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1 ) Charakteristika školy 
 
 
 
Základní údaje: 
 
 
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Pěnčín 
Adresa školy: ZŠ a MŠ Pěnčín, Pěnčín 17, 463 45 
Právní forma: právní subjekt 
Způsob hospodaření: příspěvková organizace 
IČO: 72743689 
Identifikátor zařízení: 600080048 
Zřizovatel: Obec Pěnčín 
Ředitel školy: Jana Seiwaldová 
Vznik PO: 1. leden 2003 
Kapacita školy:                  55 žáků 
Kapacita školní družiny:    25 žáků 
Kapacita školní jídelny:    100 jídel  
Kapacita mateřské školy:   40 dětí 
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Základní škola Pěnčín má již 136tiletou tradici. 
V současnosti je školou trojtřídní. Dalšími jejími součástmi 
jsou školní družina v téže budově, v samostatné budově č. p. 
109 Pěnčín pak mateřská škola a školní jídelna. Škola dále 
využívá pro výuku, zájmové kroužky a školní i mimoškolní 
akce sál sokolovny Pěnčín, sportovní areál TJ Pěnčín, 
k veřejným vystoupením, divadelním představením, 
koncertům též sál kulturního domu v Pěnčíně. 
Ve škole je pět učeben. V přízemí je jedna učebna využívána 
hlavně pro provoz družiny a k výuce. V 1. patře jsou 
umístěny tři učebny, z nichž jedna je počítačová. Ve druhém 
patře je učebna pro výuku výtvarné výchovy, která bývá 
využita také k výuce jiných předmětů – dle potřeby.  
V kabinetě tohoto patra je umístěna vypalovací pec a zřízena 
keramická dílna. Dalším prostorem možným k využití pro 
výuku je zahradní altán na školní zahradě. 
   Škola je zařazena do sítě škol rozhodnutím MŠMT z 2. 2. 
1996. Základní škola a mateřská škola v Pěnčíně je školou 
spádovou, takže ji vedle místních dětí navštěvují i děti z obcí 
Čtveřín, Doubí, Soběslavice, Vlastibořice, případně dalších. 
Pravidelný svoz je zajištěn mikrobusem obecního úřadu.   
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Využití prostor 

• přízemí ZŠ – vstup do budovy, třída využívaná 
především pro potřeby družiny, ale v dopoledních 
hodinách i pro výuku, šatna, sborovna, jídelna 
s kuchyňkou, malý sklad, WC chlapců, vstup do 
kotelny, východ na zahradu. 

• 1. patro – 2 třídy, učebna PC, ředitelna, WC dívek,  
• 2. patro -1 učebna, 2 kabinety pomůcek, do většího 

kabinetu byla umístěna keramická pec. 
• budova MŠ: prostory MŠ - prostorově vyhovující  

pro 2 třídy, kabinety, kanceláře MŠ, 2 jídelny, z nichž 
obě lze využít i ke klidovým činnostem dětí z MŠ, 
školní kuchyň, 2 WC, umývárna, sklady potravin 

• součástí zařízení jsou dvě školní zahrady, vybavené 
průlezkami, zábavnými a herními prvky. 
 
Nad horním schodištěm byla z bezpečnostních 
důvodů instalována síťová konstrukce. 
Na obou zahradách stojí zahradní altány. Školní 
zahrada je zčásti oplocena plotem se síťovou 
nástavbou proti přepadávání předmětů na sousední 
pozemek. 
Na naší školní zahradě mají děti k dispozici i 
pískoviště kryté sítí. 
I nadále je využíván vyvýšený zeleninový záhon, který 
byl v tomto školním roce znovu vystavěn, tentokrát 
z recyklovaných plastů. Záhon byl vystavěn z financí 
z dotace od nadace Preciosa. 
Zahrada při MŠ je bohatě vybavena herními prvky, se 
starším, ale i novým datem pořízení. Mimo to se   
pyšní okrasnými rostlinami a skalkou, které ji 
zkrášlují, pěstebním záhonem zeleniny a malým zoo 
koutkem. 
Všechny herní prvky splňují všechna bezpečnostní 
pravidla a žádný nebyl vyřazen z provozu.  
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V rámci úprav byla prodloužena nástavba nad 
stávajícím plotem. Ještě by bylo třeba tuto nástavbu 
udělat ještě směrem k silnici. 
V tomto školním roce neproběhly v žádném z našich 
školských zařízení žádné stavební úpravy. 
 

