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Část  I. 

Základní charakteristika školy 
 Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného 
rozhodnutí : 
 
Základní škola a Mate řská škola K řetín, okres Blansko, příspěvková organizace 

 
Zřizovatel školy:   Obec K řetín 
 
Ředitel 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 družina 
 
telefon:    516 470 626, 736 484 626 
 
e-mail :    skola@zsmskretin.cz  
  
www stránky :   www.zsmskretin.cz  
 
 
a. Málot řídní 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 
2008/2009 

Počet tříd Počet 
ročníků 

Počet žáků Průměrný počet 
žáků na třídu 

Malotřídní ZŠ 3 5 36 ( 35 ) 12 ( 11,6 ) 

Pozn. K 12. 10. 2008 se odstěhoval žák 2. ročníku. 
  
 
Organizace výuky ve školním roce 2008/2009 
 
TŘÍDA Ročník Počet žáků Počet celkem 
I. třída 1. ročník 

2. ročník 
   6 
   7 ( 6 ) 

 
13 ( 12 ) 

II. třída 4. ročník  10 10 
III. třída 3. ročník 

5. ročník 
   7 
   6 

 
13 

- - - 36 ( 35 ) 
 
 
  
Třídy a t řídnictví 
 
Třída Třídní u čitel 
I.  ( 1. a 2. ročník ) Ludmila Kroupová 
II. (       4. ročník ) Mgr. Ivana Pfefrová 
III.( 3. a 5. ročník ) Mgr. Dagmar Derňárová 
 
 
 
b. Celkový po čet žáků v 1.  ročníku: 6 

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích: 10,84 
                    ( 10,54 ) 
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c. Rada školy (školská rada) 
 V uplynulém školním roce pracovala při škole 6-ti členná  Rada školy v tomto složení: 
 
 - zástupci zřizovatele:        Alexa Libor, Mistr Milan 
 - zástupci z řad zákonných zástupců žáků: Mgr. Procházková Petra, Tušla Antonín 
 - zástupci z řad pedagogických pracovníků: Mgr. Dagmar Derňárová, Levá Jarmila 
 
 Předsedkyně rady:  Mgr. Petra Procházková 
 
 
d. Zvolený vzd ělávací program a jeho č.j. 

Název zvoleného vzdělávacího 
programu 

Číslo jednací V ročníku 

Základní škola 16 847/96-2 3. – 5. 
Naše škola 1. 9. 2007 1., 2. 

 
 
e. Zařízení školního stravování 

Počet strávníků Typ jídelny- dle výkazu Z  17-
01 

Počet 
děti  a 
žáci   

zaměstnanci školy  ostatní* 

921  ŠJ  - úplná   34 9 0 
923  ŠJ – výdejna  28 3 0 
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), … 
 
 
f. Počet pracovník ů školního stravování k 31.10.2008 
Fyzické osoby 3 
Přepočtení na plně zaměstnané 2,05 
 
 
 
g. Školní družina,  která je sou částí základní školy  

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 
celkem 1 25 fyz.  1 / přepoč. 0,67 
 
Z činnosti školní družiny : 
 
Ve školním roce 2008/2009 pracovala ve školní družině jako vychovatelka Mgr. Ivana 
Květenská. Činnost ŠD se rozvíjela v oblastech pracovně-technické, 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. Pokračovala práce kroužku Sportovní hry (vždy v úterý 13 – 14 
h). V dalších dnech, pokud 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 
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. 
Nejoblíbenější hrou se stal stolní fotbal, který se k velké radosti dětí objevil pod  vánočním 
stromečkem. Zájem o docházku byl již tradičně značný. 
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Podzim 
Seznamovací hry ve družině a sportovní hry na hřišti. Práce s přírodninami.  
Výroba draků, zvířátek,… 
 
Zima 
Příprava výrobků na Vánoční jarmark, zdobení perníků, zpěv koled. Výroba velkého betlému 
k výzdobě chodby. 
Sáňkování, bobování. 
Masopust, výroba masek, 18. 2. Karneval. 
 
Jaro 
Pohybové hry na hřišti, průlezky. 
Veliknoční dílničky. 
Výstavka oblíbených knih – Den dětské knihy. 
Soutěživé odpoledne, Opičí hry, turnaj ve floorbale. 
Vědomostní soutěž ke Dni Země. 
Bobřík mlčení – v souvislosti se Dnem hluku 29.4. 
PUZZLIRIÁDA 
 
Léto 
Výtvarná soutěž hasiči 
Pěvecká soutěž Superstar 
Odpoledne s country tancem. 
Hostina na rozloučenou. 

