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Část  I. 

Základní charakteristika školy 
 Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného 
rozhodnutí : 
 

Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace 
 

Zřizovatel školy:   Obec Křetín 
 
Ředitelka školy:  Mgr. Ivana Pfefrová 
Statutární zástupkyně : Mgr. Petra Procházková  (do 31. 12. 2012) 
 
Změna ve vedení školy: Od 1.1. 2013 se do své funkce po rodičovské dovolené vrátila      

paní ředitelka Mgr. Ivana Pfefrová. 
 
Všechny druhy a typy škol a školských zařízení : základní škola, mateřská škola, školní 

jídelna s kuchyní, školní jídelna – výdejna ( MŠ), školní družina 
 
telefon:    516 470 626, 736 484 626 
 
e-mail :    skola@zsmskretin.cz  
  
www stránky :   www.zsmskretin.cz  
 

 

a. Málotřídní nebo neúplné školy 
Málotřídní škola má alespoň v jedné třídě zařazeny žáky více ročníků. 

Neúplná základní škola má ročníky jen 1.stupně nebo jen 2.stupně, úplná základní škola má ročníky prvního i 
druhého stupně (ne nutně všechny) 

 

Školní rok 
2012/2013 

Počet tříd Počet 
ročníků 

Počet žáků Průměrný počet 
žáků na třídu 

Malotřídní ZŠ 3 5 50 16,66 

 
  
 

Organizace výuky ve školním roce 2012/2013 
 

TŘÍDA Ročník Počet žáků Počet celkem 

I. třída 1. ročník 
 

14 
 

14 

II. třída 2. ročník 
3. ročník 

12 
8 

 
20 

III. třída 4. ročník 
5. ročník 

9 
7 

 
16 

- - - 50 

 
 
  

Třídy a třídnictví 
 

Třída Třídní učitel 

I.  ( 1. ročník ) Ludmila  Kroupová  

III. ( 2. a  3. ročník ) Mgr. Petra Procházková / Mgr. Ivana Pfefrová 

II.( 4. a  5. ročník ) Mgr. Dagmar Derňárová  

 

mailto:skola@zsmskretin.cz
http://www.zsmskretin.cz/
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b. Celkový počet žáků v 1.  ročníku:  14 
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):    13,73  

                

 
c. Rada školy (školská rada) 
 V uplynulém školním roce proběhly volby do Rady školy. Nová školská rada pracuje v tomto 

složení: 
 
 - zástupci zřizovatele:        Antonín Tušla, Bořivoj Zelinka 
 - zástupci z řad zákonných zástupců žáků: Marie Pelíšková, Libuše Minářová 
 - zástupci z řad pedagogických pracovníků: Benešová Lenka, Pospíšilová Iveta 
 
 Předsedkyně rady:  Lenka Benešová   

 

 

d. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 

Název zvoleného vzdělávacího 
programu 

Číslo jednací V ročníku 

ŠVP pro základní vzdělávání 
Naše škola 

1. 9. 2007 1. - 5. 

 

 

e. Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-
01 

Počet Počet strávníků 

děti  a 
žáci   

zaměstnanci školy  ostatní* 

921  ŠJ  - úplná   49 9 0 

923  ŠJ – výdejna  28 3 0 
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), … 

 

 

f. Počet pracovníků školního stravování k 31.10.2012 

Fyzické osoby 3 

Přepočtení na plně zaměstnané 2,05 

 

 

g. Školní družina,  která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 1 25 fyz.  1 / přepoč. 0,67 

 

 
 
Činnost družiny ve školním roce 2011/2012 

 

Školní družina ZŠ ve Křetíně zabezpečuje žákům mimo vyučování vhodné využití volného 
času.  

Ve školním roce 2011/2012 bylo přihlášeno do družiny 25 žáků. Průměrně se ve družině 
denně pohybovalo kolem dvaceti žáků, a to zejména v době od 12. 30 do 14.00 hod. Po celý 
školní rok byl kladen důraz na oblasti pracovně – technické, esteticko-výchovné, 
společensko vědní, přírodovědné a sporovně-zdravotní. Činnost dětí byla zaměřena do čtyř 
tématických období JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA a do deseti měsíčních projektů: 

ZÁŘÍ   –   Znám svoji vesnici a její okolí. 

ŘÍJEN   –  Jsme jedna rodina, školní družina.. 
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LISTOPAD  –  Poznáváme všemi smyly. 

                    -  Připravujeme vánoční jarmark. 

PROSINEC  –  Vánoce, Vánoce přicházejí. 

LEDEN   –  Umíme se chovat a jednat. 

ÚNOR    –  Masopust. 

              -  Ovoce a zelenina. 

BŘEZEN   –  S knížkami jsme kamarádi. 

                 -  Tvořivá dílna. 

DUBEN   –  Velikonoce, svátky jara. 

               -  Rej čarodějnic. 

KVĚTEN   –  Když se chce, tak to jde. 

ČERVEN   –  Máme rádi přírodu. 

                 -  Sport nás baví. 

Výsledky činností, zejména pracovně-technických byly prezentovány výstavkami dětských 
prací. Snahou činnosti družiny bylo především vytvořit vhodné a příjemné prostředí, umožnit 
odpočinek, rozvoj zájmů a schopností a hlavně upevnit kolektivní vztahy. To se odrazilo         
i ve volbě a oblíbenosti her, činností.                                                                                
Chlapci preferovali hry ve družině na koberci – především s malým míčkem, rádi stavěli 
dopravní prostředky ze stavebnice SEVA a hráli košíkovou.                                         
Děvčata ráda hrála stolní hru KUFR, UBONG, UNO SPIN , QWIRKLE, ČESKO JUNIOR , 
námětové hry (na obchod, na školu,...) a vyráběla drobné výrobky.  

Celkově ve družině převládaly turnaje ve stolním fotbale, vymalovávání okopírovaných 
obrázků (vždy tématicky zaměřených), PC hry a internet, modelování. Žáci vždy uvítali 
jakékoliv zpestření činností.  