2) Organizace výuky  
 
 Ve škole se vyučuje v 1., 2., 3.,4. a 5. ročníku podle 
školního vzdělávacího plánu „Škola pro všestranný rozvoj 
osobnosti dítěte“. Na naší škole převládá tradiční frontální 
výuka s využitím prvků prožitkového vyučování, skupinové 
výuky, samostatného vyhledávání poznatků a jejich 
předávání spolužákům, …. Individuální přístup k žákům je 
uplatňován ve značné míře a děti mají možnost řešit své 
problémy za pomoci vyučujících i v době po vyučování. Do 
kolektivu je možno kdykoliv začleňovat integrované žáky.  
V dubnu byli do naší školy přijati dva ukrajinští žáci, kteří 
uprchli se svými matkami před válečným konfliktem v jejich 
zemi.  
Vyučující využívali k výuce učebnice nakladatelství Alter, 
SPN, částečně pak Dialog, Nová škola, Prodos, Fraus a 
převažovaly učební materiály z nakladatelství Taktik. 
V matematice již sedmým rokem vyučujeme Hejneho 
metodou. Tato metoda je opravdu přínosná a nutí děti 
přemýšlet a hledat řešení problému. Zajímavé je, že i děti 
s nevelkým úspěchem při řešení matematických cvičení mají 
tento předmět rádi a dokonce jej prohlašují za nejoblíbenější. 
 
Žáci se měli možnost v tomto školním roce přihlásit na tyto 
zájmové kroužky: 
 
anglický jazyk pro 1. a 2. ročník 
turistický kroužek   
výtvarně keramický kroužek  
kroužek hry na flétnu 
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kroužek deskových her 
kroužek šití 
 
Tyto kroužky jsou vedeny pedagogickými pracovníky školy. 
 
Kroužky v tomto roce fungovaly již pravidelně. Pouze kroužek 
vaření byl ještě pozastaven.  
 
 
Členění tříd, počet žáků 
 
K 30. září 2021 bylo zapsáno 38 žáků v základní škole. 
A dvě žákyně vzdělávané podle § 38. Další dva žáci 
z Ukrajiny byli přijati ke vzdělávání v druhém pololetí (3. r. a 
4. r. a jeden žák v průběhu druhého pololetí odešel na jinou 
školu. 
První třídu navštěvovalo  6 žáků 1. ročníku a 6 žáků 
druhého ročníku. tj. 12 žáků. 
Druhou třídu žáci 4. a 5. ročníku (13 žáků). 
Třetí třídu žáci 3. ročníku (14 žáků, později 15 žáků). 
Ve školní družině bylo zapsáno v jednom oddělení 25 žáků. 
Ke školnímu stravování bylo přihlášeno ve školním roce 
2021 / 2022 72, později 80 dětí a 14 dospělých. 
 
