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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 
 
 
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 ţáky 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 
2014/2015 

Počet tříd Počet 
ročníků 

Počet ţáků Průměrný počet 
ţáků na třídu 

Malotřídní ZŠ 4 5 53 13,25 

Pozn. K 30.9. 2014 měla škola 55 ţáků, ţákyně pobývající v péči ZDVOP v DL Křetín byly odhlášeny 
29. 10. 2014 . Od 1.9.2015 škola otevřela 4. třídu na výjimku zřizovatele. 
  
 

Organizace výuky ve školním roce 2014/2015 

TŘÍDA Ročník Počet ţáků Počet celkem 

I. třída 1. ročník 
 

 9 
 

 9 

II. třída 2. ročník 
 

 9 
 

13  (12 ) 
 

III. třída 3.. ročník 
 

14 
 

15 ( 14 ) 
 

IV třída 4. ročník 
5. ročník 

10 
 8 

18 
  

 
Škola celkem 

   
55  ( 53 ) 

 
 
  

Třídy a třídnictví 
 

Třída Třídní učitel 

I.  ( 1. ročník ) Mgr. Dagmar Derňárová  

II. ( 2. ročník ) Ludmila Kroupová 

III.( 3. ročník ) Mgr. Ivana Pfefrová  

IV.(4. a 5. ročník ) Mgr. Vendula Báčová 

mailto:skola@zsmskretin.cz
http://www.zsmskretin.cz/
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b. Celkový počet ţáků v 1.  ročníku: 9 

Průměrný počet ţáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):  12,73 (12,27 ) 

 
 
 
Přehled úvazků pedagogických pracovníků:   

Mgr. Dagmar Derňárová 1,00 

Mgr. Ivana Pfefrová 1,00 

        Ludmila Kroupová 1,00 

Mgr. Vendula Báčová 1,00  

         Iveta Pospíšilová 0,32 

přepočtené úvazky celkem 4,32 
                  

 
c. Rada školy (školská rada) 
 sloţení rady školy beze změn : 
 
 - zástupci zřizovatele:        Antonín Tušla, Bořivoj Zelinka 
 - zástupci z řad zákonných zástupců ţáků: 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 ZV – Naše škola 3. 9. 2007 5. 

ŠVP ZV – Naše škola 1.2. 1.2. 3., 4. 

ŠVP ZV – Naše škola 1.3. 1.3. 1., 2. 

 

 

e. Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-
01 

Počet Počet strávníků 

děti  a 
ţáci   

zaměstnanci školy  ostatní* 

921  ŠJ  - úplná   50 10 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. 2014 

Fyzické osoby 3 

Přepočtení na plně zaměstnané 2,05 

 

 

 

g. Školní druţina,  která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 1 25 fyz.  1 / přepoč. 0,67 
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Činnost druţiny ve školním roce 2014/2015 

Školní druţina ZŠ ve Křetíně zabezpečuje ţákům mimo vyučování vhodné vyuţití volného 
času.  

Ve školním roce 2014/2015 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: 

ZÁŘÍ 
Poznáváme se a pomáháme si. 
Naše škola a okolí. 
 
ŘÍJEN 
Příroda kolem nás a naše obec. 
Dál, výš, rychleji. 

LISTOPAD 
Blíţí se nám jarmark a doba adventu. 
Tvořivá dílna. 
 
PROSINEC 
Vánoce přicházejí. 

LEDEN 
Poznáváme všemi smysly. 
Vesmírné putování. 

ÚNOR 
Kaţdý je šikovný na něco jiného. 
Hádání – hlavy lámání.  

BŘEZEN  
Březen do přírody vlezem. 
Kniha je náš kamarád.     

DUBEN  
Velikonoce – tvořivá dílna. 
Cestou necestou – doprava. 
Čarodějnický rej. 

KVĚTEN 
Z pohádky do pohádky. 
Sportovní odpoledne. 
 
ČERVEN 
Radost pro všechny děti – MDD. 
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 a činností.                                                                                
Chlapci preferovali hry ve druţině 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.  



 5 

Celkově ve druţině převládaly pohybové a stolní hry, vymalovávání okopírovaných obrázků 
(vţdy tematicky zaměřených), PC hry a internet, modelování. Ţáci vţdy uvítali jakékoliv 
zpestření činností.  

 

PODZIM  

Na podzim převládaly především seznamovací hry ve druţině a sportovní hry na hřišti – 
fotbal, vybíjená. Prvňáčky jsme seznámili s okolím naší školy. Sbírali jsme listy, které jsme 
lisovali a kaštany, ze kterých jsme následně zhotovovali zvířátka. Vyráběli jsme ve druţině 
papírové draky, jeţky, jablíčka, vyřezávali dýně, kreslili náš portrét,.... 

DEN MOBILITY – kreslíme dopravní prostředky 

21. listopadu – SVĚTOVÝ DEN  POZDRAVŮ. 

 

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, vyšívaná přáníčka,…..). Před Vánocemi jsme si 
vyprávěli o adventu, pekli a  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. 

15. prosince – vánoční koncertík dětí z hudební nauky. 

16. prosince – vystoupení dětí z tanečního krouţku. 

19. prosince – VÁNOČNÍ NADÍLKA. 

 

JARO 

Na jaře jsme chodili na průlezky, na hřišti jsme hráli vybíjenou a fotbal. V souvislosti s 
Velikonocemi proběhla ve druţině 1.dubna ,,Velikonoční dílnička“ .Vyráběli jsme zápich do 
květináče, přáníčka a legrační vajíčka s vlásky. K tématu jaro a pálení čarodějnic jsme 
kolektivně vyrobili čarodějnici, kterou jsme následně vystavovali na chodbě školy.  

      DEN DĚTSKÉ KNIHY  – přinesli jsme si své oblíbené knihy, povídali jsme si o nich a 
následně vystavili na chodbě školy. 

     11. března – navštívili jsme místní knihovnu. 

     4. dubna – velikonoční dílna. 

     30. dubna – ČARODĚJNICKÁ DISKOTÉKA. 

DEN ZEMĚ – uklízeli jsme dětské hřiště. 

 

LÉTO 

V létě jsme trávili mnoho času v přírodě nebo jsme sportovali na hřišti. Dětem se velice líbila 
výroba obrázků ze zaţehlovacích korálků. 
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1. června jsme slavili MDD – soutěţili jsme ve druţině i venku. 
 
