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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 
 
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 

Počet tříd Počet 
ročníků 

Počet žáků Průměrný počet 
žáků na třídu 

Malotřídní ZŠ 3 5 35 11,66 

 
  
 
Organizace výuky ve školním roce 2010/2011 
 
TŘÍDA Ročník Počet žáků Počet celkem 
I. třída 1. ročník 

 
8 
 

8 

II. třída 2. ročník 
3. ročník 

9 
6 

 
15 

III. třída 4. ročník 
5. ročník 

5 
7 

 
12 

- - - 35 
 
 
  
Třídy a třídnictví 
 
Třída Třídní učitel 
I.  ( 1. ročník ) Mgr. Dagmar Derňárová  
II. ( 2. a 3. ročník ) Ludmila Kroupová 
III.( 4. a  5. ročník ) Mgr. Petra Procházková 
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b. Celkový počet žáků v 1.  ročníku:  8 

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 10,14   
                 
 
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, Bořivoj Zelinka 
 - zástupci z řad zákonných zástupců žáků: Novotná Pavla, Švábová Martina 
 - zástupci z řad pedagogických pracovníků: Benešová Lenka, Pospíšilová Iveta 
 
 Předsedkyně rady:  Lenka Benešová 
 
 
d. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 
Název zvoleného vzdělávacího 
programu 

Číslo jednací V ročníku 

Základní škola 16 847/96-2 5. 
ŠVP pro základní vzdělávání 
Naše škola 

1. 9. 2007 1. - 4. 

 
 
e. Zařízení školního stravování 

Počet strávníků Typ jídelny- dle výkazu Z  17-
01 

Počet 
děti  a 
žáci   

zaměstnanci školy  ostatní* 

921  ŠJ  - úplná   35 10 0 
923  ŠJ – výdejna  28 3 0 
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), … 
 
 
f. Počet pracovníků školního stravování k 31.10.2010 
Fyzické osoby 3 
Přepočtení na plně zaměstnané 2,05 
 
 
 
 
g. Školní družina,  která je součástí základní školy  
ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 
celkem 1 25 fyz.  1 / přepoč. 0,67 
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Z činnosti školní družiny : 
 
Školní družina ZŠ ve Křetíně zabezpečuje žákům mimo vyučování vhodné využité volného 
času.  
Ve školním roce 2010/2011 bylo přihlášeno do družiny 25 žáků. Průměrně se ve družině 
denně pohybovalo kolem dvaceti žáků, a to zejména v době od 12. 30 do 14.00 hod. Po celý 
školní rok byl kladen důzaz na oblasti pracovně – technické, esteticko-výchovné, 
společensko vědní, přírodovědné  a sporovně-zdravotní. 
 Činnost dětí  byla  zaměřena do čtyř tématických období JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA a do 
deseti měsíčních projktů: 
ZÁŘÍ – Poznáváme se a pomáháme si. 
ŘÍJEN – Příroda kolem nás a naše obec. 
LISTOPAD – Blíží se nám jarmark a doba adventu. 
PROSINEC – Vánoce přicházejí. 
LEDEN – Vesmírné putování. 
ÚNOR – Každý je šikovný na něco jiného. 
BŘEZEN – Březen, do přírody vlezem. 
DUBEN – Velikonoce – tvořivá dílna. 
KVĚTEN – Z pohádky do pohádky. 
ČERVEN – Líná kůže málo zmůže. 
 
 Výsledky činností, zejména pracovně-technických byly prezentovány výstavkami dětských 
prací. Snahou činnosti družiny bylo  především vytvořit vhodné a příjemné prostředí, umožnit 
odpočinek, rozvoj zájmů a schopností a hlavně upevnit kolektivní vztahy. 
To se odrazilo i ve volbě a oblíbenosti her, činností. Mladší žáci (1.r.) a chlapci ze starších 
ročníků (4.r.) preferovali  hry ve družině na koberci – především s malým míčkem, rádi 
stavěli dopravní prostředky ze stavebnice SEVA. Děvčata ráda hrála kvarteta, stolní hru 
KUFR, U-BONGO, UNO SPIN a pletla náramky přátelství. Celkově ve družině převládaly 
turnaje ve stolním fotbale, vymalovávání okopírovaných obrázků (vždy tématicky 
zaměřených), PC hry a internet. Žáci vždy uvítali jakékoliv zpestření činností.  
 