Organizační členění a personální obsazení 

 
Ředitelkou školy setrvala i nadále Jana Seiwaldová, 
jmenovaná do funkce 1. 7. 2007, která byla ve funkci 
potvrzena OÚ i pro další šestileté období. Kromě ředitelky, 
pracovaly ve škole další čtyři učitelky, všechny pouze na 
částečné úvazky. Tj. 0,91, 0,86, 0,59 a 0,27 V družině 
pracovala jedna vychovatelka na 0,86. O úklid se starala 
uklízečka a školnice v jedné osobě. Po celý rok ve škole 
pracovala v ZŠ, na necelých půl úvazku, školní asistentka. 
Správce počítačové sítě vedl zároveň výuku PC ve 3., 4. a 5. 
ročníku. 
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Zastupováním byla pověřena vedoucí učitelka MŠ, která 
vedla odloučené pracoviště mateřské školy, spolu s ní se zde 
o děti staraly ještě další tři učitelky. Dvě jsou již dlouhodobě 
zaměstnané na plný úvazek a jedna pracuje na 0,91 úvazku. 
Školnice a zároveň uklízečka MŠ byla zaměstnána na celý 
úvazek. O účetnictví pečovala účetní paní Iva Vondrušková 
na základě smlouvy o zpracování mezd a zpracování 
účetnictví.  Školní jídelny sloužily pro účely dětí mateřské 
školy, žáků základní školy a zaměstnanců. Vedení školního 
stravování měla na starosti na část úvazku uklízečka MŠ a 
na část úvazku zastávala funkci zástupce vedoucí stravování 
kuchařka, pracující na částečný úvazek, dále zde pracovala 
další kuchařka na celý úvazek. V kuchyni střídavě 
vypomáhají dvě důchodkyně na dohodu o provedení práce. 
Výpomoc je poskytována vždy přes poledne na mytí nádobí. 
Rada školy je tříčlenná a setkala se čtyřikrát v tomto školním 
roce. Druhým rokem v naší škole pracovala hospodářka.  
 
 
4 )  Údaje o zaměstnancích 
 
     Ve školním roce 2021 / 2022 pracovalo na základní škole 
sedm zaměstnanců. V mateřské škole a školní jídelně také 
sedm zaměstnanců. Většina vyučujících má náležitou 
kvalifikaci.  
 I učitelka ZŠ na částečný úvazek nedokončila magisterské 
studium ze zdravotních důvodů. Pracuje u nás na nejnižší 
část úvazku. 
Ve školní jídelně pracovaly dvě kuchařky, vedoucí stravování 
a její zástupce. 
Nepřítomnost pedagogů byla řešena zástupem vychovatelky, 
či učitelky na částečný úvazek. 
Zástupy nepedagogických zaměstnanců v jejich 
nepřítomnosti byly řešeny dohodami o provedení práce 
s důchodkyněmi.   
Hospodářka zde pracuje na celý úvazek. 
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Zaměstnanci ZŠ: 
 
Jana Seiwaldová - ředitelka ZŠ  
 
Třídní učitelka 1. a 2. ročníku. Má šestatřicetiletou praxi na základní 
škole. Je absolventkou Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem. 
Zúčastnila se řady kursů a vzdělávacích akcí. Od r. 2007 působí na 
naší škole jako ředitelka.  
 
 
 
Mgr. Lenka Bitmanová 
 
Učitelka, která po mateřské dovolené nastoupila na místo třetí 
učitelky v naší škole. Je to učitelka s bohatými jazykovými 
zkušenostmi, která pobývala nějakou dobu v cizině, a učila anglický 
jazyk na střední škole v Liberci. Má vzdělání na všechny stupně škol. 
Praxi učitelky vykonává v souhrnu 17. rokem, a to půl roku i 
v zahraničí. Zastávala pozici třídní učitelky 4. a 5. ročníku. 
V odpoledních hodinách pracovala s dětmi ohroženými školním 
neúspěchem. 
 
 
 
Mgr. Olga Chomoutová – učitelka ZŠ 
 
Učitelka s jednadvacetiletou praxí.  
V letošním roce pracovala od října na necelý úvazek jako třídní 
učitelka ve 3. ročníku. Celý rok vedla doučování dětí ohrožených 
školním neúspěchem. A v druhé polovině roku zavedla pro druhý 
ročník turistický kroužek. Od pololetí vedla i kroužek pro 
předškoláky.  
 
