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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 

 

Zřizovatel: Městys Vojnův Městec 

 
Vedení školy: Mgr. Jolana Smyčková, ředitelka základní školy 

 
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) 

 
 

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 vlastního ŠVP.   

 
Ve školním roce 2021/2022 nastoupilo k 30.září 2020 37 žáků, z toho 34 žáků z Vojnova Městce, 1 z Radostína, 
1 z Krucemburku. 1 z Kladna.  
 
Vzdělávání probíhalo v 1. – 5. ročníku ve třech třídách, a to v I. třídě  (1.ročník – 9 žáků), ve  II. třídě (spojený 
2.,3. ročník – 13 žáků) a ve III. třídě (spojený 4. a 5.ročník – 15 žáků).  Do školní družiny s kapacitou 44 žáků bylo 
k 30.9. 2021 přihlášeno 28 žáků. Jako nepovinný předmět se vyučuje náboženství.  
 

                                                           

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
Pedagogický sbor tvoří ředitelka, tři kvalifikované učitelky (jedna na zkrácený úvazek) a vychovatelka školní 
družiny. Od října 2021 do ledna 2022 působily ve II.třídě postupně dvě asistentky pedagoga. Externě se školou 
spolupracuje kvalifikovaný pedagog jako vedoucí sportovního kroužku, od ledna 2021 kvalifikovaná pedagožka 
pro vedení čtenářského klubu v rámci Šablon III. O úklid a provoz budovy školy se stará školnice, která zároveň 
pracuje jako topička.  IT specialista, finanční a mzdová účetní spolupracují se školou externě.  
 
Jedním ze základních cílů koncepce rozvoje základní školy je vytváření pozitivního  a motivujícího  pracovního 
prostředí pro pedagogické i nepedagogické zaměstnance školy.  Důraz je kladen na sdílení poznatků, 
zkušeností, informací, příkladů dobré praxe, vzájemnou spolupráci, podporu a respekt.  
 

 
 
 
 

mailto:zsvmestec@gmail.com
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4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 

přijetí do školy 
 

Při zápisu v termínu 7. dubna 2022 bylo do 1.ročníku přijato 7 žáků, v dodatečném zápisu do 1.tříd pro 
ukrajinské děti byla dne 6.6. 2022 přijata 1 žákyně. V důsledku válečného konfliktu na Ukrajině bylo ke 
vzdělávání na základní škole v průběhu měsíce dubna a května přijato 5 žáků z Ukrajiny, dalších pět dětí 
z Ukrajiny (11 – 16 let) chodilo do základní školy na intenzivní kurz českého jazyka. 

 
 

5.  Naplňování cílů školního vzdělávacího programu 
 
  Cíle ŠVP byly splněny. Školní družina pracovala podle ŠVP.  
 

 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů 

stanovených vzdělávacími programy a podle 

poskytovaného stupně vzdělání 
 

Profilace základní školy:  

• jazykové vzdělávání, 

• čtenářská gramotnost,  

• práce s informacemi, kritické myšlení (5.ročník),  

• budování a rozvoj měkkých dovedností, 

• zaměření na všestranný pohybový rozvoj všech žáků 
 

Vzdělávání v tomto školním roce probíhalo v pěti ročnících ve třech třídách: žáci 1.ročníku se učili samostatně 
matematiku a český jazyk, samostatné výuce českého a anglického jazyka ve 4. a 5.ročníku bylo věnováno 6 
hodin týdně, 3 hodiny týdně ve 2. a 3.ročníku. Tato organizace výuky umožnila efektivní opakování a probrání 
učiva v základních předmětech v malém počtu dětí. Naopak ve výchovách a v prvouce nebo přírodovědě byly 
jednotlivé třídy spojeny tak, aby mohla probíhat projektová výuka.  
 
Chování všech žáků bylo v obou pololetích hodnoceno stupněm 1, s vyznamenáním prospělo na konci školního 
roku 32 žáků. Ve 2. pololetí školního roku bylo uděleno 14 pochval ředitele školy.  5.ročník ukončilo 5 žáků,  
pokračují ve vzdělávání na 2.stupni základní školy na ZŠ Krucemburk a na ZŠ (4 žáci) a MŠ Ždírec n.D. (1 žák). 
 

Velkým problémem byla vysoká nemocnost dětí. Všem zákonným zástupcům bylo umožněno připojit děti do 
vyučovacích hodin online přes MS Teams v průběhu domácího léčení.  
 
