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

Výroční zpráva o činnosti základní školy

ve školním roce 2011/2012

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 : 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
2011/2012
Malotřídní ZŠ

Počet tříd
3

Počet
ročníků
5

Počet žáků
41

Průměrný počet
žáků na třídu
13,66

Organizace výuky ve školním roce 2011/2012
TŘÍDA
I. třída

Ročník
1. ročník

Počet žáků
12

II. třída

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

8
7
9
5
-

III. třída
-

Počet celkem
12
15
14
41

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

Třídní učitel
Ludmila Kroupová
Mgr. Dagmar Derňárová
Mgr. Petra Procházková
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b. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 12
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 11,14

c. Rada školy (školská rada)
V uplynulém školním roce pracovala při škole 6-ti členná Rada školy v tomto složení:
- zástupci zřizovatele:
- zástupci z řad zákonných zástupců žáků:
- zástupci z řad pedagogických pracovníků:
Předsedkyně rady:

Antonín Tušla, Bořivoj Zelinka
Novotná Pavla, Švábová Martina
Benešová Lenka, Pospíšilová Iveta

Lenka Benešová

d. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného vzdělávacího
programu
ŠVP pro základní vzdělávání
Naše škola

Číslo jednací

V ročníku

č.j. 32/2007-02-03

1. - 5.

e. Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu Z 1701
921
923

ŠJ - úplná
ŠJ – výdejna

Počet

Počet strávníků
zaměstnanci školy

děti a
žáci
41
28

ostatní*

10
3

0
0

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

f. Počet pracovníků školního stravování k 31.10.2011
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

3
2,05

g. Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet oddělení ŠD
1

počet dětí v ŠD
25

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

Z činnosti školní družiny :
Školní družina ZŠ v Křetíně zabezpečuje žákům mimo vyučování vhodné využití volného
času. Vychovatelkou je paní učitelka Iveta Pospíšilová.
Ve školním roce 2011/2012 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 důraz na oblasti pracovně – technické, esteticko-výchovné,
společensko-vědní, přírodovědné a sportovně-zdravotní. Činnost dětí byla zaměřena do čtyř
tematických období JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA a do deseti měsíčních projektů:
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ZÁŘÍ – Znám svoji vesnici a její okolí.
ŘÍJEN – Jsme jedna rodina, školní družina..
LISTOPAD – Poznáváme všemi smyly. Připravujeme vánoční jarmark.
PROSINEC – Vánoce, Vánoce přicházejí.
LEDEN – Umíme se chovat a jednat.
ÚNOR – Masopust. Ovoce a zelenina.
BŘEZEN – S knížkami jsme kamarádi. Tvořivá dílna.
DUBEN – Velikonoce, svátky jara. Rej čarodějnic.
KVĚTEN – Když se chce, tak to jde.
ČERVEN – Máme rádi přírodu. Sport nás baví.
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. Chlapci preferovali hry ve družině na
koberci – především s malým míčkem, rádi stavěli dopravní prostředky ze stavebnice SEVA
a hráli košíkovou. Děvčata ráda hrála stolní hru KUFR, UBONG, UNO SPIN , QWIRKLE,
ČESKO JUNIOR , námětové hry (na obchod, na školu,...) a vyráběla drobné výrobky.
Celkově ve družině převládaly turnaje ve stolním fotbale, vymalovávání okopírovaných
obrázků (vždy tematicky zaměřených), PC hry a internet, modelování. Žáci vždy uvítali
jakékoliv zpestření činností.

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, tiskli zeleninová strašidla,...
9. září – turnaj v PEXESU.
21. listopadu – SVĚTOVÝ DEN POZDRAVŮ.

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. Rádi jsme chodili krmit ovečky a kozy na ovčí farmu.
5. prosince -ČERTOVSKÝ DEN
21. prosince jsme navštívili místní kostel, prohlédli si vystavený betlém a vyprávěli si o
narození Ježíška.
22. prosince – VÁNOČNÍ NADÍLKA.
Únor jsme zaměřili na masopust a výrobu masek.

