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I. Základní údaje o škole 
Název  
 Základní škola a mateřská škola Pyšel, okres Třebíč, příspěvková organizace 
 
Adresa 
Pyšel 1, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
 
Číslo telefonu 
Škola:   568 875 035 
 
Právní forma 
Příspěvková organizace  
 
Identifikátor zařízení  
600 121 810 
 
Identifikátor ZŠ                                Identifikátor MŠ 
102 655 103                                         107 611 988 
 
Identifikátor ŠD                                Identifikátor školní jídelny - výdejny 
181050277/01                                   181004143/01 
 
Bankovní spojení 
Komerční banka Třebíč, pobočka Náměšť nad Oslavou 
Číslo účtu :  197758490287/0100, 197758850297/0100 ( FKSP ) 
 
IČO  71005072 
 
E-mail 
zspysel@seznam.cz 

 

Webové stránky 
www.pysel.cz 
 
Ředitelka školy                                          Vedoucí učitelka MŠ 
Mgr. Bronislava Černá                                Bc. et Bc. Hana Cejpková 
Husova 551                                                  Smrk 85 
675 71 Náměšť nad Oslavou                     675 01 Vladislav 
Tel. 608 939370                                           Tel. 603 332 181 
 
Kapacita ZŠ                                                Kapacita MŠ 
30 žáků                                                        22 dětí 
 
Kapacita ŠD                                                Kapacita školní jídelny – výdejny 
25 žáků                                                        40 dětí 
 
Zřizovatel 
Obec Pyšel, Pyšel 120, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

mailto:zspysel@seznam.cz


Základní škola Pyšel je malotřídní škola tvořená ve školním roce 2019/2020 dvěma třídami 
s 1., 2., 3. a 4. ročníkem s celkovým počtem 20 žáků.  
V tomto školním roce naši školu navštěvovaly děti z obcí Pyšel, Vaneč, Zahrádka a Náměšť 
nad Oslavou. Spádovou školou je pro nás ZŠ Budišov, s níž spolupracujeme a kde většina 
našich žáků pokračuje v plnění povinné školní docházky. 
Naše škola je spádovou školou pro obce Pyšel, Vaneč, Zahrádka a Častotice. 
 
Školní družina má provozní dobu od 6.30 hod. do 7.30 hod. a v době po vyučování od 11.30 
hod. do 15.30 hod., vychovatelkou školní družiny je p. Helena Brüstlová.  
Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo ŠD celkem 20 žáků. 
Činnost školní družiny vycházela z celoročního plánu ŠD, byla přizpůsobena ročním obdobím, 
svátkům, významným událostem a také činnosti a akcím školy. 
Během celého školního roku žáci dodržovali stanovená pravidla školní družiny, bylo tak 
vytvořeno prostředí, ve kterém se cítili spokojeně, jistě a bezpečně. Žáci vyrobili mnoho 
drobností různými výtvarnými technikami, hráli společenské hry a každý čtvrtek se věnovali 
sportovním aktivitám. Z finančních prostředků školní družiny byly zakoupeny potřeby pro 
výtvarné a pracovní činnosti ŠD, stavebnice a společenské hry. 
 
Mateřská škola je součástí školy, prostory MŠ a ZŠ jsou propojeny spojovací chodbou, což 
umožňuje mateřské škole využívat např. učebnu tělesné výchovy nebo třídu s interaktivní 
tabulí v ZŠ. Kapacita MŠ je 22 dětí, provozní doba je od 6.30 do 15.30 hodin. 
Ve školním roce mateřskou školu navštěvovalo 21 dětí ve složení 8 chlapců a 13 dívek ve 
věku 2-7 let. K zápisu do ZŠ se hlásilo 7 dětí, 5 dětí nastoupí do ZŠ Pyšel a 2 děti zůstanou 
v MŠ z důvodu odložené školní docházky. 
K předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021 byly přijaty 4 děti. 
 
