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Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2021/2022 
 
Základní údaje o škole 
Název: Základní škola Vysoké Mýto, Knířov,p.o. 
Právní forma: příspěvková organizace   
Sídlo: Vysoké Mýto-Knířov 11 
           566 01 Vysoké Mýto 
IČO:  709 986 71 
Tel.: 778726743 
e-mail: skola@zsknirov.com 
web: www.zsknirov.com 
 
Ředitelka: Mgr. Monika Bystřická Mandíková 
 
Zřizovatel  
název zřizovatele Město Vysoké Mýto 
adresa zřizovatele B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto 
 
Školská rada 

Členy školské rady jsou: 

Mgr. Petra Chválová  -  zástupce za školu, předsedkyně školské rady 
MUDr. Petra Kroulíková -  zástupce za rodiče 
Mgr. Stanislava Burešová   -  zástupce za zřizovatele 
 
Charakteristika školy 
 

Základní škola Vysoké Mýto, Knířov  je škola s úplným 1. stupněm. Budova a prostory jsou kapacitně stanoveny na 85 
žáků.  Zřizovatelem školy je město Vysoké Mýto. Škola je umístěna ve velmi klidné části Vysokého Mýta – v integrované 
obci Knířov, kde žije trvale asi 30 obyvatel. Škola je spádovou školou pro 4 okolní vesnice – Knířov, Lhůtu, Vanice, Brteč, 
ale žáci dojíždí celkem ze 7 okolních obcí. Jedním ze zaměření školy je integrace žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a podpora nadaných žáků. 
V blízkosti školy je pouze jedna větší stavba a to je kostel. Autobusová zastávka pro děti je vzdálena asi 300 m od školy. 
Areál školy je možné rozdělit na 3 propojené části – hlavní budova, hřiště a dětská zahrada. V blízkosti školy je 
parkoviště, které slouží zaměstnancům školy a rodičům, kteří vyzvedávají své děti ze školy či školní družiny. Hlavní 
budova slouží celému prvnímu stupni. V této budově jsou všechny učebny, knihovna, tělocvična, jídelna a výdejna. 
Škola nemá svou vlastní kuchyň, obědy dováží z kuchyně ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto. 
Areál hřiště zahrnuje velké fotbalové hřiště, malé hřiště na vybíjenou a doskočiště. Hřiště mají travnatý povrch. Pro 
všechny děti, ale především pro školní družinu je určena dětská zahrada s prolézačkami, dřevěnými houpačkami, tabulí, 
přírodní učebnou, pískovištěm. Při hezkém počasí slouží pro oddych i pro výuku školní zahrada. Pro aktivní využití ve 
volných chvílích mohou žáci využít dva pevně zabudované stoly na stolní tenis, které se nacházejí na školním hřišti. 
Škola není bezbariérová, integrovat vozíčkáře je možné jen v případě, že bude mít asistenta. 
Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro 
další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní knihovna.  
Jednou z priorit školy je využití informačních technologií ve výuce i v běžném chodu školy. Pro výuku nejen ICT ale i 
dalších předmětů je určena 1 učebna s výpočetní technikou s 9 stanicemi. Pro práci žáků jsou další počítače a projektory 



v kmenových učebnách, včetně interaktivních panelů. Dále žáci využívají 11 tabletů, 10 netbooků,19 notebooků, Be-
booty, robotické stavebnice. Učitelé mají k dispozici každý svůj notebook. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, 
přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. Každý pracovník školy i každý žák školy má své přístupové heslo do 
školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou e-mailovou schránku s adresou. Škola po 
technické stránce disponuje kvalitně vybavenými učebnami.   
 
