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

Výroční zpráva o činnosti základní školy

ve školním roce 2013/2014

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
Všechny druhy a typy škol a školských zařízení : základní škola, mateřská škola, školní
jídelna s kuchyní, školní jídelna – výdejna ( MŠ), školní druţina
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
Malotřídní ZŠ

Počet tříd
3

Počet
ročníků
5

Počet ţáků
53

Průměrný počet
ţáků na třídu
17,66

Organizace výuky ve školním roce 2013/2014
TŘÍDA
I. třída

Ročník
1. ročník

Počet ţáků
12

II. třída

2. ročník
4. ročník
3.. ročník
5. ročník
-

14
8
10
9
-

III. třída
-

Počet celkem
12

22
19
53

Třídy a třídnictví
Třída
I. ( 1. ročník )
II. ( 2. a 4. ročník )
III.( 3. a 5. ročník )

Třídní učitel
Ludmila Kroupová
Mgr. Dagmar Derňárová
Mgr. Ivana Pfefrová

b. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 12
Průměrný počet ţáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 14
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Přehled úvazků pedagogických pracovníků:

Mgr. Dagmar Derňárová
Mgr. Ivana Pfefrová
Ludmila Kroupová
Mgr. Vendula Báčová
Iveta Pospíšilová
přepočtené úvazky celkem

1,00
1,00
1,00
0,5
0,32
3,82

c. Rada školy (školská rada)
sloţení rady školy :
- zástupci zřizovatele:
- zástupci z řad zákonných zástupců ţáků:
- zástupci z řad pedagogických pracovníků:
Předsedkyně rady:

Antonín Tušla, Bořivoj Zelinka
Marie Pelíšková, Libuše Minářová
Benešová Lenka, Pospíšilová Iveta

Lenka Benešová

d. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného vzdělávacího
programu
ŠVP pro základní vzdělávání
Naše škola

Číslo jednací

V ročníku

1. 9. 2007

1. - 5.

e. Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu Z 1701
921
923

ŠJ - úplná
ŠJ – výdejna

Počet

Počet strávníků
zaměstnanci školy

děti a
ţáci
52
28

ostatní*

9
3

0
0

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), …

f. Počet pracovníků školního stravování k 31.10.2013
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

3
2,05

g. Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet oddělení ŠD
1

počet dětí v ŠD
25

počet vychovatelů ŠD
fyz.
1 / přepoč. 0,67

Činnost družiny ve školním roce 2013/2014
Školní druţina ZŠ ve Křetíně zabezpečuje ţákům mimo vyučování vhodné vyuţití volného
času.
Ve školním roce 2013/2014 bylo přihlášeno do druţiny 25 ţáků. Průměrně se ve druţině
denně pohybovalo kolem dvaceti ţáků, 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 sportovně-zdravotní. Činnost dětí byla zaměřena do čtyř
tematických období JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA a do deseti měsíčních projektů:
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ZÁŘÍ
Poznáváme se a pomáháme si.
Naše škola.
ŘÍJEN
Známe svoji vesnici a okolí.
Sport nás baví.
LISTOPAD
Blíţí se nám jarmark a doba adventu.
Hra je moje záliba.
PROSINEC
Vánoce, Vánoce přicházejí.
Tvořivá dílna.
LEDEN
Umíme se chovat a jednat.
Jeden za všechny, všichni za jednoho.
ÚNOR
Mudrlantskékrálovství – kříţovky a hlavolamy.
Poznáváme všemi smyly.
BŘEZEN
S kníţkami jsme kamarádi.
Z pohádky do pohádky.
DUBEN
Velikonoce, svátky jara.
Čarodějnice jsou tady.
KVĚTEN
Radost pro všechny – MDD.
Za dobrodruţstvím přírody.
ČERVEN
Barvířská dílny – batikování.
Líná kůţe, málo zmůţe.

Výsledky činností, zejména pracovně-technických byly prezentovány výstavkami dětských
prací. Snahou činnosti druţiny bylo především vytvořit vhodné a příjemné prostředí, umoţnit
odpočinek, rozvoj zájmů a schopností a hlavně upevnit kolektivní vztahy. To se odrazilo
i ve volbě a oblíbenosti her, činností.
Chlapci preferovali hry ve druţině na koberci – především s malým míčkem, rádi stavěli
dopravní prostředky ze stavebnice SEVA, vytvářeli stavby z magnetické stavebnice 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 druţině převládaly hry s míčkem, vymalovávání okopírovaných obrázků (vţdy
tematicky zaměřených), PC hry a internet, modelování. Ţáci vţdy uvítali jakékoliv zpestření
činností.
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PODZIM
Na podzim převládaly především seznamovací hry ve druţině a sportovní hry na hřišti –
fotbal, vybíjená. Prvňáčky jsme seznámili s okolím naší školy. Chodili jsme do lesa,
poznávali houby, sbírali listy, které jsme lisovali a kaštany, ze kterých jsme následně
zhotovovali zvířátka. Vyráběli jsme ve druţině papírové draky, jeţky, jablíčka, tiskli
zeleninová strašidla,....
20. října – DEN STROMŮ (učili jsme se píseň Stromy, vyráběli jsme frotáţ listu)
21. listopadu – SVĚTOVÝ DEN POZDRAVŮ (povídali jsme si o tom, jak máme správně
zdravit)

ZIMA
Hlavním tématem zimy byl vánoční jarmark, který se uskutečnil první adventní neděli ve
Křetíně. Ve druţině jsme vyráběli výrobky, které byly na jarmarku nabízeny. ( malé papírové
betlémy, 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
16. prosince – poslechli jsme se vánoční koncert dětí z hudební nauky
19. prosince jsme navštívili místní kostel, prohlédli si vystavený betlém a vyprávěli si o
narození Jeţíška.
20. prosince – VÁNOČNÍ NADÍLKA.
Únor jsme zaměřili na masopust a výrobu masek.