 
Ludmila Činčurová 
 
 Učitelka se sedmiletou  praxí. Pobývala dlouhodobě v Austrálii.   
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Na naší škole pracovala na část úvazku jako učitelka anglického 
jazyka a hudební výchovy přesto, že nesplňuje kvalifikační 
požadavky. (Studium pedagogické fakulty absolvovala, ale nepodařilo 
se jí jej završit patřičnými zkouškami.) Paní učitelka má k dětem 
velmi kladný vztah a ve svých předmětech odvádí velmi profesionální 
výsledky. Kromě výuky vedla kroužek anglického jazyka a hry na 
flétnu. 
 
 Ivana Hladíková - vychovatelka ŠD 
 
Má středoškolské vzdělání – vychovatelství a dvaatřicetiletou praxi.  
Účastní se vzdělávacích programů v rámci DVPP. V případě potřeby 
zastupovala pedagogické pracovníky.   
 
 
Tomáš Horáček, 
 
 Správce počítačové sítě, který zároveň vedl výuku na počítačích 
 ve 3., 4. r. a 5. r., (Externí pracovník) 
 
MgA. Veronika Švajdová Dis 
 
Celý rok pracovala ve škole jako školní asistentka na 0,4 úvazku. 
Učila výtvarnou výchovu a pracovní činnosti v 1., 2., 3., 4. a 5. r. 
prvouku v 1. a 2. r. přírodovědu a vlastivědu v 4. a 5. r. Vedla 
výtvarně keramický kroužek a klub deskových her. Od pololetí vedla i 
kroužek pro předškoláky. 
 
 Petra Marešová 
 
Již osmým rokem pracuje na naší ZŠ jako školnice. Tato 
zaměstnankyně má ukončené střední vzdělání s výučním listem 
v oboru krejčovství. 
V letošním roce vedla kroužek šití. 
 
Bc. Petra Králová 
 
Od 1. 9. 2020 zastává místo hospodářky. Převzala některé činnosti od 
ostatních zaměstnanců, kterým tyto byly v předešlých letech 
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ředitelkou přiděleny, a je ředitelce nápomocna ve vyřizování školní 
administrativy. 
 
 
 Zaměstnanci MŠ 
 
Lenka Hobelantová 
 
Vedoucí učitelka mateřské školy se středoškolským vzděláním a 
sedmatřicetiletou praxí.  Stará se také o vzhled zahrady při MŠ. 
 
 
Táňa  Likovská - Mišková 
 
Učitelka mateřské školy s čtyřicetiletou praxí a také patřičným 
středoškolským vzděláním. Má na starosti dokumentaci dětí. Stará se 
také o zeleninový záhon při MŠ. 
 
Mgr. Jana Bradáčová  
 
Paní učitelka s úplným středoškolským vzděláním a dokončeným 
magisterským vzděláním. V naší MŠ pracovala již desátým rokem.  
V MŠ se věnuje individuálně dětem s logopedickými problémy. 
 
 
Linda Klacková 
 
Učitelka, která byla přijata k doplnění stavu v MŠ. Již třetím rokem u 
nás pracovala jako učitelka MŠ na úvazek 0,91. 
 
Stanislava Vrzalová 
 
 Zastupovala nepedagogické pracovníky v MŠ. 
 
Zaměstnanci školní jídelny  
 
Iveta Šulcová 
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Tato zaměstnankyně má úplné středoškolské vzdělání, zakončené 
maturitní zkouškou v oboru knihovnictví. 
Zastává funkci vedoucí stravování pro ZŠ a MŠ v Pěnčíně. Je školnicí 
a zároveň uklízečkou v MŠ 
 
 Pavlína Vrbová – hlavní kuchařka 
 
Kuchařka pracující na plný úvazek. Má ukončené středoškolské 
vzdělání a je již dlouholetou zaměstnankyní ZŠ a MŠ Pěnčín. ( 16 let) 
 
Jana Primásková 
 
Jako důchodkyně pracovala na částečný úvazek opět jako kuchařka.  
Zastávala i funkci zástupce vedoucí stravování. Zaměstnankyní 
našich školských zařízení je již 28 let. 
 
