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1. Základní údaje o škole 
 

Název školy:  Základní škola Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou, 

příspěvková organizace 
 

Sídlo školy: Vojnův Městec 95, 591 01 Žďár nad Sázavou 

 

Charakteristika školy:  ZŠ je malotřídní dvojtřídní, ve školním roce 2017 – 2018 ji 

navštěvovalo 31 žáků, od dubna do června 32 žáků. Od roku 2016 

má škola pět ročníků. Součástí školy je školní družina. Vzdělávání 

zajišťovaly 4 pedagogické pracovnice. Vybavenost školy je velmi 

dobrá, škola je výborně vybavena výpočetní technikou jsou  

k dispozici tři interaktivní tabule, počítače včetně notebooků, 

všechny s přístupem na internet, dále magnetofonypřehrávače, 

video, televizor, varhany, nově elektrické piano, projekční 

technika, kvalitní vybavení v ŠD včetně nového „posezení“.  

Využívána je tělocvična. Nově byly pořízeny pomůcky, knihy, 

hračky, sportovní potřeby, vybavení školní družiny.  
 

Zřizovatel: Městys Vojnův Městec 
 

Vedení školy: Mgr. Šárka Stejskalová - statutární zástupce, řed. školy 
 

Adresa pro dálkový přístup: zsvmestec@gmail.com,  

 tel.:  ................. 566659347 

 IČO:  ............... 75022851 

 IZO školy:  ...... 102931828 

 IZO ŠD:     ...... 150071108 

 

Údaje o školské radě: školská rada je tříčlenná (zástupce rodičů a předseda školské rady, 

 zástupce zřizovatele, zástupce pedagogů) 

 

 

2. Přehled oborů vzdělání  
 

ZŠ uskutečňovala vzdělávání žáků 1. až 5. roč. dle ŠVP „Škola jako rodina“, vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání. Školní družina poskytuje od 1. 9. 2004 zájmové vzdělávání žákům ZŠ, 

pracuje též podle ŠVP. Školní družina má od roku 2016 kapacitu na 44 žáků.  

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Výchovu a výuku zabezpečovaly 4 pedagogické pracovnice. O provoz školy se starala školnice a 

topička v jedné osobě. Všechny pracovnice jsou přímo podřízeni ředitelce školy. 

 

. 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 
 

Při zápisu v roce 2018 bylo zapsáno a přijato 8 dětí. 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 
 

Školní rok ukončilo 32 žáků. Chování všech žáků bylo hodnoceno stupněm 1, napomenutí, důtky 

nebyly uděleny. S vyznamenáním prospělo 26 žáků, prospělo 6, neprospělo 0 žáků.  

 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Škola splnila všechny úkoly svého Minimálního preventivního programu. Využívala k tomu práci 

podle školního projektu Dohoda a osvědčila se též práce v komunitním kruhu. Sociálně patologické 

jevy nebyly na škole pozorovány a řešeny. Nevhodné chování, které by mohlo přerůst v šikanu, bylo 

preventivně řešeno individuálně a pohovorem s rodiči. Byl uskutečněn preventivní program Centra 

primární prevence (z Nového Města na Moravě) se zaměřením na tyto oblasti: agrese, diskriminace, 

intolerance a šikany. Od roku 2012 byl uskutečňován projekt Školní preventivní strategie jako 

nedílná součást ŠVP. Výuka byla doplněna projektovými dny. K dispozici je anonymní schránka 

důvěry. Ve škole jsou zveřejněny kontaktní údaje organizací, na které se žáci mohou v případě 

potřeby obrátit. 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Dlouhodobé cíle: 

a) Vzdělávání ředitelů 

b) ŠVP – zkvalitnění, vyhodnocení 

c) Zlepšování metodického potenciálu učitelů 

Přehled navštívených vzdělávacích akcí: 

 
Akce ČŠI Jihlava – 1 účastnice 

Vysočina Edication – Výtvarné inspirace – 1 účastnice 

MěÚ Žďrá nad Sázavou – GDPR – 1 účastnice 

Zdravotnická záchranná služba – školení první pomoci – 5 účastnic 

Vzděl. instituce TANDEM –  náměty na hudební výchovu - 1 účastnice 

Tvořivá škola – geometrie činnostně – 1 účastnice 

MŠ – rozvoj motoriky 

 

   

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Žáci se účastnili mnoha akcí a soutěží.   

