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Základní údaje o škole 
 

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

 datová schránka: sg24qrm 

Webové stránky:   www.zspencin.cz  

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

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

 
 
Vedení školy:    Mgr. Martin Zicháček – ředitel školy 
     Mgr. Martina Ferstlová – zástupkyně ředitele 
 
Školská rada:     

zřízena dne 20. 12.2005 
 

 
Zástupce zřizovatele:   Michal Bernat (zasedání zastupitelstva obce 12.7.2021) 
Zástupce rodičů:   Mgr. Ivana Svobodová (do 06/21), Libor Šeda od 29. 6. 2021 
Zástupce pedagogů:   Mgr. Pavel Hadač (volby - opětovně od 21. 6. 2021) 

 

 

 

 

 

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

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

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

V posledních letech ji v průměru navštěvuje přes 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, kuchyňka, výtvarný ateliér, keramická dílna, 

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

2. stupeň, multifukční učebna přírodních věd pro 1. stupeň, školní dílny, robotická laboratoř. 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 2 odděleními a kapacitou 60 žáků. 

 

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

nabízí širokou škálu zájmové činnosti.  

 

Učební plán ZŠ Pěnčín, dotace hodin pro školní rok 2020/2021 

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            Mgr. Martina Ferstlová 

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 

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 

 

 

 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA    2020/2021 

5 
 

 

 

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. Jana Bejdáková učitelka 2. stupně, bez třídnictví 

Marková Dagmar učitelka 2. stupně, bez třídnictví 

Mgr. Miluše Halamová učitelka 2. stupně, bez třídnictví 

CELKEM 14,04 úvazku 

  

ASISTENTI PEDAGOGA 

Šárka Plívová  asistentka pedagoga jako PO 

Dagmar Marková  asistentka pedagoga jako PO 

Hana Plíhalová asistentka pedagoga jako PO 

Alena Mařasová  asistentka pedagoga jako PO 

Bc. Miluše Vojtěchová, Dis. asistentka pedagoga jako PO 

CELKEM 1,89 úvazku 

  

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Plíhalová Hana vychovatelka školní družiny 

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

CELKEM 1,69 úvazku 
 

průměrný věk pedagoga školy  54 let 

Informace o řízení školy, vyhodnocení školního roku 
 

Škola zvolila pro začátek školního roku strategii zahájení školního roku a plného provozu v co možná 

nejkratším čase, aby se mohli žáci co nejdříve adaptovat zpět na režim školní výuky (v 2. pololetí 

školního roku 2019/2020 došlo k prvnímu období distanční výuky). Z tohoto důvodu byl v areálu školy 
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dne 31. 8. 2020 zorganizován pro zájemce adaptační sportovní den, na který dorazila přibližně polovina 

všech žáků školy. Od pondělí 7. září 2020 byly v provozu všechny mimoškolní aktivity školy. 

 

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

 

- Maximální možná adaptace žáků zpět na školní prostředí, maximální podpora všech 

žáků a zejména slabších žáků po období distanční výuky 2. pol. š. r. 2019/2020. 

- Profesní rozvoj pedagogického sboru (vzájemné sdílení, návštěvy v hodinách, DVPP, 

účast v projektu Pomáháme školám k úspěchu). 

- Naučit se využívat ve výuce všechny možnosti a funkce nových odborných učeben 

z projektu Vybudování odborných učeben ZŠ Pěnčín 22 (zejména multimediální 

učebnu s jazykovou laboratoří a robotiku). 

- Zařazování prvků nové informatiky do výuky.  

- 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. 

- Realizaci aktivit pro podporu čtenářské, matematické, informační gramotnosti 

(celoškolní projektové dny, zahájení využívání školní knihovny a nových odborných 

učeben). 

- Efektivní využití PHmax školy pro zvýšení kvality výuky. 

- Budování personálních a znalostních kapacit školy. 

 

 
Vyhodnocení školního roku 
 
Školní rok 2020/2021 byl zásadním způsobem ovlivněn pandemií covid-19. Řada vytyčených 

cílů a aktivit nemohla být realizována, některé z nich byly realizovány v omezené formě, některé z nich 

byly realizovány distančně. 

 

Cíle, jejichž realizace byla narušena situací spojenou s covid-19: 

- Naučit se efektivně využívat výhody nových odborných učeben. 