 

PODZIM  

Na podzim převládaly především seznamovací hry ve družině a sportovní hry na hřišti – 
fotbal, vybíjená. Prvňáčky jsme seznámili s okolím náší školy. Sbírali jsme listy, které jsme 
lisovali a kaštany, ze kterých jsme následně zhotovovali zvířátka. Vyráběli jsme ve družině 
papírové draky, ježky, jablíčka, tiskli zeleninová strašidla,.... 

9. září – turnaj v PEXESU. 

21. listopadu – SVŤOVÝ DEN  POZDRAVŮ. 

 

ZIMA 

Hlavním tématem zimy byl vánoční jarmark, který se uskutečnil první adventní neděli ve 
Křetíně. Ve družině jsme vyráběli výrobky, které byly na jarmarku nabízeny. ( malé papírové 
betlémky, řetězy, svícny, adventní věnce, přáníčka, stromečky z korálků,…..). Před 
Vánocemi jsme pekli, zdobili perníčky a zpívali koledy. Na chodbě školy jsme vystavili velký 
betlém. Rádi jsme chodili krmit ovečky a kozy na ovčí farmu. 

5. prosince -ČERTOVSKÝ DEN. 

21. prosince jsme navštívili místní kostel, prohlédli si vystavený betlém a vyprávěli si o 
narození Ježíška. 

22. prosince – VÁNOČNÍ NADÍLKA. 

Únor jsme zaměřili na masopust a výrobu masek.  
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JARO 

Na jaře jsme chodili na průlezky, hráli jsme vybíjenou. V souvislosti s Velikonocemi proběhly 
ve družině 4. března ,,Velikonoční dílnička“ .Vyráběli jsme zápich do květináče a věnec z 
vajíček. K tématu jaro a pálení čarodějnic jsme kolektivně vyrobili čarodějnici, kterou jsme 
následně vystavovali na chodbě školy.  

28. března – navštívili jsme místní knihovnu. 

     2. dubna Den dětské knihy – přinesli jsme si své oblíbené knihy, povídali jsme si o nich a 
následně vystavili na chodbě školy. 

     4. dubna – velikonoční dílna. 

     27. dubna – ČARODĚJNICKÁ DISKOTÉKA. 

Na začátku května proběhla ve družině besídka pro maminky. Zhotovili jsme pro ně krásné 
dárky (srdíčko z papírových ruliček). 

 

LÉTO 

V létě jsme trávili mnoho času v přírodě  nebo jsme sportovali na hřišti. Dětem se velice líbila 
výroba ručního papíru, který si každý sám vyrobil. 
1. června jsme slavili MDD – soutěžili jsme ve družině i venku. 
8. června jsme hledali INDIÁNSKÝ POKLAD. 

20. června – výtvarná soutěž POZNEJ KAMARÁDA. 

30. června jsme se rozloučili ,,Hostinou na rozloučenou“ – povídali jsme si o svých plánech 
na prázdniny, tancovali, jedli a pili… 

 

Vypracovala vychovatelka: Iveta Pospíšilová 
 

 

Část II 

Personální zabezpečení činností školy 

-uvádět přepočtený počet / fyzický počet 

 

1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. 

Celkový počet pedagogických pracovníků 4,31 / 5 100% 

Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 

Sb. 
3,08 / 5 71 %    /   29 % 

kvalif.         nekvalif. 
Pozn. Nekvalifikovaná pracovnice úv. 1,0 má 29 let praxe na 1. stupni ZŠ. 

 
 Přehled pedagogických pracovníků 
 
Příjmení, jméno  Vzdělání Aprobace Pracovní zařazení 

Derňárová Dagmar, Mgr. VŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ učitelka 

Kroupová Ludmila SŠ Vychovatelství učitelka 

Pfefrová Ivana, Mgr. VŠ  Učitelství pro 1.stupeň ZŠ učitelka, ředitelka školy 

Pospíšilová Iveta SŠ Vychovatelství vychovatelka, učitelka 

Báčová Vendula, Mgr. VŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
Speciální pedagogika 

učitelka 

Procházková Petra, Mgr. VŠ  Učitelství pro 1.stupeň ZŠ,   
AJ pro 1.stupeň ZŠ 

učitelka, statutární 
zástupkyně školy 
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2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/2013 nastoupili 
na školu: 0 

 
 

3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/2013 nastoupili  
     na školu: 0 
 
 

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/2013 odešli ze 
školy: 1 

 
 
 
 

5. Přehled nepedagogických pracovníků  
 

Příjmení, jméno Úvazek Pracovní zařazení 

Dvořáková Helena 100% Školnice 

Bačovská Jana   75% Kuchařka  

Palová Lenka   30% +  25% Vedoucí stravování + účetní                             
(zástup za MD) 

Minářová Libuše   25% MD  (účetní) 

Čuhelová Marta 100% Kuchařka  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Věkové složení učitelů  

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 0 1 

35-50 let 0 2 

nad 50 let 0 1 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 0 5 

Mateřská dovolená 0 0 

 
 

7. Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 
školy 

Typ kurzu Počet zúčastněných 
pracovníků 

Zákon o ped. pracovnících a platové poměry ve školství 1 

Využití počítačové hry na 1.stupni ZŠ 1 

Úprava textového dokumentu, MS WORD 2010 4 

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost 3 

Zákoník práce ve školské praxi 1 

Máme ŠVP v souladu s RVP ZV 1 

Finanční gramotnost – úvod 2 

Enviromentální výchova jako součást RVP 1 
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Výtvarná dílna 1 

Anglicky všemi smysly 1 

Krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky 1 

ICT a internetové zdroje ve výuce 1 

Celkem   12 kurzů Celkem  18  účastníků 

 
 
 

8. Romský asistent: (ANO/NE)   NE 

    Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob)   NE 
 

 

 

Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo s 
 vyznamenáním 

Prospělo        
bez  

Neprospělo 
bez (*) 

Opakují 

1. 14 
 

14 0 0 0 

2. 12 
 

12 0 0 0 

3. 8 
 

7 1 0 0 

4. 9 
 

5 4 0 0 

5. 7 
 

4 3 0 0 

Celkem za školu 50 42 8 0 0 

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2013 
 
 

2. Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 

3 0 0 

 
 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2012/2013: 0 

 

 

4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14) 

 V uplynulém školním roce škola nezajišťovala. 

