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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. Petra Procházková 
 
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 
2021/2022 

Počet tříd Počet 
ročníků 

Počet žáků Průměrný počet 
žáků na třídu 

Neúplná ZŠ 5 5 63 12,6 

 
 
Organizace výuky ve školním roce 2021/2022 

Třída Ročník Počet žáků Počet celkem 

I. třída 1. ročník 15 + 1 16 

II. třída 2. ročník 10 + 2 + 1 12 + 1 

III. třída 3. ročník 10 10 

IV. třída 4. ročník 14 14 

V. třída 5. ročník 11 11 

Škola celkem   63 
Pozn. Z celkového počtu žáků jsou 1 žák v prvním ročníku a 2 žáci ve druhém ročníku vzděláváni 
individuálně podle §41 ŠZ.V dubnu 2022 byl do druhého ročníku přijat žák z Ukrajiny. 
 
Třídy a třídnictví 
Třída Třídní učitel 
I.  (1. ročník) Mgr. Jiří Sedláček 
II. (2. ročník) Mgr. Petra Procházková 
III. (3. ročník) Mgr. Pavel Janík 
IV. (4. ročník) Mgr. Eva Havlasová 
V. (5. ročník) Mgr. Vendula Stejskalová 
 
b. Celkový počet žáků v 1.  ročníku: 16 

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):  11,37  
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Přehled úvazků pedagogických pracovníků:   

Mgr. Petra Procházková 1,00 
Mgr. Vendula Stejskalová 1,00  
Mgr. Jiří Sedláček 1,00 
Mgr. Eva Havlasová 1,00 
Mgr. Pavel Janík 1,00 
Mgr. Romana Stránská 0,27 
 Iveta Pospíšilová 0,27 
přepočtené úvazky celkem 5,54 

                  
 
c. Rada školy (školská rada) 
 V měsíci dubnu 2022 proběhly volby do školské rady, rady školy pracovala ve složení: 
  
 Předsedkyně rady: Lenka Benešová   
 

zástupci:  
zřizovatele Mgr. Jan Jež,  

Jan Alexa, DiS. 
zákonných zástupců Ježová  Lucie, 

Mgr. Lžičařová Iveta 
pedagogických pracovníků Benešová Lenka, 

Mgr. Stejskalová Vendula 
 
 
d. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 

Název zvoleného vzdělávacího 
programu 

Číslo jednací V ročníku 

ŠVP ZV – Naše škola   ZSKr 130/2019 1.- 5. ročníku 
 
e. Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu                 
Z 17-01 

Počet Počet 
strávníků 
děti  a 
žáci   

zaměstnanci školy  ostatní* 

921  ŠJ  - úplná   58 14 0 
923  ŠJ – výdejna MŠ Křetín  25  4 0 
923      ŠJ – výdejna MŠ P. Poříčí  28 0 0 
923      ŠJ – výdejna ZŠ Sulíkov  23 0 0 
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), … 
 

f. Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2020 
K 1. 9. 2016 začala školní jídelna vyvařovat také pro MŠ Prostřední Poříčí, k 1. 10. 2017 také pro ZŠ Sulíkov. 
 
Fyzické osoby 3 
Přepočtení na plně zaměstnané 2,35 
 
 
g. Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 
celkem 2 45  2 / přepoč. 0,85 + 0,5  
K 1.9. 2022 bylo zřízeno druhé oddělení ŠD.  
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Činnost družiny ve školním roce 2021/2022 

Školní družina ZŠ ve Křetíně zabezpečuje žákům vhodné využití volného času mimo 
vyučování.  

Ve školním roce 2021/2022 bylo přihlášeno do družiny 45 žáků. Z důvodu navýšení počtu 
žáků bylo zřízeno druhé oddělení školní družiny. Po celý školní rok byl kladen důraz na 
oblasti pracovně – technické, esteticko-výchovné, společensko-vědní, přírodovědné a 
sportovně-zdravotní. Letošní rok jsme se věnovali poznávání všech světadílů. Činnost dětí 
byla zaměřena do čtyř tematických období JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA a do deseti 
měsíčních projektů: 

ZÁŘÍ 
Hola, hola škola volá! 
Letem světem - Evropa. 
 
ŘÍJEN 
Koulelo se jablíčko… 
Letem světem -  Asie. 

LISTOPAD 
Malíř podzim maluje. 
Letem světem - džungle. 
 
PROSINEC 
Čas adventu a Vánoc. 
Letem světem - Arktida. 

LEDEN 
Zimní radovány 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. 
 
