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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 ŠVP.   

 
Ve školním roce 2020/2021 nastoupilo k 30.září 2020 35 žáků, z toho 33 žáků z Vojnova Městce, 1 z Radostína, 
1 z Krucemburku. Vedení školy vyhovělo žádosti rodičů a byl otevřen 5.ročník, což umožnilo spojit žáky 4.a 
5.ročníku do nově vzniklé III. třídy, a žáky  1.ročníku vzdělávat samostatně  v I.třídě.  
 
Vzdělávání tedy probíhalo v 1. – 5. ročníku ve třech třídách, a to v I. třídě  (1.ročník – 9 žáků), ve  II. třídě 
(spojený 2.,3. ročník – 12 žáků) a ve III. třídě (spojený 4. a 5.ročník – 14 žáků).  Školní družinu s kapacitou           
44 žáků navštěvovalo v září 2020 32 žáků.  
 
Díky podpoře zřizovatele prochází budova školy od podzimu 2020 rozsáhlou rekonstrukcí. Z dotací a 
rozvojových programů jsou financovány stavební úpravy budovy školy, z dotace MŠMT bylo pořízeno nové IT 
vybavení pro potřeby distančního vzdělávání.  

                                                            
 
 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
Pedagogický sbor tvoří ředitelka, tři kvalifikované učitelky (jedna na zkrácený úvazek) a vychovatelka školní 
družiny. Externě se školou spolupracuje kvalifikovaný pedagog jako vedoucí sportovního kroužku. 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 stabilizace pracovního týmu a zastavení fluktuace 
zaměstnanců školy. Tento cíl se podařilo splnit. Každodenní profesionální komunikace v rámci pečlivě 
sestaveného pedagogického týmu pomáhá budovat pozitivní a motivující klima školy.   Mezigenerační 
spolupráce, vzájemná výměna zkušeností a dovedností je základem fungování věkově rozmanitého 
pedagogického sboru, což se mj. významně osvědčilo při zajištění online výuky.  

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

Při zápisu v termínech 6. dubna 2021, 13. dubna 2021 a 20. dubna 2021 bylo do 1.ročníku přijato 9 žáků, 
dvěma dětem byla odložena školní docházka o jeden rok.  
 

 

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

K 30. září 2020 bylo do školy zapsáno 35 žáků, tj. 40% nárůst oproti školnímu roku 2019/2020. Školní rok 
ukončilo 33 žáků (2 žáci/sourozenci se během školního roku odstěhovali). Chování všech žáků bylo hodnoceno 
stupněm 1, s vyznamenáním prospělo 28 žáků, 5 žáků prospělo. Ve 2. pololetí školního roku bylo uděleno     
10 pochval ředitele školy.  5.ročník ukončilo 6 žáků, z nichž 5 pokračuje ve vzdělávání na 2.stupni základní 
školy na ZŠ Krucemburk, 1 žákyně na ZŠ Švermova Žďár nad Sázavou.  

 

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 
 
Od tohoto školního roku byla rozšířena výuka anglického jazyka o 1 vyučovací hodinu ve 2.ročníku. Od 3. do 
5.ročníku jsou vyučovací hodiny anglického jazyka organizovány tak, aby byli žáci vzděláváni po ročnících. To 
umožňuje vytvářet dostatečný prostor pro kvalitní výuku anglického jazyka, zároveň poskytuje vyučujícím 
matematiky nebo českého jazyka čas pro efektivní procvičení probíraného učiva.  
 
Distanční vzdělávání 
 
Malý počet žáků, dostatečný počet kvalifikovaných pedagogů,  úzký kontakt s rodiči a velmi dobré materiální 
zázemí školy umožnilo rychle reagovat na změny, které aktuální protiepidemická opatření vnesla do systému 
vzdělávání. Situace, naprosto výjimečná i v evropském či světovém kontextu, kdy čeští žáci 1. stupně základních 
škol zůstali téměř šest měsíců v domácím vzdělávání, kladla vysoké nároky na přípravu vyučovacích hodin.   
Online výuka na základní škole probíhala každý den od 7,30 hod. do 12,00 hod. a byla nastavena diferencovaně 
pro žáky 1.- 3.ročníku a žáky 4. a 5.ročníku. Byla doplněna zadáváním samostatné práce a domácího 
procvičování, které děti měly zvládnout bez výraznější pomoci rodičů.   Individuální režim výuky měli nastavený 
žáci 1.ročníku. Individuální přístup k žákům a dokonalá podpora ze strany rodin umožnily jednodušší návrat dětí 
zpět do školních lavic.  
 
