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Základní údaje o škole 
 

Předkladatel:  Základní škola a Mateřská škola Písečné, 

příspěvková organizace  

Písečné 30, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

 

 

   

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Písečné, příspěvková 

organizace 

IČ:   75021404 

REDIZO:  600 130 371 

Adresa školy: Písečné 30, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

Ředitelka:  Mgr. Jana Vojtová 

 

 

Kontakty 

tel. :   566 573 226 

e-mail:  zs.pisecne@email.cz 

www:   www.zsmspisecne.webgarden.cz 

 

 

Zřizovatel 

Název:  Obec Písečné 

IČ:   00845206 

 

Kontakty 

adresa:  Písečné 25, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

telefon:  566 573 324 

fax:   566 573 324 

www:   www.obec-pisecne.cz 

datová schránka     3f8ma6s 
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Charakteristika školy 
 

Škola zabezpečuje předškolní výchovu, povinnou školní docházku, zájmové 

vzdělávání dětí a školní stravování. Součástí organizace je základní škola, mateřská škola, 

školní družina a školní jídelna. Všechny součásti organizace jsou umístěny ve dvou stavebně 

propojených budovách. Vyučování probíhalo podle školního vzdělávacího programu „ Od 

příběhu k životu“. 

 

Celkem ve škole pracovalo 7 zaměstnanců: 

2 učitelky na základní škole, z nichž jedna byla neaprobovaná, 2 učitelky v mateřské 

škole (jedna z nich na částečný úvazek a současně je i asistentkou pedagoga v mateřské škole 

a vychovatelkou ve školní družině), 1 asistentka pedagoga na základní škole na 0,75 úvazku, 

1 pracovnice ve školní kuchyni a 1 školnice na poloviční úvazek. 

Na škole se uskutečňuje výuka římsko-katolického náboženství katechetou zajištěným 

obecním úřadem. 

 

Ředitelkou školy je od 1. 8. 2016 Mgr. Jana Vojtová. 

 

Mzdová agenda je zpracovávána firmou a účetnictví je vedeno dohodou o pracovní 

činnosti s externím pracovníkem. 

 

 

 

Organizace školy 
 

Mateřská škola je jednotřídní, základní škola je také organizována jako jednotřídní. 

Žáci základní školy se učí ve dvou učebnách, v modré a oranžové.  

 

Počty žáků základní školy: 

Třída ročník žáků dívky chlapci 

 1. ročník 3 1 2 

 2. ročník 2 2 0 

 3. ročník 3 1 2 

 4. ročník 4 2 2 

 5. ročník 2 0 2 

Celkem  14 6 8 

 

Jeden žák školy plnil školní docházku v zahraničí (v USA). 

 

Integrované děti v mateřské škole ve školním roce 2017/2018 : 2 děti 

Integrovaní žáci v základní škole ve školním roce 2017/2018 : 1 žák (s autismem) 
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Integrovaným dětem v mateřské škole a žákovi v základní škole je věnována zvýšená péče, je 

k nim do třídy mateřské školy přidělena asistentka pedagoga na 0,5 úvazku a do základní 

školy přidělena asistentka pedagoga na 0,75 úvazku. Děti pracují podle individuálních 

vzdělávacích programů, které jsou sestavovány podle podkladů a doporučení ze speciálně-

pedagogických center. 

 

Spádové obvody: 

Písečné, Velké Janovice, Vítochov, Karasín, Ždánice 

 

Počet dětí mateřské školy: 20 

Do naší MŠ se přihlásili i dvě děti z obce Pivonic. 

K zápisu k povinné školní docházce přišly 3 děti (1 dívka). Odklad nebyl udělen žádný. 

K zápisu k předškolnímu vzdělávání přišlo 6 dětí ( 4 dívky). 

 

 

Vzdělávací proces 

 
     Vzdělávání se uskutečňovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání nazvaného „Od příběhů k životu“. 

     13 žáků  z  pěti ročníků ročníku prospělo a postoupilo do dalšího ročníku. Jeden žák 

neprospěl. Jedná se o integrovaného žáka, který na základě doporučení ze SPC bude znovu 

opakovat pátý ročník. 

      Žák, jemuž byla doporučena integrace, navštěvoval 5. ročník a byl v obou pololetí 

hodnocen slovně. 

