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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:
Školní vzdělávací program:

RED IZO: 600 078 256
datum zápisu školy do rejstříku: 1. 1. 2005
datum zahájení činnosti: 5. 3. 1996
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)
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Vedení školy:
Školská rada:

Zástupce zřizovatele:
Zástupce rodičů:
Zástupce pedagogů:

IZO
IZO

102177295
116300272

kapacita 270 žáků
Kapacita 60 žáků

Mgr. Martin Zicháček – ředitel školy
Mgr. Martina Ferstlová – zástupkyně ředitele
zřízena dne 20. 12.2005
nyní pracuje od 01. 01. 2018 ve složení:
Michal Bernat
Mgr. Ivana Svobodová
Mgr. Pavel Hadač
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Stručná charakteristika školy a přehled oborů vzdělávání
Základní škola Pěnčín 22 je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Pěnčín. Je spádovou
školou pro 7 okolních vesnic. Škola je úplná s devíti postupnými ročníky a má dvě oddělení školní družiny.
V posledních letech ji v průměru navštěvuje přes 200 žáků.
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 2019/2020
Školní vzdělávací program:

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

Kód oboru:

79-01-C/01

Základní škola

Předmět
Český jazyk
Německý jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Informatika
Chemie
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví
Hudební výchova

Stav
1.
8+1

2.
8+2

3
6+2

4.
6+2

5.
6+1

6.
4

7.
4

4
2

4+1
2

3
4+1
2+1

3
4+1

3
4+1

3
4

3
4

2
1+1

1+1
2
1

0+1

0+2

1

2
2
2
2
0+1
1
1

1+1
2
2
2
1
1
1

1

1

1

1

3

8.
4
0+3
3
4

9.
4
0+3
3
4+1

0+1
2
1+1
1+1
1+1
2
1

1
1+1
2
1+1
1+1
1+1
1

1

1

50+8
0+6
21
36+5
6+1
3+1
3+1
2+4
3+1
6+2
6+2
6+2
7+1
3+1
2
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Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova
Zeměpisná praktika
Aj-konverzace

1
1
2

1
1
2

2019/2020
1
1
2

2
1
2

2
1
2

2
1
2

2
1
2

1
0
2
0+1

0+1

1
1
2
0
0+1

13
8
18
0+1
0+2

Týdenní dotace
povinných předmětů

20

22

24

26

26

28

30

32

32

202+38
240

Disponibilní dotace

1

3

4

4

3

2

4

8

9

38

Zájmová činnost
Keramický kroužek 1

Mgr. Martina Ferstlová

Keramický kroužek 2

Mgr. Lenka Stružská

Hra na flétnu

Mgr. Andrea Hořáková

Vaření a stolování I.

Iva Landová

Vaření a stolování II.

Mgr. Miluše Halamová

Tělovýchovné aktivity

Mgr. Pavel Hadač

Volejbal

Mgr. Jitka Drobíková

Aj pro I. třídu

Mgr. Monika Mastníková a Mgr. Lenka Stružská

Aj pro II. třídu

Mgr. Monika Mastníková a Mgr. Martina Ferstlová

Zdravotnický kroužek

paní Ludmila Fidlerová

Technický kroužek, robotika

Bc. Jan Tichý (student TUL)

Úspěchy, výsledky olympiád a soutěží

Výsledky olympiád a soutěží jsou Přílohou č. 2.

4

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2019/2020

Personální údaje
NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Lenka Kožíšková
Lenka Pavlatová
Kateřina Štrynclová
Ruslan Pylypyshyn
Irena Sybalová
Dana Beldová

účetní
vedoucí nepedagog. pracovníků, uklízečka
uklízečka
školník
uklízečka
uklízečka

celkem úvazků

4,54

počet nepedagogických pracovníků
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PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Mgr. Martin Zicháček
Mgr. Martina Ferstlová
Mgr. Lenka Stružská (1)
Mgr. Renata Pospíšilová
Mgr. Andrea Hořáková
Mgr. Jarmila Hasenkopfová
Iva Landová
Mgr. Pavel Hadač
Mgr. Jitka Drobíková
Mgr. Lucie Židková
Mgr. Lenka Stružská (2)
Mgr. Jitka Adamovská
Marková Dagmar
Mgr. Miluše Halamová
Mgr. Jana Bejdáková
Mgr. Monika Mastníková
Šárka Plívová
Dagmar Marková
Alena Mařasová
Bc. Miluše Vojtěchová
Mgr. Monika Mastníková

praxe

ředitel ZŠ, metodik ICT
zástupce řed. ZŠ, koordinátor ŠVP
třídní učitelka - 1. třída
třídní učitelka - 2. třída
třídní učitelka - 3. třída
třídní učitelka - 4. třída
třídní učitelka - 5. třída
třídní učitelka - 6. třída
třídní učitelka - 7. třída, metodik ICT
třídní učitelka - 8. třída
třídní učitelka - 9. třída, výchovný poradce
učitelka 2. stupně ZŠ
učitelka 2. stupně ZŠ
učitelka 2. stupně ZŠ
učitelka 2. stupně ZŠ
učitelka 2. stupně ZŠ
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga

Mgr. Monika Mastníková
vychovatelka ŠD
Bc. Miluše Vojtěchová, Dis. vychovatelka ŠD
5

6 - 12 let
nad 32 let
19-27 let
27-32 let
19-27 let
27-32 let
nad 32 let
6 -12 let
19-27 let
12-19 let
27-32 let
12-19 let
19-27 let
nad 32 let
12 -19 let
6 – 12 let
2 - 6 let
19-27 let
nad 32 let
12 -19 let
6 – 12 let

12 – 19 let
12 - 19 let
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průměrný věk pedagoga

50,2

celkově úvazků

17,2

počet pedagogů

19

Informace o řízení školy, vyhodnocení školního roku
V rámci školního roku byly stanoveny tyto klíčové oblasti rozvoje školy a cíle:
-

Aktualizace vzdělávacích plánů v oblasti ICT. Plnění ŠVP s důrazem na kompetenční složku
a budování gramotností.

-

Využívání ICT ve výuce i správě školy (přechod do systému Bakalář). Související aktualizace
školní dokumentace (školní a klasifikační řád).

-

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

-

Vznik volnočasového kroužku pro žáky, kteří nemohou být umístěni do ŠD.

-

Realizace projektu IROP – Vybudování odborných učeben ZŠ Pěnčín 22.

-

Realizace projektu Šablony II ZŠ Pěnčín 22 JB.

-

Vybavení nově vzniklých prostor sborovny, ředitelny.

-

Vznik nové serverovny, zasíťování historické budovy školy.

Většinu vytyčených cílů řídil a koordinoval ředitel školy ve spolupráci se zástupkyní školy,
pedagogickými i nepedagogickými pracovníky, obcí Pěnčín a ostatními spolupracujícími subjekty.

Vyhodnocení školního roku
Všechny důležité cíle školního roku byly splněny, nicméně zde došlo k dílčímu narušení plnění
vybraných cílů kvůli krizi Covid-19 na jaře roku 2020. Druhé pololetí školního roku tak bylo významně
ovlivněno vzniklou situací (Covid-19) zejména v pedagogické oblasti.
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Materiální oblast
Nejvýznamnějším úkolem školního roku v materiální oblasti bylo ve spolupráci se zřizovatelem
dohlížet nad realizací projektu IROP – Vybudování odborných učeben ZŠ Pěnčín 22. V nové přístavbě školy bylo
nutno vybavit: keramickou dílnu, řemeslnou dílnu a robotickou laboratoř, multimediální jazykovou učebnu,
multifukční učebnu pro 1. stupeň. Vše se během školního roku podařilo připravit a realizovat dodávky do
nových učeben. V rámci projektu IROP se jednalo o dodávky za 2 964 421,35 Kč (z toho dotace 2 816 200,28
Kč). Novou přístavbu školy, která byla dokončena k 31. 7. 2019, se podařilo během školního roku 2019/2020
kompletně vybavit a k 31. 7. 2020 vznikly v nové přístavbě 4 nové učebny: keramická díla, řemeslná dílna
s robotickou laboratoří, multifunkční učebna přírodních věd pro 1. stupeň, multimediální učebna 2. stupně
s jazykovou laboratoří. V nové přístavbě školy také vznikla nově vybavená serverovna školy.
V rámci souvisejících dispozičních změn a rekonstrukce jednoho patra v hlavní budově školy v létě
2019, se podařilo na podzim roku 2019 vybavit novou školní sborovnu, sekretariát a ředitelnu.
Dále se během podzimu 2019 a jara 2020 podařilo zrekonstruovat novou školní knihovnu. Část
vybavení byla pořízena z prostředků projektu Šablony II ZŠ Pěnčín 22 JB.
ICT
Dodávky ICT v rámci projektu Vybudování odborných učeben ZŠ Pěnčín 22, společně s nákupem ICT
vybavení z projektu Šablony II ZŠ Pěnčín 22 JB v rámci tzv. Šablon II (OP VVV), společně s investicemi do nové
školní sítě, nové serverovny a učitelských notebooků z prostředků zřizovatele, tvoří dohromady významný
posun v oblasti vybavení školy IT technologiemi a zapadají tak do širší koncepce digitalizace školy.
V srpnu 2020 došlo na základě spolupráce v projektu SYPO k metodické podpoře vyučujících
informatiky a na základě toho došlo k aktualizaci výukových plánů v oblasti ICT pro všechny ročníky školy.
V rámci projektu Šablony II ZŠ Pěnčín 22 JB škola během školního roku plnila ICT aktivitu, kdy využívala
mobilní učebnu 2 x 10 žákovských notebooků ve všech třídách 2. stupně.
V druhém pololetí školního roku škola zavedla zkušební provoz informačního systému Bakalář pro žáky
i rodiče (modul žákovská knížka a elektronická komunikace). Na konci školního roku škola provedla
elektronické šetření mezi rodiči ohledně vyžívání systému Bakalář. 88 % zákonných zástupců vidělo
v elektronické žákovské knížce spíše výhody oproti nevýhodám. (Dotazník k Bakaláři je Příloha č. 8)
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Vnitřní předpisy
V souvislosti s plánovaným přechodem na elektronickou žákovskou knížku a elektronickou komunikaci
v systému Bakalář byl na základě práce učitelského sboru aktualizován klasifikační řád školy a školní řád.
Školská rada projednala změny ve školním řádu 24. 8. 2020.