V důsledku mimořádně dlouhého uzavření škol ve školních letech 2019 –2020 a 2020-2021 a zákazů sportování 
a tělesné aktivity byla v tomto školním roce rozšířena výuka tělesné výchovy, a to o 1 hodinu v každém ročníku. 
Všestranný pohybový rozvoj dětí doplnil i sportovní kroužek v rozsahu 2 hodin týdně a od jara 2022 florbalový 
klub ve školní družině v rozsahu 2 – 3 vyučovacích hodin 2x týdně. Od září byla realizována výuka plavání pro   
1. – 5.ročník v plném rozsahu 40 hodin. 
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Doučování 2021, NPO 2022 
 
Čtenářské dovednosti, porozumění významu slov (1.roč.) – 
ind.  

Mgr. D.Losenická 
 

Logopedie, čtenářské dovednosti (1.roč.) Mgr. T.Červená 
 

Český jazykJ/matematika (2.,3.roč.) Mgr. T.Červená 
 

Český jazykJ/matematika (4.,5.roč.) Mgr. R.Jirčíková 
 

Anglický jazyk (4.,5.roč.) 
 

Mgr. J.Smyčková 

Výuka českého jazyka pro ukrajinské žáky  
 

L.Omesová 

Tandemová výuka  Mgr. D.Losenická, L.Omesová 
 

Pedagogická intervence  Mgr. T.Červená 
 

 

Výsledky testování žáků 5.ročníku ČŠI 
 
Na přelomu května a června proběhlo na základní škole testování žáků 5.ročníků ČŠI v základních předmětech 
český jazyk a matematika a dovednostech usnadňujících učení.  
 
 
Český jazyk  
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Matematika 
 

 
 
 
 
 
Dovednosti usnadňující učení 
 

 
 

Soutěže 
 
50. ročník soutěže Zlatý list - krajské kolo Vysočina 
3.místo - družstvo Poštolky ve složení Lukáš Culek (1.roč.), Barbora Sedláková (1.r.), Zuzana Kameníčková (2.r.), 
Kesía Loulová (3.r.), Anna Jeřábková (4.r.), Alexandra Tomášková (5.r.)  
 
Recitační soutěž – okr. kolo Žďár n.S. 
Kryštof Malivánek (5.r.) – 3.místo 
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Zájmová činnost na základní škole  
 
Čtenářský klub (1.,2.roč.) PaeDr. V. Gregorová 

 

Klub komunikace v cizím jazyce (4.,5.roč.) Mgr. J.Smyčková 
 

ICT klub: Robotika (3.-5.ročník) L.Omesová 
 

Badatelský klub (3.- 5.ročník) Mgr. D.Losenická 
 

Přírodovědný kroužek (1.,2. ročník) Mgr. D.Losenická 
 

Výtvarný kroužek (1.,2.ročník) 
 

Mgr. R.Jirčíková 

Dramatický kroužek (4.,5.roč.) 
 

Mgr. J.Smyčková 

Sportovní kroužek (1.-5.roč.) 
 

Mgr. M.Zobač 

 
 

Materiální a technické vybavení  školy 
 
O letních prázdninách 2021 byla dokončena kompletní přestavba půdních prostor, díky níž vznikly dvě odborné 
učebny, sborovna, ředitelna, sociální zařízení a technické místnosti. Současně proběhla v 1.patře budovy 
rekonstrukce toalet, z bývalé ředitelny vznikl technická místnost pro ICT.  V rámci stavebních prací byla 
částečně provedena výměna elektroinstalace, což umožnilo modernizovat zastaralé a nefunkční internetové 
připojení. Byl vybudován výtah a zázemí pro imobilní osoby. V nadstandardně vybavených atraktivních třídách 
se vyučuje informatika a anglický jazyk, od září 2022 zde bude probíhat i výuka přírodovědných předmětů a 
hudební výchovy.  Dále tyto učebny slouží pro ICT klub: Robotiky, Klub komunikace v cizím jazyce a jako zázemí 
dramatického kroužku.   
Prostor školní družiny jsme před začátkem školního roku uspořádali tak, aby zde vznikla žákovská knihovna 
vybavená relaxačními prvky a PC koutkem propojená s velkou hernou.  Všechny kmenové třídy, všechny chodby 
a šatny byly nově vymalovány. Do II. třídy jsme pořídili moderní tabuli, která nahradila starou, nevyhovující. 
Všechny kmenové třídy byly dovybaveny moderním výškově stavitelným nábytkem.  V každé kmenové třídě 
jsme vytvořili hrací koutky s kobercem a technické koutky vybavené dostatečným počtem notebooků a PC.  
 