JARO
Na jaře jsme chodili na průlezky, hráli jsme vybíjenou. V souvislosti s Velikonocemi proběhla
ve druţině 15. dubna ,,Velikonoční dílnička“ .Vyráběli jsme zápich do květináče a vyšívaná
vajíčka. K tématu jaro a pálení čarodějnic jsme kolektivně vyrobili čarodějnici, kterou jsme
následně vystavovali na chodbě školy.
17. 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.
15. dubna – velikonoční dílna.
30. dubna – ČARODĚJNICKÁ DISKOTÉKA (den plný her a zábavy)
Na začátku května proběhla ve druţině 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 líbilo
malování na tričko, které si kaţdý sám vyrobil.
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2. června – jsme se vydali na výpravu za pokladem faraonů (stopovaná – oslava MDD)
23. června – poslechli jsme si jarní zpívání dětí z hudební nauky.
26. června jsme se rozloučili ,,Hostinou na rozloučenou“ – povídali jsme si o svých plánech
na prázdniny, tancovali, jedli a pili…

Vypracovala vychovatelka: Iveta Pospíšilová, vychovatelka

Část II
Personální zabezpečení činností školy

-uvádět přepočtený počet / fyzický počet
1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004

4,49 / 5
3,17 / 5

Sb.

100%
71 % / 29 %
kvalif.
nekvalif.

Pozn. Nekvalifikovaná pracovnice úv. 1,0 má 30 let praxe na 1. stupni ZŠ.

Přehled pedagogických pracovníků
Příjmení, jméno
Derňárová Dagmar, Mgr.
Kroupová Ludmila
Pfefrová Ivana, Mgr.

úv.
1,0
1,0
1,0

Vzdělání
VŠ
SŠ
VŠ

Pospíšilová Iveta

0,67
0,32
0,5

SŠ

Báčová Vendula, Mgr.

VŠ

Aprobace
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Vychovatelství
Učitelství pro 1.stupeň ZŠ
Spec. studium vady řeči
Vychovatelství
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Speciální pedagogika

Pracovní zařazení
učitelka
učitelka
učitelka, ředitelka školy
vychovatelka
učitelka
učitelka

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/2014 nastoupili
na školu: 0
3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/2014 nastoupili
na školu: 0
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/2014 odešli ze
školy: 0
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5. Přehled nepedagogických pracovníků
Příjmení, jméno
Dvořáková Helena
Bačovská Jana
Palová Lenka

Úvazek
100%
75%
30% + 25%

Minářová Libuše
Čuhelová Marta

25%
100%

Pracovní zařazení
Školnice
Kuchařka
Vedoucí stravování + účetní
(zástup za MD)
MD (účetní) do 05/2014
Kuchařka

6. Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muţi

do 35 let
35-50 let
nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Mateřská dovolená

0
0
0
0
0
0
0

Ţeny
1
2
2
0
1
5
0

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků
školy
Typ kurzu
Dobré nápady pro výuku informatiky
MS PowerPoint pro pedagogy
Nejlepší nápady do prvouky
Správní řád
Nejlepší nápady do prvouky II.
Konference Akademie moderního vzdělávání – FRAUS
Google ve škole
Finanční gramotnost
Dobré nápady pro ICT
Agrese a agresivita
Rozvíjení čtenářské a matematické gramotnosti
Pohybové hry s hudbou
Úspěšná realizace projektu EU
Komunikační dovednosti ve školním prostředí
Spisová sluţba ve školách
Odborná konference interaktivní výuky
Modely problémového chování
Řízení a zvládání školní třídy
Soulad ŠVP s RVP ZV

Celkem

pracovník
Derňárová,
Kroupová
Pfefrová
Kroupová
Pfefrová
Kroupová
Pfefrová
Báčová
Pfefrová
Báčová
Pospíšilová
Derňárová
Kroupová
Derňárová
Pfefrová
Pfefrová
Pfefrová
Pfefrová
Pfefrová
Pfefrová
Pfefrová

21 kurzů
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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
1.
2.

Počet
ţáků
12
14

3.

10

10

0

0

0

4.

8

6

2

0

0

5.

9
53

9
51

0
2

0
0

0
0

Celkem za školu

Prospělo s
Prospělo
vyznamenáním bez
12
0
14
0

Neprospělo Opakují
bez (*)
0
0
0
0

*) počet ţáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2014

2. Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
0
0

% z počtu všech ţáků školy
0
0

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2013/2014 : 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 neměli ţáci přestupující do Letovic
výrazné potíţe, v klasifikaci nebyly zaznamenány výrazné propady.

Část IV .
Údaje o výsledcích kontrolní činnosti
/datum, typ provedené kontroly/

a) Česká školní inspekce
- inspekční činnost na škole byla provedena od 14.1. do 16.1. 2014.
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Závěry ( výpis z inspekční zprávy ):
a) Silnou stránkou školy byl dostatek finančních prostředků pro realizaci školních
vzdělávacích programů, mnoţství funkčních didaktických pomůcek, účinná podpora
matematické a čtenářské gramotnosti, přínosná spolupráce zejména se zřizovatelem,
prezentace školy na veřejnosti, a to především prostřednictvím webových stránek.
Věkově smíšené sloţení tříd MŠ a ZŠ významně přispívalo k sociálnímu zrání dětí
a ţáků, které se chovaly zdravě, sebevědomě a samostatně.
b) Ředitelka z důvodu zajištění bezpečnosti ţáků sepsala smlouvu se zřizovatelem
o uţívání prostor kulturního domu v hodinách tělesné výchovy a vydala dočasný
zákazpouţívání školního hřiště a tělocvičného nářadí. Ihned přijala opatření ke
zjištěným nedostatkům týkajícím se bezpečnosti ţáků v budově ZŠ.
c) Slabou stránkou školy bylo nedostačující vybavení školní zahrady MŠ.
d) Pro zlepšení stavu školy ČŠI navrhuje aktualizovat školní řád ZŠ včetně pravidel
pro hodnocení ţáků a ostatní dokumenty školy, které vykazují formální nedostatky.
Pro moţnost vyuţívání tělocvičného nářadí a školního hřiště je třeba provést revizi.
V rámci zkvalitnění spolupráce ČŠI doporučuje zlepšit informování zákonných
zástupců o průběhu a výsledcích vzdělávání ţáků.
e) Od poslední inspekční činnosti v roce 2011 školu navštěvuje o třetinu více ţáků.
Škola realizovala v součinnosti se zřizovatelem rozsáhlou rekonstrukci MŠ, v rámci
níţ došlo k výměně oken, instalace zařízení k vysoušení zdiva, rekonstrukci
sociálních zařízení a modernizaci stravovacího zařízení. V roce 2011 byla v rámci
projektu EU vybudována učebna informatiky.
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 provedena kolaudace v rekonstruované části
MŠ – jídelna a výdejna stravy.