- Realizace projektu Šablony II. 
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- Realizace projektových dnů školy. 

- Plnění ŠVP (předměty výchovného zaměření, plavecký a lyžařský kurz). 

- Mimoškolní zájmová činnost (kroužky školy). 

- Poskytování podpůrných opatření žákům (asistenti pedagoga, pedagogická 

intervence). 

- Zařazování prvků nové informatiky do výuky. 

 

 

Cíle, které byly ve školním roce realizovány: 

- Účast v projektu Pomáháme školám k úspěchu (školení pedagogů v rámci čtenářské 

gramotnosti, profesní sdílení pedagogů). 

- V rámci efektivního využití PHmax školy byla na konci školního roku přijata jedna 

nová kolegyně pro posílení pedagogického sboru. Tato personální posila bude 

umožňovat realizovat vyšší počet dělených hodin. 

- V rámci budování personálních kapacit byla prohlubována spolupráce s Ing. Janem 

Tichým, který byl na konci školního roku přijat jako nový vyučující informatiky 

s cílem podpořit zavádění nové informatiky do výuky. 

 

Nově definované cíle, které vznikly v průběhu školního roku na základě potřeby efektivně provádět 

distanční výuku: 

- Efektivní využití platformy MS Teams pro distanční výuku ve všech ročnících školy. 

- Efektivní využití elektronických výukových materiálů pro distanční výuku ve všech 

ročnících. 

- Správné nastavení systému distanční výuky na 1. a 2. stupni školy a průběžná reflexe 

distanční výuky na základě aktuální situace ve třídách. 

- Podpora slabších žáků a žáků se slabším rodinným zázemím v rámci online výuky. 

- Vzájemné učení se uvnitř pedagogického sboru v rámci metod, výukových zdrojů, 

technických nástrojů a didaktických přístupů v rámci online výuky. 

- Sebehodnocení žáků v době po skončení distanční výuky. 

- Sebehodnocení učitelů a reflexe distanční výuky. 
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Naplnění nově definovaných cílů: 

- Všichni vyučující si na různých úrovních osvojili práci na platformě MS Teams a práci 

s elektronickými výukovými materiály. Škola nakoupila v rámci dotace MŠMT řadu 

výukových licencí pro podporu distanční výuky na 1. i 2. stupni školy. 

- Škola po celou dobu prováděla reflexi systému distanční výuky. Během období 

distanční výuky docházelo k neustálé aktualizaci přístupu k distanční výuce. Změny 

ve výuce byly prováděny na základě nových poznatků, které vyučujícím předávalo     

vedení školy, vznikly na základě vzájemného sdílení uvnitř sboru, popř. byly nové 

poznatky do školy přineseny z vnějšku – např. ze školení nebo jako zkušenosti 

z jiných škol.  Jednalo se zejména o oblast technických nástrojů, výukových zdrojů a 

metod distanční výuky. 

- Reflexí procházely nejenom jednotlivé výukové hodiny, ale také systém výuky jako 

celek (např. redukce vysílacího času v 2. pololetí školního roku). 

- Systém výuky v jednotlivých hodinách byl pravidelně diskutován na online 

poradách, vedení školy dále provádělo online hospitační činnost. 

- Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření byla částečně převedena do online 

formy. Asistentky pedagoga a vychovatelky dále poskytovaly individuální online 

podporu žákům, které doporučili třídní vyučující. 

- Sebehodnocení žáků a reflexi distanční výuky provedl v 6. až 9. třídě na konci 

školního roku Mgr. Pavel Hadač, který za každou třídu zpracoval souhrnnou zprávu. 

- Sebehodnocení učitelů proběhlo na konci roku písemně. Reflexe distanční výuky 

jako celku proběhla na pedagogické radě na konci školního roku. 

 

 

Materiální oblast 

V období 2. čtvrtletí školního roku proběhla kompletní výměna střešní krytiny na hlavní a 

historické budově školy. Celou akci zajišťovala obec Pěnčín. 

Období distanční výuky bylo v zimě 2020 a na jaře 2021 využito k opravám a údržbě budovy. 
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V rámci tohoto školního roku bohužel nemohl být zcela naplněn cíl začít v praxi používat 

výstupy projektu Vybudování odborných učeben ZŠ Pěnčín 22 – zejména tedy multimediální učebnu 

s jazykovou laboratoří a robotickou část školních dílen. 

