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

Výroční zpráva o činnosti základní školy

ve školním roce 2015/2016

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 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
2015/2016
Malotřídní ZŠ

Počet tříd
4

Počet
ročníků
5

Počet žáků
53 (54)

Průměrný počet
žáků na třídu
13,25

Pozn. V I. pololetí počet žáků 53. Ve II. pololetí přibyla žákyně pobývající ve ZDVOP péči DL Křetín a
docházela do naší školy až do konce II. pololetí.

Organizace výuky ve školním roce 2015/2016
TŘÍDA
I. třída

Ročník
1. ročník

Počet žáků

II. třída
III. třída

2. ročník
5. ročník
3.. ročník

10
9 (10 )
12

IV třída

4. ročník

13

9

Škola celkem

Počet celkem
9

19 ( 20 )
12
13

53 ( 54 )

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

Třídní učitel
Ludmila Kroupová
Mgr. Dagmar Derňárová
Mgr. Vendula Báčová
Mgr. Ivana Pfefrová
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b. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 9
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 12,02 ( 12,24)

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
1,00
0,41
4.41

c. Rada školy (školská rada)
složení rady školy :
Předsedkyně rady:

Lenka Benešová

zástupci:
zřizovatele
zákonných zástupců
pedagogických pracovníků

2015-2016
Tušla A., Zelinka B.
Pelíšková M., Minářová L.
Benešová L., Pospíšilová I.

volby duben 2016
Tušla A., Zelinka B.
Pelíšková M., Zelinková H.
Benešová L., Báčová V.

d. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného vzdělávacího
programu
ŠVP ZV – Naše škola 1.2.
ŠVP ZV – Naše škola 1.3.

Číslo jednací

V ročníku

1.2.
1.3.

4.,5.
1., 2., 3.

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

ŠJ - úplná
ŠJ – výdejna

Počet

Počet strávníků
zaměstnanci školy

děti a
žáci
52
28

ostatní*

10
3

0
0

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

f. Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2015
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

3
2,05

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

počet oddělení ŠD
1 ( do 30.9.2015 )

počet dětí v ŠD
25

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

1 ( od 1. 10. 2015 )
30 ( od 1.10.2015 )
2 / přepoč. 0,77
V září 2015 se sešlo tolik přihlášek do družiny, že nebylo možné všechny děti přijmout. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o děti dojíždějící, musela být situace urychleně vyřešena. Ředitelka školy
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zažádala KÚ JMK o navýšení kapacity. K 1. 10. 2015 byla kapacita navýšena z 25 na 30 dětí a na
částečný úvazek 10% byla přijata další vychovatelka. Vypomáhá stávající vychovatelce 3x týdně po
dobu, kdy je družina skutečně na 100% vytížena.

Činnost družiny ve školním roce 2015/2016
Činnost družiny ve školním roce 2015/2016
Školní družina ZŠ ve Křetíně zabezpečuje žákům mimo vyučování vhodné využití volného času.
Ve školním roce 2015/2016 bylo přihlášeno do družiny 30 žáků. Průměrně se ve družině denně
pohybovalo kolem dvacetipěti 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 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.
Znám svoji vesnici a okolí.
ŘÍJEN
Příroda kolem nás.
Sport nás baví.
LISTOPAD
Blíží se nám jarmark a doba adventu.
Tvořivá dílna.
PROSINEC
Vánoce přicházejí.
LEDEN
Talentmánie.
Ovoce a zelenina.
ÚNOR
Každý je šikovný na něco jiného.
Hádání – hlavy lámání.
BŘEZEN
Březen do přírody vlezem.
Kniha je náš kamarád.
Velikonoce – tvořivá dílna.
DUBEN
Cestou necestou – doprava.
Sportovní odpoledne.
Čarodějnický rej.
KVĚTEN
Z pohádky do pohádky.
Družinový víceboj.
ČERVEN
Radost pro všechny děti – MDM.
Líná kůže málo zmůže.
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 a 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 FARMÁŘ, UBONG, KVARTETO , QWIRKLE, ČESKO JUNIOR,
námětové hry (na obchod, na školu,...), modelovala a vyráběla drobné výrobky.
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Celkově ve družině převládaly pohybové a stolní hry, vymalovávání okopírovaných obrázků (vždy
tematicky zaměřených), PC hry a internet, modelování. Žáci vždy uvítali jakékoliv zpestření činností.

