
Základní škola Pěnčín 22 - příspěvková organizace 
 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 

2021/2022 

 

 

 
 
Zpracoval:     Mgr. Martin Zicháček, Mgr. Martina Ferstlová 
   
Datum:    12. 10. 2022    
 
Schváleno ŠR dne:    31. 10. 2022 
 
 
  
 
Podpis ředitele školy: 
 
Podpis předsedy školské rady: 
 



VÝROČNÍ ZPRÁVA    2021/2022 

1 
 

 

Obsah 

Základní údaje o škole ______________________________________________________________________________________ 2 

Stručná charakteristika školy a přehled oborů vzdělávání _______________________________________________ 3 

Personální údaje k 1. 1. 2022 _______________________________________________________________________________ 4 

Informace o řízení školy, vyhodnocení školního roku ____________________________________________________ 6 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení na SŠ ___________________________________ 10 

Údaje o počtu žáků a výsledcích vzdělávání ______________________________________________________________ 12 

Údaje o školském poradenském zařízení a prevenci rizikového chování _______________________________ 13 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ___________________________________________________________________ 14 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti _________________________________________________________________ 14 

Inspekční činnost a kontrolní činnost _____________________________________________________________________ 15 

Základní údaje o hospodaření školy a o financování z cizích zdrojů ____________________________________ 16 

Zapojení školy do projektů ________________________________________________________________________________ 16 

Spolupráce školy s odborovými organizacemi a dalšími partnery ______________________________________ 17 

 

 

Příloha č. 1 – Výsledky jednotných přijímacích zkoušek Cermat 

Příloha č. 2 – Výsledky olympiád a soutěží 

Příloha č. 3  - Závěrečná zpráva metodičky prevence 

Příloha č. 4 – Závěrečná zpráva výchovné poradkyně 

Příloha č. 5 – Závěr veřejnosprávní kontroly 

Příloha č. 6 – Závěry kontroly krajského úřadu 

Příloha č. 7 – Přehled hospodaření organizace 

Příloha č. 8 – Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Příloha č. 9 – Akce školy 



VÝROČNÍ ZPRÁVA    2021/2022 

2 
 

 

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 
     Mgr. Martina Ferstlová – zástupkyně ředitele 
 
Školská rada:     

zřízena dne 20. 12.2005 
 

 
Zástupce zřizovatele:   Michal Bernat  
Zástupce rodičů:   Libor Šeda  
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 tři oddělení školní družiny. 

V posledních letech ji v průměru navštěvuje přes 220 žáků. 

 

Budova školy je složena z 3 částí, které jsou propojené. Žáci se primárně učí v 9 kmenových učebnách 

a na vybrané předměty či aktivity se stěhují.  Ve škole je tělocvična, výtvarný ateliér, keramická dílna, školní 

knihovna a řada odborných učeben: učebna chemie a fyziky, multimediální učebna s jazykovou laboratoří, 

multifukční učebna přírodních věd pro 1. stupeň, školní dílny, robotická laboratoř, kuchyňka. Část odborných 

učeben sídlí v nové přístavbě školy, která byla dostavěna v roce 2019 a  vybavena v roce 2020. 

 

 Součástí školy je školní družina se 3 odděleními a kapacitou 60 žáků. 

 

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

širokou škálu zájmové činnosti.  

 

Učební plán ZŠ Pěnčín, dotace hodin pro školní rok 2021/2022 

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 
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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 
Zeměpisná praktika        0 0+1 0+1 
Aj-konverzace        0+1 0+1  0+2 
           
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  

Tělovýchovné aktivity         Mgr. Pavel Hadač 

Volejbal                                 Mgr. Jitka Drobíková 

Technický kroužek, robotika      Ing. Jan Tichý  

 
 

Úspěchy, výsledky olympiád a soutěží 

Výsledky olympiád a soutěží jsou Přílohou č. 2.   
 