      Škola plnila koncepci výchovy ke zdravému způsobu života, enviromentální a 

multikulturní výchovy, a to zařazením pohybových aktivit o přestávkách, tělovýchovných 

chvilkách v hodinách, každodenním pohybem dětí jak v tělocvičně, tak venku v rámci 

odpolední družiny a sportovního kroužku.  Žáci se účastnili různých sportovních utkáních ve 

florbalu, vybíjené, zapojili se do recitační soutěže, dopravní soutěže mladých cyklistů spojené 

se zdravotní tematikou. Některé aktivity byly pro žáky nové, neumístili se na předních 

místech, avšak velmi cenné byly zkušenosti, které žáci získali. Dvakrát ročně společně s 

předškolními dětmi z mateřské školy absolvovali dopravní výcvik cyklistů na dopravním 

hřišti ve Žďáru nad Sázavou, navštívili plánované kulturní akce, vycházky a dramaticko-

kulturní činnosti. 

     Během roku vypracovávali žáci mnoho projektů jako Den Země, Bramborový den, 

Evropský den jazyků, Finanční gramotnosti, Sluneční soustava a vesmír, Mimořádné události 

a dalších projektů z oblasti hudební a literární. Zapojili se do celostátního projektu Zdravé 

zuby, projekt Ovoce do škol, Mléko do škol. 

  Mnoho aktivit absolvovali žáci společně s dětmi z mateřské školy, což má velký přínos 

v oblasti výchovné, vzdělávací i vztahové. 

     

     Práce s individuálně integrovanými žáky, ale i práce s nadanými žáky, byla zařazena do 

každodenního pedagogického působení. Celkem byly vyšetřeny 2 děti-  jeden žák byl  

rediagnostikován z 5. ročníku s doporučením SPU, vzdělává se podle individuálního plánu s 

upravenými minimálními výstupy, druhý žák ze 4. ročníku také s návrhem na individuální 

vzdělávací plán.  
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      Letošní rok se základní škola přihlásila do projektu „Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Žáci byli zapojeni v šablonách: 

Čtenářský klub pro žáky, Klub zábavné logiky a deskových her, Doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem a Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků 

základní školy. Tento projekt bude pokračovat i v následujícím školním roce. 

 

Prevence sociálně patologických jevů 
 

     Mezi další důležité aspekty výchovy patří   prevence sociálně patologických jevů. 

Venkovská málotřídní škola je lépe chráněna před sociálně patologickými jevy, které ve 

velkých školách zpravidla prosakují k žákům nižších ročníků z ročníků vyšších. Díky 

blízkosti učitelů k dětem na naší škole nebyly ve školním roce patrné sociálně patologické 

jevy. Snažíme se jim předcházet seznamováním se s respektujícím přístupem k žákům. 

    Naše škola zavedla pondělní komunitní kruh-diskuzní sezení a řešení nejen konfliktních 

situací mezi žáky, individuální přístup pedagogů ve výuce, o přestávkách, v družině.   

      

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

     Pedagogickým pracovníkům jsou nabízeny a doporučovány vhodné vzdělávací akce, dle 

dostupnosti a ceny. Účastní se jich na základě vlastní potřeby a volby. Pedagogové k dalšímu 

vzdělávání přistupují aktivně. Na začátku školního roku jsou zaměstnanci proškolování v 

oblasti BOZP externím odborníkem na tuto problematiku panem Vařekou. V průběhu celého 

roku se p. učitelky pravidelně setkávaly v projektu Učící se málotřídky  pro základní školy i 

pro školy mateřské. V rámci tohoto projektu se účastnily různých školení a společných 

setkání z oblasti matematické gramotnosti. 

      

  

Prezentace školy na veřejnosti 
 

     Školu a její záměry prezentujeme rodičům na pravidelných schůzkách. Ve školním roce se 

uskutečnila společná schůzka s rodiči informující je o plánech a organizaci školního roku. 

Dále rodiče čtyřikrát přišli na individuální konzultace. Někteří využívají i možnosti přijít 

mimo čas konzultací. Rodiče mají možnost i k neformálnímu řešení otázek a potřeb 

s vyučujícími při dovedení dětí do školy a vyzvedávání dětí ze školy. Odborně zaměřená 

tematická setkávání a spolupráce s rodiči pod vedením profesionální lektorky přinesla 

zajímavé poznatky nejen z komunikace mezi rodiči a dětmi, ale i z oblasti školní zralosti 

budoucích školáků.  

     Byl vyhlášen také „Týden otevřených dveří“. V průběhu tohoto týdne přišli rodiče i 

prarodiče žáků školy i zájemci z řad rodičů budoucích prvňáčků. 

     Veřejnosti se škola prezentuje dalšími akcemi, jako například vánočním vystoupením dětí 

pro seniory a rodiče, uspáváním broučků, týdenní akcí Bystřicko čte dětem s letošním 

podtitulem: „Tatínci čtou dětem“, dětským karnevalem, besídkou k svátku maminek spojenou 

s pracovními dílničkami, Dnem otců, společným zakončením školního roku, kdy byli 
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prvňáčci „pasováni“ na čtenáře, kdy proběhlo loučení s předškoláky a také rozloučení s žáky 

páté třídy. 