8. června – koncertík dětí z hudební nauky. 

24. června – putování s Hobitem za pokladem k Osamělé hoře. 

29. června jsme se rozloučili s ţáky pátého ročníku – povídali jsme si o svých plánech na 
prázdniny, tancovali, jedli a pili… 

 

Část II 

Personální zabezpečení činností školy 

-uvádět přepočtený počet / fyzický počet 

 

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

Celkový počet pedagogických pracovníků přepočtené 
os./fyzické os. 

100% 

učitelé pro 1. stupeň ZŠ 4,32/ 5  

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

Sb. 
3,0 / 5 60%    /   40% 

kvalif.         nekvalif. 

výše úvazku vyučovaná nekvalif.  1,32  

odborně kvalifikovaná  vychovatelka 0,67  

celkem 4.99/5 73% / 27 % 
  kvalif.       nekvalif. 

 

Pozn. Dne 12. 9. 2014 byla vyhlášena novela zákona o ped. pracovnících, která upravuje předpoklad odborné 

kvalifikace a upravuje možnost dalšího výkonu pedagogické činnosti některým osobám, které odbornou 

kvalifikaci nezískaly. Dle Metodického výkladu MŠMT zveřejněného v listopadu 2014 postupovala ředitelka 

školy takto : 

 

Na ZŠ Křetín ve školním roce 2014/2015 pracovaly 2 nekvalifikované učitelky. 

 

1) Ludmila Kroupová, učitelka, úvazek 1,0, 

- v srpnu 2014 dovršila 55 let. K účinnosti nabytí novely se uplatňuje výjimka pro 

pedagogické pracovníky, kteří dosáhli 55 let věku a 20 let praxe. Jde o zkušenou 

pedagogickou pracovnici, která na základě dlouhodobé praxe  prokázala schopnost 

k výkonu pedagogické činnosti. 

- Stále se ovšem jedná o pedagogického pracovníka bez oborné kvalifikace, u nějž může 

ředitel školy přistoupit k výpovědi podle       § 52 písm. f) zákoníku práce. 

 

2) Iveta Pospíšilová, učitelka, úvazek 0,32 

- paní Pospíšilová je kvalifikována jako vychovatelka a mimo úvazek vychovatelky dobírá 

0,32 úvazek učitelky na 1. stupni ZŠ. 

- nemá odbornou kvalifikaci  

- právnická osoba může zajišťovat výchovu a vzdělávání po nezbytně nutnou dobu a 

v nezbytém rozsahu pracovníkem, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace pokud 

prokazatelně nemůže tyto činnosti zajistit pedagogickým pracovníkem s odbornou 

kvalifikací 

- nezbytná doba a nezbytný rozsah: úvazek 0,32, PS do června 2015. 

 

Odůvodnění:  ŘS podala inzeráty v denních periodikách ( viz přílohy) oslovující kvalifikované 

pedagogické pracovníky, Nabídka volného místa na úvazek 0,32 byla vyvěšena va stránkách školy. Na 

výzvu se přihlásila 1 pracovnice, která se před plánovanou schůzkou omluvila. 

V dubnu 2015 bylo volné místo na částečný úvazek nahlášeno do evidence Úřadu práce . 
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Přehled pedagogických pracovníků 
 
Příjmení, jméno úv.  Vzdělání Aprobace Pracovní zařazení 

Derňárová Dagmar, Mgr. 1,0 VŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ učitelka 

Kroupová Ludmila 1,0 SŠ Vychovatelství učitelka 

Pfefrová Ivana, Mgr. 1,0 VŠ  Učitelství pro 1.stupeň ZŠ 
Spec. studium vady řeči 

učitelka, ředitelka školy 

Pospíšilová Iveta 0,67 
0,32 

SŠ Vychovatelství vychovatelka 
učitelka 

Báčová Vendula, Mgr. 1,0 VŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
Speciální pedagogika 

učitelka 

 
 

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2014/2015 nastoupili 
na školu: 0 

 
 
 

3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2014/2015 odešli ze 
školy: 0 
 

 
 

4. Přehled nepedagogických pracovníků  
 

Příjmení, jméno Úvazek Pracovní zařazení 

Dvořáková Helena 100% Školnice ZŠ 

Bačovská Jana   75% Kuchařka  

Palová Lenka   30% Vedoucí stravování                  

Minářová Libuše   25% účetní  

Čuhelová Marta 100% Kuchařka  

 
 
 
 
 

6.  Věkové sloţení učitelů  

Věk Učitelé 

Muţi Ţeny 

do 35 let 0 1 

35-50 let 0 2 

nad 50 let 0 2 

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 pracovník 

Alergeny v potravinách Palová 

Dopravní výchova Báčová 

Školní stravování Palová 

Konference EVVO Kroupová 

Konference EVVO Levá 

Emoční inteligence Kroupová 
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Zákoník práce, platové předpisy Pfefrová 

Angličtina Derňárová 

Školení ČŠI – systém inspis ŠVP Pfefrová 

Jaký bude kariérní systém učitelů Báčová 

Štorch by se divil Kroupová 

Prevence násilí na školách Pfefrová 

Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR Pfefrová 

Spisová sluţba Palová 

Celkem   14 kurzů 

 
Paní učitelka Báčová v průběhu školního roku absolvovala program celoţivotního vzdělávání na UP 
v Olomouci, Anglický jazyk – učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Studium bude ukončeno závěrečnou 
zkouškou v září 2015. 
 