Personální údaje k 1. 1. 2022 

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

Lenka Kožíšková účetní 

Lenka Pavlatová uklízečka (vedoucí) 

Kateřina Štrynclová uklízečka 

Ruslan Pylypyshyn školník 

Irena Sybalová uklízečka 

Dana Beldová uklízečka 

CELKEM 4,54 úvazku 
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UČITELÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Mgr. Martin Zicháček ředitel školy, učitel 2. st., metodik ICT 

Mgr. Martina Ferstlová zástupkyně ředitele školy, učitelka 1. st., koordinátorka ŠVP 

Mgr. Pospíšilová Renata učitelka 1. stupně, třídní učitelka 

Mgr. Andrea Hořáková učitelka 1. stupně, třídní učitelka 

Mgr. Lenka Stružská (1) učitelka 1. stupně, třídní učitelka 

Iva Landová učitelka 1. stupně, třídní učitelka 

Mgr. Jarmila Hasenkopfová učitelka 1. stupně, třídní učitelka 

Mgr. Jitka Drobíková učitelka 2. stupně, třídní učitelka, metodik ICT, metodička prevence 

Mgr. Lucie Židková učitelka 2. stupně, třídní učitelka 

Mgr. Lenka Stružská (2) učitelka 2. stupně, třídní učitelka, výchovná poradkyně 

Mgr. Pavel Hadač učitel 2. stupně, třídní učitel 

Mgr. Jitka Adamovská učitelka 2. stupně, bez třídnictví 

Mgr. Michaela Tučani učitelka 2. stupně, bez třídnictví 

Marková Dagmar  učitelka 2. stupně, bez třídnictví 

Mgr. Veronika Uhrová učitelka 2. stupně, bez třídnictví 

Ing. Jan Tichý učitel 2. stupně, bez třídnictví 

Mgr. Miluše Halamová učitelka 2. stupně, bez třídnictví 

CELKEM 14,54 úvazku 

  

ASISTENTI PEDAGOGA 

Šárka Plívová  asistentka pedagoga jako podpůrné opatření 

Dagmar Marková  asistentka pedagoga jako podpůrné opatření 

Hana Plíhalová asistentka pedagoga jako podpůrné opatření 

Bc. Miluše Vojtěchová, Dis. asistentka pedagoga jako podpůrné opatření 

CELKEM 1,89 úvazku 

  

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Hana Plíhalová  vychovatelka školní družiny 

Romana Vybíralová vychovatelka školní družiny 

Bc. Miluše Vojtěchová, Dis. vychovatelka školní družiny (vedoucí) 

CELKEM 2,67 úvazku 

 

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 

Alena Mařasová učitelka přípravné třídy 

CELKEM 1,0 úvazku 
 

průměrný věk pedagoga školy  49,5 let 
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Informace o řízení školy, vyhodnocení školního roku 

Škola zahájila a naplánovala výuku v tomto školním roce standardním způsobem. Pro tento školní rok 

nebylo plánováno větší množství akcí, aby bylo co možná nejvíce času využito pro výuku, která byla 

v minulých školních letech ovlivněna pandemií covid-19. Na začátku školního roku také nebylo jasné, 

jakým způsobem se bude vyvíjet pandemie covid-19 a zda vejdou v platnost nějaká omezení pro 

provoz škol. 

Přestože nebyly ve školství žádná plošná omezení kvůli covid-19 a v tomto školním roce nedošlo k 

žádnému omezení výuky ze strany státu, zimní měsíce byly významně poznamenány další vlnou Covid-

19 (varianta omikron) a zejména v období od prosince 2021 až do února 2022 docházelo k velké 

nemocnosti na straně žáků i učitelů.  V řadě dnů během zimních měsíců tak bylo potřeba přejít k on-

line výuce nebo hybridní výuce, protože často docházelo k významné absenci na straně žáků nebo 

učitelů, kteří byli buď nemocní, nebo v karanténě. I přes tyto potíže se podařilo realizovat výuku dle 

plánů v plném rozsahu. 

 

V rámci školního roku byly stanoveny tyto klíčové oblasti rozvoje školy a cíle: 

 

- pokračující podpora žáků s cílem vyrovnat rozdíly, které vznikly v období distanční 

výuky v minulých letech (zejména období distanční výuky 2. pol. š. r. 2019/2020 

a  školního roku 2020/2021), 

- příprava na zavádění tzv. nové informatiky od školního roku 2022/2023, 

- příprava na zavádění čtenářských dílen do výuky od školního roku 2022/2023, 

- napsat nový školní vzdělávací program, který bude obsahovat jak změny, které jsou 

povinně dané dle RVP ZV 2021, tak zaměření na oblasti, které si škola sama vytyčila 

jako klíčové, 

- profesní rozvoj pedagogického sboru (plnění plánu DVPP, účast v projektu 

Pomáháme školám k úspěchu), 

- realizace organizačních změn: provoz přípravné třídy a nové rozdělení ŠD na 3 

oddělení, 
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-  efektivní využívání  nových odborných učeben z projektu Vybudování odborných 

učeben ZŠ Pěnčín 22, 

- dokončení realizace projektu Šablony II ZŠ Pěnčín 22 JB – využití šablon doučování 

pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáků po období distanční výuky za 2. pololetí š. 