PODZIM
Na podzim převládaly především seznamovací hry ve družině, vycházky do lesa 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 družině papírové
draky, ježky, jablíčka, vyřezávali dýně, povídali si o barvách podzimu, kreslili náš portrét a zdobili
družinu.
21. listopadu – SVĚTOVÝ 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 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. V době masopustu jsme vyráběli masopustní masky.
4. prosince -ČERTOVSKÝ DEN.
22. prosince – VÁNOČNÍ NADÍLKA.

JARO
Na jaře jsme chodili na průlezky, na hřišti jsme hráli vybíjenou a fotbal. V souvislosti s Velikonocemi
proběhla ve družině 22. března ,,Velikonoční dílnička“ .Vyráběli jsme zápich do květináče, přáníčka,
kraslice a perníková vajíčka. 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.
30. března – navštívili jsme místní knihovnu.
22. března – velikonoční dílna.
27. 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 zažehlovacích korálků.Tiskli jsme si obrázky na trička. Pořádali jsme družinový víceboj,
kdy jsme soutěžili v různých disciplínách.
2. června jsme slavili MDD – soutěžili jsme ve družině i venku.
16. června – putování po stopách Karla IV
29. června jsme se rozloučili s žáky pátého ročníku – povídali jsme si o svých plánech na prázdniny,
tancovali, jedli a pili…
Vypracovala vychovatelka: Iveta Pospíšilová
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Část II
Personální zabezpečení činností školy

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

přepočtené
os./fyzické os.
4,41/ 5
3,0 / 5

Sb.

výše úvazku vyučovaná nekvalif.
odborně kvalifikovaná vychovatelka
nekvalifikovaná vychovatelka
celkem

1,41
0,67
0,10/1
5.18/6

100%

60%
kvalif.

/ 40%
nekvalif.

71% / 29 %
kvalif.
nekvalif.

Pozn. Dle zákona o ped. pracovnících, který upravuje předpoklad odborné kvalifikace a upravuje možnost
dalšího výkonu pedagogické činnosti některým osobám, které odbornou kvalifikaci nezískaly. a dle Metodického
výkladu MŠMT zveřejněného v listopadu 2014 postupovala ředitelka školy takto :
Na ZŠ Křetín ve školním roce 2015/2016 pracovali tito nekvalifikovaní pedagogičtí pracovníci:
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.
2) Iveta Pospíšilová, učitelka, úvazek 0,41
- paní Pospíšilová je kvalifikována jako vychovatelka a mimo úvazek vychovatelky dobírá
0,41 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 0,41
Odůvodnění: ŘŠ pravidelně každé pololetí zveřejňuje nabídku volného pracovního místa.
Zatím se nenašel vhodný uchazeč, hlásící se buď taktéž nesplňují kvalifikaci, nebo je
neuspokojuje výše nabídnutého úvazku ( hodiny jsou rozloženy vždy nejméně do 4 dnů
v týdnu).
3) Lenka Palová, vychovatelka, úvazek 0,1
- pracuje 3x týdně 1h jako vychovatelka školní družiny, bez odborné kvalifikace, vždy pod
dohledem kvalifikované vychovatelky ( posílení dozoru na vycházce nebo při sportovních či
herních aktivitách )
- místo bylo nabídnuto v evidenci úřadu práce, nikdo se nepřihlásil
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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

SŠ

Báčová Vendula, Mgr.

0,67
0,41
1,0

Palová Lenka

0,10

SŠ

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

VŠ

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Speciální pedagogika
SOŠ

Pracovní zařazení
učitelka
učitelka
učitelka, ředitelka školy
vychovatelka
učitelka
učitelka
vychovatelka

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/2016 nastoupili
na školu: 0

3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/2016 odešli
ze školy: 0

4. Přehled nepedagogických pracovníků
Příjmení, jméno
Dvořáková Helena
Bačovská Jana
Palová Lenka
Minářová Libuše
Čuhelová Marta

Úvazek
100%
75%
30%
25%
100%

Pracovní zařazení
Školnice ZŠ
Kuchařka
Vedoucí stravování
účetní
Kuchařka

K 30.6.2016 paní Bačovská odešla do důchodu.

6. Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži

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

Ženy
1
2
2
0
1
5
0

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků
školy
Typ kurzu
Hodnotící pohovor
Zásady práce s dítětem ADHD 1.
Zásady práce s dítětem ADHD 2.
Konference EVVO
Čtenářská dílna

pracovník
Pfefrová
Pfefrová
Pfefrová
Kroupová
Báčová
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Geometrie činnostně
Jak efektivně sestavit IVP
Workshop-problém zvaný ADHD,ADD
Jazyková výuka – gramatika a slovní zásoba na 1. stupni
Jazyková výuka – gramatika a slovní zásoba na 1. stupni
Práce s třídním klimatem
Mám ve třídě dyslektika
Výukové metody bez kterých se neobejdeme
Podpora čtenářství a výcvik čtení na 1. stupni
Seminář o zeleni
Matematika nás baví
Setkání ŠMP
Společné vzdělávání a OP VVV
Činnostní učení AJ ( letní škola 18. 7. – 21. 7.)
MAS Partnerství – Šablony pro školy
Pracovní setkání ředitelů škol, Brno 8.7.2016

Báčová
Báčová
Pfefrová
Báčová
Derňárová
Derňárová
Báčová
Kroupová
Báčová
Pfefrová
Báčová
Derňárová
Pfefrová
Báčová
Pfefrová
Pfefrová

21 kurzů

Celkem

Paní učitelka Pospíšilová se v uvedeném školním roce nezúčastnila DVPP z důvodu dlouhodobé
pracovní neschopnosti.

Další vzdělávání administrativních pracovníků
pracovník
Palová
Minářová
2 kurzy

Typ kurzu
Seminář pro vedoucí ŠJ
Peněžní fondy v příspěvkových organizacích
Celkem

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
žáků
9
10

3.

12

11

1

0

0

4.

13

11

2

0

0

5.

10
54

7
48

3
6

0
0

0
0

Celkem za školu

Prospělo s
Prospělo
vyznamenáním bez
9
0
10
0

Neprospělo Opakují
bez (*)
0
0
0
0

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2016

2. udělená kázeňská opatření a snížený stupeň z chování ( 2. pololetí 2015/2016 ) :
ročník

počet žáků

4.

2

napomenutí
TU
2

důtka TU
2

napomenutí
ŘŠ
0

důtka ŘŠ
1
8

Stupeň chování
2
3

Počet
0
0

% z počtu všech žáků školy
0
0

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2015/2016 : 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
Třídní učitelka 5. ročníku navštívila v přípravném týdnu ZŠ Letovice a podala zprávu
třídní učitelce 6. ročníku. Průběžně se zajímáme o výsledky našich žáků na 2. stupni ZŠ.

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.
.

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 odložení povinné školní docházky § 37
Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l

Počet
9
0
0

Počet odvolání
0
0
0

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2016/2017 : 9 ( 1 žákyně zapsána
v přípravném týdnu )

Část VI.
Další údaje o škole
Vzdělávání žáků se specifickými potřebami
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Vhodnou organizací výuky se snažíme vyjít vstříc všem našim žákům a snažíme se jim
připravit klidné a podnětné prostředí. Malé kolektivy žáků ve třídách nám umožňují
individualizaci výuky. Zejména v prvním ročníku klademe důraz na vytvoření pořebných
pracovních návyků a důkladném osvojení základů čtení, psaní a počítání. Tím předcházíme
školní neúspěšnosti dětí preventivně. Žákům, kteří to potřebují, poskytujeme speciálně
pedagogickou podporu :
činnost
Dyslektický kroužek I.
Dyslektický kroužek II.
Doučování z AJ
Individuální logopedická
péče

vyučující
Kroupová L.
Báčová V.
Derňárová D.
Müllerová R.

počet dětí 2015/2016
6
4
2
4

Část VII.
Zhodnocení a závěr
Z plánu práce školy:
Září
Zahájení školního roku

-

Autorské čtení
Dětské dopravní hřiště

slavnostní otevření nového hřiště s umělým povrchem a dopravního
hřiště, společné zahájení nového školního raku za účasti žáků, rodičů
a zástupců zřizovatele
-

–

spisovatel Jan Opatřil představil dětem Kapříka Metlíka.

výjezd žáků 4. ročníku do Blanska

Říjen
Výukový program EVVO -

Stříbrná studánka, výukový program na SVČ Letovice zaměřený
na hospodaření s pitnou vodou

Boskovický poklad, Merkur mladší

návštěva muzea Boskovice, prohlédli jsme si Boskovický poklad –
nález stříbrných mincí ze středověku, dále výstavu Merkur. Starší
děti absolvovaly procházku židovským městem s výkladem,
děti si prohlédly výstavu historické zemědělské techniky.