 

Část II 

Personální zabezpe čení činností školy 

-uvádět přepočtený počet / fyzický počet 

 
1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. 
Celkový počet pedagogických pracovníků 3,36/4 100% 

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

2,36/4 70 %    /   30 % 
kvalif.         nekvalif. 

Pozn. Nekvalifikovaná pracovnice má 20 let praxe na 1. stupni ZŠ. 
 
 Přehled pedagogických pracovník ů 
 
Příjmení, jméno  Vzdělání  Aprobace Pracovní za řazení 
Derňárová Dagmar, Mgr. VŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ učitelka 
Kroupová Ludmila SŠ Vychovatelství učitelka 
Květenská Ivana, Mgr. VŠ Vychovatelství, Učitelství pro 

1.stupeň ZŠ 
učitelka, vychovatelka 

Pfefrová Ivana, Mgr. VŠ Učitelství pro 1.stupeň ZŠ ředitelka 
 
 
2. Počet absolvent ů s odbornou kvalifikací, kte ří ve školním roce 2008/2009 nastoupili 

na školu: 1 
 
 
3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kte ří ve školním roce 2008/2009 nastoupili na 

školu: 0 
 
 
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kte ří ve školním roce 2008/2009 odešli ze 

školy: 0 
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5. Přehled nepedagogických pracovník ů  
 
Příjmení, jméno Úvazek Pracovní za řazení 
Dvořáková Helena 100% Školnice 
Bačovská Jana   75% Kuchařka  
Palová Lenka   30% Vedoucí stravování 
Minářová Libuše   25% Účetní 
Janků Zdeňka 100% Kuchařka  
Pozn. Paní Jana Bačovská byla přijata v srpnu 2008 jako kuchařka za paní Janu Lžičařovou, která 
odešla do invalidního důchodu. 
 
 
6.  Věkové složení u čitelů  

Učitelé Věk 
Muži Ženy 

do 35 let 0 1 
35-50 let 0 2 
nad 50 let 0 1 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 
Celkem 0 4 
Rodičovská dovolená 0 1 
 
 
7. Údaje o dalším vzd ělávání  pedagogických pracovník ů včetně řídících pracovník ů 
školy 
Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 
Angličtina pro nejmenší, 20 h 1 
Dětský aerobik ve vyučovacím procesu 1 
Environmentální výchova v malotřídní škole 1 
Toulavý autobus po školních zahradách, Jižní Čechy, 3 dny 1 
Jak psát projekty 1 
Změny v právních předpisech a dokumentaci školy 1 
Škola jako místo setkávání, konference UK Praha 1 
Rozvoj matem. představ a dovedností 1 

Celkem 8 kurz ů 8 účastník ů 
 
Pozn. Bohužel, ve školním roce 2008/2009 nebyla MŠMT vypsána dotace na podporu dalšího vzdělávání 
v malotřídních školách. To se také v souvislosti se snížením rozpočtované částky na ONIV ( částka ze státního 
rozpočtu určená mmj. na další vzdělávání pedagogů ) projevila na celkově menší účasti pedagogických 
pracovníků na další vzdělávání. 
 
 
8. Romský asistent: (ANO/NE) NE 
    Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob) 
 

Na škole pracuje dyslektická asistentka Ludmila Kroupová, celkem pracovala s 5 dětmi. 
Logopedická asistentka Mgr. Ivana Pfefrová v průběhu školního roku pracovala se 4dětmi. 
Logopedická péče je věnována přednostně dětem 4 - 6letým, které připadají v úvahu ke 
školní docházce v ZŠ Křetín. Počty vadně mluvících dětí převyšují časové možnosti 
logopedické asistentky, proto poskytuje také činnost konzultační a depistážní. Vyhledané děti 
jsou odesílány  
na specializované vyšetření ke klinickému logopedovi případně ke speciálnímu pedagogovi, 
obojí v Boskovicích. Osvědčila se nám spolupráce s Mgr. Olgou Hložkovou, speciální 
pedagožkou, která sídlí v Boskovicích. 
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Část III. 

Výsledky výchovy a vzd ělávání 
 
1. Celkové hodnocení a klasifikace žák ů 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo s 
 vyznamenáním 

Prospělo        
bez  

Neprospělo 
bez (*) 

Opakují 

1. 6 
 

6 0 0 0 

2. 6 
 

6 0 0 0 

3. 7 
 

7 0 0 0 

4. 10 
 

7 3 0 0 

5. 6 
 

6 0 0 0 

Celkem za školu 35 
 

32 3 0 0 

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2009 
 
2. Snížený stupe ň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 
2 0 0 
3 0 0 

 
3. Celkový po čet neomluvených hodin na škole za školní rok 2008/2 009: 0 
 
4. Vzdělávání žák ů mimo řádně nadaných (ve zn ění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14) 
 V uplynulém školním roce škola nezajišťovala. 
 