I. PODZIM  
Na podzim převládaly především seznamovací hry ve družině a sportovní hry na hřišti – 
fotbal, vybíjená. Prvňáčky jsme seznámili s okolím náší školy. Sbírali jsme listy, které jsme 
lisovali a kaštany, ze kterých jsme následně zhotovovali zvířátka. Vyráběli jsme ve družině 
papírové draky, ježky, jablíčka,….  
1. října soutěž DÁL, VÝŠ, RYCHLEJI – cvičili jsme svoji rychlost a obratnost. 
 

II. 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. Rádi jsme chodili krmit 
ovečky a kozy na ovčí farmu. 
16. prosinece jsme navštívili místní kostel,  prohllédli si vystavený betlém a vyprávěli si o 
narození Ježíška. 
22. prosince – VÁNOČNÍ NADÍLKA. 
V lednu jsme si vyprávěli o vesmíru, planetách a Slunci. Kreslili jsme obrázky a vyráběli 
vesmírná tělesa. 
31. ledna soutěž TALENTMÁNIE – předvedli jsme svoje dovednosti. 
Únor jsme zaměřili na masopust a výrobu masek.  
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III. JARO 
Na jaře jsme chodili na průlezky, hráli jsme vybíjenou. V souvislosti s Velikonocemi proběhly 
ve družině 20. března ,,Velikonoční dílnička“ .Vyráběli jsme kuřátka ve skořápce. K tématu 
jaro a pálení čarodějnic jsme kolektivně vyrobili čarodějnici, kterou jsme následně vystavovali 
na chodbě školy.  
4. března – uspořádali jsme KARNEVAL. 
23. 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 (drhaný náhrdelník). 
 
10. května PUZZLIRIÁDA - soutěžili jsme ve skládání puzzlí  
 
 
IV. LÉTO 
V měsíci červnu jsme vyhlásili vědomostní soutěž RISKUJ. 
1. června jsme slavili MDD – soutěžili jsme ve družině. 
22. června PUZZLIRIÁDA – soutěžili jsme ve skládání puzzlí. 
25. června jsme se vydali na POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ a zahráli jsme si stopovanou. 
30. června jsme se rozloučili ,,Hostinou na rozloučenou“ – povídali jsme si o svých plánech 
na prázdniny, tancovali, jedli a pili… 
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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 4,12 / 5 100% 
Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 
Sb. 

2,94 / 5 71 %    /   29 % 
kvalif.         nekvalif. 

Pozn. Nekvalifikovaná pracovnice úv. 1,0 má 26 let praxe na 1. stupni ZŠ. 
 
 Přehled pedagogických pracovníků 
 
Příjmení, jméno Vzdělání Aprobace Pracovní zařazení 
Derňárová Dagmar, Mgr. VŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ učitelka 
Kroupová Ludmila SŠ Vychovatelství učitelka 
Procházková Petra, Mgr. VŠ  Učitelství pro 1.stupeň ZŠ,   

AJ pro 1.stupeň ZŠ 
učitelka, statutární 
zástupkyně ředitelky 

Pospíšilová Iveta SŠ Vychovatelství vychovatelka, učitelka 

Báčová Vendula, Mgr. VŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
Speciální pedagogika 

učitelka 

 
 
 
 
2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2010/2011 nastoupili 

na školu: 1 
 
 
3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2010/2011 nastoupili  
     na školu: 1, úvazek 0,27 
 
 
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2010/2011 odešli ze 

školy: 1, úvazek 0,09 
 
5. Přehled nepedagogických pracovníků  
 
Příjmení, jméno Úvazek Pracovní zařazení 
Dvořáková Helena 100% Školnice 
Bačovská Jana   75% Kuchařka  
Palová Lenka   30% Vedoucí stravování 
Minářová Libuše   25% Účetní 
Čuhelová Marta 100% Kuchařka  
 
Paní kuchařka Zdeňka Janků odešla do důchodu a na její místo nastoupila paní Marta Čuhelová. 
Paní účetní Libuše Minářová v měsíci dubnu odešla na mateřskou dovolenou a na zástup její funkci 
vykonává Lenka Palová. 
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6.  Věkové složení učitelů  
Učitelé Věk 

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

pracovníků 
Činnostní učení v matematice – zlomky a desetinná čísla – 4. a 
5. ročník 

1 

Výuka cizího jazyka žáků s ADHD a žáků se znevýhodněného 
prostředí 

1 

Barevný rok (EVVO) 1 
Aktuální a očekávané změny ve školské legislativě 1 
Autorita učitele aneb problematika současné rodiny a školy 2 
Činnostní učení v prvouce pro 1.-3. ročník 1 
Výtvarná dílna 1 
Třídnická hodina jako nástroj 1 
Anglická gramatika hrou 2 
Výtvarná dílna - okna  
  