KVĚTEN 
Umíme se chovat a jednat. 
Na louce a u lesa. 
 
ČERVEN 
Sport pro každého. 
Hurá prázdniny. 

Výsledky činností, zejména pracovně-technických, byly prezentovány výstavkami dětských 
prací. Snahou družiny bylo především vytvořit vhodné a příjemné prostředí, umožnit 
odpočinek, rozvoj zájmů a schopností a hlavně upevnit kolektivní vztahy.                                                                              
Chlapci preferovali hry ve družině na koberci – především s malým míčkem, rádi stavěli ze 
stavebnice PONY, KAPLA a velkých plastových kostek. Děvčata ráda hrála stolní hry PLNÝ 
KURNÍK, NOEMOVA ARCHA, RYCHLÝ JAKO RYS, UBONGO, 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) a práce se zažehlovacími korálky. Starší děti rády skládaly 
hlavolamy a zkoušely jednoduché pokusy (lávovou lampu, difuzi barev atd.). Hodně času 
jsme trávili venku. 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 housenky. Vyráběli 
jsme vlaštovky, draky, panáčky z dýní, podzimní dámu, povídali si o barvách podzimu, kreslili 
náš portrét a zdobili družinu. Sklízeli jsme jablíčka na zahradě a pekli štrúdl. Také nás 
navštívil kouzelník Lukáš a pobavil děti svým vystoupením. 

 

ZIMA 

Před Vánocemi jsme si vyprávěli o adventu, vyráběli jsme adventní kalendář, vánoční přání, 
psali dopis Ježíškovi, zdobili stromeček. Za odměnu na nás čekala vánoční nadílka. 
Nezapomněli jsme ani na zvířátka a nazdobili jim stromeček ovocem a zeleninou. Navštívili 
jsme místní kostel, kde jsme si prohlédli betlém a zazpívali koledy. Rádi jsme chodili na 
vycházky do zimní přírody. Vyráběli jsme andílky z drátku, sněhuláky, Tři krále, sněžítka, 
obrázky ze slaného těsta a masopustní masky. Kreslili zimní olympijské sporty a pořádali 
zimní olympiádu. 

 

JARO 

Na jaře jsme chodili na průlezky, na hřišti jsme hráli vybíjenou a fotbal. K tématu jaro a pálení 
čarodějnic jsme vyráběli čarodějnice, pavouky, zdobili družinu, hráli hry a soutěžili v různých 
čarodějnických disciplínách. Na Velikonoce jsme vyřezávali zajíčky z balzového dřeva, seli 
obilí a pekli buchtu. Kreslili jsme sluníčka a čápi. Pozorovali jsme brouky v trávě a hledali 
jejich názvy. Ke Dni matek jsme vyrobili drátovaná srdíčka na kamínku a přáníčka. Na Den 
knihy jsme navštívili místní knihovnu a vypůjčili si několik knih.  

DEN KNIHY – navštívili jsme místní knihovnu 

DEN ZEMĚ – uklízeli jsme dětské hřiště a učili se recyklovat. 

DEN RODINY – povídali jsme si o rodině a jak pomáháme rodičům. 

 

LÉTO 

V létě jsme trávili mnoho času v přírodě nebo jsme sportovali na hřišti. Pořádali jsme 
družinový víceboj, kdy jsme soutěžili v různých disciplínách (skok z místa, běh na 100m, 
hod). Povídali jsme si o zvířátkách v ZOO, učili se světové strany a vyráběli chobotnice a lvy. 
Na MDD jsme se vydali na LOVECKÉ SAFARI, v lese jsme plnili spoustu vědomostních 
úkolů a hledali poklad se sladkou odměnou.  

 

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 přepočtené 

os./fyzické os. 
100% 

učitelé pro 1. stupeň ZŠ 5,54/7  

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

5,27/6 95%   kvalif.    

výše úvazku vyučovaná nekvalif.  0,27/1 5% 
celkem 5,54/7 95% / 5 % 

     kvalif.   nekvalif. 
 
Přehled pedagogických pracovníků 
 
Příjmení, jméno úv.  Vzdělání Aprobace Pracovní zařazení 
Havlasová Eva, Mgr.. 1,0 VŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ učitelka 
Janík Pavel, Mgr. 1,0 VŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

Speciální pedagogika  
učitel 

Procházková Petra, Mgr. 1,0 VŠ  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
 

ředitelka školy 
učitelka 

Pospíšilová Iveta 0,85 
0,27 

SŠ Vychovatelství vychovatelka 
učitelka 

Piálková Helena, Ing. Bc. 0,5 VŠ Vychovatelství 
Asistent pedagoga 

vychovatelka 

Sedláček Jiří, Mgr. 1,0 VŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
Speciální pedagogika 

učitel 

Stejskalová Vendula, 
Mgr. 