V rámci projektu Výzva 51 – „ Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení na vyuţití ICT techniky 
a mobilních zařízení ve výuce “ se učitelé ZŠ zúčastnili dalších kurzů ( viz níţe).                                
Vzdělávací akce nakladatelství Fraus – vyuţití interaktivních učebnic, proběhla přímo na naší škole. 
Hostili jsme 16 kolegů, kteří si přijeli vyzkoušen naše interaktivní tabule. 
 

název kurzu počet účastníků       
ZŠ Křetín 

Výběrová řízení 2 

Moderní směry cloudového řešení sluţeb, sdílená úloţiště 2 

Autorský zákon a ochrana osobních údajů 2 

Interaktivní tabule ve výuce 5 

Zvýšení informační gramotnosti 5 

Dotyková mobilní zařízení s vyuţitím cloudových sluţeb Office 365 5 

Vyuţití mobilních zařízení v humanitních předmětech 1 

Zpracování a vyuţití videa ve výuce tělesné výchovy 1 

Vyuţití mobilních zařízení ve výuce na prvním stupni ZS 3 

Grafika a digitální fotografie na mobilních zařízeních 1 

FRAUS vyuţití interaktivních učebnic 5 

Kurzů 11 celkem účastníků 32 

 
 

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 ţáků 

Ročník Počet 
ţáků 

Prospělo s 
 vyznamenáním 

Prospělo        
bez  

Neprospělo 
bez (*) 

Opakují 

1. 9 
 

9 0 0 0 

2. 12 
 

12 0 0 0 

3. 14 
 

14 0 0 0 

4. 10 
 

8 2 0 0 

5. 8 
 

6 2 0 0 

Celkem za školu 53 49 4 0 0 

*) počet ţáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2015 
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2. Sníţený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy 

2 0 0 

3 0 0 

 
 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2014/2015 : 0 

 

 

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

 V uplynulém školním roce škola nezajišťovala. 

 

5.  Úspěšnost ţáků 5. ročníku 

 Třídní učitelka 5. ročníku navštívila v přípravném týdnu ZŠ Letovice a podala zprávu 

  třídní učitelce 6. 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 nebyla provedena  
 

b) VZP – odvod pojistného na zdravotní pojištění  
 - nebylo zjištěno porušení ustanovení zákonů 
 
c) FINANČNÍ KONTROLA – provedena zřizovatelem školy, bez připomínek. 
 
d) KHS Brno – kontrola proběhla 12.2.2015 bez připomínek. 

 

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 odloţení povinné školní docházky § 37 0 0 

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

   

 

Počet ţáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2015/2016:   9  
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Část VI. 

Další údaje o škole  
 

Vzdělávání ţáků se specifickými potřebami 
  
Vhodnou organizací výuky se snaţíme vyjít vstříc všem našim ţákům a snaţíme se jim 
připravit klidné a podnětné prostředí. Malé kolektivy ţáků ve třídách nám umoţňují 
individualizaci výuky. Ţákům, kteří to potřebují poskytujeme speciálně pedagogickou 
podporu :  - v dyslektickém krouţku ( . uč. Ludmila Kroupová) 

- v hodině speciálně pedagogické péče ( Mgr. Báčová )  
- doučování z AJ ( Mgr. Derňárová ) 
- logopedická péče ( Mgr. Pfefrová)) 

 
Bohuţel se nám v poslední době poměrně často stává, ţe rodiče nerespektují doporučení 
školy k návštěvě poradny, případně nerespektují doporučení, která z vyšetření 
v poradenském zařízení vzejdou ( např. odklad školní docházky pro nezralost dítěte, rodiče 
trvají na zaškolení dítěte v řádném termínu ). Tuto skutečnost zapisujeme do katalogových 
listů ţáků. 
 

činnost vyučující počet dětí 2014/2015 

Dyslektický krouţek Kroupová L. 8 

Doučování z AJ Derňárová D. 3 

Speciálně pedagogická péče Báčová V.  1h týdně / 2 ţáci  

Individuální logopedická 
péče 

Pfefrová I. 6 

 

Část VII. 
 

Zhodnocení a závěr 
 

Z plánu práce školy: 
 

Den s policií 19. 9. 2014 

V rámci Evropského týdne mobility (16. – 22. září) na téma NAŠE ULICE, NAŠE VOLBA se 

uskutečnil v Den s policií pro MŠ a ZŠ. Ţáci se dozvěděli mnoho důleţitých informací. Jak se 

správně chovat na silnici jako chodci nebo řidiči. Také co znamená být odpovědný za svoje 

činy ať jiţ úmyslně či neúmyslně. Kde všude je nám policie prospěšná a jak správně volat na 

tísňové linky. Ţáci si vyzkoušeli, jaké je to sedět v opravdovém policejním autě, jak se pouští 

siréna a jak se mluví do vysílačky. Zkusili si také, jak jim sluší policejní vesty a v neposlední 

řadě si vyzkoušeli i policejní pouta. 

Děkujeme panu npor. Ing. Vladimíru Černému za uskutečnění besedy a celému Obvodnímu 

oddělení Letovice Policie České republiky. Ţákům se toto dopoledne velice líbilo a budeme 

se těšit na další spolupráci. 

 

 

http://www.zsmskretin.cz/?p=2851
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Výstava Unikáty zemských muzeí v Brně  22.9.2014 

V pondělí 22. září navštívili ţáci 4. a 5. ročníku Výstavu Unikáty zemských muzeí                

v Brně. Ţáci měli moţnost vidět  předměty světového významu – Věstonickou Venuši, hlavu 

Kelta ze Mšeckých Ţehrovic a meteority z Opavy-Kylešovic. Taktéţ jsme chtěli shlédnout 

Boskovický poklad, bohuţel sbírka byla v den naší návštěvy uzavřena. 

 

Naučně-zábavný program o elektrické energii E.ON Energy Truck  6.10. 2014 
 
Společnost E-ON připravila pro ţáky základních škol červený kamion, ve kterém probíhá 
naučný program o výrobě elektřiny. naučili se zapojit elektrický obvod, stali se tajnými agenty 
a museli zachránit město před energetickým kolapsem. Všichni úspěšní agenti obdrţeli 
pěkný dárek – červený batůţek E-ON, s tričkem, flešku a společenskou hru. Program se 
dětem velmi líbil. 
 

Výukový program Příroda uprostřed města 3. 10. 2014 

Ţáci 1., 2., 3. ročníku se zúčastnili výukového programu „Příroda uprostřed města“ v 

zámeckém parku v Letovicích. Cesta do parku byla vyznačena barevnými fáborky. V parku 

na nás jiţ čekala paní Skudová a vytvořila z dětí „slepého hada“. Během své cesty se snaţily 

děti se zavázanýma očima zapamatovat si co nejvíce zvuků. V  bukovém hájku byly 

rozděleny na dvě skupiny. 

První hledala na různých místech schovaná zvířátka – plyšáky. O zvířatech si děti povídaly a 

zjišťovaly, jestli zvířátko v parku ţije, co potřebuje ke svému ţivotu apod. Následovala 

samostatná výprava spojená s pátráním po hnízdech, dutinách, šiškách,.. 