Listopad
Dobrý hospodář

-

výjezdní progam Eko centra

Vánoční jarmark

-

tradiční kulturní program k zahájení adventu spojený s rozsvícením
Vánočního stromu, vánoční jarmark v Sokolovně. Děkujeme rodičům
za vynikající spolupráci při výrobě předmětů s Vánoční tematikou.

Mikuláš ve škole

-

Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ

Besídky

-

Vánoční posezení ve všech třídách, společná nadílka ve školní družině

Prosinec
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Leden
Výuka první pomoci

- výjezdní program zdravotní záchranné služby a Zentivy – projekt
výuka první pomoci pro prvňáčky ( u nás se přidali i druháčci ,
děkujeme  ).

Taneční vystoupení

-

žákyně naší školy docházející do ZUŠ Letovice, taneční obor,
vystoupily pro svoje spolužáky v sále kulturního domu v Křetíně

Sběr starého papíru

-

celoročně sbíráme starý papír. Děkujeme rodičům i široké veřejnosti
za podporu. Sběr 2x ročně ( prosinec, červen) odvážíme. Výtěžek
využíváme k úhradě školních aktivit , např. úhrada dopravy na školní
výlet, příspěvek na nákup pracovních sešitů, úhrada materiálu na školní
jarmark, cestovné pro účastníky školního koncertu, odměny pro žáky
a podobně.

Vysvědčení

-

dětem byl vydán výpis z vysvědčení

-

k zápisu se dostavilo 18 dětí, bylo uděleno 9 odkladů a přijato 9 žáků
do 1. třídy

Únor
Zápis do 1. ročníku
Veselé zoubky

-

preventivní program péče o zuby sponzoruje DM drogerie, 1. ročník

Křetínský slavíček

-

další ročník školní soutěže pod taktovkou paní učitelky Derňárové.
Výsledky pěvecké soutěže:

Duety
starší žáci

Jednotlivci
starší žáci

1. Lucka a Natálka Minářová
2. D. Pospíšilová, K. Leflerová

mladší žáci

1. M. Sič, T. Kotoulek
2
---

1. Mareschová K.
2. Bačovský V.
3. Lepka A.

mladší žáci

1. Kalivoda J.
2. Jež V.
3. Vránová V.

Všem děkujeme za účast a těšíme se na další ročník soutěže !
Edukativně stimulační skupiny - příprava předškoláků na nástup do 1. ročníku. Zahájení
9.2.2016, Základní škola zorganizovala celkem 6 pracovních
setkání pro rodiče s dětmi. Pracovali jsme ve dvou skupinách, 3x
v MŠ, 3x v ZŠ. Celkem bylo připraveno 18 dětí. Děkujeme paní
učitelce Kroupové, Báčové, Benešové, Derňárové a Levé a
přejeme budoucím prvňáčkům úspěšný vstup do 1. třídy !

Březen
Výchovný koncert
Velikonoční dílna

-

výchovný koncert klasické hudby. Ve škole vystoupil smyčcový
kvartet Bohemia classic quartet.

- opět jsme dětem přiblížili velikonoční tradice a obyčeje nejen
v hodinách čtení, ale pěkně prakticky. Děti si nazdobily kraslici, upletly
pomlázku, vyrobily Velikonoční dekorace, před jejich očima se odehrálo
pletení košů a pomlázek, drátkování, plstění, zdobení perníku a v tvůrčí
atmosféře jsme všichni strávili příjemné dopoledne. Děkujeme maminkám
Janečkové, Zelinkové a Šamšulové, dědečkům Bauerovi a Ježovi, paní
Božence Dresslerové a všem pracovníkům školy. Za rok nashledanou!
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Duben
Úklid břehu přehrady Křetínky – tentokrát pod vedením ing. Bořka Procházky a Leničky Palové.
Mobilní planetárium

-

poprvé jsme mohli navštívit planetárium ve Křetíně. Žáci shlédli pořad
Cesty vody.

Květen
Besídka pro maminky

- tradiční dárek maminkám a babičkám k jejich svátku- veřejné
vystoupení žáků školy. Program sestavila a konferovala paní učitelka
Derňárová. Mimo společného vystoupení všech žáků školy se
prezentovali také žáci, kteří na ZŠ Křetín navštěvují ZUŠ Letovice.
S hrou na nástroj vystoupili žáci ze tříd pana učitele Křivinky, Pečinky
a pana učitele Hakla. S tancem se představily dívky ze třídy Moniky
Ošlejškové. Zvláště děkujeme panu F. Bačovskému za ozvučení, Z.
Sedlákovi za fotodokumentaci a paní učitelce Pospíšilové za
nekonečnou trpělivost při výrobě dárečků pro maminky.

