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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Sídlo školy:  Pěnčín 22, 468 21 Bratříkov   
 
Zřizovatel:   Obecní úřad Pěnčín, Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov 
  ZŠ s právní subjektivitou od 1. ledna 1994 
 
Identifikační číslo zařízení  600 078 256 

 
Identifikační číslo organizace:  43257151 
 
Způsob hospodaření:   Příspěvková organizace 
 
Členění:   1. stupeň 1. – 5. ročník 
  2. stupeň 6. – 9. ročník 
 
Výuka:  podle ŠVP zpracovaného dle RVP ZV: č. j. 31504/204-22 
      ŠVP: č. j. 154/2007-1 
e-mail:   zspenc@seznam.cz  
 
Stránky školy    http/www.zspencin.cz 
You Tube    zspencin@gmail.com   
 
Datová schránka:   sg24qrm  

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO 600 078 256 kapacita   270 žáků 
ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO 600 078 256                     60 žáků 
ŠKOLNÍ KLUB AŠSK IZO LIB46629                    27 žáků 
ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ IZO není součástí  
MATEŘSKÁ ŠKOLA IZO není součástí  
JÍDELNA MATEŘSKÉ ŠKOLY IZO není součástí  

 
datum zařazení do sítě: 07. 06. 1999 
adresa: Pěnčín 22, 468 21 Bratříkov 
telefon: 483 397 027 
 
 
Při škole 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 
 

mailto:zspencin@gmail.com
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Školská rada ve starém složení se sešla 4. 10. 2017, kde schválila VZ školy a roční plán 
školy. 18. 11. 2018 proběhly volby do nové ŠR, kde byli zvoleni uvedení členové. Sešli 
se 22. 3. 2018. Na programu bylo seznámení se s výsledky hospodaření školy za rok 
2017, konkurz na místo ředitele školy, zápis do 1. třídy, probíhající projekty a akce 
školy. 

2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
 Základní škola Pěnčín 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 průměru ji navštěvuje 160 – 200 žáků. 
 Žáci využívají devět učeben, které jsou jejich kmenovými třídami, dále zde je odborná 
učebna chemie a fyziky, učebna výpočetní techniky, školní dílny, kuchyňka, ateliér s galerií, 
tělocvična a dvě oddělení ŠD. 
 Okolí školy je využíváno k výuce prvouky, přírodopisu a environmentální výchovy. 
V blízkosti školy se nachází Kozí farma Pěnčín, kam jezdí mnoho škol na výlety. Seznámí  
se zde s chovem domácích zvířat, je zde muzeum starých zemědělských strojů a zařízení  
a současně tu vyrábějí korále.  
 Kapacita školy je ještě únosná, ale s přibývajícím počtem dětí je stále větší problém je 
rozmístit. Obec Pěnčín získala letos dotaci na přístavbu školy a již o prázdninách by měla začít 
stavba a celý projekt by měl být dokončen a zkolaudován do června 2019. 
Stále Důcse čeká, co bude dál s již hotovým projektem na vybudování sportovního areálu. 
Projekt byl vypracován již v roce 2014 a prošel různými úpravami, týkající se jeho 
zjednodušení. Snad se škola a hlavně děti dočkají. 
 Od roku 2009 má škola dvě oddělení školní družiny. Kapacita je 60 dětí. První oddělění 
vedla paní vychovatelka Hana Švestková a druhé paní Alena Mařasová, která zde působila 
prvním rokem. 
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3. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 Vzdělávací program, podle kterého se vyučuje od školního roku 2007/2008, je vlastní 
ŠVP: „Škola pro život“ č. j. 154/20070 – 1 
 
 

Učební plán ZŠ Pěnčín, dotace hodin pro školní rok 2017/2018: 
 
 

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 volitelný       0+1 0+1  0+2 

Týdenní dotace          202+38 

povinných předmětů 20 22 24 26 26 28 
 
 

30 32 32 240 

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

 
Volitelné předměty:  Zpr – Zeměpisná praktika 9. třída 
  Aj k – Konverzace v Aj         7. a 8. třída 
 
Disponobilní dotace: Fy, Př, M, Čj, I, Ajk, Zpr, Vo   
   
Komentář: Od páté třídy se vyučuje informatika po jedné hodině týdně, v sedmé a osmé 
třídě probíhá hodina konverzace v anglickém jazyce. Třetím rokem jsme zařadili v rámci 
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kroužku Aj v 1. třídě pro všechny žáky s dotací 1 hodiny za týden a pokračují v něm i druháci. 
Již dlouhodobě probíhá v 9. třídě předmět zeměpisná praktika.  
Výuka Aj od 3. třídy do 5. třídy probíhá ve dvou skupinách. Hodiny Čj v první třídě se pro 
velký počet žáků také učily ve dvou skupinách. 

4. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
Údaje o pedagogických pracovnících 

Pořadové  
číslo PP 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek 
Kvalifikace, stupeň  
vzdělání, obor, aprobace 

Roků  
ped. 
praxe 

1. ředitelka školy 1  II. stupeň, M- Zpv 41 
2. zástupce ředitele 1  I. stupeň  31 
3. pět učitelů I. stupně  1 Všichni I. stupeň 24, 19, 

18, 
34 

4. Pět učitelů II. st 1 M-Tv, Čj –Ov,  Př- M, 
Aj –Čj, Aj-Čj     

12, 22, 
23, 
16, 12     

6. jeden uč I. st. s aprobací I. stupně, učí  
Nj na II. stupni  

1 I. st.  31 

7.  učitel I. st.  Dysl. asistentka – 5-ti žák. důchodce 
8. Vychovatelky 0,9 a 0,8 SPŠ 32, 41 

 
 

Přehled aprobovanosti výuky  

Předmět 

Celková 
dotace 
hodin 
týdně 

Vyučováno s odbornou                      
a pedagogickou způsobilostí 

Vyučováno bez odborné 
a pedagogické způsobilostí 

Počet 
vyučujících 

Počet 
hodin 
týdně 

tj. % 
Počet 
vyučujících 

Počet 
hodin 
týdně 

tj. % 

Matematika I. st. 5 5 25 100    
Prvouka 2 3 9 100    
Český jazyk  7 5 35 100    
Přírodověda 2 2 4 100    
Vlastivěda 2 4 4 100    
Matematika II. st. 4 2 16 100    
Český jazyk II. st. 4 2 16 100    
Chemie 2 1 4 100    
Fyzika 2 1 8 100    
Přírodopis 2 1 8 100      
Aj /Nj 3 4 21 100     
Dějepis 2 2 8 100    
Zeměpis 2 1 8 100    
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Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli  

 Školní rok 2016/2017 Školní rok 2017/2018 
Nastoupili 0  0  
 na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 

1 0 1 0 
 Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole 

Školní rok 2016/2017 Školní rok 2017/2018 

nekvalifikovaných důchodců nekvalifikovaných dodbonáůchodců 

0 2 0 3 

 

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Počty pracovníků 
Druh vzdělávání 

Celkem dlouhodobé krátkodobé (kurzy) 

17 2 6 8 

 
 
správní zaměstnanci:   celkem   3,0 úvazku 
          školnice     1,0  
         uklízečka  1,4 úvazku 
          údržbář  - topič  0,6 
 
Asistent učitele:  4 (20 hod/týdně, 10 hod/týdně, 10 hod/týdně, 5 hod/týdně) 

5. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ 

DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 
 

Do první třídy pro školní rok 2017/2018 byli zapsáni 33 žáci, byly vyřízeny 3 žádosti  
o odklad povinné školní docházky. Jeden žák nastoupil do jiné školy. Celkem bylo v 1. třídě 29 
žáků. 
 Počet tříd zůstal nezměněn. Z deváté třídy (14 žáků) bylo přijato 11 žáků na střední 
školy a učební obory s maturitou a 3 žáci na učební obor.  
           Na víceletá gymnázia v Jablonci nad Nisou byli přijati 3 žáci a jeden žák z páté třídy 
odešel do sportovní třídy v Jablonci nad Nisou.  
 V druhém pololetí přibyli dva žáci, jeden do 5. třídy a jeden do 7. třídy.    
 Do druhé třídy přišli 4 noví žáci a do čtvrté 5 žáků ze školy v Huntířově.                                                                                    
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6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŹÁKŮ  
 

 Údaje o žácích k 1. 9. 2017 

Škola Počet tříd Počet žáků Φ na žáka Φ na učitele 

ZŠ Pěnčín 9 + 2 ŠD 209 23,22 14,93 

 

 Prospěch k 30. 6. 2018 

Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo 

1. 29 29 0 - 

2. 24 24 0 - 

3. 24 21 3 - 

4. 31 15 16 - 

5. 24 12 12 - 

6. 22 11 11 - 

7. 21 5 16 - 

8. 18 6 11 1 

9. 17 8 9 - 

Celkem 210 131 78 1 

 

 Výchovná opatření k 30. 6. 2018 

Výchovná opatření Počet žáků na 1. 
stupni 

Počet žáků na 2. 
stupni 

Celkem  

Pochvala třídního učitele 27 9 36  

Napomenutí tř. učitele 3 10 13  

Důtka třídního učitele 7 3 10  

Důtka ředitele školy 1 0 1  

Dva žáci na konci školního roku měli 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 7 388 35,181 11 090 52,810 18 478 87,99 

Neomluvené 0 0 0 0 0 0 

 
 

 Vysoká absence je způsobena uvolňováním žáků v době vánočních svátků a před 
hlavními prázdninami, kdy jezdí žáci na dovolenou s rodiči a také ukrajinské děti odjíždějí na 
vícedenní návštěvy na Ukrajinu.  