Předškolní vzdělávání probíhá prostřednictvím Třídního vzdělávacího programu „S kamarády 
kolem světa“. 
Je součástí Školního vzdělávacího programu „Já jsem já, ty jsi ty a spolu poznáváme svět!“. 
Třídní program je otevřený dokument, se kterým jsme v průběhu roku pracovali, doplňovali a 
upravovali dle možností a schopností dětí. Skládá se ze čtyř integrovaných bloků: 

1. To jsem já! 
2. To jsou moji kamarádi. 
3. I my děti jsme součástí naší společnosti. 
4. Žijeme na krásné a rozmanité planetě! 

Ve školním roce 2019/2020 byl do mateřské školy pořízen nový nábytek – sestava skříní pro 
učitelskou knihovnu a dokovací stanici pro tablety.  
Vybavení hračkami a didaktickými pomůckami stále neodpovídá počtu dětí ani vzdělávacím 
potřebám, je nutné je postupně dál doplňovat. Vzhledem k příjímání dětí mladších tří let do 
MŠ je nutné nakoupit hračky a didaktické pomůcky pro tuto věkovou skupinu dětí. 
 
Školní jídelna – výdejna stravy má kapacitu 40 strávníků. Obědy pro ZŠ a MŠ a svačiny pro 
MŠ se dovážejí ze Školní jídelny Vladislav. Přesnídávky pro MŠ připravuje pracovnice výdejny 
p. Jana Jílková. Suroviny nakupuje v místní prodejně. 
 
 



II. Školská rada 
 
Při ZŠ a MŠ Pyšel pracuje Školská rada ve složení:  
Pavel Dvořák                 zástupce zřizovatele 
Jana Chalupová                     zástupce zřizovatele  
Markéta Machátová            zástupce rodičů 
Ing. Václava Hejátková        zástupce rodičů 
Miroslava Nezvalová            zástupce školy 
Helena Brüstlová                  zástupce školy 
 

III. Školní vzdělávací program pro ZV  
 
Vzdělávání v ZŠ se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání s názvem „Škola - základ poznání“, vydaného dne 1. 9. 2019. Vzdělávání směřuje 
k rozvoji klíčových kompetencí v souladu s RVP ZV a k poskytnutí pevných všeobecných 
základů, na kterých budou žáci dále stavět a které budou rozvíjet po celý svůj život.  
V ZŠ Pyšel probíhala výuka nepovinného předmětu Náboženství pod vedením Mgr. Martiny 
Brestovské. 
 

IV. Přehled pracovníků 
      Počty žáků ve třídách 
 
Pracovníci celkem               :     9 
 
Pedagogičtí pracovníci       :     7 
 
Provozní pracovníci            :     2 
 
Mgr. Bronislava Černá – ředitelka ZŠ, úvazek 1,0 
 
Helena Brüstlová  - vychovatelka školní družiny, úvazek 0,7667; učitelka ZŠ, úvazek 0,5  
 
Mgr. Miroslava Nezvalová  – učitelka ZŠ,  úvazek 1,0 (od 19.12.2019 v pracovní 
neschopnosti) 
 
Jaroslava Kašparová – učitelka ZŠ, úvazek 0,8182 – zástup po dobu pracovní neschopnosti   
M. Nezvalové 
                                                              
Mgr. Martina Brestovská –  učitelka náboženství (DPČ), od 19.12.2019 učitelka AJ, úvazek 
0,1818 - zástup po dobu pracovní neschopnosti  M. Nezvalové 
                                                           
Mgr. Bc. Hana Cejpková – vedoucí  učitelka MŠ, úvazek 1,0; učitelka ZŠ, úvazek 0,045 
                                         
Jitka Hrdová – učitelka MŠ, úvazek 1,0      
                          
Marie Mejzlíková  - účetní (DPP) 
 



Jana Jílková – školnice- úvazek 0,875, POP- úvazek 0,25, topič- úvazek 0,37 
Vzdělávání žáků ve školním roce 2019/2020 bylo poznamenáno pandemií nemoci Covid-
19, kvůli níž byl přerušen provoz škol od 11. 3. 2020 do 25. 5. 2020. Žáci se vzdělávali 
distančně. 
 