Škola je zapojena do projektů: 

 Mléko do škol 
 Ovoce do škol 
 Školní zahrady 
 Pohár vědy 
 72 hodin 
 Zdravé zuby 

 „O bystrého Knířováčka ", jehož vyhodnocení probíhá vždy každý pátek, kdy žáci po celý týden odpovídají na 
tematicky zaměřené otázky a ze správných odpovědí jsou vylosováni tři výherci drobných odměn      

 Recyklohraní, ve kterém sbíráme ve škole použité baterie, třídíme drobný elektroodpad a plníme rozličné 
ekologicky zaměřené úkoly                                                                                                                          

 „ Zvířecí mazlíčci" -  celoroční péče o zvířata (morčata, zakrslý králík, křečci) v přírodovědeckém koutku, v zimě 
plnění krmítek i krmelce a příprava vánočního stromu pro zvířátka                                                

 Školní celoroční projekt „Tajemství přírody“ – propojení mezipředmětového vzdělávání 

Zapojili jsem se do projektu MAP k výroční Jana Ámose Komenského „Proměny v naší škole“, kdy jsme získali na 
realizaci našeho projektu naučné stezky 15tis. Kč.  S tímto projektem jsme se zapojili také do celorepublikového 
projektu Komenský2020. Naučná stezka byla instalována na poutní cestě z Vysokého Mýta do Knířova a 
zpřístupněna široké veřejnosti. 

Dalším úspěšným projektem byla „Prožitková zahrada“ v rámci soutěže o grantový příspěvek společnosti Tesco, kdy 
jsme získali 45tis. Kč na realizace badatelské zóny na školní zahradě. 

V tomto školním roce pokračujeme v realizaci Šablon III z nichž je financováno doučování, klub anglického jazyka, 
projektový den ve škole a vzdělávání s ICT. Z plánu národní obnovy bylo financováno doučování žáků. 

Škola se prostřednictvím ředitelky školy přihlásila do rozvojového programu Výzva MAS č. 7 k předkládání Žádostí o 
podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 s projektem „Modernizace zázemí 
školní jídelny a družiny ZŠ Vysoké Mýto,Knířov“.  Výše dotace na realizaci projektu je 250tis. Kč. 

Ve škole je podporována environmentální výchova. Třídíme a sbíráme baterie, elektrospotřebiče, mobilní telefony. Ve 
škole jsou na chodbách umístěny recyklační odpadní koše. 
 Důraz je kladen i na výchovu ke čtenářství, vzdělávání v oblasti moderních technologií a jazykovou výchovu, kdy se 
anglický jazyk vyučuje již od 1. ročníku.  
Zájmové kroužky: Anglická konverzace, Sportovní a pohybové hry, Kreativní dílny, Keramika,  Hravá informatika, 
Badatelský kroužek, Čtenářský kroužek, Florbal (spolupráce s florbalovou akademií Olymp Praha), Náboženství. 
Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Kapacita je stanovena na 60 dětí a fungují 2 
oddělení. ŠD pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. Děti využívají především krásné 
přírodní prostředí v okolí školy – les, rybník. Každodenní činnosti na školní vybavené zahradě umožňují dětem 
všestranné vyžití sportovní i rekreační. ŠD pracuje v kontextu dalších aktivit mimo vyučování a to v zájmových 
kroužcích. ŠD umožňuje docházku všem žákům školy, při plné naplněnosti o přijetí rozhoduje ředitelka školy dle 
přijímacích kritérií. ŠD funguje od 7.00 do 8.00 a od 11.45 do 16.00 hodin. 

 Sportuj ve škole 
 Škola v pohybu 
 Čtení pomáhá 
 Planeta Země 3000 
 Jeden svět 
 Abeceda peněz 

 



Podporujeme neziskové organizace. Každoročně se v naší škole koná sbírka Fondu Sidus , Srdíčkové dny , Ježíškovy 
vnoučata – podpora seniorů. 
 
Celý školní rok byl poznamenán omezením prezenční výuky zejména na podzim a na jaře, kdy třídy byly střídavě 
v krátkodobých karanténách a přecházelo se na distanční výuku. V rámci distanční výuky byla využívána zejména online 
výuka přes aplikaci Teams. 
Všem žákům byla nabídnuta k zapůjčení výpočetní technika.  
 