 
 



10 
 

Oproti loňskému školnímu roku se absence zhoršila o 843 hodin v I. pololetí a 
neuvěřitelně narostla o 4 331 hodin v II. pololetí a to pro velkou nemocnost (chřipková 
epidemie, spálová angína…)  

 
Využívané vzdělávací programy 
ŠVP č. j. 154 2007 / 1 
Učební plány a osnovy byly splněny. 
 

 Řízení školy 

 
Každoročně se vypracovává celoroční plán. Hlavním úkolem bylo splnění našeho 

Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání (ŠVP ZV).  
Snažíme se vytvářet pro děti bezpečné a zajímavé prostředí, vychovávat je 

k zodpovědnosti, toleranci, chuti k sebevzdělávání. Chceme pro ně školu bez jakéhokoli 
násilí, šikany a negativních vlivů. 

Školní rok 2017/2018 byl posledním rokem, kdy paní ředitelka Mgr. Miluše Halamová 
vykonávala funkci ředitelky školy. Sama požádala o uvolnění z funkce. Proto v dubnu 
proběhlo výběrové řízení, kterého se účastnilo 6 uchazečů. Konkurz vyhrál a následně byl do 
funkce jmenován pan Mgr. Martin Zicháček. Vedení školy převzal 1. srpna 2018. Paní Mgr. 
M. Halamová bude nadále učit na zkrácený úvazek matematiku a pracovní vyučování na 2. 
stupni. 

 

 Přijímací řízení 

 
Díky práci výchovné poradkyně Mgr. Lenky Stružské proběhlo úspěšně. Probíhaly 

konzultace rodičů žáků 9. třídy s třídní učitelkou, individuální konzultace s výchovnou 
poradkyní a na SŠ a odbonrá učiliště bylo přijato všech 17 žáků. 
 
Vycházející žáci:    počet 17  z toho  5 chlapců /12 dívek 
Gymnázium      2  
VOŠMOA a OA Jablonec nad Nisou  1  cestovní ruch 
SPŠSE a VOŠ Liberec    1  elektrotechnika 
SUPŠ sklářská Železný Brod  2  hutní tvar. skla, techn. silikátů 
SUPŠ Jablonec nad Nisou   1  design grsf. a plast. rytiny 
SOU nábytkářské a SOŠ   1  čalouník 
SZŠ Turnov     3  masér, sociální činnost 
SŠ gastronomie a služeb Liberec  2  kosmetické služby 
SPŠ strojní a elektrotechnická Liberec 1  Informační technologie 
SŠ Na Bojišti Liberec    2  elektrikář, dopr. prostředky  
Hotelová škola Turnov   1  kuchař, číšník 
 
Celkem     17  15 maturitních oborů 

  2 učební obory 
Žákyně z 8. třídy odchází na učební obor 
Má splněno 9 let povinné školní docházky.    
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 Integrovaní žáci 

 
žák 6. třídy 

 
Reedukace byla zaměřena na práci s textem. Byly využity pomůcky pro výuku čtení a psaní, 
Dyslexie – 1. a 2. díl – cvičení pro rozvoj sluchového a zrakového vnímání, orientace 
v prostoru a čase, DVD „ Čtení jako hraní“ a „Slovní druhy“, PS, další názorné pomůcky, karty 
Logico Piccolo, bzučák. 

Hodiny probíhaly spolu se spolužákem, což občas mělo kladný vliv na žákovo rychlejší tempo. 
Mezi chlapci při stejných úkolech panovala soutěživost, také se vzájemně doplňovali, 
obhajovali a zdůvodňovali svá rozhodnutí.  Na základě spolupráce s p. učitelkou L. Stružskou 
jsme se zaměřili na doplnění a procvičení probíraného učiva, případně přípravu diktátů. 
Vzhledem k podmínkám se málo dařilo trénovat techniku čtení. 

Žák pracoval bez problému. Většinou si držel své pomalejší výkonnostní tempo. V jarním 
období nastalo zlepšení v plnění úkolů, více se soustředil a méně chyboval.  

žák 5. třídy 

V hodinách reedukace byly použity publikace nakladatelství Tobiáš a pomůcky Dyscenta, 
dysortografické tabulky, PS pro nápravu poruch učení, předtištěné texty, názorné pomůcky, 
bzučák, výukové programy CD. 

Výuka byla zaměřena na nácvik čtení s porozuměním, na gramatickou složku jazyka, rozvoj 
artikulace, nácvik akustického vyznačení slov a koncentraci pozornosti. Na základě 
spolupráce s p. učitelkou Hasenkopfovou jsme zařazovaly procvičování probíraného učiva ČJ  

i matematiky a opravy cvičení. 

Hodiny probíhaly v klidné atmosféře, největším problémem byla koncentrace pozornosti. Žák 
se snažil plnit úkoly rychle až zbrkle, často nevnímal zadání a odpovídal úplně na něco jiného. 
Velmi rád vyprávěl a unikal od zadaných úkolů. Má problémy se zapamatováním. 

žák 3. třídy 

Hodiny nápravy probíhaly pravidelně. Pracovali jsme s doporučeným textovým materiálem, 
PS k nápravě vývojových poruch učení v ČJ, Pozornost-cvičení na koncentraci pozornosti, 
Cvičení pro dyslektiky, Sluchové vnímání, pomůcky pro dysortografiky. Dále jsme využívali 
didaktické pomůcky, CD-ROM – Slovní druhy, aj. 

Velmi úzká byla spolupráce s p. učitelkou R. Pospíšilovou. Pravidelně jsme se domlouvaly, 
jaké učivo je třeba znovu vysvětlit, procvičit nebo zopakovat. Reedukace byla zaměřena na 
práci s textem – doplňování, vyhledávání slabik a slov, čtení s porozuměním. 

Žák pracoval velmi dobře, uvolněně. Soustředil se, výraznější neklid jsem nepozorovala, 
zadané úkoly se snažil zvládnout.  
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žák 8. třídy 
 
Hodiny reedukace probíhaly pravidelně. První vyučovací hodina byla pro Davida nevýhodou. 
Často působil unaveně i ospale. Využívala jsem doporučený textový materiál pro dyslektiky – 
PS pro nápravu poruch učení, cvičební texty, didaktický materiál, interaktivní program pro 
nápravu dyslexie, výukový CD-ROM Slovní druhy, bzučák. 

U žáka přetrvává chudší slovní zásoba, slabá verbální paměť i pohotovost, artikulační 
neobratnost, problémy s vyjadřováním. Zaměřili jsme se na jazykolamy, správnou výslovnost 
(asimilace sykavek, měkčení), opravy písemných prací, čtení s porozuměním. 

Žák má nedostatky v učivu. I když jsem zařazovala dílčí domácí úkoly, nezvládal je (např. 
naučit se vyjmenovat slovní druhy, vyjmenovaná slova, aj.), přiznával, že se nepřipravoval. 

Vlastní hodiny probíhaly v klidu, Ve svém projevu byl žák strohý, odpovídal stručně, působil 
stydlivě, případný neúspěch ho částečně blokoval. 

 

Žákyně 3. třídy 
 

Hodiny nápravy byly zkráceny v jarním období o 2 měsíce z důvodu zařazení výuky plavání 
v Jablonci n. N. 

Při reedukaci byly využity potřebné pomůcky: Publikace nakladatelství Tobiáš a publikace 
Dyscentra, také pomůcky zakoupené přímo pro její výuky. Velmi ráda a dobře s nimi 
pracovala. 

Hodně jsme spolupracovaly s p. učitelkou I. Landovou. Procvičování jsme zaměřily na 
probírané učivo českého jazyka a matematiky. Pro uvolnění byly zařazeny již zmíněné 
speciální pomůcky, také interaktivní programy- hry, doplňovačky, křížovky, cvičení, bzučák.      
Petra pracovala v klidu, s úsměvem, její tempo bylo pomalé. Velmi se snažila, někdy byla znát 
únava. 

Velmi dobře se zpaměti naučila učivo jako např. vyjmenovaná slova nebo násobky čísel, 
docela rychle je odříká, ale využití v praxi se buď nedaří nebo se značnými problémy. Při 
počítání využívá prsty, což jí značně pomáhá.                                Mgr. Eva Divinová 

 

 Činnost kroužků na škole 

 

Kroužky na škole nadále vedli převážně učitelé. 
   Keramická dílna II st.  Mgr. Miluše Halamová  
   Hra na flétnu   Mgr. Andrea Hořáková  
   Vaření a stolování I.    Mgr. Martina Ferstlová 
   Vaření a stolování II.  Iva Landová 
   Fotografický kroužek  Mgr. Miluše Halamová 

Tělovýchovné aktivity  Mgr. Pavel Hadač 
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Volejbal   Mgr. Jitka Drobíková 
Aj pro I. třídu Mgr. M. Ferstlová a Mgr. Andrea 

Hořáková 
Aj pro II. třídu   Dagmar Marková 
Zdravotnický kroužek  paní Ludmila Fidlerová 
Kroužek Čj   Mgr. Alena Kochánková 
Aj konverzace   Mgr. Alena Kochánková 
Technický kroužek  Jan Tichý (student TUL) 
Lyžařský oddíl   pan Vl. Hušek (trenér I. třídy)  

 

 

 Úspěchy, výsledky olympiád a soutěží 

Výčet všech akcí a úspěchů je v příloze VZ. 
 