JARO
Na jaře jsme chodili na průlezky, hráli jsme vybíjenou. V souvislosti s Velikonocemi proběhly
ve družině 4. března ,,Velikonoční dílnička“ .Vyráběli jsme zápich do květináče a věnec z
vajíček. K tématu jaro a pálení čarodějnic jsme kolektivně vyrobili čarodějnici, kterou jsme
následně vystavovali na chodbě školy.
28. 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.
27. dubna – ČARODĚJNICKÁ DISKOTÉKA.
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Na začátku května proběhla ve družině besídka pro maminky. Zhotovili jsme pro ně krásné
dárky (srdíčko z papírových ruliček).

LÉTO
V létě jsme trávili mnoho času v přírodě nebo jsme sportovali na hřišti. Dětem se velice líbila
výroba ručního papíru, který si každý sám vyrobil.
1. června jsme slavili MDD – soutěžili jsme ve družině i venku.
8. června jsme hledali INDIÁNSKÝ POKLAD.
20. června – výtvarná soutěž POZNEJ KAMARÁDA.
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
Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004

4,35 / 5
3,08 / 5

Sb.

100%
71 % / 29 %
kvalif.
nekvalif.

Pozn. Nekvalifikovaná pracovnice úv. 1,0 má 27 let praxe na 1. stupni ZŠ.

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

Vzdělání
VŠ
SŠ
VŠ

Pospíšilová Iveta

SŠ

Báčová Vendula, Mgr.

VŠ

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 školy
vychovatelka, učitelka

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Speciální pedagogika

učitelka

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/2012 nastoupili
na školu: 0
3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/2012 nastoupili
na školu: 0
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/2012 odešli ze
školy: 0

5. Přehled nepedagogických pracovníků
Příjmení, jméno
Dvořáková Helena
Bačovská Jana
Palová Lenka

Úvazek
100%
75%
30% + 25%

Minářová Libuše
Čuhelová Marta

25%
100%

Pracovní zařazení
Školnice
Kuchařka
Vedoucí stravování + účetní
(zástup za MD)
MD (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
Dobré nápady pro výuku ICT
ESS pro děti předškolního věku
Neklidné dítě – problém zvaný ADHD
Příběh Evropy; Ty a já
Dobré nápady pro výuku ICT II
Tvorba vzdělávacích materiálů pro přírodní vědy a EVVO
Normální je nekouřit – podpora zdravého životního stylu
Koukej kudy šlapeš (EVVO)
Bezpečně v kyberprostoru
Aktivizující metody při výuce angličtiny

Zpíváte s dětmi v AJ?
Celkem 11 kurzů

Počet zúčastněných
pracovníků
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2

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
12
8
9
7
5
41

Prospělo s
Prospělo
vyznamenáním bez
12
0
8
0
9
0
3
4
4
1
36

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 2012

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 2011/2012: 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 závěru školního roku mělo ze sedmi žáků, kteří přestupovali
do Letovic, 3 žáci vyznamenání. I ostatní si vedli poměrně dobře, žádné větší problémy
nebyly zaznamenány.
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Část IV .
Údaje o výsledcích kontrolní činnosti
/datum, typ provedené kontroly/

a) Česká školní inspekce
- v uplynulém školním roce nebyla kontrola
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 25.10. 2011 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
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
2
0
0

Počet odvolání
0
0
0

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2012/2013: 15

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 byla završena úspěšná spolupráce se základní školou
v Letovicích – naše škola byla 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 zapojily paní učitelky Kroupová, Derňárová a
Báčová, které se jako dyslektické asistentky věnovaly žákům s SPU. Paní ředitelka Ivana
Pfefrová pokračovala v činnosti jako logopedická asistentka.
Podruhé se do projektu zapojila i naše MŠ a v měsíci únoru a březnu probíhaly ESS pro
předškoláky (4 lektorky- Benešová, Procházková, Kroupová, Báčová /10 lekcí/ 20
předškoláků) . Edukativně vzdělávací skupinky se setkaly, stejně jako poprvé, s velikým
zájmen a velmi kladnou odezvou rodičů, pedagogů i samotných dětí.
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Část VII.
Zhodnocení a závěr