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
O odkladu povinné školní docházky podle § 37
O dodatečném odloţení povinné školní docházky § 37
Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l

Počet
4
0
0

Počet odvolání
0
0
0

Počet ţáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2014/2015: 9
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Část VI.
Další údaje o škole
Vzdělávání žáků se specifickými potřebami
Všem dětem se SVPU je věnována zvýšená péče ve výuce, coţ na málotřídním typu školy
umoţňují niţší počty ţáků ve třídách.
Paní učitelky Kroupová a Derňárová pracovaly jako dyslektické asistentky a věnovaly
se celkem 10 ţákům ze všech ročníků se specifickými poruchami učení. Paní ředitelka
Ivana Pfefrová pracovala jako logopedická asistentka se 4 dětmi ( školáci, předškoláci ).
Od ledna 2014 byl paní učitelce Báčové rozšířen úvazek o 1h týdně. V této hodině věnuje
speciálně pedagogickou péči vytipovaným ţákům. V daném období pracovala se 2 ţáky.

Část VII.
Zhodnocení a závěr
Z plánu práce školy:
Výchovný koncert v ZŠ
Znovuzrozený školní rok k nám přijel přivítat Mgr. Pavel Josef Macků, který v pátek 13. 9.
uspořádal pro naše ţáky přednášku o vývoji hudebních nástrojů od starověku po
současnost. Ţáci byli rozděleni do dvou skupin ( 1., 2. roč, 3. – 5. roč. ). Menší ţáci velmi
pozorně vyslechli pohádkový pořad Babička Chrota vypráví, starší ţáci zaujatě vyslechli
poutavé vyprávění o vzniku a vývoji hudebních nástrojů. Přednáška byla doprovázena
ukázkami hry na různé hudební nástroje. Děti viděly celkem 50 hudebních nástrojů ze sbírky
pana Macků, slyšely hru na zvířecí rohy, chrotu, cink, loutnu, fidulu a další .
Hru na nástroje jsme doplnili zpěvem a vyučovací hodina uběhla jako voda.
Výukový program o dopravě v ZŠ
Občanské sdruţení Eko Centrum Brno nabídlo naší škole výukový program o
dopravě. Vyuţili jsme jej v rámci Evropského týdne mobility a Dne bez aut 22.9. Ţáci byli
rozděleni ve školní druţině podle věku a lektorka s nimi diskutovala o výhodách a
nevýhodách dopravy. Také o tom, jaký má doprava důsledek na náš ţivot. Děti přemýšlely,
jakým způsobem se lidé nejčastěji přepravují. Navrhovaly, jak by se mohl způsob dopravy
zlepšit vzhledem k ochraně přírody.
Celý program byl realizován záţitkovou a hravou formou. Závěrem ţáci vypracovali pracovní
list, pomocí něhoţ se dostali i k cestování po světě a poznávali různé dopravní
prostředky. Ţákům se program líbil a vymýšleli spoustu návrhů i nápadů, jak vylepšit
současnou dopravu.
ZŠ si udělala výlet za postiţenými kamarády do Brna
Místo: Centrum Kociánka, Brno a Střední škola F. D. Roosevelta, pro tělesně postiţené,
Brno
Krásné příjemné teplé podzimní počasí a k tomu ţáci ze Základní školy Křetín. Takový byl
prostředek týdne, ve středu 24. října 2013. Celé dopoledne bylo ve znamení poznávání
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pestrosti světa postiţených lidí. Navštívenku Základní škole Křetín vystavil projekt BRNO A
JIŢNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehoţ pořadatelem je VUT v Brně.
Na programu toho bylo více neţ dost. Prohlídka rozlehlého areálu Centra Kociánka s
návštěvou hipoterapie k tomu. Ţáci navštěvující první stupeň v prostředí útulné školy se
dozvěděli konkrétní informace, týkající se pomoci postiţenému člověku z pohledu zvířete.
Proběhla praktická ukázka jízdy na koni čili hipoterapie. Ţáci Základní školy se projeli na koni
za doprovodu ošetřovatelů. Samozřejmě jsme neopomenuli navštívit ani ostatní členy
zvířecího rajónu.
Po kompletní prohlídce Centra Kociánka, bylo ještě dostatek času navštívit Střední školu F.
D. Roosevelta pro tělesně postiţené. Ţáci se pozdravili se studenty, s nimiţ stačili i v
krátkosti poklábosit. Ve velké aule, která je velkým reprezentativním prostorem školy, si ţáci
vyslechli informace o studijních oborech a prohlédli některé produkty z těchto studijních
oborů.
Ještě boccia, závěrečné foto a další pěkné setkání bylo za námi!
Díky vám všem. Michael Svoboda
Vánoční dílna
V úterý 26. listopadu se uskutečnila Vánoční dílna. Všechny děti byly moc šikovné a se
zaujetím vyrobily mnoho krásných výrobků, které nabídneme na Vánočním jarmarku.
7. Vánoční jarmark
V pořadí jiţ 7. Vánoční jarmark ve Křetíně pořádala naše ZŠ a MŠ v neděli 1. 12. 2013.
Jarmarku opět předcházela usilovná výroba drobností k prodeji, děti chystaly výrobky ve
škole i doma. A tak se nám k prodeji sešla hromada krásných věcí, od maličkých drobností,
aţ po překrásné vánoční dekorace.
Tradičnímu slavnostnímu rozsvícení obecního stromu předcházelo vystoupení dětí nejprve
těch menších z MŠ, poté předvedli svůj program ţáci ZŠ. Věříme, ţe se všem posluchačům
(a ţe jich bylo!) náš pečlivě připravený program líbil. V navozené Vánoční atmosféře se
barevně rozzářil strom, zavoněly klobásky, medovina a řady nakupujících zaplnily sál, ve
kterém probíhal jarmark.
Děkujeme všem dětem, rodičům, zaměstnancům a přátelům školy za zhotovení výrobků k
prodeji, dále děkujeme realizačnímu týmu – panu starostovi, mistru zvukaři, „stromovému
výboru“ a všem, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli.
Mikuláš ve škole
Také v letošním roce naši školu navštívil Mikuláš. A nepřišel sám, doprovodil jej nám všem
dobře známý stráţce našeho černého svědomí – čert. Hodné děti byly odměněny balíčkem
plným dobrot a co se stalo se zlobivci? Představte si, ţe někteří tak zpytovali svědomí, ţe se
jich Mikuláš ani nestihnul zeptat zda zlobili! Po příchodu Mikuláše do třídy se sami hlásili a
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slibovali nápravu. Nakonec byli odměněni úplně všichni, jen čert odcházel poněkud
nespokojen, protoţe neměl co na práci. Ale pojistil se. Zanechal nám ve škole kousek uhlí a
něm je telefonní číslo do pekla……..prý pro všechny případy.
Planetárium Brno
Se 4. a 5. třídou naší základní školy jsme navštívili Planetárium v Brně (sál Digitárium).
Program, který si pro nás nachystali, byl velice zajímavý. Nejdříve jsme se vydali na
fantastickou cestu vesmírem! Výzkum vesmíru je jedním z největších dobrodruţství, do
kterého se lidstvo kdy pustilo. Touha po poznání nás ţene kupředu, jsme připraveni napnout
plachty k cestě ke hvězdám. Je to ovšem cesta plná dřiny, krátkých záblesků vzrušení i
mylných kroků. Je to výprava, která nalézá odpovědi na ty nejzajímavější otázky! Nakonec
jsme si mohli v Planetáriu zakoupit různé malé věci na památku, třeba pohlednice.
Adventní vystoupení na Prostředním Poříčí
V posledních předvánočních chvílích potěšili ţáci základní školy svým vystoupením také
občany Prostředního Poříčí. S Adventním programem vystoupila asi dvacítka dětí, zazněly
básně, koledy, zimní písně i hra na flétny. Nechyběl betlém, teplý čaj i vynikající cukroví,
atmosféru dotvářela ţivá hudba. Za svoje vystoupení děti obdrţely sladkou odměnu, ani
doprovázející paní ředitelka nepřišla zkrátka. Děkujeme za příjemně strávené chvíle a těšíme
se na další setkání na Prostředním Poříčí.
Koncert skupiny MARBO
Dopoledne 21. 1. naší školce a škole zpříjemnilo vystoupení hudební skupiny MARBO.
Pozvání přijaly i děti ze Sulíkova. Humorně podaná hudební teorie, pohybové aktivity pro
všechny a pěkné písničky se nám velmi líbily.