 
 
Činnosti dětí  
 
Slavnost slabikáře – 30. 11. 2017 
Ve čtvrtek odpoledne čekala prvňáčky první velká zkouška. Před svými rodiči a 

prarodiči museli ukázat, co všechno se za tři měsíce naučili. Nejprve předvedli krátké pásmo 
básniček, písniček, rytmických říkadel a na flétničky zahráli písničku Halí, belí. Poté 
následovala nejdůležitější část programu – ukázat, že se prvňáčci naučili číst první písmenka, 
slabiky a slova. Všichni to zvládli na jedničku s hvězdičkou a zasloužili si náležitou odměnu. 
Žáci 9. třídy velmi pěkně nacvičili a zahráli prvňáčkům pohádku O perníkové chaloupce. Pak 
slavnostně předali talisman – papírový dort s prskající fontánkou. Ten bude prvňáčky 
provázet po celou dobu školní docházky a určitě jim bude přinášet štěstí. Na závěr dostal 
každý prvňáček od deváťáka Slabikář s osobním věnováním. Sladkou tečkou za celým 
programem byl dort, tentokrát opravdový. Byl ve tvaru otevřené knihy a všichni účinkující si 
na něm moc pochutnali. 

 Chtěla bych všem moc poděkovat za krásná vystoupení a prvňáčkům popřát 
příjemné chvíle strávené se Slabikářem a krásné vzpomínky na dnešní slavnostní den. 

                                                                                                                              Mgr. Andrea Hořáková 

Mikulášské posezení  
Každoročně děti naší školy docházely v předvánočním období do DPS v Alšovicích 

s malým kulturním programem. Chtěli jsme provést nějakou změnu a pozvali jsme seniory 

k nám na 7. prosince 2017. V půl třetí odpoledne dorazili první. Začalo se prohlídkou školy a 

pak se všichni sešli ve školní kuchyňce. Přítomni byli i zástupci z obecního úřadu paní 

starostka V. Paldusová, pan místostarosta I. Matějček a paní kuchařky ze školní jídelny. 

Zde měly děti připraveno pásmo básniček, písniček, povídání a skladeb na flétny. 

Navodila se příjemná předvánoční nálada. Krom toho tu byl plný stůl s dobrotami od 

jednohubek, slaných šneků, koláče, vánočky a cukroví, které připravili žáci z kroužků vaření 
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pod dohledem paní učitelky Ivy Landové a Martiny Ferstlové. Hosté si mohli objednat kávu 

nebo čaj a byli obslouženi čertem, mikulášem a andělem.  

Atmosféra byla příjemná, hosté si stále měli co povídat a na co vzpomínat. Na 

památku si odnesli malý dárek z keramiky. Akce se povedla a předpokládám, že v podobném 

duchu budeme připravovat podobná setkání i nadále.            Mgr. Martina Ferstlová 

 
Fotografický kroužek a jeho úspěchy  
 

     Fotografický kroužek pokračoval ve své tradici, noví mladí fotografové, kteří se 

v loňském roce přihlásili do kroužku, pokračovali dále. Zaznamenali jsme další úspěchy v 

soutěži jablonecké knihovny v tématu “Přistiženi při činu”, Kateřina Linhartová a Tomáš 

Paroulek obsadili 3. místa. 

Zažili jsme spousty zajímavých výletů s focením. Třikrát jsme byli fotit v Železném 

Brodě na soutěž „Brody v Brodě“. Viděli jsme studenty SUPŠsklářské při práci na klauzurních 

pracích. Vystoupali jsme až ke kostelíčku Na poušti v Železném Brodě. V květnu jsme si vyjeli 

do Českého ráje na Kopicův statek, fotit vytesané výjevy ve skalách. Velkou radost nám 

dělalo focení na místní farmě na Pěnčíně. 

Těším se na další pěkné zážitky s mladými fotografy.  Mgr. Miluše Halamová 

 

 
 
Pekařův pohár 
19. 4. jsem se já společně se svými spolužáky Eliškou Horychovou, Sárou Marešovou, 

a Karolínou Hubnerovou zúčastnily soutěže Pekařův Pohár. Společně s námi tam jela také 

paní učitelka Jitka Drobíková. Pekařův Pohár je každoroční soutěž pro 7. ročník základních 

škol. Soutěžila s námi 2 družstva (ZŠ Jenišovice a ZŠ Malá Skála) po čtyřech žácích. Soutěž se 

konala v Jenišovicích.  

Když jsme tam přijeli, šli jsme do počítačové učebny, kde jsme se trochu představili a 

dozvěděli jsme se, kam kdo má jít. První dvě kategorie byly český jazyk a matematika. Otázky 

z českého jazyku nebyly až tak těžké. Po napsání testu jsme měli krátkou přestávku a po 

přestávce jsme se prohodili. Jako další dvě kategorie byly přírodopis a zeměpis. Přírodopis už 

byl trochu těžší. Místo otázek tam byla poznávačka rostlin a živočichů. Po dopsání těchto 

testů bylo vyhlášení, kde jsme se dozvěděli výsledky. Nakonec jsme skončili na 3. místě. 

Příště se nám určitě bude dařit lépe. Po vyhlášení jsme šli na oběd, který byl moc dobrý. 

Dopoledne jsme si všichni moc užili.      A. H. - 7. třída 

 

Festival - Pěnčínská nota  
Dne 16. 5. 2015 se uskutečnil 20. ročník festivalu Pěnčínská nota, do kterého se 

zapojilo 54 žáků ze ZŠ Pěnčín, ZŠ Jenišovice a ZŠ Malá Skála.   V bohatém programu se žáci 

předvedli v oboru pěveckém, hudebním, tanečním, řečnickém a výtvarném. Celý program 

moderovala Michaela Hubnerová. Taneční obor byl hojně zastoupen našimi žáky, jejich 
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výkony byly úžasné. Výtvarníci pracovali ve školním ateliéru na téma „Cirkus“ a výsledné 

obrázky byly velmi povedené. Účastníci festivalu podali vyrovnané výkony. Strávili jsme 

příjemné dopoledne plné hudebních zážitků a budeme se těšit na další ročník.   

         Mgr. Jitka Drobíková 

 
Beseda na IPS úřadu práce o volbě budoucího povolání  
Beseda pro 9. ročník proběhla v říjnu tentokrát na naší škole, kde se nám věnovala 

paní Michaela Pokorová, poradkyně přes volbu povolání a zaměstnanost absolventů. 

Brzy nás čeká přijímací řízení na střední školy, a proto pro nás byla beseda velice přínosná. 

Výběr vhodné střední školy je startem pro celoživotní profesní dráhu člověka a každý by  

se měl před tím, než podá přihlášku na střední školu, zamyslet, jaký druh práce by ve svém 

budoucím povolání chtěl vykonávat, co by naopak dělat nechtěl, pro jakou práci má dobré 

předpoklady a pro jakou práci naopak předpoklady nemá. 

  V průběhu zajímavé besedy se nám paní Pokorová snažila zodpovědět všechny otázky, 

které se výběru budoucího povolání týkaly. Formou diskuse mohli žáci získat informace  

o důležitých internetových adresách a testech. A právě o tohle jde. V IPS ÚP žáci v rámci 

sebepoznání mohou odhalovat své zájmy, ovšem své schopnosti (čili to, zda na vybranou 

školu „mají“) si musí nechat v případě potřeby otestovat v Pedagogicko-psychologické 

poradně v Jablonci n. N. 

Měli jsme také k dispozici různé tištěné materiály. Beseda byla příjemným zpestřením 

předmětu Volba povolání. 

 Nyní se mohou naši žáci plně soustředit na budoucí kariéru.  Držíme jim všichni 

palce.         Mgr. Lenka Stružská 

 
Lyžařský výcvik 7. třídy  
Od 19. 2. 2018 do 23. 2. 2018 se žáci 7. třídy zúčastnili povinného lyžařského kurzu 

v areálu Severák na Malém Semerinku. Jako už tradičně žáci lyžovali od pondělí do čtvrtka. 

Ve čtvrtek se zúčastnili závěrečného slalomového závodu. V pátek jsme šli na výlet. Navštívili 

jsme rozhlednu Slovanku a Královku. Ve večerních hodinách byly přednášky. Jedna o 

zdravovědě, tímto děkujeme panu Kurfiřtovi. Druhá o lyžařské výstroji a výzbroji. Také 

děkujeme panu Hartlovi a Dusilovi za odvoz věcí. A jak se kurz líbil dětem? Zde je pár 

postřehů. 

Lyžák se mi líbil. Hodně jsem se zlepšila v lyžování a začalo mě to víc bavit. (A. K.) 

Vařili tam opravdu dobře takže to vždy skoro všichni snědli.   (S. M.) 

Na sjezdovce bylo jediné mínus počet lidí.      (A. M.H.) 

Byla tam super zábava a i večerní program. Každý večer jsme měli přednášku nebo jsme hráli 
hry.          (A. R.) 

Jediné, co se nám nelíbilo - že jsme museli táhnout lyže až nahoru, to bylo i celkem vtipný.
           (E. H.) 
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Nejhorší bylo, když jsme museli tahat věci nahoru. Super bylo, že jsem se za celý týden 
„nevysekal“.          (J. D.) 

