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

Výroční zpráva o činnosti základní školy

ve školním roce 2016/2017

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
2016/2017
Malotřídní ZŠ

Počet tříd
4

Počet
ročníků
5

Počet ţáků
54

Průměrný počet
ţáků na třídu
13,5

Pozn. V I. pololetí počet žáků 52, z toho 1 žák dle §38 ŠZ. Ve II. pololetí přibyli 2 žáci pobývající
ve ZDVOP péči DL Křetín a docházeli do naší školy až do konce II. pololetí.

Organizace výuky ve školním roce 2016/2017
TŘÍDA
I. třída

Ročník
1. ročník

Počet ţáků
10+1

II. třída
III. třída

2. ročník
3. ročník
4.. ročník

9
10
11

19
11

IV třída

5. ročník

13

13

Škola celkem

Počet celkem
11

54

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

Třídní učitel
Ludmila Kroupová
Mgr. Ivana Pfefrová
Mgr. Dagmar Derňárová
Mgr. Vendula Báčová
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b. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 11
Průměrný počet ţáků 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
0,28
4,28

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

Lenka Benešová

zástupci:
zřizovatele
zákonných zástupců
pedagogických pracovníků

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

d. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného vzdělávacího Číslo jednací
programu
ŠVP ZV – Naše škola 1.2.
1.2.
ŠVP ZV – Naše škola 1.3.
1.3.
ŠVP ZV – Naše škola 1.4. ( Inkluze)
1.4.

V ročníku
5.
2., 3., 4.
1.

e. Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu Z 17-01

921
923

ŠJ - úplná
ŠJ – výdejna MŠ Křetín
výdejna MŠ P. Poříčí

Počet
děti a
ţáci
52
28
16

Počet strávníků
zaměstnanci školy

ostatní*

10
3
0

0
0
0

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

f. Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2016
K 1. 9. začala školní jídelna vyvařovat také pro MŠ Prostřední Poříčí. Zvýšením počtu strávníků došlo
k mírnému nárůstu úvazků ve ŠJ.
Fyzické osoby
3
Přepočtení na plně zaměstnané
2,21

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

počet oddělení ŠD
1

počet dětí v ŠD
30

počet vychovatelů ŠD
2 / přepoč. 0,77
3

Stále vyuţíváme navýšené kapacity – 30 ţáků, 3x týdně vypomáhá vychovatelce další ped.
pracovnice na úvazek 0,1.

Činnost družiny ve školním roce 2016/2017
Školní druţina ZŠ ve Křetíně zabezpečuje ţákům mimo vyučování vhodné vyuţití volného
času.
Ve školním roce 2016/2017 bylo přihlášeno do druţiny 30 ţáků. Průměrně se ve druţině
denně pohybovalo kolem dvaceti pěti 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
Hola, hola škola volá!
Letem světem – Arktida.
ŘÍJEN
Koulelo se jablíčka…
Letem světem – Asie.
LISTOPAD
Malíř podzim maluje.
Letem světem – dţungle.
PROSINEC
Čas adventu a vánoc.
Letem světem – Evropa.
LEDEN
Zimní radovánky a sport.
Letem světem – Antarktida.
ÚNOR
Masopustní tradice.
Letem světem – Afrika.
BŘEZEN
Z pohádky do pohádky.
Letem světem – Austrálie.
DUBEN
Cestou necestou – doprava.
Letem světem – pod hladinou moří.
Čarodějnický rej.
KVĚTEN
Umíme se chovat a jednat.
Na louce a u vody.
ČERVEN
Sport pro kaţdého.
V lese a na farmě.
Hurá na prázdniny!!!
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, autodráhu a hráli košíkovou.
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Děvčata ráda hrála stolní hru FARMÁŘ, UBONG, KVARTETO , QWIRKLE, ČESKO
JUNIOR, námětové hry (na obchod, na školu,...), modelovala a vyráběla drobné výrobky.
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, 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 papírové draky, jeţky, jablíčka, vyřezávali dýně, povídali si o barvách podzimu, kreslili
náš portrét a zdobili druţinu. Vydali jsme se na putování po Arktidě, Asi a dţungli. Soutěţili
jsme v sumo a výrobou strašidel jsme oslavili HALLOWEEN.