5. 5. Úspěšnost žák ů 5. ročníku 
 
 Na rozdíl od předcházejících let nebyla v ZŠ Letovice svolána schůzka hodnotící úspěšnost žáků 
při přestupu na 2. stupeň ZŠ. Jako hodnocení obdržela škola výsledky testů SCIO, kterými naši bývalí 
páťáci prošli. Jednalo se o 4 žáky, výsledky testů odpovídají hodnocení na naší škole. 
 
 
 

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 – kontrola z hygieny přišla dokonce 2x – 11.11.2008 a 15. 4. 2009, s výjimkou 
drobností  – teplota ve skladu, poškozený povrch regálu – nebyly zjištěny vážnější 
nedostatky. 
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Část V. 

Rozhodnutí ředitele 
 
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a 
počet odvolání proti tomuto rozhodnutí 
 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 
O odkladu povinné školní docházky podle § 37 2 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 2009/2010: 9 
 
 
 

Část VI. 

Další údaje o škole  
 
Vzdělávání žák ů se specifickými pot řebami 
  
V uplynulém školním roce na škole pracoval 1 integrovaný žák podle Individuálního 
vzdělávacího plánu. Dosahoval dobrých výsledků, výborná byla také spolupráce s rodinou. 
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 a dále je jim věnována péče v dyslektickém kroužku. 
Děti s vadami řeči mohou využívat péči logopedické asistentky. 
 
Kroužky p ři ZŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Dyslektický 1 5 

Individuální logopedická péče 1 4 

 
 
 
 

 

Část VII. 
 

Zhodnocení a záv ěr 
 
Z plánu práce školy : 
 
Září 
Vycházka po obci K řetín – bezpečnost pohybu na silnici, cesta do školy, ze školy. 
Dětské dopravní h řišt ě Blansko 
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Říjen 
Účast na výstav ě z historie obce K řetín  – z historie a současnosti školy, ukázka 
žákovských prací. 
Divadlo O pejskovi a ko čičce 
Beseda – 90. výro čí republiky 
Projektový den „Halloween“ (1. a 2. ročník) 
 
Listopad 
Hodnocení žák ů 6. ročníků, ZŠ Komenského – tentokrát proběhlo hodnocení písemnou 
formou, ředitelství školy obdrželo hodnocení našich bývalých žáků 5. ročníku formou 
výsledků testu Scio. 
Nácvik kulturního vystoupení  – zpívání pod Vánočním stromem. Příprava výrobků na 
jarmark. 
Obecní kronikář pan Procházka zajistil besedu o krajových pov ěstech s ředitelkou 
okresního muzea, paní Marií Nečasovou. Beseda ve školní jídelně měla velkou účast. 
Divadlo Krakonošovy Vánoce. 
Vánoční jarmark  spojený s rozsvícením Vánočního stromu, kulturním vystoupením žáků a 
drobným prodejem výrobků s Vánoční a adventní tematikou – proběhl 30. 11., v neděli. 
 
Prosinec 
Mikulášská nadílka. 
Planetárium M. Koperníka Brno (zajistila p.uč. Derňárová), procházka vánočně nazdobeným 
Brnem. 
Vánoční besídky  ve třídách. 
 
Leden 
V lednu jsme uspořádali Den otev řených dve ří. Opět jsme pozvali naše malé předškoláky 
z MŠ a všechny rodiče a další zájemce. Konečně jsme se dočkali vyšší návštěvnosti, několik 
maminek se dokonce zúčastnilo výuky!  
 
Únor 
Zápis do 1. ro čníku  ZŠ proběhl 11.2. Dostavilo se celkem 10 dětí, z toho bylo zapsáno 9 
dětí a byly uděleny 2 odklady školní docházky. 
Paní uč. Derňárová připravila s žáky 3. a 5. ročníku program, který měl malé budoucí 
prvňáčky zbavit trémy a obav ze zápisu. 
Beseda  s koordinátorkou Protidrogové prevence Mgr. Radkou Ježkovou na téma Kriminalita. 
(zajistila p. uč. Derňárová) 
Účast v národní soutěži „Dopis kamarádovi do roku 1909 “ (účastnili se žáci 5.ročníku pod 
vedením paní učitelky Kroupové). 
 