Zápis do ZŠ
5. února se konal zápis našich předškoláků do 1. třídy Základní školy. Bylo jich 13 a i já jsem
se přišla podívat, jak jim to ve škole u zápisu půjde. Zápis je pro ně přece velká a také
slavnostní událost. V některých byla malá dušička, někteří přišli jako suveréni, ale všichni to
zvládli na jedničku. A za to jim patří veliká pochvala.
Jarmila Levá
Preventivní program pro ţáky 4. a 5. ročníku
Dne 28. ledna 2014 za ţáky 4. a 5. ročníku přijel lektor v oblasti primární prevence pan Pavel
Kotouček. Ţáci se seznámili s novými pojmy, utřídili si nebo prohlubovali vědomosti o šikaně.
O tom, jak šikanu rozpoznat, jak se chovat k agresorům a jak pomoci obětem. Besedu s
názvem „Bolest – nemoc jménem šikana“ byla velmi ţivá, ţáci se velmi aktivně zapojovali a
reagovali. Seznámili se s kontaktem na Linku bezpečí.
Beseda vyústila v důleţité závěry, jak šikaně předcházet:
Dobrý a zdravý kolektiv je nejlepší obrana proti agresorům.

Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali tobě.
Besedy se zúčastnili také ţáci ze ZŠ Sulíkov s paní učitelkou V. Báčovou.
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Letové ukázky dravých ptáků
V pátek 14. března přijela do základní školy firma ZAYFERUS, která se zabývá péčí o dravé
ptáky, a také jejich výcvikem. Proto jsme se k základní škole na pozvání paní ředitelky
vypravili také. Moc se nám to líbilo. Mohli jsme si ptáky, a byli to opravdu obrovští dravci,
zblízka prohlédnout. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o jejich ţivotě od jejich chovatelů.
K tomu nám nádherně svítilo sluníčko a ve vzduchu vonělo jaro. Děkujeme, to se jen tak
nevidí…
Jarmila Levá
Světový den vody v ZŠ
22. 3. je Světový den vody.
„Voda je krví naší Země a je zamořena nečistotami a jedy.“
S dětmi jsme si svátek vody společně oslavili. Jiţ od rána jsme si povídali o tom, kde všude v
přírodě je voda a jak je důleţitá. Poznávali jsme názvy písniček o vodě z CD, ochutnávali
sladkou i slanou vodu. Děti rychle poznaly postavičky a hudbu z pohádek Rákosníčka a z
říše zvířátek Vydrýska. Společně jsme si zazpívali píseň Prší, prší a Holka modrooká. Ve
Slabikáři se četlo O řece a moři. Také jsme si procvičili jazýčky na rozpočitadlech „ U potoka
roste kvítí“ a „Stojí javor u potoka“. Dětem se líbila pohádka O nespokojené rybce i příběh O
chlapci, který se nerad myl. Pěkná báseň byla O rybičce, která nechtěla ţít ve špinavé
vodě. V literární výchově si děti vyslechly povídku „O špinavém potůčku“ a přemýšlely, jak by
asi mohly potůčku pomoci. Po svačině jsme se vypravili do přírody, kde jsme pozorovali vodu
a ţivot v potůčku, naše cesta pokračovala dále kolem rybníčku v parku, kde jsme viděli
kačeny a zastavili jsme se u horního rybníku, kde jsme si přečetli pohádku Z vodní říše a
poté jsme pozorovali vodní hladinu a prostředí kolem vody. U dolního rybníku krásně svítilo
sluníčko a vlnky na jeho hladině se třpytily jako v pohádce. Cestou dále děti samozřejmě
prozkoumaly i vodu z kaluţiny. Naše cesta končila u přehrady v místě, kde hnízdí
labutě. Celá vycházka se nám vydařila, počasí přálo a uţ se těšíme na další výpravu do
přírody, která bude spojena s pozorováním.
Také děti ze 3. a 5. ročníku ve výtvarné výchově vytvářely obrázky z plastelíny na téma
Vodní svět. 2. a 4. ročník věnoval „Dni vody“ sloh. Děti psaly dopis přehradě a celou hodinu
HV zněly písničky o vodě.
V pondělí pokračoval „vodní“ den při zástupu p. uč. Derňárové ve ŠD. Děti vytvořily krásný
parník s pestrými rybičkami.
Ludmila Kroupová, Mgr. Dagmar Derňárová