Celkem 10  kurzů Celkem 13  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 Počet 
žáků 

Prospělo s 
 vyznamenáním

Prospělo        
bez  

Neprospělo 
bez (*) 

Opakují 

1. 8 8 0 0 0 
2. 9 9 0 0 0 
3. 6 5 1 0 0 
4. 5 4 1 0 0 
5. 7 5 2 0 0 

Celkem za školu 35 31 4 0 0 

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2011 
 
 
2. Snížený stupeň z chování: 
Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 
3 0 0 

 
 
3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2010/2011: 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 
 

Dle poskytnutých informací v prvním pololetí mělo z devíti žáků, kteří přestupovali do 
Letovic,  5 žáků vyznamenání. Do konce školního  roku si vyznamenání udrželi 4 žáci.  
Jeden žák, který přestoupil do speciální třídy, se zařadil mezi vynikající žáky ve své třídě.  
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Část IV . 
Údaje o výsledcích kontrolní činnosti  

/datum, typ provedené kontroly/ 
a)  Česká školní inspekce  
 - v uplynulém školním roce byla na škole prováděna inspekční činnost ve dnech 21. – 23. 
února 2011. Pracovníci ČŠI zjišťovali a hodnotili zejména naplňování cílů předškolního a 
základního vzdělávání, bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků, personální a materiální 
podmínky. Podrobné informace lze nalézt v inspekční zprávě, která byla doručena statutární 
zástupkyni, zřizovateli, předsedkyni školské radě v písemné podobě a je veřejně přístupná 
v elektronické podobě na webových stránkách školy. Celkové hodnocení bylo příznivé – 
nedostatky spíše formálního charakteru vykazovaly předložené školní vzdělávací programy 
ŠVP ZV a ŠVP PV - byly odstraněny do 30.6. 2011, jak vyžadovala inspekční zpráva.  
 
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 byla kontrola provedena 3.11. 2010 a nebyly     
zjištěny žádné  hygienické nedostatky.  
 

 

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 odkladu povinné školní docházky podle § 37 7 0 
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 
Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 0 0 
 
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2011/2012:   12 
 
 
 

Část VI. 
Další údaje o škole  

 
Vzdělávání žáků se specifickými potřebami 
  
Všem  dětem se SVPU je věnována zvýšená péče ve výuce, což na málotřídním typu školy 
umožňují nízké počty žáků ve třídách.  
V uplynulém školním roce pokračovala 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. 
Z naší školy se do projektu zapojila paní učitelka Kroupová, která se jako dyslektická 
asistentka věnovala 8 žákům z 2. - 5. ročníku se specifickými poruchami učení. Paní učitelka 
Dagmar Derňárová též jako dyslektická asistentka věnovala 2 žákům z 1. ročníku. Paní 
učitelka Petra Procházková  jako pedagog volnočasových aktivit pečovala o 1 žáka z 5. 
ročníku a  věnovali se anglickému jazyku. Paní ředitelka Ivana Pfefrová zahájila činnost jako 
logopedická asistentka s jedním dítětem předškolního věku. 
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Část VII. 
 

Zhodnocení a závěr 
 
Z plánu práce školy: 
 
Září 
Vycházka po obci Křetín – bezpečnost pohybu na silnici, cesta do školy, ze školy. 
Projekt  Stromy  - zaměřený na environmentální výchovu, zahájení. Projekt probíhal 
v průběhu celého školního roku pod vedením paní učitelky Kroupové ve 2. a 3. ročníku. 
Projekt Podzimní zahrada (projekt EVVO) -zručnost, šikovnost ani dostatek fantazie našim 
žákům zcela jistě nechybí.  Větší žáci (4. a 5. ročník) tvořili v pracovních činnostech a ve 
výtvarné výchově pod vedením paní učitelek Derňárové a Pospíšilové a vytvořili ovocné 
stromy, barevné plody a nebezpečné škůdce.                                                                                                   
Rádio Petrov rozdávalo sešity - pondělí před státním svátkem nám zpříjemnilo svou 
návštěvou v naší škole Rádio Petrov. Jirka Rejzek předvedl dětem, že práce moderátora je 
zábavná, ale i docela náročná. Dětem dopoledne zpříjemnila show i milé dárky. 
 
