2 2 1+1 1+1 6+2 
Dějepis      2 2 2 1+1 7+1 
Výchova k občanství      0+1 1 1 1 3+1 
Výchova ke zdraví      1 1   2 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1 13 
Praktické činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
Zpr        0 0+1 0+1 
Aj-konverzace        0+1 0+1  0+2 
           



VÝROČNÍ ZPRÁVA    2018/2019 

4 
 

           
           
           
           
           
Týdenní dotace          202+38 
povinných předmětů 20 22 24 26 26 28 

 
 

30 32 32 240 

Disponibilní dotace 1 3 4 4 3 2 4 8 9 38 
 

 
 
Zájmová činnost 
 
Keramický kroužek 1  Mgr. Martina Ferstlová 
Keramický kroužek 2  Mgr. Lenka Stružská  
Hra na flétnu   Mgr. Andrea Hořáková  
Vaření a stolování I.  Iva Landová 
Fotografický kroužek  Mgr. Miluše Halamová 
Tělovýchovné aktivity  Mgr. Pavel Hadač 
Volejbal   Mgr. Jitka Drobíková 
Aj pro I. třídu   Mgr. J. Adamovská a Mgr. Lenka Stružská 
Aj pro II. třídu   Mgr. J. Adamovská a Mgr. Andrea Hořáková   
Zdravotnický kroužek  paní Ludmila Fidlerová 
Technický kroužek, robotika Jan Tichý (student TUL) 
 
Úspěchy, výsledky olympiád a soutěží 

Výsledková listina v rámci nejúspěšnější olympiády je Přílohou č. 2.  Výčet všech akcí školy je Přílohou 
č. 5. 
 

Personální údaje 
 

    

 NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI    

 Lenka Pavlatová vedoucí nepedagog. pracovníků, uklízečka  

 Kateřina Štrynclová uklízečka  

 Ruslan Pylypyshyn školník  

 Irena Sybalová uklízečka  

 celkem úvazků 2,9  

 počet nepedagogických pracovníků                                                              4  
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 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI   praxe  

 Mgr. Martin Zicháček ředitel ZŠ, metodik ICT 6 - 12 let  

 Mgr. Martina Ferstlová zástupce řed. ZŠ, koordinátor ŠVP nad 32 let  

 Mgr. Pospíšilová Renata třídní učitelka - 1. třída 27-32 let  

 Mgr. Andrea Hořáková třídní učitelka - 2. třída 19 - 27 let  

 Mgr. Lenka Stružská (1) třídní učitelka - 3. třída 27-32 let  

 Iva Landová třídní učitelka - 4. třída nad 32 let  

 Mgr. Jarmila Hasenkopfová třídní učitelka - 5. třída 27-32 let  

 Mgr. Jitka Drobíková třídní učitelka - 6. třída, metodik ICT 19 - 27 let  

 Mgr. Lucie Židková třídní učitelka - 7. třída 12-19 let  

 Mgr. Lenka Stružská (2) třídní učitelka - 8. třída, výchovný poradce 27-32 let  

 Mgr. Pavel Hadač třídní učitel     - 9. třída 6 - 12 let  

 Mgr. Jitka Adamovská učitelka ZŠ 12-19 let  

 Marková Dagmar učitelka ZŠ 19 - 27 let  

 Mgr. Halamová učitelka ZŠ nad 32 let  

 Šárka Plívová asistentka pedagoga 2 -6 let  

 Dagmar Marková asistentka pedagoga 19 - 27 let  

 Alena Mařasová vychovatelka ŠD nad 32 let  

 Bc. Miluše Vojtěchová, Dis. vychovatelka ŠD 12-19 let  

 průměrný věk pedagoga   50,9  

 celkově úvazků   15,63  

 počet pedagogů   18  

 

 

 

    
 

Informace o řízení školy, vyhodnocení školního roku 

 
 
Od 1. 8. 2018 nastoupil do funkce Mgr. Martin Zicháček, který nahradil dlouholetou ředitelku 

Mgr.  Miluši Halamovou. Magistra Halamová ukončila svou vedoucí funkci na vlastní žádost a na škole nadále 

působí jako učitelka na zkrácený úvazek. Ve funkci zástupkyně ředitele nadále zůstala Mgr. Martina Ferstlová. 

