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1. Zákony a vyhlášky 
Činnost ZŠ i MŠ se řídí platnými zákony a vyhláškami MŠMT, především: 
Zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) č.j.: 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
Zákonem o pedagogických pracovnících č.j.: 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
Nařízením vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání č.j.: 689/2004 Sb. 
Nařízením vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé spec.ped. a 
přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků č.j.: 75/2005 Sb. 
Příslušnými vyhláškami – zejména o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky a dalšími vnitroresortními předpisy. 
 
 
2. Vzdělávací plán 
Vyučovací dokumenty: 
Základní škola     1- 5.  ročník  - ŠVP ZV Naše škola  
Mateřská škola pracuje dle ŠVP pro PV  Duhová Kulička 
 
 
3. Hlavní úkoly v oblasti výchovně-vzdělávací 
 
Aktualizace ŠVP – nová výuka informatiky, nový učební plán 

 
Zdravé učení - přiměřenost, vhodná motivace 
                       - podpora aktivit žáků a jejich samostatnosti, individuální přístup 
                       - zdravá soutěživost, partnerství, pomoc 
                       - používání dalších zdrojů poznání (knihovna, internet, PC programy) 



                       - v případě nutnosti distančního vzdělávání pokračovat v nastaveném systému 
                            (výborné hodnocení ČŠI při tematické inspekci v březnu 2021)  
 
Otevřené partnerství   - komunikace žáků a učitelů i ostatních zaměstnanců školy 
                                     - komunikace mezi žáky 
                                     - komunikace s veřejností a rodiči žáků – informační leták 
                                       (obecní i školní webové stránky) 
 
Estetické, funkční prostředí školy – prezentace žákovských prací, zeleň 
                                                           
Zdravá výživa – chutné a zdravé obědy 
                        - pitný režim; absence automatů :-) 
  - ovoce a mléko do škol 
 
Sportovní vyžití – nově v rámci zdravého stylu ranní chvilky sportu  
                              nabídka sportovní mimoškolní činnosti 
                              kroužek Sportovní hry, taneční výuka ZUŠ, jednorázové akce  
                              atletická olympiáda  
 
Zapojení žáků do soutěží - dle momentální epidemiologické situace zvážit zapojení  
                                          - Křetínský Všeználek 
                                          - regionální (Sulíkovská veverka, O poklad rytíře z Rumberka) 
                               
Školní aktivity  -  všechny aktivity dle aktuální situace 
                          - exkurze (knihovna, LIPKA, Planetárium nebo Anthropos) 
                          - výlety, projektové dny 
                          - dny zdraví (MPP – beseda v Dětské léčebně Křetín) 
                          - prezentace školy na veřejnosti (Vánoční jarmark, besídky) 
                          - dopravní hřiště 
 
Ekologické aktivity - Recyklohraní (třídění odpadu) 
                                  - nový systém třídění odpadu v obci, sběr papíru                                   
                                  - Den Země / Týden Země 
                                  - udržování pořádku ve škole i okolí školy 
 
Reedukace  - doučování třídních učitelů  
                    - pokračování v pedagogické intervenci, činnost školní asistentky 
                    - zapojení MŠ - edukativně stimulační skupiny = program pro předškolní 
                       děti a jejich rodiče v 6 lekcích. 
 
 
4. Hlavní úkoly v oblasti ekonomické 
Ve spolupráci se zřizovatelem OÚ Křetín zajistit maximální finanční prostředky pro 
odpovídající provoz školy. 
V maximální možné míře využívat dotací EU, ukončení projektu Šablony III, podat žádost do 
projektu JAK. 
Oslovovat podnikatele, místní spolky a sdružení, získávat sponzorské příspěvky na vybavení 
školy. Pokračovat ve sběru starého papíru. 
 