 
Počty žáků ve třídách 

 

ročník třída žáků chlapců dívek 

1. I. 6 4 2 

2. I. 3 3 0 

3. I. 7 3 4 

4. I. 4 3 1 

celkem  20 13 7 

 
ZŠ Pyšel je dvojtřídní škola, která měla ve školním roce 2019/2020 celkem 20 žáků.  
 
Třída I. – 1., 2., třídní učitelka Mgr. Miroslava Nezvalová (Bronislava Černá) 
Třída II. - 3. a 4. ročník, třídní učitelka Mgr. Bronislava Černá 

 
V. Zápis do prvního ročníku ZŠ 
 
Škola informuje o své vzdělávací nabídce a způsobu přijímání dětí k povinné školní docházce 
veřejnost, v zájmu stabilizace počtu žáků zveřejňuje nabídku také prostřednictvím obecních 
úřadů v blízkém okolí.  
K zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021 se dostavilo sedm dětí, byly uděleny dva 
odklady povinné školní docházky. Ve školním roce 2020/2021 nastoupí do 1. ročníku pět 
žáků. 
Zápis se uskutečnil v průběhu měsíce dubna 2020 online formou.  
 
 

VI. Údaje o výsledcích vzdělávání 
 
Přehled prospěchu, chování, absence 
 
Prospěch 
 

ročník žáků prospěl neprospěl neklasifik. pochvala důtka 2.st. z 
chování 

1. 6 6 0 0 0 0 0 

2. 3 3 0 0 0 0 0 

3. 7 7 0 0 0 0 0 

4. 4 4 0 0 0 0 0 

  
Průměr prospěchu : 1,21 
 
 



 
Absence 
 

ročník omluvené hodiny neomluvené hodiny průměr 

1. 244 0 41 

2. 129 0 43 

3. 315 0 45 

4. 140 0 35 

celkem 828 0 41 

 
Škola sleduje míru úspěšnosti žáků v průběhu jejich vzdělávání, v případě neúspěchu či potíží 
hledá příčiny a využívá služeb PPP v Třebíči. Zpětnou vazbu poskytuje vyučujícím analýza a 
hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Úspěšnost žáků sledujeme i po přechodu na spádovou 
či jinou úplnou základní školu. 
Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují matematických soutěží: Matematická olympiáda, 
Matematický klokan a Logická olympiáda a atletických soutěží. 
Škola provádí dotazníková šetření s cílem poznat názory žáků, jejich zákonných zástupců a 
zaměstnanců školy na vzdělávání, provoz a materiální podmínky, školní klima a realizované 
aktivity, aby získala podklady pro zkvalitnění pedagogického procesu.  
 
ZŠ a MŠ je opět zapojena do projektu Šablony pro ZŠ a MŠ II., realizujeme následující 
šablony: 
2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ  
2.I/2 Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ 
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ  
2.I/11 Využití ICT ve vzdělávání 
2.I/12 Projektový den ve škole 
2.I/13 Projektový den mimo školu 
2.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ 
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
2.II/14 Zapojení odborníka z praxe do výuky ZŠ 
2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání 
2.II/17 Klub pro žáky ZŠ (AJ) 
2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD 
2.IV/12 Projektový den v ŠD 
2.IV/13 Projektový den mimo ŠD 
 
Základní škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ 
 

VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Škola má v rámci prevence sociálně patologických jevů zpracovaný Minimální preventivní 
program, který se ve školním roce 2019/2020 zaměřoval na tři oblasti, aby bylo působení na 
děti co nejkomplexnější: 
 
1. působení ve vyučování – využíváme vhodné učivo všech předmětů k preventivnímu 
působení na děti, např. vedení ke zdravému životnímu stylu, ke zdravé výživě, k ochraně 
zdraví, informujeme o negativním dopadu zneužívání léků a používání drog, o škodlivosti 



kouření a alkoholu. Formou dramatizací se děti učí reagovat na nesprávné chování 
vrstevníků i dospělých (odmítnutí alkoholu, cigarety, zneužívání). 
 