r. 2019/2020 a š. r. 2020/2021, 

- realizaci aktivit pro podporu čtenářské, matematické, informační gramotnosti 

(celoškolní projektové dny, zahájení využívání nové školní knihovny) 

- efektivní využití PHmax školy pro zvýšení kvality výuky, 

- budování personálních a znalostních kapacit školy. 

 

 

 
Vyhodnocení školního roku 
 
Školní rok 2021/2022 byl do značné míry ovlivněn pandemií covid-19 (varianta omikron). I 

přesto byla většina vytyčených cílů a aktivit realizována v plném rozsahu nebo s odpovídajícím 

omezením. Neplánovanou zátěží bylo provádění testování žáků a tzv. trasování, následná spolupráce 

s Krajskou hygienickou stanicí v Liberci. Největší překážkou pak byly vysoké absence žáků a učitelů 

v zimním období kvůli epidemické vlně covid-19 (varianta omikron). 

 

Hlavní cíle školního roku, které se podařilo naplnit v plné míře: 

    

- vytvoření nového ŠVP na míru škole, 

- provedení přípravy na zavedení nové informatiky od školního roku 2022/2023 

(personální stránka, technické zázemí, zpracování ŠVP a tematických plánů, pilotáž 

nového programu), 

- dokončení projektu Šablony II a podpora žáků prostřednictvím doučování, 

- profesní rozvoj pedagogického sboru - plnění DVPP; účast v projektu Pomáháme 

školám k úspěchu (školení pedagogů v rámci čtenářské gramotnosti, profesní sdílení 

pedagogů), 

- příprava na zavádění čtenářských dílen (profesní příprava učitelů, obměna knih ve 

školní knihovně, zavádění třídních knihovniček), 
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- provoz přípravné třídy základní školy a nového oddělení ŠD, 

- realizace projektových dnů školy (projektové dny zaměřené na matematické 

a  informatické myšlení), 

- v rámci budování personálních kapacit se podařilo navázat na započatou spolupráci 

s Ing. Janem Tichým, který v tomto školním roce nově vyučoval předmět 

Informatika. Pan Tichý byl pověřen zaváděním prvků tzv. nové informatiky do výuky 

a přípravě nových učebních osnov pro nový školní vzdělávací program od roku 

2022/2023. 

 

 

Cíle, které nebyly ve školním roce realizovány v plném rozsahu: 

- Efektivní využití PH max. Z důvodu odchodu jedné vyučující na mateřskou 

dovolenou těsně před začátkem školního roku musela škola hledat vyučující 

německého jazyka ve velmi krátkém čase, což se nakonec podařilo, nicméně nový 

vyučují nedosahoval požadované úrovně kvality výuky a jeho pracovní poměr 

skončil ve zkušební době. Do konce školního roku se škole nepodařilo nalézt 

adekvátní náhradu a německému jazyku vyučovala stálá vyučující školy ve spojených 

skupinách. 

 

Materiální oblast 

V tomto školním roce nedošlo k žádné větší investici do učeben nebo vnitřních prostor jako 

tomu bylo v minulých letech. Jednalo se spíše o nákup vybavení. Zcela nově byla vybavena školní 

knihovna a to pořízením přibližně 500 nových knih, v některých třídách byly nově založeny třídní 

knihovničky. Nakoupeny byly také nové digitální pomůcky pro podporu výuky tzv. nové informatiky 

a  podporu digitalizace. 

 

 

Vnitřní předpisy 

Aktualizace Školního řádu ZŠ Pěnčín 22 včetně příloh – Klasifikační řád školy, Vnitřní řád. Školní 

řád (včetně příloh) byl schválen školskou radou 26. 8. 2022 a bude v platnosti pro školní rok 2022/2023. 
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Pedagogika školy 

Školní vzdělávací program byl plněn v plném rozsahu. V předmětu Informatika bylo spuštěno 

pilotní zavádění prvků tzv. nové informatiky. Vybraní pedagogové se připravovali celý školní rok na 

zavádění čtenářských dílen do hodin českého jazyka. 