Březen 
Další díl Besedy z historie obce . 
Včelí týden  – projektový týden na téma „ Vše o včelách“ – velmi zdařilá akce, kterou navrhla 
a zorganizovala p. uč. Derňárová, byla zahájena výstavou o včelaření, besedou se 
včelmistrem ing. Veverkou. Děti i učitelé byli převlečeni za včely a celý den se odvíjel 
v duchu včelaření.  Vyráběli jsme svíčky z vosku, figurku včelky ze zavařovačky, včelí úly, 
zdobili medové perníky, poslouchali pohádku O Včelce. Navštívily nás děti a paní učitelky 
z MŠ, přišla za námi také paní novinářka z Blanenského deníku. Reportáž doplněnou řadou 
fotografií jsme pak radostně prohlíželi na internetu. Děkujeme všem zaměstnancům školy, 
rodičům a dalším rodinným příslušníkům, kteří se do realizace projektu velmi aktivně zapojili. 
Zahájena výuka plavání  (březen – duben). Na výuku dojížděli žáci 1. – 5. ročníku. Mimo 
plavecký bazén jsme využili taktéž relaxační bazén s vířivkou a bublinkovou lázeň. 
Divadlo O Pale čkovi 
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Duben 
Den Země – Výsadba lesních stromků Na Bučku – pan Antonín Tušla dětem předvedl 
postup při sázení lesních stromků, poté měly děti možnost si činnost sami vyzkoušet. 
Pracovní nasazení bylo veliké, vykopali jsme tolik děr, že nám na závěr chyběly sazenice!  
Účast rodičů a dětí na Úklidu b řehu p řehrady K řetínky. 
Akce zúčastnilo celkem 29 dětí, rodičů a přátel školy. Po provedeném úklidu následovalo 
posezení v keltském skansenu Isarno. Na akci nás pozval Fan club BOP Křetínka. 
Pracovně – výtvarná soutěž Máme rádi zví řata (účastnili se všechny ročníky). 
Projektový den „Čarodějnice “ (1. a 2. ročník). 
 
Květen 
Úklid v okolí školy . Třídy uklidily nejbližší okolí školy, přístupové cesty k autobusovým 
zastávkám, k obchodu a přírodní cestu k Prostř. Poříčí. 
Sběr papíru  – tradiční aktivita byla utlumena situací na trhu s odpadovými materiály. Nastala 
zcela vyjimečná situace, kdy Sběrné suroviny za výkup starého papíru požadovaly úhradu po 
dodavateli. Nakonec jsme byli rádi, že byl papír ze školy vůbec odvezen. 
Den Matek  – pásmo sestavené z písní, tanců a básní předvedly děti pod vedením p. uč. 
Derňárové v komorním prostředí ve školní družině. 
Školní výlet  – proběhl odděleně: žáci 1. a 2. ročníku – společně s MŠ - navštívili ZOO 
Olomouc. 
Žáci 3.-5. ročníku pod vedením paní ředitelky podnikli náročnou výpravu za poznáním 
hlavního města Prahy. Svezli jsme se vlakem, metrem, počasí nám přálo a viděli jsme snad 
všechno! 
Školní soutěž výtvarná na téma Moje oblíbené zvíře. Vyhodnocení proběhlo v prostorách 
školní družiny. Oceněné práce byly vystaveny na chodbě školy. 
 
Červen 
Tradiční oslava Dne d ětí. Tentokrát paní vychovatelka uspořádala soutěž Superstar. 
Úspěšní soutěžící bylo oceněni drobnou cenou a cukrovinkou. odpoledne pak oslava 
pokračovala organizací soutěže Cesta za Pramínkovou vílou ( pořádala MŠ ve spolupráci 
se ZŠ). Počasí nám nepřálo, místo akce v krásném zámeckém parku jsme se museli schovat 
ve škole, ale účast byla obrovská! 
Dokončení cyklu dopravní výchovy  ve 4. ročníku proběhlo 13. 6. opět na dopravním hřišti 
v Blansku. 
Projektový den „Stromy “ pro děti 1. a 2. ročníku připravily vycházku a besedu v lese u 
myslivecké chaty paní učitelky Kroupová a Květenská. 
Školní turnaj ve vybíjené a fotbale prob ěhnul  opět v závěru školního roku. 
Turistický výšlap do p řírody  (Cvičení v přírodě) proběhl 25.6.  
Den zdraví  připravily paní učitelky na 29. 6. 
 