 
4 )  Údaje o přijímacím řízení 
 
     Zápis dětí do 1. ročníku pro š. r. 2022/2023 proběhl v termínu 
stanoveným MŠMT a to 7. 4. 2022.  K zápisu přišli rodiče se 14 
dětmi. Všechny děti byly k základnímu vzdělávání v ZŠ Pěnčín přijaty. 
Tři zažádali o odklad školní docházky a bylo jim vyhověno. Dodatečně 
přišly k zápisu další dvě děti a v řádném termínu určeném pro cizince 
jedna dívenka z Ukrajiny. K 31. 8. bylo zapsáno a přijato v naší škole 
celkem 14 žáků. 
 
 Zápis do MŠ se konal v měsíci květnu. Z MŠ odešlo 15 dětí. 
Přihlášku k zápisu podalo celkem 24 dětí. Přijato bylo 15 dětí, z toho 
dvě děti se dělí o jedno místo. 
Školku bude v nadcházejícím školním roce navštěvovat 40 dětí.  
 
 
5 )  Výsledky vzdělávání žáků  
 
  Ve školním roce 2021/2022 dokončilo výuku v jednotlivých 
ročnících na Základní škole Pěnčín k 30. červnu 39 žáků. Všichni 
prospěli bez problémů ve vzdělávání vzhledem k schopnostem 
jednotlivců. Chování všech žáků proběhlo bez závažnějších problémů.   



 
 

13 

  Znalosti a dovednosti všech dětí přicházejících z mateřské školy 
do 1. tř. byly na úrovni odpovídající nadání jednotlivců.  
Za reprezentaci školy v soutěžích byly uděleny celkem v I. třídě 1 
pochvala za atletiku, ve  II. tř. 4 pochvaly za atletické výkony a jedna 
za čtenářské dovednosti. Ve III. třídě dostali pochvalu 4 žáci za 
reprezentaci v atletice. Dva žáci postoupili v atletických soutěžích do 
druhého kola, kde se opět umístili na velmi pěkných místech. 
 Čtyři žákyně z pátého ročníku přestoupily na ZŠ  Skálova v Turnově 
a dvě žákyně na ZŠ v Kobylech. Docházku na naši školu ukončil ještě 
jeden žák z 1. ročníku a přešel do ZŠ v Kobylech, jeden přešel do ZŠ 
v Turnově již v průběhu školního roku, a jeden z žáků z Ukrajiny se 
odstěhoval do Železného Brodu, kam přešel i do školy. 
 
 
Přehled prospěchu žáků ve škol. roce 2020/ 2021 a  2021/2022 
 

 Počet 
žáků 

 Prospělo s 
vyznamen 

 Prospělo  Neprospělo  

Ročník 2020 
     2021 

2021 
     2022 

2020 
        2021 

2021 
      2022 

2020 
       2021 

2021 
      2022 

2020 
        2021 

2021 
   2022 

1. 7 6 7 6 0 0 0 0 
2. 14 6 13 6 1 0 0 0 
3. 7 15 7 13 0 1 0 0 
4. 6 7 6 7 0 0 0 0 
5. 8 6 4 5 4 1 0 0 
I. st. 42 40 37 37 5 2 0 0 

 
 
Počty zameškaných vyučovacích hodin ve škol. roce 2020/2021 

 omluvených  neomluvených  
 celkem prům. na 1 žáka celkem prům. na 1 žáka 
I. pololetí 1201 28,60 0 0 
II. pololetí 662 15,76 0 0 
Celkem školní rok 2064 44,36 0 0 

 
 
Dvě žákyně studující na naší škole se učí dle § 38.Tyto nejsou 
v tabulkách zahrnuty. Jedna již v tomto školním roce ukončila 
studium na naší škole. 
 