 

Na škole i nadále působila pracovní skupina pro podporu čtenářské gramotnosti a kolegiální 

spolupráce v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu. Jedná se o 6 členný tým ve složení Mgr. 

Martin Zicháček, Mgr. Martina Ferstlová, Mgr. Pavel Hadač, Mgr. Lucie Židková, Mgr. Andrea 

Hořáková, Mgr. Michaela Tučani. 

 

Plnění DVPP pedagogického sboru probíhalo dle plánu. 

 

Celý školní rok pracoval pedagogický sbor na přípravě nového školního vzdělávacího programu 

pro rok 2022/2023. V rámci školního roku probíhalo opakované setkávání celého pedagogického sboru 

nebo pracovních skupin v rámci tvorby nového ŠVP, hodnot a vize školy. Nový vzdělávací program 

školy měl obsahovat zpracování změn dle RVP ZV 2021, zavedení nové informaticky, optimalizaci 

učebního plánu, zavedení čtenářských dílen, rozšíření nabídky kurzů na 2. stupni školy.  

Nový školní vzdělávací program školy s motivačním názvem „Škola pro život“ a vizí „Jsme škola, 

která připravuje žáky na zvládání výzev 21. století.“ schválila školská rada 26. 8. 2022 jako dokument 

s číslem jednacím 102/2022. 

 

Covid-19 

Zimní období školního roku 2021/2022 bylo významně poznamenáno vlnou covid-19. Přestože 

nebyla výuka přerušena vlivem státního nařízení, provoz školy byl značně ovlivněn vysokou 

nemocností zaměstnanců i žáků, popř. karanténami daných osob (varianta omikron). V některých 

týdnech tato situace značně ovlivnila výuku, kdy nebyl na pracovišti dostatek učitelů, ve třídách naopak 

někdy chyběla značná část žáků nebo se celé třídy nacházely kvůli trasování kontaktů v karanténách. 
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ICT 

V tomto školním roce se podařilo realizovat přípravnou fázi v rámci zavádění tzv. nové 

informatiky od školního roku 2022/2023. Na školu nastoupil nový vyučující informatiky Ing. Jan Tichý, 

který byl zavedením nové informatiky do školy pověřen. Přípravná fáze zahrnovala školení a konzultace 

(SYPO), výběr a nákup nových pomůcek a vybavení, sestavení nových učebních osnov, zapracování 

všech změn do nového školního vzdělávacího programu. Ve všech plánovaných bodech byla přípravná 

fáze zavádění nové informatiky úspěšně splněna.  

 

Přípravná třída 

Škola v tomto školním roce poprvé otevřela přípravnou třídu, kterou na začátku školního 

roku navštěvovalo 10 žáků předškolního věku. Podmínky pro předškolní přípravu byly pro žáky 

dobře připraveny, přesto bylo pro řadu žáků adaptační období obtížné kvůli změně prostředí i 

režimu. Učitelkou přípravné třídy byla Alena Mařasová, která má pedagogické zkušenosti s dětmi 

předškolního věku. V druhém pololetí školního roku byly již adaptační obtíže překonány a mohlo 

být plně využito výhod práce v malé skupině dětí při předškolní přípravě. 

 

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

 
Zápis k povinné školní docházce 

 

 Zápis do 1. třídy proběhl 7. 4. 2022 běžným způsobem. Dodatečný zápis pro ukrajinské žáky 

proběhl 22. června 2022. K řádnému zápisu do první třídy pro školní rok 2022/2023 se dostavilo celkem 

32 žáků, celkem bylo kladně vyřízeno 9 žádostí o odklad povinné školní docházky. Přijato bylo 23 žáků.                                                                                                                        

 

V září 2022 celkem do 1. třídy nastoupilo 24 žáků. 
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Přijímací řízení na SŠ 

Z deváté třídy bylo 23 žáků přijato na stření školy a tyto obory: 

 

SŠ strojní, stavební a dopravní, Liberec – mechanik - seřizovač 

 

