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Tato výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Písečné  je zpracovávána na základě 

zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon, podle osnovy Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, včetně 

novely č. 225/2009 Sb. s účinností k 1. 8. 2009.   

 

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:     600845206 

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 

 

 

Součásti školy 
Mateřská škola:   22 žáků  
Základní škola:   13 žáků 
Školní družina:   13 žáků 
Školní jídelna MŠ:        20 žáků 

Školní jídelna ZŠ:             13 žáků 

 

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“. Naším cílem je vést děti k lásce, poznání a ochraně přírody,se kterou naše vesnická 

škola  úzce spojena. Děti poznávají svět získáváním vlastní zkušeností a poznatků. Za 
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příznivého počasí výuka probíhá venku, dochází k otužování zdraví dětí a k rozvoji jejich 

pohybu. Společně směřujeme k propojování praxe s reálným životem. 

Celkem ve škole pracovalo 7 zaměstnanců: 

2 učitelky na základní škole, z nichž jedna je neaprobovaná, v současné době si doplňuje 

vzdělání, 2 učitelky v mateřské škole (jedna z nich na částečný úvazek a současně je i 

asistentkou pedagoga v mateřské škole) a 1 asistentka pedagoga na základní škole na 0,75 

úvazku, 1 paní kuchařka, která je zároveň i vedoucí školní jídelny, 1 školnice na 0,525 

úvazku. V průběhu roku odešla 1 paní učitelka z mateřské školy na mateřskou dovolenou. 

Na její pozici nastoupila jiná paní učitelka s úvazkem 1,00. 

Na škole se uskutečňuje výuka římsko-katolického náboženství katechetou zajištěným 

obecním úřadem. 

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

s externí pracovnicí. Dále na škole externě pracuje  paní účetní, pan údržbář a pracovník na 

IT techniku. 

 

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 2 1 1 

 2. ročník 3 1 2 

 3. ročník 2 2 0 

 4. ročník 3 1 2 

 5. ročník 3 0 3 

Celkem  13 6 8 

 

Jeden žák opakoval 5. ročník. 

Integrované děti v mateřské škole ve školním roce 2018/2019 : 2 děti 

Integrovaní žáci v základní škole ve školním roce 2018/2019 : 1 žák (s autismem). 

Dva žáci pracují podle IVP a mají každý 1 hodinu pedagogické intervence. 

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, Bystřice nad Pernštejnem 

 

Počet dětí mateřské školy: 22 

Do naší MŠ se přihlásily  dvě děti z obce Pivonice. 

K zápisu k povinné školní docházce přišlo 5 dětí ( z toho3 dívky). Odklad nebyl udělen 

 žádný. 

K zápisu k předškolnímu vzdělávání přišlo 9 dětí ( z toho 4 dívky). 
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Vzdělávací proces 

 

Vzdělávání se uskutečňovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

nazvaného „Od příběhů k životu“. 

1.pololetí 

 

10 žáků ve všech ročnících prospěli v prvním pololetí školního roku 2018/2019 

s vyznamenáním,jeden žák byl hodnocen slovně. Celková absence nepřesáhla 29 hodin za 

pololetí na žáka, celkem zameškaných hodin ve všech ročnících 367 hodin. 

 

2.pololetí. 

 

Téměř všichni žáci prospěli s vyznamenáním, hodnocení „prospěli“ měli tři žáci. Celkový 

počet zameškaných hodin 349,  na žáka 26,8 hodin.  Žák, jemuž byla doporučena integrace   

opakoval 5. ročník, byl v obou pololetí hodnocen slovně. 

Žádný žák neměl zhoršení v některém z předmětů horší než o jeden stupeň. Nikomu nebyl 

udělen zhoršený stupeň z chování, nikomu nebyl udělen stupeň 4 nebo 5 z kteréhokoli 

předmětu, všichni žáci postupují do vyšších ročníků. Tři žáci z pátých ročníků odchází do 

Základní školy v Bystřici n. P., z toho jeden do školy zřízené podle § 16, taktéž do Bystřice n. 

Pernštejnem. 

Za aktivitu, reprezentaci školy v soutěžích a na mimoškolních akcích byly uděleny ústní či 

písemné pochvaly, které byly zapisovány do žákovských knížek, vyvěšeny na nástěnce ve 

škole. Žáci za aktivity či reprezentaci dostávali též diplomy a drobná ocenění. 

  

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, zapojili se do recitační 

soutěže, dopravní soutěže spojené se zdravotní tematikou. 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. Děti se také zapojily do projektových dnů pořádaných v rámci MAP II 

Bystřice n.P. V letošním roce od března předškolní děti společně s žáky ZŠ zúčastnili 

plaveckého výcviku, který zařazujeme pravidelně do výuky tělesné výchovy.   