Na lyžáku to bylo super, pan učitel a paní učitelka byli většinou hodní a byla s nima sranda.  
            (T. M.)         

Celý lyžák byl fajn, klidně bych tam byla ještě týden.    (K. K.) 

 

 

 

 

 
častníci  
 

 
 
 
 
     Účastníci  lyžařského kurzu  
  
Autorské čtení Jana Opatřila  
V březnu naši školu navštívil spisovatel Jan Opatřil, autor knih pro děti. Beseda byla 

pro žáky prvního stupně a tématem byly knihy o kapříku Metlikovi. Žáci velmi pozorně 

naslouchali jeho vyprávění o malém kapříkovi a jeho kamarádech. Všechny čtyři díly vlastní i 

naše školní knihovna. Děti si je rády půjčují a žáci čtvrté třídy četli tři díly v hodinách 

literatury. Vyprávění z vodního prostředí je nejenom bavilo, ale získané informace byly 

přínosné i k učivu v přírodovědě. Sám autor byl mile překvapený, kolik zaznělo správných 

odpovědí na jeho otázky. Sám se přesvědčil, že se jeho knihy dětem líbí. 

 
Exkurze - Praha 
 
Dne 9. května ráno v 6:50 jsme odjížděli do Prahy. Na exkurzi s námi jela čtvrtá třída. 

Do Prahy jsme jeli autobusem, který jsme měli objednaný. Vystoupili jsme na Černém Mostě, 

dál jsme pokračovali metrem. Museli jsme dojít pěšky k Národnímu divadlu, kam jsme přišli 

trošku pozdě. Nejdříve jsme si odložili batohy. Než nám začala exkurze, mohli jsme si 

sednout na sedadla a fotit. Pan průvodce nám ukázal, kde je prezidentské místo.  Rozdělili 

jsme se do dvou skupin. Šli jsme ven na balkon, kde byly sochy a krásný výhled na Prahu.  

Potom jsme šli do suterénu a pan průvodce nám ukázal základní kameny.  

Po exkurzi jsme se přesunuli na Náměstí Václava Havla, kde jsme se mohli nasvačit. Šli 

jsme přes Karlův most k Pražskému hradu, kde nás musela zkontrolovat policie. Dále jsme šli 

Zlatou uličkou, zavítali jsme do muzea Historie Pražského hradu a do Chrámu svatého Víta. 
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Došli jsme k metru a jeli jsme na Černý Most, kde jsme nastoupili do autobusu a jeli domů. 

Cestou začalo pršet, ale potom zase přestalo a svítilo trochu sluníčko.                                        

Exkurze se mi líbila, bylo to krásně naplánované. Myslím, že jsme si to všichni užili, i když 

jsme docela zlobili. Ráda bych se chtěla někdy podívat do Prahy znova, i když jsem tam 

hodněkrát byla, ale chtěla bych se podívat na jiné pražské památky.                     Š. F. - 5. třída 

 

Exkurze – Pila na Krásné  
V pondělí 5. března jsme šli na exkurzi na pilu v obci Krásná. 
Pila je areál, ve kterém jsou dvě budovy a sklady kmenů, trámů a dalšího nařezaného 

dřeva. 
V první budově, do které jsme vešli, nám průvodce ukázal ten nejdůležitější stroj  

na rozřezávání kmenů na trámy a prkna. Tento stroj se nazývá katr, prochází skrze dvě 
místnosti nad sebou. V horní místnosti je část katru, která rozřezává kmeny. Je to velká 
železná konstrukce do špičky. Uprostřed ní je okénko, v němž se pohybují pilové listy, které 
rozřezávají kmen. Ve spodní místnosti je pohon, který se skládá z velkých kol a pásů. To vše 
je ohrazeno, kvůli bezpečnosti, drátěnou klecí. 

Také jsme viděli dřevěné hračky, které se na pile vyrábějí. Většina z nich jde na vývoz 
do Německa. 

Nejzajímavějším strojem byla vakuová sušička. Je to veliký kovový válec několik metrů 
dlouhý, ve kterém je po stranách topení. Dovnitř se vejde přibližně 6 kubíků dřeva, které se 
podle tvrdosti suší i 4 týdny. Ze sušičky vede hadice, která je napojena na kanál,  
do kterého stéká voda z vysoušeného dřeva. 

Když jsme přešli do druhé budovy, tak nám průvodce ukázal stroj, který se jmenuje 
čtyřstranka. Umí ohoblovat najednou všechny čtyři strany vloženého dřeva. Dále jsme viděli 
dlabačku, hoblovku a frézu. 

Při prohlídce pily jsem se dozvěděla, jak a na jakých strojích se zpracovává dřevo. 
          L. K. - 6.třída 
 
 

T-profi soutěž  
Soutěž T-PROFI je soutěž určená dětem základních a středních škol. 

Je zde otestována trpělivost a soustředění náhodně vybraných týmů. Soutěží se zde ve 

skládání konstrukcí z Merkuru. Letos jsme skládali výrobní linku. Soutěž se všem líbila a byla 

dokonce zdokumentována Českou televizí. První tým postoupil do celostátního kola. Náš tým 

skončil jako druhý, což byla veliká škoda.                         

Určitě doporučuji všem šikovným klukům holkám, co to chtějí zkusit. 

 
Týden s  rodilým mluvčím  
První únorový týden byl na naší škole věnovaný angličtině. Po dobrých zkušenostech 

z minulého školního roku jsme i letos zorganizovali ve spolupráci se společností English Focus 

týdenní kurz angličtiny s rodilým mluvčím, kterým byl tentokrát pro změnu mladý lektor 

z USA Ben Kane. Hlavním cílem kurzu bylo zdokonalit jazykové dovednosti žáků intenzivním 

procvičováním slovní zásoby a gramatiky v kombinaci se správnou výslovností a získání vyšší 
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sebejistoty v mluveném i psaném projevu. Poslední den všichni zúčastnění obdrželi certifikát 

o absolvování kurzu.  

Zde jsou postřehy některých účastníků kurzu: 

 

Ben byl Američan, tudíž měl jiný přízvuk než loni Annabelle. Rozuměla jsem mu ale 

vše. V hodinách jsme hodně hráli hry na procvičení slovní zásoby a také jsme sami vymýšleli 

různé příběhy. Vadilo mi, že jsme byli stále ve stejných skupinkách. Při obědě jsme měli šanci 

probrat, jaké to je v USA, což se mi líbilo. Za ten týden jsem se hezky rozmluvila a na konci už 

pro mě nebylo těžké s Benem komunikovat. Bylo to fajn.   (M.H. - 9. třída) 

Po dobrých zkušenostech z minulého roku jsem se na kurz těšila. Kurz byl tentokrát 

s Benem z USA. Bylo to pojato lehce jinak. Více jsme psali a pracovali téměř neustále ve 

skupinách nebo dvojicích. Často jsme hráli abecedu – na dané téma jsme ke každému 

písmenu vymýšleli slovo. Hodně jsme se smáli a byla zábava. Překvapilo mě, jak moc Ben zná 

Českou republiku a nejvíce Krtečka.      (A.P. - 9. třída) 

Kurz se mi moc líbil. Čekala jsem, že budu rozumět každé třetí slovo, ale nakonec 

jsem byla mile překvapena, že jsem rozuměla téměř všemu. Kurz byl udělán zábavnou 

formou, díky tomu jsem si víc zapamatovala. Všichni se zapojovali, všichni mluvili. Doporučila 

bych kurz i ostatním.         (E.B. - 8. třída)  

Kurz angličtiny s rodilým mluvčím se mi velmi líbil. Sice jsem někdy trochu 

nerozuměla, ale Ben nám vše ochotně vysvětlil. Naučila jsem používat slova, která jsem se 

naučila v hodinách angličtiny. Ben vedl kurz formou her ve skupinách. Ben nám řekl také 

něco málo o sobě. Mám v plánu zúčastnit se kurzu i příští rok.  (L.F. - 6. třída) 

Kurz se mi líbil. Dělali jsme spoustu zajímavých věcí, hráli různé hry a vymýšleli 

rozhovory. Naučil jsem se hodně nových slovíček. Čekal jsem, že přijede rodilý mluvčí 

z Anglie, ne z Ameriky. Doufám, že kurz bude i příští rok.      (M.P. - 6. třída) 

Den matek 

 Již tradičně zvou děti své maminky v květnu do školní kuchyňky, aby jim ukázaly, co 

vše umí připravit a co se naučily v kroužku Vaření pod vedením paní učitelky Ivy Landové a 

Martiny Ferstlové. U šálku kávy nebo čaje a připravených dobrot (studený dort s ovocem, 

banány v čokoládě, jablečný řez, jednohubky, plněné papriky se sýrem…) si tak maminky 

vyslechly krásné básničky a říkanky v podání svých ratolestí. Děti také samy prezentovaly, jak 

a z čeho pohoštění připravily.         

 Pro maminky to bylo příjemné zastavení v tomto hektickém způsobu života, 

odreagování se a měly možnost popovídat si s kamarádkami a sousedkami. Pro děti zase 

příležitost, jak svým maminkám za vše poděkovat.                                                                                                                                                                                     

 

7. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
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Závěrečná zpráva školního metodika rizikového chování  

V letošním školním roce byly hlavní úkoly minimálního preventivního programu 

realizovány jak na prvním stupni, tak na druhém stupni, především v hodinách výchovy  

k občanství, výchovy ke zdraví, rodinné výchovy, tělesné výchovy, přírodopisu a chemie. 