 Akce literární, výtvarné a recitační 

 

Literární soutěže a recitační soutěže  
- účast v soutěži Rosteme s knihou 

- školní kolo recitační soutěže 
 

Výtvarné soutěže  
- „Po stopách Jana Zrzavého“ – získali jsme jedno 3. místo a škola celkově ocenění za účast 

v soutěži 

- Strom roku – 4. místo  

- ocenění a poděkování Fondu ohrožených dětí – soutěž Obrázek, který udělá radost hned dvakrát 
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- Vojnoměstecký hejkal – škola uspořádala 3. ročník vlastní výtvarné soutěže, které se zúčastnili i 

žáci ze ZŠ a MŠ Sobíňov. Kromě dvou ocenění pro sobíňovské děti získaly všechny cena naše 

děti 

- ocenění a certifikát v soutěži 72 hodin – Nový domov pro ptáčky 

- obeslali jsme i další soutěže, které byly bohužel bez ocenění 
 

Jiné soutěže 
- Stroj na jedničky – žák prvního ročníku získal 1. krajské místo v celorepublikové on-line 

soutěži a 88. místo v celorepublikovém žebříčku 

- environmentální soutěže – sběry druhotných surovin, kůry, bylin, kaštanů 

- vlastní soutěže – plesový turnaj,  

- T-Mobile olympijský běh – společně se ZŠ Raná 

- dopravní soutěž – vlastní 

- atletické soutěže 

      

Kulturní a vzdělávací akce, exkurze 
- velikonoční chystání, vánoční chystání pro rodiče a veřejnost 

- velikonoční a vánoční nicnedělání  

- vystoupení na akci vítání občánků 

- účast na akci Česko zpívá koledy 

- vystoupení dětí pro maminky a veřejnost 

- vystoupení dětí pro tatínky a veřejnost spojené se soutěží v hodu papírovou vlaštovkou 

- hudební pořad pro děti  

- divadelní představení Dřevěné divadlo Honzy Hrubce (dvakrát) 

- Den dětí – pexesový turnaj, palačinková párty, soutěžní odpoledne 

- účast na výstavách ve Žďáře nad Sázavou 

- školní výlet – tentokrát do „Jihlavy – města královského“  

- návštěvy knihoven a úřadu městyse 

- návštěvy výtvarných výstav ve Vojnově Městci 

- Přednáška o finanční gramotnosti 

- Regionální muzeum  

- Čteme dětem – besedy a autorské čtení se spisovateli Tomášem Crlíkem a Hynkem Jurmanem 

- Beseda o Evropské unii 

- návštěvy Horácké galerie v Novém Městě na Moravě 

- Projekt 72 hodin 

- akce hasičského záchranného sboru Vojnův Městec ve škole  

- loutkové divadlo v Krucemburku 

- výpravy do CHKO 

 

Prezentace práce školy na veřejnosti 
- školní výstava Neobvyklé plody podzimu 

- vánoční chystání  

- vítání občánků 

- velikonoční chystání 

- Den otevřených dveří spolu s výstavou prací žáků – prezentace plnění projektů Den Země a 

Recyklohraní   

- výtvarná výstava prací žáků školy a prezentace výtvorů z výstavy Vojnoměstecký hejkal 

- společné akce s mateřskou školou – návštěvy dětí z MŠ na divadlech u nás, žáků 1. – 3. ročníku 

v MŠ, společná dlouhodobá akce plavání 

- na webových stránkách obce Vojnův Městec a v periodiku Novinky, v krajském denním tisku 

- účast na akcích městysu spojených s vystoupením dětí 

- vítání občánků – vystoupení dětí 

- vystoupení pro rodiče a veřejnost 

-  
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 Akce sportovní a dopravní 

- nejlepší sportovec ročníku (běh, hod, skok do dálky) – školní  

- překážkový běh v tělocvičně – školní kolo 

- jízda zručnosti na kole  

- cvičení v přírodě 

- Den dětí – turnaj v pexesu 

- pobyt na Dopravním hřišti ve Žďáru nad Sázavou – dvakrát 

- plavecký výcvik – žáci 1 - 5. roč. – bazén Hlinsko v Č. 

- soutěže a hry v přírodě 

- bruslení ve Žďáru nad Sázavou – formou výcviku s kvalifikovanými lektory, 3 lekce 

  
 Srovnávací testování žáků 5. r.  

- šetření ČŠI.  

- matematický Klokan 

 
 Volnočasové aktivity 

- sběr starého papíru a druhotných surovin ve spolupráci s městysem Vojnův Městec a firmou 

AVE  

- sběr kaštanů pro Myslivecké sdružení V. Městec 

- sběr léčivých bylin a kůry  

- zájmové kroužky – sportovní, čtenářský, AJ, vaření – vedeny ped. prac. školy,   

- „Školní mléko“- dodávky každý týden, „Ovoce do škol“- účast v celostátním projektu, 1x týdně 

- „Recyklohraní“– splněny všechny úkoly celostátního projektu  

- „Dohoda“, „ Den Země“, “Lidská práva“, “Prevece dětských úrazů“ – uskutečněné školní 

projekty 

- školní poznávací soutěže – podzimní plody, byliny a zvířata 

- mezinárodní akce „Záložka do knihy“ – Moudrost ukrytá v knize 

- další projekty   

- akce školní družiny (např. drakiáda) 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

Ve školním roce 2017– 2018 nebyla na škole uskutečněna inspekce. Bylo prováděno standardní 

celostátní šetření elektronickou formou, které bylo vždy přijato bez připomínek. 