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. ( svícny, řetězy,
andílky, sněhuláky, adventní věnce, vyšívaná přáníčka,…..). Před Vánocemi jsme si
vyprávěli o adventu, a zpívali koledy. Přišel za námi Mikuláš a čekala na nás i vánoční
nadílka. Na chodbě školy jsme vystavili velký betlém a vyrobili jsme paní ZIMU. Rádi jsme
chodili krmit ovečky a kozy na ovčí farmu. V době masopustu jsme vyráběli masopustní
masky. Vydali jsme se na putování po Evropě, Antarktidě a Africe. Četli jsme pohádky a hráli
hry z jiných zemí.

JARO
Na jaře jsme chodili na průlezky, na hřišti jsme hráli vybíjenou a fotbal. V souvislosti s
Velikonocemi proběhla ve druţině ,,Velikonoční dílnička“ .Vyráběli jsme zápich do květináče,
přáníčka, kraslice a perníková vajíčka. K tématu jaro a pálení čarodějnic jsme vyráběli
čarodějnice a zdobili druţinu na čarodějnickou diskotéku. Hráli jsme hry a soutěţili v různých
disciplínách. Nakonec na nás čekala tombola a čarodějnické občerstvení. Vydali jsme se na
putování po Austrálii, pod hladinu moře, na louku a k vodě.

DEN DĚTSKÉ KNIHY – přinesli jsme si své oblíbené knihy, povídali jsme si o nich a
následně vystavili na chodbě školy. Navštívili jsme místní knihovnu.
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. Pořádali jsme druţinový víceboj, kdy jsme
soutěţili v různých disciplínách (hod oštěpem, skok z místa, pexeso, skládání propisky, běh
na 100m a vytrvalostní běh). Na MDD jsme se vydali po stopách indiánů a v lese jsme plnili
spoustu úkolů.
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29. června jsme se rozloučili s ţáky pátého ročníku – povídali jsme si o svých plánech na
prázdniny, tancovali, jedli a pili…

Vypracovala vychovatelka: Iveta Pospíšilová

Část II
Personální zabezpečení činností školy

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

přepočtené
os./fyzické os.
4,28/5
3,0 / 5

Sb.

výše úvazku vyučovaná nekvalif.
odborně kvalifikovaná vychovatelka
nekvalifikovaná vychovatelka
celkem

1,28/5
0,67/2
0,10/2
5,05/6

100%

60%
kvalif.

/ 40%
nekvalif.
30%
87%
13%
72% / 28 %
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 2016/2017 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 0,28
- paní Pospíšilová je kvalifikována jako vychovatelka a mimo úvazek vychovatelky dobírá
0,28 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 0,28
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 )
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-

pracovnice složila jednotlivou maturitní zkoušku z pedagogiky ( SPgŠ Boskovice, 2017)
místo bylo nabídnuto v evidenci úřadu práce, nikdo se nepřihlásil

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
0,28
1,0

Palová Lenka

0,10

SŠ

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
SOŠ

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

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/2017 nastoupili
na školu: 0

3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/2017 odešli
ze školy: 0

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

Úvazek
100%
81%
40%
10%
25%
100%

Pracovní zařazení
Školnice ZŠ
Kuchařka
Vedoucí stravování
admin. a spis. pracovník
účetní
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
2
2
2
0
1
5
0
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků
školy
Typ kurzu
Školský zákon – změny a úpravy
Školení MAS
MAP- zpracování plánů regionu
Psychická odolnost, jak jí dosáhnout
Školení metodiků prevence – ozbrojený útok
Změny školské legislativy, Brno, 3.7.2017
Inkluze ve školách, PPP Boskovice
Role ředitele v systému poradenství
Matematika nás baví
Mám ve třídě dyslektika
Hospitace českých učitelů ve Vídni
PPLP ve školní praxi
ŠPP v praxi
Základy první pomoci
Letní škola- Český jazyk činnostně, 4. a 5. ročník
Enviromentální výchova
Dětská kresba I.
Dětská kresba II.
Konference k EVVO, VODA
PPLP ve školní praxi
Agrese a agresivita
Hry do páru ve výuce cizích jazyků
Mám ve třídě dyslektika
Vedení třídnických hodin
Netradiční techniky s tradičními materiály ve VV
Nové výtvarné techniky

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

26 kurzů

Celkem
Další vzdělávání administrativních pracovníků

pracovník
Palová
Zelinková
Zelinková
Palová
4 kurzy

Typ kurzu
Seminář pro vedoucí ŠJ a kuchařky
Seminář pro vedoucí ŠJ a kuchařky
Hygienické minimum
Základy první pomoci
Celkem

8. Romský asistent: (ANO/NE) NE
Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob)
V rámci docházky dětí ze ZDVOP při DL v Křetíně bylo zapotřebí ţákovi 1. ročníku přidělit
pedagogickou asistenci ve výši úvazku 0,05/2h denně ( duben – červen 2017).

Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
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1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet
ţáků
11
19

1.
2.a 3.

Prospělo s
Prospělo
vyznamenáním bez
10
1
14
5

Neprospělo Opakují
bez (*)
0
0
0
0

4.

11

11

0

0

0

5.

13
54

8
43

5
11

0
0

0
0

Celkem za školu

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

2. udělená kázeňská opatření a snížený stupeň z chování :
ročník

počet žáků

5.

5

Stupeň chování
2
3

napomenutí
TU
5
Počet
0
0

důtka TU
0

napomenutí
ŘŠ
0

důtka ŘŠ
1

% z počtu všech ţáků školy
0
0

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2016/2017: 0

4. Vzdělávání
a) žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14)
V uplynulém školním roce škola nezajišťovala.

b) žáků podle §38 ŠZ – plnění školní docházky v zahraničí
Škola zajišťovala vzdělávání 1 ţáka, 1. ročník. Ţák na konci 1. ročníku vykonal
komisionální zkoušku dle § 18 Vyhlášky o základním vzdělávání 48/2005Sb.
5. Úspěšnost žáků 5. ročníku
Třídní učitelka 5. ročníku navštívila v přípravném týdnu ZŠ Letovice a podala zprávu
třídní učitelce 6. ročníku. Průběţně se zajímáme o výsledky našich ţáků 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.
.
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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 2017/2018 : 11 ( 2 ţáci zapsáni v přípravném
týdnu ) .

Část VI.
Další údaje o škole
Vzdělávání žáků 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. Zejména v prvním ročníku klademe důraz na vytvoření potřebných
pracovních návyků a důkladném osvojení základů čtení, psaní a počítání. Tím předcházíme
školní neúspěšnosti dětí preventivně. Ţákům, kteří to potřebují, poskytujeme speciálně
pedagogickou podporu. Více v oddíle VIII.

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

-

vernisáţí výstavy 10 inspirací Karla IV. jsme slavnostně přivítali nový
školní rok. Výstava byla doplněna výtvarnými pracemi ţáků ZŠ a dětí MŠ,
byla mimo školní dny otevřena také o víkendu, kdy školu mohla navštívit
široká veřejnost. V tyto dny byl program doplněn o střelbu z kuší
a pro nejmenší byl k dispozici skákací hrad.

KOUZELNÍK WALDINI

- představení kouzelníka proběhlo ve ŠD.

Výstava Italští uprchlíci – na pozvání pana ing. Bořka Procházky jsme navštívili výstavu pořádanou
v Kulturním domě ve Křetíně. Nahlédli jsme do událostí 1. světové války.
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Dětské dopravní hřiště

–

výjezd ţáků 4. ročníku do Blanska

Říjen
Recyklace hrou, výjezdní program -

exkurze,návštěva třídírny a spalovny odpadů v Brně.

Sako Brno Podzimní radůstky

program zaměřený na třídění odpadu.

-

podzimní písničky pana učitele Milana Václava Hakla , koncertík
pro menší ţáky ( 1. – 3. ročník)

Listopad
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.

Sběr papíru a recyklohraní – průběţně, po celý rok sbíráme starý papír a vyslouţilé
elektrospotřebiče, mobilní telefony, cartridge a plastové vršky.

Prosinec
Mikulášská besídka
Vánoční aktivity

-

Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ

Vánoční posezení ve všech třídách, společná nadílka ve školní druţině,
A tomu všemu předcházely další aktivity: Výroba vánočních svícnů v 1.
ročníku, vánoční přání v ICT, Vánoční angličtina

Leden
Výukový program ZDRAVÁ 5 - nadační fond Albert a hravé aktivity o zdravé a nezdravé výţivě.
Radost ze sněhové nadílky – bobování v hodinách TV, pohyb na čerstvém vzduchu.
Vysvědčení

-

dětem byl vydán výpis z vysvědčení

Únor
Veselé zoubky

-

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

Výuka bruslení

- vyuţili jsme nabídku HC Boskovice a vyjeli 5x bruslit na
zimní stadion do Boskovic. Děkujeme panu trenéru Šebkovi za výborné
vedení. Byli jsme překvapeni, jak děti ve výuce bruslení rychle
postupují a jak je to baví! Několik našich ţáků začalo pravidelně
dojíţdět na tréninky HC Boskovice.