Organizační struktura školy zůstala beze změn. 
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Mezi hlavní úkoly školního roku z hlediska nového ředitele patřila analýza prostředí školy a  zahájení 

práce na nové koncepci školy, která by vycházela ze stávajících podmínek a navazovala na předchozí činnost 

školy. 

 

Významným úkolem školního roku bylo nadále naplánovat funkční řešení pro využití nových prostor 

školy, které vznikly v nové přístavbě školy s ohledem na související změnu dispozic ve stávající budově školy. 

Vzhledem k tomu, že se o realizaci nové přístavby školy rozhodlo až na začátku školního roku a termín realizace 

celé stavby byl necelý kalendářní rok, jednalo se o zásadní úkol v rámci celého školního roku. 

 

V rámci materiálně prostorových změn na škole bylo nadále nutné rozhodnout o koncepčních řešeních 

v rámci využívání ICT ve škole, tak aby rekonstruované části školy byly technicky připravené. Změny proběhly 

nadále ve školním informačním systému – škola začala používat služby Office 365 a postupně přecházet na další 

moduly systému Bakalář. 

 

Ředitel školy ve spolupráci s obcí Pěnčín připravil projekt vzniku odborných učeben v nové přístavbě 

školy v rámci dotačního titulu IROP (MAS). Projekt obsahuje vybudování školní dílny s robotickou částí, 

multifukční učebnu přírodních věd pro 1. stupeň, multifunkční jazykovou učebnu. Škola taktéž podala 

projektovou žádost v rámci tzv. Šablon II. Oba projekty byly koncipovány s ohledem na nově vznikající 

pedagogickou vizi školy, jenž zahrnuje zvýšenou podporu budování gramotností žáků. 

 

V létě 2019 byl v rámci dispozičních změn ve stávajících prostorách školy zřízen nový sekretariát 

a  zároveň zde byla zřízena funkce nové účetní školy. 

 

V rámci pedagogické práce byla zahájena spolupráce s pedagogickým sborem na budování společné 

vize školy. 

 

 

 
Vyhodnocení školního roku 
 
V rámci pedagogické práce byla úspěšně navázána spolupráce nového vedení se stávajícím 

pedagogickým sborem. Cíl provést analýzu školního prostředí a zahájit práci na budování nové vize školy byl 

splněn. 

 

Nejvýznamnějším úkolem školního roku bylo ve spolupráci se zřizovatelem dohlížet nad realizací nové 

přístavby školy, navrhovat způsob konečného provedení stavebních prací s ohledem na budoucí funkčnost  
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prostor, vypracovat koncepční řešení v rámci dispozičních změn ve škole jako celku, připravit projekt na 

vybavení nové přístavby školy. Všech těchto cílů bylo do konce školního roku ve spolupráci se zřizovatelem 

dosaženo a všechny související stavební práce byly realizovány. 

 

Nová přístavba školy 2018/2019 

  Obec Pěnčín získala dotaci na přístavbu školy, která byla nutná kvůli celkové naplněnosti školy, na 

podzim 2018 začala probíhat  přístavba nové části školy s termínem dokončení 31. 7. 2019. 

 

V nejnovější přístavbě školy vznikly 4 nové učebny, čímž se zvýšil prostorový komfort učitelů i žáků, 

protože v posledních letech je na škole poměrně velká naplněnost tříd. 

Společně s přístavbou proběhla v létě roku 2019 dispoziční změna v 1. patře hlavní budovy školy. 

Vznikla nová sborovna, ředitelna,  zasedací místnost, toaleta pro handicapované. Proběhla rekonstrukce školní 

dílny na kmenovou učebnu. Hlavní budova školy byla nově pokryta wi-fi signálem ve všech svých částech. Nově 

bude mít škola vlastní sekretariát. 