Každý vyučující zapracovává jednotlivá témata do plánu práce jednotlivých předmětů. 

Učitelé spolupracují na metodách práce.  

 V hodinách Rv a Vo jsme věnovali několik hodin problematice volného času  

a propagaci zdravého životního stylu, rodině, drogové tematice, šikanování a krádežím  

a dalším soc. patologickým jevům.  Hodiny byly doplněny soutěží Sapere – vědět, jak žít. 

 V listopadu se celá škola zapojila do Projektového dne – kulturní zvyky ve světě pod 

vedením 9.třídy, která si celý program připravila. Ve stejném měsíci proběhl na škole Den 

s dopravní výchovou tzv. den silniční bezpečnosti. Žáci si připomněli, jak se mají chovat  

na silnici jako chodci nebo cyklisti. 
Tradičně žáci 9. ročníku připravili pro děti 1. třídy „Den Slabikáře“. Sehráli pohádku 

Perníková chaloupka  a vyrobili talisman, který by je měl provázet celým studiem na naší 
škole. Osobně pak za přítomnosti rodičů prvňáčků předali dětem Slabikáře a dort ve tvaru 
Živé abecedy. Celý rok drželi nad prvňáčky patronát a chodili jim číst pohádky. 

V březnu se konal Preventivní program „Hasík“, kde se žáci dozvěděli o práci hasičů. 
V dubnu se celá škola opět zapojila do projektu „Ukliďme Česko.“ Žáci spolu s učiteli 

uklízeli v okolí školy, úklidové prostředky jsme obdrželi od organizátorů akce. 
Letos v květnu jsme pořádali již 20. ročník festivalu Pěnčínská nota, kterého se již tradičně 
účastní škola Jenišovice a Malá Skála. V programu se předvedli žáci v oboru hudebním, 
výtvarném a recitačním. Program byl velmi pestrý a všem se moc líbil. 
V dubnu se konal Hudební program J. Kalety jako motivace ke hře na hudební nástroje  
a ukázka, jak se skládá hudba. 

Ke Dni dětí naše škola již tradičně pořádala 11. ročník ekologické akce „Koulíme, 
koulíme kouli“ spojenou s výstupem na Černou Studnici a zaměřenou ekologicky na tříděný 
odpad. Akce se zúčastnily opět školy – Zásada, Huntířov a Pěnčín, jejichž žáci celý školní rok 
sbírali hliníkový odpad a vyrobili z něho kouli, kterou pak symbolicky kouleli na vrchol Černé 
Studnice. Za 11 let všechny školy celkem nasbírali 2 196 kg hliníku. 

V červnu proběhlo Finále projektu "Zapomenutá místa Pěnčínska" Za přítomnosti 
zástupců OÚ, ŠUŽ, vedení školy a žáků, kteří se podíleli na realizaci. 
V hodinách přírodopisu a chemie byli žáci informováni například o přírodních látkách 
léčivých a toxických, návykových látkách, injekční aplikaci drog a přenosu viru HIV – AIDS, 
anabolických steroidech, vzniku závislosti u rizikových skupin populace.  
V oblasti sportovní se uskutečnila řada akcí, které pořádáme každý rok, spolupracujeme  
se školami v našem okrese. Žáci naší školy jsou systematicky vedeni k zodpovědnosti  
a samostatnému rozhodování v oblasti vlastního zdraví.  

Rodiče byli zároveň informováni na třídních schůzkách o možném nebezpečí kouření, 
trávení volného času a rizik šikany a kyberšikany. 

Pravidelně jsme sledovali opakující se krátkodobé i delší absence žáků – záškoláctví.  
Soustavně vedeme evidenci o žácích s prospěchovými a výchovnými problémy.  
Systematicky vedeme žáky k odpovědnosti výběru svého budoucího povolání. 



20 
 

O využívání volného času žáků se starají učitelé a zkušení lektoři v kroužcích: 
sportovní výchovy, digitální fotografie, anglického jazyka, volejbalu, hry na flétnu, 
zdravovědy a také vaření. 

V průběhu školního roku učitelé pravidelně řešili problémy týkající se třídy. 
Na prvním a druhém stupni se řešily vztahy v třídním kolektivu, probíraly se otázky 
kamarádství a zejména problém slovního napadání – zesměšňování, posmívání a vulgárního 
vyjadřování a skrytou šikanu vůči slabším žákům. Naše škola motivuje a vede žáky  
ke zdravému životnímu stylu. 

Vypracovala Mgr. Jitka Drobíková 
 

Zpráva výchovné poradkyně šk. rok 2017-2018 

Činnost výchovného poradce v oblasti výchovného poradenství byla zaměřena  
na monitorování a intervenci pro žáky a jejich zákonné zástupce v případě výchovných, 
vzdělávacích i jiných problémů (návrhy na vyšetření v PPP nebo jiná odborná šetření). 
V září proběhly kontroly vyšetření žáků v PPP v Jablonci n. N., byly vypracovány nové IVP  
a  do 30. 9. odevzdány paní Ullmannové. 

V oblasti kariérového poradenství byla činnost výchovného poradce zaměřena  
na akce týkající se profesní orientace žáků, na informační a poradenskou pomoc pro 
vycházející žáky a jejich zákonné zástupce (výběr vhodné školy a učebního oboru, pomoc při 
přijímacím a odvolacím řízení), evidence přihlášek, vyplňování zápisových lístků, zpracování 
výsledků přijímacího řízení, na zlepšení komunikace školy a rodiny (konzultační hodiny). 
Prostřednictvím informačních schůzek, nástěnek a webových stránek školy byly vycházejícím 
žákům a jejich zákonným zástupcům podávány informace spojené s přijímacím řízením. 
Také byly rozdány katalogy o SŠ z ÚP a byly doporučeny individuální konzultace v IPS ÚP  
s p. Novákovou. Ředitelství jednotlivých SŠ a SOU pravidelně informovala školy o dnech 
otevřených dveří pro budoucí uchazeče. V Liberci, Tipsport aréně, proběhl Veletrh výchovy  
a vzdělávání EDUCA. V Jablonci nad Nisou v Eurocentru proběhl podobně zaměřený veletrh 
pod názvem AMOS. Tuto možnost využili žáci se svými rodiči individuálně. 

VP vyzvala žáky 9. třídy k opětovným konzultacím týkajících se vyplnění přihlášek  
na SŠ. Nabídky dnů otevřených dveří v regionu se postupně uzavíraly a po vysvědčení v lednu 
se přihlášky rozdaly všem vycházejícím. Po vyplnění přihlášek došlo k jejich průběžnému 
stahování, doplnění prospěchu a kontrole.  

Přijímací zkoušky se konaly od 12. dubna, žáci byli testováni společností CERMAT 
z českého jazyka a matematiky. Prospěch a chování byly sledovány v průběhu obou pololetí.  
Konzultace s rodiči a výchovné komise na základě podnětů třídních učitelů jsme řešili ihned  
a po dohodě s rodiči pracovali na společném postupu, který  směřoval ke zlepšení.. Výchovná 
opatření směřovala k posílení vědomí a kázně.  

Po celý rok probíhala kontrola vyšetření v PPP.  
Během školního roku probíhal také předběžný monitoring zájmu o budoucí povolání 

v 8. ročníku.  Konzultace probíhaly v rámci výuky výchovy k občanství a při individuálních 
pohovorech. 

V letošním školním roce nedošlo k žádným změnám podmínek přijímacího řízení  
na střední školy a konzervatoře. Žáci si mohli podat 2 přihlášky. Ředitel školy odesílal 
rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným 
registračním číslem s výsledkem řízení byl vyvěšen na veřejně přístupném místě ve škole  
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a také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Lhůta odevzdání zápisového lístku běžela ode 
dne, kdy byl zveřejněn seznam přijatých uchazečů. Zápisový lístek mohli žáci odevzdat pouze 
jednou.         Mgr. Lenka Stružská 

 

Hodnocení kulturních akcí ve školním roce 2017/2018 

 

Čas od času můžete potkat žáky naší základní školy společensky oblečené a v dobré 

náladě. To proto, že navštěvují divadelní představení v Městském divadle v Jablonci nad 

Nisou. To však není jediná kulturní akce, které se účastní. Mnohá představení se konají  

i přímo ve škole. Pravidelně za námi jezdí šermířská skupina Pernštejn, která nás seznamuje  
s historickými událostmi; vynikající herci z Hradce Králové, kteří nám letos nabídli ukázky  
ze španělských dramat a ukázky bajek. Několik umělců nám přibližuje hudební scénu, letos 
žáky seznámil s kytarovým uměním pan Kaleta, s dalším dílem pořadu o známých 
hudebnících byl pořad Fores Gamp. Nezapomenutelné jsou besedy se spisovateli a režiséry. 
Například Jan Opatřil (autor knih Kapřík Metlík) a Cyril Podolský (režisér, spoluautor Krysáků) 
u nás byli již opakovaně. 
      Naši žáci se také zapojují do kulturního dění aktivně. Jednou z již pravidelných akcí je 
celostátní přehlídka dětských recitátorů Dětská scéna. Školní kolo letošního ročníku 
přehlídky se konalo 1. února. Tentokrát soutěž proběhla bez účasti dětí z mateřské školy, 
neboť měly jiný program. 
      Soutěž je rozdělena do jednotlivých kategorií podle ročníků, které žáci navštěvují (0. - 
IV. kategorie). Ve školním kole se v prvních třech kategoriích představil rekordní počet – 31 
žák. Nebylo lehké vybrat vítěze, kteří postoupili do oblastního kola. Všichni recitátoři totiž 
předvedli kvalitní výkony, k nimž je dovedly učitelky českého jazyka a zároveň jim pomohly  
s výběrem básní současných autorů. 
      Napadla-li Vás otázka „A co starší žáci?“, pak mám odpověď i pro Vás. Ti se přehlídky 
také účastní, ale zájem má menší počet jednotlivců. Je na škodu, že zanikla soutěž  
v komunikaci Mladý Demosthenes, která byla právě pro tuto věkovou kategorii přitažlivější  
a v níž žáci naší školy získali umístění až na celostátní úrovni. 
      Dětská scéna však není jedinou přehlídkou, kde můžete vidět naše žáky v akci. Již 
tradiční je Pěnčínská nota, festival, kterého se účastní i žáci škol z Malé Skály a Jenišovic. 
Veřejnosti přístupná je také akademie, která probíhá v režii deváté třídy. Letos měla název 
Galavečer a opět byla velmi pěkná. 
      I děti v družině se zapojují do kulturního života, takže tradiční masopustní odpoledne  
je pro ně velmi příjemným zpestřením činnosti. 