Říjen 
Dopravní hřiště Blansko – žáci 4. ročníku.                                                                                
Vystoupení skupiny MARBO - podzimní dopoledne naší školce a škole zpříjemnilo 
vystoupení hudební skupiny MARBO. Humorně podaná hudební teorie, pohybové aktivity 
pro všechny a pěkné písničky se nám velmi líbily.                                                                
Den Stromů - „Stromy jsou básně, které Země píše do nebe.“  (2. a 3. ročník)                             
Pod vedením paní učitelky Kroupové děti oslavili „Den stromů“. Vyučování bylo zahájeno 
básní, po které následoval příběh „O osamělém stromě“. Také jsme si společně zazpívali o 
stromech krásnou píseň a přitom si uvědomili důležitost i význam stromů pro náš 
život.Zjišťovali jsme, co vlastně o stromech víme a své znalosti děti uplatnily při práci v 
pracovních listech, plnily úkoly jak samostatně, tak i ve dvojicích a skupinách. Dětem se líbilo 
skládání obrázků i puzzle. Zajímavá byla skládačka „Co je pod kůží stromu“. Pod vedením 
paní učitelky Pospíšilové rázem děti vytvořily spoustu krásných listových panáčků, lesních vil 
i skřítků. Zajímavé byly i „kostry“ stromů, listů a lesní strašidla. Práce se dětem velmi 
povedla. Věříme, že dětem den přinesl spoustu zajímavého a hlavně, že si stromů budou 
více vážit. 
 
 
Listopad 
Recyklohraní – v loňském školním roce se naše škola zapojila do RECYKLOHRANÍ, což je 
školní recyklační program, který chce prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace 
odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných 
elektrozařízení.                                                                                                           
Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických 
činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a 
vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získávají děti pro svou školu 
body, které si pak mohou ve speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny, 
charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstupenek do 
divadel, kin a zoo.                                                                                                                        
Naše základní škola již od září splnila 2 krátkodobé úkoly. Prvním úkolem pro děti bylo 
napsat krátké povídání o starém elektrospotřebiči. Druhý úkol - „Sešlápni, ušetříš" - jsme 
plnili všichni společně. Naším úkolem bylo zjistit, jak je sešlapávání důležité a spočítat, o 
kolik či kolikrát více sešlápnutého odpadu se vejde do nádoby známého objemu, než odpadu 
nesešlápnutého.                                                                                                                       
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Dalším dlouhodobým úkolem, do jehož plnění jsme se v rámci RECYKLOHRANÍ rovněž již 
zapojili, je projekt „Věnuj mobil". Cílem je získat k opětovnému využití mobilní telefony, které 
jinak zůstávají bez využití v domácnostech rodin žáků.                                                              
Vánoční jarmark  se letos v Křetíně konal již počtvrté – a poprvé na sněhu! Na vystoupení 
svých šikovných dětí - školkáčků i školáků - se přišli podívat snad všichni rodiče, prarodiče a 
další příbuzní. Příjemným zpestřením letošního programu byly také vánoční a duchovně 
laděné písničky v podání Scholičky (tento hudební soubor působí při křetínské farnosti). Po 
rozsvícení obecního vánočního stromu využili všichni pozvání na jarmark do Sokolovny. 
Možnost pořídit si zde pěknou vánoční dekoraci, květinu, košík, keramiku, tričko se 
zajímavým motivem apod. byla jistě velmi lákavá. Jako obvykle, hlavní a značnou část 
prodávaného sortimentu tvořily ruční výrobky dětí a personálu školy a školky a některých 
ochotných rodičů. K dobré pohodě přispělo i občerstvení, které bylo zajištěno u pohostinství 
Křetínka – horký čaj, medovina či klobásy. 

Prosinec 

Mikulášská nadílka                                                                                                               
Vánoční trhy  + muzeum Boskovicka - užít si vánoční atmosféry jsme tentokrát vyrazili 
všichni společně do Boskovic. Ráno krásně sněžilo, takže jsme se velmi rádi v Muzeu 
Boskovicka zúčastnili programu „Stromy jako domy“ a v útulné atmosféře jsme poznávali 
naše stromy a jejich zvířecí obyvatele. Starší děti se navíc zúčastnily programu „Za krásou, 
která hřeje“ a potom dle vystavených předmětů a krátkých naučných textů vypracovávaly 
pracovní listy, které prověřily, jak pozorně výstavu o kachlových kamnech shlédly.               
Pak už nás na náměstí v Boskovicích čekal živý betlém, vánoční koledy, tradiční řemesla a 
vůně českých Vánoc – vše v jednom – na Vánočních trzích.                                                   
Bowling Letovice –poslední  kroužek Sportovních her v kalendářním roce se konal  ve 
svátečním duchu, protože kluky čekal výlet autobusem a pěšky na letovickou Havírnu, kde je 
vybudována dráha na bowling (čili kuželky). Škoda jen, že nemoci teď před Vánocemi 
sestavu kluků výrazně oslabily. Hru si všichni náramně užili a za svůj bojovný výkon byli také 
náležitě odměněni (drobnou sladkostí).                                                                          
Vánoční besídky ve třídách a ve školní družině. 
 