Vznik volnočasového kroužku
Po dohodě se zřizovatelem, který poskytl do rozpočtu školy určené prostředky, škola začala provozovat
každodenní zájmovou činnost pro žáky 1. stupně, kteří nenavštěvují školní družinu. Vedením volnočasového
kroužku byla pověřena Alena Mařasová, která na škole v minulém školním roce působila jako vychovatelka
školní družiny.

Pedagogika školy
Školní vzdělávací program byl plněn s důrazem na kompetenční složku a budování gramotností žáků.
Vedení školy začalo spolupracovat se ZŠ Ostašov v Liberci v oblasti čtenářské gramotnosti a profesního sdílení.
V rámci této spolupráce byl školám na konci školního roku nabídnut vstup do projektu Pomáháme školám
k úspěchu, který je zaměřen na posilování čtenářské gramotnosti a kolegiální spolupráce na školách.
Školní pedagogický sbor absolvoval společný pracovní výjezd 28. – 29. srpna 2020 s cílem pracovat
společně na nové vizi školy. Na pracovním setkání byla potvrzena společná shoda na nutnosti zaměřovat se na
budování kompetencí a gramotností u žáků školy, potřeba balancovat prvky tradiční školy a moderních
přístupů, byly diskutovány hodnoty, jež pedagogický sbor společně zastává, dále byly vytvořeny krátkodobé
a střednědobé plány ve vybraných oblastech, došlo k pojmenování rizik, které školu mohou ohrožovat.
Covid-19
Druhé pololetí školního roku významně poznamenalo zavření školy po jarních prázdninách od
16. března 2020. Část plánovaných aktivit a akcí tak nemohla být realizována (školení, projektové dny, školní
akce, výuka plavání). Žáci druhého stupně se již do konce školního roku prezenčně do školy nevrátili, od 25.
května se vrátila k prezenční výuce přibližně polovina žáků 1. stupně.
Škola pracovala po dobu nepřítomnosti žáků v režimu distanční výuky. Každou neděli byl zveřejňován
žákům a rodičům na školním webu přehled učiva pro následující týden. Žáci 5. – 9. tříd využívali pro
komunikaci s učiteli aplikaci Microsoft Teams, rodiče a žáci 1. – 4. tříd využívali komunikaci přes Bakaláře,
WhatsApp nebo email.
Škola postupovala ve všech oblastech dle metodických pokynů MŠMT. Ve dnech 24. 6. 2020 až 26 .6.
2020 a 29. až 30. 6. bylo vyhlášeno ředitelské volno.
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení
na SŠ
Zápis k povinné školní docházce
Zápisu do první třídy se pro školní rok 2019/2020 dostavilo celkem 24 žáků, byly kladně vyřízeny 4
žádosti o odklad povinné školní docházky. Přijato bylo 20 žáků.
V září 2019 celkem do 1. třídy nastoupilo 20 žáků.
Změny v ostatních třídách
Do druhé třídy přišel během školního roku 1 nový žák, do třetí třídy od září přibyla 1 nová žákyně, do
čtvrté přišli dva žáci a v průběhu roku ještě jedna nová žákyně, z páté třídy odešel 1 žák, přibyly 2 žákyně a po
pololetí ještě jedna žákyně, do šesté třídy přišel 1 žák a 1 odešel. Devátá třída byla bez jednoho žáka, který
ukončil školní docházku v 8. třídě.
Přijímací řízení na SŠ
Z deváté třídy (20 žáků) bylo přijato 20 žáků na střední školy a učební obory s maturitou.
Probíhaly konzultace rodičů žáků 9. třídy s třídním učitelem, individuální konzultace s výchovnou
poradkyní.