Nelze ani opomenout různé exkurze, například žáci 4. a 5. třídy měli možnost 
prohlédnout si Národní divadlo od sklepa až po „půdu“, zavítali i na Pražský hrad. Žáci  
8. třídy poznávali kulturu v německém Oybinu, 2. a 3. třída poznala zblízka Mělník. 

Mgr. Jarmila Hasenkopfová 
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8. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

Všichni učitelé měli možnost vybrat si a přihlásit se na školení pedagogických 
pracovníků. Většinou využívali nabídku NIDV a CVLK v Liberci, vyhledávali i další možnosti  
od jiných center vzdělanosti v okolí. Tak jako každý rok i letos byl problém, že převážná 
většina těchto školení bývá dopoledne, a protože jsme malá škola, je celkem složité najít  
za sebe zástup nebo si hodiny vyměnit s kolegyněmi a na tato školení jít. Proto se může zdát, 
že účast na školeních je nižší.  

Tabulka je v příloze. 
 

9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

 Škola vydává pravidelně školní zpravodaj – Ročenku o uplynulém školním roce. Je 
určena hlavně rodičům žáků naší školy, rodičům dětí, které k nám zvažují nastoupit, 
ale i návštěvám školy, bývalým zaměstnancům … 

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

 Kulturní programy – Vánoční vystoupení pro obyvatele DPS Alšovice tentokrát ve 
škole – akci připravily Mgr. A. Hořáková, I. Landová, Mgr. M. Ferstlová 

 Pohoštění pro maminky - akci připravily I. Landová, Mgr. M. Ferstlová 

 Školní soutěže – Festival Pěnčínská nota – Mgr. J. Drobíková 

 Veřejné výstavy žákovských prací ve škole – D. Marková a učitelky 1. st. 

 Slavnostní Akademie na konec školního roku, rozloučení 9. třídy 
 
Celý přehled všech akcí, kterých se žáci zúčastnili, je v příloze. Akce jsou rozlišeny podle 
zaměření písmeny V – vzdělávací, U – umělecké, S – sportovní 
 

10. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI 
 

Základní škola Pěnčín ve školním roce 2017/2018 kontrolu ČŠI měla a to v prosinci 
2017 a červnu proběhla veřejnosprávní kontrola Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚ) – 
Audit na žádost Obecního úřadu obce Pěnčín. 

Závěr je v příloze. 
 

11. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

Hlavní příjem finančních prostředků pochází ze státní dotace, která je prozatím 
poskytována normativně podle počtu žáků. MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy) zvažuje jinou možnost poskytování prostředků. Dotace je určena na platy 
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zaměstnanců a také na ONIV (na nákup učebních pomůcek, mzdové náklady na plavecký 
výcvik, cestovné, … ale i placení pracovní neschopnosti za zaměstnance …). 

Dalším zdrojem financí je dotace od zřizovatele. Ty jsou určeny na provoz školy  
(na údržbu, opravy kancelářské techniky, příspěvky na energie, pojistné žáků i zaměstnanců 
atd). 

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.  
 
Dotace MŠMT       9 823 774,-- Kč. 
Provozní dotace činily      1 250 000,-- Kč.  
Finanční dar Nadace Preciosa          10 000,-- Kč 
Dotace EU – šablony          613 651,-- Kč 
 

Tabulka je v příloze.  
 

12. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ 
 

 První únorový týden byl na naší škole věnovaný angličtině. Po dobrých zkušenostech 
z minulého školního roku jsme i letos zorganizovali ve spolupráci se společností 
English Focus týdenní kurz angličtiny s rodilým mluvčím, kterým byl tentokrát pro 
změnu mladý lektor z USA Ben Kane.  
Poslední den všichni zúčastnění obdrželi certifikát o absolvování kurzu.  
 

 Obec získala peníze na přístavbu školy. Stavba by měla být dokončena a 
zkolaudována v červnu 2019. 

 

13. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 

Škola není do žádného programu zapojena. 
 

14. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 
 

Základní škola je od srpna 2017 zapojena do tzv. Šablon. Realizace tohoto projektu 
bude trvat do konce školního roku 2018/2019. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které 
škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. 
 „Operační program - Výzkum, vývoj a vzdělávání“ (dále jen „OP VVV“) 
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Další projekty školy 

 
 Projekt Škola pro udržitelný život Civis 

Naše škola je zapojena do projektu ukotveného vzdělávání. Dlouho jsme přemýšleli, 
zda do toho vůbec jít. Největším strašákem, jak už to tak v dnešní době bývá, byla 
administrativa a papírování. Na druhou stranu tento projekt se nám líbil po obsahové 
stránce a především kvůli kompetencím a dovednostem, které žáci získají.  

Umění facilitace, které nám bylo předvedeno, bych označil za povinnost každého, kdo 
se pohybuje v nějakém kolektivu. Žáky byla přijata velmi dobře, rychle pochopili, co je 
hlavním principem, a dokonce ji už použili v praxi při výběru výletu. Díky této metodě se nám 
podařilo vyhnout hádkám a na konci odcházel každý alespoň trochu spokojený s výběrem.  

Metoda smyslového vnímání byla také velmi dobře přijata a žáci si uvědomili, jak moc 
jsou závislí na zraku a jak moc na něj spoléhají. Ale činnost, která nám přišla nejužitečnější, 
bylo určování silných a slabých stránek místa. Už dříve jsme používali SWOT analýzu, ale tady 
se nám nejvíce líbilo spojení s mapou místa. Ve výsledném projektu budeme z této mapy 
hodně čerpat.  

Žáci získali mnoho zkušeností a dovedností, ostatně s tím jsme do tohoto projektu šli. 
Ale co je hlavní, jak moc to chytlo děti. Často si vyzkouší věci, které dosud nedělali nebo se 
jich bojí. Například styk s veřejností a představiteli obce, shánění sponzorů a materiálů, 
získávání informací mimo internet – to všechno jsou zkušenosti k nezaplacení.  

Abychom se o projektu dozvěděli trochu víc, zúčastnili jsme se několika workshopů a 
školení, které se konaly v Horním Maršově a Oucmanicích. Výhodou těchto akcí bylo 
praktické vyzkoušení metodiky a především sdílení informací a zkušeností s ostatními 
školami, které jsou do projektu také zapojené. Zde jsme také získali obrovské množství 
materiálu, který nám určitě pomůže nejenom s projektem, ale i ve vlastní výuce.  

Mgr. Pavel Hadač a Mgr. Lenka Stružská 
 

 Týden čtení 
Již po několikáté se naše škola zapojila v prvním červnovém týdnu do Týdne čtení. Bylo to vyvrcholení 

celoročního zapojení do projektu Celé Česko čte dětem. V jeho rámci již tradičně žáci deváté třídy 

celý rok předčítali prvňáčkům a v červnu jim to prvňáčci oplatili a předvedli své dovednosti. V každé 

třídě druhého stupně si žáci vyzkoušeli hru Knihovník. Čtvrťáci a páťáci si vyzkoušeli testy ze 

čtenářské gramotnosti. Také jsme vyhodnotili zapojení do projektu Čtení pomáhá, kterého se 

pravidelně účastníme.                                                Mgr. Jarmila Hasenkopfová 

 
 Projekt „Den Země“ - Ukliďme Česko  

 

Tento projekt je ekologickým svátkem věnovaný planetě Zemi a má upozornit na 

nutnost lidí udržovat naší planetu v čistotě. 

Letošní úklid se na Pěnčíně uskutečnil 5. dubna 2018 odpoledne. Trasy jsme měli 

připravené z předešlých ročníků, a proto třídní učitelé již měli zmapovaná místa černých 

skládek, po kterých jsme se vydali. Mladší žáci se pohybovali v blízkém okolí školy, ti starší 

měli delší okruhy např. směrem k Huti nebo na Bratříkov. Všichni žáci byli vybaveni 

ochrannými rukavicemi, které poskytli organizátoři akce. Do úklidu se zapojila i obec, která 
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nám pomohla se svozem nasbíraného odpadu. Tato akce přispěla k zamyšlení nad 

znečištěním okolí naší školy.      Mgr. Jitka Drobíková 

 
 
 

 Finále OVOV Brno 
640 dětí ze 196 škol a s nimi přes 200 učitelů. Taková byla ve dnech 8. a 9. září účast 

na osmém ročníku republikového finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) v 

rámci projektu Sazka olympijský víceboj.  