2.   působení  mimo vyučování – oblast mimo vyučovací považujeme za velmi důležitou. Jen 
děti, které dokáží smysluplně využívat volný čas a nenudí se, nehledají alternativu zábavy 
v drogách, alkoholu, kouření a jiných negativních jevech. 
Důležitou roli v této oblasti hraje v naší školní družina, která nabízí sportování, hry a soutěže, 
zajímavé a netradiční výtvarné techniky, keramiku atd. 
Získáváním nových znalostí a dovedností chceme vzbudit u dětí zájem o koníčky, které by 
mohly rozvíjet v době dospívání i dospělosti při naplňování volného času.  
Neméně důležitou roli hrají akce, které pravidelně uskutečňujeme a které rovněž smysluplně 
naplňují volný čas dětí. 
 
3.   spolupráce s rodiči –     již tradičně funguje dobrá spolupráce mezi rodiči a školou. Rodiče 
se podílejí na přípravě a zabezpečení různých akcí pořádaných školou. Spolupracují při 
přípravě besídek, divadelních představení, Mikulášské nadílky apod., zabezpečují kostýmy a 
potřebné rekvizity. Účastní se různých akcí pořádaných školou jako školní výlet, zájezd do 
divadla, delší vycházky do okolí, cyklistické výlety apod. 
 

VIII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Mgr. Bronislava Černá    -      Školení BOZP a PO 

- Školení 1. pomoci 
- Finanční gramotnost 
- Matematická gramotnost 

 
Mgr. Miroslava Nezvalová  - Školení 1. pomoci 

- Finanční gramotnost 
                                    
Helena Brüstlová              -      Školení BOZP a PO 

-  Školení 1. pomoci 
 

Bc. Hana Cejpková           -     Školení BOZP a PO  
- Školení 1. pomoci 

 
Jitka Hrdová                      -     Školení BOZP a PO  

- Školení 1. pomoci 
- Polytechnická výchova 

                   
Jana Jílková                       -     Školení BOZP a PO  

- Školení 1. pomoci 
- Školení hygienického minima 

 
                                          

IX. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 
 
Základní škola se prezentovala na veřejnosti následujícími akcemi: 

 



1. Dramatická činnost  - děti nacvičily vánoční pásmo koled a tradic, se kterým vystoupily u 
vánočního stromu, další vystoupení se z důvodu koronaviru neuskutečnily. 
 
2. Spolupráce s MŠ –  všechny akce proběhly ve spolupráci s MŠ, uskutečnila se  
    návštěva budoucích prvňáčků ve škole. 
 
3.  Školní výlety  a zábavné akce pro děti 
2.9. 2019 výprava na zříceninu hradu v Přímělkově 

 
 
20.9. 2019 „Loučením s létem“ – téma „Středověk“ 
 
23.9.2019  Sběr starého papíru 
 
1.10. 2019 Návštěva Divadla Radost v Brně – Pipi dlouhá punčocha 

 
 
23.10. 2019 Sázení stromků v Aleji prvňáčků 

 
 
1.11. 2019 Projektové vyučování Halloween 

 
 



12.11. 2019 Dopravní výchova na dopravním hřišti ZŠ Bartuškova 
 
29.11. 2019 Adventní nocování ve škole 

 
 
5.12. 2019 Mikuláš ve škole – putování za Mikulášem a čertem, nadílka 
 
15.12. 2019 Vystoupení žáků na rozsvěcování vánočního stromu 
 
19.12. 2019 Návštěva výstavy Poklad Inků v Brně 

 
 
15.1. 2020 Bruslení v Náměšti nad Oslavou 
 
15.1. 2020 Chemické pokusy  

 
 
16.1. Promítání 3D kina Podmořský svět 
 
5.2. Bruslení v Náměšti nad Oslavou 
 
27.2. Návštěva akademického sochaře Patrika Vlčka ve škole, povídání o jeho tvorbě 

 



 
Žádné další akce školy a vystoupení žáků se neuskutečnily z důvodu koronavirové epidemie. 
 