 

5.  Úspěšnost žáků 5. ročníku 

 

Dle poskytnutých informací v závěru školního roku mělo z pěti žáků, kteří přestupovali do 
Letovic, 3 žáci vyznamenání. Vynikajících výsedků dosáhl Jakub Košík (samé jedničky a 
úspěšná reprezentace letovické školy na Pythagoriádě i v okresním kole matematické 
olympiády). Dále Roman Jančík úspěšně reprezentoval ve skoku do dálky (3. místo 
v okresní olympiádě).Také ostatní si vedli velmi dobře, žádné větší problémy nebyly 
zaznamenány. 

 

 



 8 

Část IV . 

Údaje o výsledcích kontrolní činnosti  

/datum, typ provedené kontroly/ 

a)  Česká školní inspekce  
 -  kontrola ze strany ČŠI nebyla v uplynulém školním roce provedena 
 
b) VZP – odvod pojistného na zdravotní pojištění  
 - nebylo zjištěno porušení ustanovení zákonů 
 
c) FINANČNÍ KONTROLA – provedena zřizovatelem školy, bez připomínek. 
 
d) KHS Brno – v uplynulém školním roce byla kontrola provedena 3. 9. 2012. Kontrola byla 
zaměřena na dodržování povinností stanovených §7 odst.1 zákona č. 258/2000Sb., a 
prováděcím právním předpisem Vyhláška MZ 343/2009Sb., kterou se mění Vyhláška MZ 
410/2005Sb.  
Kontrola byla zaměřena na pracoviště MŠ, byly zjištěny nedostatky v počtu sanitárních 
zařízení, nevyhovovalo umístění ručníků, návaznost místností, intenzita denního osvětlení. 
Při kontrole zaměřené na výdejnu stravy byly zjištěny následující nedostatky: ve výdejně 
stravy je k dispozici umyvadlo pouze se studenou vodou, v předsíni WC nejsou vytvořeny 
podmínky pro osoušení rukou, šatna pracovníka výdejny je umístěny ve skladu MŠ. 
Zřizovatel školy byl vyzván k vyjádření a řešení situace.  Vyjádření statutární zástupkyně a 
starosty obce bylo předloženo KHS Jmk dne 31. 10. 2012, současně se započalo 
s přípravami k potřebné rekonstrukci. Ta byla zahájena 1. 7. 2013 a ukončena 5. 9. 2013. 
 

 

Část V. 

Rozhodnutí ředitele 
 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a 
počet odvolání proti tomuto rozhodnutí 
 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky podle § 37 3 0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 

Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 0 0 

 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2013/2014:   12  
 
 
 

Část VI. 

Další údaje o škole  
 

Vzdělávání žáků se specifickými potřebami 
  
Všem  dětem se SVPU je věnována zvýšená péče ve výuce, což na málotřídním typu školy 
umožňují nižší počty žáků ve třídách.  
Paní učitelky Kroupová a Derňárová pracovaly jako dyslektické asistentky a věnovaly se 
celkem  14  žákům ze všech ročníků se specifickými poruchami učení. Paní ředitelka Ivana 
Pfefrová  pracovala jako logopedická asistentka s  6 dětmi ( školáci, předškoláci a mladší 
školní věk ). 
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Část VII. 
 

Zhodnocení a závěr 
 

Z plánu práce školy: 
 
Září 

Venkov – můj domov aneb Víš, kde žiješ? Cílem tohoto projektu byla příprava 
regionálních čítanek vlastivědy a prvouky. Pod vedením PaedDr. Zdeňka Peši vznikla celá 
řada regionálních učebnic popisujících oblasti od Poličky až po Boskovicko. Na zpracování 
čítanky prvouky o Křetíně pak spolupracovala dvojice autorů Ivana Pfefrová a Bořek 
Procházka. Poslední srpnový týden se tvorba učebnic symbolicky uzavřela putováním po 
pamětihodnostech Poličska, Boskovicka a Letovicka. Také někteří žáci ZŠ Křetín se 
zúčastnili v pondělí 27.8.2012 prezentace nových učebnic v Kartografickém muzeu ve 
Velkých Opatovicích. Slavnostní předání souboru regionálních učebnic zřizovateli ZŠ a MŠ 
Křetín proběhlo společně se zahájením nového školního roku v pondělí 3.9.2012. Pěknou 
hromádku učebnic s velkým potěšením převzal starosta obce Ing. Jan Halata. Ačkoliv jsou 
učebnice určeny v prvé řadě dětem z prvního stupně ZŠ, vzbudily velkou pozornost a zájem i 
u dospělé veřejnosti. Celou sadu je možné si prohlédnout či vypůjčit v místní knihovně v 
Křetíně. 

Chemická show - velmi atraktivní podívanou byla pro všechny z naší školy chemická show, 
kterou si pro nás připravila naše bývalá žákyně, dnes úspěšná studentka posledního ročníku 
gymnázia, Daniela Alexová. Své nadšení a zapálení pro tento studijní obor okamžitě 
přenesla na své okolí a děti pozorně sledovaly všechny připravené pokusy. Starší žáci 
samozřejmě přidali i spoustu zvídavých dotazů, na které Daniela ochotně odpovídala. 
Největší úspěch sklidily aktivity, do kterých se děti sami zapojily a které si vyzkoušely přímo 
na vlastní kůži.    