Leden 
Den otevřených dveří - pozvali jsme  všechny rodiče s dětmi a další zájemce.  
Návštěva školky - v posledním lednovém týdnu jsme navázali na loni započatou tradici 
návštěvy dětí z mateřské školky ve škole základní. Stejně jako v loňském roce, i letos jsme 
se na milou návštěvu těšili a náležitě jsme se na ni připravili. Na školkáčky čekalo vystoupení 
ve školní družině – básničky, písničky a atraktivní kouzelnické představení jejich starších 
kamarádů. Předškoláci si vyzkoušeli, jak se sedí a pracuje ve školních lavicích.          
Talentmánie -  poslední den prvního pololetí, kdy se rozdávalo vysvědčení, nám všem 
zpestřila paní učitelka Pospíšilová, která v družině zorganizovala a uspořádala soutěž 
Talentmánii. A že se těch talentů sešlo! Viděli jsme vystoupení pěvecká, taneční, 
kouzelnická, komická i dramatická.  
 
Únor 
Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhl 2.2. 2011. Dostavilo se celkem 19 dětí, z toho bylo zapsáno 
12 dětí a bylo uděleno 7 odkladů školní docházky.                                                              
MPP – zdravá výživa – téma zdravé výživy a potravin se objevuje a prolíná mnohem více 
předměty – my jsme však zdokumentovali projekt, který probíhal v pracovních činnostech ve 
1.-3. ročníku pod vedením paní učitelky Pospíšilové. Děti si povídaly o zdravé výživě, 
o jídlech, která mají rádi o správném stolování. Nejprve si vyrobily potraviny i nádobí jenom 
jako – z plastelíny, z papíru a z jiných materiálů. Ve středu 16. 2. se pustily do práce 
doopravdy – seznámily se s kuchyňským náčiním a spotřebiči, naučily se s nimi správně a 
bezpečně zacházet. 
 
 
 



 12

Březen 
Karneval - školní družinou proudil rej různých masek (tanečnice, piráti, vojáci, motýli, 
strašidla). Na děti čekala spousta her a zábavy. Největší radost jim udělalo, když jim paní 
vychovatelka ozdobila obličeje různými namalovanými ornamenty.                                                
EKO Abeceda – v  rámci projektu Recyklohraní jsme se s dětmi z druhého a třetího ročníku 
zapojili do plnění úkolů v EKO Abecedě. Plnění úkolů se účastnilo 15 žáků a jejich rodičů. 
První školní lekce byla zaměřena na „Ochranu přírody s důrazem na třídění komunálního 
odpadu.“ Dětem se líbil úkol s kartičkami „Ukliďte skládku“. Pracovaly ve čtyřech skupinách, 
vzájemně si pomáhaly a radily se. Domácí úkol pro rodiče bylo vytvoření Desatera třídění 
odpadu, se kterým si dobře poradili.                                                                                        
Druhá lekce měla název „Co dělat s elektroodpadem?“ Rodičům byla za úkol rozdána k 
vypracování Odpadová anketa. Rodiče se poměrně dobře orientovali i v této problematice. 
Děti vytvořily komiks jednoho el. spotřebiče. Snažily se nakreslit jeho životní příběh.První 
skupinka zpracovala televizi, druhá mobilní telefon, třetí troubu a čtvrtá ledničku. Obrázky se 
dětem povedly a byly vystaveny ve škole.                                                                               
Třetí lekce měla název „Jak lidé nakládají s vysloužilými spotřebiči?“ S dětmi jsme diskutovali 
o kladech a záporech využívání mobilů. Zjistili jsme, že ve třídě má 9 žáků mobilní telefon a v 
rámci ankety jsme spočítali, že v domácnostech žáků je 68 mobilů, což vychází asi 4,5 mob. 
telefonů na domácnost. Za domácí úkol byl pracovní list, v němž děti spočítaly, kolik mají 
doma vysloužilých elektrohraček. Celkový počet byl 59 kusů, na jednoho žáka 4 kusy.   
Čtvrtá lekce byla určena ke zhodnocení témat a k možnosti nakreslení čtyř témat. Úkoly byly 
rozděleny. První téma „Co se nemá“, druhé „Kouzelná třídící linka“, třetí „Kam patří 
elektrodpad“ a čtvrté „Životní cyklus elektrovýrobku.“                                                                
Všechny úkoly, vypracovaná témata a výtvarné práce rodiče měli možnost vidět jak na 
tabulích ve třídě, tak i na nástěnce na chodbě školy.  
Oslava dne učitelů - trochu netradičně - žáci 5. ročníku se proměnili v pedagogy a pro 
mladší spolužáky  připravili výuku se spoustou úkolů.                                                          
Výlet do Bonga – odměna za účast a plnění úkolů v Recyklohraní 
  
