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

Výroční zpráva o činnosti základní školy

ve školním roce 2009/2010

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

Statutární zástupkyně ředitelky 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
2009/2010
Malotřídní ZŠ

Počet tříd
3

Počet
ročníků
5

Počet žáků
36

Průměrný počet
žáků na třídu
12

Organizace výuky ve školním roce 2009/2010
TŘÍDA
I. třída
II. třída
III. třída
-

Ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4.ročník
5. ročník
-

Počet žáků
9
5
5
7
10
-

Počet celkem
14
12
10
36

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

Třídní učitel
Ludmila Kroupová
Mgr. Petra Procházková
Mgr. Dagmar Derňárová
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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): 10,71

c. Rada školy (školská rada)
V uplynulém školním roce pracovala při škole nová 6-ti členná Rada školy v tomto složení:
- zástupci zřizovatele:
Antonín Tušla, Mistr
Milan
- zástupci z řad zákonných zástupců žáků: Novotná Pavla, Švábová Martina
- zástupci z řad pedagogických pracovníků: Benešová Lenka, Pospíšilová Iveta
Předsedkyně rady:

d.

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.

Název zvoleného vzdělávacího
programu
Základní škola
ŠVP pro základní vzdělávání
Naše škola

e.

Číslo jednací

V ročníku

16 847/96-2
1. 9. 2007

4. - 5.
1. - 3.

Zařízení školního stravování

Typ jídelny- dle výkazu Z 1701
921
923

Lenka Benešová

ŠJ - úplná
ŠJ – výdejna

Počet

Počet strávníků
zaměstnanci školy

děti a
žáci
35
28

ostatní*

10
3

0
0

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

f.

Počet pracovníků školního stravování k 31.10.2009

Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

g.
ŠD
celkem

3
2,05

Školní družina, která je součástí základní školy
počet oddělení ŠD
1

počet dětí v ŠD
25

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

Z činnosti školní družiny :
Ve školním roce 2009/2010 pracovala ve školní družině jako vychovatelka Iveta Pospíšilová,
která se vrátila po mateřské dovolené. Činnost ŠD se rozvíjela v oblastech pracovnětechnické, esteticko-výchovné, společensko – vědní, přírodovědné, sportovně zdravotní a
hudební, celkově se jednotlivé činnosti prolínaly podle tematických období – Jaro, Léto,
Podzim, Zima.
Děti tančily, zpívaly karaoke. Ve dnech, kdy to počasí dovolilo, využívaly děti ke sportovním
činnostem okolí školy, případně podnikly vycházku po obci.
Z dalších činností se věnovaly tradičně konstruktivním hrám se stavebnicí, plastelínou,
využívaly stolní hry, DVD přehrávač, počítačové hry (taktéž výukové programy), vyráběly
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Vánoční přání, dárečky pro prvňáčky k zápisu, výrobky pro Vánoční jarmark a další
drobnosti, především z papíru, textilu, barev na sklo, věnovaly se malbě a kreslení. Velmi
oblíbenou hrou byl stále stolní fotbal.
Zájem o docházku byl již tradičně značný.
PODZIM
Na podzim převládaly především seznamovací hry ve družině a sportovní hry na hřišti –
fotbal, vybíjená. Sbírali jsme listy, které jsme lisovali a kaštany, ze kterých jsme následně
zhotovovali zvířátka. Vyráběli jsme ve družině papírové draky, ježky, jablíčka,…. 13. října
proběhla v družině DRAKIÁDA – donesli jsme si draky kupované i vlastoručně vyrobené.
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
betlémky, řetězy, svícny, adventní věnce, přáníčka, stromečky z korálků,…..). Před
Vánocemi jsme pekli, zdobili perníčky a zpívali koledy. Na chodbě školy jsme vystavili velký
betlém. Pokud byl sníh, chodili jsme ven sáňkovat a bobovat.
Únor jsme zaměřili na masopust a výrobu masek.
21. ledna soutěž DEGUSTÁTORŮ – podle chuti jsme rozeznávali druhy ovoce.
23. února jsme hráli ČOKOLÁDOVOU BITVU – cvičili jsme svoji rychlost a obratnost.
JARO
Na jaře jsme chodili na průlezky, hráli jsme vybíjenou. V souvislosti s Velikonocemi proběhly
ve družině 31. března ,,Velikonoční dílnička“ .Vyráběli jsem dekoraci ze slámy (zápich do
květináče ve tvaru zajíce). K tématu jaro a pálení čarodějnic jsme kolektivně vyrobili plakáty,
které jsme následně vystavovali na chodbě školy.
17. března – navštívili jsme místní knihovnu
2. dubna Den dětské knihy – přinesli jsme si své oblíbené knihy, povídali jsme si o nich a
následně vystavili na chodbě školy.
V souvislosti se Dnem hluku jsme 29. dubna drželi bobříka mlčení.
Na začátku května proběhla ve družině besídka pro maminky. Zhotovili jsme pro ně krásné
dárky (batikované tašky).
10. května PUZZLIRIÁDA - soutěžili jsme ve skládání puzzlí
LÉTO
V měsíci červnu jsme vyhlásili výtvarnou soutěž na téma NAŠI PANOVNÍCI.
Uskutečnili jsme pěveckou soutěž SUPERSTAR, na které jsme měli možnost využít karoake
skladeb.
1. června jsme slavili MDD – soutěžili jsme ve družině.
8. června jsme se vydali na PIRÁTSKOU VÝPRAVU a zahráli jsme si stopovanou.
29. června jsme se rozloučili ,,Hostinou na rozloučenou“ – povídali jsme si o svých plánech
na prázdniny a tancovali.
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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
Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004