Z plánu práce školy:
Září
Veselé písničky z kouzelné krabičky – slunečné zářijové dopoledne nám do školy přijel
zpříjemnit pan učitel Milan Hakl ze ZUŠ Letovice s žáky ze své třídy. Žáčci velcí i docela malí
nám pod jeho vedením zvesela zahráli na flétny, klávesy, kytary a zazpívali – a protože
všechny písničky velmi dobře známe, mohly si i děti naší školy společně zazpívat.
FIT trasa (MPP) - využili jsme teplého babího léta a vstřícnosti místní Dětské léčebny a
navštívili s druháky a čtvrťáky rozlehlý areál krásného parku, který k léčebně ve Křetíně patří.
Tentokráte jsme neobdivovali naučnou stezku plnou vzácných stromů a keřů, ale přišli jsme
protáhnout svoje tělo! V areálu se totiž nachází FIT trasa, takže jsme si přišli zacvičit a pěkně
jsme se protáhli a posílili ruce, nohy, trup – zkrátka celé tělo. Největší atrakcí pak byla velká
trampolína, kde se děti náležitě vyřádily.
Projekt Podzimní čarování v první třídě - každá roční doba má své kouzlo, ale podzim
nám s přírodou opravdu čaruje. Prvňáčci pod vedením své paní učitelky Kroupové na
vycházce pozorovali její barevnost – hlavně listy a podzimní plody. Ve třídě si z vylisovaných
listů udělali zajímavé obrázky. Malovali plodem černého jeřábu. Z otisků prstů si vytvořili
myšky, které postupně domalovali. Nasbíranými přírodninami si ozdobili malý květináček a
vznikla pěkná přírodní dekorace. Také spousta muchomůrek a jablíček vytvořila dokonalou
výzdobu naší třídy. A což teprve ježečci! K jejich výrobě děti využily své ruce, které si
omalovaly a dodělaly ježky. Práce byla zajímavá a dětem se povedla.
Velmi si vážíme společné práce rodičů a dětí na podzimní téma „Moje dýně“. Děti pro své
dýně vymýšlely různá jména např. Dýněnka, Bubáček, Jeřabinka, Upír, Dýňáček… Všechny
výrobky byly vystaveny ve škole na chodbě.
Říjen
Dopravní hřiště Blansko – žáci 4. ročníku.
Halloween - téma halloweenských dýní, duchů, strašidel a čarodějnic jsme nemohli ani v
tomto školním roce přejít bez povšimnutí. Objevilo se v mnoha předmětech, děti tvořily ve
výtvarné výchově, v pracovních činnostech i v družině s paní vychovatelkou Pospíšilovou.
Základní informace o tomto lidovém svátku, který má původ v anglosaských zemích, získaly
děti samozřejmě od paní učitelky Derňárové v angličtině.
Listopad
Bohemia classic quartet - koncert - sychravé podzimní dopoledne dětem z naší školy a
školky zpříjemnili pánové ze smyčcového kvarteta „Bohemia classic quartet“. Seznámili nás
s nástroji v kvartetu a s hudebními pojmy „zvuk“, „tón“ a s jejich charakteristikami. Děti se
do příjemného vystoupení aktivně zapojily, poznávaly a zpívaly písničky, doplňovaly melodie,
poslouchaly ukázky známých skladeb českých a světových skladatelů a dokonce si i
zatančily. Z vystoupení kvarteta byli všichni nadšeni a věříme, že se líbilo i dětem z Dětské
léčebny a ze školy v Sulíkově, které také přijaly pozvání na koncert do křetínské Sokolovny.
Vánoční jarmark - z malé komorní akce pořádané křetínskou školkou a školou se po pěti
letech stala velmi úspěšná tradice, na kterou je třeba se začít připravovat již dlouho před
začátkem adventu. První adventní neděli se pak můžeme „blýsknout“ před rodinami našich
dětí, ale i spoluobčany ze širokého okolí pěkným vystoupením a vlastními vánočními
výrobky. Pro pátý vánoční jarmark složily autorské básničky Karolínka Novotná a Anetka
Mazalová. Velký úspěch pak sklidilo nádherné vystoupení pana učitele Mgr. Vladimíra