 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení 
na SŠ 

 
 
Zápis k povinné školní docházce 

 

K zápisu do první třídy se pro školní rok 2018/2019 dostavilo celkem 36 žáků, bylo vyřízeno 5 žádostí 

o  odklad povinné školní docházky. Přijato bylo 31 žáků, do školy v září 2018 nenastoupily dvě  přijaté děti 

z důvodu stěhování. V září 2018 celkem do 1. třídy nastoupilo  29 žáků. 

 

Změny v ostatních třídách 

  

 Do druhé třídy přišli během školního roku 2 noví žáci, do čtvrté 2 noví žáci, do páté 1 žák, do šesté třídy 

1 žákyně a do sedmé také 1 žákyně. Do druhé třídy nenastoupili dva žáci a do deváté 1 žákyně. V druhém pololetí 

odešli dva žáci sourozenci. 

    Na víceleté gymnázium v Jablonci nad Nisou byl přijat 1 žák z 5. třídy. 

Jeden žák odešel z 8. třídy na učební obor (SOU Hubálov – opravář strojů). Měl již splněno 9 let povinné 

školní docházky. 
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 Přijímací řízení na SŠ 

 

Z deváté třídy (17 žáků) bylo přijato 17 žáků na střední školy a učební obory s maturitou. 

 

Díky práci výchovné poradkyně Mgr. Lenky Stružské proběhlo příjímací řízení všech žáků úspěšně. 

Probíhaly konzultace rodičů žáků 9. třídy s třídním učitelem, individuální konzultace s výchovnou poradkyní, 

na SŠ a odborná učiliště bylo přijato všech 17 žáků. 

 

 

Vycházející žáci:    počet 17  z toho  8 chlapců /9 dívek 

Gymnázium U Balvanu Jablonec n. N.      1  

VOŠMOA a OA Jablonec nad Nisou  1  cestovní ruch 

SPŠSE a VOŠ Liberec    3  elektrotechnika, tech. lyceum 

SZŠ Praha     1  nutriční specialista 

SZŠ Liberec     1  praktická sestra 

SŠ gastronomie a služeb, Nová Paka  1  cukrář  

SPŠ technická Jablonec n. N.   1  nástrojář 

SŠ Na Bojišti Liberec    1  obor mechanik, elektrotechnik Škoda Auto 

Mladá Boleslav     1  operátor skladování  

Hotelová škola a OA Turnov   1  nástrojář 

SŠ strojní, stavební a dopravní, Liberec  1  zedník    

SOŠ veterinární, Hradec Králové  1  veterinářství 

ISŠ Vysoké nad Jizerou     1  autotronik   

SŠ Kateřinky Liberec      1  bezpečnostní a právní činnost 

SPŠ  textilní Liberec     1  oděvnictví 

Celkem     17  17 oborů 

 

 

Výsledková sestava jednotné přijímací zkoušky CERMAT na SŠ je přílohou VZ – Příloha č. 1. 

Údaje o počtu žáků a výsledcích vzdělávání  

 

Údaje o žácích k 1. 9. 2018 

Škola Počet tříd Počet žáků Φ na žáka Φ na učitele 

ZŠ Pěnčín 9 + 2 ŠD 22 24,66 15,86 
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 Prospěch k 30. 6. 2019 

Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo 

1. 28 26 2 - 

2. 29 29 0 - 

3. 21 14 7 - 

4. 26 14 12 - 

5. 32 18 14 - 

6. 23 7 16 - 

7. 23 10 13 - 

8. 21 5 16 - 

9. 17 3 14 - 

Celkem 220 126 94 0 
 

 

 

 Výchovná opatření k 30. 6. 2019 

Výchovná opatření Počet žáků na 1. 
stupni 

Počet žáků na 2. 
stupni 

Celkem  

Pochvala třídního učitele 23 9 32  

Napomenutí tř. učitele 3 6 9  

Důtka třídního učitele 7 0 7  

Důtka ředitele školy 2 3 5  
 

Dva žáci na konci školního roku konali opravné zkoušky. Jeden neprospěl. 