Vycházející žáci:

počet 20

Gymnázium U Balvanu Jablonec n. N.

1

Gymnázium Dr. A. Randy Jablonec n. N.

2

VOŠMOA a OA Jablonec nad Nisou - cestovní ruch

2

SZŠ Liberec

1

SZŠ Turnov, masér ve zdravotnictví

2

SŠ gastronomie a služeb, Jablonec nad Nisou

1

SPŠ technická Jablonec nad Nisou, elektrikář

2

SŠ a MŠ Liberec, mechanik-elektronik

1

SŠ vizuální tvorby, Hradec Králové

1
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Euroškola Strakonice, hotelnictví

1

SUPŠ Železný Brod, aplikovaná chemie

1

SŠ právní Liberec

1

ISŠ Vysoké nad Jizerou, autotronik

1

Střední zemědělská škola Poděbrady, veterinářství

1

SŠ hospodářská a lesnická, Frýdlant, sociální služby

1

SOŠ Schola Humanitas, Litvínov, ekologie a životní prostředí

1

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. 2019
Škola
ZŠ Pěnčín



Počet tříd
9 + 2 ŠD

Počet žáků
223

Φ na žáka
24,77

Φ na učitele
14,86

Prospěch k 30. 6. 2020

Ročník

Počet žáků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Celkem

19
28
29
24
28
32
23
23
20
226

Prospělo s
vyznamenání
19
26
29
13
16
14
11
13
7
148

10

Prospělo
0
2
0
11
12
18
12
10
13
78

Neprospělo
0
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Výchovná opatření k 30. 6. 2020

Výchovná opatření
Pochvala třídního učitele
Napomenutí tř. učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy

Počet žáků na 1.
stupni
3
7
0
3

Počet žáků na 2.
stupni
6
16
0
12

Celkem
9
23
0
15

Na konci školního roku se nekonaly opravné zkoušky.



Absence

Zameškané
hodiny
Omluvené
Neomluvené

1.
pololetí

Průměr na
žáka/1. pololetí

2.
pololetí

Průměr na
žáka/2. pololetí

7 737
0

33,93
0

3169
6

14,022
0,026

Celkem
za celý
rok
17 396
8

Průměr na
žáka
78,924
0,036

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 2019/2020 je přílohou
VZ – Příloha č. 3.
Závěrečná zpráva výchovné poradkyně Mgr. Lenky Stružské za školní rok 2019/2020 je přílohou VZ – Příloha
č. 4.
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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.

Vzdělávání pedagogických pracovníků
DVPP 2019/2020
Pedagog

školení (název, organizace, lektor)

datum a místo

M. Ferstlová, M.
Zicháček

Bakaláři - suplování (Mgr. V. Vorlová)

01.08.2019

M. Ferstlová, M.
Zicháček

čtenářská gramotnost a profesní sdílení na ZŠ Ostašov

2. 10. 2019, 2. 3. 2020, 15. 6. 2020

všichni ped. pracovníci

Bakalář – ŽK, třídnice (Mgr. V. Vorlová)

13.01.2020 a 27. 8. 2020

Hořáková, Pospíšilová

Letem světem v pohybových hrách s hudbou (TANDEM, E. Jenčková)

26.2.2020, Semily

Adamovská, Marková

Hodnocení žáků se specifickými poruchami učení

13.2.2020, Liberec

Landová I.

Online kurz Učíme děti, nebo matematiku? podle M. Hejného

1.6. zahájení - 30.6. ukončení

L. Stružská 1, I. Landová Spolupráce ve skupině a v týmu (doc. Blahutková, M.)

19.09.2019, PPP JBC

J.Bejdáková, J.
Adamovská

01.11.2019 JerGym Lbc

Tricked into Speaking a CPT ( Mgr.Jana Buňková a Chris Bain) - školení
od OUP
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E40-03-17-201 - Minirobot Ozobot ve výuce – NPI ČR

18. března 2020 - zrušeno

VEX IQ – robotika – ZŠ Pěnčín 22

27. 8. 2020

jiné formy DVPP
Hadač

Kemp učitelů Lipno (Sazka - olympijský víceboj)