Taneční vystoupení
Kdo má rád ladné pohyby a krásné kostýmy, přišel se podívat do kulturního domu dne 25.
března dopoledne. Vystupoval tam totiţ taneční krouţek vedený paní Monikou Ošlejškovou.
Svoje taneční umění předvedly nejen ţákyně naší školy, ale také starší ţákyně z Letovic a
okolí. Obě vystoupení byla krásná, sladěná s hudbou, viděli jsme i výrazový tanec. Během
vystoupení starších děvčat jsem „měla oči“ především pro tři z hostujících tanečnic. Byly to
ţákyně, které jsem v minulém školním roce učila ve Křetíně. Mám z nich velkou radost a
vţdy je ráda vidím. Děkujeme za krásné vystoupení a těšíme se na další setkání.
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Další předškoláci připraveni do 1. třídy
Letošních předškoláků bylo celkem dvanáct. První výukové lekce probíhaly v mateřské
škole, další lekce 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, protoţe uţ znají prostředí naší základní školy, a také
si přesně vyzkoušely, co na ně od září čeká. A ţe se všichni poctivě snaţili, poznáte z
následujících fotografií.
Výtvarná soutěţ ke Dni ptactva
Ke Dni ptactva vyhlásila p. uč. Derňárová výtvarnou soutěţ. Inspirací pro děti byla ukázka
letů dravých ptáků. Ţáci malovali různými technikami – uhlem, rudkou, temperovými barvami,
tuší. Nejlepší práce za kaţdý ročník pečlivě vybírala pětičlenná porota. Z kaţdého ročníku
porota ocenila dvě práce.






1. ročník: Luňáček A., Fojt J.
2. ročník: Minářová N., Květenský M.
3. ročník: Janků M., Bačovský V.
4. ročník: Dočekalová E., Lajner O.
5. ročník: Kiovská M., Műller M.

Den ptactva v ZŠ
1. dubna je Den ptactva, proto jsme před naší školou jiţ 14. 3. mohli pozorovat letové ukázky
dravých ptáků – Zayferus.
S dětmi v 1. ročníku jsme si přečetli příběh“ Jak Pepík a Maruška pozorovali jiřičku“ a ukázali
si fotografie, na kterých bylo vidět, jak si vlaštovky minulý rok postupně stavěly svá hnízda na
balkonech školní budovy. V prvouce jsme si důkladně prohlédli obrázky sov, dravců,
stěhovavých a domácích ptáků. Luštili jsme tajenku, poznávali ptačí hlasy, popisovali části
těla ptáků a snaţili se správně podle předlohy vymalovat vlaštovku, jiřičku, zvonka
zahradního i sýkoru modřinku. Vymýšleli jsme si o ptácích co nejvíce básní, písní, hádanek,
pohádek a příběhů. Také jsme si poslechli vzkaz, který ptáčkové poslali dětem o tom, ţe
děkují za přikrmování v zimě a ţe se budou za odměnu snaţit od rána krásně zpívat, aby
měly děti dobrou náladu a byly usměvavé celý den.
Také ve výtvarné výchově čekala na všechny děti soutěţ. Výkresy byly vystaveny na
nástěnce a byly vybrány dvě nejlepší práce z kaţdého ročníku.Ţáci 2., 3., 4. ročníku si v
rámci přírodovědy připomněli Den ptactva tím, ţe poslouchali, jak si ptáci povídají, sledovali
DVD a za pomoci encyklopedií vytvořili album ptáků.
Velikonoční dílna v ZŠ
Ani letos jsme nezapomněli na svátky jara – Velikonoce. V úterý 15. dubna jsme se všichni s
velkým nadšením pustili do práce a během chvilky se nám začala škola plnit krásnou jarní
dekorací. Děti se vyrobily slaměné zajíce, vyšívaná vajíčka, kraslice zdobené voskem,
zápichy do květináče, přáníčka a chlapci samozřejmě i pletené pomlázky. Děkujeme všem,
kteří se na přípravě dílny podíleli. Zejména nás těší účast paní Košíkové, Műllerové,
Holasové, Zelinkové, Bačovské a paní Zemánkové, kteří předvedli svoje umění, zručnost,
nápaditost a trpělivost.
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Den Země v ZŠ
24. 4. je Den Země. Je to mezinárodní svátek ţivotního prostředí. Svátek naší planety, která
umoţňuje existenci lidí, ţivočichů i rostlin. Dává nám vzduch, který dýcháme, vodu, kterou
pijeme, jídlo, bez kterého bychom nemohli ţít a mnoho dalšího. Den Země je vhodnou
příleţitostí pro nás všechny, abychom se zamysleli nad přírodou a jejím významem pro
člověka. Hlavně nad tím, jak se k ní chovat a chránit ji.