4,03 / 5
2,76 / 5

Sb.

69 %
kvalif.

100%
/
31 %
nekvalif.

Pozn. Nekvalifikovaná pracovnice úv. 1,0 má 25 let praxe na 1. stupni ZŠ.

Přehled pedagogických pracovníků
Příjmení, jméno
Derňárová Dagmar, Mgr.
Kroupová Ludmila
Procházková Petra, Mgr.

Vzdělání
VŠ
SŠ
VŠ
SŠ

Aprobace
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Vychovatelství
Učitelství pro 1.stupeň ZŠ,
AJ pro 1.stupeň ZŠ
Vychovatelství

Pracovní zařazení
učitelka
učitelka
učitelka, statutární
zástupkyně ředitelky
vychovatelka, učitelka

Pospíšilová Iveta
Květenská Ivana, Mgr.

VŠ

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

učitelka

Velkou změnou v uplynulém školním roce byl odchod paní ředitelky Mgr. Ivany Pfefrové
na mateřskou dovolenou. Na dobu čerpání její mateřské a rodičovské dovolené byla do
funkce statutární zástupkyně ředitelky školy jmenována Mgr. Petra Procházková.

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/2010 nastoupili
na školu: 0
3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/2010 nastoupili
na školu: 1, úvazek 0,09
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/2010 odešli ze
školy: 0
5.

Přehled nepedagogických pracovníků

Příjmení, jméno
Dvořáková Helena
Bačovská Jana
Palová Lenka
Minářová Libuše
Janků Zdeňka

Úvazek
100%
75%
30%
25%
100%

Pracovní zařazení
Školnice
Kuchařka
Vedoucí stravování
Účetní
Kuchařka
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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
2
1
2
0
0
5
1

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků
školy
Typ kurzu
Profesní průprava zástupců ředitele, 32 h
Šikana v praxi
Návaznost předškolního a základního vzdělávání – ESS, 20 h
Zákoník práce pro ředitele škol a školských zařízení
Dysortografie – specifická vývojová porucha učení
Náměty projektových her pro ŠD s celoročním využitím
Modely chování problémových dětí a jejich řešení v různých
situacích
Je EVVO na 1. stupni starostí jednoho pedagoga, nebo
průřezovým tématem všech ?
Jak pracovat v TV se zdravotně oslabenými žáky
Sdílení dobrých praxí škol Jm kraje (MŠ)
Sněhová vločka (projektové vyučování)