29.11.-1.12.2019 Lipno

Židková

Supervize

31.1.2020, SVP Frýdlant

Židková

Matematika pro život - základní školy

25.2.2020, NPI ČR Liberec

Halamova

Práce s Excelem

27.2.2020, SUPŠs Žel.Brod

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti


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



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



Regionální televize RTM a Český rozhlas – reportáže a články o nové přístavbě školy



Aktivity v rámci projektu Příběhy našich olympioniků



Kulturní programy
o

29. 11. 2019 - předvánoční akce pro žáky i rodiče (vánoční dílničky) + rodinná soutěž o
nejhezčí svícen + navazující obecní akce rozsvěcení stromečku

o

18. 12. 2019 setkání se seniory z místního domova důchodců na základní škole (žáci a učitelé
připravili pro seniory program)

o

Festival Pěnčínská nebo školní akademie a rozloučení s 9. třídou – zrušeno kvůli Covid-19

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

Inspekční činnost a kontrolní činnost
Ve školním roce 2018/2019 neproběhla žádná inspekční činnost ze strany ČSI v místě školy.
Na škole proběhla dne 28. 5. 2020 veřejnosprávní kontrola hospodaření organizace na žádost Obecního
úřadu obce Pěnčín.
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Závěry kontroly jsou pozitivní, bez shledání významných nedostatků.
Závěr kontroly hospodaření organizace je přílohou této VZ – Příloha č. 6.

Základní údaje o hospodaření školy a o financování z cizích
zdrojů
Hlavní příjem finančních prostředků pochází ze státní dotace na přímé vzdělávací náklady, která je
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 3353)

13 813 015 Kč

Dotace KÚ (ÚZ 33076)

39 298 Kč

Provozní dotace obce Pěnčín

1 250 000 Kč

Dotace EU – Šablony II

1 059 234 Kč (celkem za projekt)

Příjmy z vedlejší činnosti – pronájem tělocvičny

29 455 Kč

Dotace KÚ doprava Educa

3 800 Kč

Hospodářský výsledek organizace za rok 2019 byl 0,- Kč. Tabulka přehledu financování je přílohou této VZ –
Příloha č. 7.
Financování z cizích zdrojů
Škola realizuje projekt Šablony II ZŠ Pěnčín 22 JB v rámci tzv. Šablon II v rámci OP VVV. Rozpočet
projektu s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012998 je 1 059 234 Kč. Škola zvolila aktivity v souladu s nově
budovanou pedagogickou koncepcí školy, kde je kladen důraz na podporu gramotností žáků.
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Opakovaně byly zvoleny šablony tvz. klubů – jazykový, čtenářský, matematický. Dále byla zvolena ICT šablona
pro nákup tzv. mobilní učebny – 2 sady po 10 žákovských noteboocích.

Škola realizovala prostřednictvím obce Pěnčín projekt Vybudování odborných učeben ZŠ Pěnčín 22 z
IROP v rámci 6. výzvy MAS Achát-IROP-Podpora infrastruktury pro vzdělávání II. Registrační číslo projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011481 s celkovými náklady 2 964 421,35 Kč. V rámci projektu byly ve škole
vybudovány tyto nové a moderní učebny: 1. řemeslná dílna s robotickou laboratoří, 2. multifunkční učebna
přírodních věd pro 1. stupeň, 3. multimediální jazyková učebna s jazykovou laboratoří.

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 realizovala projekt Vybudování odborných učeben ZŠ Pěnčín 22 z IROP v rámci 6. výzvy MAS
Achát-IROP-Podpora
infrastruktury
pro
vzdělávání
II.
Registrační
číslo
projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011481.
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 je zapojena do projektu Markétina dopravní výchova.
Škola byla zapojena do dražby fotek na podporu školy v Kambodži (Oči dokořán).
Škola realizovala projekt Poznej naše olympioniky – účast a realizace byla významným úspěchem.

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
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hasiči v obci, s Policií ČR v Jablonci nad Nisou, poradenskými a vzdělávacími institucemi v Jablonci nad Nisou
a Liberci, odborem sociálních věcí v Železném Brodě, nadací Preciosa Jablonec nad Nisou, MAS achát.

Od školního roku 2019/2020 spolupracujeme se ZŠ Ostašov v Liberci v rámci čtenářské gramotnosti
a profesního sdílení.
V rámci IT spolupracujeme s firmou Cotrex a lektorem technického kroužku školy Bc. 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: zřízena dne 20. 12.2005
nyní pracuje od 01. 01. 2018 ve složení:
Zástupce zřizovatele:

Michal Bernat

Zástupce rodičů:

Mgr. Ivana Svobodová

Zástupce pedagogů:

Mgr. Pavel Hadač
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