Milá Země,
přejeme Ti, ať máš křišťálově čistou vodu, svěží voňavý vzduch a pohodový život
s námi lidmi.
Snad se někdy naučíme žít v souladu s tebou.
„Země je planeta, která nás všechny, lidi, zvířata i rostliny ţiví a sama má problémy.
Pomozme jí!!!!“
Z knihy Děti a ekologie jsme si přečetli příběh Nepořádek a Třídění odpadu. Poslechli a
zazpívali jsme si i písničky, namalovali výkresy. Úklid břehů kolem Křetínky proběhl 12. 4.
2014. Také kolem školy a v obci děti uklízely odpadky. Nestačili jsme se divit tomu, co jsou
lidé všechno schopni vyhodit do přírody.
Čarodějnická diskotéka v ZŠ
Středeční odpoledne 30. 4. 2014 patřilo čarodějnicím a čarodějům, kteří se slétli do školní
druţiny. Čekalo na ně spoustu soutěţí, zábavy a bohatá tombola. Nechyběl ani kouzelný
lektvar, který vyhnal všem zlé duchy z těla. Všichni jsme si uţili kouzelné odpoledne a
spokojeni jsme odcházeli domů.
Plavecký výcvik v ZŠ
Od 27. 3. do 5. 5. ţáci všech ročníků absolvovali plavecký výcvik v rozsahu deseti
hodin. Cílem výcviku bylo seznámit ţáky s vodním prostředím, umoţnit jim hravým
způsobem, přirozený a radostný pohyb ve vodě. Pro většinu dětí bylo hlavním cílem stát se
plavcem.

Školní turnaj v bowlingu, filmové představení
V pátek 9. 5. navštívili ţáci naší školy filmové představení v kině Boskovice. Film Pan
Peabody a Sherman se nám všem, dětem i dospělým velmi líbil. Pak nás autobus odvezl na
Modrou věţ, kde jsme uspořádali turnaj v bowlingu. Všichni zaujatě hráli a výsledky byly
překvapivé:
1.
2.
3.
4.
5.

místo
místo
místo
místo
místo

Dočekalová Eliška, 127 b
Bauer Lukáš, 116 b
Novotná Karolína, 115 b
Lajner O., Šejblová D., 114 b
Mareschová Kateřina, 112 b
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Besídka ke Dni matek v ZŠ
„Svět je nejhezčí, když má máma svátek, svět je nejhezčí, když je měsíc máj.
Svět je nejhezčí, když si pomáháte, svět je nejhezčí, ať se mámy maj.“
Texty nových písniček jsem našla na internetu, ale s muzikou byla potíţ. Pan učitel Vladimír
Pečinka mně vytrhl trn z paty
a muziku pro nás nahrál. Patří mu můj velký dík.
Dostala jsem za domácí úkol napsat článek o této besídce. Šikovní ţáci z mé třídy mi
pomohli a já jen tedy přepíšu úryvky z jejich slohových prací. Úkol velmi pěkně napsala a
dokonce i přepsala Marcí Dočekalová, dostala jedničku podtrţenou. Úryvky patří většinou do
slohových úkolů ţáků druhého ročníku:
… strejda to všechno natočil, tedy skoro všechno a taky to zdokumentoval … ze všech
maminek nejlepší je moje …
… mamce se to líbilo, jak jsme zpívali a ještě jak jsem jí dal kytku …
… škoda, ţe babička nepřišla …
… Doufám, ţe se to líbilo všem maminkám. Hlavně aby se to líbilo mé mamince, která
se musí pořád rozčilovat…
… Byla jsem ráda, ţe moje máma přišla. Maminka byla šťastná….
… hodně dlouhé byly flétny…
… Měl jsem ţízeň, chtěl jsem jít domů, ale mamka se ještě chtěla dívat na flétny
a tanečky …
… Mně přišlo srandovní, jak mi spadla hůlka, i kdyţ jsem se trošku styděla….
Mgr. Dagmar Derňárová
Blíţil se květen a paní učitelky začaly chystat program na Den matek. Paní učitelka
Derňárová přichystala mnoho písniček, které jsme si nakonec všichni moc oblíbili. Měli jsme i
tři básničky, ale museli jsme je přejmenovat, aby maminky nezjistili, ţe ty básně chystáme na
besídku. Já jsem se je učila s taťkem, i kdyţ neměl moc času mě z nich zkoušet. Ve škole
jsme pilně nacvičovali. Kdyţ byla neděle a já jsem hrála s celou rodinou stolní hru, hrozně
jsem se těšila na úterní vystoupení. Ale potom mi začalo být špatně a večer jsem měla
horečku. Takţe jsem nešla v pondělí do školy a vlastně ani v úterý. Tak jsem na besídce pro
maminky nakonec nevystupovala. A bylo mi to moc líto.
Marcela Dočekalová, 4. ročník
Beseda Bezpečnost internetu a sociálních sítí v ZŠ
V úterý 27. 5. se uskutečnila beseda na téma Bezpečnost internetu a sociálních sítí. Ţáci se
dozvěděli o pravidlech chování a komunikace na internetu, pravidlech pouţívání a rizicích
uţívání internetu, také o ochraně soukromí a vlastního bezpečí a zabezpečení internetu.
Součástí besedy byly i skutečné příběhy neţádoucího chování na internetu. Více o
organizátorech
besedy
a
dalších
informací
se
můţete
dozvědět
na http://www.upscholaris.cz/
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MDD ve školní druţině
V pondělí 2. 6. 2014 jsme oslavili ve školní druţině Mezinárodní den dětí. Vydali jsme se na
tajuplnou výpravu za pokladem faraonů. Plnili jsme spoustu úkolů a zdolávali různé
překáţky. Nakonec na nás čekal sladký poklad. Uţili jsme si spoustu dobrodruţství
a zábavy.
Výuka dopravní výchovy ve 4. ročníku
V úterý 24. 5. vyvrcholila výuka dopravní výchovy ve 4. ročníku návštěvou dopravního hřiště
v Blansku. Děti si zopakovaly probrané učiva a pak uţ na ně čekal písemný test a praktický
výcvik na dopravním hřišti. Ti, kteří v obou zkouškách obstáli, získali průkaz cyklisty.
Kouzelník
Den dětí jsme v letošním školním roce oslavili návštěvou kouzelníka. A protoţe uţ nás přece
jen je hodně, sešli jsme se všichni ( ZŠ i MŠ ) v sále kulturního domu ve Křetíně. Společně
jsme shlédli veselý program s kouzly a s drezurou pejsků. Všem dětem k svátku přejeme
mnoho radosti.
Třídní schůzky a návštěva pana ředitele Randuly
9. 6. proběhly v letošním školním roce poslední třídní schůzky. Na programu schůzek bylo
hodnocení prospěchu a chování ţáků všech ročníků. V 15h proběhla ve školní jídelně
schůzka rodičů ţáků 5.ročníku s ředitelem ZŠ Letovice Mgr. Milošem Randulou. Pan ředitel
seznámil rodiče budoucích šesťáků s organizací školy v Letovicích a zodpověděl veškeré
dotazy.
Školní výlet
Dlouho jsme se nemohli rozhodnout, kam nás zavede školní výlet. Probírali jsme různé
náměty, vzpomínali na dřívější výlety a nakonec padlo rozhodnutí, ţe zopakujeme výlet,
který byl před více jak 5 roky velmi úspěšný a často vzpomínaný. A tak jsme 13.6. navštívili
hrad Veveří. Majestátní hrad se rozkládá nad brněnskou přehradou a hlavní zábavu
obstarávají Komedianti na káře. V příhrádku, který je vybaven lavičkami se zastřešením,
čekaly na děti různé atrakce: výroba svíček máčením, tisk na textil, střelba z luku a kuše,
půjčovna brnění a chladných zbraní, nechyběl stánek s nápoji, se zmrzlinou a několik stánků
s upomínkovými předměty. O tom, jak byly děti spokojené, svědčí fotodokumentace. Dívky
se zaměřily na ruční práce, chlapci zase rádi čekali ve frontě, aby si vyzkoušeli kovářské
řemeslo. Náš pobyt na hradě se uzavřel divadelním vystoupením a prohlídkou hradu.
Nejvíce nás zaujala vysoká hradní věţ a pověsti. Poslední týdny školní docházky jsme
s těmito pověstmi v hodinách čtení pracovali, četli, vyprávěli a malovali ilustrace.
KŘETÍNSKÝ VŠEZNÁLEK -