Gymnázium U Balvanu Jablonec nad Nisou                              

SPŠ strojní a elektrotechnická, Liberec - strojírenství 

SŠ rybářská a vodohospodářská, Třeboň - rybář 

SŠ Právní akademie, Liberec – veřejnosprávní činnost 

SŠ zahradnická a technická, Litomyšl – zahradní architektura 

SŠ strojní, stavební a dopravní, Liberec - instalatér 

SUPŠS, Železný Brod – výtvarné zpracování skla a světelných objektů 

SPŠ technická, Jablonec nad Nisou – obráběč kovů 

SUPŠS, Železný Brod – aplikovaná chemie 

SPŠ technická, Jablonec nad Nisou - mechanik opravář motorových vozidel 

SŠ strojní, stavební a dopravní, Liberec – mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení                                

Gymnázium Dr. A. Randy, Jablonec nad Nisou 

SŠ gastronomie a služeb, Liberec - hotelnictví 
  
 

VOŠMOA a OA Jablonec n. N. – cestovní ruch 

VOŠMOA a OA Jablonec n. N. – cestovní ruch 

VOŠMOA a OA Jablonec n. N. – cestovní ruch 

SŠ gastronomie a služeb, Liberec - gastronomie 

Gymnázium, Semily 

SUPŠS, Železný Brod – výtvarné zpracování skla a světelných objektů 

SŠ a MŠ Na Bojišti, Liberec - elektrikář 

SŠ Semily – požární ochrana 

SZŠ, Hradec Králové – praktická sestra 
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Z páté třídy byli 3 žáci přijati na stření školy: 

Gymnázium, Turnov – všeobecné víceleté gymnázium 

Gymnázium Dr. A. Randy, Jablonec nad Nisou 

Sportovní škola, Liberec 

 

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. 2021 

Škola Počet tříd Počet žáků Φ na žáka Φ na učitele 
(včetně AP) 

ZŠ Pěnčín 
ŠD Pěnčín 

9  
3 oddělení 

226 
60 

25,11 13,29 

 

Prospěch k 30. 6. 2022 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
vyznamenání 

Prospělo Neprospělo 

1. 19  18 1 - 

2. 22 21 1 - 

3. 18 17 1 - 

4. 29 24 5 - 

5. 29 17 12 - 

6. 23 10 13 - 

7. 28 9 19 - 

8. 33 9 23 - 

9. 23 6 17 - 

Celkem 224 131 92 - 
 

Výchovná opatření k 30. 6. 2022 

Výchovná opatření Počet žáků na 1. 
stupni 

Počet žáků na 2. 
stupni 

Celkem 

Pochvala třídního učitele 12 1 13 

Napomenutí tř. učitele 2 14 16 

Důtka třídního učitele 11 3 1 

Důtka ředitele školy 0 4 4 
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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 13 576 60,607 12 594 56,22 26 170 116,83 

Neomluvené 24 0, 1071 0 0 24 0,1071 
   

 

Údaje o školském poradenském zařízení a prevenci 
rizikového chování 

 

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

Mgr. Lenka Stružská a metodička prevence Mgr. Jitka Drobíková. Škola úzce spolupracuje s PPP 

Jablonec nad Nisou. 

Vyhodnocení činnosti školního metodika prevence Mgr. Jitky Drobíkové za školní rok 

2021/2022 je přílohou VZ – Příloha č. 3. 

Závěrečná zpráva výchovné poradkyně Mgr. Lenky Stružské za školní rok 2021/2022 je přílohou 

VZ – Příloha č. 4. 

Informace o prevenci rizikového chování 

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 rizikového chování, 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 rizikového 

chování nebo jiného nežádoucího chování a jednání u jednotlivých žáků a tříd. Poskytuje poradenské 

služby žákům a jejich zákonným zástupcům. 
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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 min. 1x za 1 měsíc třídnické hodiny. Škola nabízí široké spektrum zájmové 

činnosti pro smysluplné využití volného času žáků. 

 
Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Plán DVPP pro školní rok 2021/2022 byl zaměřen na vzdělávání v oblasti gramotností, zejména pak 

na čtenářskou gramotnost a zavádění nové informatiky. 

Většina pedagogického sboru prošla v tomto školním roce kurzem, který byl objednán přímo pro 

pedagogický sbor naší základní školy a proběhl v rozsahu 40 hodin u nás ve škole – Čtením a psaním 

ke kritickému myšlení (RWCT). 