Žáci 4. a 5.ročníku zůstali v distanční výuce téměř šest měsíců, na základě mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR 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 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 školy se řídil doporučeními uvedenými v dokumentu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním 
roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19  vydaného 24.8.2020 a řadou dalších opatření MZd a MŠMT.  
 
Návrat žáků do škol od 12. dubna 2021 byl podmíněn nařízeným plošným testováním žáků antigenními testy.           
Tři žáci, jejichž zákonní zástupci s testováním nesouhlasili, zůstali doma, jejich absence činí průměrně 272   
omluvených hodin.  Ředitelka se se zákonnými zástupci dohodla na spolupráci (pravidelně byly zasílány týdenní 
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plány učiva, na vyžádání domácí úkoly). Všichni vyučující byli se zákonnými zástupci v pravidelném kontaktu. 
Zákonným zástupcům byla vždy po pravidelném přezkoušení žáků poskytnuta okamžitá zpětná vazba.  
 
Výstupy ŠVP byly splněny v jazyce českém a anglickém, matematice, prvouce, vlastivědě a přírodovědě.   
Očekávané výstupy z výchov splněny nebyly.  
 
Výuka plavání se tento školní rok neuskutečnila.  
 
 
Výsledky testování žáků 3. a 5.ročníku 
 
3.ročník 
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5.ročník 

 
 
U výsledků žáků z předmětu Český jazyk došlo k technické chybě, výsledky zahrnují nepřítomného žáka, tudíž nejsou přesné.  

 
 
Materiální a technické vybavení  školy 
 
Stavební úpravy základní školy 
 
Na podzim 2020 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce  půdních prostor. V 2.patře tak vznikly dvě moderní 
odborné učebny, kabinet a ředitelna, bezbariérové WC, dívčí a chlapecké toalety. Budova nově disponuje 
výtahem, je vystavěn nový hlavní vchod. Finalizují úpravy venkovních prostor a dílčí opravy fasády. Obě 
nové učebny jsou vybaveny ICT technikou (notebooky s příslušenstvím, reproduktory, tiskárnami, 
interaktivními tabulemi) a výškově stavitelným nábytkem. Projekt je financován z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj, z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR a z rozpočtu zřizovatele.  
 
V  1.patře byla během hlavních prázdnin provedena kompletní rekonstrukce dívčích a chlapeckých WC, 
částečně financovaná z dotace Kraje Vysočina. Byla provedena výměna elektroinstalace v přízemí budovy a 
zřízena technická místnost v  1.patře, což umožnilo modernizovat dosud ne zcela kvalitní internetové připojení. 
Byla provedena výmalba všech kmenových tříd, šaten a chodeb v  1.patře a v přízemí budovy školy.  
 
 
Technické vybavení školy 
Během srpna a září 2020 bylo do školy z dotace MŠMT pořízeno 6 notebooků pro potřeby distanční výuky. 
V březnu 2021 jsme z MAP II Žďár nad Sázavou obdrželi 2 PC. Celý tým pedagogických pracovníků měl zajištěno 

fungující technické zázemí a IT podporu. Zajistili jsme okamžitou technickou pomoc a podporu všem dětem 
a rodičům, kteří se na nás obrátili. Všem rodinám, které si o pomoc požádaly,  jsme mohli nabídnout 

dostatečný počet notebooků či PC k zapůjčení pro potřeby distančního vzdělávání.  
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Soutěže   
 

krajské kolo 
 

Zlatý list – soutěž pro 
mladé přírodovědce 

1. – 3.ročník 9.místo Mgr. D.Losenická 

regionální  
 

výtvarná soutěž Po 
stopách Jana Zrzavého 

žáci 1. - 3.ročníku 1.,2. a 3. místo a 
cenu poroty. 