     

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

každodenního pedagogického působení. Celkem byly vyšetřeny 3 děti-  jeden žák byl  

rediagnostikován z 5. ročníku s doporučením SPU ( 3. stupeň podpůrného opatření), vzdělává 

se podle individuálního plánu s upravenými minimálními výstupy, další 2 žáci ze 3. a 4. 

ročníku také s  návrhem na individuální vzdělávací plán (2. stupeň podpůrného opatření).  

Letošní rok  základní škola pokračovala v  projektu „Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony Základní škola Písečné“. Žáci byli zapojeni do aktivit : 

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. 
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Prevence sociálně patologických jevů 

 

Mezi další důležité aspekty výchovy patří  prevence sociálně patologických jevů. Venkovská 

malotřídní 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. Každodenní individuální a kolegiální přístup pedagogů ve výuce,   o 

přestávkách, v družině, téměř rodinná atmosféra vede k prevenci sociálně patologických jevů. 

Škola má zpracovaný minimální preventivní program, který pomáhá v případě potřeby řešit 

jednotlivé případy, pokud se takovéto vyskytnou. Vhodná témata zařazujeme do výuky 

průběžně, především do hodin slohu, prvouky a přírodovědy, popřípadě jsou řešeny v rámci 

projektového vyučování. 

Ve školním roce 2018/2019 se probíraná témata nejčastěji týkala oblastí kyberšikany, 

bezpečného chování na silnici, požívání návykových látek. 

Žádný případ, kdy by se jednalo o výskyt těchto jevů v naší organizaci, jsme letos 

nezaznamenali. 

 

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 paní 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. Od letošního školního 

roku jsme zavedli komunikaci s rodiči emailem, což se osvědčilo při omluvě dětí ze školy, 

obědů nebo sdělování dalších informací. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce 

s rodiči pod vedením profesionálních lektorů přinesla zajímavé poznatky nejen z pedagogiky 

a výchovy, ale i z oblasti školní zralosti budoucích školáků.  

Byl vyhlášen také „Den 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. 
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Akce uskutečněné pro děti a  pro veřejnost ve školním roce: 

 

- Drakiáda 

- Výlet Praha 

- Dopravní hřiště Žďár nad Sázavou 

- Bramborový den 

- Turnaj ve florbalu – Bystřice nad Pernštejnem 

- Mikulášská nadílka 

- Vánoční besídka pro rodiče, seniory 

- Ochutnávka exotického ovoce – firma Bovys 

- Veselé zoubky - projekt 

- Divadlo Beze jména „ Tři bratři“ 

- Požární bezpečnost – soutěž 

- Karneval v MŠ a ZŠ 

- Divadelní představení p. Hrubce v  Městské knihovně v Bystřici nad Pernštejnem 

- Bystřicko čte dětem s podtitulem „ Rodiče čtou dětem“ 

- Recitační soutěž – školní kolo,, obvodní kolo 

- Kanis terapie 

- Besídka ke Dni matek  

- školní výlet na hrad Pernštejn 

- Sportovní den k MDD v Bystřici nad Pernštejnem 

- Divadelní představení „ Ledové království“ 

- Pěší výlet do Velkých Janovic 

- Noc s Andersenem – nocování ve škole 

- Pasování prvňáčků na čtenáře 

- Rozloučení s předškoláky 

- Zakončení školního roku 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

Vzdělávání se uskutečňovalo podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání nazvaného „ Barevný rok “. Jednotlivé integrované bloky: Barevný podzim, Bílá 

zima, Zelené jaro, Červené  léto. Jednotlivé bloky jsou rozděleny do tématických částí podle 

jednotlivých měsíců. 

Mateřskou školu  navštěvovalo 20 dětí, z toho 5 dětí předškolních. 

 

Akce uskutečněné pro děti a pro veřejnost ve školním roce: 

- Drakiáda 

- Dopravní hřiště Žďár nad Sázavou 

- Bramborový den 

- Mikulášská nadílka 

- Vánoční besídka pro rodiče, seniory 

- Veselé zoubky - projekt 

- Divadlo Beze jména „ Tři bratři“ 

- Karneval v MŠ a ZŠ 

- Bystřicko čte dětem s podtitulem „ Rodiče čtou dětem“ 
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- Návštěva Hasičské zbrojnice v Bystřici n. Pernštejnem 

- Kanis terapie 

- Besídka ke Dni matek  

- školní výlet na hrad Pernštejn 

- Sportovní den k MDD v Bystřici nad Pernštejnem 

- Rozloučení s předškoláky 

 

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 

 

Údaje o hospodaření školy 

 

Hospodaření školy je hodnoceno vždy za kalendářní nikoli školní rok. Výsledky a údaje jsou 

k nahlédnutí vždy po účetní závěrce v kanceláři školy. Za kalendářní rok 2018, jehož 

uzávěrka proběhla během školního roku 2018/2019, jsou všechny údaje překontrolovány 

pověřenými orgány a jsou bez připomínek a oprav zaznamenány v systémech školy, kraje a 

úřadů. 