1,0 VŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
Speciální pedagogika 

učitelka 

Stránská Romana Mgr. 0,27 VŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
Speciální pedagogika 

učitelka 

 
 
2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2021/2022 nastoupili 

na školu: 0 
 
3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2021/2022 odešli                

ze školy: 1  
 
 

4. Přehled nepedagogických pracovníků  
 
Příjmení, jméno Úvazek Pracovní zařazení 
Pelíšková Marie 100% Školnice ZŠ   
Zelinková Hana   90% Kuchařka  
Palová Lenka   50% 

  20% 
Vedoucí stravování  
Admin. a spisový pracovník                

Minářová Libuše   50% Účetní  
Čuhelová Marta 100% Kuchařka  
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5.  Věkové složení učitelů  
Věk Učitelé 

Muži Ženy 
do 35 let 0 0 
35-50 let 1 5 
nad 50 let 1 0 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 
Celkem 2 5 
Mateřská dovolená 0 0 
 
 
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 
školy 
 

Typ kurzu pracovník 

Výuka ČJ pro žáky s SVP Stejskalová 
Singapurská matematika Stejskalová 
Obtížná jednání s rodiči Stejskalová 
Techniky sebehodnocení, metody na podporu 
rozhodování 

Procházková  

Oblastní kolokvium kabinetu ICT Stejskalová 
Učíme hravě a netradičně – výuka AJ Stejskalová 
Formativní hodnocení – zvýšení efektivity v M Stejskalová 
Svobodná hra dětí jako přirozená forma učení Stejskalová 
Jak na nový RVP ZV ve škole – pro ředitele Procházková 
Prevence školní neúspěšnosti, předcházení SPU Procházková, Stejskalová 
Práce s emocemi u dětí Stejskalová 
Dopady distanční výuky na projevy chování - agrese Stejskalová 
Úvod do programování Scratch Stejskalová 
Učím (budu učit) informatiku Stejskalová 
Rozvoj digitálních kompetencí -  skupinová intervize Stejskalová 
Péče o žáky s podpůrnými opatřeními Procházková, Stejskalová 
Kontrola ČŠI – časté chyby Procházková 
Rozvoj grafomotoriky Procházková 
Nová informatika – využití stavebnic LEGO Stejskalová 
Začleňování žáků cizinců do výuky I Procházková 
Začleňování žáků cizinců do výuky II Procházková 
Seminář pro ředitele ZŠ a MŠ k začleňování 
ukrajinských žáků 

Procházková 

Komunikace s žáky s problémovým chováním a rodiči Havlasová 
Čeština jako druhý jazyk 1.část Procházková 
Čeština jako druhý jazyk 2.část Procházková 
Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním 
prostředí 

Procházková 

Prvouka činnostně ve 2. ročníku Pospíšilová 
Žák - cizinec Procházková 
Hodnocení žáků – cizinců – kulatý stůl Procházková 
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Jak učit a naučit Stejskalová 
Informatika na 1. stupni ZŠ Stejskalová 
  
Celkem   31 kurzů 

 
 
Další vzdělávání provozních pracovníků 
Typ kurzu pracovník 
Interní audit systému HACCP Palová 
Metodika výživy dětí a žáků v ŠJ Palová 
Hygienické minimum v ŠJ Palová, Čuhelová, Zelinková 
  
Celkem 5 kurzů 
 
 
7. Romský asistent: (ANO/NE)   NE 
    Jiný asistent  ANO – od září 2021 do června 2022 školní asistent – paní Romana Tichá 
(úv.0,5)  - plně hrazeno z projektu Šablony III. 
 
 
 

Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
 
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo s 
 vyznamenáním 

Prospělo        
bez  

Neprospělo 
bez (*) 

Opakují 

1. 16 
 

16 0 0 0 

2. 12 12 0 0 0 

3. 10 
 

9 1 0 0 

4. 14  
 

14 0 0 0 

5. 11 
 

9 2 0 0 

Celkem za školu 63 60 3 0 0 

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2022 
 
 
 
 
2. Udělená kázeňská opatření a snížený stupeň z chování za rok 2021/2022: 
 
ročník počet žáků napomenutí 

TU 
důtka TU napomenutí 

ŘŠ 
důtka ŘŠ 

1.- 5. ročník 63  0 0 0 0 
 
Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 
3 0 0 

 
 
3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2021/2022 : 0 
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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 
  třídním učitelům 6. ročníku. Průběžně se zajímáme o studijní výsledky a chování  našich 
žáků na 2. stupni ZŠ. 
 