Mgr. D.Losenická, 
Mgr. T.Červená 

 
 
 
Vzdělávací akce, exkurze 
 
 

Datum Název akce ročník obsah Garant:  

28.5. 2021    
  

Poznáváme přírodu 1.-5. Projektový den Mgr.D.Losenická, 
L.Omesová 

4.6.2021      Žij (s) angličtinou  
 

2.-5. Workshop  Mgr.J.Smyčková  
MAP vzdělávání II 

ORP Žďár nad 
Sázavou 

 

14.9.2020 Hrajem dětem, 
s písničkou jdem 
světem  

1.- 5.ročník Hudební pořad 
 

Mgr.J.Smyčková 
ZUŠ Žďár n.S. 

24.2.2021 Jedinečný oceán  1.-5.ročník 3D projekce Mgr.J.Smyčková 

9. června 2021   exkurze do 
Zemědělská a.s. 
Krucemburk 

1.,2. a 3.roč  Mgr.D.Losenická, 
spolupráce s rodiči  

17.června 2021 Žďár nad Sázavou 4.a 5.roč Zámek Žďár, Pilská 
nádrž 

Mgr.R.Jirčíková 

24.června 2021 dopravní hřiště   4.a 5.roč  Městská policie 
Ždár n.S. 

25.června 2021 Exkurze Malé Dářko 1.-5.roč. Přírodovědná a 
vlastivědná exkurze 

TU 

28.června 2021 návštěva knihovny 
ve Vojnově Městci 

1. a 2.roč.  
 

 Mgr.D.Losenická 
Obecní knihovna 
Vojnův Městec 

28.června 2021 I.školní olympiáda 1.-5.roč projekt žáků 
5.ročníku 

Mgr.T.Červená 

29.června 2021 školní výlet 
Dobývání hradu 
Pernštejn 

1.-5.roč  TU 

 
 
Zájmová činnost 

 
Pedagogičtí zaměstnanci školy organizovali pro žáky kroužky:   přírodovědný, florbal, dramatický, výtvarný 
Externí spolupracovníci školy zajišťovali kroužky:                          technický, sportovní 
Externí organizace zajišťovala kroužek:                                            taneční 
 
Kvůli vládním opatřením nebylo možno realizovat zájmovou činnost od října 2020 do května 2021.  
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Škola splnila úkoly Minimálního preventivního programu. Osvědčila se koordinace vzájemného sdílení 
informací, práce v týmu a dennodenní profesionální práce třídních učitelek. Každodenní profesionální 
komunikace v rámci pedagogického týmu vede k vytváření příjemné a vstřícné atmosféry ve škole, což se 
pozitivně odráží na budování klimatu v celé škole.  
 
Sociálně patologické jevy nebyly na škole pozorovány a řešeny. Původně plánované programy primární 
prevence byly důvodu uzavření škol přesunuty z podzimu 2020 až na červen 2021, kdy  byl pro všechny ročníky 
realizován preventivní program Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Pro 1.- 4.ročník byly 
programy „Táhneme za jeden provaz“ a  „V čem jsme stejní a v čem jiní“ zaměřeny  na formování vztahů 
v kolektivu, respekt a toleranci k jinakosti.  Pro žáky 4. a 5. ročníku byl realizován program „Bezpečně online“ 
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.   
 
 
Klima školy – výsledky dotazníku Škola je místo, kde … 
 
3.ročník 
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5.ročník 
 

 
 

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 
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Přehled navštívených vzdělávacích akcí ve školním roce 2020/2021: 
 
Jméno, příjmení 

 
 Typ vzdělávání/Název vzdělávací akce  

                                                       
Mgr. J. Smyčková 
 

UNIVERZITA KARLOVA Praha, Učitelství 1.st. 