Stručně se dá říci, že škola hospodaří s přidělenými finančními prostředky ze dvou hlavních 

zdrojů (kromě finančních prostředků na projekty, které realizuje). Stručný přehled 

hospodaření s těmito prostředky uvádíme zde: 

 

Krajské normativy : 

Na rok 2018 přiděleno:  2 929 505,-  

Vyčerpáno:    2 929 505,- 

Rozdíl:                   0,- 

 

Neinvestiční prostředky – Obec Písečné: 

 

Vybráno na poplatcích MŠ, ŠD:  21 900,- 

Příspěvek zřizovatele:         400 000,- 

Úplata za školní stravování        146 117,- 

Jiné ( úroky...)              4 350,- 

Celkem:                                             572 367,- 

 

Materiální oblast, opravy, rekonstrukce  

 

Materiálně technické podmínky školy jsou na průměrné úrovni. Je snahou vedení školy a 

zřizovatele neustále vylepšovat budovu, prostory školy, doplňovat vybavení, pomůcky a 

revitalizovat učebnicový fond tak, aby vznikaly optimální a moderní podmínky pro výuku 

žáků. 

Na základě uvedeného plánu byly realizovány tyto opravy a modernizace vybavení:  
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- úprava a vybavení školní kuchyně 

- kuchyňská linka ve školní jídelně 

- nábytek v ředitelně 

- pracovní stůl ve třídě, to vše v hodnotě 253 000,- Kč. 

V oblasti materiální čerpáme dotace rovněž z projektu Šablony  ZŠ  Písečné. Z tohoto 

projektu jsou hrazeny následující položky: 

- Mzdové náklady na pokrytí platu pro učitele kroužků – Čtenářský klub a Klub logiky a 

  deskových her, Odborné setkávání s rodiči. 

- Mzdové prostředky na pokrytí doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

- Materiální vybavení pro kroužky – deskové hry, knihy, logické hry apod. 

to vše v celkové výši 89 758,- Kč. 

Hospodaření školy je hodnoceno vždy za kalendářní nikoli školní rok. Výsledky a údaje jsou 

k nahlédnutí vždy po účetní závěrce v kanceláři školy. Za kalendářní rok 2018, jehož 

uzávěrka proběhla během školního roku 2018/2019, jsou všechny údaje překontrolovány 

pověřenými orgány a jsou bez připomínek a oprav zaznamenány v  systémech školy,krajských 

úřadů. 

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. 

Stručný přehled hospodaření s těmito prostředky uvádíme zde: 

 

 Fond učebnic je pravidelně obnovován certifikovanými učebnicemi, které splňují náročné 

normy výukových materiálů. Stejně tak jsou obnovovány materiály pro učitele: metodické 

příručky, CD a DVD ke zkvalitnění výuky a učební pomůcky – mapy, nástěnné obrazy, 

kreativní pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami apod. 

 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Naše škola je zapojena do projektů: 

 

- Mléko do škol – SZIF-  Státní zemědělský intervenční fond 

- Ovoce do škol – BOWYS 

- Česko čte dětem 

- Zelená škola 

- Strategické řízení a plánování ve školách a územích, 

   reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 

 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

- Učící se málotřídky-  vzdělávání pedagogů ze základní i mateřské školy. 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

- Šablony I  Základní škola Písečné, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007728 
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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 

_____________________________________________________________________ 
 

Vzhledem k rozsáhlým údajům o jednotlivých projektech uvádíme zde jen jejich výčet. 

Realizace projektů, jejich nastavení, průběh a výsledky jsou součástí složek, jež jsou ke 

každému projektu vedeny a jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy. 

 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Ve školním roce 2018/2019 spolupracovala škola s těmito subjekty: 

 

-  Plavecký bazén – Bystřice nad Pernštejnem 

-  Městská knihovna – Bystřice n.P. 

-  Mikroregion Bystřicko- projekty, příspěvky do Bystřicka 

 

 

 

 

 

  V Písečném dne: 13. 9. 2019 

Mgr. Jana Vojtová  

    ředitelka školy  

 

Projednáno Školskou radou dne:  
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