Duben 
Pohádkový den - u příležitosti 206. výročí od narození známého dánského pohádkáře 
Hanse Christiana Andersena se v pondělí 4. dubna konal ve 2. a 3. třídě „Pohádkový den“. 
Děti oblečeny v různých kostýmech představovaly pohádkové bytosti. Byla zde: Malá mořská 
víla, Sněhová královna, Mach a Šebestová, Kouzelník Ron, Šmoula Silák, Červená Karkulka, 
myška Hrabalka i pirát z Karibiku a Maková panenka. Děti si také přinesly své krásné 
pohádkové knížky. Na polštářcích s pohádkovými motivy pak tiše poslouchaly pohádkové 
příběhy.                                                                                                                         
Velikonoční dílny-  tradiční velikonoční tvoření                                                                 
Barevný  Týden Země – projektový týden zaměřený na environmentální výchovu není náš 
originální nápad, nechali jsme se inspirovat zkušenostmi z jiné málotřídní školy, ale zaujal 
nás natolik, že jsme jej pro naše žáky připravili i my a společně jsme tak „oslavili“ svátek naší 
Země (22. dubna je totiž Den Země).                                                                                           
Úterý po Velikonocích mělo barvu hnědou a zabývali jsme se půdou. Jako jediný den nám 
nepřálo počasí, a tudíž jsme nemohli vyrazit na úklid kolem školy a do obce.                     
Středa měla barvu zelenou a čekala nás lesní pedagogika se starými známými z Ústavu pro 
hospodářskou úpravu lesů, pobočky Brno. Stejně jako vloni za námi přijeli lesní inženýři, 
paní Pavla Přikrylová a její kolega Jirka Zapadlo, a letos si s sebou přivezli posilu z Boskovic 
– Petra Kalenského. Aktivity pro děti v učebně i v lese byly vzorně připravené, zábavné a 
poučné – jako vždy. Děti si zahrály na půdní průzkumníky. Také už ví, jak je to s půdní erozí. 
Určitě poznají kůrovce a znají potravní pyramidu. Nejzábavnější ale bylo lezení po laně, 
střílení z praku a dynamická hra na „Sběrače semen“.                                                    
Čtvrtek měl barvu žlutou, povídali jsme si o našem Slunci. Mimo to jsme stihli navštívit 
letovickou firmu REMAT s.r.o., která zpracovává i námi vytříděný odpad. Celým areálem 
sběrny druhotných surovin nás ochotně provedl jednatel firmy pan inženýr Josef Procházka. 
Dětem z prvního až třetího ročníku zbyla v Letovicích chvilka a před obědem si ještě 
poslechli poutavé vyprávění v letovické Městské knihovně.                                                 
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Pátek byl ve znamení modré barvy a my vyrazili dolů „po proudu" - vlastně k vodě. Ujali se 
nás místní rybáři pan Prudil a pan Lepka a připravili nám báječné dopoledne. U vody se o 
nás vzorně starala i paní Lepková. Báječná podívaná nás čekala na rybníku u Smíšenky při 
krmení malých pstruhů (nebo to byly piraně??). Na Křetínských dírkách (na rybářském revíru 
pana Lepky na prostředním rybníku v parku) si děti si mohly prohlédnout udice, návnady, 
splávky, podběráky a všechno to rybářské nádobíčko. Vše si vlastnoručně vyzkoušely a také 
se mohly pyšnit krásnými úlovky.                                                                                          
Každý den měly děti připravené referáty, hledaly informace o daném tématu v knihách, 
encyklopediích, na internetu. Povídali jsme si a probíhaly někdy velmi veselé diskuze na 
dané téma. Vypracovali jsme pracovní listy – někdy i v angličtině. Výtvarně jsme tvořili – 
malovali, kreslili, stříhali a lepili. Dávali jsme si hádanky, kvízy a rébusy, někdy dost 
zapeklité. Četli jsme si básně, zpívali písně... a myslím, že jsme se měli krásně! 
 
