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1. Pedagogické obsazení – počet žáků
V první třídě – 18 žáků
První postupný ročník – 4 žáci
druhý postupný ročník – 3 žáků
třetí postupný ročník – 6 žáci
čtvrtý postupný ročník – 3 žáci
pátý postupný ročník – 2 žáci
Pedagogické obsazení
- třídní učitelka Mgr. Andrea Smuszová
učitelka na 1,0 úvazku – Mgr. Andrea Smuszová a Mgr. Ivona Laštovičková
Vychovatelky družiny – 0,3 úvazku –Eva Olejníková, a 0,2 úvazku Zdeňka Šustrová Grošofová
Asistentka pedagoga (školní asistent) – Zdeňka Šustrová Grošofová
Provozní zaměstnanci
školnice, uklízečka a pracovnice výdeje jídel paní Jitka Cíchová a topič

2. Vzdělávací proces
Vyučování probíhalo podle Školního vzdělávacího programu „S Ferdou Mravencem poznáváme
svět" pro 1. až 5. postupný ročník.
Ve škole pracovaly jedna aprobovaná učitelka – ředitelka na celý úvazek a aprobovaná učitelka na
celý úvazek, o úvazek v družině se podělily dvě vychovatelky.
Celý „Školní vzdělávací program" byl upraven pro 1. až 5. postupný ročník tak, aby byl dětem bližší,
a to pod názvem „S Ferdou Mravencem poznáváme svět", zaměřeným na propojení praktického
života se získáváním dovedností a znalostí a prohlubování všech kompetencí. Je k dispozici
v ředitelně školy k nahlédnutí.
Škola plnila „Koncepci výchovy ke zdravému způsobu života, enviromentální a multikulturní
výchovy“ a to zařazením pohybových aktivit o přestávkách, při ranním dohlídávání, každodenním
pohybem dětí jak v tělocvičně, tak venku v rámci odpolední družiny, plněním plánu návštěv
kulturních zařízení, vycházkami a vlastní dramaticko – kulturní činností.
Mezi další důležité aspekty výchovy patří prevence sociálně patologických jevů.
Naše škola zavedla týdenní diskusní sezení a řešení konfliktních situací mezi žáky formou
komunitních kruhů, individuálního přístupu pedagogů ve výuce, ale i o přestávkách a v družině.
V průběhu roku si děti postupně zvykaly na důsledný přístup k řešení všech vztahů.
Práce s individuálně integrovanými žáky, ale i práce s nadanými žáky, byla zařazena do
každodenního pedagogického působení.
Celkem ve školním roce 2020-2021 mělo 5 děti - pedagogické intervence, z toho 2 děti individuální
vzdělávací plán.
3. Prospěch a chování žáků
V prvním ročníku byli tři chlapci a jedna dívka – všichni byli velmi snaživý a chování bylo také
dobré.
Ve druhém ročníku byli dva chlapci a jedna dívka – jeden chlapec má naši školu jako kmenovou a u
nás provádí dvakrát ročně přezkoušení z ČJ, a to s velmi dobrými výsledky. Další chlapec a dívka
navštěvují školu prezenčně. Jejich výstupy jsou velmi dobré a chování také.
Ve třetím ročníku byli tři chlapci a tři dívky - jeden chlapec má diagnostikovanou patlálii, dostal
doporučení z PPP na individuální plán. V průběhu roku se problémy s výslovností zlepšily, vše
dohnal při pravidelné pomoci učitelky na intervencích, ale také při dobré práci maminky. Rodiče
velmi dobře spolupracují. Jeden chlapec vyšetřen v PPP a dostal doporučení na intervence.
Jedna dívka byla vyšetřena v PPP a dostala doporučení na intervence.
Ve čtvrtém ročníku byli tři chlapci - Jeden žák s diagnostikovanou patlálií pokračoval v
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individuálním plánu s pedagogickými intervencemi. Náprava řeči byla logopedkou konstatována
před uzavřením školního roku s velmi dobrými výsledky. Chlapec je velmi šikovný a snaživý.
Výukově jeden žák velice bystrý a nadaný, ale zatím se nevyhranil ve svém zájmu.
Třetí žák s problémy, byl vyšetřen v PPP a měl pedagogické intervence a individuální plán. Ke
konci roku s velkými problémy jak v českém jazyce, tak i v matematice a anglickém jazyce.
Pedagogická intervence pomáhala jen trochu, žák se nesnažil. Absence průměrná.
