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

Školní rok 2020/2021
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
24 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 osm pedagogických pracovníků. Ředitelka školy je plně aprobovaná pro
práci
na 1.stupni ZŠ a je třídní učitelkou II. Třídy ( 3.,4.,5. Ročník) a zajišťuje výuku přírodovědy,
prvouky, českého jazyka, matematiky, hudební výchovy. Druhá učitelka je třídní učitelkou I.
Třídy ( 1.,2. Ročník) a je plně aprobovaná pro práci na 1.stupni. Vyučuje matematiku, český
jazyk, prvouku, výtvarnou výchovu, informatiku a vlastivědu. Další paní učitelka vyučuje
anglický jazyk a pracovní činnosti a je zároveň vychovatelkou ve školní družině. Dále
dochází na výuku hudební výchovy pan učitel a na výuku výtvarné výchovy pro starší děti
paní učitelka, která zároveň vede kroužek šikovné ruce. Kroužek vyrábění ze dřeva vede plně
aprobovaný pan učitel, který je zároveň umělecky činný ve svém oboru.
Dvě učitelky MŠ působí také jako vychovatelky ŠD.
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 2020/2021
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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 , 4. ročník a 5 ročník
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
„ŽIVÁ ŠKOLA“
Celkem se vzdělávalo podle ŠVP 18 žáků.

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

Počet fyzických osob
Přepočtené úvazky
6 ZŠ( z nich někteří
4,97
působí v ŠD), 2 MŠ, 1 ŠD
2
0,03

Další údaje o pedagogických pracovnících:
(k 30. 06. 2021)
Poř.číslo Prac. zařazení
úvazek
1.

Kvalifikace, obor,
vzdělání
Vysokoškolské,
1.stupeň, AJ

Roků ped.
praxe

V zastoupení
ředitelky ZŠ a MŠ

ZŠ - 1,00

2.

Učitelka MŠ

Středoškolské

27

3.

Učitelka MŠ

Středoškolské

4

4.

Učitelka ZŠ (AJ a
prac.činnosti)a
vychovatelka v ŠD
Učitelka ZŠ

1,00 v MŠ
0,016 v ŠD(DPP)
1,00 v MŠ
0,016 v ŠD(DPP)
0,27 v ZŠ
0,43 v ŠD

Vysokoškolské

1

1,00 – ZŠ

5.

Vysokoškolské2.stupeň

3

třídní učitelka

6.

Vychovatel ŠD

0,06

4

7.

Učitelka v ZŠ
(VV) a
Vychovatelka ŠD
Učitel v ZŠ (HV)

0,09 v ZŠ
0,03 v ŠD

Vysokoškolské,
2.stupeň
Středoškolské

8.

0,045 v ZŠ

Středoškolské

7

3

1

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů:
(k 30. 06. 2021)
ped.prac. s
odbornou kvalifikací

ped.prac. bez odborné
kvalifikace

2 (výuka VV a
HV)

Základní škola :

3

Mateřská škola

1

1 ( probíhá
vzdělávání)

Školní družina

2

1

Kvalifikovanost ZŠ v % ( podle zákona č.563/2004 Sb., o pedag. pracovnících v platném
znění) je 60 %
Kvalifikovanost v MŠ je 50 %.

b) Nepedagogičtí pracovníci ve škol. roce 2020/2021
Interní pracovníci

Počet fyzických osob

Přepočtené úvazky

3

2,53

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
0,43

Obor, vzdělání
Dámská krejčová
Kuchařka

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Během uplynulého školního roku byly téměř všechny vzdělávací aktivity pro pedagogy
zrušeny, probíhaly pouze formou online-vzdělávání.
7. Údaje

o zařazování žáků

a) Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022
Zapsaní do
1.tříd
2020/2021
9

Počet žádostí Nastoupili do
o odklad
1. třídy
2020/2021
2
9

Zapsaní do 1. Počet žádostí
tříd
o odklad
2021/2022
11
0

Nastoupí do
1. třídy
2021/2022
10

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

Počet žáků celkem Prospělo s
vyznamenáním

Neprospělo

1.

9

2.

3

3.

1

4.

3

Žáci pouze slovní 0
hodnocení

5.

2

Jeden
žák 0
hodnocen slovně,
jeden prospěl s
vyznamenáním

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

c) Hodnocení výsledků výchovného působení:
Snížený stupeň z chování na konci škol. roku:
počet
1- výborné
18
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.- 5. ročníku se učili cizí jazyk (Anglický jazyk) jako povinný předmět - celkem 18
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 2020/2021 nebyla v ZŠ, MŠ provedena ČŠI inspekční činnost. Došlo pouze
k šetření situace v období distančního vzdělávání formou řízeného telefonního rozhovoru.
Ve školním roce 2020/2021 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 2020/2021
Akce kulturní a sportovní a doplnění výuky
V září až listopadu všechny děti ZŠ absolvovaly plavecký výcvik v Jičíně. Kurz byl
bohužel z důvodu různých opatření ukončen již v říjnu.
Od konce října 2020 do začátku prosince 2020 probíhala v naší škole z důvodu vyhlášení
nouzového stavu distanční výuka, která pokračovala pro starší děti až do poloviny
dubna 2021, kdy jsme se zase všichni sešli a mohli tak společně zakončit školní rok
v lavicích.
Na začátku června jsme se vypravili do lesa ke studánce a po zimě jsme ji vyčistili.
V červnu jsme podnikli výlet do blízkého okolí –navštívili jsme rozhlednu na Kozákově
a starou Drábovnu.
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 ZŠ na zasedání zastupitelstva obce.

2. Mimoškolní činnosti
Kvůli vyhlášení nouzového stavu jsme během školního roku nemohli uskutečnit
většinu školních slavností – neproběhlo Martinské setkání, také jsme společně nemohli
přivítat adventní čas či popřát si hezké Vánoce na vánoční besídce. Ani jsme se letos
nepotěšili při Masopustním veselí a se zimou jsme se doma rozloučili každý sám a
společně jsme nevynesli Morenu ze vsi.
V předvečer svátku Sv. Mikuláše ale již mohl přijít na školní zahradu sv. Mikuláš
s anděly a čerty. Děti prožily slavnostní podvečer společně s rodiči.
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 byly představení
pohádek Zlatá rybka a O kohoutkovi a slepičce.

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

4 432 382,99
4 169 162,00

dotace ze SR
dotace od zřizovatele
grant doprava na plavání

3 647 173,00
510 303,00
11 686,00

Čerpání fondů
Ostatní příjmy
Neinvestiční náklady celkem:

59 079,46
204 141,53
4 395 779,80

Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 36 603,19 Kč, který vznikl
úsporou provozních prostředků.
2. Doplňková činnost organizace
Příspěvková organizace má doplňkovou činnost. Hospodářský výsledek činil
22 350,41 Kč.
3. Výsledky inventarizace za rok 2020
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.
V Nové Vsi nad Popelkou 16. 8. 2021
Mgr. Zuzana Boučková, v zastoupení ředitelky

6 772 930,50
122 728,00
1 042 578,22
16 984,70

47 937,37
82 071,17
0,00
46 514,98