Dotace  
Dotaci Šablony III máme zaměřenou na financování činnosti školních klubů (Badatelského, ICT: Robotiky, Klubu 
komunikace v cizím jazyce a Čtenářského), které rozšiřují vzdělávání dětí ve všech ročnících.  K dalšímu rozvoji 
dětí přispívají kroužky: sportovní, přírodovědný, dramatický a výtvarný. Dětem jsme tak mohli nabídnout 
smysluplné využití a rozvíjení se ve všech oblastech.  
Dotace MŠMT – Doučování a NPO - umožnily tandemovou výuku a skupinové nebo individuální doučování 
(logopedie, čtenářské dovednosti, anglický a český jazyk, matematika) napříč všemi ročníky, které vedly 
kvalifikované učitelky základní školy, dále jsme financovali výuku českého jazyka pro ukrajinské žáky základní 
školy.  
Ze dvou dotaci MŠMT jsme získali finanční prostředky na nákup digitálních pomůcek. Druhá z dotací byla 
podmíněna revizí ŠVP a přechodem na výuku informatiky od 4.ročníku ve školním roce 2022/2023. Pro tyto 
účely jsme zakoupili robotický set pro 15 žáků, který dětem umožní sestavit a programovat daný subjekt na 
vyšší bázi. V robotickém klubu si letos děti vyzkoušely nově pořízené stavebnice Lego WeDo, které využijeme i 
ve výuce informatiky v příštím školním roce. 
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Školní informační systém  
Od září 2021 jsme přešli na elektronický systém Edookit a postupně jsme zpřístupnili informace zákonným 
zástupcům žáků školy.  

Volby do školské rady  
28.6.2022 se uskutečnily volby do školské rady zákonných zástupců žáků. Do školské rady byla na období 2022 
až 2025 zvolena paní Zuzana Malivánková.  Za pedagogy byla do školské rady zvolena Mgr. Tereza Červená.  
 

Školní akce, exkurze, projektové dny  
1.9.2022 
 

Slavnostní zahájení školního roku 

21. a 22.10. 2021; 15. a 22.6. 2022 Na kole bezpečně  - dopravní hřiště ve Žďáru nad Sázavou, pro 1.-5.roč. 
 

září - listopad 2021 Výuka plavání – 1.- 5.ročník –- bazén Hlinsko 
 

listopad 2021 – leden 2022 Stavíme domečky z reálných cihliček – speciální program pro všechny žáky se stavebnicemi TEIFOC, 
pro 1.-5.roč. 
 

3.12.2021 Mikulášská nadílka – 5.r. naděluje spolužákům  
 

31.1.2022 Staré pověsti české, představení dramatického kroužku žáků 4. a 5.r.  

2.2.2022 Technická herna na cestách aneb fyzika hrou, Dům přírody v Krátké, projektový den pro žáky 3.,4. a 
5.ročníku 

3.2. 2022 Superstar aneb naše hvězdy hrají, zpívají a tančí, pro 1.-5.roč. 
 

7.3.2022 Exkurze pro žáky 4. a 5.roč.. na obecní úřad městyse Vojnův Městec 
 

16.3.2022 Projektový den v přírodní rezervaci Staré Ransko, pro 1.-5.roč.  
 

9.3. 2022 Jak se chovat bezpečně (na silnici i online), preventivní program Policie ČR, pro 1.-5.roč. 
 

25.3.2022 Vynášení Moreny, založení tradice vynášení zimy, společná akce s MŠ Vojnův Městec  
 

28.,29.,30. 3.2022 Dny otevřených dveří základní školy 
 

4.4. 2022 První setkání s paní učitelkou, předškoláci z Mateřské školy Vojnův Městec, seznámení s prostředím 
základní školy a budoucí paní učitelkou 
 

16.5.2022 Florbalový turnaj na ZŠ Krucemburk, pro 1.-5.roč.  
 

3.6.2022 První zahradní slavnost základní školy, projekt pro 1.-5.roč. 
 

9.6.2022 Projektový den Planetárium Hradec Králové pro 1.-5.roč. 
 

10.6.2022 Lesy, stromy, řemesla..., projektový den pro 1.-5.roč. 
 

14.6.2022 Poprvé ve školní lavici – předškoláci ve škole - ve spolupráci s MŠ Vojnův Městec 
 

15.6. 2022, Zemědělská a.s. Krucemburk, exkurze pro 1.,2. r.  
 

