
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

 

 

 

 
Název: Základní škola a Mateřská škola Milešovice, okres Vyškov, PO 

Adresa: Milešovice 112, 683 54   Otnice 

Telefon: 544240013,544240010 

Fax:  

E-mail: zs.milesovice@seznam.cz 

ms.milesovice@seznam.cz 

sj.milesovice@seznam.cz 

 

IČO: 70984069 

Identifikátor školy 600125629 

zřizovatel Obec Milešovce 

IČO: 002 920 52 
 Starosta: Michal Polanský 

 Tel.: 544 240 014 

Právní forma Příspěvková organizace (PO) 

dodatek Škola je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského 

soudu v Brně oddíl Pr, vložka 757 

 

 

Vedení školy – stav k 1. 9. 2017 

funkce Jméno a příjmení telefon E-mail 

Ředitel školy Mgr. Lenka Fillová 544 240 013 lenka.fillova@volny.cz 

zs.milesovice@seznam.cz 

Učitelka ZŠ Mgr. Jitka Hrnčířová 544 240 013  

Vedoucí MŠ Hana Burišková 544 240 010  

Učitelka MŠ Edita Daňková 544 240 010  

Provozář ŠJ Šárka Vahalová 544 240 010  

vychovatel Dagmar Mynarčíková 544 240 010  

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola sdružuje 

název IZO kapacita 

Základní škola 102807094 / 01 40 

mailto:zs.milesovice@seznam.cz
mailto:ms.milesovice@seznam.cz
mailto:sj.milesovice@seznam.cz
mailto:lenka.fillova@volny.cz


Mateřská škola 107613603 / 01 28 

Školní družina 150006632 / 01 25 

Školní jídelna 103231471 / 01 80 

  

Odloučená pracoviště 

název Jméno a příjmení vedoucí funkce 

Mateřská škola p. H. Burišková Vedoucí MŠ 

Školní jídelna p. Š. Vahalová Provozář ŠJ 

          

 

 Základní škola 

 

 

Počet tříd 

 

Celkový počet žáků 

 

 

Počet žáků na 1 třídu 

2 2 31 28 15/16 19/9 
 

Škol

ní 

rok 2018/2019 2019/2020 

 

2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 
 

 

 

Školní družina 
 

  

Počet oddělení 

 

Celkový počet žáků 

Počet žáků na 1 oddě-

lení 

 

1 1 23 24 25 25 
 

Školní 

rok 

2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 

 

Mateřská škola 
 

 

Počet tříd Celkový počet žáků 

 

Počet žáků na 1 třídu 

 

1 1 28 26 28 26 
 

Školní 

rok 

2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2017/2018 2017/2018 

 

 

 

 Poslední zařazení do školského rejstříku: 1. 9. 2007 

 

Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: 

 



 ŠVP ZV č.j. 41/17 Nová škola 

 

  

 

 

Školské dokumenty jsou v praxi aplikovány přesně, doplňují se a mění v souladu s legislativními 

změnami a v závislosti na aktuálních změnách. 

V knihovně jsou k dispozici nejdůležitější zákony, školské dokumenty, jak na CD romech, tak 

v tištěné formě. 

 

 ZŠ a MŠ Milešovce zaměstnává v pracovním poměru: 

 5 pedagogických pracovníků 

 2 asistenty pedagoga 

 1 školního asistenta 

 pracovní smlouvy jsou sjednány na:                      

 dobu neurčitou 5 

 dobu určitou 3 

 

 ZŠ a MŠ Milešovce zaměstnává v pracovním poměru: 

 4 nepedagogické pracovníky 

 pracovní smlouvy jsou sjednány na: 

 dobu neurčitou 4 

  

  

Dokumentace je vedena ve složkách osobních listů jednotlivých pracovníků a je zabezpečena 

ochrana všech osobních údajů. Škola pracuje s programem, který zabezpečuje právní správnost a 

kontrolu daných dokumentů. 

V oblasti správního práva byl  zájem a zkoumání zaměřeno na  rozhodnutí ředitele školy. 

V souladu se správním řádem a § 165 školského zákona  (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále jen školský zákon) 

 ředitelka školy vydala ve školním roce 2016/2017 rozhodnutí v těchto případech: 

 

   7 přijetí a 3 nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  § 34, zákon 561/2004 Sb., 

(školský zákon) 

 7 přijetí dítěte k základnímu vzdělání § 46, zákon 561/2004 Sb., (školský zákon) a 1 

rozhodnutí o odkladu školní docházky 

 2 rozhodnutí o integraci dítěte, 4 rozhodnutí o zařazení do 1. Stupně podpůrných 

opatření s PLPP 

 

 

 

 

 

Informace pro celkový pohled na oblast managementu školy mohou být čerpány z těchto zdrojů: 

a) pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy apod.) a dokumentace žáků 

b) ankety a dotazníky, které byly předány učitelům a rodičům, 

c) rozhovory 

d) výstupy z vlastní kontrolní a hospitační činnosti, hospitací, pozorování 

e) písemné  podklady (posudky, hodnocení, inspekční zprávy, záznamy z kontrol, audi-

tů apod.) 



f) vnitřní statistické ukazatele (zájem o školu, úspěšnost přechodu žáků na vyšší stupeň 

školy apod.) 

g) vnější statistické ukazatele (demografické faktory, problematika zaměstnanosti spá-

dové oblasti apod.) 

h) externí zdroje (materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí apod.) 

i) SWOT analýza, sociometrie 

 

  

 

 

 

Mgr. Lenka Fillová 

 

 

 
V Milešovicích 4. 9. 2017                          ------------------------------------------------ 

                                                                                 ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