VIDA science centrum

- školní výlet do Brna. Žáci měli možnost pracovat v laboratořích pod
vedením lektorů, shlédli 3d projekci a na závěr si vyzkoušeli exponáty
z vědeckého centra.
- 14.5. bylo žákům připomenuto 700. výroční narození císaře
a panovníka Karla IV. Žáci se v hodinách Vlastivědy, Prvouky a Českého
jazyka dozvěděli mnoho ze života tohoto významného panovníka,
v hodinách VV a PČ pak pokračovali tematicky, malovali a vyráběli
předměty s tematikou Karla IV. Tím byl zahájen školní projekt, který v září
2016 vyvrcholí zapůjčením putovní výstavy 10 inspirací Karla IV.

Karel IV.

Po stopách rytíře z Rumberka - soutěž malotřídek v Deštné. Za naši školu se zúčastnilo
družstvo složené z žáků 4. a 5. ročníku. Organizačně skvěle zajištěný
1. ročník soutěže malotřídních škol s tematikou historie. Soutěže
se zúčastnilo celkem 10 družstev. Naši zástupci se umístili na čestném
posledním místě..

Červen
Den dětí

-

Plavání

1. křetínská olympiáda. Vedoucí zájmových útvarů pracujících při škole
připravili pro žáky soutěžní den a snad tak založili novou olympijskou
tradici. A kdo vyhrál? Všichni, kteří se zúčastnili. Poděkování Vendulce
Báčové , J. Alexovi a J. Bačovskému nejen za organizaci oslavy dne dětí,
ale hlavně za jejich celoroční práci s dětmi v zájmových útvarech.
-

ukončení plaveckého výcviku. Žáci 4. a 5. ročníku odplavali 20 hodin.

Kyberšikana

„ Internet je veřejný prostor, ve kterém číhá nebezpečí. Je
zákeřné, skrze počítač může potichu a nenápadně přijít až za vámi
do vašeho pokoje..“ Program primární prevence pro starší žáky, který děti
aktivní formou seznámil s nebezpečím na inernetu. Děkujeme panu Kotoučkovi
a ELIMu.

Dopravní hřiště

- ukončení výuky dopravní výchovy ve 4. ročníku získáním průkazu
cyklisty na dopravním hřišti v Blansku.

Po stopách Karla IV -

soutěž školní družiny jako součást projektu Karel IV.
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Sulíkovská Veverka -

účast na sportovní olympiádě malotřídek. Družstva mladších a starších
žáků skončila celkově na 3. místě. Děkujeme hostitelské škole v Sulíkově.

Rozlučka s páťáky

- žáci 5. ročníku připravili pro celou školu program a diskotéku, při které
se rozloučili se školou.

Slavnostní ukončení školního roku 2015/2016 za účasti všech žáků a zaměstnanců ZŠ proběhlo
ve školní družině. Paní ředitelka poděkovala všem za práci a úsilí, vynaložené v uplynulém školním
roce a popřála všem krásné prázdniny !

Část VIII.
Poradenské služby v základní škole
- škola spolupracuje se spádovou Pedagogicko psychologickou poradnou v Boskovicích.
Učitelé jsou v případě potřeby s pracovníky PPP ve spojení ( telefonické konzultace). Jeden
žák navštívil poradnu v Blansku. Dyslektická asistentka nebo třídní učitelé doporučují nové
žáky 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 žákem se specifickými
vzdělávacími potřebami je tedy dobrá komunikace a spolupráce s rodiči dítěte.
Přímo ve škole pracují pod vedením dyslektických asistentek 2 dyslektické kroužky, podporu
dětem poskytuje také kroužek doučování z AJ. Vzhledem k ekonomické zátěži ( malý počet
žáků) jsme v uplynulém roce nevyužívali služeb speciálního pedagoga a doufáme, že nové
možnosti, které se budou otevírat po 1.9.2016 nám umožní opět péči speciálního pedagoga
využít. Změna nastala v osobě poskytovatele logopedické péče – školu jedenkrát týdně
navštěvuje speciální pedagožka-logopedka mgr. Regina Müllerová.
Pracovníci PPP k nám v současné době nedojíždí.
Metodik prevence spolupracuje s okresním koordinátorem – sídlícím v pedagogicko
psychologické poradně v Boskovicích.