 

 

 Absence 

 

Zameškané 
hodiny 

1. 
pololetí 

Průměr na 
žáka/1. pololetí 

2. 
pololetí 

Průměr na 
žáka/2. pololetí 

Celkem 
za celý 

rok 

Průměr na 
žáka 

Omluvené 7 273 32,910 10 123 46,014 17 396 78,924 

Neomluvené 6 0,027 2 0,009 8 0,036 
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Údaje o školském poradenském zařízení a prevenci sociálně 
patologických jevů 
 

Školské poradenské zařízení tvoří: ředitel školy Mgr. Martin Zicháček, výchovná poradkyně Mgr. Lenka Stružská 

a metodička prevence Mgr. Jitka Drobíková. 

 

Vyhodnocení činnosti školního metodika prevence Mgr. Jitky Drobíkové za školní rok 2018/2019 je přílohou 

VZ – Příloha č. 3. 

Závěrečná zpráva výchovné poradkyně Mgr. Lenky Stružské za školní rok 2018/2019 je přílohou VZ – Příloha 

č. 4. 

Informace o prevenci sociálně patologických jevů 

Školní poradenské pracoviště je tvořeno školním metodikem prevence, výchovným poradcem 

a  ředitelem školy.  Školní metodik prevence ve spolupráci s ostatními učiteli koordinuje činnosti zaměřené na 

prevenci rizikového chování a dalších nežádoucích jevů. Zajišťuje a předává odborné informace pedagogům 

školy o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách 

specifické primární prevence. Prezentuje výsledky preventivní práce školy. Spolupracuje s třídními učiteli při 

zachycování varovných signálů, které naznačují rozvoj sociálně patologických jevů nebo jiného nežádoucího 

chování a jednání u jednotlivých žáků a tříd. Poskytuje poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům. 

V každé ze tříd probíhá průběžné vyhodnocování vztahů a chování jednotlivých žáků. Třídní učitelé 

spolupracují s metodikem prevence a výchovným poradcem na řešení případných problémů žáků.  Důležitou 

součástí této práce je spolupráce se zákonnými zástupci žáků. Řešení jednotlivých případů vyhodnocuje na 

společných schůzkách ředitel školy, výchovný poradce a metodik prevence. 

V každé ze tříd probíhaly 1x za 14 dní třídnické hodiny. Škola během školního roku navázala spolupráci se 

společností Maják, která by měla v následujícím školním roce zajišťovat pomocí přednášek a dalších aktivit 

odbornou preventivní činnost v rámci vybraných témat. 
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Vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

jméno pedagoga školení datum a místo 

Židková Lucie ŠABLONY-matematická gramotnost, NIDV, Halamová Veronika 17.9.2018, LBC 

Židková Lucie ŠABLONY-matematická gramotnost, NIDV, Halamová Veronika 18.9.2018, LBC 

Židková Lucie ŠABLONY-matematická gramotnost, NIDV, Halamová Veronika 8.10.2018, LBC 

Židková Lucie ŠABLONY-matematická gramotnost, NIDV, Halamová Veronika 9.10.2018, LBC 

Martin Zicháček seminář pro ředitele - předpisy ve školství 22.8.2018, LB - kraj 

Martin Zicháček digitální elixír - programování ozobotů 28.11.2018 - LB, iQLANDIA 

Martin Zicháček konference MAS - supervize, školské předisy - kraj 29.11.-30.11.2018 - Příchovice 

Martin Zicháček STAGES - nová metoda pro rozvoj kreaktivity 05.11.2018 

Martin Zicháček Nasazení cloudu ve škole – Jaroslav Šindler (Microsoft) ve škole 23.01.2019 
   

Martin Zicháček Inspirace pro zkvalitňování výuky čtení a k podpoře čt. gr.(ČSI) 13.02.2019 

Martin Zicháček Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni školy (ČSI) 20.02.2019 

Martina Ferstlová STAGES - nová metoda pro rozvoj kreaktivity 05.11.2018 

Martina Ferstlová Nasazení cloudu ve škole 23.01.2019 

Andrea Hořáková Veselé počítání s hudbou a pohybem, TANDEM, Jenčková 20.11.2018, Semily 

Renata Pospíšilová Veselé počítání s hudbou a pohybem, TANDEM, Jenčková 20.11.2018, Semily 