I v tomto školním roce jsme na základě dotací mohli i nadále 
zaměstnávat školní asistentku v ZŠ na 0,4.  
Kroužek pro předškoláky v ZŠ byl znovu otevřen ve druhém pololetí 
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tohoto školního roku. Kroužek si prosvé děti tentokrá platili rodiče. 

 
 
6 ) Inspekce ČŠI a další kontroly 
 
V tomto školním roce se nekonala v naší škole žádná kontrolní 
činnost kromě pravidelného auditu. 
 
 
7 ) Informace o školních a mimoškolních aktivitách 
 
Informovanost rodičů o plánovaných akcích na každý měsíc byla 
zajišťována i v tomto roce pomocí zpravodaje Pěnčínský školáček. 
Tento byl opět zasílán rodičům pomocí e-mailů a rodiče jej našli i na 
webových stránkách školy.  
 E-mailem zřízeným pro žáky a rodiče ZŠ byl udržován kontakt 
s rodiči i nadále. Rodiče jeho prostřednictvím byli informováni o 
důležitých akcích pořádaných školou. V MŠ byly informace rodičům 
předávány i pomocí e-mailů a pomocí facebooku. Některé plánované 
akce z důvodu pandemie opět nemohly být uskutečněny. 
Probíhaly bez problémů akce ve venkovním prostředí (hra v přírodě 
na začátku školního roku, Drakiáda, ale například i turnaj 
v minikopané byl přesunut do prostředí na venkovním hřišti. Další 
nadační akce byla uspořádána pro nadaci, Fond Sidus, kdy se dětem 
prodávaly drobné předměty, a výtěžek byl nadaci zaslán. 24. 9. jely 
děti 1. a 2. třídy na zámek Hrubý Rohozec a starší děti se zúčastnily 
akce PPP v Semilech, která se konala na Kozákově. V říjnu si děti pod 
vedením pana Vaníčka vyzkoušely i vyřezávání do ovoce. Také všichni 
navštívili Kamenářský dům v Turnově, kde si vyzkoušeli práci 
s netradičními materiály a vyzkoušeli si své dovednosti na lezecké 
stěně v Turnově. Výtěžek byl použit na nákup materiálu na pracovní 
činnosti a některé kroužky. Také spaní ve škole jsme zase obnovili. 
V rámci programu připraveného pro děti představil programátor práci 
na 3D tiskárně a před večeří se všichni prošli v průvodu na 
předdušičkový hřbitov. 
 V listopadu se konal minijarmark  pro rodiče a kolemjdoucí, na 
kterém si všichni mohli zakoupit výrobky dětí. 
Oslavili jsme také den kultury, kdy děti přišly do školy ve svátečním 
oblečení. Ve škole pak sledovaly online divadelní představení a byly 
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vyfotografovány na předvánoční foto. Děti se prostřednictvím 
cestopisného pořadu v Turnově podívaly i do Afriky a viděly, jak tam 
lidé žijí a jaká zvířata tam v přírodě lze potkat. 
Mikulášskou nadílku nám zprostředkovaly zaměstnankyně místního 
obchodu a přišly dětem nadělit dárečky zakoupené školou.  Přišla za 
dětmi do školy i svatá Lucie, která zhodnotila jejich udržování 
pořádku. Předvánoční oslavy v přírodě nám nedovolilo počasí, proto 
se opět konaly ve škole.  
Nekonala se vánoční besídka. 
Nový rok jsme zahájili Tříkrálovým vinšováním. Sférické kino 
v tělocvičně dětí navštívily s nadšením.  
V únoru byl maškarní bál a autorské čtení s možností nákupu knih.  
V březnu jsme konečně po dlouhém odkládání mohli navštívit v Praze 
divadelní představení Sněhová královna.  
Kurz plavání byl opět spuštěn a naše škola jej zahájila v dubnu. 
V dubnu jsme s prvňáčky navštívili místní knihovnu, kde byli 
slavnostně pasováni na čtenáře. Doufáme, že tato akce se stane 
tradicí. Na jaře proběhlo ještě několik akcí jako např. malování 
vajíček, Den čarodějnic, minijarmark, autorská čtení divadelní 
představení, Den dětí, vaření v přírodě, … . Byly obnoveny opět 
atletické závody jak v Turnově, tak v Kobylech. V Turnově dva žáci 
naší školy postoupili do dalšího kola. V Kobylech jsme získali celkem 
15 umístění do třetího místa.  Školním výletem byla návštěva 
Národního muzea v Praze. Školní rok jsme ukončili zahradní 
besídkou s pohoštěním rodičů a děti si také namalovaly trička na 
památku.  
V tomto školním roce se uskutečnily dvě návštěvy předškoláků ve 
škole a v druhém pololetí předškoláci chodili do ZŠ na kroužek.  
 