Každý měsíc také probíhala měsíční setkání  všech ročníků ve školní družině. Každá třída si 
pod vedením své třídní učitelky připravila krátké pásmo veršů, písní nebo tanečků. Paní 
učitelky vždy zmínily pranostiky na daný měsíc a připomněly významné a sváteční dny. Paní 
učitelka Derňárová popřála a drobnou pozorností odměnila ty, kteří měli v daném měsíci 
narozeniny. Setkání se všem moc líbila. 
 
 
Školní rok byl slavnostně ukončen 30. 6. 2009 
 
 
Školní sout ěže 
Čtenářská 
V závěru školního roku byla ukončena celoroční sout ěž školní knihovny  – vyhodnotila 
nejpilnější čtenáře. Nejpilnější čtenáři byli letos žáci 5. ročníku.  
Sportovní turnaje,Moje oblíbené zvíře 
Viz výše 
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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 na Pedagogicko 
psychologické poradně v Blansku. Okresní koordinátorka – metodička prevence Mgr. Radka 
Ježková provádí 1x ročně besedy s dětmi přímo ve škole. 

 
 

1. Údaje o pracovnících (zam ěstnancích 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 : 
školní metodik prevence – Dagmar Derňárová :  setkání metodiků,  

 
2. Údaje o finan čních 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 4. 1 
celkem - 1 
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Část IX. 

Další údaje o škole 
 
Doplňková činnost školy  
 
Nebyla. 
 
 
Spolupráce s dalšími subjekty  
 
 
Ve školním roce 2008/2009 pokračovala spolupráce školy  s r ůznými subjekty  při 
zajišťování volnočasových aktivit žáků. 
 

- Dům dětí a mládeže v Letovicích  zajišťoval činnost zájmových útvarů  Internet, 
Práce na PC, Dovedné ruce, Mladý zdravotník. 

 
Pod vedením paní učitelky Derňárové pracoval kroužek Internet. 
Pod vedením Lenky Palové pracoval kroužek Práce na PC. 
Paní učitelka Petra Procházková vedla kroužek AJ. 
Veliké oblibě se těšily Dovedné ruce pod vedením paní učitelky Jarmily Levé a Mladý 
zdravotník pod vedením paní učitelky Ivany Květenské. 2 hlídky mladých zdravotníků se 
dokonce zúčastnily soutěže v Blansku. 
 
Sportovní hry byly součástí činnosti školní družiny. 
 
 
 
Z činnosti kroužk ů: 
 
Internet – kroužek pro 4. a 5. ročník. Kroužek pracoval 1x týdně. Žáci se učili se používat 
internet, vyhledávat informace pro vzdělání i zábavu, používali aplikaci Outlook, Word. 
 
Základní um ělecká škola Letovice  prováděla výuku žáků v oborech Hra na kytaru, Hra na 
flétnu, Hra na klávesy, Taneční obor. Vyučovali ing. Milan Hakl a Monika Jarošová. 
 
Výtvarné studio – bohužel, práce výtvarného studia v uvedeném školním roce z důvodu 
nezájmu žáků skončila. 
 
V rámci nepovinného předmětu probíhala výuka Římsko katolického náboženství pod 
vedením RNDr., Mgr. A. Nebojsy.  Výuky se zúčastňovalo 15 žáků.  
 
Přehled o po čtu žáků pracujících v zájmových útvarech p ři ZŠ 
 
Útvar Po čet ž. Útvar Po čet 

ž. 
Dovedné ruce   6 Sportovní hry 15 
Internet   5 Hra na flétnu   2 
Práce s PC   4 Hra na kytaru   1 
Taneční obor   8 Hra na klávesy   5 
Mladý zdravotník 11 Anglický jazyk   6 
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Část X. 

Organizace školy ve školním roce 2008/2009 
 
Stejně jako ve školním roce 2007/2008 měla i v roce 2008/2009 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  
(4. ročník samostatně, 3. a 5. ročník ve spojené třídě). Na výchovy a pracovní činnosti byly 
tyto třídy spojovány v jeden celek. 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 2008/2009 
 
Příloha č. 2 :  Údaje o hospodaření školy – Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 

2008 
 
 
 
 
V Křetíně 2009-09-14 
 
 
 
 
               Mgr. Ivana Pfefrová 
               ředitelka školy 
 
 
 
 
 
Pedagogická rada projednala dne:    9.11.2009 
 
 
 
Rada školy projednala dne:   26.10.2009 
 
 
 
 
 
 
Zřizovatel školy: 