     Pro děti nabízí zpravidla zaměstnanci školy zájmové vzdělávání v kroužcích. V tomto 

školním roce to byly kroužky: Anglický jazyk, Sportovní hry, Deskové hry, Čtenářský 

kroužek. 

            Po celý rok byl jeden den v měsíci „netradiční“, např. Barevný podzimní den, 

Čertovský den, Den účesů, Pyžamový den, Sluníčkový den, Den čarodějnic, Den účesů, 

Kloboukový den. 

     Ke konci školního roku se zúčastnili vybraní žáci turnaje okolních málotřídních škol ve 

florbalu ve Víru, kde získalo družstvo mladších žáků 1. místo a s ním i putovní pohár. Starší 

žáci získali 3. místo. 

      Školáci společně s dětmi z mateřské školy v dopolední hře „Na stopovanou s pokladem“ 

si procvičili orientaci v přírodě a přírodovědné znalosti získané během školního roku.  

      A úplně na konečný závěr roku bylo společné slavnostní zakončení, kdy byli prvňáčci 

„pasováni“ na čtenáře, kdy proběhlo loučení s předškoláky a také rozloučení s žáky páté třídy. 

      Aktivity školy jsou pravidelně prezentovány ve Zpravodaji Města Bystřice nad 

Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicka. 

 

 

 

 

Akce uskutečněné pro děti  a  pro veřejnost ve školním roce: 

 

- Drakiáda 

- Pěší výlet po okolí s opékáním párků 

- Dopravní hřiště Žďár nad Sázavou 

- Mikulášská nadílka 

- Vánoční besídka pro rodiče  

- Vystoupení s vánočním programem pro seniory 

- Vánoční dílničky s paní Víchovou 

- Zdobení stromečku pro zvířátka 

- návštěva  Městské  knihovny a muzea  v  Bystřici nad Pernštejnem 

- Bystřicko   čte dětem s podtitulem „Tatínci čtou dětem“) 

- Velikonoční dílničky s paní Víchovou 

- Recitační soutěž – školní kolo a okrskové kolo 

- Pěvecká soutěž – školní kolo 

- Dopravní soutěž mladých cyklistů a zdravotní soutěž 

- Besídka ke Dni matek  

- Školní výlet na Šiklův mlýn 

- Sportovní den k MDD v Bystřici nad Pernštejnem 

- Den otců 

- Hra Na stopovanou 

- Pasování prvňáčků na čtenáře 

- Rozloučení s předškoláky 

- Zakončení školního roku 
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Informace o škole a jejích akcích prezentujeme příležitostně v měsíčníku Bystřicko a na 

webových stránkách školy. 

 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
V tomto školním roce ČŠI na naší škole nebyla.  

 

Základní údaje o hospodaření školy 
     Finanční prostředky na mzdy čerpala škola ze státního rozpočtu přerozdělovaného 

Krajským úřadem Kraje Vysočina. Náklady na materiální provoz školy hradila ze svého 

rozpočtu obec Písečné, a to z velké části i náklady na výukové pomůcky. 

 

 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
     V tomto roce se škola nezapojila do žádného rozvojového ani mezinárodního programu. 

 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 
     Škola ve školním roce 2017 / 2018 nenabízela kurzy dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení. 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 
     Škola je zapojena do těchto projektů – Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, Málotřídky společně, Vysočina Education  a projektu 

Školní mléko a Ovoce do škol. Zprostředkovatelskou společností v projektu Školní mléko je 

pro nás společnost Laktea o. p. s. Ovoce do škol nám v tomto školním roce dodávala 

společnost Bovys.  

 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

     Škola nespolupracuje se žádnou odborovou organizací ani organizací zaměstnavatelů. Při 

plnění úkolů ve vzdělávání spolupracuje příležitostně s okolními málotřídními školami, 

městskou knihovnou v Bystřici nad Pernštejnem, Plaveckou školou a Kulturním domem 

v Bystřici nad Pernštejnem. 

 

 

V Písečném dne: 13. 9. 2018 

Mgr. Jana Vojtová  

    ředitelka školy  

 

Projednáno školskou radou dne: 1. 10. 2018 

mailto:zs.pisecne@email.cz


Základní škola a Mateřská škola Písečné, příspěvková organizace 

Písečné 30, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 01 

tel.: 566 573 226, e-mail: zs.pisecne@email.cz 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

     

 

mailto:zs.pisecne@email.cz