SOUTĚŢ

Novou tradici setkávání se spoluţáky z okolních malotřídek jsme zaloţili ve čtvrtek 19. 6.
2014. V tento den se na naší škole setkali ţáčci malotřídek z Deštné, Nýrova, Sulíkova a děti
domácí – ze Křetína, aby se utkali ve vlastivědné soutěţi Křetínský všeználek. Paní učitelka
Báčová připravila pro soutěţící druţstva řadu rozmanitých úkolů. Počasí nám přálo a tak se
v okolí školy, na louce i v přilehlém lesíku rozmístili nejstarší ţáci ze Křetína – páťáci a ujali
se nejdůleţitějšího úkolu, dohledu na jednotlivých stanovištích. Pak v krátkých intervalech
startovala jednotlivá druţstva a na připravených místech plnila úkoly. Po návratu do školy
dostali soutěţící i organizátoři zaslouţené občerstvení a následovalo vyhodnocení soutěţe
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a předání upomínkových předmětů. Ceny pro jednotlivá druţstva zasponzorovala Obec
Křetín, soutěţící přišel pozdravit duchovní otec soutěţe – pan místostarosta Procházka.
A jak to dopadlo? Nejlepšími všeználky se stalo druţstvo z Deštné, na 2. místě se umístlo
druţstvo ze Křetína, na 3.místě druţstvo Nýrova, 4. místo obsadilo druţstvo Sulíkova.
Těšíme se na další setkání s dětmi i kolegyněmi z okolních malotřídek, děkujeme téţ paním
kuchařkám a paní Dvořákové za spolupráci při zajiš´tování akce, MAMINCE Šamšulové
za výrobu překrásných perníkových medailí.
Všeználci, příští rok Vás očekáváme při druhém ročníku soutěţe !
Nové vybavení školy – interaktivní tabule, Výtvarné studio
V pátek 20.6. nic nenasvědčovalo tomu, ţe školní rok se rychle krátí. Před školu přijely 2
dodávky, vystoupili technici a pod jejich rukama zmizelo velké mnoţství balíků, které předem
dodala zásilková sluţba. A dětem vrtalo v hlavě, co to v těch bednách je? Můţeme prozradit,
ţe se chystalo oţivení ( instalace) interaktivních tabulí do tříd. Akce v hodnotě 450 000,-Kč je
součástí projektu dotovaného EU, a pro naši školu tento projekt vypracoval zřizovatel školy –
Obec Křetín. Investice bude celkem dosahovat 2 mil. Kč, mimo pořízení interaktivních tabulí
do tří tříd ZŠ byla pořízena 1 tabule do MŠ, dále probíhá zařizování pracovny Výtvarné
studio a během prázdnin je v plánu výstavba hřiště s umělým povrchem u ZŠ a dále
rekonstrukce herních prvků na zahradě MŠ s vybudováním zahradního altánu .
Tabule byly tedy uvedeny do provozu a v závěru školního roku si paní učitelky i děti zvykaly
na novou technologii.
Sulíkovská veverka
Ve středu 25.6. jsme vyuţili pozvání ZŠ Sulíkov a celá škola se vydala soutěţit
o Sulíkovskou veverku. Bohuţel, příděl pěkného počasí byl asi vyčerpán a tak se hned
po zahajovacím nástupu s vlajkami spustil prudký déšť. Naše sportovce to sice neodradilo
a stihli splnit některé potřebné disciplíny, ale nakonec nás nepřízeň počasí donutila povolat
nazpět autobus a předčasně se vrátit do školy. Díky našemu kvapnému ústupu zůstala
vítězná trofej pořádájící škole, naši borci obsadili 2. místo. Byli jsme smutní. Ale před
polednem dorazila ze Sulíkova paní ředitelka Romana s horou párků, vytaţených z udírny
a hned další den přinesla paní učitelka Vendulka spoustu odměn pro všechny soutěţící,
takţe naše nálada se vylepšila. Vţdyť příště můţeme vyhrát a hlavně…….uţ to máme
za pár a budou vytouţené prázdniny!
Páťáci se loučí 
Druhý týden v červnu zjistila paní ředitelka, ţe se jí o přestávce ztrácejí ţáci. Při bliţším
ohledání bylo zjištěno, ţe se ztrácejí ţáci 5. ročníku a ţe se zavírají v knihovně! Kam ovšem
nikoho nechtěli vpustit. Protoţe chystají překvapení. A musíme počkat, aţ to bude hotové.
Vydrţeli jsme! „ Protoţe paní ředitelko, my chceme, aby se na naše rozloučení se školou
vzpomínalo, a musí to být bomba! “ řekla Kája Novotná.
A tak se páťáci vytáhli se soutěţí, kterou připravili pro celou školu úplně sami, Vymysleli
stanoviště s aktivitami, posháněli kostýmy, nakoupili občerstvení a dárky na rozloučenou ( a
trošičku se u toho pohádali) a nakonec jsme 26. 6. proţili krásný den, kdy nám například
u školy seděl rybář Dominik s celým vybavením a zkoušel spoluţáky ze znalostí o rybách,
za školou pobíhal pytlák Honza a organizoval skákání v pytlích, veverka Leonka dozírala
na hod ořechem , prostě všichni páťáci se zapojili a připravili nám skvělý den. A nechyběla
ani diskotéka ve druţině, spousta nafouknutých balónků, občerstvení, soutěţe a taky
děkování a slzičky.
Tak páťáci, krásné prázdniny a drţíme Vám pěsti, ať se Vám v dalším ţivotě daří !