Pečinky z letovické ZUŠ na různé durhy zobcových fléten. Co se nakonec blýskalo více:
rozzářené oči našich dětí nebo světýlka na obecním vánočním stromě? Těžko říct - ale bylo
to krásné!
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Prosinec
Mikulášská nadílka
Vánoční trhy a kino v Boskovicích, betlémy v Letovicích - v pátek 9. prosince 2011 se
děti z křetínské školy dočkaly uskutečnění Mikulášova daru - návštěvy kina v Boskovicích.
Shlédli jsme úplně novou českou pohádku Micimutr. Hned po návštěvě představení, jsme
zamířili na boskovické Masarykovo náměstí nasát alespoň něco z atmosféry tamějších
Vánočních trhů. Děti měly možnost koupit si zde nějakou drobnost či občerstvení,
poslechnout si koledy, prohlédnout si živý betlém a historický průvod. Nakonec jsme se
nechali objednaným autobusem odvézt ještě do Letovic, kde se v sále Městského kulturního
střediska konala tradiční předvánoční výstava betlémů. Některé byly opravdu nádherné,
obzvláště například kamenný betlém paní Vitouchové ze Svitávky, který jsme měli možnost
vidět i v Křetíně při jednom z minulých vánočních jarmarků, či keramický betlém paní Tatjany
Kuliny.Celý výlet byl pro děti zdarma, veškeré náklady (autobus, vstupné) byly hrazeny z
výtěžku letošního Vánočního jarmarku a sběru starého papíru.
Vánoční besídky ve třídách a ve školní družině.
Leden
Poznej Křetín a jeho okolí - dvěma počiny jsme zahájili náš nový dlouhodobý projekt
„Poznej svou obec a její okolí". Nejdříve jsme se vypravili na Tříkrálovou návštěvu místního,
přes tři sta let starého, kostela. Děkujeme paní Zedníkové za zpřístupnění krásně a ještě
vánočně vyzdobených prostor křetínského kostela sv. Jeronýma, kterým pochopitelně
vévodil betlém se všemi postavičkami. Také děkujeme panu Procházkovi, že nám poskytl
poutavý výklad a ochotně odpovídal na všechny zvídavé dotazy malých i velkých.
V úterý 10. ledna nás pan kronikář Procházka navštívil i ve škole se vzorně připravenou
prezentací o Křetíně a okolních obcích, ve kterých bydlí naši dojíždějící žáci. Slovem i
obrazem nám poskytl cenné informace o minulosti i současnosti těchto obcí a děti se
dozvěděly i spoustu dalších zajímavostí. Bylo to velmi příjemné povídání, do kterého se děti
ochotně zapojovaly, a my už se těšíme na další zážitky spojené s poznáváním našeho
domova.
Tradiční návštěva školky - předškoláci a všechny ostatní děti z naší školky se jistě těšily na
návštěvu základní školy, kam chodí jejich starší kamarádi. Paní učitelka Kroupová přivítala
ve své první třídě budoucí školáky. Měla pro ně připravené úkoly a pracovní listy a
předškoláci si tak prohlédli třídu, do které se co nevidět znovu podívají při zápisu do první
třídy. Mladší děti si pohrály v družině a vyzkoušely si hračky pro větší děti. Společně si
všichni užili krátkého vystoupení starších školáků pod vedením paní učitelky Derňárové.
Každoroční oblíbenou atrakcí našich malých hostů je stolování (svačina a oběd) ve „velké“
školní jídelně.
Otevření nové počítačové učebny + den otevřených dveří - ve středu 25. 1. 2012, tedy
ještě před koncem prvního pololetí, se uskutečnilo slavnostní otevření naší nové počítačové
učebny. Co mu však předcházelo? Práce na renovaci zvolených prostor započaly 18.
listopadu 2011 vyklízením velkého kabinetu, pokračovaly v prosinci instalací nových rozvodů
elektrické energie a novou podlahou. Na počátku roku letošního následovala výmalba, byly