Druhá skupina se zaměřila na pátrání po stromech a keřích. Děti utvořily dvojice a 

procvičovaly si své badatelské dovednosti. U jednotlivých stromů a keřů sbíraly plody, listy, 

nacvičily techniku frotáţe kůry a o jednotlivých stromech si povídaly. Nakonec vyrobily 

atlasové pracovní listy, které si vystavily na nástěnce ve škole. 

Počasí nám přálo, děti proţily příjemné dopoledne a ještě jednou tímto děkujeme. 

Výprava ze ZŠ Křetín si to namířila do Centra Kociánka 4.11.2014 
 

Den s datem 4. listopadu 2014, jako by naznačoval, ţe jaro se ještě nehodlá úplně vzdát své 

nadvlády, přivítal ţáky Základní školy Křetín v Centru Kociánka v brněnském Králově Poli. 

Ţáky pozval mezinárodní, integrační projekt BRNO A JIŢNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehoţ 

pořadatelem je VUT v Brně. 

Ţáci se po příjezdu nejdříve pořádně pozdravili s Michaelem podáním ruky. Poté uţ obklopili 

společně rybníček a splav, aby si uţili chvíle ticha a pohody, doplněné o vodu linoucí se 

všude okolo. Další zajímavost čekala na ţáky Základní školy Křetín na hřišti pod borovicí, 

kde se nachází historicky vzácná borovice. 

Hned o kousek dál se nachází zvířecí farma. Na ní se ţáci dozvěděli zajímavé informace 

nejen o samotných zvířatech, ale zejména o jejich konkrétní pomoci lidem s různým 

postiţením. Zajímavé informace jim podali přímo samotní ošetřovatelé. Ţáci se dostali do 

bezprostřední blízkosti zvířat. Mohli si je pohladit nebo pořídit pěknou fotografii. 

http://www.zsmskretin.cz/?p=2955
http://www.zsmskretin.cz/?p=3063
http://www.zsmskretin.cz/?p=3184
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Další dominantou Centra Kociánka je umělecky ztvárněná zvonice. U ní jsme společně 

doplnili prázdné ţaludky. Poté program vrcholil ve velké tělocvičně Centra Kociánka.                 

Hrálo se na kytaru i s míčky, to kdyţ jsme pořádně rozbalili hru boccia o medaile a čokolády. 

Tak jako vţdy to byla velká radost a zábava. Díky vám všem. Michael Svoboda 

Malování stop na chodníku  21.11.2014 
 

Úkolem ţáků 4. a 5. ročníku bylo za spolupráce pánů Kotoulka, Procházky a Halaty 

namalovat stopy na novém chodníku před školou. Ţáci si s úkolem hravě poradili. Nyní uţ 

nikdo nezabloudí a po stopách najde bezpečnou cestu do školy. 

Jarmark 2014 
 

Letošní první adventní neděle připadla na 30. listopadu a to byla pro nás výzva uspořádat 

opět společně se základní školou a obcí Vánoční jarmark spojený s rozsvícením obecního 

vánočního stromu. A tak se i stalo. 

Vše bylo připravené a v 15 hodin se otevřely dveře Křetínské sokolovny, kde bylo co 

prodávat a také na co se dívat. V 16 hodin se všem přítomným představily se svým 

adventním programem děti z mateřské školy, pak ze základní školy a nakonec byl za 

přítomnosti nebeského posla anděla rozsvícen vánoční strom.                                                    

A tak vám všem přejeme krásný adventní čas a ať vánoční nálada všechny vás ovládá. 

Mikuláš ve škole 5.12.2014 

Také v letošním roce naši školu navštívil Mikuláš a Anděl. A nepřišli sami, doprovodili je nám 

všem dobře známí stráţci našeho černého svědomí – čerti. 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 slibovali nápravu. Nakonec byli odměněni úplně všichni, jen čerti odcházeli 

poněkud nespokojeni, protoţe neměli co na práci. Ale pojistili se. Zanechali nám ve škole 

kousek uhlí a jejich telefonní číslo do pekla……..prý pro všechny případy. 

Adventní vystoupení na Prostředním Poříčí 14.12.2014 

Stalo se jiţ milou tradicí, ţe po rozsvícení stromu ve Křetíně přinášejí naše děti Vánoční 

náladu i do sousední obce – na Prostřední Poříčí. Opět jsme zazpívali a zarecitovali, zmrzlé 

prstíky se proběhly po flétničkách. Následoval potlesk a sladká odměna – těšíme se na další 

setkání. 
 

Vysvědčení 29. 1. 2015 
V pololetí jsme vydávali výpis z vysvědčení. 
 
Zápis do ZŠ 4.2.2015 
4. února se konal zápis našich předškoláků do 1. třídy Základní školy. Bylo jich 12.  Zápis je 
pro děti 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.Pro příští školní 
rok jsme zapsali 9 prvňáčků. 
 

http://www.zsmskretin.cz/?p=3330
http://www.zsmskretin.cz/?p=3313
http://www.zsmskretin.cz/?p=3383
http://www.zsmskretin.cz/?p=3763
http://www.zsmskretin.cz/?p=3738
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„Sběrný den“ ve škole 16.2.2015 

Poslední dobou se často ozývalo „ta šatna uţ je plná“! A byla. Byla i díky Vám, milí rodiče a 

občané. Počasí se naštěstí umoudřilo a paní ředitelka mohla operativně zajistit odvoz. Škola 

se během vteřiny proměnila v mraveniště plné dětí. Nu, bez dospělých by to nešlo a je 

potřeba zmínit, ţe paní kuchařky odloţily zástěry a společně s paní školnicí také přidaly ruku 

k dílu. Kontejner se neskutečně rychle naplňoval a pan řidič musel nakonec pod síť 

sešlapávat. Hemţení skončilo a kdosi přišel s myšlenkou výletu do Bonga. Ta se rozšíla 

rychlostí blesku a zdá se, ţe si Bongo naši mravenečkové zaslouţí. Výtěţek za sběr se vţdy 

hodí – jedenkrát poníţí částku za pracovní sešity, jindy pomůţe s úhradou faktury za 

autobus. Nu, ještě uvidíme, jak to tentokrát dopadne. Kaţdopádně všem, kteří do školy 

balíčky nosí, moc moc děkujeme a hlásíme, ţe šatna je volná a můţe začít další 

kolo. Já uţ mám za prázdninový týden docela slušný balíček letáků a novin.  Der. 