Jarmila Hasenkopfová Čtenářské strategie ve škole 21. století 29.3.-3.5.2019,NIDV Liberec 

Lenka Stružská 2 Čtenářské strategie ve škole 21. století 29. 3. , 3. 5. 2019, NIDV Liberec 

Jitka Adamovská Hry ve výuce AJ 22.03.2019, Liberec Polyglot 

Jitka Adamovská Rozvoj řečových dovedností 03.04.2019, Liberec NIDV 

Andrea Hořáková Matematika podle prof. Hejného po 10i letech 1.4.2019, Liberec ZŠ Doctrina 

Lenka Stružská 1 Matematika podle prof. Hejného po 10i letech 1.4.2019, Liberec ZŠ Doctrina 

Renata Pospíšilová Matematika podle prof. Hejného po 10i letech 1.4.2019, Liberec ZŠ Doctrina 

Dagmar Marková Wattsenglish 21.3.2019 MZŠ Tanvald 

Iva Landová Spolupráce v týmu 17.4.2019 PPP Jablonec n.N. 

Jitka Drobíková Ozoboti ve škole 11.3. 219, ZŠ Pěnčín 

Martin Zicháček Program Bakalář ve školské praxi 12. 6. 2019, ZŠ Pěnčín 

Martina Ferstlová Program Bakalář ve školské praxi 12. 6. 2019, ZŠ Pěnčín 

 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 
 Internetové stránky naší školy: http//www.zspencin.cz 

 Pěnčínský zpravodaj – pravidelné příspěvky o dění ve škole v obecním zpravodaji 

 Regionální televize RTM – reportáže a články o nové přístavbě školy 
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 Kulturní programy 

o 30. 11. 2018 - předvánoční akce pro žáky i rodiče (vánoční dílničky) + rodinná soutěž ve 

zdobení perníčků + navazující obecní akce rozsvěcení stromečku 

o 13. 12. 2018 setkání se seniory z místního domova důchodců na základní škole (žáci a učitelé 

připravili pro seniory program) 

o 29.5. 2019 – Festival Pěnčínská nota 

o 20. 6. 2019 – školní akademie a rozloučení s 9. třídou 

 

Kompletní seznam aktivit je součástí této VZ – Příloha č. 5. 

Inspekční činnost a kontrolní činnost 
 

Ve školním roce 2018/2019 neproběhla žádná inspekční činnost ze strany ČSI v místě školy. 

Na škole proběhla dne 21. 5. 2019 veřejnosprávní kontrola hospodaření organizace na žádost Obecního 
úřadu obce Pěnčín. 

 
 
 
Závěry kontroly jsou v zásadě pozitivní, bez  shledání významných nedostatků. 
 
Závěr kontroly je přílohou této VZ – Příloha č. 6. 

 

 

Základní údaje o hospodaření školy a o financování z cizích 
zdrojů 
 

Hlavní příjem finančních prostředků pochází ze státní dotace na přímé vzdělávací náklady, která je 

prozatím poskytována normativně podle počtu žáků od MŠMT prostřednictvím Libereckého kraje. Dotace je 

určena zejména na platy zaměstnanců, dále tzv. ONIV (prostředky na nákup učebních pomůcek).  

Dalším zdrojem financí je dotace od zřizovatele. Tyto prostředky jsou určeny na provoz školy (na 

údržbu, opravy, nákup služeb a majetku, energie). 

Dále škola může pronajímat jiným subjektům prostory tělocvičny nebo tříd. 

Škola se snaží také získat mimorozpočtové finanční prostředky a to jednak formou sponzorských darů 

(peněžních nebo věcných), nebo formou projektů.  
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Dotace MŠMT       11 880 532,-- Kč 

Provozní dotace obce Pěnčín     1 250 000,-- Kč 

Finanční dar Raiffaisen            25 000,-- Kč 

Dotace EU – šablony       613 651,-- Kč (celkem za projekt) 

 

Hospodářský výsledek organizace za rok 2018 byl 0,- Kč. Tabulka přehledu financování je přílohou této VZ – 

Příloha č. 7. 