 
  V průběhu roku se rodiče přišli informovat na své děti na dvou 
rodičovských sdruženích v ZŠ. Účast na rodičovských schůzkách byla 
více než 80 %. Jedna schůzka byla rodičům nabídnuta individuálně. 
Tohoto setkání rodičů s učiteli využilo jen minimum rodičů.  
 Rodiče měly možnost se na své děti zeptat kdykoliv v průběhu roku 
po předchozí domluvě s učitelkou.  
 
V MŠ se kromě rodičovského sdružení konala ještě dvě odpolední 
setkání rodičů a dětí na zábavném odpoledni před Vánoci a na závěr 
školního roku, stejně jako již po mnoho let. 
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8)  Dotace a projekty  
 
V prvním pololetí školního roku 2021/2022 pokračovalo druhé kolo 
dotačního programu „Šablony pro školy a školky III“, jehož ukončení 
bylo naplánováno do prosince 2022. Naše školské zařízení již splnilo 
všechny podmínky čerpání a finance již vyčerpalo ke konci školního 
roku 2021/2022. Zažádali jsme tedy o změnu dokončení dotace. Toto 
nám bylo schváleno. K 31.8. jsme podali poslední monitorovací 
zprávu. 
Zároveň jsme zažádali o další dotace, nově vyhlášené na rok 
2022/2024. Dokončení minulé dotace a schválení té nové proběhne 
až v dalším školním roce 2022/2023. 
 
Projekt Šablony III začal 1. 1. 2021. Do projektu se zapojila pouze ZŠ. 
Tento projekt byl zakončen v srpnu roku 2022 závěrečnou 
monitorovací zprávou, která však v tomto školním roce nebyla ještě 
schválena. Finance z tohoto projektu byly využity na platy školní 
asistentky, vedení deskových her, doučování a dva projektové dny ve 
škole.  
Od státu jsme obdrželi dotaci na vybavení PC technikou v MŠ 31 200 
Kč, která byla vyčerpána na zakoupení nových notebooků pro 
učitelky. Dotace pro školu ve výši 38 000 Kč byla utracena za 
moderní tiskárnu a digitální fotoaparát, kde se děti budou v hodinách 
informatiky učit využívat tato zařízení pro své další vzdělávání i 
využití v běžném životě. 
Další dotace ve výši 15 000 Kč byla určena na doučování žáků 
ohrožených školním neúspěchem a dále 16 000 Kč dotace nazvaná 
Digitální propast, je určená na nákup interaktivních zařízení pro děti 
ze sociálně slabších rodin. 
Na konci školního roku jsme zažádali o dotaci z programu Nové 
šablony I, jejichž schválení očekáváme v dalším školním roce. 
Naše školní asistentka si vzala na starost podání žádosti o dotaci na 
obnovení PC zařízení a vybavení novými interaktivními zařízeními.  
Žádost byla úspěšně podána a nyní čekáme na její schválení opět 
v dalším školním roce.  
Podána byla i žádost o dotaci z nadace Preciosa na vybavení novými 
šicími stroji pro kroužek šití. Tato také zatím nebyla schválena. 
 V minulém školním roce jsme získali také menší dotaci od nadace 
Preciosa na výstavbu vyvýšených záhonů na školní zahradě.  Finance 
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byly vyčerpány v tomto školním roce. Záhony byly vybudovány a již 
na jaře 2022 byly osety a osázeny zeleninou, o kterou se staraly děti 
v pracovních činnostech.  
 