 

Taneční vystoupení 17.2.2015 

Krásný záţitek nám připravila děvčata ze Křetínské základní školy společně s paní učitelkou 

tanců Monikou Ošlejškovou. V úterý 17. února nám v krásných kostýmech a s dobrou 

náladou přišla zatancovat do školky vše, co se v krouţku tanců s paní učitelkou naučila. Bylo 

to nádherné a my učitelky ze školky jsme několikrát zamáčkly slzu v oku, kdyţ jsme si 

pomyslely, ţe všechny tyto nádherné a šikovné holky nám v minulosti prošly rukama a jsou 

uţ z nich takové slečny . Jarmila Levá 

Moderní je nekouřit 19.2.2015 

V rámci preventivní činnosti na naší škole jsem mezi nás pozvala pana Pavla Kotoučka. 

Z jeho nabídky preventivních programů jsem vybrala téma o škodlivosti kouření. Beseda 

proběhla 19. února ve dvou ročnících – nejprve se ţáky třetího a další hodinu pak se ţáky 

čtvrtého a pátého ročníku. Děti při besedách nejen poslouchají a ptají se, ale sledují na 

interaktivní tabuli filmové zpracování tématu. Obrázky jsou skutečně varující a je jisté, ţe si 

spoustu varování dobře zapamatují a budou o nabytých informacích přemýšlet. A to je moc 

dobře. V hodině slohu jsme o besedě napsali krátkou reportáţ. 

 Tady nabízím některé postřehy našich čtvrťáků a páťáků: 

  ….překvapilo mě, kolik škodlivých látek cigarety obsahují, nevěděla jsem to.. 

 ….netušil jsem, ţe kouření vodní dýmky je ještě horší, neţ kouření cigaret 

  ….zaujalo mě, kolik kuřáků se snaţí s kouřením přestat a jak malý počet z nich               

  je úspěšný.. 

  ….je strašné, kolik kuřáků  umírá na rakovinu plic.. 

  ….vůbec se mi nelíbily plíce kuřáků.. 

  ….ţasnu, kolik peněz kuřáci za cigarety utratí.. 

  ….lepší je ţít zdravě a nekouřit… 

  ….byla to hezká přednáška.. 

  ….dobře vám radím, nechejte cigarety v obchodě!!!   Mgr. Dagmar Derňárová 

  

„Vitamínová bomba“ 25.3.2015 

Ve středu 25. 3.  si děti ze 4. a 5. ročníku vyrobily v pracovních činnostech ovocný salát, plný 

vitamínů. Pracovaly v pěti skupinách a z ovoce si přinesly jablka, banány, pomeranče, 

citrony, kiwi, mandarinky, hrušky, ananas, mango, jahody, hrozny, kompot z meruněk, 

broskví a třešní. Učebna se hned naplnila  příjemnou  vůní. Děti pracovaly s elánem                        

http://www.zsmskretin.cz/?p=3768
http://www.zsmskretin.cz/?p=3829
http://www.zsmskretin.cz/?p=3796
http://www.zsmskretin.cz/?p=3907
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a odměnou jim byla vrchovatá miska ovocného salátu, který byl opravdu velmi dobrý                      

a všichni jsme si na něm pochutnali. ( Ochutnat dostala i paní ředitelka  .) 

Chválím tímto všechny děti a děkuji rodičům za ovoce, které děti do školy přinesly. L.K. 

Velikonoční dílna 31.3.2015 
Opět po roce jsme vítali jaro dětmi velmi oblíbenou Velikonoční dílnou. V tento den se celá 
naše škola mění v jednu velikou pracovnu a všude se radostně tvoří. Tradičními výrobky jsou 
pletené pomlázky a voskem malované kraslice.  Paní vychovatelka si pro letošní rok 
připravila slepičky ze sena. Velmi rádi jsme opět přivítali naše bývalé maminky: Košíkovou, 
Mullerovou, Holasovou a Zelinkovou. Jiţ několik let k nám pravidelně docházejí a vţdy 
přinesou nové náměty. Letos vyráběly s dětmi ovečky z vatových tamponů, maminka 
Zelinková připravovala s dětmi barevného motýla. Nováčkem v našem týmu byla paní 
Boţenka Dresslerová, která přivezla ukázky svých proutěných výrobků a s dětmi vyráběla 
zápichy z pedigu. Všichni jsme si tvoření  jak se patří uţili a nejvíce nás potěšil zájem všech 
našich ţáků. Připravená pracoviště ţáky zaujala natolik, ţe někteří známí výtečníci 
zapomněli zlobit ! Odměnou nám bylo mnoţství výrobků, které si spojené děti odnášely. Ţe 
se přitom leccos naučily, to si ani nestačily všimnout.                                                                   
Děkujeme všem, kteří se na organizačně náročném dni podíleli! Zvláště pak děkujeme 
maminkám, které darovaly dětem nejen svůj volný čas, ale uhradily i materiál potřebný 
k výrobě.  
 

 

Den ptactva 1.4.2015 
První duben bývá také někdy označen jako Den ptactva. A v tento den nás navštívil pan  
Šulc  z Radhoště u Vysokého Mýta. Doma chová na 60 druhů zvířat. K nám do školy přivezl 
hlavně ukázky dravých ptáků, pohovořil o jejich ţivotě, zodpověděl dotazy ţáků. Všechny 
děti si mohly podrţet na ruce a zblízka si prohlédnout poštolku. Největší zájem budil mladý 
čáp, který při besedě klidně postával na místě, sem tam klapnul zobákem a na závěr si jej 
děti mohly pohladit. 

 

Ţidovské město v Boskovicích 9.4.2015 
Exkurze ţáků 3.-5. ročníku do Muzea Boskovice. Vyuţili jsme otevření výstavy Boskovický 
poklad. Ten jsme si prohlédli v prostorách muzea, pak následovala prohlídka ţidovského 
města. Děti nejvíce zaujala synagoga a mikve. Děkujeme paní ředitelce muzea Mgr. 
Hamalové za vlídný přístup a odborný výklad. 