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)
a) počty
fyzický počet
0
1

výchovný poradce
školní metodik prevence

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

úvazek
kvalifikace, specializace dosažené 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
35 – 50 let

do 35let
výchovný poradce
školní metodik
prevence

0

0

50 let–důch. věk/z toho důchodci
1/1
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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
Vývojové poruchy chování
celkem

Ročník
4.
-

Počet žáků
1
1

Část IX.
Další údaje o škole
Doplňková činnost školy
Nebyla.
Spolupráce s dalšími subjekty
Stejně jako v minulých letech i ve školním roce 2015/2016 pokračovala spolupráce školy
s různými subjekty při zajišťování volnočasových aktivit žáků.
Středisko volného času Letokruh zajišťovalo činnost zájmových útvarů Sportovní hry ,
Angličtina hrou, Lesníček.
Pod vedením paní učitelky Báčové pracoval kroužek AJ . Sportovní hry vedl kapitán
místního fotbalového týmu Jan Alexa. Lesníček vedl Jan Bačovský.
Základní umělecká škola Letovice prováděla výuku žáků v oborech Hra na kytaru, Hra na
flétnu, Zpěv, Hudební nauka a Taneční obor. Vyučovali ing. Milan Hakl , Monika
Jarošová,Dis , Mgr. Vladimír Pečinka a Petr Křivinka.
Děkujeme všem, kteří svou prací naplňují volný čas našich žáků, rozvíjí jejich talent a učí je
smysluplnému trávení volných chvil. Doufáme, že se spolupráce bude rozvíjet i v dalších
letech.
V rámci nepovinného předmětu probíhala výuka Římsko katolického náboženství pod
vedením Mgr. Michala Polendy. Výuky se zúčastňovalo 14 žáků ve dvou skupinách.
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Přehled o počtu žáků pracujících v zájmových útvarech a ZUŠ při ZŠ
Útvar

Počet ž.

Angličtina hrou
Sportovní hry
Kytara
Klávesy
Lesníček
Výtvarné hry / 1. pololetí/

10
14
1
1
6
5

Útvar
Hra na flétnu
Hudební nauka
Zpěv
Taneční obor

Počet
ž.
8
11
2
17

Dotace z EU
Škola vypracovávala projekty:
Zabezpečení škol – projekt byl přijat MŠMT, ale nebyl vybrán k profinancování a nerealizoval
se.
Zřízení školního klubu – nebyl udělen souhlas zřizovatele ( podmínka spoluúčasti).

Část X.
Organizace školy ve školním roce 2015/2016
V roce 2015/2016 navštěvovalo školu v I. pololetí 53 a ve II. pololetí 54 žáků. Výuka
probíhala ve 4 třídách.
Samostatná výuka probíhala v I. třídě, kde bylo vzděláváno 9 žáků 1. ročníku. Ve II. třídě
pracovaly spojené ročníky 2. ( 10 žáků) a 5. ( 9., později 10 žáků). Ve III. třídě, 3. ročníku 12
žáků a ve IV. třídě 4. ročníku se vzdělávalo 13 žáků.
Celkem se tedy vyučovalo ve čtyřech třídách, zřizovatel udělil škole výjimku z počtu žáků na
třídy
a přispěl na platy zaměstnanců 106 467,- Kč.
Jsme velmi rádi, že nám zřizovatel tuto variantu i v uplynulém roce umožnil a zafinancoval.
Vzhledem ke vzrůstajícím obtížím žáků ( poruchy učení, poruchy chování ) je tato organizace
výuky pro všechny žáky, rodiče i učitele velkým přínosem.

Příloha č. 1 :

Údaje o prevenci sociálně patolog. jevů - Hodnocení realizace MPP
ve školním roce 2015/2016

Příloha č. 2 :

Údaje o programu EVVO - Hodnocení realizace programu EVVO
ve školním roce 2015/2016

Příloha č. 3 :

Údaje o hospodaření školy – Výroční zpráva o hospodaření školy za rok
2015
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V Křetíně 28.9.2016

Mgr. Ivana Pfefrová, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne: 6. 10. 2016

Rada školy projednala dne:

Zřizovatel školy:
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