pořízeny nové stolky a židle, dokončeny rozvody elektřiny. Nejvíce se žáci těšili na
zakoupení 10 nových počítačů, dataprojektoru a promítacího plátna. Poprvé se v nové
učebně učilo 18. ledna, tedy přesně dva měsíce po zahájení prací.
Akce se konala současně se Dnem otevřených dveří, takže naši zbrusu novou učebnu mohli
navštívit a prohlédnout si i všichni rodiče a bývalí žáci naší školy. Pozvání k prohlídce naší
školy přijalo více než 70 návštěvníků, včetně účastníků odpolední slavnosti.
Jsme velmi rádi, že se slavnostního otevření zúčastnil rovněž čestný občan Křetína, pan
Prof. Ing. Emanuel Ondráček, CSc. a dalším vzácným hostem byl RNDr. Miloš Šifalda,
ředitel Jihomoravské centra pro mezinárodní mobilitu, které podporuje nadané a talentované
žáky a studenty. Mezi dalšími pozvanými hosty byly představitelé Obce Křetín, starostové
okolních obcí a zástupci okolních škol, se kterými spolupracujeme a zástupci regionálního
tisku.
Při slavnostním otevření měli návštěvníci možnost shlédnout poutavou prezentaci
regionálně-vlastivědného programu "Poznej Křetín a jeho okolí", kterou pro nás připravil
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obecní kronikář pan Bořek Procházka. Věřím, že podobně zajímavých projektů čeká na naše
žáky ještě velká spousta, a jsem velice ráda, že při jejich přípravě a interpretaci dětem při
výuce budeme moci využívat moderních technologií
Únor
Zápis do 1. ročníku - jako každý rok jsme se těšili na všechny předškoláky a jejich rodiče,
kteří zamíří do naší základní školy k zápisu do první třídy. I letos jich byla pěkná řádka –
celkem 15 dětí, z toho 6 holčiček a 9 kluků. O milé přivítání se postarala s většími školáky
paní učitelka Derňárová, někdy bylo potřeba rozptýlit počáteční rozpaky veselou písničkou a
vlídným úsměvem. V pěkně vyzdobené třídě čekala paní učitelka Kroupová a paní ředitelka
Pfefrová, které budoucí prvňáčky prozkoušely ze všech potřebných dovedností. Všichni byli
moc šikovní, a tak odcházeli s úsměvem a drobným dárečkem vyrobeným paní učitelkou
Pospíšilovou a dětmi z naší školní družiny. O spojenou administrativu se postarala statutární
zástupkyně školy – Petra Procházková. Na všechny se těšíme již v únoru, kdy zahajujeme
edukačně – stimulační skupinky pro předškoláky. Blíže se poznáme a společně se budeme
těšit na 3. září, kdy se děti stanou školáky ZŠ.
Planetárium – se 4. a 5. třídou naší základní školy jsme navštívili Planetárium v Brně.
Program, který si pro nás nachystali, byl velice zajímavý. Nejdřív jsme objevili svůj vesmír a
potom jsme si důkladně prohlédli celou sluneční soustavu. O planetkách a kometách jsme se
dozvěděli, jak vypadají a z čeho jsou stvořeny. Souhvězdí, která můžeme vidět na obloze v
zimě, je mnoho. Jejich krásné a velmi zářivé hvězdy jsme si také prohlédli. Nakonec jsme si
mohli v Planetáriu zakoupit různé malé věci na památku, třeba pohlednice.
Beseda s policií - stěžejním pilířem v Minimálním preventivním programu naší školy je
samozřejmě spolupráce s policisty. Rádi jsme v pondělí 27. 2. 2012 na naší škole přivítali
poručíka Mgr. Ivu Šebkovou z Územního odboru Policie ČR Blansko, která si pro starší žáky
připravila poutavé povídání na téma mezilidských a kamarádských vztahů. Téma šikany je
v posledních letech velmi aktuální a naším cílem jistě je, aby se žáci v naší škole cítili
bezpečně, do školy chodili rádi a klima v jednotlivých třídách bylo příjemné a přátelské.

