Výroční zpráva o činnosti
Základní školy a mateřské školy Nová Ves nad Popelkou,
příspěvkové organizace

Školní rok 2019/2020
1. Základní údaje o škole
Název školy: Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Popelkou, příspěvková
organizace
Sídlo: Nová Ves nad Popelkou 250, 512 71
Zřizovatel: Obec Nová Ves nad Popelkou
Právní norma školy: právní subjekt od 1.1.2003
Jméno ředitele školy: Mgr. Kateřina Emeriaud Jandová
Kontakt na zařízení: tel: 481 675 156, e-mail: info@skolanovaves.cz
Identifikace školy: 600 099 024
Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a jejich kapacity:
- mateřská škola
28 dětí
- základní škola
45 dětí
- školní družina
25 dětí
- školní jídelna
100 jídel
Školská rada:
Zřizovatel: Marie Kynčlová
Pracovníci školy: Eva Bártová
Rodiče: Mgr. Marek Vodička

2. Charakteristika školy
Základní škola a mateřský škola Nová Ves nad Popelkou je malotřídní škola venkovského
typu s jednou třídou s 1., 2., 3., 4., 5. ročníkem. Historie školy ve vesnici sahá až do 16.stol.
Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna (výdejna).
Škola není typem spádové školy. Žáci, kteří školu navštěvují, jsou většinou místní. Škola
umožňuje vzdělání také žákům s individuálními a specifickými vzdělávacími potřebami i
žákům nadaným. Škola je umístěna v centru obce. Dopravní spojení do obce je možné
železniční (zastávka v obci), autobusová a silniční.

V budově školy je v přízemí kuchyň, kancelář vedoucí kuchyně, šatny žáků.
V prvním patře je jedna kmenová učebna ZŠ, místnost ŠD, ložnice MŠ, ředitelna, kabinet
učebních pomůcek, WC žáků, WC pedagogů. V druhém patře je herna a třída MŠ, WC žáků
MŠ, WC pedagogů, kabinet, šatna žáků.
Materiální vybavenost je dobrá, odpovídající finančním možnostem.
K pohybovým aktivitám využívá škola tělocvičnu v místní sokolovně.
Ve škole působí čtyři pedagogičtí pracovníci. Ředitelka školy je plně aprobovaná pro práci
na 1.stupni ZŠ a zajišťuje výuku přírodovědy, prvouky, výtvarné, pracovní a tělesné
výchovy, anglického jazyka. Druhá učitelka je plně aprobovaná pro práci na 1.stupni a je
zároveň třídní učitelkou. Vyučuje matematiku, český jazyk, hudební výchovu a vlastivědu.
Dvě učitelky MŠ působí také jako vychovatelky ŠD.
Děti mají možnost navštěvovat zájmové kroužky v rámci školní družiny – dramatický,
vyrábění ze dřeva a šikovné ruce – jejich výuku vedou externí zaměstnanci školy.
Škola se nachází ve středu obce a je důležitým centrem nejen vzdělávacím, ale kulturním a
společenským.
Důležitá je nejen spolupráce s žáky a rodiči, ale otevřenost k ostatním obyvatelům obce. Je
důležité, aby škola byla do života obce zakořeněna.
Pro rodiče jsou pořádány třídní schůzky a rodiče mají také možnost po domluvě s vyučujícími
kdykoliv navštívit školu i vyučování.
Projekty a akce, které škola realizuje (bude realizovat), vytvářejí prostor pro budování
dobrých vztahů rodič-škola, rodič-učitel-žák a začlenění školy do širšího kontextu obce.
Akce školy a školky během roku jsou uvedeny dále.

3. Základní údaje o škole a součástech, které škola sdružuje, za školní
rok 2019/2020
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Jeden žák je vzděláván podle § 38 (Vzdělávání v zahraničí) Školského zákona.

4. Vzdělávací programy školy:
1. ročník, 2. ročník, 3. ročník a 4. ročník
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
„ŽIVÁ ŠKOLA“
Celkem se vzdělávalo podle ŠVP 8 žáků.