Personální obsazení 
Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 5 učitelek pro 1. stupeň (všechny aprobované), 2 vychovatelky školní družiny a školní 
asistent. Věkový průměr je zhruba 44 let. Na škole dále působí školnice a kuchařka ve výdejně. Mzdová a provozní 
účetní jsou zaměstnány na základě DPČ. Škola má vlastní účetní i mzdový software. 
 
 

 
Školní vzdělávací program 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - TVOŘIVÝ  KNÍŘOVÁČEK  
projednáno ve Školské radě: 16. 5. 2007 
platnost dokumentu od : 1. 9. 2007 
 
Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 
Zápis do 1.ročníku proběhl v dubnu 2022 prezenčním způsobem s elektronickou registrací k zápisu přes portál Online 
školy. K zápisu přišlo 15 dětí. Přijato bylo 15 žáků. U dvou žáků byl povolen odklad školní docházky a dva žáci se 

 
UČEBNÍ PLÁN 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 
Ročník Celkem 

předmě
ty 

Z toho 
DČD 1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk jazyková 
komunikace 

 
Český jazyk a 
literatury (38) 
 
Cizí jazyk (11) 

Český jazyk 8 8 
7+
1 

6+
1 

6+
1 

38 3 

Anglický jazyk +1 +1 3 3 3 11 2 

Matematika a její 
aplikace (24) 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 4 
4+
1 

4+
1 

4+
1 

4+
1 

24 4 

Informační a 
komunikační 
technologie (2) 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika - - - 
0+
1 

1 2 1 

Člověk a jeho svět 
(16) 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 
2+
1 

2+
1 

- - 
16 

(8+4+4
) 

2 

Přírodověda - - - 2 
1+
1 

1 

Vlastivěda - - - 2 
1+
1 

1 

Umění a kultura (12) 

 
Hudební výchova 
 
Výtvarná výchova 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 
12 

(5+7) 

 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2  

Člověk a zdraví (10) Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10  

Člověk a svět práce 
(5) 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5  

Celková povinná časová dotace 20 22 24 26 26 118  

Z toho disponibilní časová dotace 1 3 3 3 4  14 



vzdělávají podle §38 a §41 Školského zákona. Do 1.ročníku ve školním roce 2022/2023 tedy nastoupí k prezenční 
výuce 11 žáků. Během měsíce června a července došlo k přestupu 3 žáků z jiných škol a to z 1.,3. a 4.ročníku. 

Celkový počet žáků ve školním roce 2022/2023 by měl být 81 žáků. 

e) stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu,.  

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

Počet žáků v jednotlivých ročnících:  1.ročník   - 15 žáků 
                                                                  2.ročník  – 20 žáků 
                                                                  3.ročník  – 16 žáků 
                                                                  4.ročník   - 15 žáků 
                                                                  5.ročník   - 16 žáků . 
Ve školním roce 2021/2022 bylo zapsáno na naší škole 82 žáků.82 žáků postoupilo do vyšších ročníků. Na školu 
nenastoupil žádný žák z Ukrajiny. 
Z 5. ročníku se zúčastnili tři žáci přijímacího řízení na nižší stupeň Gymnázia ve Vysokém Mýtě a jeden byl úspěšně 
přijat. Na 2. stupeň ZŠ Jiráskova přestoupilo 7 žáků a na ZŠ Javornického 8 žáků. 
 