17.6.2022 Za sportem i za zmrzlinou..., Škrdlovice, výlet pro 1.-5.roč. 
 

20.6.2022 Rašeliniště Radostín – projektový den pro 1.-5.roč. 
 

27.6.2022 Čtenářská dílna - projektový den s knížkou, pro 1.-5.roč. 
 

28.6.2022 Projektový den Tradice, řemesla na Vysočině, historie našeho regionu, pro 1.-5.roč. 
 

29.6.2022 Školní olympiáda Jaroslava Jiříka, pro 1.-5.roč. 
 

30.6.2022 Slavnostní zakončení školního roku, předání vysvědčení 
 

https://www.zsvmestec.cz/fotoarchiv2020-21
https://www.zsvmestec.cz/fotoarchiv2020-21
https://www.zsvmestec.cz/fotoarchiv2020-21
https://www.zsvmestec.cz/fotoarchiv2020-21
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7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování  
 

Ve školním roce 2021/2022 jsme řešili rizikové chování určitých žáků, vysokou absenci určitých žáků a výukové 
problémy dětí ohrožených školním neúspěchem. Škola velmi úzce spolupracovala s SPC a PPP Žďár nad 
Sázavou, OSPOD Žďár nad Sázavou, OSPOD Kladno, OSPOD Praha, s Policií ČR, pravidelně komunikovala se 
zákonnými zástupci žáků. Od října 2021 do ledna 2022 působily ve II.třídě dvě asistentky pedagoga. Klima ve 
třídách bylo v příp. přítomnosti žáků s problémovým chováním každodenně monitorováno ředitelkou školy a 
třídními učitelkami. S žáky, kteří měli výchovné problémy, dennodenně komunikovaly třídní učitelka a ředitelka 
školy tak, aby se eliminovalo rizikové chování těchto žáků. Tito žáci byli zařazeni do doučování a do výukových 
či zájmových aktivit, které přinesly pozitivní zpětnou vazbu.  
Pravidelně bylo komunikováno a pracováno s třídními kolektivy tak, aby se výuka realizovala v pozitivním a 
příjemném pracovní prostředí. Ve III. třídě provedla ředitelka školy dotazníkové šetření o klimatu třídy. S žáky 
školy bylo v průběhu školního roku pracováno tak, aby uměli pojmenovat základní lidské vztahy, projevy lidské 
nesnášenlivosti a uměli rozpoznat jednání ohrožující práva druhých. Ve školním roce 2022/2023 bude 
aktualizován stávající Minimální preventivní program základní školy.  
 
Pro všechny ročníky byl v březnu 2022 realizován preventivní program Policie ČR - pro 1.- 3.ročník „Bezpečnost 
dětí“ s cílem seznámit a prohloubit znalosti dětí na I. stupni základních škol v oblasti vlastního bezpečí. 

- Základní pravidla chování při setkání s cizími lidmi 
- Řešení možných kritických situací 
- Sám doma 
- Bezpečně na ulici 
- Nález nebezpečných předmětů 

Pro žáky 3., 4. a 5. ročníku byl realizován program „Nebezpečí virtuální komunikace (Tvoje cesta onlinem)“ 
zaměřený na seznámení žáků s riziky neuváženého pohybu v online světě, na rizika spojená se sdělováním 
osobních údajů na internetu, komunikaci s neznámými lidmi přes sociální sítě nebo sdílení nevhodného obsahu 
na sítích.  

- Rizikové chování 
- Komunikace s neznámými uživateli 
- Kyberšikana 
- Kybergrooming 
- Sexting 
- Agrese na internetu 
- Seznámení s vybranými preventivními programy  

 
Prevence bezpečného pohybu v online světě byla také součástí výuky informatiky v 5.ročníku a robotického 
klubu realizovaného pro žáky 3. -5.ročníku. Žákům byly prostřednictvím vytištěné prezentace Tvoje cesta 
onlinem připomenuty všechny klíčové informace o bezpečném pohybu v online prostředí.  
 

Zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na 

poskytování jazykové přípravy 
 

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami byly vytvořeny individuální výukové plány, které byly podle 
potřeb aktualizovány. Práce s těmito žáky byla pravidelně monitorována ředitelkou školy a pravidelně 
konzultována s jednotlivými vyučujícími. Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami byla aktuálně 
uzpůsobena potřebám dětí. Třídní učitelky a ředitelka školy pravidelně konzultovaly vzdělávání se zákonnými 
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zástupci žáků a SPC PPP Žďár nad Sázavou. Škola poskytuje jednou týdně pedagogickou intervenci (dle 
doporučení PPP).  
 