Plavecký výcvik

- jen skončilo bruslení, zahájili ţáci 2. – 4. ročníku výcvik v plavání.
Dle pokynu MŠMT jsme opět odplavali 20 hodin.

Schůzka pro rodiče předškoláků – s rodiči pohovořila paní ředitelka. Seznámila je s platnou
školskou legislativou, s přípravou na 1. ročník a se změnami v průběhu
zápisu.

Březen
Výchovný koncert

-

výchovný koncert skupiny Marbo v KD Křetín.

11

Taneční akademie -

Jaro ožívá -

ţákům školy se se svým vystoupením předvedly spoluţačky, navštěvující
Taneční obor při ZUŠ Letovice. Také se nám přijely ukázat naše bývalé
ţákyně. Děkujeme trpělivé paní učitelce Monice Ošlejškové. A pomalu se
loučíme s našimi šikovnými tanečnicemi z 5. ročníku….

SVČ Letokruh Letovice, program environmentální výchovy na téma přicházející jaro.

Duben
Úklid břehu přehrady Křetínky – tentokrát brzy, jiţ 8. 4. . Tradiční účast ţáků školy pod vedením
paní ředitelky Pfefrové a Venduly Báčové.
Velikonoční dílna

- opět jsme dětem přiblíţili 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, babičkám a dědečkům, kteří nás přišli podpořit, děkujeme také pracovníkům
školy. Za rok nashledanou!
Zápis do 1. ročníku –

v novém dubnovém termínu, na jaře. Zapsáno 9 dětí.

Edukativně stimulační skupiny - příprava předškoláků na nástup do 1. ročníku. Zahájení
21.2.2016, 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 !

Květen
Přírodovědná soutěž ZLATÝ LIST – na soutěţi pořádané SVČ Letokruh školu reprezentovala
druţstva prvňáků a páťáků.
Besídka pro maminky

-

tradiční dárek maminkám a babičkám k jejich svátku- veřejné
vystoupení ţáků školy. Program sestavila a konferovala paní
učitelka Derňárová. Program vygradoval tancem, kterým 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.

Červen
2. křetínská sportovní olympiáda – Vendulka s Honzou ( vedoucí našich krouţků ) připravili
pro ţáky školy opravdu důstojnou oslavu Dne dětí. Ţáci soutěţili
v řadě sportovních disciplin, Organizátoři nezapomněli ani na
chutné občerstvení. Děkujeme za výjimečný sportovní záţitek.
Plavání

-

Příroda živě –

Křetínský talent

ukončení plaveckého výcviku.
motýlí zahrádky. Ţáci v průběhu výuky sledovali ţivý pokus –
z objednaných housenek se vylíhly babočky bodlákové, na závěr
jsme motýly vypustili do přírody.

-

přihlášené děti soutěžily ve zpěvu písní dle svého výběru.
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Dopravní hřiště

-

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

–

Školní výlet Centrum Eden
RÁJ ZÁBAVY, POZNÁNÍ A INSPIRACE NA VYSOČINĚ.
„ Dříve na místě Centra EDEN stával školní statek, dnes zde seznamujeme
návštěvníky s jejich kořeny, a také s budoucností v otázce ekologie
a šetrného přístupu k přírodě. Vyzkoušet si u nás můţete lidová řemesla
nebo výrobu různých produktů.“ Rozhodli jsme se vyzkoušet tuto novinku,
leţící nedaleko, v Bystřici nad Pernštejnem. Areál krásný, program chudší,
zázemí špatné. Výlet jsme doplnili zastávkou v Kunštátě, kde jsme zahnali
jako správní výletníci, hlad a ţízeň.