9) Školská rada 
 
Školská rada se ve stejném složení, jako v předcházejícím roce sešla 
čtyřikrát, vždy před zasedáním zastupitelstva obce. Členky vždy na 
zastupitelstvu informovaly zastupitele o potřebách školy i školky a 
pomáhaly nám tak ještě zvýšit podporu našeho školského zařízení ze 
strany zřizovatele. 
 
 
10) Mimořádné události 
 
Covidová pandemie 
 
V letošním školním roce již nebyly výpadky výuky nařízené státem. 
Přesto z důvodu výskytu nákazy Covid, byla škola na týden uzavřena 
z rozhodnutí ředitelky, jako ochrana dětí před dalším šířením nákazy.  
Nemocnost některých dětí byla vyšší z důvodu postcovidových 
zdravotních problémů a snížené imunity. 
 
Válka na Ukrajině 
 
Po napadení Ukrajiny ruskými vojsky, přišla vlna utečenců před 
válkou. Naše škola byla oslovena starostkou obce Vlastibořice, zda 
bychom mohli přijmout dva ukrajinské chlapce ke vzdělávání ve škole 
a jedno děvčátko k předškolnímu vzdělávání v MŠ. Vzhledem 
k nenaplněné kapacitě školy a jednomu uvolněnému místu v MŠ jsme 
mohli této žádosti vyhovět. Od dubna se tak u nás začaly tyto děti 
vzdělávat. Všechny tři byly velmi přizpůsobilí, brzy se bez problémů 
dorozuměli jak se spolužáky, tak i s učiteli. S jejich výukou tak 
nebyly žádné problémy. 
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11) Závěr 
 
Školní rok 2021/2022 byl rokem opět spíše neobvyklým. V některých 
záležitostech náročný, ale zase trochu jinak, než předešlé roky.  
Děti se vzdělávaly prezenčně. Nebyly žádné problémy s docházkou. 
Výjimečnost byla způsobena válkou, která vypukla relativně blízko 
naší země a tak se dotkla každého jedince. Děti se setkaly se 
spolužáky hovořícími jiným jazykem a skutečnost války tak nepřímo 
zasáhla i naše české děti.  Děti měly možnost projevit solidaritu a 
pomáhat svým spolužákům – cizincům. Toto na naší škole proběhlo 
zcela bez problémů a spontánně. I legislativní záležitosti jsme zvládli. 
Doufáme, že se situace umoudří a další roky budou již v běžném 
školním režimu. 
 
Pomoc ze strany zřizovatele je stále velmi dobrá. OÚ nám vychází 
vstříc ve všech směrech. Snaží se také zajistit služby rodičům, kteří 
potřebují, aby o jejich děti bylo dobře postaráno. Tyto dvě snahy bylo 
v letošním roce velmi nesnadné skloubit. Myslím si, že nám se to přes 
drobné potíže podařilo. 
 

Sestavila  J.Seiwaldová 
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Seznam příloh: 
 
Ukázka školního zpravodaje „Pěnčínský školáček“ 
Fotodokumentace 
Finanční zpráva 
 
 

 
 

 
 
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne: 
 
 2021 v Pěnčíně            Ing.    Blanka    Krösslová                         ( rodiče ) 
            Mgr.   Anna       Laššová                 ( zřizovatel ) 
            MgA. Veronika Švajdová   Dis.      ( škola ) 
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