V pátém ročníku – jeden chlapec a jedna dívka. Chlapec s problémy v českém jazyce. Jedna dívka s
menšími výukovými problémy.
Chlapec pokračuje ve výuce na 2. stupni v Bystřici nad Pernštejnem a dívka na Dolní Rožínce.
4. Mimoškolní činnost
Kroužky v rámci družiny : Mažoretky – vedla Eva Olejníková – kroužek probíhal celý rok.
Čtenářský kroužek – vedla Eva Olejníková
Badatelský kroužek – vedla Zdeňka Šustrová Grošofová
Škola se zúčastnila výtvarné soutěže „Voda živá“ a za účast doslala do školy rybičku (Beta
bojovnice), o kterou se děti velmi dobře starají. Při této příležitosti proběhla i mimoškolní aktivita –
workshop na stejné téma „Voda živá“, kde žáci prováděli různé pokusy.
Proběhla ještě jedna mimoškolní aktivita, a to workshop o nerostech s názvem „Neživá příroda“.
Školní besídky pro rodiče se nemohly konat z důvodu nařízení vlády.
5. Činnost školy
Školní rok 2020 - 2021 začal 1. září 2020 slavnostním zahájením za přítomnosti pana starosty M.
Starého a pasováním prvňáčků na žáky školy. Dne 2. září proběhla také první rodičovská schůzka.
2. září si děti vytvořily společná pravidla pro mravenčí společenství - Ferda Mravenec je náš
kamarád a zahájili jsme projekt Cesta do školy.
Veškerá další zájmová, školní a mimoškolní činnost školy byla zaznamenána v sešitě – „Akce ZŠ
Zvole ".
Škola byla zapojena do projektu „ŠABLONY II“ a v rámci tohoto projektu proběhla řada aktivit.
Dva projektové dny ve škole s odborníkem z praxe:
Technik – děti se vydaly cestou vynálezů „od pazourku po jadernou elektrárnu“. Celou cestou je
doprovázel technik.
Lidské tělo – děti se dozvěděly mnoho informací o lidském těle, které se dozvídaly od zdravotníka a
budoucího lékaře.
Čtyři projektové dny ve ŠD s odborníkem z praxe:
Hasič – děti si povídaly o práci hasiče, navštívily hasičskou zbrojnici. Vše probíhalo pod dohledem
dobrovolného hasiče.
Na chvilku fotografem – děti se seznámily s prací fotografa a vyzkoušely si fotografovat. Vše
probíhalo pod dohledem slečny fotografky.
Úrazy dětí – děti se dozvěděly o různých úrazech, jak jim předcházet, jak se zachovat, když k úrazu
dojde a mnoho zajímavého. Touto aktivitou je provázela zdravotní sestra.
Hudební den – děti si mohly prohlédnout a zkusit zahrát na několik hudebních nástrojů. Poslechnout
různé zvuky jednotlivých nástrojů. Hádaly písničky a další prováděly další aktivity. Vše probíhalo
pod dohledem učitelky ze ZUŠ.
Proběhly dva 10ti hodinové bloky projektových dnů ve ŠD.
Projekt historie – děti zkoumaly povolání historika, vytvářely svoje erby a rodokmeny, zkoumaly
vývoj písma. Vše probíhalo za účasti učitelky historie.
IT v praxi – děti se seznámily s historií počítačů až po současnost, zkusily si rozložit a složit počítač.
Dozvěděly se o hrozbách pro PC, ale i pro ně samotné. Naučily se vytvořit správné heslo a mnoho
zajímavých a důležitých informací a počítačové technice. Vším je provázel IT pracovník.
V srpnu tento projekt ESF ŠABLONY II byl ukončen a bude na něj navazovat další projekt ESF
ŠABLONY III.
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Zápis dětí do naší školy proběhl na dálku, v průběhu měsíce dubna 202,1 bez účasti žáků z důvodu
mimořádných opatření epidemie COVID 19.
Mezi další akce školy patřil: Podzimní den, návštěva Mikuláše, čertů a andělů, rozdávání vánočních
dárečků, Čarodějnice, Barevný týden a rozloučení s páťáky. Také proběhla návštěva dopravního
hřiště ve Žďáru nad Sázavou. Tyto aktivity byly uzpůsobeny mimořádným opatřením z důvodu
epidemie COVID 19.
V roce 2021 byl ukončen projekt „Učící se málotřídky“, který trval 3 roky a naše škola se ho
zúčastnila. Skládal se ze tři částí: matematická gramotnost, čtenářská gramotnost a zakončen byl
screeningem školy.