pf.
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Část VIII.
Poradenské služby v základní škole
- škola jiţ tradičně spolupracuje se spádovou Pedagogicko psychologickou poradnou
v Boskovicích. Učitelé jsou v případě potřeby s pracovníky PPP ve spojení
( telefonické konzultace). Dyslektické asistenky nebo třídní učitelé doporučují nové ţáky
k vyšetření, případně evidují termíny následných kontrol. Samotné objednání a realizace
vyšetření je však plně v kompetenci rodičů, stejně jako předání výsledků z vyšetření škole.
Prvotním předpokladem pro úspěšnou práci s hendikepovaným ţákem je tedy dobrá
komunikace a spolupráce s rodiči dítěte.
Přímo ve škole pracuje speciální pedagog, jedná se o paní učitelku se specializací.
Speciálně pedagogickou práci v rozsahu 1h/týdně vykonává v rámci úvazku.
Pracovníci PPP k nám nedojíţdí.
Metodik prevence spolupracuje s okresním koordinátorem – sídlícím v pedagogicko
psychologické poradně v Boskovicích.
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)
a) počty
výchovný poradce
školní metodik prevence

fyzický počet
0
1

kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání
0
0
Učitelství pro 1.stupeň VŠ
ZŠ

úvazek
kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání
školní psycholog
0
0
0
školní speciální pedagog
0
0
0
(netřídní)*
*) 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
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výchovný poradce
školní metodik
prevence
školní psycholog
školní speciální
pedagog

0

0

1/1

-

-

-

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 postiţení
Vývojové poruchy učení
celkem

Ročník

Počet ţáků
0
0

-

Část IX.
Další údaje o škole
Doplňková činnost školy
Nebyla.
Spolupráce s dalšími subjekty
Stejně jako v minulých letech i ve školním roce 2013/2014 pokračovala spolupráce školy
s různými subjekty při zajišťování volnočasových aktivit ţáků.
Dům dětí a mládeže v Letovicích zajišťoval činnost zájmových útvarů Sportovní hry ,
Angličtina hrou, Lesníček.
Pod vedením paní učitelky Báčové pracoval krouţek AJ . Sportovní hry vedl kapitán
místního fotbalového týmu Jan Alexa. Lesníček vedl Jan Bačovský.
Základní umělecká škola Letovice prováděla výuku ţáků v oborech Hra na kytaru, Hra na
flétnu, Zpěv, Hudební nauka a Taneční obor. Vyučovali ing. Milan Hakl , Monika
Jarošová,Dis a Mgr. Vladimír Pečinka.
Děkujeme všem, kteří svou prací naplňují volný čas našich ţáků, rozvíjí jejich talent a učí je
smysluplnému trávení volných chvil. Doufáme, ţe se spolupráce bude rozvíjet i v dalších
letech.
V rámci nepovinného předmětu probíhala výuka Římsko katolického náboţenství pod
vedením RNDr., Mgr. A. Nebojsy. Výuky se zúčastňovalo 19 ţáků ve dvou skupinách.

20

Přehled o počtu žáků pracujících v zájmových útvarech a ZUŠ při ZŠ
Útvar
Angličtina hrou
Sportovní hry

Počet ž.
14
24

Útvar
Hra na flétnu
Hudební nauka
Zpěv
Taneční obor

Počet
ž.
10
12
1
15

Část X.
Organizace školy ve školním roce 2012/2013
V roce 2013/2014 navštěvovalo školu 53 ţáků.Výuka probíhala ve 3 třídách.
Samostatná výuka probíhala v I. třídě, kde bylo vzděláváno 12 dětí 1. ročníku. Snaţíme se
našim začínajícím školákům vytvořit co nejvhodnější prostředí, abychom poloţili pevné
základy čtení, psaní, počítání. Jen paní učitelka, prvňáčci a jejich rodiče ví, jaká je to dřina.
Ale stojí to za to! Hned po Vánocích se nám z dětí vyloupnou malí školáčci, kteří pak velmi
dobře zvládají další školní docházku.
Ve II. třídě se pod vedením paní učitelky Derňárové vzdělávalo 22 ţáků – 2. a 4. ročník, ve
III. třídě pod vedením paní ředitelky Pfefrové probíhala výuka 3. a 5. ročníku, 19 ţáků.
Ve III. třídě mělo být původně 21 ţáků, 2 ţákyně byly ze školy odhlášeny 30.8. 2013.
Ve spojených ročnících jsme po celý školní rok docela bojovali s prostorovou kapacitou
našich tříd. Nedostatek místa jsme cítili jak při výuce tak o přestávkách.
Školní rok uplynul jako voda a pro nadcházející období jsme se rozhodli u zřizovatele školy
zaţádat o udělení výjimky z počtu ţáků na třídu, tak abychom další školní rok mohli zahájit
ve 4 třídách.

Příloha č. 1 :

Údaje o prevenci sociálně patolog. jevů - Hodnocení realizace MPP
ve školním roce 2013/2014

Příloha č. 2 :

Údaje o programu EVVO - Hodnocení realizace programu EVVO
ve školním roce 2013/2014

Příloha č. 3 :

Údaje o hospodaření školy – Výroční zpráva o hospodaření školy za rok
2013
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V Křetíně 28. 8. 2014

Mgr. Ivana Pfefrová, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014

Rada školy projednala dne:

Zřizovatel školy:
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