V důsledku válečného konfliktu na Ukrajině bylo do základní školy přijato 5 dětí ukrajinské národnosti. V rámci  
NPO ředitelka školy vyčlenila finanční prostředky na doučování českého jazyka v rozsahu 2 – 3 vyučovací hodiny 
denně od data nástupu ukrajinských žáků.  Ve výuce bylo využito interaktivních výukových programů, 
digitálních nástrojů a pomůcek pro zajištění pestré výuky českého jazyka ukrajinských dětí.  
 

 

8. Údaje o vzdělávání zaměstnanců školy  
 

DVPP - přehled navštívených vzdělávacích akcí ve školním roce 
2021/2022: 

 
Jméno, příjmení 
 

 Typ vzdělávání/Název vzdělávací akce   

                                                    
Mgr. J. Smyčková 
 

eTwinning 5.-7.9.2021 

Prevence sociálně-patologických jevů 22.2.2022 

Výkazy doučování MŠMT 28.2.2022 

Sdílení dobré praxe v začleňování žáků z Ukrajiny  17.3.2022 

Jak se žije malotřídkám 17.5.2022 

Mgr.D.Losenická, 
Mgr.T.Červená,         
Mgr.R.Jirčíková,  
L.Omesová 

Edookit – zápis do TK, interní poznámky 3.9.2021 

Mgr. D.Losenická VYKEV 2021 4.11.2021 

Mgr. T.Červená Projektové vyučování  24.1.2022 

 Nápady do výuky informatiky pro 4.ročník 21.2.2022 

Mgr. R.Jirčíková Matematika – činnostní učení  5.4.2022 

L.Omesová                                       Nápady a příklady z praxe – výuka češtiny pro ukrajinské děti 18.5.2022 

Informatika na 1.stupni ZŠ  

 

Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 
- Školení spalinové cesty a obsluha plynových kotlů  
- Školení obsluha výtahu 

 
 

10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

• Prezentace vize školy a koncepce rozvoje základní školy rodičům a zákonným zástupcům dětí 1.ročníku 

• Otevřená komunikace se zákonnými zástupci dětí 

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

• Prezentace prostřednictvím webových stránek a na facebookovém profilu školy 

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

• Vánoční přání, Velikonoční přání  – audionahrávky do místního rozhlasu 

• Vystoupení žáků školy na vítání občánků  - 2 x ročně 
• Slavnostní vyřazení žáků 5.ročníku na radnici ve Vojnově Městci 
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Akce pořádané pro veřejnost  
 
1.9. 2021 Slavnostní zahájení nového školního roku a přivítání prvňáčků společně s jejich rodiči 

 

16.10. 2021 Den otevřených dveří základní školy 
 

17. 10. 2021 Malá školní akademie v rámci Vojnoměsteckého posvícení 
 

25.3. 2022 Vynášení Moreny 
 

28.,29.,30. 3. 2022 Dny otevřených dveří základní školy  
 

30.4.2022 Slavnostní otevření víceúčelového hřiště – olympiáda pro návštěvníky –  olympijský tým ve složení: 
B. Malivánek (2.r.), Š. Klukan (3.r.), M. Moucha (3.r.), A. Jeřábková (4.r.), R. Vlach (4.r.), M. Marek 
(5.r.), K. Malivánek (5.r.), F. Jeřábek (5.r.), K. Řeháčková (5.r.), A. Tomášková (5.r.) připravil 
v hodinách TV olympijské klání pro návštěvníky akce. Všechny děti ze školy vyrobily ve výtvarné 
výchově a výtvarném kroužku originální olympijské medaile.  
 

3.6.2022 První zahradní slavnost základní školy 
 

 

 
 
 

11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 

Českou školní inspekcí 
 

Ve školním roce 2021– 2022 nebyla na škole uskutečněna inspekce.  

 
 

12. Základní údaje o hospodaření školy  
 

Základní údaje o hospodaření školy  
 

 

 

 
       
 
Mgr. Jolana Smyčková 
ředitelka základní školy 
 
 
Výroční zpráva školy byla schválena školskou radou dne 22.9. 2022.  

https://www.zsvmestec.cz/fotoarchiv2020-21