Březen
Brno a jižní Morava bez hranic – integrační program - ve čtvrtek 1. března na děti a paní
učitelky z naší školy čekalo velmi příjemné dopoledne. Přijeli za námi Michael Svoboda a
Simona Kazdová z Brna. Michael je ředitel sportovního, charitativního a integračního
projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož pořadatelem je VUT v Brně. Simona
je vozíčkářka a zároveň trenérka postižených dětí.Na začátku jsme se vzájemně představili.
Při následujícím programu si děti mohli prakticky vyzkoušet, jak pomoci postiženému
kamarádovi třeba na vozíku, jak složit a rozložit vozík, jak rozlišit různé druhy postižení, jak
pomoct vozíčkářovi do schodů a ze schodů atd. Každý žáček se také na vozíček posadil a
zkusil si, jak ho bude poslouchat.
Také jsme si zahráli hru boccia - je to hra podobná petangue, kterou hrají postižené děti.
Během báječného programu jsme se dozvěděli velké překvapení – partnerem tohoto
projektu je také brněnský hokejový klub HC Kometa, a to udělalo obrovskou radost
především našim klukům. Kromě medailí a čokolád na každého čekala nadílka fotografií
hráčů Komety, což sklidilo všeobecné nadšení.
Na společně prožité dopoledne budeme dlouho vzpomínat a zároveň se budeme těšit na
naši návštěvu brněnského centra Kociánka, které se stará o tělesně postižené děti a mládež.
Zdravý měsíc ve školní družině - nejen ve vyučování, ale i mimo něj se všichni snažíme
děti vést ke zdravému životnímu stylu. Ve školní družině se paní vychovatelka rozhodla
dětem přiblížit různé druhy ovoce a zeleniny. Děti ovoce i zeleninu ochutnávaly a učily se je
pouze podle chuti rozeznávat. Nejvíce samozřejmě děti zajímaly tropické a méně obvyklé
druhy. Také pracovaly s pracovními listy a nakreslily spoustu obrázků s oblíbeným druhem
ovoce či zeleniny.
Vítání jara - kompletně všichni „obyvatelé“ ZŠ Křetín vyháněli zimu zaklínací říkankou „Zimo,
zimo táhni pryč“ a zároveň přivítali příchod letošního nádherného jara. Jako mávnutím
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kouzelného proutku se všichni žáčci – od prvňáků po páťáky – proměnili v záhony tulipánů,
krokusů ani modřenky nechyběly. A ten krásně zelený trávník! Kouzelná proutek si připravila
p. uč. Derňárová a žáci její třídy pak zazpívali písničky a přednesli básničky o jaru. Nejen oni
navodili veselou a milou jarní atmosféru. Ke zpěvu se dala přemluvit také paní školnice
Dvořáková – její píseň o jiřičkách podpořila improvizovaným tanečkem paní učitelka se svými
žáky. Všechny přítomné dámy na závěr dostaly pěknou jarní kytičku a zbytek dne byl stejně
pohodový jako naše společné jarní setkání.
Veselé zoubky - je preventivní program společnosti DM drogerie zaměřený na děti 1. tříd
základních škol. Hlavním tématem je správná péče o zoubky a správné návyky při jejich
čištění. Ve třídě jsme si nejprve s dětmi společně o zoubcích povídali. Děti na otázky dobře
reagovaly. Vypracovaly si pracovní list „Pojď si s námi hrát“, který pro ně nebyl žádný
problém. Za správné vyřešení byly na zadní straně listu odměněny velikou jedničkou. Poté
jsme si ve školní družině prohlédli i výukové DVD „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“.
Každé dítě dostalo jako dárek preventivní balíček. Taštička měla velký úspěch a obsahovala:
veselý zubní kartáček, zubní pastu, žvýkačky Orbit, ústní vodu, samolepku do koupelny a
informační brožuru pro děti a rodiče.
Duben
Pohádkový den/týden - loňský nápad paní učitelky Kroupové oslovil všechny ostatní paní
učitelky, a proto jsme se letos rozhodli úplně všichni – malí i velcí čtenáři – oslavit výročí
narození slavného dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena a zároveň
Mezinárodní den dětské knihy akcí nazvanou „Pohádkový den“. Pro děti ve všech ročnících
jsme připravili spoustu různých aktivit a všechny se vztahovaly k pohádkám – děti pohádky
