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

Výroční zpráva o činnosti základní školy

ve školním roce 2017/2018

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
2017/2018
Malotřídní ZŠ

Počet tříd
3

Počet
ročníků
5

Počet ţáků
46

Průměrný počet
ţáků na třídu
15,33

Pozn. Z celkového počtu žáků 1 žák vzděláván dle §38 ŠZ.

Organizace výuky ve školním roce 2017/2018
TŘÍDA
I. třída

Ročník
1. ročník

Počet ţáků
11

II. třída

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

7+1
8
9
10

III. třída
Škola celkem

Počet celkem
11

16
19
46

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

Třídní učitel
Ludmila Kroupová
Mgr. Ivana Pfefrová
Mgr. Vendula Báčová

b. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 11
Průměrný počet ţáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):

12,02
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Přehled úvazků pedagogických pracovníků:

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

0,41
1,00
1,00
1,00
0,36
3,77

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 1.3.
1.3.
ŠVP ZV – Naše škola 1.4. ( Inkluze)
1.4.

V ročníku
3., 4., 5.
2., 1.

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

921
923
923
923

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

Počet

Počet
strávníků
děti a
ţáci
45
24
19
15

zaměstnanci školy

ostatní*

10
4
0
0

0
0
0
0

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

f. Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2017
K 1. 9. 2016 začala školní jídelna vyvařovat také pro MŠ Prostřední Poříčí, k 1. 10. 2017 také pro ZŠ Sulíkov.
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

3
2,21

g. Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
počet oddělení ŠD
počet dětí v ŠD
počet vychovatelů ŠD
celkem
1
30
2 / přepoč. 0,77
Stále vyuţíváme navýšené kapacity – 30 ţáků, 3x týdně vypomáhá vychovatelce další ped.
pracovnice na úvazek 0,1.
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Činnost družiny ve školním roce 2017/2018
Školní druţina ZŠ ve Křetíně zabezpečuje ţákům mimo vyučování vhodné vyuţití volného
času.
Ve školním roce 2017/2018 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 pod
názvem: CESTA Z POKLADEM.
ZÁŘÍ – příprava na pevnině.
ŘÍJEN – přírodovědné ostrovy.
LISTOPAD – ostrov duchů.
PROSINEC – vánoční ostrovy.
LEDEN – ostrov sportu.
ÚNOR – karnevalové ostrovy.
BŘEZEN – pohádkové ostrovy.
DUBEN – ostrov dopravy.
KVĚTEN – zdravotní ostrovy.
ČERVEN – dopluli jsme k cíli.

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
různé stavby z dřevěné stavebnice PONY, sestavovali elektrické obvody a hráli košíkovou.
Děvčata ráda hrála stolní hru FARMÁŘ, UBONG, KVARTETO, MONOPOLY, MON STARS,
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, na kterých
jsme sbírali a poznávali houby 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 ze šišek, jablíčka,
vyřezávali dýně, povídali si o barvách podzimu, kreslili náš portrét a zdobili druţinu. Vydali
jsme se na přírodovědné ostrovy a ostrov duchů. Oslavili jsme Den stromů, rozloučili se s
vlaštovkami a kreslili strašidelný hrad na HALLOWEEN.
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SVĚTOVÝ DEN STROMŮ – četli jsme pohádku Kouzelný strom, který jsme následně
nakreslili.
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. Rádi jsme chodili na vycházky do zimní
přírody. Vyráběli masopustní masky, krmítka pro ptáčky, povídali si o tom, co dělají zvířata
v zimě a v cirkusu. Vypluli jsme na vánoční ostrovy, ostrovy sportu a karnevalové ostrovy.
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 zajíčky, přáníčka a
kraslice. 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 pohádkové ostrovy a ostrovy
dopravy.
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 park a okolí, kreslili plakát.
LÉTO
V létě jsme trávili mnoho času v přírodě nebo jsme sportovali na hřišti. Dětem se velice líbilo
batikování triček. MDD jsme oslavili soutěţemi a na děti čekala i sladká odměna. Učili jsme
se ošetřit drobná poranění a poskytnout první pomoc. Potom jsme se vydali ZA POKLADEM
KAPITÁNA FLINTA, plnili jsme různé úkoly a hledali ukrytý poklad. Dopluli jsme na zdravotní
ostrovy a konečně do cíle. V cíli na nás čekalo sladké překvapení.
28. 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.
3,77/5
2,41 / 5

Sb.

výše úvazku vyučovaná nekvalif.
celkem

1,36/5
3,77/5

100%

64%
kvalif.