Září  1.9. Slavnostní zahájení školního roku 
  8.9. T-mobile olympijský běh 
  23.9. Divá příroda – Kdo chce s vlky výti – výukový program 

Říjen   14.10. Návštěva z knihovny Vysoké Mýto 3.ročník  
15.10. Svět muzikálů – výukový program Filharmonie Pardubice 
20.10. S.K.L.O. výukový program Východočeské muzeum Pardubice 3.ročník 

   Logická olympiáda 
Listopad 3.11. První pomoc – výukový program 4. + 5.ročník 
  5.11. Halloweenský projektový den 
  9.11. Beseda v knihovně ve Vysokém Mýtě – 5.ročník 
  11.11. Bubnování – výukový program 
  16.11. Cesta do pravěku, S.K.L.O.-výukové programy ve Východočeském muzeu v Pardubicích  
  23.11.  Začátek plaveckého výcviku 
  26.11. Vánoční jarmark 

Prosinec  2.12. Vesmír – výukový program 
  6.12. Mikulášská nadílka 
  10.2. Knihovna Vysoké Mýto – 2.ročník  
  16.12. Vánoční program na zámku Potštejn – 1.-3.ročník 
   Vánoční dílny na Hartech – 4.+5.roč., družina, badatelský kroužek 
  22.12. Vánoční besídka 
 
Únor  9.2. Dopravní výchova – teorie 4. + 5.třída  
  15.2. Knihovna Vysoké Mýto – 3.ročník 
  17.2. Finanční gramotnost – program pro 2. + 4. ročník 
  23.2. Pohádka O ztracené rukavičce – vystoupení 3. ročníku 
  25.2. Karneval školní družiny. 
 
Březen                  9.3. Dílna malého novináře 1.-3.ročník 
  11.3. Knířov má talent – družina 
  11.3. Den otevřených dveří 
  17.3. Knihovna Vysoké Mýto – 2.ročník 



  18.3. Planeta Země – Vysoké Mýto – 4.+5.ročník 
  18.3. Muzeum Vysoké Mýto – program Vznik ČSR, život za první republiky – 4.+5.ročník 
  18.3. Matematický klokan – 2.-5.ročník 
  25.3. Taneční workshop – 1.-5.ročník 
  28.3. Prezentace projektu J.A.Komenský v Borohrádku 
  31.3. Minizoo 
 
Duben                   8.4. Zápis do 1.ročníku 
  11.-13.4. Barevné dny, Velikonoční stezka 
  12.4. Beseda s Ivonou Březinovou – 1.-3.ročník 
  19.,20.4. Přijímací zkoušky na gymnázium 
  22.4. Dopravní hřiště – 4.+5.ročník 
  26.4. McDonalds´cup – fotbalový turnaj – vybraní žáci 
  27.4. Škola v pohybu – 1.-3.ročník 
   Místní kolo přírodovědné soutěže 3.-5.ročník 
  28.4. Jeden svět – projekce dokumentárních filmů – 4.+5.ročník 
  29.4. Čarodějnické odpoledne ŠD 
 
Květen                1.5.        Zpřístupnění „Ámosovy stezky“ – naučná stezka po stopách J.A.Komenského 
                            3.5.  Projektový den na gymnáziu pro 5.ročník 
  5.5. Čtenářský večírek 2.roč. 
  9.5. Pardubice – muzikál Princezna ze mlýna – 1.+2.roč. 
  10.5. Česká Třebová – přírodovědná soutěž 
  12.5. Primární preventivní program 1.-5.ročník 
  17.5. Čtenářský večírek 1.roč. 
  18.5. Čtenářský večírek 4.roč. 
  19.5. Čtenářský večírek 3.roč. 
  20.5.  Zdravé zuby – preventivní program 1.roč. 
  23.5. Škola v pohybu – 4.+5.roč. 
  26.5. Výukový program o hospodářských zvířatech v Lozicích-1.roč. 
  27.5. ZUŠ Open – VM – 2.roč. 
  30.5. Čtenářský večírek 5.roč. 
  31.5. Hudební program  
 