Předcházení SPU
Kouzlo starého kalendáře

Celkem 13 kurzů

Počet zúčastněných
pracovníků
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1

1
1

Celkem 15 účastníků

8. Romský asistent: (ANO/NE) NE
Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob) NE
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Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za školu

Počet
žáků
9
5
5
7
10
36

Prospělo s
Prospělo
vyznamenáním bez
9
0
5
0
4
1
5
2
6
4
29

Neprospělo Opakují
bez (*)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0

0

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2010

2. Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
0
0

% z počtu všech žáků školy
0
0

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2009/2010: 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
Na rozdíl od předcházejících let nebyla v ZŠ Letovice svolána schůzka hodnotící úspěšnost
žáků při přestupu na 2. stupeň ZŠ.
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Část IV .
Údaje o výsledcích kontrolní činnosti
/datum, typ provedené kontroly/

a) Česká školní inspekce
- v uplynulém školním roce nebyla na škole prováděna inspekční činnost.
b)

VZP – odvod pojistného na zdravotní pojištění
- nebylo zjištěno porušení ustanovení zákonů

c)

FINANČNÍ KONTROLA – provedena zřizovatelem školy, bez připomínek.

d)

KHS Brno – v uplynulém školním roce kontrola z hygieny nepřišla.

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
3
0
0

Počet odvolání
0
0
0

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2010/2011: 8

Část VI.
Další údaje o škole
Vzdělávání žáků se specifickými potřebami
V uplynulém školním roce na škole pracoval 1 integrovaný žák podle Individuálního
vzdělávacího plánu. Dosahoval dobrých výsledků, výborná byla také spolupráce s rodinou.
Dle návrhu PPP bylo v letošním školním roce možno zařadit žáka na výuku anglického
jazyka s nižším ročníkem, což se velmi osvědčilo. Mimo péči ve škole využíval žák také
služeb speciální pedagožky Mgr. Olgy Hložkové ( soukromá praxe Boskovice).
Všichni žáci s výukovými, případně jinými obtížemi jsou odesíláni ke speciálně
pedagogickému vyšetření v Pedagogicko psychologické poradně v Boskovicích.
Všem dětem se SVPU je věnována zvýšená péče ve výuce, což na malotřídním typu školy
umožňují nízké počty žáků ve třídách.
V uplynulém školním roce též započala úspěšná spolupráce se základní školou v Letovicích
– naše škola je partnerem ZŠ Letovice v projektu financovaného ESF – Efektivní podpora
dětí a žáků se speciálními potřebami z Letovic a okolí. K zahájení projektu došlo 1.7. 2009.
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Z naší školy se do projektu zapojila paní učitelka Kroupová, která se jako dyslektická
asistentka věnovala 5 žákům z 3. a 5. ročníku se specifickými poruchami učení. Paní učitelka
Dagmar Derňárová jako pedagog volnočasových aktivit pečovala o 3 žáky 5. ročníku a
věnovali se společně anglickému jazyku. Paní učitelka Petra Procházková též jako pedagog
volnočasových aktivit pečovala o 5 žáků 3. ročníku a též se věnovali anglickému jazyku.
Již první rok partnerství byl pro naši školu velmi přínosný – získali jsme v rámci tohoto
projektu multifunkční zařízení – tiskárna, kopírka a skener – v hodnotě přibližně 9 500,- Kč a
dále pak materiály (pracovní sešity, soubory listů ke kopírování a CD-room) pro děti do
dyslektického kroužku v celkové hodnotě 3000,- Kč.
V rámci projektu hodláme odbornou a adresnou činností snižovat pravděpodobnost
vzdělávacího a sociálního selhávání žáků během povinné školní docházky a zároveň
je odborně i osobnostně připravit na celoživotní vzdělávání. Více podrobností o tomto
projektu naleznete na webových stránkách naší školy.

