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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:            Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo základní školu 25 žáků. 

Vzdělávání probíhalo v 1. – 4. ročníku ve dvou třídách, a to v I.                
(1., 2. ročník – celkem 12 dětí) a ve  II. třídě (3., 4. ročník – celkem          
13 dětí).  Školní družina s kapacitou 44 žáků navštěvovalo 22 žáků.  

                                                                  Pedagogický sbor, který je od 1. února 2020 plně stabilizovaný, tvoří 
ředitelka, dvě kvalifikované učitelky a vychovatelka školní družiny. O 
úklid a provoz budovy se stará školnice.  Finanční a mzdová účetní 
spolupracují se školou externě.   

                                                                  Škola je materiálně dobře vybavená. V každé kmenové třídě je 
interaktivní tabule, 1- 3 počítače, notebooky,  jsou zakoupeny licence pro 
výukové programy. Problémy s internetovým připojením přetrvávající od 
prosince 2019 byly vyřešeny v květnu 2020. Do žákovské knihovny byly 
před Vánoci 2019 zakoupeny nové knihy, které jsou využívány v hodinách 
literární výchovy ve 2., 3. a 4. ročníku a v době distanční výuky. 
Pravidelně je využívána tělocvična, od ledna do března 2020 prostory 
místní sokolovny pro školní florbalový klub organizovaný v rámci školní 
družiny.  

                                                                  Dvě kmenové třídy jsou od června 2020 již kompletně vybaveny výškově 
stavitelným nábytkem. Třída určená pro první ročník byla v květnu a 
červnu 2020 vybavena novým nábytkem a prostor byl vhodně upraven 
tak, aby vytvářel pro děti příjemné prostředí. Do školní družiny byly 
pořízeny výtvarné potřeby a nové hračky.  

                                                                  Půdní prostor byl během jarních měsíců kompletně vyklizen a škola je tak 
připravena na stavební úpravy, které proběhnou v následujícím školním 
roce.  

                                                                  Od března 2020 fungují nové webové stránky školy.  
                                                                  Pro vedení finančního účetnictví byl zakoupen účetní program a 

příslušné technické vybavení. Pro potřeby distančního vzdělávání byl mj. 
pořízen kvalitní fotoaparát s kamerou.  

                                                                  Ředitelka školy vyšla vstříc přání rodičů na znovuotevření 5. ročníku od 
školního roku 2020/2021. Na základě výsledků květnového 
dotazníkového šetření budou ve vzdělávání pokračovat všichni žáci 
současného 4. ročníku.  

 
Zřizovatel: Městys Vojnův Městec 

 
Vedení školy: Mgr. Jolana Smyčková 

 
Adresa pro dálkový přístup: zsvmestec@gmail.com  

 tel.:  .................... 566 659 347, 720 366 586 
 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) 

 

mailto:zsvmestec@gmail.com
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2. Přehled oborů vzdělání  
 

Základní škola uskutečňuje vzdělávání žáků 1. až 5. ročníku podle ŠVP „Škola jako rodina“, vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání. Školní družina s kapacitou 44 žáků poskytuje od 1. 9. 2004 zájmové 
vzdělávání žákům základní školy a pracuje podle ŠVP.   

 
 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Během školního roku 2019/2020 došlo ke změně vedení školy. 30. listopadu 2019 ukončila pracovní poměr 
Mgr. Šárka Stejskalová. Od 1. prosince 2019 byla na základě výsledku konkurzního řízení do funkce ředitelky 
jmenována Mgr. Jolana Smyčková.  
Došlo také k obměně pedagogického sboru z následujících důvodů:  30. listopadu 2019 ukončila na vlastní 
žádost pracovní poměr učitelka a vychovatelka zaměstnaná na DPP a od 13. prosince 2019 nastoupila do 
dlouhodobé pracovní neschopnosti  vychovatelka školní družiny, která měla částečný úvazek i jako učitelka. 
Z tohoto důvodu zajišťovaly vzdělávání a činnost školní družiny od 16. prosince 2019 do 31. prosince 2019 dvě 
pedagogické pracovnice - ředitelka a učitelka na HPP, od 6. do 31. ledna 2020 další 3 pedagogické pracovnice  
na DPP. Prioritou bylo zajistit stabilní pedagogické vedení žákům 1. a 2. ročníku a personálně obsadit místo 
vychovatelky školní družiny. Od 1. února 2020 se personální situace plně stabilizovala, vzdělávání zajišťovaly  
4 pedagogické pracovnice na HPP.  
K 31. prosinci 2019 ukončila spolupráci se základní školou externí finanční účetní. Od 1. února 2020 vede 
finanční účetnictví nová účetní, mzdová účetní pokračuje ve spolupráci dlouhodobě.  
Od 1. února 2020 je personální obsazení školy plně stabilizované.  