Mezi nimi byla i „početná“ výprava ze ZŠ Pěnčín. Na republikové finále se totiž 

dostala pouze Monika Jakouběová a jako nováček rozhodně nezklamala. Ze 41 závodnic 

ročníku 2005 byla 15. Ale když se podíváme na jednotlivé disciplíny trochu blíž, tak uvidíme, 

že Monika vyhrála běh na 60 m, skok do dálky, na druhém místě skončila v trojskoku a běhu 

na 1000 m, cožúčast z ní udělalo nejlepší atletku her. Ale jelikož se jedná o všestrannost, tak 

pouze atletické schopnosti a dovednosti nestačí. Do příštího ročníku jsme ale získali velké 

zkušenosti, které snad za rok zúročíme. A třeba se naše výprava rozroste o další nadějné 

sportovce. Uděláme proto všechno.  

Součástí akce na atletickém stadionu v areálu VUT v Brně byla řada doprovodných 

sportovních aktivit i setkání s úspěšnými olympioniky. Mezi desítkami olympioniků, kteří se 

republikového finále zúčastnili, se objevili také dráhový cyklista Pavel Buráň, výškařka 

Michaela Hrubá, sportovní střelec a držitel zlata z LOH 1968 Jan Kůrka, plavkyně Petra 

Chocová nebo skokan do vody Michal Navrátil. Ti všichni přímo na stadionu rozdávali 

autogramy a někteří z nich se též zapojili do sportovní exhibice.  

V Brně sportoval i tým dětí z České olympijské nadace, která zároveň v BeActive 

vesničce připravila pro návštěvníky doprovodný program v podobě ping pongové exhibice, 

lukostřelby, trenažéru golfu či disciplín určených pro hendikepované. 

Celá akce byla opravdu povedená a organizátoři se snažili jí vdechnout punc výjimečnosti a 

důležitosti, což se jim povedlo na výbornou. Ať už jde o českou hymnu hrající vojenským 

orchestrem, přinesení české vlajky nebo účast mnoha známých osobností. Proto už se velmi 

těšíme na další ročník projektu OVOV, ke kterému vzhlížíme s velkými ambicemi.  

 
 

 Koulíme, koulíme kouli  
Tento ekologický projekt se zapsal do historie svým 11. ročníkem.  Poslední roky se u 

příležitosti Dne dětí tohoto setkání účastní tři školy: ZŠ Huntířov nad Jizerou, ZŠ Zásada a ZŠ 
Pěnčín.  Za jedenáct let jsme nasbírali celkem 2 196 kg hliníku. V letošním školním roce žáci 
naší školy přinesli rekordní  množství - 196 kg, celkem jsme sběrně odevzdali 292 kg. Za 1 kg 
hliníku dostaneme  12,50 Kč.  Odměnu si podle nasbíraného množství spravedlivě rozdělíme.  
Získané peníze dáváme do fondu SRPDŠ. Pro nejlepší sběrače školy uspořádáme výlet. 

S organizací nám pomáhají maminky, které napečou sladké dobroty, firma Fipobex nám 
zajišťuje odvoz účastníků vláčkem a firma Jaroslava Štryncla odváží hliníkové koule pod 
vrchol Černé Studnice.  
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Všem sponzorům srdečně děkuji. 

Sbíráme nejen hliník, ale učíme děti a rodiče třídit papír, Pet lahve a tetrapak. 
Sbíráme také drobné elektrospotřebiče a baterie. Jsme přihlášeni u firmy Kovošrot Group 
Liberec do soutěže o nejlepší školu ve sběru tříděného odpadu. Již třetím rokem po sobě 
jsme vyhráli 1. místo ve sběru Pet lahví.  Nasbírali jsme 760 kg.    Získali jsme poukázku na 
nákup kancelářského zboží v hodnotě 2 000,- Kč. Sběrně jsme ještě odevzdali 3990 kg papíru 
a 200 kg tetrapaku. 

  Správné nakládání s odpady je podstatné nejen z hlediska stavu životního prostředí, 
ale také jako vzor pro další generace. Jít zkrátka svým potomkům příkladem je naprostý 
základ, připojte se k nám a třiďte odpad s námi.     Mgr.M. Halamová 

 Branný den  
Cílem branného dne pro rok 2017 bylo spojení s přírodou a hlavně lesem. Většina 

aktivit se odehrávala právě v lese. Proč právě v lese? Protože dnešní děti už netráví tolik času 
v přírodě, o víkendu nejezdí tolik na výlety, ale radši stráví celou sobotu nebo neděli 
v nákupním centru. Příroda už tolik netáhne, bohužel. A já osobně si myslím, že o hodně 
přicházíme.  

Některé úkoly by se nezaujatému člověku mohly zdát divné. Mohl by se zeptat, co to 
dětem vůbec dá? Já říkám hodně. Například tvorba desatera, jak se má člověk v lese chovat, 
naučí děti přemýšlet o přírodě a o tom, jaký na ní má vliv lidské chování. Poznání živočichů, 
rostlin nebo hub je základem, co by člověk měl o přírodě znát. Někdo by mohl namítnout, že 
to už dnes není potřeba. Potřeba možná ne, ale ať si každý zkusí strávit v přírodě alespoň 
jeden den, a pak ať si uvědomí, jak se po takovém dni cítí.  

Jestli branný den splnil svůj hlavní cíl, to nevím. Zeptejme se dětí, jak si celé 
dopoledne užili. Jestli načerpali trochu energie, jestli zapomněli na své problémy. 

Mgr. Pavel Hadač 

 
 Projekt Mléko a ovoce do škol  

 I v letošním roce 2017/2018 žáci dostávali neochucené mléko v akci Mléko do škol. 
Děti ho dostávaly zdarma od firmy Laktea a ovoce od firmy Bovys. Chystáme změnu a oboje 
od příštího roku budeme odebírat pouze od jedné firmy a to Bovys. Teď jen aby si toho také 
děti vážily a zbytečně nabízenými produkty neplýtvaly. 
 

 Akce školní družiny   
 

9. října 17 – Vítání babího léta 

Zaměření na otázky a úkoly týkající se poznávání stromů a hub v lese, jak se máme 

v přírodě chovat, sběr lesních plodů a výstavbu domečků prro skřítky. 

17. října 17 – Drakiáda 

https://www.siegl.cz/blog/odpady/kategorie-odpadu-a-jak-s-odpady-nakladat
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Na tuto akci se děti moc těšily. Akce se zúčastnili žáci 1. až 4. třídy s vlastním 

dráčkem. I když nám vtříček moc nefoukal, přeci dráčci vzlétli. Nechyběly ani odměny, 

každý soutěžící dostal fidorku, lízátko nebo perník. 

3. listopadu 17 – Stopovaná za poslední houbičkou 

Plněním jednotlivých úkolů získávaly děti křišťálové korálky. 

21. listopadu 17 – informační setkání k projektu „Děti na startu“ 

Každý obdržel tričko a deníček. Pravidelné cvičení probíhalo 1x za 14 dní v úterý od 

13:30 do 14:30 hodin (1. oddělení sudé týdny, 2. oddělení liché týdny) 

27. listopadu 17 – Beseda s místostarostou obce Pěnčín 

S panem Ivanem Matějčkem jsme besedovali o znaku obce, o její správě a činnosti 

zastupitelů. Nechyběla ani ukázka voleb do zastupitelských orgánů. Akce se nám 

velice líbila. 

12. prosince 17 – Návštěva Domu Schejbalových v Jablonci nad Nisou 

Vánoční pohádky s Miloslavem Jágrem – interaktivní výstava jednoho z nejlepších 

ilustrátorů generace strejců a tetek, děvčátek i kluků, Krakonošů, čertů a draků. 

Prosinec 17 – Různé soutěže s Mateřídouškou 

Vánoční dílničky s různými přáníčky. Strojení vánočního stromečku zvířátkům v lese – 

mrkev, jablka, kaštany, žaludy, tvrdý chléb. Vánoční besídka s diskotékou, soutěžemi 

a dárečky. 

Leden 18 – Zimní radovánky a soutěže na sněhu 

        Výtvarné soutěže s Mateřídouškou 

Únor 18 – Týdenní lyžařský výcvik 29. 1. – 1. 2. 2018 

Na vleku „Dráček“ v Alšovicích – účast 21 dětí 

8. březen 18 – Masopustní odpoledne 

Průvod dětí v maskách směrem k OÚ – MŠ – ZŠ. Přehlídka masek + odměna koblihy 

15. března 18 – Putování za křišťálovým královstvím  

Plnění jednotlivých úkolú v přírodě – rozestavění malých domečků s křišťálovými 

kamínky pro děti, které si pak mohly nechat. Závěrem v cíli velké Křišťálové království 

postavené z tvrdého papíru a v něm sladké odměny. 
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22. března 18 – Beseda k Měsíci knihy 

Povídání s bývalou kronikářkou obce paní Smolkovou o psaní kroniky, znaku obce a 

pověsti o zázračném doktoru Kittlovi. 

5. dubna 18 - Beseda o myslivosti 

Beseda s paní Krejčíkovou, ukázky a poznávání stromů, zvířat a ptáků v přírodě, 

ukázka různých parohů a kožešin. Jak chránit zvěř a jak cvičit loveckého psa. 