Část VII.
Zhodnocení a závěr

Z plánu práce školy:
Září
Vycházka po obci Křetín – bezpečnost pohybu na silnici, cesta do školy, ze školy.
Projekt ZOO - zaměřený na environmentální výchovu. V prvních zářijových dnech jsme se
tak všichni vrátili k loňskému společnému školnímu výletu naší MŠ a ZŠ do ZOO Olomouc.
Projektu se zúčastnily všechny třídy se svými učitelkami. Průřezové téma světa exotických
zvířat jsme se snažili zařadit do všech předmětů – český jazyk, anglický jazyk, matematika,
prvouka, přírodověda, výtvarná, tělěsná i hudební výchova.
Vítání podzimu – projektový den (1. a 2. ročník)
Dopravní hřiště Blansko – dopravní výchova pro 4. ročník
Říjen
Drakiáda – společná akce školní družiny a sportovního kroužku
Beseda s kronikářem –pro žáky z 3., 4. a 5. ročníku v rámci výuky vlastivědy jsme
připravili setkání s kronikářem obce Křetín, panem Bořkem Procházkou. Ten si pro děti
přichystal asi hodinové vyprávění o našem kraji. Děti se tak mohly dozvědět mnoho
zajímavého z místopisu a historie Křetína, Dolního Poříčí, Lazinova, Prostředního Poříčí a
Vranové
Divadélko Úsměv – pohádka Kohoutek a slepička (společná akce v MŠ)
Listopad
Planetárium M. Kopernika Brno – 5. ročník – pořad Vesmírné divadlo.
Projekt LES –dlouhodobý projekt EVVO zaměřený na ekosystém, který je nám blízký, les. V
listopadu proběhla první část „Les na podzim“. Žáci si připomněli charakteristiky podzimu,
zaměřili se především na to, co se v lese děje v jednotlivých podzimních měsících. Poté se
podrobně věnovali zvířatům, která žijí v našich lesích
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Vánoční jarmark spojený s rozsvícením Vánočního stromu, kulturním vystoupením žáků a
drobným prodejem výrobků s Vánoční a adventní tematikou (první adventní neděle -29.11.).
Prosinec
Vítání zimy – projektový den 1.a 2. ročník.
Vánoční besídky ve třídách a ve školní družině.
Leden
Projekt LES – „Les v zimě“ - žáci si připomněli základní charakteristiky zimy. Poté jsme se
zaměřili na zimní měsíce a na to, co se během nich děje v lese. Vypracovali jsme připravené
pracovní listy, pozornost jsme věnovali stopám zvěře, které se dají v zasněžené přírodě
velmi dobře pozorovat. Celé dopoledne jsme zakončili náročnou vycházkou k myslivecké
chatě.
Den otevřených dveří - pozvali jsme všechny rodiče s dětmi a další zájemce.
Únor
Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhl 3.2. 2010. Dostavilo se celkem 11 dětí, z toho bylo zapsáno
8 dětí a byly uděleny 3 odklady školní docházky.
Lesní škola Jezírko – výukový program Kdo bydlí v lese pro 1.a 2. ročník; výukový program
Tajemství sojčího pírka pro 3. – 5. ročník
Návštěva MAS Partnerství venkova – rádi jsme využili pozvání manažera Místní akční
skupiny Partnerství venkova pana Petra Dvořáčka a zúčastnili se prvního setkání zástupců
malotřídních škol z mikroregionu Letovicko. Byli jsme seznámeni se Strategickým plánem
Leader, s možností získávání dotací z EU. Představili jsme svou školu ostatním a vyměnili
jsme si zkušenosti z jejich organizace. Z každé školy byl též pozván i jeden současný žák 1.
třídy. Pro děti byla připravena soutěž ve hře Pexeso, zaměřená na poznání našich 24 obcí.
Březen
Vítání jara – projektový den (1. a 2. ročník)
Dopoledne s policií ČR – společná akce ZŠ i MŠ na školním hřišti - blanenští psovodi
předvedli ukázky z výcviku služebních psů, potom si školáci i školkáčci vyzkoušeli s panem
nprap. Chládkem z oddělení prevence (Blansko) své znalosti dopravních značek a nakonec
přišlo to nejlepší, možnost vyzkoušet si opravdovou policejní výzbroj, kterou disponují
policisté z obvodního oddělení Letovice. Policisté odpovídali na zvídavé dotazy dětí i
dospělých a nabídli naší škole i do budoucna pomoc a spolupráci v oblasti dopravní výchovy
a další prevence.
Oslava dne učitelů - trochu netradičně - žáci 5. ročníku se proměnili v pedagogy a pod
vedením „paní inspektorky Děrňárové“ si pro mladší spolužáky a převlečené dospěláky
připravili výuku se spoustou úkolů, které jim nakonec i opravili.
Velikonoční dílny- menší děti s paní učitelkou Kroupovou barvily sádrová kuřátka –
dozdobily si tak krásné jarní osení, o které se již několik dnů předem staraly – a z proutků
vyráběly závěsný domeček se slepičkou. Starší děti si v družině pod vedením paní učitelky
Pospíšilové vyrobily zajíčka ze slámy. Také jistě potěšily maminky krásně nazdobenými
jarními věnci z březových či vrbových proutků, které vytvořily pod vedením paní učitelky
Derňárové.
Duben
Den Země – tradiční účast rodičů a dětí na Úklidu břehu přehrady Křetínky.
Po provedeném úklidu následovalo posezení v keltském skansenu Isarno. Na akci nás
pozval Fan club BOP Křetínka.
Úklid okolí školy a velké části Křetína. Všechny děti i všechny paní učitelky naší školy
přidaly ruku k dílu a společnými silami sesbíraly spoustu odpadků u školy, u obecního úřadu,
na hřišti, u kostela a u hřbitova. Obě akce se uskutečnily u příležitosti Dne Země.
Návštěva knihovny Letovice1.-3.- ročník prošel úvodní besedou Cesta do knihovny- děti se seznámily s knihovnou,
popovídaly si o vzniku knihy a papíru a vypnily knihovní kvíz pro začátečníky.
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4. a 5. ročník absolvoval tématickou besedu „Pravěk“.
Beseda s kronikářem – místní kronikář pan Bořek Procházka si pro děti připravil pásmo
místních pověstí