 
Květen 
Besídka pro maminky - básničky, písničky, hudební, taneční i kouzelnické představení si 
naše děti připravily pro svoje maminky k svátku. Velmi pěkné a pestré pásmo bylo ukončeno 
přáním a vlastnoručně vyrobeným dárečkem pro každou maminku. K pohodě májového 
odpoledne jistě přispělo i výtečné pohoštění a přátelská atmosféra ve školní družině. 
Doufáme, že jsme maminky potěšili a přesvědčili o tom, že naši školu navštěvují jen samé 
šikovné děti.                                                                                                               
Anthropos Brno -žáci 5. ročníku podnikli exkurzi do světa lovců a sběračů starší doby 
kamenné, o které zatím pouze slyšeli ve vlastivědě. Na vlastní oči jsme viděli spoustu velice 
zajímavých exponátů, které doplnil poutavý výklad. Největší pozornost (kromě kosterních 
pozůstatků) jistě přitahuje obrovský mamut, který je nepochybně symbolem známé expozice. 
Kromě stálé výstavy zde byly právě k vidění i nádherné obrazy Zdeňka Buriana, který o době 
pravěkých lovců nechává promluvit štětec a barvy. Jeho překrásné obrázky zná z knížek jistě 
každý.                                                                                                                                     
Koncert fléten - zábavnou show si pro nás, pro všechny z křetínské základní a mateřské 
školy, připravil pan učitel Vladimír Pečinka ze ZUŠ Letovice se svými žáky. Nejdříve 
vystoupily děti z Křetína – Eliška Dočekalová, Denis Doskočil, Honza Procházka a Sára 
Doskočilová, po nich nás svou hrou na různé druhy fléten pobavili i hosté z Letovic – Tereza 
Halatová, Julie Vitoulová, Karel Stria a Jakub Boček. Výborně nás všechny dokázali bavit 
celou hodinu: hráli na flétny i jiné nástroje, zpívali, tančili a podali i vynikající herecké výkony. 
Sběr starého papíru – tradiční aktivita, která podporuje EVVO (třídíme papír během celého 
školního roku a snažíme se přispět k ekologizaci provozu naší školy) 
 
Červen 
Den dětí – stejně jako vloni jsme pro naše žáky připravili soutěž smíšených družstev. Letos 
nám přálo počasí, takže trasa plná úkolů vedla okolím školy. Na startu družstva dostala 
mapku a měla postupovat podle ní. Někteří měli s tímto úkolem sice velký problém, ale jinak  
si všichni vedli výtečně a o umístění často rozhodoval jen jeden bod!                                     
RECYKLOHRANÍ  - netradiční úkoly, které se týkaly včel a včelařství. Nejbližším včelařem 
v okolí naší školy je asi pan Jiří Gloser, který má svoje úly umístěné na zahradě v lokalitě 
Chmelnice. Pan Gloser nás na své zahradě i za svoje včelky přivítal a ochotně nám 
odpověděl na otázky, které předepisovalo zadání úkolu: jaké problémy včelky trápí, jak svou 
činností ovlivňují život včel lidé a jak můžeme včelám pomoci? Nakonec nám také pomohl při 
výrobě pítka pro včely z velké zavařovací sklenice. Pítko jsme umístili nedaleko úlů.  Velkou 
odměnou pro děti za jejich snahu včelkám pomoci bylo slaďoučké pomlsání  medových 
pláství.                                                                                                                               
Poslední část úkolu byla umístit fotografii úlů a fotografii vyrobeného pítka na webové 
stránky Google Earth. Nakonec se i to podařilo, a tak doufáme, že nás na našem bodovém 
účtu v Recyklohraní čeká tučná předprázdninová prémie v hodnotě 600 bodů.  
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  Sportovní olympiáda o Sulíkovskou veverku -  již dlouho před 17. červnem jsme se těšili 
a připravovali. Letos jsme věděli, co nás čeká, a snažili jsme se natrénovat, co se dalo – 
naše ambice byly velké. Nicméně byli i lépe připravení, a tak jsme se v atletické olympiádě 
malotřídních škol opět museli spokojit s celkově druhým místem. V konkurenci škol ze 
Sulíkova, Deštné, Nýrova a z Dětské léčebny Křetín to však není vůbec špatné! I jednotlivci 
byli úspěšní a získali celkem 8 medailí. Nejlepší naši sportovci pak byli Roman Jančík a Nikol 
Klofáčová se ziskem 2 medailí. Akci měli sulíkovští skvěle zorganizovánu a pro všechny měli 
připraveno i bohaté občerstvení a doprovodný program (skákací hrad a jízda na koni).                      
Dopravní hřiště Blansko – ukončení dopravního výcviku žáků 4. ročníku.               
Dopoledne s myslivci - si pro nás na závěr školního roku připravili naši myslivci. Pozvali 
nás do křetínského kulturního domu na výstavu daňčích trofejí a připravili nám i ukázku 
dravých ptáků, ukázku výcviku loveckých psů a děti si mohly zastřílet ze vzduchovky. Na 
každém stanovišti nás čekal zasvěcený a poutavý výklad myslivců ze sdružení POŘÍČÍ – 
KŘETÍN. Zmíněné dopoledne pro školáky bylo součástí třídenní akce, která byla uspořádána 
u příležitosti 25. výročí založení chovu daňčí zvěře v chovatelské oblasti Českomoravské 
pomezí – Javoří.                                                                                                                   
Výlet do České televize Brno – návštěva televizního studia a prohlídka televizní techniky 
byla velkým zážitkem pro děti i všechny dospěláky.                                                               
Loučení páťáků – na závěr školní roku si  připravili žáci pátého ročníku překvapení - 
uspořádali pro celou školu rozlučkovou párty v družině.  