  
Říjen 
Dopravní hřiště Blansko – žáci 4. ročníku.                                                                                                                                                 

Školní akademie – 19.10. 2012 - Křetínská mateřská škola slavila 30. výročí svého vzniku. 
V pátek 19.10. 2012 se v Sokolovně konala společná školní akademie. V bohatém programu 
vystoupily nejprve děti z MŠ. Poté svůj um a talent předvedli starší školáci či studenti, kteří 
sami před lety křetínskou školku navštěvovali: ať už ti, kteří navštěvují soubor fléten pana 
učitele Vladimíra Pečinky ze ZUŠ Letovice nebo taneční kroužek pod vedením paní Moniky 
Ošlejškové rovněž ze ZUŠ Letovice. Na závěr jsme mohli vidět kouzelnické vystoupení 
Lukáše Mistra a chemickou šou Daniely Alexové, kteří jsou oba rovněž bývalými žáky ZŠ a 
MŠ Křetín. Návštěvníci této školní akademie si na výstavních panelech mohli prohlédnout 
i výkresy bývalých žáků výtvarného oddělení paní učitelky Letochové ze ZUŠ Letovice a 
vybrané práce dnes již úspěšné studentky Mendelovy univerzity v Brně Adély Doskočilové 

nebo studenta Střední školy umění a designu v Brně Martina Dočekala. 

 
 
Prosinec 

Šestý Vánoční jarmark 2.12. 2012 - první adventní neděli se v Křetíně již tradičně 

setkáváme při Vánočním jarmarku v místní sokolovně, při vystoupení dětí z mateřské a 
základní školy a při rozsvěcení obecního vánočního stromu. Možnost pořídit si pěknou 
vánoční dekoraci, květinu, košík, keramiku, tričko se zajímavým motivem, med a výrobky z 
něj i ručně vytvořené originální šperky využila většina návštěvníků z řad rodičů, prarodičů a 
příznivců naší školky a školy. Značnou část prodávaného sortimentu tvořily výrobky dětí a 
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personálu školy a školky a některých ochotných rodičů, nabízené více méně za symbolické 
ceny. 

Roztomilé vystoupení dětí menších i větších přispělo k pěkné atmosféře. Pochvalu si jistě 
zaslouží autorské básničky starších žákyň ZŠ - Anety Mazalové, Nikoly Klofáčové, Jolany 
Procházkové a Karolíny Novotné. Vystoupení uzavíral speciální host - absolventka brněnské 
konzervatoře Kateřina Štěrbová, která krásnými koledami zahranými na lesní roh nadchla 
všechny přítomné. Paní učitelka Levá připomněla, že Katka projevovala svůj talent již před 
mnoha lety (kdy sama křetínskou mateřinku navštěvovala) při všech školkových besídkách. 
Nedočkavé děti, které se těšily na světýlka stromu, se letos musely o jeho rozsvícení 
zasloužit voláním „Stromečku, stromečku, rozsviť se!". Ale podvakráte volaly marně - 
světýlka jako by si dávala na čas, a tak dětem pomohly až přizvané pohádkové posily - 
Křemílek a Vochomůrka. Do třetice a s pomocí obou milých skřítků to opravdu klaplo! K 
dobré pohodě přispělo i občerstvení, které bylo zajištěno u pohostinství Křetínka. 

Mikulášská nadílka     5.12. 2012                                                                                                           

Druhá návštěva kamarádů z Kociánky 7.12. 2012 - když jsme byli v dubnu 2012 na 
návštěvě v Brně na Kociánce, slíbil nám ředitel integračního projektu Brno a jižní Morava bez 
hranic, pan Michael Svoboda, že k nám ještě v letošním roce opět přijede do Křetína a 
přiveze s sebou z Kociánky i několik kamarádů. V pátek 7. prosince se návštěva opravdu 
uskutečnila. S Michaelem přijelo 7 kamarádů, z toho 3 kamarádi na vozíku, v doprovodu 
svých učitelů a vychovatelů. Po přivítání a prohlídce školy se všichni hosté zapojili do výuky 
ve třídách. Po krátkém občerstvení, za jehož přípravu děkujeme našim fantastickým 
kuchařkám, jsme se všichni přemístili do školní družiny. Křetínské děti zazpívaly pěkné 
vánoční písně, přednášely básně, které složily žákyně naší školy a nechyběly také krásné 
skladby na flétny. Poté se Michael s dětmi přivítal oblíbenou písní HC Komety Brno, která je 
také partnerem projektu. Celou školou hřměla Óda na radost. Většina našich žáků ji zná 
zpaměti a čtvrťák Honza ji dokonce perfektně zapískal na flétnu. Michael jako obvykle děti 
nezklamal, protože je naučil super novou píseň „Vzhůru, Brno!“ Měla velký úspěch a bylo 
pěkné, když si ji všichni dohromady zazpívali. Poté následovalo další vystoupení našich 
malých flétnistů a pěkná Mikulášská písnička. Za doprovodu kytary jsme si s Michaelem 
všichni zazpívali vánoční koledy a tím naladili krásnou předvánoční atmosféru. Samozřejmě 
nechyběla i oblíbená hra boccia, kterou hrají postižené děti a je podobná petanque. Hra byla 
dlouho nerozhodná, ale nakonec zvítězily děti z Křetína. Sláva vítězům, čest poraženým! Na 
závěr předal Michal dětem drobné dárky, ale velmi atraktivní: plakáty HC Komety Brno, karty 
hráčů, pexeso, čokoládu a důležité medaile s nápisem Brno a jižní Morava bez hranic. 

Dojemné bylo i předávání dárků našich dětí dětem kamarádům z Kociánky. Dopoledne bylo 

opravdu přátelské a bez hranic. 

Vystoupení dětí u Betlému na Prostředním Poříčí – 16.12.2012 - třetí adventní neděli 
jsme rádi přijali pozvání na setkání k betlému na Prostředním Poříčí. Připravili jsme si krátký 
adventní a vánoční program. Tentokráte nevystupovala celá škola - samozřejmě, že se ve 
své rodné vesnici chtěly blýsknout především děti přímo z Prostředního Poříčí. Jelikož jich 
není mnoho a navíc některé skolila chřipka, přece jen jim pomohli někteří z jejich spolužáků z 
Křetína. Setkání bylo velmi vřelé a my doufáme, že básničky, koledy a hra na flétničky se 
všem líbily. 