 

Část IV . 

Údaje o výsledcích kontrolní činnosti  
/datum, typ provedené kontroly/ 

 
a)  FINANČNÍ KONTROLA – provedena zřizovatelem školy, dne 8. 12. 2021 - bez 

připomínek, v souladu s platnými zákony. 
. 

 

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 přijetí k povinné školní docházce podle § 46 13 0 
O odkladu povinné školní docházky podle § 37 3 0 
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 
Povolení individuálního vzdělávání žáka § 41 1 0 
Zrušení individuálního vzdělávání žáka § 41 1 0 
Další dle § 165 0 0 
 
Počet žáků přijatých do 1. ročníku pro rok 2022/2023: 13, z toho 1 x individuální vzdělávání  
 
 

Část VI. 

Další údaje o škole  
 
Vzdělávání žáků se specifickými potřebami 
  
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 potřebných 
pracovních návyků a důkladné osvojení základů čtení, psaní a počítání. Tím předcházíme 
školní neúspěšnosti dětí preventivně. Žákům, kteří to potřebují, poskytujeme doučování i 
podporu paní asistentky, která v uplynulém školním roce byla financována z projektu 
Šablony III (dotace EU). Na základě vykázaného počtu žáků byla škole přidělena účelová 
dotace na doučování z Národního plánu obnovy. Tato podpora byla využita ve všech třídách 
a do individuálního nebo skupinového doučování bylo zařazeno 40 žáků naší školy. 

 
 



 10

Část VII. 

Zhodnocení a závěr 
 
 
Z plánu práce školy:  
I tento školní rok byl poznamenám pandemií COVID-19 a nařízenými protiepidemickými 
opatřeními. Naše škola byla uzavřena z důvodu nařízené karantény od 6. do 10. prosince 
2021, kdy probíhala povinná distanční výuka v prostředí Google Classroom. Mnoho 
tradičních a plánovaných akcí se s ohledem na zavedená protiepidemická opatření nemohla 
konat a byla zrušena. Druhé pololetí školního roku bylo poznamenáno válkou na Ukrajině – 
od 11.4. 2022 byl přijat žák z Charkova do druhého ročníku. 
 
Září 
Slavnostní zahájení školního roku 
Zahájení činnosti ZUŠ Letovice  
Zahajovací třídní schůzky 
 
Říjen 
Zahájení činnosti – SVČ Letokruh LETOVICE 
Odpadové hospodářství – nový systém třídění v obci i ve škole 
 
Listopad 
Dopravní hřiště Blansko – 4.+5. ročník 
Třídní schůzky – individuální, případně on-line 
 
Prosinec 
Mikulášská nadílka 
Vánoční nadílka ve třídách 
 
Leden 
Tříkrálová koleda 
Zahájení kurzu plavání – 2.+3.+4. ročník 
Třídní schůzky - individuálně 
Výpis z pololetního vysvědčení 
 
 
Únor 
Beseda pro rodiče předškoláků – školní zralost  
Zahájení práce ESS – MŠ Křetín, MŠ Prostřední Poříčí  
 
Březen 
Knihovna Letovice – oddělení pro děti a mládež 
Místní knihovna Křetín 
 
Duben 
Zápis do 1. ročníku ZŠ – individuálně 
Dopravní hřiště Blansko – 4.+5. ročník 
Den Země – sběr odpadků 
 
Květen 
Besídka pro maminky 
Planetárium Brno – exkurze pro 3.+4.+5. ročník 
Testování SCIO (5. ročník) 
Zápis dětí do MŠ  
Sportovní olympiáda 
Sběr starého papíru 
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Červen 
Individuální třídní schůzky 1. – 4. ročník 
Setkání rodičů budoucích prvňáčků s paní učitelkou – Mgr. Petra Procházková 
Schůzka rodičů žáků 5. ročníku – přechod do ZŠ Letovice, Mgr. Šos a Mgr. Štesl (ředitel a 
zástupce pro 2. stupeň ZŠ Letovice) 
Cvičení CO v přírodě – dopoledne s místními hasiči 
Školní výlety 
 
Slavnostní ukončení školního roku 2021/2022 za účasti všech žáků a zaměstnanců ZŠ            
proběhlo 30.6. před školou. Paní ředitelka poděkovala všem za práci a mimořádné úsilí 
vynaložené v uplynulém školním roce a popřála všem krásné prázdniny.  
 