/ 36%
nekvalif.
36%
64% / 36 %
kvalif.
nekvalif.
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Přehled pedagogických pracovníků
Příjmení, jméno
Derňárová Dagmar, Mgr.
Kroupová Ludmila
Pfefrová Ivana, Mgr.

úv. Vzdělání
0,41 VŠ
1,0
SŠ
1,0
VŠ

Pospíšilová Iveta

SŠ

Báčová Vendula, Mgr.

0,67
0,36
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, jednotlivá zkouška z
PG

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

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/2018 nastoupili
na školu: 0

3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/2018 odešli
ze školy: 1

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 spisový 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
1
2
1
0
1
5
0

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků
školy
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pracovník
Pfefrová
Pfefrová
Pfefrová
Pfefrová
Pfefrová
Pfefrová
Pfefrová
Pfefrová
Báčová
Báčová
Báčová
Kroupová
Kroupová
Pospíšilová

Typ kurzu
Školský zákon – změny a úpravy
Školení MAS
MAP- zpracování plánů regionu
Psychická odolnost, jak jí dosáhnout
Minimální prevence – okresní porada
Změny školské legislativy, Brno, 3. 7. 2017
Inkluze ve školách, PPP Boskovice
Role ředitele v systému poradenství
Kurz AJ pro pokročilé ( 56h)
Ţák s potřebou podpůrných opatření
Inspirace pro M a Př
Pomůcky a materiály ve výchově řeči
Síla příběhu – konference EVVO
Netradiční techniky

21 kurzů

Celkem

Další vzdělávání administrativních pracovníků
pracovník
Palová
Palová, Čuhelová
Palová
3 kurzy

Typ kurzu
Nové datové schránky OVM
Seminář pro školní jídelny
Nebojte se GDPR
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
ţáků
11
7

3.

8

6

2

0

0

4.

9

4

5

0

0

5.

10
45

8
36

2
9

0
0

0
0

Celkem za školu

Prospělo s
Prospělo
vyznamenáním bez
11
0
7
0

Neprospělo Opakují
bez (*)
0
0
0
0

*) počet ţáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2018

2. udělená kázeňská opatření a snížený stupeň z chování za rok 2017/2018:
ročník

napomenutí
TU
2

počet ţáků

0
0
/
Stupeň chování

Počet

důtka TU
0

napomenutí
ŘŠ
0

důtka ŘŠ
0

% z počtu všech ţáků školy
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2
3

0
0

0
0

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2017/2018 : 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. 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.
.

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 2018/2019 : 14

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
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školní neúspěšnosti dětí preventivně. Ţákům, kteří to potřebují, poskytujeme speciálně
pedagogickou podporu, která v uplynulém školním roce byla podpořena ze Šablon (dotace
EU).
činnost
Doučování I.
Doučování II.
Doučování z AJ

vyučující
Kroupová L.
Báčová V.
Derňárová D.

počet dětí 2017/2018
6
6
4

Část VII.
Zhodnocení a závěr
Z plánu práce školy:
Září
Slavnostní zahájení školního roku
Program EVVO v lesní školce Jelínek, Kunštát
Říjen
Výstava Jany Svobodové – Vnímání světa kolem nás
Den stromů
Listopad
Beseda o historii obce Křetín
Třídní schůzky
Prosinec
Vánoční jarmark, Rozsvícení Vánočního stromu
Mikulášská nadílka
Rozpustilé pohádky – divadelní představení
Vánoční posezení ve třídách
Leden
Projektový týden – Zvířata
Duo EDEN – vystoupení se zvířaty
Třídní schůzky
Výpis z pololetního vysvědčení
Únor
Bobování
Zahájení práce ESS
Bruslení ve spolupráci s HC Boskovice
Březen
Velikonoční dílna
Den vody
Duben
Den Země
Zápis do ZŠ
Úklid břehu přehrady Křetínky
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Květen
Besídka pro maminky
Školní výlet – Punkevní jeskyně, rozhledna Veselice Podvrší
Červen
Ukončení výcviku v plavání
3. křetínská sportovní olympiáda – oslava Dne dětí
Účast ţáků školy na soutěţi malotřídek Sulíkovská veverka
Rozlučka s páťáky
Slavnostní ukončení školního roku 2017/2018 za účasti všech ţáků a zaměstnanců ZŠ
proběhlo ve školní druţině. Paní ředitelka poděkovala všem za práci a úsilí, vynaloţené
v uplynulém školním roce, popřála všem krásné prázdniny a zároveň se s přítomnými
rozloučila.