Koncertík děvčat z hudební nauky – 17. 12. 2012 - předvánoční odpoledne dětem v 
družině přišel zpříjemnit pan učitel Hakl ze ZUŠ Letovice a děvčata, která navštěvují jeho 
vyučování hudební nauky u nás ve škole v Křetíně. Za doprovodu kytary zazpívaly koledy a 
známé vánoční písničky. Ostatní děti se nenechaly zahanbit a za chviličku si všichni 
společně vánočně notovali. 

Vánoční besídky ve třídách a ve školní družině – 21.12. 2012 

Den otevřených dveří - proběhl v Základní škole ve Křetíně ve středu 23. 1. 2013. Přímo  
ve výuce jsme uvítali maminky, které přišly povzbudit svoje děti, odpoledne pak přicházeli     
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v doprovodu rodičů naši budoucí školáci – i ti nejmenší. V příštím roce bychom rádi uvítali     
i naše bývalé žáky a jejich rodiče a prarodiče.  

Návštěva předškoláků, 24. 1. 2013. Budoucí prvňáci nás navštívili s celou třídou MŠ Křetín. 
Předškoláci si vyzkoušeli posezení ve školní lavici, splnili úkoly připravené paní učitelkou Kroupovou. 
Všechny děti pak pobavil krátký program připravený zkušenými školáky. Na závěr si děti vychutnaly 
oběd v naší „velké“ jídelně. Společně jsme strávili pěkné dopoledne. 
 
Zápis do 1. ročníku, 6. 2. 2013   A po roce přišel opět zápis do 1. ročníku! Probíhal ve středu 6. 
února a již po poledni přicházeli první natěšení předškoláci. Ve škole je vítali žáci služebně nejstarší – 
čtvrťáci, páťáci a zajíc Dominik. Ve svátečně připravené třídě si děti         i rodiče vyslechli krátké 
vystoupení a pak už se zavazovaly tkaničky, vystřihovali pejsci         a kreslila postava. Obrázek 
odnesli předškoláci do další třídy. Tam si s paními učitelkami povídali a dokazovali, jak jsou připraveni 
na docházku do 1. třídy. Po splnění všech úkolů děti obdržely pěkné dárečky. A bylo jich tolik, že s 
odnáškou musely pomáhat maminky! Také letos našim budoucím prvňáčkům pomůžeme s přípravou 
na školní docházku – při zápisu rodiče obdrželi pozvánku na stimulačně edukativní skupinky, které 
začínaly 19. 2. Děkujeme paní vychovatelce Ivetce za přípravu pěkných dárečků, žákům školy a 
paním učitelkám pak patří dík za zdařilý průběh zápisu. Celkem bylo zapsáno 10 prvňáčků. 

Veselé zoubky, 23. 2. 2013  Také letos jsme se s prvňáčky zapojili do preventivního 
programu Veselé zoubky, který připravila společnost dm drogerie markt s.r.o. Vyprávěli jsme 
si, jak zoubky rostou a fungují, k čemu je máme, co je to zubní kaz. Je důležité, aby děti 
pravidelně chodily na zubní prohlídky, aby o zoubky pečovaly a čistily si je. Společně jsme 
vyplnili pracovní list a podívali se na pohádku „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. 
Odměnou dětem byla taštička plná dárků – zubní kartáček, kryt na kartáček, držák kartáčku, 
žvýkačky bez cukru, samolepky do koupelny a příručka „Správná péče o dětský chrup“. 
Vážíme si spolupráce s drogerií dm. Doufáme, že zdravých a silných zoubků u dětí bude co 
nejvíce. 

Zdravá pětka, 28. 2.2013   Zdravý životní styl v dnešní uspěchané době je velmi důležitý a 
je třeba vést k němu děti odmalička. Zdravá Pětka je unikátní celorepublikový vzdělávací 
program pro základní i mateřské školy, který je zaměřen na zdravé stravování. Lektoři 
Zdravé Pětky seznamují děti v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou 
se zásadami zdravého stravování. Děti zdravé potraviny ochutnávaly a poznávaly, z ovoce    
a zeleniny tvořily veselé obrázky. Cílem programu je motivovat děti k automatickému přijetí 
zásad zdravé výživy a jejich přirozenému používání v každodenním životě. Tento výukový 
program zcela zdarma také pro žáky z naší školy uspořádal Nadační fond Albert. Dětem se 
moc líbil celý program, dokonce i vysvědčení plné zdravých pětek.  

Velikonoční dílna  26. 3.2013   Tento den probíhal ve znamení příprav na Velikonoce. Po 
úvodní krátké besedě se děti přímo rozběhly do jednotlivých dílen. Mimo klasické pletení 
pomlázek a zdobení kraslic a perníčků děti vyráběly ovečku z popcornu, pletly košíčky z 
pedigu a neskutečně jemné výrobky vznikaly za pomocí vodního skla. Všichni pracovali s 
takovým zápalem, že jsme si ani nevšimli konce vyučování! Děkujeme všem, kteří se na 
přípravě dílen podíleli. Zejména nás těší účast maminek, které předvedly svoje umění, 
zručnost, nápaditost a trpělivost. 
 
Den učitelů, 27. 3.2013  Ve středu 27. března se naše škola proměnila ve školu 
pohádkovou. Stalo se tak u příležitosti Dne učitelů, který však letos připadl na velikonoční 
prázdniny. Vodník Křetínek (paní učitelka Derňárová) přivedl do ŠD postavičky z různých 
pohádek a všem dětem je představil. Víla Amálka, vodník Česílko, Červená Karkulka, Ferda 
Mravenec a Šebestová si pro své mladší spolužáky přichystali vzorné přípravy a začali 
vyučovat- hrály se hry, zpívalo se, vyplňovaly se pohádkové pracovní listy. Nechyběly 
pohádky na DVD, četlo se. Přestalo se známkovat, za správné odpovědi dostávali žáci 
slaďoučké bonbonky. O pohádkové škole se doslechla i naše obdivovatelka paní Manasaví  
z daleké země Thajska a ihned za námi přiletěla. Mladí pohádkoví učitelé byli z „vyučování“ 
docela vyčerpaní, ale spokojení.  
 