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy  
 

Základní údaje o hospodaření školy Viz příloha 1 

Protokol o výsledku kontroly ZŠ provedené Úřadem městyse Voj. Městec - Příloha 2 

                        

 

11. Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů 
 

Škola je zapojena dlouhodobě do programů „Školní mléko“, „Ovoce do škol“, Recyklohraní. 

 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 
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Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení se škola vzhledem ke své velikosti nezapojila.  

 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

Projekty nebyly realizovány. 

 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Škola spolupracovala s těmito partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: 
- Úřad městyse Vojnův Městec – pořádání kulturních akcí pro veřejnost, výstavy, přednášky, 

vzdělávací akce                                   

- Knihovna Vojnův Městec 

- Knihovna Ždírec nad Doubravou 

- MŠ Vojnův Městec – zejména vzájemné návštěvy kulturních představení, návštěva prvňáčků ve 

škole 

- Spádová ZŠ Krucemburk  

- Společnost Jana Zrzavého - zúčastnili jsme se výtvarné soutěže Po stopách Jana Zrzavého  

- ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou – návštěva tělocvičny                                                          

- Ped. psych. poradna Žďár n/S – konzultace, poradenství 

- Dopravní hřiště Žďár n/S – praktická výuka dopravní výchovy 

- Plavecký bazén Hlinsko v Č. – plavecký výcvik pro všechny žáky školy 

- Sportoviště Žďár n. S. – bruslení 

- Kulturní dům a Knihovna J. M. Sychry Žďár n/S, místní knihovna 

- Horácká galerie v Novém Městě na Moravě 

- Regionální muzeum Žďár nad Sázavou – program Pojďte s námi do lesa a další 

- ČSOB – přednáška o finanční gramotnosti 

- Myslivecké sdružení – sběr kaštanů 

- Asekol a Ekobat – úkoly projektu Recyklohraní, sběr el. spotřebičů a baterií 

- Léčivé byliny Číčenice – sběr bylin a kůry 

- ODAS Žďár n/S – sběr starého papíru, PET víček, hliníku 

- Státní zdravotní ústav Jihlava – zapojení do projektu „Prevence dětských úrazů“ 

- Červený kříž, místní organizace Žďár nad Sázavou 

- TJ Jiskra Vojnův Městec – propůjčení prostor pro výuku Tv a kulturní akce 

- SDH Vojnův Městec 

- Diakonie Broumov 

- ZŠ a MŠ Škrdlovice 

- ZŠ a MŠ Světňov 

- ZŠ a MŠ Netín 

- ZŠ a MŠ Hamry 

- ZŠ a MŠ Sobíňov 

- ZŠ Raná 

- Divadlo Jna Hrubce 

- Divadlo Úsměv 

- Organizace důchodců Vojnův Městec 

- p. Polanská – vypalování keramických výrobků 

- Svět loutek 
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Závěr 
 

Škola pracovala podle vlastního ŠVP v 1. - 5. ročníku. Tento program byl vzhledem ke zřízení 5. 

ročníku v loňském roce upraven a doplněn. Po jeho zhodnocení můžeme konstatovat, že stanovené 

výstupy jsou reálné. Byly splněny též všechny projekty, které jsou součástí ŠVP, osvědčilo se jejich 

projektové zpracování. Byly splněny též cíle uvedené v přílohách ŠVP – EVVO a Etická výchova. 

Velmi se stále osvědčuje používání nových vyučovacích metod, metod hodnocení a sebehodnocení. 

Nadále se pro zlepšení informovanosti rodičů využívají hodnotící listy, malá vysvědčení, 

individuální schůzky. K zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jsme postupovali 

podle školního programu EVVO zpracovaného jako příloha ŠVP. Celoročně jsme zábavnou formou 

uskutečňovali celostátní projekt „Recyklohraní“, podařilo se splnit veškeré úkoly. Pedagogičtí 

pracovníci byli seznámeni s obsahem Výroční zprávy o činnosti ZŠ Vojnův Městec na pedagogické 

radě dne 28. 8. 2017. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Vojnův Městec bude předložena k projednání 

školské radě. 

 

 

 

25. 8. 2018       

Mgr. Šárka Stejskalová 

řed. školy 