poslouchaly, četly a poznávaly, skládaly souvětí, počítaly, pracovaly na pracovních listech,
skládaly puzzle, skládaly Večerníčkovské čepičky, malovaly a kreslily, zpívaly písničky
z pohádek. Větší děti si dokonce poslechly pohádky v angličtině. Samozřejmě, že jsme se
také dozvěděli spoustu zajímavých informací o samotném Andersenovi. Příjemným
zpestřením bylo také vystoupení kouzelníka Lukáše Mistra ve školní družině. V některých
třídách probíhal projekt dokonce po více dní v týdnu a byl tak vyvrcholením měsíce knihy.
Velikonoční dílny- samozřejmě ani my jsme neopomněli tradiční svátky – Velikonoce. Děti
tvořily ve výtvarné výchově, v pracovních činnostech i ve školní družině tak, aby si krásné
výrobky stihly odnést domů a o velikonočních prázdninách si mohly vyzdobit své domovy a
potěšit své blízké.
Jarní úklid - ve čtvrtek 19. dubna jsme se školou uspořádali velký jarní úklid. Zahájili jsme
sérii akcí, které tradičně pořádáme u příležitosti Dne Země. Všechny děti i všechny paní
učitelky naší školy přidaly ruku k dílu a společnými silami sesbíraly spoustu odpadků v okolí
školy a velké části Křetína. Na naši školní akci navazovala víkendová akce většího rozsahu –
Sběr odpadků kolem přehrady Křetínky, kterou každoročně pořádá Fan-Club BOP Křetínka a
Kancelář Zdravého města Letovice ve spolupráci s MKS Letovice a obcemi Lazinov, Křetín,
Vranová a Meziříčko.
Výlet na Kociánku - Kociánka je rozlehlý a skutečně moderní areál - zařízení pro týdenní a
celoroční pobyt dětí a mládeže s tělesným a druhotným mentálním postižením. Zajišťuje tak
tzv. ucelenou rehabilitaci dětí, to je jejich výchovu, vzdělání a přípravu na povolání.Nedílnou
součástí služeb Kociánky je komplexní zdravotnická péče, fyzioterapie, hipoterapie,
arteterapeutické a volnočasové aktivity. A jak my to všechno víme? Rádi jsme se nechali
pozvat panem Michaelem Svobodou – ředitelem projektu Brno a jižní Morava bez hranic.
Toto setkání nebylo první – Michael s kamarádkou Simonou naši školu již navštívili. My jsme
se na oplátku podívali do školy na Kociánce. Také jsme si prohlédli centrum hipoterapie s
koňmi a dalšími zvířecími kamarády. Nakonec jsme si zahráli – již tradičně – boccu. A že se
nám výlet vydařil a že jsme potkali spoustu nových pohodových kamarádů nemusím ani
dodávat. Těšíme se na další setkání a doufáme, že Michael k nám do křetínské školy přiveze
některé děti z Kociánky. A kromě dětí bychom také stáli o Huberta, což je prasátko, které si
okamžitě získalo sympatie celé naší výpravy :-)
Čarodějnická diskotéka - další přitažlivou jarní akcí je bezesporu pálení čarodějnic.
Tentokráte si velký rej pro děti naší školy připravila paní učitelka Pospíšilová alias mladá
Kanimůra ve školní družině. Již o velké přestávce se do naší školy jedna čarodějnice
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přiletěla podívat (nebo že by to byla další paní učitelka!?) - bylo to však trochu brzy, takže se
vrátila po obědě znovu a s děvčaty z druhé a čtvrté třídy si zatančila pravý čarodějnický
tanec. Pak už na děti čekaly soutěže, pravé čarodějnické menu a tombola - všichni si
pořádně zařádili a spokojeně odcházeli domů.
Květen
Křetínský slavíček - v pořadí již čtvrtý ročník této soutěže probíhá letos podle nových
pravidel. V pátek 4. 5. 2012 se naší zpěváčci snažili nejprve "vybojovat" postup do velkého
finále, které se má konat příští pátek v průběhu besídky ke svátku maminek. Soutěž byla
rozdělena na dvě kategorie - mladší a starší žáky. V každé kategorii si zpěváčci mohli zvolit,
zda budou zpívat sólo - to ti odvážnější - nebo vystoupí ve dvojici. Do soutěže se přihlásilo
13 sólistů a 9 dvojic a zpívali opravdu překrásně! Všichni si vyzpívali diplomy a věcné ceny,
na které přispěla obec Křetín a sponzorským příspěvkem také rodiče Brožkovi z Lazinova.