 

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

Při zápisu dne 7. 4. 2020 bylo zapsáno a přijato 13 dětí,  4 dětem byla odložena školní docházka o jeden rok.  
 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 
programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 
 

Školní rok ukončilo 25 žáků. Chování všech žáků bylo hodnoceno stupněm 1, s vyznamenáním prospělo         
25 žáků. V 1. pololetí školního roku bylo uděleno 24 pochval třídního učitele za reprezentaci školy na 
veřejnosti, ve druhém pololetí byly uděleny dvě pochvaly ředitele školy za pomoc při výrobě dárků pro 
budoucí prvňáčky.  
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 258/2000 Sb.“),  postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně 
obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 byla zakázána s účinností ode dne 
11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve 
školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
Provoz základní školy byl obnoven 25. května 2020, kdy do školy nastoupilo 15, o týden později 20 žáků.          
5 žáků bylo vzděláváno doma distanční formou (kombinace online výuky a jiných forem distančního 
vzdělávání). Provoz školy se řídil doporučeními uvedenými v dokumentu MŠMT OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 vztahujícím se na základní provozní 
podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů a 9. ročníků ve škole. Výstupy ŠVP byly 
splněny v hlavních předmětech – v jazyce českém a anglickém a matematice. Znalosti dětí, které byly 
vzdělávány doma, budou v příštím školním roce monitorovány a výstupy ŠVP by měly být splněny do konce 
září 2020. Očekávané výstupy z ostatních předmětů a výchov jsou ve zredukované formě přesunuty do 
dalšího školního roku.  
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Škola splnila úkoly svého Minimálního preventivního programu v rámci časových možností. Využívala k tomu 
práci podle školního projektu Dohoda a osvědčila se práce v komunitním kruhu. Sociálně patologické jevy 
nebyly na škole pozorovány a řešeny. Byl uskutečněn preventivní program Centra primární prevence „Kdo 
jsem a co smím“  se zaměřením na tyto oblasti: prevence vyloučení na základě jedinečnosti člověka, podpora 
tolerance k individualitě. Od roku 2012 je uskutečňován projekt Školní preventivní strategie jako nedílná 
součást ŠVP.  

 
 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Dlouhodobé cíle: 

 Leadership – vize školy 

 ŠPP – školení pro výchovné poradce 

 ŠVP – zkvalitnění, vyhodnocení cílů vzdělávání – koordinátor ŠVP 

 Monitoring dosahovaných výsledků vzdělávání, formativní hodnocení 

 Sebehodnocení 

 Prohlubování osobního rozvoje (soft skills) 

 Zlepšování metodického potenciálu učitelů – interaktivní výuka, práce s ICT 
technologiemi, nástroje pro online výuku 

 Práce v programu Edookit 

 Zaměření DVPP na rozvoj čtenářské gramotnosti dětí 

 Zaměření DVPP na rozvoj digitální gramotnosti dětí vč. vzdělávání o bezpečném pohybu 
na internetu 

 Zaměření DVPP na rozvoj pohybových dovedností dětí 
 
 

 
Přehled navštívených vzdělávacích akcí: 