 
 
 
 



 
5. Organizace školního roku 
 
Základní škola 
Ředitelka školy: Mgr. Petra Procházková 
Metodik prevence:  Mgr. Eva Havlasová 
Metodik EVVO: Mgr. Jiří Sedláček 
Výchovná poradkyně – vedoucí ŠPP: Mgr. Vendula Stejskalová 
 
Třídní učitelé:  
I. třída (1. ročník) Mgr. Petra Procházková                              (13 žáků) 
II. třída (2. roč.) Mgr. Jiří Sedláček                                          (15 žáků) 
III. třída (3.roč.) Mgr. Vendula Stejskalová                             (12 žáků) 
IV. třída (4.roč.) Mgr. Romana Stránská                                  (10 žáků) 
V. třída (5.roč.) Mgr. Eva Havlasová                                       (13 žáků) 
 
Netřídní učitelé:  
Mgr. Jana Hlaváčková (AJ) 
Iveta Pospíšilová  (Prv, VV, PČ) 
Školní asistentka ZŠ: Romana Tichá 
 
Školní družina 
Vychovatelka školní družiny: Iveta Pospíšilová 
Vychovatelka 2. oddělení ŠD: Ing. Bc. Helena Piálková  
 
 
Třídy, počet žáků 
5 tříd  - 60 + 2 žáci (2 žáci – individuální vzdělávání) 
ŠD: 2 oddělení 45 účastníků 
 
Pedagogické rady:  9. listopad 2022 
                               26. leden 2023 
                                4. duben 2023 
                               21. červen 2023 
Provozní porady: srpen 2022, leden 2023 (jinak dle potřeby) 
 
Třídní schůzky:  10. listopad 2022                                      
                           18. leden 2023 
                            4. duben 2023 
                           13. červen 2023 
 
Pro všechny rodiče – informační schůzka – 5. září 2022  
Poté vstupní třídní schůzky 1. ročníku  
5. ročník – informační schůzka s ředitelem ZŠ Letovice (červen 2023)  
               – přechod žáků na 2. stupeň ZŠ 
Pro všechny rodiče i žáky možnost kdykoliv jednat s jednotlivými vyučujícími 
v konzultačních hodinách. 
 
 
 
 
 
 



 
Mateřská škola 
 
Vedoucí učitelka MŠ: Lenka Benešová 
Učitelka MŠ: Kateřina Konopáčová 
Asistentka pedagoga: Ing. Bc. Helena Piálková 
 
Třídy, počet dětí: 
1 heterogenní třída, 28 dětí 
 
ESS – 22. 2. 2023 zahájení, 5. 4. 2023 ukončení  
Zápis žáků do 1. ročníku (duben 2023) 
 
Kontakty 
Telefonní čísla:   516 470 626 základní škola 
                            736 484 626 škola – mobil 
                            516 470 718 mateřská škola 
                            516 470 626 školní jídelna 
www stránky: www.zsmskretin.cz 
email: skola@zsmskretin.cz   ,  skolka@zsmskretin.cz  
 
Školní rok: začíná 1. 9. 2022 
                   končí 30. 6. 2023 
Prázdniny ve školním roce: Podzimní:26. 10. 2022 – 27. 10. 2022 
                                             Vánoční: 23. 12. 2022 – 2. 1. 20223    
                                                  - pozor výuka začíná v úterý 3. 1. 2023 
                                             Pololetní: pá 3. 2. 2023 
                                             Jarní: 13. 3. 2023 – 19. 3. 2023 
                                             Velikonoční: čtvrtek 6. 4. 2023  
                                             Hlavní: 30. 6. 2023 – 1. 9. 2023 
 
Školní rok 2023/2024  začne v pondělí  4. září 2023. 
 
 
6. Vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
- management, vedení, právní předpisy, SPU – Mgr. Procházková 
- EVVO – Mgr. Sedláček 
- prevence sociálně-patologických jevů – Mgr. Havlasová 
- anglický jazyk – Mgr. Stejskalová 
- ČJ a M na 1.stupni – Mgr. Stránská 
- předškolní výchova – Benešová, Konopáčová 
- výtvarné semináře, volnočasové aktivity – Pospíšilová, Piálková 
- ostatní semináře, školení – všichni, dle aktuální nabídky 
 
  
 
 
 
31. 8. 2022                                                                          Mgr. Petra Procházková 
                                                                                                     ředitelka školy 
       