 

 

 

Financování z cizích zdrojů 

 

Základní škola je od srpna 2017 zapojena do tzv. Šablon v rámci OP VVV. Realizace tohoto projektu 

trvala do konce školního roku 2018/2019. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní 

pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Škola realizovala zejména aktivity doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem a dále zvolila personální podporu formou školního asistenta na 24 měsíců. 

 

 Škola čerpala dotaci na dopravu na povinnou výuku plavání v rámci programu Podpora výuky plavání 

na ZŠ (III. etapa) ve výši  10 560 Kč. 

 

 Škola podala žádost o projekt Šablony II ZŠ Pěnčín 22 JB  v rámci tzv. Šablon II v rámci OP VVV. Rozpočet 

projektu s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012998 je 1 059 234 Kč. Škola zvolila aktivity v souladu s nově 

budovanou pedagogickou koncepcí školy, kde je kladen důraz na podporu gramotností žáků. Opakovaně byly 

zvoleny šablony tvz. klubů – jazykový, čtenářský, matematický. Dále byla zvolena ICT šablona pro nákup tzv. 

mobilní učebny – 2 sady po 10 žákovských noteboocích. 

 

Škola podala prostřednictvím obce Pěnčín (žadatel) žádost o projekt Vybudování odborných učeben 

ZŠ Pěnčín 22 z IROP v rámci 6. výzvy MAS Achát-IROP-Podpora infrastruktury pro vzdělávání II. Registrační 

číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011481 s plánovaným rozpočtem 3 147 884, 06 Kč. Projekt je 

zaměřen na vybudování odborných učeben v nově vzniklé přístavbě školy. 
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Zapojení školy do projektů 
 

Škola realizovala projekt Šablony ZŠ Pěnčín JB. 
 
Škola byla zapojena do projektu Ovoce do škol, Mléko do škol. 
 
 
 
Škola byla  do projektu Děti na startu. 
 
Škola byla zapojena do sbírky pro ICORP (podpora nosorožčí rezervace v Mozambiku), realizovala 

projektový den Greenlife. 
 
Škola byla zapojena do projektu Markétina dopravní výchova. 
 
Škola se zúčastnila projektu přeshraniční spolupráce v rámci projektu obnovy Kittelova domu. 
 
Škola zahájila projekt Poznej naše olympioniky. 
 

 

Spolupráce školy s odborovými organizacemi a dalšími 
partnery 
 

Spolupracujeme v prvé řadě s rodiči, s obecním úřadem, s místní Kozí farmou, s DPS v Alšovicích, 

s místním lyžařským a fotbalovým oddílem, MŠ v Pěnčíně, s dobrovolnými hasiči v obci, s Policií ČR v Jablonci 

nad Nisou, poradenskými a vzdělávacími institucemi v Jablonci nad Nisou a Liberci, odborem sociálních věcí 

v Železném Brodě, nadací Preciosa Jablonec nad Nisou, MAS achát. 

 

Při škole je zřízeno Sdružení rodičů a přátel školy ( SRPDŠ ) registrované Ministerstvem vnitra ČR 14. 10. 1991 

pod č. j. VSC / 1 – 7978/91-R. 

 

Školská rada:  zřízena dne 20. 12.2005 

nyní pracuje od 01. 01. 2018 ve složení: 

 Zástupce zřizovatele:   Michal Bernat 

 Zástupce rodičů:   Mgr. Svobodová 

 Zástupce pedagogů:   Mgr. Pavel Hadač 

 

Školská rada se sešla 17. 10. 2018, kde schválila VZ školy a roční plán školy, školní řád. 
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Členové rady byli seznámeni s opatřeními, které se musely zavést kvůli přístavbě školy, byli 

informováni o maximální kapacitě ve školní družině a byl předložen návrh na zavedení elektronické 

žákovské knížky. 

Další jednání proběhlo dne 10. 04. 2019, kde členové ŠR projednali rozpočet školy, byli seznámeni s 

hospodařením za rok 2018, byli informováni o projektech, do kterých je škola zapojena a dozvěděli se 

informace o pedagogických a materiálních koncepcích. 

 