 
 Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení – Mgr. Jolana Smyčková, přerušeno kvůli 

mimořádným opatřením MZd v souvislosti s pandemií Covid -19   

 Edookit I – Mgr. Jolana Smyčková 

 Edookit II – Mgr. Jolana Smyčková, Lenka Omesová 

 Správní řád prakticky – pro začátečníky - Mgr. Jolana Smyčková 

 Spisová služba  (pro školy a školská zařízení) - Mgr. Jolana Smyčková 

 Škola v pohybu –  Mgr. D.Losenická, Mgr. R.Jirčíková, Mgr. J.Smyčková, L.Omesová 

 AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1.ročník- Mgr. D.Losenická 

 Pohyb organizovaného útvaru chodců – L.Omesová 

 MS Teams - Mgr. J.Smyčková  

 MS Teams – Mgr. D.Losenická, Mgr. R.Jirčíková, L.Omesová 

 
 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Soutěže 
     environmentální soutěže – sběr papíru (ocenění za 3. místo v okrese), sběr kaštanů a žaludů (pro 

Myslivecké sdružení Vojnův Městec) 
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Kulturní a vzdělávací akce, exkurze 
 

 Vánoční besídka – veřejné vystoupení žáků školy pro rodiče 

 Vánoce ve škole – dvoudenní program pro děti, školní turnaj ve vybíjené, turnaj v deskových hrách, 
zpívání koled a předávání vánočních dárků u stromečku 

 účast na akci Česko zpívá koledy  

 Super prvňáček – slavnostní předávání  zlatých medailí prvňáčkům  

 Slavnostní přivítání budoucích prvňáčků a jejich rodičů ve škole  

 Návštěva divadelního představení Včelí medvídci zpívají ve Velkém Meziříčí 

 hudební pořad pro děti – ZUŠ Žďár nad Sázavou 

 účast na výstavě Včela v Zámku Žďár nad Sázavou  

 návštěva výstavy prací žáků a učitelů s vánoční tematikou v ZŠ Krucemburk 

 akce Centra primární prevence 

 Mikulášská nadílka  

 beseda se členy Mysliveckého sdružení Vojnův Městec  
 

 
 
Prezentace práce školy na veřejnosti 
 

 Prezentace vize školy a koncepce rozvoje základní školy rodičům a zákonným zástupcům dětí 

 Otevřená komunikace se zákonnými zástupci dětí 

 Otevřená  komunikace s vedením mateřské školy, s úřadem městyse, s ostatními partnery školy 

 Nové webové stránky školy  

 Lokální periodikum Novinky – 1 x měsíčně příspěvek o aktuálním dění ve škole  

 Vánoční besídka – veřejné vystoupení pro rodiče 

 Přivítání budoucích prvňáčků ve škole, společná návštěva školy s rodiči přijetí po pasování předškoláků 
v MŠ 

 školní výstava Vojnův Městec očima dětí 

 společné akce s mateřskou školou – návštěvy divadelních přestavení 

 Super prvňáček  

 
 Akce sportovní a dopravní 
 založení školního florbalového týmu  

 dopravní výchova (dopravní hřiště ve Žďáru nad Sázavou) 

 plavecký výcvik – žáci 1. – 4. roč. – uskutečněno pouze 1x 

 Škola v pohybu –  lekce s kvalifikovaným trenérem FAČR  

 Pohybové aktivity v přírodě  

 

  
 Volnočasové aktivity 

 sběr starého papíru a druhotných surovin ve spolupráci s firmou AVE  

 sběr kaštanů pro Myslivecké sdružení V. Městec 

 zájmové kroužky – sportovní, taneční – vedeno externími lektory 

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

 „Recyklohraní“–  ukončeno z důvodu mimořádných opatření MZ ČR 
 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

Ve školním roce 2019– 2020 nebyla na škole uskutečněna inspekce.  
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10. Základní údaje o hospodaření školy  
 

Základní údaje o hospodaření školy - viz příloha 1 

 

11. Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů 
 

Škola je dlouhodobě zapojena do programů „Školní mléko“, „Ovoce do škol“ a Recyklohraní – oba programy 
byly dočasně přerušeny kvůli uzavření škol.  
Finanční prostředky z programu MŠMT „Podpora výuky plavání“  byly využity z důvodu uzavření škol na jednu 
návštěvu plaveckého bazénu (dle sdělení MŠMT bude dořešeno na podzim 2020). 

   Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou zajistí workshop Digitální gramotnost a interaktivní    
výuka na 1.st. ZŠ pro všechny pedagogické pracovníky. 
 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
Kurz vychovatelství – CŽV – zahájen L. Omesová 

 
 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů 

Projekty nebyly realizovány. Škola však získala dotaci MŠMT na úhradu dopravy na plavání. 