 
Kvalifikační studium pro ředitele škol  

 
Konference Jak se žije malotřídkám 
 

SYSTÉM PÉČE O ŽÁKY SE SVP NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE, NOVELIZACE VYHLÁŠKY   č.. 27/2016  
 

Jak na inovace ŠVP 
 

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

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ V DNEŠNÍ ŠKOLE  

 

                                      
Mgr. D.Losenická 

Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomot. obtíží - webinář 

 
Matematická (pre)gramotnost 

 
Současná poezie pro děti                        

 
Současná literatura pro děti 
 

CLP - Čtenářská gramotnost  
 

Mgr. R.Jirčíková Podstatná jména, mluvnické kategorie 
 

                                       
L.Omesová 

Teologická fakulta JUČ, Pedagog volného času 
 

DPS - Vychovatel ve školní družině 
 

 
 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci 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 

 Komunikace prostřednictvím webových stránek školy   

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

 Vánoční přání, Velikonoční přání, Přáni ke Dni matek  – audionahrávky na web školy a do místního 
rozhlasu 

 Vystoupení žáků školy na vítání občánků - 22.června 2021 
 
Harmonogram akcí pořádaných pro děti a pro veřejnost  
 

 1. září 2020  - slavnostní zahájení nového školního roku a přivítání prvňáčků společně s jejich rodiči 

 5.prosince 2020 – Mikulášská nadílka  

 18.prosince 2020 – Vánoce ve škole  

 1.června 2021 – MDD – zábavné dopoledne  

 21.června  2021 poprvé přivítali prvňáčci ve škole své rodiče, aby jim ukázali, co se za svůj první školní 
rok naučili.  

 22.června 2021 - Super prvňáček - předání zlatých medailí prvňáčkům 

 22. června 2021 - Poprvé ve školní lavici – společná návštěva budoucích prvňáčků a jejich rodičů ve 
škole  

 28. června 2021 slavnostní vyřazení žáků 5.ročníku - v zasedací místnosti radnice ve Vojnově Městci. 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

Ve školním roce 2020– 2021 nebyla na škole uskutečněna inspekce.  

 
 

10. Základní údaje o hospodaření školy  
 

Základní údaje o hospodaření školy - viz příloha 1 
 

 

 

11. Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů 
 

 Stavební úpravy Základní školy ve Vojnově Městci – Evropský fond pro regionální rozvoj, Ministerstvo 
pro místní rozvoj – investor: zřizovatel základní školy Městys Vojnův Městec 

 Kraj Vysočina  

 MAP vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou – školení pro pedagogické zaměstnance, ředitele školy 

 MAP vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou – workshop pro žáky „Žij s angličtinou“ 

 MAP vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou – podána žádost o dotaci na rekonstrukci učeben v 1.NP 
(realizace 2023 – 2027) 

 Šablony III – podána žádost o zapojení do programu 

 Škola je dlouhodobě zapojena do programů „Školní mléko“, „Ovoce do škol“ – oba programy byly 
dočasně přerušeny kvůli uzavření škol.  

 
 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
Univerzita Karlova Praha, Učitelství 1.st.                                                              –  Mgr. J.Smyčková 
Teologická fakulta Jihočeské univerzity, Pedagog volného času, 1.ročník     -   L. Omesová 
DPS - Vychovatel ve školní družině                                                                        – L.Omesová – ukončeno 06/2021 

 
 

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

Projekty nebyly realizovány. 
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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  
- MAP vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou 
- TJ Sokol Vojnův Městec – pronájem sokolovny pro florbalové tělesné výchovy, sportovní kroužek a 

využití venkovního hřiště                                  
- MŠ Vojnův Městec tréninky, výuku 
- ZŠ Krucemburk – spolupráce s navazující školou – výměna informací 
- Pedagogicko-psychologická poradna Žďár n. S. – konzultace, poradenství 
- Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou.   
- Dopravní hřiště Žďár n. S.  
- Městská policie Žďár nad Sázavou 
- Společnost pro kvalitu školy, z.s. 
- ZUŠ Žďár nad Sázavou 
- Active Žďár nad Sázavou 
- Plavecký bazén Hlinsko v Čechách 
- Knihovna Vojnův Městec 
- Zemědělská a.s. Krucemburk 

 

 
 
 
       
 
Mgr. Jolana Smyčková 
ředitelka základní školy 
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