Edukativně stimulační skupiny –příprava předškoláků. Letošních předškoláků bylo 
celkem třináct. První výukové lekce probíhaly od 19. 2. v mateřské škole, další lekce 
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předškolní přípravy probíhaly tradičně ve škole základní – děti poznaly celou budovu, šatny, 
třídy, toalety a první školní den se nám určitě neztratí a zaručeně trefí do 1. třídy. Určitě se 
také nebudou bát, protože už znají prostředí naší základní školy, a také si přesně 
vyzkoušely, co na ně od září čeká. Děti absolvovaly celkem 6 setkání. Příprava předškoláků 
se nám velmi osvědčila a plánujeme v této nadstandartní aktivitě pokračovat i v příštích 
letech. 
 
Den Země 20.4. a 23.4.2013  Den Země jsme již tradičně oslavili úklidem břehu přehrady 
Křetínky. K úklidu se u školy sešla 32 členná skupina dětí, které doprovázelo 5 dospělých. 
Po úklidu na křetínském a dolnopoříčském úseku břehu přehrady nás vyzvednul autobus     
a odvezl do Lazinova, na tradiční občerstvení a tombolu. Na úklid u přehrady jsme ve škole 
navázali úklidem okolí školy dne 23. dubna. Snažili jsme se provést úklid tam, kde naše děti 
procházejí při cestě do školy nebo ze školy, ale nejen tam. Věříme, že díky našemu úsilí je 
naše obec opět čistější a hezčí. 
 
Voda kolem nás 29.4. 2013 Po čase nás opět navštívila ing. Pavla Přikrylová, lesní 
pedagožka a ve výukovém programu „Voda kolem nás“ vedla děti k pochopení charakteristik 
toku vody, koloběhu vody na Zemi, k seznámení s životem pod hladinou i na březích 
vodotečí. Děti shlédli tematický film a dopolední program pokračoval u rybníka na Dolním 
Poříčí. Užili jsme krásný jarní den v přírodě a těšíme se na další netradiční vyučování 
z oblasti lesní pedagogiky. 

Exkurze, Dopravní hřiště 14. 5.2013   V úterý 14. 5. vyvrcholila výuka dopravní výchovy         
ve 4. ročníku návštěvou dopravního hřiště v Blansku. Děti si zopakovaly probrané učivo         
a pak už na ně čekal písemný test a praktický výcvik na dopravním hřišti. Ti, kteří v obou 
zkouškách obstáli, získali průkaz cyklisty. Cesty do Blanska jsme využili i k exkurzi na 
Požární stanici Hasičského záchranného sboru JMK v Blansku. Žáci si důkladně 
prohlédli veškeré zázemí stanice. Ochotní hasiči vyskládali z aut vybavení, které potřebují  
ke své práci, ukázali dětem například nosítka na zraněné, kleště k otvírání havarovaných aut 
a mnohé další. Děkujeme všem, kteří se nám ochotně věnovali! Zbývající čas jsme věnovali 
procházce městem Blanskem. Ukázali jsme si muzeum, park, radnici a zamířili jsme na 
zmrzlinu do oblíbené cukrárny Severka. 

Recyklohraní nás doprovázelo celým školním rokem. V květnu jsme plnili další úkol.  
V tomto úkolu si všechny děti zahrály na detektivy. První částí úkolu bylo rozluštit záhadu,  
co způsobilo podivnou nemoc koček pana Ulmana. Snadně jsme si se zapeklitou záhadou 
poradili. Další částí úkolu bylo zjistit, zda v naší obci žijí zemědělci zabývající se rostlinnou 
výrobou. Je stále rostoucí spotřeba hnojiv prospěšná přírodě? Nemohou být chemické látky 
užívané v zemědělství „dobrým sluhou, ale špatným pánem“? Nemohou umělé látky 
používané v zemědělství dnes způsobit problémy příští generaci? Na tyto otázky nám 
odpověděl pan Miroslav Peterka z místní pobočky společnosti LEDEKO, a. s.                      
Za tento  a další splněné úkoly dostáváme body, které můžeme na konci školního roku 
proměnit za lákavé ceny. V letošním školním roce jsme každého žáky naší školy odměnili 
tetovacími gelovkami.      
                                                                                                 
Křetínské recitování 26. 4.  2013 V pátek 26. 4. se konalo školní finále recitační soutěže. 
Školní družina se v ten den proměnila v malé divadélko a opravdu jsme si užili krásné 
kulturní zážitky. Vystoupili zde žáci letovické ZUŠ – hráči na flétny a fagot pod vedením pana 
učitele V. Pečinky a tanečnice paní učitelky Ošlejškové. Žákyně pana učitele Hakla M. 
Kiovská zahrála a zazpívala s kytarou. Každá třída zazpívala svoji nejoblíbenější písničku    
a paní učitelka Derňárová přednesla poezii žáků 4. a 5. ročníku. Zábavné zpestření 
představovala Filipka z Prahy – Smíchova (paní Helenka Dvořáková), která přijela na soutěž 
společně  s maminkou (paní Maruška Zelinková), recitovala opravdu velmi procítěně              
a odvezla si  do Prahy- Smíchova diplom. Křetínské recitování bylo opravdu moc vydařené. 
Děti se radovaly z cen a diplomů a také z mlsu – nanuku, který dostaly během přestávky. 
Poděkování patří všem, kteří se soutěže zúčastnili, i všem, kteří se podíleli na její přípravě. 
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Oslava maminek 21. 5.2013  Dárek ke Svátku matek v podobě společného kulturního 
vystoupení jsme maminkám předali ve školní družině v úterý 21.5. Program sestavila a celý 
konferovala paní učitelka Derňárová. V naší škole je spousta šikovných dětí a všechny se 
samozřejmě chtěly předvést. Společně zpívaly a zarecitovaly, vítězové školní soutěže v 
recitaci se předvedli se svými básněmi, děvčata pod vedením paní učitelky Ošlejškové (ZUŠ 
Letovice) zatančila, své umění ukázaly děti ze souboru pana učitele Pečinky (ZUŠ Letovice), 
na kytaru zahrála a zazpívala Marcelka Kiovská ze třídy pana učitele Hakla (ZUŠ Letovice). 
A protože máme nejen šikovné děti, ale i úžasné provozní zaměstnance, mohli jsme na 
závěr maminkám nabídnout výbornou roládu a kávu. Děkuji všem dětem, učitelům                     
a zaměstnancům, kteří se na přípravě důstojné oslavy podíleli.  