9. dubna 18 – Beseda s Policií ČR 

Beseda s paní Sochorovou – Dopravní výchova, výbava kola, šikana, setkání s cizí 

osobou. 

26. dubna 18 – Slet čarodějnic a čarodějů 

Hry, soutěže, opékání špekáčků na grilu (kuchyňka v případě špatného počasí). 

24. května 18 – Stopovaná a sportovní hry 

Účast na výstavě k 95. výročí Československého rozhlasu (Huť – Hasičská zbrojnice), 

historická rádia, elektronika a měřicí přístroje. 

31. května 18 – Zdravotnický kurz 

Pod vedením paní Fidlerové – drobná poranění, zlomeniny ruky a nohy, obvazová 

technika, stabilizovaná poloha, bezvědomí, krvácení, záchrana tonoucího. 

Červen 18 – Během měsíce června plánováno být co nejvíce času venku, různá sportovní  

odpoledne, soutěže, hry odpočinková zájmová činnost. 

4. červen 18 – Jízda vláčkem 

Prohlídka kostela sv. Josefa na Krásné, zpívání s odměnou, společná beseda, pití ze 

zázračné studánky. 

18. června 18 – Biatlon družstev 

Závěrečné ukončení akce „Děti na startu“ a soutěže ve vytrvalosti. 

19. června 18 – Integrovaný program – Železný Brod 

Ukázka činnosti psovodů, hasičů, zdravotnické služby, vodní potápěčské záchranné 

služby, řešení dopravních nehod. 

Průběžně pracováno s tématy ročních období. V každém měsíci zařazeno téma k učení nebo 

téma na přání dětí (téma: pohádkové, detektivní, písničkové, malířské, stavbařské, sportovní, 

vypravěčské, prázdninové, karnevalové, počtářské, rýmovací). 
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15. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI  S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 

ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŔI PLNĚNÍ 

ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

Spolupracujeme v prvé řadě s rodiči, s obecním úřadem, s místní Kozí farmou, s DPS 
v Alšovicích, s lyžařským a fotbalovým oddílem v regionu, MŠ v Pěnčíně, s dobrovolnými 
hasiči v obci, s Policií ČR v Jablonci nad Nisou, poradenskými a vzdělávacími institucemi 
v Jablonci nad Nisou a v Liberci, odborem sociálních věcí v Železném Brodě, nadací Preciosa 
Jablonec nad Nisou… 
 

16. DLOUHODOBÝ PLÁN – koncepční záměry a úkoly 2015 - 2018 

  

Oblast řízení a správy  
- udržovat naplněnost školy, 
- spolupracovat se zřizovatelem v otázkách finančnícprogramh, organizačních a při 

akcích obce i školy – vítání občánků, Dny dětí, besídky, dále spolupráce s obcí  
na projektech týkajících se školy, dětského hřiště, sportovišť, 

- pracovat na tvorbě projektů k získání dotací z fondů EU (vybavenost školy, 
mezinárodní spolupráce, profil regionu), 

- doplňovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební 
pomůcky, doplňovat knihovny, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy 
za pomoci zřizovatele,  

- zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení  
a zlepšování práce školy, 

- hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP, 
- pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich 

odstraňování, zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury.  
 
Oblast vzdělávání  

- motivovat žáky k aktivní účasti na různých soutěžích (sportovních, výtvarných) 
 a oceňovat jejich úspěchy, 

- zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské, 
matematické, sociální, přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti 
komunikace v cizích jazycích, 

- zajišťovat účinnou individuální péči žákům s výukovými problémy a vývojovými 
poruchami učení dle doporučení PPP, 

- sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, uplatňovat 
ve výuce nové alternativní metody, smysluplně využívat a sledovat DVPP,  

- průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího programu a na strategiích 
jeho rozvoje, na základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů, v závislosti  

- na skladbě žáků, identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky školy, 
systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech  
a sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat z více 
zdrojů. 
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- analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, 
zejména u žáků, kteří dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti, 

- výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových 
dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků, v rámci prevence se zaměřit  
na prevenci rizikového chování dětí a žáků (užívání návykových látek, šikana 
apod.).  

- podporovat rozvoj vzdělávání v informační gramotnosti a jazykové gramotnosti, 
vyhodnocovat dosaženou úroveň a výsledky vzdělávání.  
 

Oblast sociální  
- vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi, 

pracovníky školy a rodiči, 
- vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě 

(ekologické myšlení), také k vlastenectví a vztahu k regionu, 
- dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, 

prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole, 
- trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou, 
- zohledňovat vnější prostředí (sociální, regionální), 
- odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry,  
- zpracovat a vyhodnocovat koncepci domácí přípravy,  
- poskytovat poradenské služby rodičovské veřejnosti ve všech záležitostech 

týkajících se vzdělávání, 
- spolupracovat i s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky, zejména 

zájmové činnosti, 
- zaměřit se na chování dětí o přestávkách v odlehlé budově.  Nadále hledat 

motivační prvky pro práci a řešit okamžitě jakékoliv výkyvy v chování. Nutná 
důslednost v pedagogické, dozorové a mimoškolní činnosti 

 
Cíle 

- rozvoj podmínek ke vzdělávání – ekonomické zdroje, kulturnost a vybavenost 
prostředí, hygiena, 

- preventivně předcházet problémům pomocí neustálé údržby budovy školy, 
- zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetické výchovy,  
- usilovat o získání dalších finančních prostředků pomocí nejrůznějších projektů  

a grantů, 
- zvyšování kvalifikovanosti pedagogů, rozvoj pedagogických dovedností pedagogů  
- a odborných znalostí pracovníků školy, využívání znalostí ze speciální pedagogiky, 
- rozvoj podpůrné, poradenské a konzultační činnosti školy žákům, zákonným 

zástupcům, 
- rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů ve škole, 
- rozvoj informačního systému a prezentace školy 

 

 
Oblast pedagogická  



31 
 

- podporovat dovednost samostatné práce žáků, využívat ji jako východisko 
vzdělávání 

- vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, rasové  
a náboženské snášenlivosti, xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným 
hodnotám, 

- příznivá atmosféra, individuální přístup, alternativní postupy, 
- rozvoj tvořivosti, samostatné práce, sebevzdělávání, dialogu, kooperace, aktivit 

dětí, talentovaných dětí, 
- preventivně předcházet kázeňským problémům – vytipování problémových dětí, 

společné působení, včas informovat rodiče, 
- trvale vytvářet podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, 
- zaměřit se na prevenci rizikového chování,  
- zohledňovat vzdělávací potřeby dětí cizinců. 

 
Oblast materiálně technická  

- každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným 
čerpáním rozpočtu, zkvalitňovat vybavení tříd, 

- zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický 
vývoj všech účastníků vzdělávání, 

- získávání sponzorů na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob  
na financování školy,  

- zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů 
vyhlašovaných MŠMT. 

- Podporovat mimoškolní činnost, dále spolupracovat s FC Pěnčín. Dohoda o 
bezplatném pronájmu hřiště pro potřeby Tv a rekreačního pobytu ŠD 

- zástupci klubu pan  Brečko a pan Strnad   nadále  zodpovídají za oddíl mladých 
fotbalistů, do oddílu k nim dochází  řada žáků naší školy, v zimních měsících užívají 
k tréninku prostor naší tělocvičny 

 
Oblast personální  

- promyšleně vybírat případné nové pracovníky školy, 
- podpora získání předepsané kvalifikace pro výkon zaměstnání pedagogů, 
- promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, 

podněcovat jejich rozvoj, 
- motivovat zaměstnance – průhledný a jasný systém vyplácení mimotarifních 

složek platu, 
- vypracovaný kontrolní systém ve všech oblastech činnosti školy, 
- v systému odměňování podporovat realizaci ŠVP, 

 
Oblast ekonomická  

- získávat a zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy z obecní dotace a využívat 
ho pro rozvojové programy školy nebo pro fond odměn pracovníků školy, 

- spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy, 
- zlepšení hospodářského výsledku využíváním prostor školy pro jiné účely 

(pronájem, kurzy). 
 

Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností  
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- spolupráce s okolními školami, výměna zkušeností pedagogů, společné akce, 
- spolupráce s MŠ, výměnné hospitace – dlouholetá výborná zkušenost 
- zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, zvýšit počet 

příspěvků školy do obecního tisku (práce žáků, články pedagogů, školské rady) 
- prezentace školy, vytváření image, 
- stálá obnova a aktualizace internetových stránek školy, 
- vysoká věcná i formální úroveň výstupů ze školy (výroční zprávy, info v tisku,  

na internetu), 
- vytváření pozitivního obrazu o škole – prezentace školy, propagace v médiích, akce 

pro pedagogy, akce pro širokou veřejnost, ročenka školy. [3] 
 

Přílohy: 

Č. 1 Přehled výsledků, olympiád a soutěží 

Č. 2 Přehled klasifikace a chování za školní rok 2017/2018 

Č. 3 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Č. 4 Výsledky veřejnosprávní kontroly  

Č. 5 Finanční vyúčtování státní přímé dotace 

Č. 6 Výsledky inventarizace 2017 

Č. 7 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku 

Č. 8 Cermat – výsledková sestava  jednotných přijímacích zkoušek 

 