 
 

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: 
- Městys Vojnův Městec – pořádání kulturních akcí pro veřejnost, výstavy, přednášky, vzdělávací akce  
- TJ Sokol Vojnův Městec – pronájem sokolovny pro florbalové tréninky, výuky tělesné výchovy, využití 

venkovního hřiště                                  
- MŠ Vojnův Městec – společné vzájemné návštěvy kulturních představení, návštěva prvňáčků ve škole 
- ZŠ a MŠ Krucemburk – výměna zkušeností, návštěva výstavy, sportovních soutěží 
- Pedagogicko-psychologická poradna Žďár n. S. – konzultace, poradenství 
- Dopravní hřiště Žďár n. S. – praktická výuka dopravní výchovy 
- Plavecký bazén Hlinsko v Čechách – plavecký výcvik pro všechny žáky školy 
- FAČR – program Škola v pohybu 
- Zámek Žďár 
- Kulturní dům a Knihovna J. M. Sychry Žďár n. S, knihovna Vojnův Městec 
- Myslivecké sdružení Vojnův Městec – sběr kaštanů 
- Asekol a Ekobat – úkoly projektu Recyklohraní 
- Ave – sběr starého papíru a hliníku 
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Závěr 
 

Škola vzdělávala žáky 1. až 4. ročníku podle vlastního ŠVP.  Stanovené výstupy v jednotlivých předmětech byly 
vzhledem k uzavření škol v souvislosti protiepidemiologickými opatřeními naplněny v českém jazyce, 
matematice a anglickém jazyce, v ostatních předmětech byly naplněny částečně. Ve vyučovacích předmětech:  
český jazyk, matematika a anglický jazyk budou v příštím školním roce jednotliví vyučující mapovat znalosti 
dětí, které byly vzdělávány distančně. K zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty byl 
zpracován plán EVVO. Zábavnou formou byl uskutečňován celostátní projekt „Recyklohraní“.   
 
Jednou z výzev nové ředitelky základní školy byla stabilizace personálního obsazení školy. Během prosince 
2019 a ledna 2020 se podařilo oslovit vhodné pedagogické pracovníky.  Byl položen základ spolupracujícího, 
věkově rozmanitého pedagogického týmu, který v úzké koordinaci s ostatními zaměstnanci školy zajistí 
vzdělávání dětí do dalších let. Všichni pracovníci školy byli seznámeni s vizí školy a strategií rozvoje, stejně 
jako zákonní zástupci dětí. Byly vytvořeny základy příjemného pracovního prostředí, které jsou stavebním 
kamenem pro kvalitní práci celého týmu.  
 
Podařilo se zamezit dalším odchodům dětí ze základní školy do základních škol v okolí. Od školního roku 
2020/2021 se opět otevře 5. ročník, všichni žáci současného 4. ročníku budou pokračovat ve vzdělávání na 
naší základní škole. K zápisu do 1. ročníku přišlo 13 dětí ze spádové oblasti (z celkového počtu 14), z toho        
4 mají odklad o jeden rok, 9 dětí bylo přijato do základního vzdělávání.  Důvěra rodičů nás velmi těší a je pro 
nás velkou podporou do další práce.  
 
Přerušení výuky na školách znamenalo pro celý tým pedagogů velkou výzvu. Distanční výuka pro žáky, kteří 
zůstali v domácím vzdělávání, přinesla svá pozitiva i negativa. Hlavním přínosem byla spolupráce celého týmu 
na přípravě distančního vzdělávání prostřednictvím MS Teams, využití ICT ve vzdělávacím procesu a online 
výuce. Akce pro veřejnost, které byly naplánovány na 2. pololetí (projektový den Kouzelná škola pro 
předškoláky, akademie ke Dni matek, školní jarmark a školní zahradní slavnost) byly přesunuty na podzim 
2020.  
 
Vysoce kvalitní základ pro budoucí rozvoj školy vytváří nastavení respektující spolupráce se zřizovatelem,          
s Mateřskou školou ve Vojnově Městci  a Základní a mateřskou školou v Krucemburku.  

 
 
       
 
Mgr. Jolana Smyčková 
ředitelka základní školy 