Květen
Besídka pro maminky - nejmenší děti si pod vedením paní učitelky Kroupové přichystali
básničky a poutavou dramatizaci „Malí gratulanti". Děti ze třetí a čtvrté třídy přednesly
poetický text o jaru. Páťáci si s paní učitelkou Derňárovou připravili vystoupení v angličtině a
taneční překvapení. Všichni společně zanotovali svým maminkám v doprovodu kytary paní
učitelky Květenské. Děti samy zahrály na flétny, klávesy nebo na kytaru. Na závěr jistě
všechny uchvátila krásná podívaná na dívky z tanečního oddělení paní učitelky Jarošové,
které v nádherných kostýmech zatančily dvě skladby. Každá maminka pak obdržela od své
ratolesti originální dárek - ručně batikovanou tašku, kterou děti vytvořily v družině s paní
učitelkou Pospíšilovou.
Sběr papíru – tradiční aktivita, která podporuje EVVO (třídíme papír během celého školního
roku a snažíme se přispět k ekologizaci provozu naší školy)
Červen
Tradiční oslava Dne dětí – připravili jsme pro děti novinku - soutěž družstev. Děti se
společně vydaly na dráhu plnou úkolů sportovních, vědomostních i legračních . Za svoji
snahu byli všichni odměněni sladkostí a drobným dárkem.
Lesní pedagogika - lesní pedagogové z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brně paní
inženýrka Pavla Přikrylová, pan inženýr Jiří Zapadlo a paní inženýrka Alena Říhová si pro
nás připravili báječný program, který nadchl nejenom děti, ale i všechny dospělé. Po
společném přivítání ve školní družině na děti čekala perfektně připravená stanoviště. Dvě
před školou, kde si děti vyzkoušely, jak různými výtvarnými technikami dotvořit připravené
slepé mapy, aby si vytvořily místo, ve kterém žijí. Založily si společně svůj herbář a pro
odreagování byly připraveny pohybové aktivity, třeba hra na mravenčí královnu. Na dohled
v blízkém lese čekala také dvě stanoviště - povídání o růstu lesa a těžbě dřeva – všechny
nejvíce zaujalo atraktivní spouštění dřeva na laně. Na posledním stanovišti vyprávění
o myslivosti – kluky jistě zaujaly podrobnosti o loveckých zbraních a lovu zvěře. Děti
poznávaly různé trofeje a zahrály si hru „Poznej, co jsem za zvířátko?“
Sportovní olympiáda o Sulíkovskou veverku - spolu se základními školami v Deštné,
Nýrově a při Dětské ozdravovně Křetín jsme se zúčastnili sportovní olympiády pro 1. stupeň
malotřídních škol. Družstva po dvanácti závodnících plnila jednotlivé disciplíny. Po
absolvování všech stanovišť čekalo na dospělé sčítání - na děti pak občerstvení a zábava:
mohly vyzkoušet dětské hřiště, povozit se na koni nebo se vrátit na jednotlivá stanoviště a
nesoutěžně si zařádit. Z medailových pozic jednotlivců máme velkou radost a celkově druhé
místo mezi školami je také výborné.
Vítání léta – projektový den pro 1. a 2. ročník.
Dopravní hřiště Blansko – ukončení dopravního výcviku žáků 4. ročníku.
Den s Policií v Blansku - čekaly nás ukázky výcviku služebních psů, vyproštění osob
z havarovaného vozidla, ukázky z výcviku zásahové jednotky, činnost a výcvik jízdní policie,
přistání a prohlídka policejního vrtulníku. Děti si mohly prohlédnout techniku Policie ČR,
městské policie Blansko, hasičského záchranného sboru a zdravotnické záchranné služby.
Mimo jiné na ně také čekal doprovodný program v podobě různých soutěžních disciplín.
Lesní škola Jezírko – žáci se vystřídali na dvou výukových programech SPOLEČENSTVO
PRŮSVITNÝCH KŘÍDEL – vypravili se do světa včel a mravenců. Pronikli do tajemství jejich
dokonalé organizace a dělby práce, ochutnali včelí produkty a prolezly si „opravdové“
mraveniště.
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Loučení páťáků – na závěr školní roku si pro nás všechny připravili žáci pátého ročníku
veliké překvapení: u příležitosti svého přestupu na základní školu v Letovicích uspořádali pro
celou školu rozlučkovou párty v družině. Pro paní učitelky i ostatní zaměstnankyně naší
školy, které se o ně celých pět let vzorně staraly, připravili kytičky a dárečky, pro všechny
svoje spolužáky pak taneční párty s výborným pohoštěním.