 

Škola pořídila z dotace KÚ (282 726 Kč) na podporu distanční výuky 6 notebooků pro učitele 

včetně příslušenství, výukové licence pro distanční výuku na 1. i 2. stupni. 

 

Během distanční výuky škola půjčila do rodin žáků všech 30 notebooků, které měla k dispozici. 

 

Ing. Jan Tichý zaměřil svůj technický kroužek (robotika) na 3D tisk a vedl ho online formě. 

 

Vnitřní předpisy 

Školní řád, včetně dodatků (distanční výuka a klasifikační řád), byl schválen školskou radou 19. 

4. 2021 a projednán pedagogickou radou 19. 4. 2021.                     

 

 

Pedagogika školy 

Školní vzdělávací program byl plněn s ohledem na možnosti žáků a učitelů během období 

distanční výuky.  Upozaděny byly předměty s charakterem výchovného zaměření. 

Na škole začal působit 6 členný tým ve složení Mgr. Martin Zicháček, Mgr. Martina Ferstlová, 

Mgr. Pavel Hadač, Mgr. Lucie Židková, Mgr. Andrea Hořáková, Mgr. Jana Bejdáková v rámci projektu 

Pomáháme školám k úspěchu pro podporu čtenářské gramotnosti ve škole. 

 

 

Covid-19 

Většinu školního roku poznamenala pandemie covid-19 a přechod na distanční výuku. V tomto 

školním roce škola realizovala distanční výuku prostřednictvím tzv. vysílání pomocí platformy MS 

Teams. Škola větší část hodin stěžejních předmětů vysílala, naopak předměty výchovného zaměření 

byly z rozvrhu po většinu období distanční výuky vyřazeny. 
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ICT: Během školního roku probíhala opakovaná interní školení učitelů zaměřená na metodiku 

distanční výuky, navyšování ICT. Na jaře roku 2021 škola realizovala online projektové dny a 

individuální venkovní aktivity pro žáky jako prevenci proti negativním jevům způsobených dlouhým 

obdobím distanční výuky. 

 

Distanční výuka a omezení provozu školy 

Omezení provozu ZŠ od 12. října do 1. listopadu 2020 

 Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření s 

účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. 

 

Uzavření ZŠ od 2. listopadu do 20. listopadu 2020, následné prodloužení do 30. listopadu  

Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření s 

účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. Podle 

usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020. 

 

Omezený provoz od 30. listopadu do 13. prosince 2020  

Metodika MŠMT P 177_2020_Informace k provozu škol a školských ze dne 20. 11. 2020. 

 

Uzavření ZŠ od 14. prosince do 23. prosince 2020 

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření 

zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků. 

 

Omezený provoz od 4.1.2021 do 26.2.2021 

Usnesení vlády z 23. prosince 2020. 

  

Usnesením Vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 12. 

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České 

republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství.  

 

Vláda ČR rozhodla krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 

15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud. 
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Uzavření ZŠ od 1.3. – 11. 4. 2021  

Vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200. 

 

Vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího 

krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021. 

 

Vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího 

krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021. 

 

Omezení provozu 12.4.- 16.5.2021 

Mimořádné opatření,  MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ, Praha, 6. 4. 2021. 

 

 

Ranní družina 

Na žádost některých rodičů byla na konci školního roku rodičům nabídnuta možnost přihlásit své dítě 

do ranní družiny pro školní rok 2021/2022. Odevzdáno bylo 5 zápisových lístků, kde byl uveden zájem 

o ranní družinu (z toho na 1 lístku byl zájem označen pouze jako částečný). Na základě nízkého počtu 

zájemců o ranní družinu bylo rozhodnuto ranní družinu pro následující školní rok neotvírat.  

 

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

 
Zápis k povinné školní docházce 

 

 K zápisu do první třídy se pro školní rok 2021/2022 dostavilo celkem 28 žáků, celkem bylo kladně 

vyřízeno 6 žádosti o odklad povinné školní docházky. Přijato bylo 22 žáků.                                                                                                                        

 

V září 2020 celkem do 1. třídy nastoupilo 21 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 - instalatér    

Gymnázium Dr. A. Randy Jablonec n. N.                              

SPŠ technická Jablonec n.  N. – mechanik elektronik – robotika 

Gymnázium Dr. A. Randy Jablonec n. N.                              