Křetínský Všeználek -

další ročník soutěţe pro malotřídní školy. V deštivém počasí se sešli
soutěţící ze Sulíkova, Deštné, Nýrova a Křetína. Tradičně přírodní
prostředí soutěţe bylo kvůli počasí nahrazeno stanovišti v KD Křetín, poslední úkol
plnila druţstva pak přímo v budově ZŠ. Organizačně soutěţ zajišťovala paní ředitelka
Pfefrová s paní učitelkou Báčovou, za vydatné pomoci nesoutěţících ţáků 4. s 5.
ročníku. 1. místo ZŠ Křetín, 2. místo ZŠ Nýrov, 3. místo ZŠ Deštná, 4. místo ZŠ
Sulíkov.

Svět ve 3D

-

výstava s 3D tematikou v KD Křetín, manţelé Ješinovi.

Exkurze u hasičů - krásné rozloučení se školním rokem pro nás připravili křetínští hasiči. Prohlédli
jsme si zázemí hasičárny, techniku, viděli jsme video ze zásahů, na závěr nám
předvedli poţární útok naši ţáci – mladí hasiči z Prostředního Poříčí. Děkujeme paní
Daně Holasové a všem, kteří se nám celé dopoledne věnovali!
Rozlučka s páťáky

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

Slavnostní ukončení školního roku 2016/2017 za účasti všech ţáků a zaměstnanců ZŠ proběhlo
ve školní druţině. Paní ředitelka poděkovala všem za práci a úsilí, vynaloţené v uplynulém školním
roce a popřála dětem i zaměstnancům krásné prázdniny !

Část VIII.
Poradenské služby v základní škole

1) Spolupráce se ŠPZ
- škola spolupracuje se spádovou Pedagogicko psychologickou poradnou
v Boskovicích. Jako kontaktní osoba pro jednání s ŠPZ je určena Mgr. Vendula
Báčová.

2) Školní poradenské pracoviště při Základní škole Křetín
Školní poradenské pracoviště vzniklo při Základní škole Křetín na počátku školního roku
2016/2017. Jeho činnost vychází z Vyhlášky č.116/2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005
Sb. o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských zařízeních (platná od
1.9.2011) a z dalších legislativních úprav.
Hlavní oblasti činnosti (§ 7 č. 197/2016 Sb.)
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poskytování podpůrných opatření pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami
prevence a řešení problémového chování a sociálně patologických jevů
sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
prevenci školní neúspěšnosti,
podporu vzdělávání a sociálního začleňování ţáků z odlišného kulturního prostředí
a s odlišnými ţivotními podmínkami,
f) podporu vzdělávání ţáků nadaných a mimořádně nadaných,
g) průběţnou a dlouhodobou péči o ţáky s výchovnými či vzdělávacími obtíţemi a
vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností
ve škole a školském zařízení,
h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých ţáků a třídních kolektivů,
i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a
diskriminace,
j) průběţné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
k) metodickou podporu učitelům při pouţití psychologických a speciálně pedagogických
postupů ve vzdělávací činnosti školy,
l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
m) spolupráci školy při poskytování poradenských sluţeb se školskými poradenskými
zařízeními.
a)
b)
c)
d)
e)

Ve Školním poradenském pracovišti při Základní škole Křetín působí školní metodik
prevence (Mgr. Dagmar Derňárová), koordinátor školního poradenského pracoviště,
společného vzdělávání (Mgr. Vendula Báčová), kteří spolupracují s třídními učiteli,
s ředitelem školy a dalšími pedagogickými pracovníky školy.
Školní rok 2016/2017
Do péče školního poradenského pracoviště ve školním roce 2016/2017 bylo zařazeno 9
ţáků. Byly projednávány doporučení školských poradenských zařízení se zákonnými
zástupci. Také byly zpracovány 3 PLPP, 3 IVP, 1 IVýP s následnými průběţnými
vyhodnoceními v přítomnosti zákonných zástupců.
Přímo ve škole pracovaly pod vedením dyslektických asistentek 2 dyslektické krouţky,
podporu dětem poskytuje také krouţek doučování z AJ. Školu jedenkrát týdně navštěvovala
speciální pedagoţka-logopedka Mgr. Regina Müllerová.
činnost
Dyslektický krouţek I.
Dyslektický krouţek II.
Doučování z AJ
Individuální logopedická
péče

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

počet dětí 2016/2017
6
4
2
4

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)
a) počty
výchovný poradce
školní metodik prevence

fyzický počet
0
1

pracovník ŠPP

1

kvalifikace, specializace
0
Učitelství pro 1.stupeň
ZŠ
učitelství, spec.ped.