Podrobnější informace a fotogalerie ke školním akcím můžete během celého školního ruku
sledovat na webových stránkách obce Křetín www.kretin.eu nebo přímo na webových
stránkách naší školy www.zsmskretin.cz .
Školní rok byl slavnostně ukončen 30. 6. 2010

Část VIII.
Poradenské služby v základní škole
- škola již tradičně spolupracuje se spádovou Pedagogicko psychologickou poradnou
v Boskovicích. Učitelé jsou v případě potřeby s pracovníky PPP ve spojení
( telefonické konzultace). Předpokladem pro úspěšnou spolupráci s Pedagogicko
psychologickou poradnou je přístup rodičů vyšetřovaného dítěte – tj. rodiče se s dítětem
pravidelně dostavují na vyšetření a kontroly, zprávy z vyšetření pak předávají škole.
Přímo ve škole nepracuje žádný pracovník PPP ( psycholog, speciální pedagog).
Metodik prevence spolupracuje s okresním koordinátorem – sídlícím v pedagogicko
psychologické poradně v Blansku.
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
do 35let

výchovný poradce
školní metodik
prevence
školní psycholog
školní speciální
pedagog

c)

35 – 50 let

50 let–důch. věk/z toho důchodci

0

0

1/0

-

-

-

další vzdělávání poradenských pracovníků
Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků :
metodik prevence – Mgr. Dagmar Derňárová : setkání metodiků, Šikana v praxi (DVPP)
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
Vývojové poruchy učení
celkem