Červen                1.6. Sportovní den – Vysoké Mýto (3.-5.roč), Knířov (1.-2.roč) 
  3.6. Dětský den  
  6.6. Focení tříd 
  8.6. Výlet do Prahy – 5.roč., Luže – 4.roč. 
  9.6.  Lesní pedagogika – vzdělávací program 1.-5.roč. 
  17.6. Výlet do Slatiňan 1.-3.třída 
  17.6. ROAD FEST – program stavební školy na náměstí – 4.+5. třída 
  23.6. Zahradní slavnosti 
  27.-29.6. Výlety do okolí školy (VM, Vanice, Džbánov) 
                             29.6.    Přespávání ve škole – slavnostní rozloučení s žáky 5.ročníku 

        SRPEN 

 Prázdninová školní družina 22.8.-31.8.2022  



Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory dětí, žáků a studentů 
se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování 
jazykové přípravy, 
Na škole je vypracován minimální preventivní program. Metodikem prevence je Mgr. Helena Mandíková. 
Základním úkolem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových 
projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a psychosociálních dovedností 
a zvládání zátěžových situací osobnosti.  
V předmětech prvouka a přírodověda dostali žáci diferencovaně dle věku informace o šikaně, co všechno šikana je, 
jaké chování je nepřípustné, jaké následky šikana může mít, jak se proti ní bránit a jak postupovat víme-li o šikaně. 
Zdravý životní styl byl prosazován především pomocí osobních postojů a příkladu vyučujícího za pomoci řady 
podpůrných akcí. 
Při slohové výuce bylo pamatováno i na oblast prevence, jedná se zejména o témata – alkohol a cigarety, mezilidské 
vztahy, kamarádství. Tato oblast je zařazena do vyučování v předmětech prvouka (1.-3. ročníku) a přírodověda (4.-
5.ročníku).  Dále se prolíná předmětem tělesná výchova (osobní hygiena, režim dne, kompenzační cvičení, aj.) 
Volný čas mohou žáci trávit ve školní družině, která umožňuje docházku od 1. až do 5.ročníku. Aktivity v ŠD směřují 
především na pohyb v přírodě, ochranu přírody a zdravý pohyb. Škola každoročně nabízí mnoho zájmových kroužků, 
které jsou pro žáky nabízeny bezplatně, aby se mohli zapsat všichni žáci bez rozdílného vlivu sociálního prostředí. 
Škola se účastní projektu Zdravé zuby, podporuje a sama organizuje sportovní akce. Okolí školy poskytuje ideální 
podmínky pro poznávání přírody a pěší turistiku. 
Škola spolupracuje s policií ČR, městskou policií a hasiči.  
Ve školním řádě je zakotven zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy, dále je zde 
zakotvena nepřípustnost projevů vedoucích k šikaně a rasismu. 
Každý žák musí vědět, kam se obrátit o pomoc, že se může s důvěrou obrátit na svého vyučujícího nebo na školního 
preventistu.  
Škola vlastními silami zajišťuje několik zájmových kroužků v odpoledních hodinách. Žáci mají k dispozici školní 
knihovnu, čtenářský koutek a relaxační místnost. V každém ročníku probíhá doučování a velmi časté jsou třídní hodiny.  
Jsme registrováni v projektu Nenech to být – NNTB. 
Během školního roku jsou pro žáky organizovány vzdělávací programy i besedy zaměřené na prevenci sociálně 
patologických jevů, nevhodného chování a také na posilování třídních kolektivů. Společným úsilím všech zaměstnanců 
školy je vytvořit přátelské a bezpečné klima školy. 
Ve školním roce 2021-2022 nebyl ve škole mimořádně nadaný žák ani žák s nárokem na poskytování jazykové přípravy. 
Podpora nadaných žáků je zpracována v ŠVP školy. Všichni učitelé se snaží o diferenciaci výuky dle potřeb jednotlivých 
žáků. Žáci mají zavedeny osobní portfolia, kam si zakládají veškeré práce, sebehodnocení, prověrky, aby mohli oni i 
jejich rodiče sledovat pokrok ve vzdělávání.  Třídy i chodby jsou vybaveny demonstračními obrazy i výukovými koberci. 
Velmi oblíbená je i školní knihovna, kde žáci mají zřízen čtenářský a učební koutek. Na chodbě je knihovnička vybavena 
encyklopediemi a časopisy. K rozvoji nadání i učebních strategií pomáhají různorodé akce pořádané během školního 
roku. Oblíbené je školní kolo přírodovědné soutěže. Celoroční projekty jako motivační třídní hry a soutěž „O bystrého 
Knířováčka“ rozšiřují vědomosti i dovednosti dětí. Žáci mohou navštěvovat zájmové kroužky v rámci ŠD, které jsou pro 
všechny bezplatné a vedou je pedagogové školy. 
Díky sponzorským darům a projektům škola disponuje nadprůměrným vybavením pomůckami jako jsou deskové hry, 
výukové aplikace, moderní technologie, Albi tužky i knihy, badatelské soupravy, konstrukční a robotické stavebnice. 
Žáci mají přístup k těmto pomůckám jak v rámci výuky, tak během přestávek i v rámci činnosti ŠD.  
Nově jsme zavedli kombinované hodnocení na vysvědčení a důraz klademe na formativní hodnocení. 
 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje nepedagogických pracovníků 