 

Výchovný koncert 10.4.2015 
V záplavě různých nabídek k výchovným koncertů na školách jsme postrádali koncert, který 
by našim ţákům nabídl seznámení s některým z velkých nástrojů – napadla nás basa. A tak 
jsme si koncert na přání objednali u Mgr. Vladimíra Pečinky, který na naší škole vyučuje děti 
hře na flétnu.  Pan učitel pozval mimo svých ţáků také kamaráda Honzu Stránského                    
a secvičili krásný program. Moc jim děkujeme. 

 

Jezírko Brno – ekologická výchova 16.4.2015 

Ve čtvrtek 16.4. jsme se se ţáky naší školy vypravili na odloučené pracoviště 

Lipky(střediska výukových programů EVVO) na Jezírko. Hned ráno nás přivítalo slunečné 

počasí. Menší děti z 1. a 2. třídy čekal pěkný program „Večerníček na výletě“ a zavedl je 

mezi známé postavičky z Večerníčků. Část programu probíhala v učebně, kde se seznámily 

s ţivotem ţivočichů v půdě, postavily si model lesa a prolézaly modelem mraveniště, coţ 

mělo velký úspěch. V přírodě je čekaly pohybové aktivity např. Rozcvička s Bobem a 

Bobkem a plnění různých úkolů- stopování ţivočichů, prolézání pavoučí sítí… Celou cestu 

http://www.zsmskretin.cz/?p=4015
http://www.zsmskretin.cz/?p=4047
http://www.zsmskretin.cz/?p=4111
http://www.zsmskretin.cz/?p=4120
http://www.zsmskretin.cz/?p=4195
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šel Večerníček s dětmi. Důleţité bylo, aby si děti uvědomily rozmanitosti přírody a význam 

ţivočichů i rostlin v ní. Starší děti 3.- 5. ročníku se zapojily do programu “ Co skrývá les“. 

Zkoumaly, proţívaly a vnímaly les všemi smysly. Pracovaly s atlasy, sledovaly prostředí lesní 

půdy, pozorovaly konkrétní stromy od kořenů po korunu a vytvořily na pracovním listě portrét 

daného stromu. Úkolem pro děti bylo získávat ohleduplné chování k přírodě, rozvíjet citlivost 

a kladný vztah k lesnímu prostředí. Oba programy byly pro děti zajímavé, děkujeme a uţ se 

těšíme na některý další.             Ludmila Kroupová 

I letos jsme vyrazili na úklid břehů Křetínky – 18.04.2015 

Počasí v sobotu ráno se netvářilo právě přívětivě. A to byl asi ten hlavní důvod výrazně 

slabší účasti na sběru odpadků na březích přehrady Křetínky. Z minulých let si pamatujeme i 

čtyři desítky „sběračů“, letos se u naší školy nesešla ani polovina! (Ale jak jsme se dozvěděli 

později, bylo to tak i na ostatních úsecích.) Počasí si námi opravdu pohrávalo a chvilku to 

vypadalo, ţe bude nakonec docela pěkný slunečný den. Spojení příjemného s uţitečným je 

opravdu ideální, takţe při krásné vycházce jsme alespoň trošku pomohli přírodě od zátěţe z 

igelitů, papíru, skla, petek, nedopalků a plechu… Dobrá zpráva je, ţe odpadků bylo výrazně 

méně neţ v minulých letech. A jak můţete vidět na fotkách, příroda na nás i za tu malou 

pomoc pěkně šibalsky mrkala, jakoţe jaro uţ je opravdu tady! A koho snad neokouzlily 

stromy v rozpuku či uţ v květu, ţabí vajíčka, rozkvetlé sedmikrásky, petrklíče, podběly či 

sasanky, ten se mohl pokochat alespoň nezvyklým ţlutým „doutníkem“, který nás svým 

nenadálým příjezdem překvapil hned pod Křetínem. I v oslabené sestavě jsme zvládli projít 

obvyklý úsek od Chrástky podél přehrady a rybníka k autobusové zastávce na Dolním Poříčí, 

ale i podél silnice od rybníka k mostku u hřiště Pod lipami. Ještě dopoledne se opět 

ochladilo, a tak i na fotkách ze závěrečného setkání a občerstvení v Lazinově je vidět, jak 

málo lidí se nedalo letošním „aprílovým“ počasím odradit. Za sebe i za paní ředitelku Ivanu 

Pfefrovou děkuji všem dětem, které se opět po roce společně vydali přírodě na pomoc: z 

křetínské školy Natálce, Ladíkovi, Vojtovi, Tomovi, Štěpánovi a oběma Ondrům, z letovské 

základky pak Jolče, Terezce, Michalovi, Honzovi, Pepovi, Martinovi a Šimonovi!              

                     Bořek Procházka 

ČARODĚJNICKÝ REJ VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ 29.4.2015 

Ve středu 29.4. přiletělo do školní druţiny spousta čarodějů a čarodějnic. Všichni s 

nedočkavostí očekávali, jaké disciplíny si pro ně připravily čarodějnice první kategorie 

Kadimůra a Belzebuba.  Házelo se bramborou do kotlíku, lovili se pavouci, létalo na koštěti, 

zametalo aj. Nakonec následovala bohatá tombola a čarodějnické občerstvení. Domů jsme 

odcházeli všichni spokojeni.              Iveta Pospíšilová 

Besídka ke Dni matek v ZŠ 12.5.2015 
V galerii U maminek se proměnila Křetínská Sokolovna v úterý 12.5. Pod vedením paní 
učitelky Derňárové jsme připravili pro maminky ( a celé rodiny) program plný přání i písniček. 
Předvedly se také ţáci ZUŠ letovice s tancem a hrou na nástroje. Na závěr si maminky 
z výstavy odnesly svoje portréty. 