Ročník
5.
-

Počet žáků
1
1

Část IX.
Další údaje o škole
Doplňková činnost školy
Nebyla.
Spolupráce s dalšími subjekty
Ve školním roce 2009/2010 pokračovala spolupráce školy s různými subjekty při
zajišťování volnočasových aktivit žáků.
Dům dětí a mládeže v Letovicích zajišťoval činnost zájmových útvarů Dovedné ruce,
Mladý zdravotník, Sportovní hry , Angličtina hrou.
Pod vedením paní učitelky Květenská pracoval kroužek sportovní hry a Mladý zdravotník –
dvě hlídky mladých zdravotníků se opět zúčastnily soutěže v Blansku.
Paní učitelka Petra Procházková vedla kroužek AJ.
Veliké oblibě se těšily Dovedné ruce pod vedením paní učitelky Jarmily Levé.
Pan Bařinka se věnoval mladým rybářům.
Základní umělecká škola Letovice prováděla výuku žáků v oborech Hra na kytaru, Hra na
flétnu, Hra na klávesy, Hudební nauka aTaneční obor. Vyučovali ing. Milan Hakl a Monika
Jarošová,Dis a Mgr. Vladimír Pečínka.
Velmi si vážíme práce všech, kteří se starají o příjemné a vhodné naplnění volného času
našich žáků a doufáme, že se spolupráce bude rozvíjet i v příštím školním roce, neboť to
považujeme za velmi důležité z hlediska prevence sociálně-patologických jevů.
V rámci nepovinného předmětu probíhala výuka Římsko katolického náboženství pod
vedením RNDr., Mgr. A. Nebojsy. Výuky se zúčastňovalo 15 žáků.
Přehled o počtu žáků pracujících v zájmových útvarech při ZŠ
Útvar
Dovedné ruce
Angličtina hrou
Mladý zdravotník
Sportovní hry
Mladý rybář

Počet ž.
12
5
10
16
8

Útvar
Hra na klarinet
Hra na flétnu
Hra na kytaru
Hra na klávesy
Taneční obor

Počet
ž.
1
5
1
4
6
13

Část X.
Organizace školy ve školním roce 2009/2010
Stejně jako ve školním roce 2008/2009 měla i v roce 2009/2010 škola nižší počet žáků, než
je stanoveno vyhláškou 48/2005Sb. Zřizovatel Obec Křetín udělil škole výjimku pro daný
školní rok a zavázal se doplatit zvýšené náklady.
Organizace výuky byla z úsporných důvodů vedena takto:
žáci 1. a 2. ročníku v zájmu plynulosti výchovně vzdělávacího procesu pracovali pod
vedením své třídní učitelky bez jakýchkoliv zásahů po celý den.
Žáci 3. – 5. ročníku byli vyučováni ve svých kmenových třídách na hlavní předměty odděleně
(5. ročník samostatně, 3. a 4. ročník ve spojené třídě). Na výchovy a pracovní činnosti byly
tyto třídy spojovány v jeden celek. Takto škola ušetřila 6 hodin týdně. Situace klade větší
nároky na vyučujícího, taktéž z hlediska bezpečnosti je nutno při scházení a rozcházení
skupin dbát zvýšené opatrnosti (posílení dozorů, důraz na udržování kázně žáků). Spojenými
silami se však podařilo vše zvládnout i v uplynulém školním roce. Všem zainteresovaným
pracovníkům patří poděkování.

Příloha č. 1 :

Údaje o prevenci sociálně patolog. jevů - Hodnocení realizace MPP
ve školním roce 2009/2010

Příloha č. 2 :

Údaje o programu EVVO - Hodnocení realizace programu EVVO
ve školním roce 2009/2010

Příloha č. 3 :

Údaje o hospodaření školy – Výroční zpráva o hospodaření školy za
rok 2009

V Křetíně 2010-09-01

Mgr. Petra Procházková
statutární zástupkyně ředitelky školy
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