 
5. Dopravní výchova a výuka plavání 
Všichni žáci ZŠ se zúčastnili jedné lekce dopravní výchovy (12.11.2019), výuka plavání 
v Plavecké škole Třebíč, sdružení Laguna, Sportovní areál Laguna z důvodu koronavirové 
epidemie neproběhla. 
 
6. Alej prvňáčků 
Základní škola založila ve školním roce 2010/2011 „Alej prvňáčků“, v níž si každý prvňáček se 
svými rodiči vysází stromek. V tomto školním roce jsme pokračovali v tradici, bylo vysázeno 6 
nových stromků. Školáci začali upravovat v lokalitě Dolníček bývalou černou skládku, 
provedli úklid a vysbírání odpadků. Pravidelně toto místo navštěvují, čistí jej, vytrhávají 
plevel apod. S údržbou nám pomáhá zřizovatel. Na nástěnce žáci zveřejňují různé materiály o 
přírodě. Na prázdniny zhotovili zábavný soutěžní kvíz pro kolemjdoucí, kteří si ho mohou 
vyplnit, vhodit do schránky ve škole a získat cenu. V blízkosti nástěnky vytvořili z dlažebních 
kostek a kamenů zábavnou hru piškvorky. 
 
V Dolníčku jsme ve spolupráci s rodiči umístili ptačí budky a krmelec, kam v zimních měsících 
pravidelně chodíme krmit zvěř. Krmelec zhotovili místní myslivci, budky vytvořili žáci se 
svými rodiči. 
 
7. Sběrové dny 
Škola pořádá pravidelně dvakrát – třikrát během školního roku sběr starého papíru, 
celoročně sbírá sušenou pomerančovou kůru a na jaře léčivé byliny. Zapojili jsme se také do 
sběru použitého oleje.  
Finanční prostředky získané sběrem zpravidla jsme používáme na financování zábavné akce, 
které je určena pro předškolní děti z MŠ a žáky ze ZŠ na ukončení školního roku. 
 
 

X. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
Ve školním roce 2019/2020 nebyla v ZŠ a MŠ Pyšel provedena inspekce ČŠI. 

 
XI. Základní údaje o hospodaření školy 
 
ZŠ a MŠ Pyšel zajišťuje svoji činnost z prostředků státního rozpočtu poskytovaných 
prostřednictvím Krajského úřadu kraje Vysočina na přímé náklady na vzdělávání a z 
prostředků na provoz zařízení, které poskytuje zřizovatel - Obec Pyšel. V roce 2019 pokryly 
finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu 83,05 % celkových neinvestičních 
nákladů. Další prostředky na pokrytí neinvestičních nákladů i prostředky na provoz 
organizace získala škola od zřizovatele (16,95%). Ekonomické zabezpečení činnosti 
organizace vedení školy ve spolupráci se zřizovatelem sleduje a pravidelně vyhodnocuje.  
 
 

 



 
Prohlášení 
 
Výroční zprávu ZŠ Pyšel za školní rok 2019/2020 zpracovala Mgr. Bronislava Černá. Jako 
podklad pro zpracování byly použity tyto materiály: celoroční plán školy, třídní knihy, třídní 
výkazy, minimální preventivní program. 
 
 
                                                                                        
                                                                                                           Mgr. Bronislava Černá 
                                                                                                           ředitelka ZŠ a MŠ Pyšel 

 
 
 
31. srpna 2020 
 
 