 

AJ ve třetím ročníku 25.5.2015 

V mnoha hodinách angličtiny to ve třídě vypadá jako v mraveništi. Ţáci se aktivně zapojují a 

jak sami vidíte, jsou opravdu všichni velmi aktivní. Činnosti s obrázky usnadňují výuku slovní 

zásoby, děti se prakticky učí hrou. Sami říkají, jak mají tuto aktivitu rádi. Zvolila jsem obrázky 

nebarevné, při vybarvování si opakujeme barvy, čísla, velikosti. Nu a k vymalovaným 

http://www.zsmskretin.cz/?p=4152
http://www.zsmskretin.cz/?p=4449
http://www.zsmskretin.cz/?p=4477
http://www.zsmskretin.cz/?p=4662
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obrázkům si připravíme popisky. Ty pak přikládáme k obrázkům. Nebo také naopak – 

k popisce hledáme ten správný obrázek. Jindy zase „píšeme“ obrázkový diktát. V další 

hodině pracujeme ve dvojicích. Aktivit je mnoho, kartičky k jednotlivým tématům si pak 

ukládáme do uzavíratelných sáčků. Pravda, někdy tyto dostanou noţičky a nebudete tomu 

věřit –  nejsou k nalezení!! Ráda bych, aby měly děti moţnost takto si vyhrát i doma a naučit 

některá slovíčka i Vás, milí rodiče. A tak zřejmě v příštím roce vyhotovím sady vţdy dvě, aby 

nedocházelo ke zbytečným malérům!           Mgr. Dagmar Derňárová 

Den Dětí v ZŠ 29.5.2015 

Ţáci pátého ročníku připravili soutěţe pro ostatní ţáky. Během celého sportovního 

dopoledne panovala veselá nálada. Výsledky: 

1. místo: ţáci 2. ročníku 

2. místo: ţáci 4. ročníku 

3. místo: ţáci 3. ročníku 

4. místo: ţáci 1. ročníku 

 

KŘETÍNSKÝ VŠEZNÁLEK 2015 17.6.2015 

Ve středu 17. 6. proběhlo další kolo školní soutěţe Křetínský Všeználek. Po loňském 

zaměření na vlastivědu přišly v letošním roce na řadu otázky s přírodovědnou tematikou. A 

příroda si s námi také pohrávala. Počasí bylo přeháňkové, od rána se nám nad Křetínem 

proháněly mraky, chvilkami dokonce sprchlo a pomalu jsme pomýšleli na přesun soutěţe 

pod střechu. Ale nakonec se zadařilo a slavnostní zahájení proběhlo na prostranství před 

školou. Paní ředitelka s panem místostarostou Procházkou pozdravili soutěţící z okolních 

malotřídek – z Deštné, ze Sulíkova a domácí druţstvo ze Křetína. Paní učitelka Kroupová 

seznámila soutěţící s členy realizačního týmu – ţáky 4. a 5. ročníku, kteří se velmi 

zodpovědně zhostili práce na deseti stanovištích. Po vysvětlení pravidel a rozlosování 

doprovázejících učitelů vyrazila druţstva postupně na soutěţní trať, která byla vedena 

v překrásném přírodním okolí školy. Po vyřešení soutěţních úkolů se členové druţstev a 

posléze i realizační tým navrátili do školy, kde se posilnili bramborovým gulášem. 

V mezičase probíhalo horečnaté sčítání získaných bodů a při vyhlášení výsledků zavládlo 

velké nadšení. Letos „ zůstalo vítězství doma,“  na 1. místě se umístili soutěţící ze ZŠ Křetín, 

stříbro získali loni zlatí ţáci z Deštné a z bronzu se radovali ţáci ze Sulíkova. Všichni 

soutěţící byli odměněni drobnými dárky a jako hlavní cenu obdrţela vítězná škola krásnou 

encyklopedii O Zemi. Hlavní cenu i odměny pro soutěţící věnovala Obec Křetín, nákup 

zajistil pan místostarosta Procházka. Děkujeme! Dále děkujeme všem  členům realizačního 

týmu – ţákům 4. a 5. ročníku, paním učitelkám Kroupové   a Báčové, týmu školní jídelny a 

všem soutěţícím a jejich doprovodům. Těšíme se na další setkání ve Křetíně. pf.   

                  

Školní výlet 18.6.                                     

Ţáci 3. – 5. ročníku se letos vydali do Šiklova mlýna  a strašidelného hradu Draxmoor 

v ROŢÍNCE. Návštěva hradu byla opravdu hrůzyplná. Tma, otevřená rakev, pavučiny, 

pavouci, zvuky a průvan ….. Jakoţto standardní pedagogický pracovník mám pouze 2 ruce. 

Na levé jsem měla zavěšeny 4 ţáky, na pravé 5  a zbytek jsem poponášela v náručí. Byla 

jsem velmi ráda, ţe skupinu tvořilo pouze 14 dětí, více bych neunesla  . Při opakovaném 

výskytu mnicha v kutně uţ jsem to nevydrţela a doporučila mu, aby se jiţ více nezjevoval, ţe 

http://www.zsmskretin.cz/?p=4673
http://www.zsmskretin.cz/?p=4734
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uţ toho máme všichni dost. Poslechl. Velmi mne potěšilo, ţe další 2 skupiny dětí z naší školy 

prokázaly větší statečnost, neţ moje skupina !  Kdyţ jsme se konečně probojovali temným 

hradem , čekal na nás zábavní park Šiklův mlýn a to uţ byla jiná káva -  zábava, obchůdky, 

občerstvení, divadlo.  Zcela znaveni jsme se vraceli k domovu a uţ zase přemýšlíme  

kampak pojedeme příště? Pf.                                                      

Dopravní hřiště Blansko (4. ročník) 19.6.2015 

19. 6. 2015  ţáci 4. ročníku absolvovali výuku na dopravním hřišti v Blansku. Všichni obstáli 

na výbornou a tak se domů vraceli s řidičskými průkazy.     Iveta Pospíšilová 

Sběr starého papíru 23.6.2015 

V úterý 23. 6. se uskutečnil druhý sběr papíru v tomto školním roce. Děkujeme všem, kteří 

do školy balíčky nosí. 

 

Přednáška pro 3. – 5. ročník: Mendlův odkaz – oslava 150 let od Mendlových 

přednášek  24.6.2015 
Mendlovo muzeum v Brně oslavovalo a pro děti základních škol připravilo besedu ve které 
byly děti seznámeny s odkazem Johana Gregora Mendla. Ţáci pracovali ve skupinkách a 
dozvěděly se o zákonech dědičnosti, o ţivotě včel a o ţivotě samotného pana Mendla. 

 

Turistické vycházky 24.6.2015 

Ve středu 24. 6. po 10.00 všechny ročníky absolvovali turistickou vycházku. Někteří zavítali 

do Vranové, jiní do nedaleké Pískovny. Ţákům se vycházka líbila. 