Vesna 22. 5. 2013 Ve středu 22. 5. k nám do školy přivedl pan místostarosta Procházka 
návštěvu. Asi 15 členná skupina návštěvníků přijela z Brněnské Vesny a někteří z nich u nás 
nebyli poprvé. Návštěvníci si se zájmem prohlédli školu a byli mile potěšeni krátkým 
vystoupením, které pod vedením p. uč. Derňárové připravili žáci 4. a 5. ročníku. Starostka 
Vesny paní Šigutová děti seznámila s cílem jejich cesty – přijeli se poklonit Křetínskému 
rodákovi F. Marešovi, zakladateli dívčích škol na Moravě i na Slovensku. Krásný dopis, který 
jsme jako poděkování obdrželi od jedné z návštěvnic připojuji: 

Vážená paní ředitelko a milé paní učitelky, vychovatelky, kuchařky a paní Dvořáková, dovolte 
mi, abych vám nejen poděkovala za příjemný včerejší den ve vaší obci, ale abych hlavně 
vyjádřila svůj upřímný obdiv nad přátelskou atmosférou panující ve škole, nad vztahy 
respektování a spolupráce mezi pedagogy a žáky, nad pořádkem ve školní budově i jejím 
nejbližším okolí, nad promyšlenou výzdobou spojující učení a hru, nad jídelníčkem, který 
spolu s principy zdravé výživy dbá i na chutě dětí. Vím, o čem mluvím, protože jsem působila 
na různých typech brněnských škol od roku 1966 do roku 2010. Mám za sebou i víc jak 13 
let v řídících funkcích. Pobyt mezi vámi mě přesvědčil, že to s naším školstvím přes všechny 
nepříjemnosti není tak zlé, pokud existují zařízení jako to vaše. Závidím křetínským dětem, 
že se mohou učit v moderně vybavené škole s množstvím názorných pomůcek a přitom ve 
třídách, které nejsou přeplněné a kde se svědomité učitelky mohou individuálně věnovat 
každému žákovi. Přeji vám hodně radosti z úspěchů vašich žáků a pevné nervy v nelehké 
ekonomické situaci. 

PhDr. Libuše Kodešová, nyní členka výboru ŽVS Vesna, Brno 

Den dětí – výchovný koncert  Každý rok oslavujeme Den dětí soutěžením před školou. 
Letos, jako bychom už v březnu tušili, že počasí bude i v červnu nevlídné, jsme připravili 
dětem překvapení, které se odehrálo uvnitř školy. Co to bylo? Pan učitel Pečinka přivezl 
svoje žáky, které učí na ZUŠ v Letovicích, k nim přidal žáčky z naší školy a společně 
vystoupili s krásným výchovným koncertem! Zazněly různé skladby vážné i moderní, přišel 
Pat a Mat i Růžový Panter, na chvíli k nám zavítala hudební skupina BABA, tedy promiňte – 
vlastně ABBA. Účinkující byli odměněni zaslouženým potleskem a diváci, mezi kterými byly    
i děti z MŠ Křetín, byli odměněni nanukem. Po koncertě měly děti program ve třídách, a tak 
se hrály hry a taky se zpívalo. 

Školní výlet 14. 6. 2013  Toužebně očekávaný školní výlet jsme uskutečnili v pátek 14. 6. 
2013. Naším cílem byla Zoologická zahrada v Olomouci. Ráno v 7.30 hod jsme se směstnali 
do autobusu ( přece jen už je nás 50 + dozor ) a vyrazili. Protože zastáváme názor, že školní 
výlet nemá být pouze rekreační, ale i poznávací, vedly naše první kroky do historického 
středu města Olomouce. Prohlédli jsme si obrovský morový sloup a orloj, ukázali jsme si 
baziliku sv. Václava a už nás přivítala ZOO. Nejprve nás svezl vláček, pak následovala pěší 
procházka mezi výběhy zvířat. Nebudete věřit, ale největšího zájmu našich dětí si užívaly 
kozy. Jejich výběh je návštěvníkům přístupný a dokonce se mohou krmit ! Velký zájem u dětí 
vzbudilo také lanové centrum Lanáček, kde se každý vydováděl podle své chuti. Zpáteční 
cestu nám zkomplikovala oprava dálnice a hustý páteční provoz. Rodičůmjsme se za pozdní 
příjezd omluvili, ale věříme, že jsme předali děti spokojené a v pořádku. Úhrada autobusové 
dopravy na výlet byla provedena z výnosů sběru starého papíru – jednalo se o částku 6 634,-
Kč. Děkujeme všem, kteří nám přispěli. 
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Sportovní turnaj 27. 6. Ukončení školního roku doprovází úkony, které jsou přece jen 
nezáživné – počítání učebnic, úklid tříd, poučení o bezpečnosti… Ani počasí nám nebylo 
příliš nakloněno a déšť neumožňoval vyběhnout na blízké hřiště. Dokonce i pochodové 
cvičení s opékáním párků proběhlo díky vytrvalému dešti s náhradním ohříváním uzenin       
v jídelně (ale stejně jsme si pochutnali). Přesto jsme si ve čtvrtek 27. 6. našli chvilku              
a uspořádali turnaj ve vybíjené. Paní učitelka Báčová sestavila 3 družstva – Krvinky, 
Smajlíky a Tygry. Turnaj proběhl v Sokolovně za mohutného povzbuzování ostatního žactva 
i učitelstva. Po lítém boji následoval přesun do školy, na ochlazení vášní byla všem podána 
zmrzlina a ve družině proběhlo vyhlášení výsledků. A jak to dopadlo? 3. místo: Tygři, 2. 
místo: Smajlíci, 1. místo: Krvinky.  