SPŠ stavební Liberec - stavebnictví 

SPŠSE a VOŠ Liberec – elektronika - robotika 

SPŠ technická Jablonec n.  N. – robotika                 

SPŠSE a VOŠ Liberec – elektronika - slaboproud  

SZŠ Turnov – masér ve zdravotnictví                               

SPŠSE a VOŠ Liberec - informační technologie 

VOŠMOA a OA Jablonec n. N. – zahraniční obchod                                

SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec -  autotronik 

SPŠSE a VOŠ Liberec - informační technologie 
  
VOŠMOA a OA Jablonec n. N. – zahraniční obchod 

SUPŠ a VOŠ Turnov -zlatnictví a stříbrnictví 

SPŠ technická Jablonec n.  N. – mechanik elektronik – robotika 

VOŠMOA a OA Jablonec n. N. – zahraniční obchod 

SŠ právní, právní akademie, Liberec – veřejnoprávní činnost 

VOŠ a SPŠ Jičín – informační technologie 

SŠ gastronomie a služeb Liberec – hotelnictví 

SŠ gastronomie a služeb Jablonec n N. – kuchař - číšník 

SŠ Liberec Kateřinky – design interiéru 

VOŠMOA a OA Jablonec n. N. – cestovní ruch 

 

Výsledková sestava jednotné přijímací zkoušky CERMAT na SŠ je přílohou VZ – Příloha č. 1. 
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Údaje o počtu žáků a výsledcích vzdělávání  

Údaje o žácích k 1. 9. 2020 

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

ZŠ Pěnčín 
ŠD Pěnčín 

9  
2 oddělení 

229 
41 

25,44 15,26 

 

Prospěch k 30. 6. 2021 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
vyznamenání 

Prospělo Neprospělo 

1. 21 20 0 1 

2. 18 17 1 - 

3. 28 24 4 - 

4. 31 27 4 - 

5. 24 11 13 - 

6. 29 10 19 - 

7. 32 11 20 - 

8. 23 10 13 - 

9. 23 14 8 1 

Celkem 229 144 83 2 
 

Výchovná opatření k 30. 6. 2021 

Výchovná opatření Počet žáků na 1. 
stupni 

Počet žáků na 2. 
stupni 

Celkem  

Pochvala třídního učitele 2 0 1  

Napomenutí tř. učitele 2 8 10  

Důtka třídního učitele 0 1 1  

Důtka ředitele školy 0 1 1  
 

Na konci školního roku se konaly 1x opravné zkoušky z matematiky na 2. stupni ZŠ – žák postoupil do 
dalšího ročníku. 

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 6 061 26,46 5 339 23,31 11 400 49,78 

Neomluvené 14 0, 0611 6 0,026 20 0,087 
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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 2020/2021 je 

přílohou VZ – Příloha č. 3. 

Závěrečná zpráva výchovné poradkyně Mgr. Lenky Stružské za školní rok 2020/2021 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. 

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

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

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

vyhodnocuje na společných schůzkách ředitel školy, výchovný poradce a metodik prevence. 

V každé ze tříd probíhaly 1x za 14 dní třídnické hodiny. Škola nabízí široké spektrum zájmové činnosti 

pro smysluplné využití volného času žáků. 
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Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Jméno a příjmení Školení Datum Místo 

Mgr. Lucie Židková 
SYPO webinář - Jak vést žáky 2. stupně k řešení 
slovních úloh s porozuměním  

02.12.2020 online 

Mgr. Lucie Židková 
SYPO webinář - Práce s chybou v matematice 2. a 
3. stupně jako cesta k hlubšímu porozumění 

14.12.2020 online 

Mgr. Lucie Židková webinář - Pomáháme školám k úspěchu - fyzika 14.01.2021 online 

Mgr. Lucie Židková MAP - setkání učitelů matematiky 19.01.2021 online 

Mgr. Lucie Židková MAP - setkání učitelů matematiky 25.03.2021 online 

Mgr. Lucie Židková 
SYPO webinář - Rozvoj digitální gramotnosti ve 
výuce 

05.05.2021 online 

Mgr. Jitka Drobíková Webinář- Biologie a přírodopis prakticky 12.05.2021 Webinář 

Jitka Drobíková Krajský workshop ICT Informatika a jak na ni  19.02.2021 Webinář 

Hasenkopfová literatura: Pedagogika pro učitele 02.02.2021 Skuhrov 

Lenka Stružská (1) 
Eva Kubická - Metody práce při úpravě poruch 
učení u dětí druhého ročníku ZŠ. 