 

Sportovní den v ZŠ 25.6.2015 

Ve čtvrtek 25. 6. se uskutečnilo fotbalové utkání na hřišti v areálu Pod lipami, kterého se 

zúčastnili všichni chlapci ze školy. Dívky fandily, měly připraveny plakáty a také krátké 

kulturní představení. Děkujeme panu Mareschovi, který utkání pískal. Celé dopoledne 

panovala dobrá nálada. 

 

POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ V ŠD 25.6.2015 

Dne 25. 6. 2015 se děti ze školní druţiny loučily se školním rokem. Vydaly se jako trpaslíci 

na putování s čarodějem Gandalfem a poznávaly příběh hobita Bilba Pytlíka. Plnily spoustu 

úkolů a na konec získaly poklad ukrytý v Osamělé hoře, který střeţil drak Šmak. Pohádkové 

odpoledne se všem moc líbilo.           Iveta Pospíšilová 

Rozloučení s páťáky 29.6.2015 

V pondělí 29. 6. proběhlo ve školní druţině rozloučení s páťáky. Páťáci připravili nejen 

bohatý program, ale také občerstvení. Všichni si uţili mnoho zábavných her a tancování.  

Milí páťáci a vy všichni ostatní, uţijte si krásné prázdniny !!! 

 

Konec školního roku 30.6.2015 

Poslední školní den byl slavnostně zakončen ve školní druţině, kdy paní ředitelka všem 

poděkovala a popřála ţákům hezké prázdniny. Také za obec Křetín popřál a poděkoval pan 

Procházka. Ţáci pátého ročníku se mile rozloučili a odměnili svoji paní učitelku  pěknými 

dárky. 
 

http://www.zsmskretin.cz/?p=4745
http://www.zsmskretin.cz/?p=4798
http://www.zsmskretin.cz/?p=4845
http://www.zsmskretin.cz/?p=4845
http://www.zsmskretin.cz/?p=4877
http://www.zsmskretin.cz/?p=4795
http://www.zsmskretin.cz/?p=4781
http://www.zsmskretin.cz/?p=4906
http://www.zsmskretin.cz/?p=4926
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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). Dyslektická asistentka 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 v současné době nedojíţdí. 
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 dosaţené vzdělání 

výchovný poradce 0 0 0 

školní metodik prevence 1 Učitelství pro 1.stupeň 
ZŠ 

VŠ 

 

 úvazek kvalifikace, specializace dosaţené 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 sluţby 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. 
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3. Individuální integrace 

Typ postiţení Ročník Počet ţáků 

Vývojové poruchy učení  0 

celkem - 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 mládeţe 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 Mgr. Michala Polendy.  Výuky se zúčastňovalo  20  ţáků ve dvou skupinách.  
 
 
 
 
 
Přehled o počtu ţáků pracujících v zájmových útvarech a ZUŠ při ZŠ 
 

Útvar Počet ţ. Útvar Počet 
ţ. 

Angličtina hrou 12 Hra na flétnu 11 

Sportovní hry  19 Hudební nauka 13 

Kytara 1 Zpěv 2 

Klávesy 1 Taneční obor 15 

Lesníček 8   

 

 



 20 

 
Dotace z EU 

Výzva 51 

V září 2014 se naše škola partnersky zapojila do projektu „ Vzdělávání pracovníků škol               
a školských zařízení na vyuţití ICT techniky a mobilních zařízení ve výuce “, ( zkráceně 
Výzva 51). Pod záštitou společnosti Q-COM a K net bylo připraveno výběrové řízení, všichni 
pedagogičtí pracovníci v ZŠ obdrţeli nové ultrabooky ThinkPad Yoga S100 s operačním 
systémem a zúčastnili se řady vzdělávacích kurzů ( viz přehled DVPP). Celkově škola 
obdrţela dotaci 93 345,-Kč, vlastní podíl činil 22.840,-Kč. 
 
Revitalizace ZŠ a MŠ Křetín, ROP JV 
V červnu 2015 se uzavřel projekt v hodnotě 2 500 000 Kč. Zřizovatel Obec Křetín předal naší 
škole do uţívání: 

1) revitalizovanou zahradu MŠ s průlezkami a altánem 
2) hřiště s umělým povrchem u ZŠ 
3) dopravní hřiště u ZŠ 
4) 4ks interaktivních tabulí ( pouţíváme jiţ od 6/2014) 
5) Výtvarné studio ( pracovna VV, PČ, pouţíváme jiţ od 6/2014) 

Děkujeme zřizovateli za nové vybavení, materiální zabezpečení školy se velmi pozvedlo . 
 
 

 

Část X. 

Organizace školy ve školním roce 2014/2015 
 
V roce  2014/2015 navštěvovalo školu 53 ţáků. Výuka probíhala ve 4 třídách. 
Samostatná výuka probíhala v I. třídě, kde bylo vzděláváno 9 ţáků 1. ročníku.  I při niţším 
počtu ţáků se snaţíme našim začínajícím školákům vytvořit co nejlepší prostředí potřebné 
k rozvoji školních dovedností. Ve II. třídě, 2. ročníku se vzdělávalo 12 ţáků, ve III. třídě,          
3. ročníku 13 ţáků     a ve IV. třídě  ( spojený 4. a 5. ročník) se vyučovalo 18 ţáků. Celkem 
se tedy vyučovalo ve čtyřech třídách, zřizovatel udělil škole výjimku z počtu ţáků na třídy      
a přispěl na platy zaměstnanců 88 203,-Kč. 
Jsme velmi rádi, ţe nám zřizovatel tuto variantu umoţnil a zafinancoval, při vzrůstajících 
obtíţích ţáků ( poruchy učení, poruchy chování ) je tato organizace pro nás velkým 
přínosem. 
 
 
 
Příloha č. 1 :   Údaje o prevenci sociálně patolog. jevů - Hodnocení realizace MPP  
     ve školním roce 2014/2015 
 
Příloha č. 2 :   Údaje o programu EVVO - Hodnocení realizace programu EVVO  
     ve školním roce 2014/2015 
 
Příloha č. 3 :  Údaje o hospodaření školy – Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 

2014 
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V Křetíně 25. 8. 2015   Mgr. Ivana Pfefrová, ředitelka školy  
 
 
 
 
Pedagogická rada projednala dne:  26. 8. 2015 
 
 
 
Rada školy projednala dne: 
 
 
 
Zřizovatel školy: 