Vybraní učitelé školy byli i v tomto školním roce zapojeni do projektu Pomáháme školám k úspěchu, 

který je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti a pisatelství. Účast v projektu umožňuje našim 

vybraným učitelům účast na vzdělávacích seminářích, návštěvu otevřených hodin na jiných školách, 

individuální konzultace lektorů projektu na míru škole. Všech těchto možností naše škola intenzivně 

využívala v průběhu celého školního roku. 

Přehled vzdělávacích aktivit našich pedagogů je v Příloze č. 8 – Vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

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 

• MAS Achát z.s. – setkání všech účastníků na ZŠ Pěnčín, komentovaná prohlídka školy 

a  představení nových odborných učeben 
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Kulturní programy 

26. 11. 2021 – adventní program školy + obecní rozsvícení vánočního stromu 

12. 4. 2022 - velikonoční dílničky pro rodiče a žáky  

24. 6. 2022 – školní akademie + program obce Pěnčín  

  

Přehled všech aktivit školy a školních akcí je uveden v Příloze č. 9 – Akce školy. 

 

Inspekční činnost a kontrolní činnost 
 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla žádná inspekční činnost ze strany ČSI v místě školy.  

Na škole proběhla dne 26. 5. 2022 veřejnosprávní kontrola hospodaření organizace. Kontrolu 

provedl Karel Pítro a předmětem kontroly byla průběžná účetní uzávěrka k 31. 12. 2021. Závěrem 

kontroly je, že nebyly shledány nedostatky. Závěr kontroly hospodaření organizace je přílohou této VZ 

– Příloha č. 5. 

Na škole proběhla dne 13. 10. 2021 kontrola čerpání finančních prostředků ze strany Krajského 

úřadu Libereckého kraje. Vedoucí kontrolní skupiny byla Blanka Štemberová. Předmětem kontroly 

bylo čerpání finančních prostředků dle školského zákona. Kontrola odhalila neoprávněné čerpání 

prostředků NIV ve výši 20 164 Kč (nesprávný zápočet praxe u jedné zaměstnankyně, nákup roušek 

a respirátorů z prostředků ONIV na ochranné pomůcky). Škola provedla všechna nápravná opatření 

dle závěrů kontroly. Následně požádala o prominutí odvodu na účet Krajského úřadu Libereckého kraje 

ve výši 20 164 Kč, který byl škole uložen.  Této žádosti bylo vyhověno a škola provedla odvod ve výši 

2  016,50Kč. Závěr kontroly krajského úřadu je přílohou této VZ – Příloha č. 6 . 
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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  

poskytována 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). 

V rámci vedlejší činnosti může pronajímat jiným subjektům prostory tělocvičny nebo tříd. 

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

nebo formou projektů.  

Dotace KÚ (ÚZ 33353)       17 745 933 Kč 

Provozní dotace obce Pěnčín            1  700 000 Kč 

Dar v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu             106 000 Kč 

 

Hospodářský výsledek organizace za rok 2021 byl 171 127,97 Kč. Tabulka přehledu financování je 

přílohou této VZ – Příloha č. 7. 

 

Zapojení školy do projektů 

Škola během školního roku ukončila projekt OP VVV - Šablony II ZŠ Pěnčín 22 JB (reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012998). 

 
Škola využívá výstupy  projektu  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. 

 
Škola je zapojena do projektu Pomáháme školám k úspěchu. 

Škola je zapojena do projektu MAP II Železnobrodsko. 

Škola je zapojena do projektu Děti na startu. 

Škola je zapojena do projektu Česko vesluje. 
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Spolupráce školy s odborovými organizacemi a dalšími 
partnery 

Spolupracujeme v prvé řadě s rodiči, s obecním úřadem, městským úřadem v Železném 

Brodě, 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,  MAS Achát z.s, 

ZŠ Pelechovská a ZŠ Školní v Železném Brodě. 

 

 

Od školního roku 2019/2020 spolupracujeme se ZŠ Ostašov v Liberci v rámci čtenářské 

gramotnosti a  profesního sdílení v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu. 

V rámci IT spolupracujeme s firmou Cotrex. 

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 

Zástupce zřizovatele:   Michal Bernat  
Zástupce rodičů:   Libor Šeda  
Zástupce pedagogů:   Mgr. Pavel Hadač  