6. Revize, kontroly
V měsíci prosinci byla provedena řádná inventura podle knih majetku. Vše bylo řádně zapsáno,
zaevidováno a je založeno mezi dokumenty školy.
Při údržbě budovy proběhly pravidelné revize vybavení a zařízení školy.
7. Školní inspekce
Ve školním roce 2020-2021 neproběhla školní inspekce.
Silné stránky – klidné a vstřícné prostředí školy rodinného typu - profesionální výuka spojená s
životem vhodně reflektující a využívající moderní trendy vzdělávání – procesy ve škole účinně
podporují všestranný rozvoj osobnosti a nadání žáků.
Slabé stránky a nebo příležitosti ke zlepšení – rozvíjet kulturu organizace a vytvořit otevřenou,
efektivní, moderní školu.
Doporučení pro zlepšení činnosti školy – prohlubovat budování komunity rodičů při škole a úzkou
spolupráci se zastupiteli obce.
8. Školení pedagogů
Probíhá školení nové paní ředitelky.
Proběhlo školení:
Polytechnická výchova
Osobnostní rozvoj
AMOS – nové možnosti výuky čtení, psaní a matematiky
Kritické myšlení
9. Žádosti školy
Byla podána žádost školy o dotaci ŠABLONY III, která byla schválena a v dalším školním roce bude
naše škola mít i nadále školního asistenta.
Byla schválena žádost o dotaci přes MAS od SZIFu – oprava podlahy ve třídách a nové počítačové
vybavení. O letních prázdninách byla provedena oprava podlah v obou třídách a postupně se
dokupuje nové počítačové vybavení školy.
10. Ekonomické části
Z důvodu nového financování škol z MŠMT jsme na výjimku dvojtřídní škola. Schválilo to
zastupitelstvo obce. Druhý pedagog je na úvazek 1,00 a nemusí být dofinancováván od obce.
V průběhu roku jsou čtvrtletně zpracovány zprávy o čerpání financí jak z MŠMT, tak i z obce. Ty
jsou pak předkládány vedení obce a zasílány ke kontrole na kraj.
Škola dostala od státu mimořádné finance na zakoupení IT techniky, ze kterých byly zakoupeny 3
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notebooky, tyto byly využívány k distanční výuce.
Ve školním roce 2020-2021 bylo ve škole provedeno a dokončeno mnoho úprav. Byly vyměněny
plynové kotle, zapojen alarm, opraveny podlahy v obou třídách a o letních prázdninách natřena nová
fasáda školy. Tyto úpravy byly dělány za podpory obce.
11. Závěr
Škola v tomto roce byla dvojtřídní.
Škola svým působením plnila krátkodobý i dlouhodobý plán. Celý výchovně vzdělávací proces byl
podřízen zájmům žáků na získání kvalitního vzdělání.
Celkový prospěch žáků je průměrný – žáci 5. ročníku budou pokračovat v povinné školní docházce –
jeden na ZŠ Nádražní v Bystřici nad Pernštejnem a druhá v ZŠ Dolní Rožínka.
Mimoškolní aktivity žáků jsou zaznamenány jak v knize akcí, tak ve školní kronice a je také vedena
foto-kronika.
Škola v průběhu roku doplňovala vlastní webové stránky.
Školní rok i v tomto roce poznamenala ho epidemie COVID 19, kdy jsme museli několikrát přerušit
výuku a učit distanční formou a o toto byl i doplněn školní řád. Hledali jsme různé cesty, jak co
nejlépe vyučovat žáky po dobu lockdownu. Výuka probíhala přes internetové komunikační kanály.
Díky mimořádným financím od státu, kdy jsme zakoupili tři notebooky, mohli jsme notebooky
zapůjčit dětem domů k distančnímu vzdělávání. Snažili jsme se o plnění ŠVP, mnohdy to bylo
obtížné. Tímto děkuji všem rodičům, kteří nám pomáhali a učili se doma s dětmi.

Výroční zprávu za šk.rok 2020-2021 zpracovala Mgr. Andrea Smuszová

Ve Zvoli dne 20. 8. 2021

………………………………
Podpis a razítko

Zpráva byla schválena na pedagogické radě dne 26. 8. 2020
Jméno a příjmení

Školská rada ji schválila dne…………………………2020.
Jméno a příjmení

Podpis

Podpis
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Převzetí členem vedení obce:

Dne:

………………………………………
Podpis a razítko