Část VIII.
Poradenské služby v základní škole
- škola spolupracuje se spádovou Pedagogicko psychologickou poradnou v Boskovicích.
Přímo na škole pracuje Školní poradenské pracoviště.
Do péče školního poradenského pracoviště ve školním roce 2017/2018 bylo zařazeno 12
ţáků. Byly projednávány doporučení školských poradenských zařízení se zákonnými
zástupci. Také byly zpracovány PLPP, IVP s následnými průběţnými vyhodnoceními v
přítomnosti zákonných zástupců.

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

výchovný poradce
školní metodik prevence

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

úvazek
kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání
školní psycholog
0
0
0
školní speciální pedagog
0
0
0
(netřídní)*
*) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č. j. 13 409/98/24, bod 2.6.

b) věková struktura
0

1

35 – 50 let

50 let–důch. věk/z toho důchodci
0

-

-

-

do 35let
výchovný poradce
školní metodik
prevence
školní psycholog
školní speciální
pedagog

c) další vzdělávání poradenských pracovníků
Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků:
metodik prevence – Mgr. Ivana Pfefrová : Setkání metodiků
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2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk)
Nebylo čerpáno.
b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m.
Brna, sponzor, jiné. Nebylo čerpáno.
3. Individuální integrace
Typ postiţení
celkem

Ročník
-

Počet ţáků
0

Část IX.
Další údaje o škole
Doplňková činnost školy
Nebyla.
Spolupráce s dalšími subjekty
Stejně jako v minulých letech i ve školním roce 2017/2018 pokračovala spolupráce školy
s různými subjekty při zajišťování volnočasových aktivit ţáků.
Středisko volného času Letokruh zajišťovalo činnost zájmových útvarů Sportovní hry,
Angličtina hrou.
Pod vedením paní učitelky Báčové pracoval krouţek AJ. Sportovní hry vedl Martin Holas.
V důsledku malého zájmu nepracoval kouţek Lesníček ani Výtvarka.
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 14 ţáků ve dvou skupinách.

Dotace z EU
Škola vypracovávala projekty:
Zabezpečení škol – projekt byl přijat MŠMT. Na zabezpečení budovy Mateřské školy
ve Křetíně – videotelefon, oprava dveří- jsme obdrţeli z MŠMT 40 000,-Kč.
Obnova PC učebny – bohuţel se nepodařilo zpracovat ţádost do poţadovaného termínu.
Úprava školní zahrady ve stylu přírodních zahrad – v lednu 2017 byla podána ţádost,
čekáme na rozhodnutí.
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Část X.
Organizace školy ve školním roce 2017/2018
V roce 2017/2018 navštěvovalo školu 46 ţáků. Výuka probíhala ve 3 třídách.
Samostatná výuka probíhala v I. třídě, kde bylo vzděláváno 11 ţáků 1. ročníku. Ve II. třídě
pracovaly spojené ročníky 2. a 4. Ve III. třídě, spojené ročníky 4. a 5.
Příloha č. 1 :

Údaje o prevenci sociálně patolog. jevů - Hodnocení realizace MPP
ve školním roce 2017/2018

Příloha č. 2 :

Údaje o programu EVVO - Hodnocení realizace programu EVVO
ve školním roce 2017/2018

Příloha č. 3 :

Údaje o hospodaření školy – Výroční zpráva o hospodaření školy za rok
2017

Mgr. Ivana Pfefrová, ředitelka školy

V Křetíně 31. 7. 2018

Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2018
Rada školy schválila dne:

2.10.2018

Zřizovatel školy:
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