 

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. 2011 
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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  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 
výchovný poradce 0 0 0 
školní metodik prevence 1 Učitelství pro 1.stupeň 

ZŠ 
VŠ 

 
 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 0 1 / 0 

školní psycholog - - - 
školní speciální 
pedagog 

- - - 

 
c) další vzdělávání poradenských pracovníků 

Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : 
metodik prevence – Mgr. Dagmar Derňárová : setkání metodiků  

 
2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
a)  finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) 

 Nebylo čerpáno. 
b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. 

Brna, sponzor, jiné.  Nebylo čerpáno. 
 
3. Individuální integrace 
Typ postižení Ročník Počet žáků 
Vývojové poruchy učení  0 
celkem - 0 
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Část IX. 
Další údaje o škole 

 
Doplňková činnost školy 
                                                      Nebyla. 
 
 
Spolupráce s dalšími subjekty 
 
 
Ve školním roce 2010/2011 pokračovala spolupráce školy  s různými subjekty při 
zajišťování volnočasových aktivit žáků. 
 
Dům dětí a mládeže v Letovicích zajišťoval činnost zájmových útvarů   Dovedné ruce,  
Sportovní hry , Angličtina hrou. 
 
Pod vedením paní učitelky Báčové  pracoval kroužek AJ . Sportovní hry vedl kapitán 
místního fotbalového týmu Jan Alexa.  
Veliké oblibě se těšily Dovedné ruce pod vedením paní učitelky Jarmily Levé. 
  
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 , Monika 
Jarošová,Dis a Mgr. Vladimír Pečinka.  
 
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  16 žáků ve dvou skupinách.  
 
 
Přehled o počtu žáků pracujících v zájmových útvarech při ZŠ 
 
Útvar Počet ž. Útvar Počet 

ž. 
Angličtina hrou 9 Hra na flétnu 4 
Sportovní hry  10 Hra na kytaru - 
Dovedné ruce 10 Hra na klávesy 3 
  Taneční obor 9 
 

 

Velmi si ceníme také spolupráce s místními sdruženími a spolky – jako jsou myslivci, rybáři 
– i s okolními malotřídními školami. Vzájemná spolupráce je pro naši školu jistě přínosná, pro 
žáky naší školy je organizováno mnoho akcí a aktivit. 
 
Spolupráce se všemi výše zmíněnými subjekty  byla též vysoce ceněna ze strany ČŠI, 
která v letošním školním roce provedla kontrolu na naší škole. 
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Část X. 
Organizace školy ve školním roce 2010/2011 

 
I v roce 2010/2011 měla 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.  ročníku v zájmu plynulosti výchovně vzdělávacího procesu pracovali pod vedením 
své třídní učitelky  - sloučeni do větší skupiny byly s žáky 2. a 3. ročníku pouze na výuku 
hudební výchovy, výtvarné výchovy, pracovních činností a tělesné výchovy.  
Žáci 4. a 5. ročníku byli vyučováni ve své třídě na všechny předměty a nebyly sloučeny 
s jinými ročníky.  
Takto škola ušetřila 5 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 2010/2011 
 
Příloha č. 2 :   Údaje o programu EVVO - Hodnocení realizace programu EVVO  
     ve školním roce 2010/2011 
 
Příloha č. 3 :  Údaje o hospodaření školy – Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 

2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Křetíně 2011-09-01         Mgr. Petra Procházková 
              statutární zástupkyně ředitelky školy 