5. Údaje o pracovnících školy
a) Pedagogičtí pracovníci školy
Interní pracovníci
Externí pracovníci
(DPP)

Počet fyzických osob
2 ZŠ , 2 MŠ, 5 ŠD
0

Další údaje o pedagogických pracovnících:
(k 30. 06. 2020)
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Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů:
(k 30. 06. 2020)
ped.prac. s
odbornou kvalifikací

ped.prac. bez odborné
kvalifikace

0
Základní škola :

2

Mateřská škola

2

0

Školní družina

4

1

Kvalifikovanost ZŠ v % ( podle zákona č.563/2004 Sb., o pedag. pracovnících v platném znění) je 100 %
Kvalifikovanost v MŠ je 100 %.

b) Nepedagogičtí pracovníci ve škol. roce 2019/2020
Interní pracovníci

Počet fyzických osob

Přepočtené úvazky

3

2,48

Další údaje o nepedag. pracovnících:

(k 30.6.2020)
Poř. číslo
1.
2.
3.

Pracovní zařazení
Školnice,uklizečka
Vedoucí ŠJ
Hlavní kuchařka
Kuchařka

Úvazek
0,75
0,35
1,0
0,38

Obor, vzdělání
Dámská krejčová
Kuchařka

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Mgr. Zuzana Boučková –

Novely právních předpisů k 1.1.2020

7. Údaje

o zařazování žáků

a) Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021
Zapsaní do
1.tříd
2019/2020
3

Počet žádostí Nastoupili do
o odklad
1. třídy
2019/2020
0
3

Zapsaní do 1. Počet žádostí
tříd
o odklad
2020/2021
7
2

Nastoupí do
1. třídy
2020/2021
7

b) Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2019/2020
Ročník

Počet žáků celkem Prospělo s
vyznamenáním

1.

3

2.

1

3.

2

4.

2

Neprospělo

Všichni žáci pouze 0
slovní hodnocení)
Žák pouze slovní 0
hodnocení)
Žáci pouze slovní 0
hodnocení
Žáci pouze slovní 0
hodnocení

c) Hodnocení výsledků výchovného působení:
Snížený stupeň z chování na konci škol. roku:
počet
1- výborné
8
2 – uspokojivé
0
3 - neuspokojivé
0

Údaje o integrovaných žácích:
Druh postižení
Ročník
Sluchově postižení
0
Zrakově postižení
0
S vadami řeči
0
Tělesně postižení
0
S kombinací postižení
0
S vývojovými poruchami
0
učení
S vývojovýma poruchami
0
chování

% ze všech žáků
100 %
0
0

Počet žáků
0
0
0
0
0
0
0

d) Jazykové vzdělávání jeho podpora:
Žáci 1.- 4. ročníku se učili cizí jazyk (Anglický jazyk) jako povinný předmět - celkem 8
žáků.

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
V rámci průřezového tématu OSV a v rámci hodin prvouky, přírodovědy a vlastivědy
bylo s dětmi pracováno na vzájemné úctě k druhému člověku a prevenci sociálně
patologických jevů způsobem přiměřeným jejich věku. Toto téma bylo dle potřeby
řešeno v aktuálních situacích.

8. Údaje o inspekční a kontrolní činnosti
Ve školním roce 2019/2020 nebyla v ZŠ, MŠ provedena ČŠI inspekční činnost.
Ve školním roce 2019/2020 nebyla provedena kontrola čerpání finančních prostředků dle
&161 odst. 6 písm. b) zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání.

9. Další údaje o činnosti školy školní rok 2019/2020
Akce kulturní a sportovní a doplnění výuky
V září až listopadu všechny děti ZŠ absolvovaly plavecký výcvik v Jičíně.
Od 11.3.2020 do 24.5.2020 probíhala v naší škole z důvodu vyhlášení nouzového stavu
výuka na dálku. V pondělí 25.5.2020 jsme se zase všichni společně sešli a mohli tak
společně zakončit školní rok v lavicích.
Na začátku června jsme se s dětmi vypravili do lesa ke studánce a po zimě jsme ji vyčistili.
V červnu jsme s dětmi podnikli pěší výlet do blízkého okolí – na zříceninu hradu
Bradlec.
Během roku se děti v rámci HV učily základům hraní na zobcovou flétnu.