11.01.2021 
ZŠ 
Pěnčín 

Iva Landová Dětská kniha, čtenářská gramotnost. 24.05.2021 
Knihovna 
ŽB 

Zicháček, Ferstlová, 
Hadač 

Pomáháme školám k úspěchu - čtenářská 
gramotnost 

17.09.2020 Turnov 

Zicháček, Hadač, 
Ferstlová 

Online návštěva otevřené školy ZŠ Ostašov (PŠÚ) 26.10.2020 online 

Zicháček, 
Adamovská, 
Hasenkopfová 

Jazyková laboratoř OMNEO 23.11.2020 
ZŠ 
Pěnčín 

Zicháček, Ferstlová, 
Hadač 

Pomáháme školám k úspěchu - školení čtenářské 
gramotnosti 

06.05.2021 
ZŠ 
Tanvald 

Zicháček, Ferstlová, 
Hadač 

Pomáháme školám úspěchu - školení čtenářské 
gramotnosti 

03.06.2021 Turnov 

Zicháček, Drobíková, 
Tichý 

SYPO – konzultace s Mgr. Zdeňkem Hanákem 
metodikem oblastního kabinetu ICT 

2020/2021 
ZŠ 
Pěnčín 
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Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 
• Internetové stránky naší školy: http//www.zspencin.cz prošly v srpnu 2021 visuální 

rekonstrukcí 

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

• Aktivity v rámci projektu Příběhy našich sousedů (29. června 2021) 

• Školní soutěž o nové logo školy (vyhlášena 16. 4. 2021) 

- Vítězné návrhy žáků jsou uvedeny v Příloze č. 2 

- Níže je konečná forma nového školního loga po zpracování grafikem 
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Kulturní programy  

 - 18. 6. 2021 akademie 9. třídy – vystoupení žáků školy a rozloučení s devátou třídou na konci 

školního roku 

 

 

Datum Vyučující Název akce Žáci 

24.06.2021 Hadač Čtyři příběhy revoluce - přednáška 8. a 9. třída 

18.06.2021 Hadač Projektový den Blue life  celá škola  

08.06.2021 
Renata Pospíšilová, Alena 
Mařasová 

Školní exkurze ZOO Liberec 3. třída 

01.10.2020 Mgr. Lucie Židková 
MAP - matematicko-orientační běh, Železný 
Brod 

vybraní žáci 9. třídy 

29.06.2021 
Jitka Drobíková, Miluše 
Vojtěchová 

Školní exkurze- sjezd z Malé Skály do Dolánek 
na raftech 

8. třída 

    

10.06.2021 
Stružská 1, Landová, 
Ferstlová, Vojtěchová. 

Zámek Loučeň. Projekt pro 2. třídu - Stromy 
vyprávějí. Prohlídka zámku. Labyrintárium. 

1. a 2. třída. 

04.06.2021 Stružská 1. Škola v přírodě - Pěnčín -  Jistebsko - Krásná. 2. třída. 

01.03.2021 Hasenkopfová Projekt Dobrodružství s Robinsonem   5. tř. 

15.06.2021 Hasenkopfová, Marková Exkurze do Máchova kraje 5. tř. 

01.12.2020 Hasenkopfová školní kolo matematické olympiády Těhníková 5. tř. 

02.10.2020 
Miluše Vojtěchová, Hana 
Plíhalová, Alena Mařasová 

Naučná stezka s podzimní tématikou - Cesta 
za lesním skřítkem 

obě oddělení ŠD, VK 

13.10.2020 
Hana Plíhalová, Alena 
Mařasová 

Loutkové divadelní představení horní odd. ŠD, VK 

14.01.2021 Miluše Vojtěchová Expedice ke krmelci, přikrmování zimní zvěře dolní odd. ŠD 

28.06.2021 Hadač, Adamovská  Školní výlet 6. třída 6. tř.  

25.06.2021 Hadač, Halamová  Školní výlet 7. třída 7. tř.  

16.02.2021 
Miluše Vojtěchová, Hana 
Plíhalová 

Karneval ŠD obě oddělení ŠD 
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01.10.2020 Mgr. Lenka Stružská Projekt Příběhy našich sousedů 