dosaţené vzdělání
0
VŠ
VŠ
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úvazek
0
0

školní psycholog
školní speciální pedagog
(netřídní)*

kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání
0
0
0
0

b) věková struktura
0

0

35 – 50 let

50 let–důch. věk/z toho důchodci
1/1

1
-

0
-

0
-

do 35let
výchovný poradce
školní metodik
prevence
pracovník ŠPP
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
identifikátor znevýhodnění
Vývojové poruchy chování
07S0000
celkem

Ročník
5.
3.
-

Počet ţáků
1
1
2

Část IX.
Další údaje o škole
Doplňková činnost školy
Nebyla.
Spolupráce s dalšími subjekty
Stejně jako v minulých letech i ve školním roce 2016/2017 pokračovala spolupráce školy
s různými subjekty při zajišťování volnočasových aktivit ţáků:
Středisko volného času Letokruh zajišťovalo činnost zájmových útvarů Sportovní hry ,
Angličtina hrou, Lesníček.
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Pod vedením paní učitelky Báčové pracoval krouţek AJ . Sportovní hry vedl kapitán
místního fotbalového týmu Jan Alexa.
Škola také vyuţívá dopoledních programů, které SVČ nabízí např. pro EVVO - Jaro oţívá,
Zlatý list.
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
Ošlejšková,Dis , Mgr. Vladimír Pečinka a Petr Křivinka.
Přehled o počtu žáků pracujících v zájmových útvarech a ZUŠ při ZŠ
Útvar
Angličtina hrou
Sportovní hry
Kytara
Klávesy

Počet ž.
9
15
1
1

Útvar
Hra na flétnu
Hudební nauka
Zpěv
Taneční obor

Počet
ž.
8
11
1
19

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 18 ţáků ve dvou skupinách.
Školní jídelna po celý školní rok vyvařovala pro Mateřskou školu na Prostředním Poříčí.
Trvale spolupracujeme s malotřídními školami v okolí (Sulíkov, Deštná, Nýrov, Rozseč)
zejména při pořádání sportovních a kulturních akcí.

Dotace z EU
Škola vypracovávala projekty:
Zabezpečení škol – druhé podání, stále čekáme na výsledky.
Zřízení učebny informatiky – nedošlo k realizaci
Šablony – OP VVV, ZŠ a MŠ Křetín 22 – škola získala celkem 567 810,-Kč na další
vzdělávání ped. pracovníků, doučování ţáků, spolupráci s dalšími školami a na zřízení míst
školních asistentů. Ukončení projektu k 30.6. 2019.

Část X.
Organizace školy ve školním roce 2015/2016
V roce 2016/2017 navštěvovalo školu v I. pololetí 52 a ve II. pololetí 54 ţáků. Výuka
probíhala ve 4 třídách.
Samostatná výuka probíhala v I. třídě, kde bylo vzděláváno 9 ţáků 1. ročníku. Ve II. třídě
pracovaly spojené ročníky 2. a 3. ( 9+9). Ve III. třídě, 4. ročníku 11 ţáků
a ve IV. třídě 5.
ročníku se vzdělávalo 13 ţáků. 1 ţák se vzdělával v 1. ročníku podle §38 ŠZ.
Celkem se tedy vyučovalo ve čtyřech třídách, zřizovatel udělil škole výjimku z počtu ţáků na
třídy
a přispěl na platy zaměstnanců 106 467,- Kč.
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Jsme velmi rádi, ţe nám zřizovatel tuto variantu i v uplynulém roce umoţnil a zafinancoval.
Vzhledem ke vzrůstajícím obtíţím ţáků ( poruchy učení, poruchy chování ) je tato organizace
výuky pro všechny ţáky, rodiče i učitele velkým přínosem.

Příloha č. 1 :

Údaje o prevenci sociálně patolog. jevů - Hodnocení realizace MPP
ve školním roce 2016/2017

Příloha č. 2 :

Údaje o programu EVVO - Hodnocení realizace programu EVVO
ve školním roce 2016/2017

Příloha č. 3 :

Údaje o hospodaření školy – Výroční zpráva o hospodaření školy za rok
2016

V Křetíně 28.9.2017

Mgr. Ivana Pfefrová, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne:
Rada školy projednala dne:
Zřizovatel školy:
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