Pro účely DVPP byly hojně využívány převážně programy organizované MAP, NIDV Pardubice zejména v rámci projektu 
SYPO, ČŠI, CCV Ústí n. Orlicí. 



Každý z pedagogů absolvoval několik školení dle vlastního výběru ve formě webinářů. Školení byla zaměřena na 
zavedení nové informatiky, na digitalizaci, úpravy ŠVP a na rozvoj osobního růstu. Ředitelka školy začala studium pro 
metodiky prevence.  
Nepedagogičtí pracovníci jsou vysílány na školení k rozvoji jejich pracovních kompetencí. Mohou si zvolit z nabídky 
akreditovaných programů. 
 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Škola své aktivity prezentuje v místním tisku, má aktuální webové stránky, školní Facebook a otevírá se široké 
veřejnosti v rámci Dnů otevřené školy.   
Konaly se tradiční akce pro veřejnost „Vánoční jarmark“ a „Zahradní slavnosti“. 
Škola se prezentovala i díky účasti v projektech a soutěžích oblastního i celorepublikového charakteru. 
Každý čtvrtek využívá školní prostory - tělocvičnu místní osadní výbor. 
 
 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2021/2022 byla škola zařazena do výběrového zjišťování výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. ročníku 
základních škol Českou školskou inspekcí. Výsledky v českém jazyce i matematice byla nadprůměrné v porovnání se 
všemi zúčastněnými školami. 
 

Ostatní kontrolní činnost 
Kontroly neshledaly žádné nesrovnalosti či pochybení. 
 

Základní údaje o hospodaření školy 
Základní údaje o hospodaření školy jsou uvedeny v příloze č.1 –  hospodaření školy za rok 2021. 
 
Další partneři při plnění úkolů ve vzdělávání: 
ZUŠ Vysoké Mýto, Středisko volného času Mikádo, Městská knihovna, Regionální muzeum, Střední pedagogická škola 
Litomyšl (praxe studentů), PPP Ústí nad Orlicí (integrovaní žáci), Autoklub Karosa Vysoké Mýto (dopravní výchova), 
NIDV, CCV (další vzdělávání pedagogických pracovníků), ČSOB, MAP Vysokomýtsko, MAS Litomyšlsko. 
 

V Knířově  22.8. 2022                                                                   Zpracovala  Mgr. Monika Bystřická Mandíková 
                                                                                                         Předkládá    Mgr.Monika Bystřická Mandíková, 
                                                                                                                                                  ředitelka školy                                                                                               

 

Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2022 

Školská rada schválila dne  21.09.2022           
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