 
 

Část VIII. 

Poradenské služby v základní škole 
 
Naše škola spolupracuje se spádovou OPPP Vyškov, pracoviště Boskovice. Přímo na škole 
pracuje Školní poradenské pracoviště – pověřeným pracovníkem (koordinátorkou) je Mgr. 
Vendula Stejskalová, školní metodička prevence je Mgr. Eva Havlasová. Dále dle potřeby 
využíváme i služeb SPC Blansko. Do péče školního poradenského pracoviště ve školním 
roce 2020/2021 bylo zařazeno 9 žáků. 
Zvláštní péči věnovala ředitelka žákovi z Ukrajiny (nástup v dubnu 2022 – individuální 
doučování a pravidelné konzultace s maminkou).  
 

 
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 
a)  počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 
výchovný poradce 0 0 0 
školní metodik prevence 1 Učitelství pro 1. stupeň 

ZŠ 
VŠ 1. stupeň ZŠ 

 
 úvazek kvalifikace, specializace dosažené 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 1 0 

 
c) další vzdělávání poradenských pracovníků 

metodik prevence – Mgr. Eva Havlasová -  Komunikace s žáky s problémovým chováním 
a jejich rodiči 

Prevence školní neúspěšnosti, předcházení SPU – Mgr. Vendula Stejskalová 
     Péče o žáky s podpůrnými opatřeními – Mgr. Vendula Stejskalová 
     Dopady distanční výuky na projevy chování – agrese – Mgr. Vendula Stejskalová 
 

 



 12

 
 
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 Ročník Počet žáků 
celkem - 0 

 

Část IX. 

Další údaje o škole 
 
 
Doplňková činnost školy 
                                                      Nebyla. 
 
 
Spolupráce s dalšími subjekty 
 
Zřizovatel – velmi si vážíme nadstandardní a velmi dobré spolupráce se zřizovatelem – Obcí 
Křetín. Realizovalo se zasíťování všech učeben a kanceláří vysokorychlostním internetem 
(říjen 2021) a výměna dvou starých plynových kotlů za nové a účinnější (leden 2022) 
 
Středisko volného času  Letokruh zajišťovalo činnost zájmového útvaru Angličtina hrou 
pod vedením Mgr. Evy Havlasové.  Tradiční Sportovní hry – trenér Jan Alexa. Nově zahájil 
činnost kroužek Šikovné tlapky pod vedením paní Heleny Pěnkové. 
  
Základní umělecká škola Letovice prováděla výuku žáků v oborech Hra na kytaru, Hra na 
klávesy, Hra na flétnu, Zpěv, Hudební nauka, Taneční obor a Dramatický obor. Vyučovali 
ing. Milan Hakl, Monika Ošlejšková,Dis., Mgr. Jiří Sedláček a  Mgr. Vladimír Pečinka.  
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 17  žáků ve dvou skupinách.  
 
Dotace z EU 
Na zdařilý projekt Šablony II navazujeme – v jarním období 2021 ředitelka zpracovala a 
podala projektovou žádost Šablony III. Tato byla schválena a od 1.9. 2021 jsme zahájili další 
financování asistentek v MŠ a  ZŠ. Součástí projektu je i organizace projektových dnů pro 
děti a žáky naší školy. 
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Část X. 
Organizace školy ve školním roce 2021/2022 

 
V roce  2021/2022 navštěvovalo školu 64 žáků. Výuka probíhala v 5 třídách. 
Jsme velice rádi, že se každý ročník mohl vzdělávat samostatně. Dále 3 žáci školy pracovali 
dle §41 ŠZ -  individuální vzdělávání a byli vzděláváni rodiči doma.   
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 :   Údaje o prevenci sociálně patologických jevů - Hodnocení realizace MPP  
     ve školním roce 2021/2022 
 
Příloha č. 2 :   Údaje o programu EVVO - Hodnocení realizace programu EVVO  
     ve školním roce 2021/2022 
 
Příloha č. 3 :  Údaje o hospodaření školy – Výroční zpráva o hospodaření školy za rok   
     2021 
 
 
 
 
 
 
V Křetíně 31. 8. 2022        Mgr. Petra Procházková, ředitelka školy  
 
 
 
 
 
 
 
Pedagogická rada projednala a schválila dne:  31. 8. 2022 
 
 
Rada školy projednala a schválila  dne: 31.8.  2022   
 
 
Zřizovatel školy:   