Podrobnější informace a fotogalerie ke školním akcím můžete během celého školního roku 
sledovat na webových stránkách obce Křetín www.kretin.eu nebo přímo na  webových 
stránkách naší školy www.zsmskretin.cz .   

   

Slavnostní ukončení školního roku proběhlo v pátek 28. 6. 2013. Dětem bylo rozdáno 
vysvědčení a všem drobná odměna – tetovací gelovky ( získali jsme za body                         
z Recyklohraní). Po 9 h všichni využili pozvání od žáků 5. ročníku a přišli se s nimi rozloučit 
do prostor školní družiny. Zde páťáci připravili nejen bohatý program, ale také občerstvení.    
A tak místo aby všichni prchali domů, vypukla bujará zábava a škola hřměla diskotékou ještě 
v 11 hod. Nakonec se nám kolem poledne podařilo děti přesvědčit, že školu skutečně 
zavíráme.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kretin.eu/
http://www.zsmskretin.cz/
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Část VIII. 

Poradenské služby v základní škole 
- škola již tradičně spolupracuje se spádovou Pedagogicko psychologickou poradnou 
v Boskovicích. Učitelé jsou v případě potřeby s pracovníky PPP ve spojení  
( telefonické konzultace). Předpokladem pro úspěšnou spolupráci s Pedagogicko 
psychologickou poradnou je přístup rodičů vyšetřovaného dítěte – tj. rodiče se s dítětem  
pravidelně dostavují na vyšetření a kontroly, zprávy z vyšetření pak předávají škole. 
Přímo ve škole nepracuje žádný pracovník PPP ( psycholog, speciální pedagog).  
Metodik prevence spolupracuje  s okresním koordinátorem – sídlícím v pedagogicko 
psychologické poradně v Boskovicích.  

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 
 

a)  počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 0 0 0 

školní metodik prevence 1 Učitelství pro 1.stupeň 
ZŠ 

VŠ 

 

 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog  0 0 0 

školní speciální pedagog 
(netřídní)* 

0 0 0 

*)  zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6. 

 
 

b)  věková struktura 

 do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho důchodci 

výchovný poradce - - - 

školní metodik 
prevence 

0 0 1 / 1 

školní psycholog - - - 

školní speciální 
pedagog 

- - - 

 

c) další vzdělávání poradenských pracovníků 
Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : 
metodik prevence – Mgr. Dagmar Derňárová : setkání metodiků  

 

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

a)  finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) 
 Nebylo čerpáno. 

b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. 
Brna, sponzor, jiné.  Nebylo čerpáno. 

 

3. Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

Vývojové poruchy učení  0 

celkem - 0 
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Část IX. 

Další údaje o škole 
 
Doplňková činnost školy 
                                                      Nebyla. 
 
 
Spolupráce s dalšími subjekty 
 
 
Ve školním roce 2012/2013 pokračovala spolupráce školy  s různými subjekty při 
zajišťování volnočasových aktivit žáků. 
 
Dům dětí a mládeže v Letovicích zajišťoval činnost zájmových útvarů Sportovní hry , 
Angličtina hrou. 
 
Pod vedením paní učitelky Báčové  pracoval kroužek AJ . Sportovní hry vedl kapitán 
místního fotbalového týmu Jan Alexa.  
 
Základní umělecká škola Letovice prováděla výuku žáků v oborech Hra na kytaru, Hra na 
flétnu, Hra na klávesy, Hudební nauka aTaneční obor. Vyučovali ing. Milan Hakl , Monika 
Jarošová,Dis a Mgr. Vladimír Pečinka.  
 
Velmi si vážíme práce všech, kteří se starají o příjemné a vhodné naplnění volného času 
našich žáků a doufáme, že se spolupráce bude rozvíjet i v příštím školním roce, neboť to 
považujeme za velmi důležité z hlediska prevence sociálně-patologických jevů.  
 
 
V rámci nepovinného předmětu probíhala výuka Římsko katolického náboženství pod 
vedením RNDr., Mgr. A. Nebojsy.  Výuky se zúčastňovalo  15  žáků ve dvou skupinách.  
 
 
Přehled o počtu žáků pracujících v zájmových útvarech a ZUŠ při ZŠ 
 

Útvar Počet ž. Útvar Počet 
ž. 

Angličtina hrou 10 Hra na flétnu 5 

Sportovní hry  20 Hra na kytaru 1 

  Zpěv 1 

  Taneční obor 9 

 

 

Velmi si ceníme také spolupráce s místními sdruženími a spolky – jako 
jsou myslivci, rybáři – i s okolními malotřídními školami. Vzájemná 
spolupráce je pro naši školu jistě přínosná, pro žáky naší školy je 
organizováno mnoho akcí a aktivit. 
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Část X. 

Organizace školy ve školním roce 2012/2013 
 
V roce 2012/2013 měla škola po mnoha letech vyšší počet žáků, než je stanoveno vyhláškou 
48/2005Sb. Škola již nebyla podlimitní - zřizovatel nemusel udělit škole výjimku pro daný 
školní rok. 
 
Organizace výuky byla vedena plynule, 5 ročníků ve 3 třídách.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 :   Údaje o prevenci sociálně patolog. jevů - Hodnocení realizace MPP  
     ve školním roce 2012/2013 
 
Příloha č. 2 :   Údaje o programu EVVO - Hodnocení realizace programu EVVO  
     ve školním roce 2012/2013 
 
Příloha č. 3 :  Údaje o hospodaření školy – Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 

2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Křetíně 2013-09-25    Mgr. Ivana Pfefrová, ředitelka školy  
 

Mgr. Petra Procházková, statutární zástupkyně  
 
 
 
Pedagogická rada projednala dne:  28. 8. 2013 
 
 
 
Rada školy projednala dne: 
 
 
 
Zřizovatel školy: 