žáci 9. třídy M. 
Petrášek, L. Hušek, L. 
Frohlichová,, R. 
Nikodýmová 

17.12.2020 Alena Mařasová Zdobení perníků a perníkového stromu VK 

30.04.2021 
Miluše Vojtěchová, Hana 
Plíhalová, Alena Mařasová 

Čarodějnice obě oddělení ŠD, VK 

01.06.2021 
Miluše Vojtěchová, Alena 
Mařasová, Hana Plíhalová 

Dětský den - sportovní program celé školy, 
zmrzlina 

obě odd. ŠD, VK 

18.06.2021 Mgr. Lucie Židková Akademie 9. třídy 
dobrovolníci z celé 
školy 

12.05.2021 Miluše Halamová Okresní kolo matematické olympiády Anička Halamová 

15.06.2021 
Andrea Hořáková, Dagmar 
Marková 

Školní exkurze - Máchův kraj (hrad Bezděz a 
Máchovo jezero). 

4. třída 

19.06.2021  I. Landová, L. Židková 
společné vystoupení žáků 1. a 9. tř. na školní 
akademii 

1. a 9. tř. 

28.06.2021 I. Landová 
Složení čtenářského slibu prvňáčků, pasování 
na rytíře čtenářů. 

1.tř. a 9.tř., vedení 
školy, p. 
vychovatelka 

 

 

Inspekční činnost a kontrolní činnost 
 

Ve školním roce 2020/2021 neproběhla žádná inspekční činnost ze strany ČSI v místě školy.  

Ve dnech 14. a 15. dubna 2021 provedla ČSI v rámci monitoringu distanční výuky  celkem 11 online  

hospitací ve vysílaných online hodinách prvního i druhého stupně na naší škole. Nejednalo se o 

běžnou kontrolní činnost, a tak není z online hospitací vyhotovena zpráva. Škola dostala zpětnou 

vazbu telefonicky. Nebyly zjištěny nedostatky. Některé hodiny byly ohodnoceny jako metodicky 

pestré, jiné jako výkladové. 
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18. 6. 2021 byla škola byla zapojena do hlavního šetření mezinárodního projektu PIRLS 2021, 

který mapuje úroveň žáků základní školy ve čtenářské gramotnosti. Vybraní žáci vyplnili písemný test 

a online dotazník. Písemný test byl zadán školní inspektorkou. 

 

Na škole proběhla dne 20. 5. 2021 veřejnosprávní kontrola hospodaření organizace na žádost 

Obecního úřadu obce Pěnčín. 

Závěry kontroly jsou pozitivní, bez  shledání významných nedostatků. 

Závěr kontroly hospodaření organizace je přílohou této VZ – Příloha č. 5. 

 

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). 

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 KÚ (ÚZ 33353)        15 168 273 Kč 

Dotace KÚ na dopravu na plavání (ÚZ 33070)                      6 435 Kč 

Provozní dotace obce Pěnčín             1  800 000 Kč 

 Dar v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu                41 000 Kč 

 Dar Preciosa                  10 000 Kč 

 

Hospodářský výsledek organizace za rok 2020 byl 0,- Kč. Tabulka přehledu financování je přílohou této 

VZ – Příloha č. 7. 
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Zapojení školy do projektů 

Škola realizuje 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 MAP II Železnobrodsko. 

Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol, Mléko do škol. 

Škola je  zapojena do projektu Děti na startu. 

Škola byla zapojena do projektu Blue Life. 

Škola realizovala projekt Příběhy našich sousedů. 

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 dobrovolnýmihasiči v obci, s Policií ČR v Jablonci nad Nisou, poradenskými a vzdělávacími 

institucemi v Jablonci nad Nisou a  Liberci, odborem sociálních věcí v Železném Brodě, nadací Preciosa 

Jablonec nad Nisou, MAS achát, ZŠ Pelechovská a ZŠ Školní v Železném  

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 a lektorem technického kroužku školy Ing. Janem 

Tichým. 

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 (zasedání zastupitelstva obce 12.7.2021) 
Zástupce rodičů:   Mgr. Ivana Svobodová, Libor Šeda od 29. 6. 2021 
Zástupce pedagogů:   Mgr. Pavel Hadač (volby - opětovně od 21. 6. 2021) 