Mimoškolní činnosti a spolupráce s rodiči a s obcí
1. Spolupráce s obcí
Kvůli vyhlášení nouzového stavu jsme během školního roku nemohli uskutečnit
tradiční vystoupení dětí na zasedání zastupitelstva obce.
Děti z MŠ vystoupily na Mikulášské besídce pořádané obcí a potěšily básničkami
a písněmi.

2. Mimoškolní činnosti
V listopadu se uskutečnilo ve škole pro děti ZŠ i MŠ a jejich rodiče Martinské setkání. S dětmi jsme upekli martinské rohlíčky. Při setkání si zahráli příběh – legendu o
sv. Martinovi. Za zpěvu písní děti putovaly s vlastnoručně vyrobenou lucerničkou tmou,
aby se rozdělily s žebrákem o martinské rohlíčky. Letos děti překvapil sv. Martin, který
v temném večeru přijel na koni do vesnice. Na zahradě jim potom nechal zlaté podkovičky.
Advent jsme otevřeli v prostorách školy společně s dětmi ZŠ i MŠ a jejich rodiči
Adventním setkáním. Z malé slavnosti se zpěvem adventních písní si každé dítě domů
odnášelo zapálenou svíčku- adventní světýlko.
V předvečer svátku sv. Mikuláše přišel na školní zahradu sv. Mikuláš s anděly a
čerty. Děti prožili slavnostní podvečer společně s rodiči.
V prosinci 2019 proběhla Vánoční besídka. Děti si připravily pro své blízké hezký
program. Děti ze ZŠ zahrály Pastýřskou hru o narození Ježíška a děti z MŠ zazpívaly a

zarecitovaly vánoční písně a básně. Po vystoupení si děti spolu s rodiči užily předvánoční
vyrábění, každý si domů odnesl hezké vánoční ozdoby a drobnosti.
V prosinci děti ze ZŠ zahrály Pastýřskou hru pro stařečky a stařenky v Domově
důchodců v Jičíně.
V únoru jsme tradičně vyráběli hromniční svíčky z včelího vosku.
V březnu jsme již tradičně uspořádali Masopustní veselí s průvodem masek obcí
a tancem, hudbou. Průvod jsme zakončili na školní zahradě.
Byla to velmi podařená akce plná radosti, zábavy, dobrot, tance a hudby.
V červnu jsme s dětmi ZŠ oslavili Den studánek. Vydali jsme se vyčistit pramínek s pitnou vodou v nedalekém lese.
V červnu jsme připravili pro rodiče a přátele školy malou zahradní slavnost s výstavou obrázků a výrobků dětí ZŠ, kde hlavním programem bylo představení pohádky
Dlouhý, široký a bystrozraký.

ZŠ Nová Ves n. Pop.

Hospodářská část
1. Hlavní činnost organizace
Příjmy zabezpečující činnost organizace :
Poskytnutá dotace celkem
V tom

dotace ze SR
dotace od zřizovatele
grant doprava na plavání

Čerpání fondů
Ostatní příjmy
Neinvestiční náklady celkem :

3 950 675,52
3 614 725,60
3 087 810,06
512 415,00
14 500,00
85 215,45
250 734,47
3 916 689,00

Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 33 986,52 Kč, který vznikl
úsporou provozních prostředků.
2. Doplňková činnost organizace
Příspěvková organizace má doplňkovou činnost. Hospodářský výsledek činil
13 197,22 Kč.
3. Výsledky inventarizace za rok 2019
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
4. Fondy
Rezervní fond
FKSP
FRM
Fond odměn
5.Plnění nápravných opatření
Organizaci nebylo uloženo žádné nápravné opatření.

6 772 930,50
122 728,00
1 012 226,22
16 984,70

59 833,09
81 366,13
0,00
46 514,98