Křetínský slavíček probíhal v režii paní učitelky Derňárové a také připravila velké finálové
odpoledne.
Rozmarýnek Brno - Rozmarýnek je druhým nejstarším pracovištěm brněnské Lipky. Jeho
hlavní náplní je příprava a realizace půldenních přírodovědných a ekologických výukových
programů.Rozmarýnek je jedinečný zejména svou volně přístupnou přírodní – permakulturní
zahradou. V zahradě je možné spatřit řadu zajímavých staveb a netradičních prvků, které
podporují rozšíření volně žijících živočichů na obhospodařovaném pozemku.
„Čarodějné býlí“ byl výukový program pro menší děti z první až třetí třídy. Vyzkoušeli si, že
být čarodějnickými učni není jen tak. Abychom „složili zkoušku“, museli jsme znát léčivé
vlastnosti některých rostlin, zkoumali jsme je podle vůně i podle chuti a dokázali jsme
namíchat léčivé masti...
„Jedy a léčiva z přírody“ byl pro změnu program pro ty starší – čtvrťáky a páťáky. Žáci
poznali tajemství a léčivou sílu živočichů i rostlin – pověry a žhavou současnost, význam
antibiotik pro člověka i léčbu živými živočichy a nejběžnější jedovaté rostliny.
Besídka pro maminky - tato besídka ke květnovému svátku byla netradiční a plná
překvapení – např. kluci z druhé třídy vystoupili v kravatách, perfektně zvládli role tatínků
čerstvě narozených miminek. Oslavenkyním jsme zpívali i recitovali, děvčata z tanečního
kroužku předvedla krásné vystoupení.
Pak přišel okamžik, kdy byly aktivně zapojeny i některé maminky – staly se členkami poroty
finálového kola Křetínského slavíčka. Naši soutěžící bojovali s trémou, ale i tak předváděli
profesionální výkony.
V kategorii DUO – mladší žáci se na prvním místě umístili holčičky Brožkovi s písní Kluci
kočičí. Mezi staršími žáky nejvíce zabodovaly Nikolka Klofáčová a Jolanka Procházková s
pohádkovou melodií Princezna ze mlejna.
V kategorii SÓLO – mladší žáci se na prvním místě umístila Eliška Dočekalová s
Večerníčkem. Mezi staršími žáky s absolutně nejvyšším počtem bodů a čestným titulem
Křetínský slavíček se na prvním místě umístila Jolanka Procházková ze 4. ročníku s písní
Holubí dům. Finále z velké části sponzorovala LÉKÁRNA U SALVATORA z Uničova, dále
rodiče Brožkovi a Obec Křetín – všem děkujeme!
Úžasná atmosféra pátečního odpoledne byla plně v režii paní učitelky Derňárové, pěkné
ukázky z FLORY Olomouc promítla paní učitelka Báčová, krásné dárečky s dětmi pro
maminky vyrobila paní učitelka Pospíšilová a o sladkou tečku se postarala paní zástupkyně
Procházková.
Praha – převzetí ceny v Recyklohraní – výhra 3. místa v celostátní soutěži „Věnuj mobil a
vyhraj výlet pro svou třídu“ nás velmi překvapila a potěšila. Naše škola je do školního
recyklačního programu Recyklohraní zapojena již druhým rokem – děti pilně třídí staré
baterie, vysloužilé elektrozařízení a plní s paní učitelkami různé úkoly a soutěží. Vysloužilé,
nefunkční a rozbité staré mobilní telefony jsme sbírali k opětovnému využití za hojné podpory
všech žáků, jejich rodin i přátel školy... A vyplatilo se! Mezi 420 zapojenými školami si právě
naše škola „vysbírala“ třetí místo a vyhrála vstupenky do brněnského BONGA – co je jinde
třída, to je u nás celá škola, takže zařádit si pojedeme úplně všichni a dokonce budeme mít
zdarma i dopravu a malé občerstvení.
Nevšedním zážitkem bylo pro nejstarší žáky ze 4. a 5. ročníku i slavnostní předávání ceny v
sídle společnosti T-Mobile v Praze, která byla partnerem letošního ročníku tohoto projektu. K
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vydařenému dni přispěla i pěkná procházka Prahou.
Sběr starého papíru - i v letošním školním roce se ve škole věnujeme nejrůznějším
aktivitám, spojeným se sběrem starého papíru, vysloužilých elektrospotřebičů, mobilů, baterií
– zkrátka všeho, co nepatří ani do popelnice, ani do kotle a už vůbec ne někam na černou
skládku! Ale naopak jsou tyto předměty anebo jejich části určeny k recyklaci neboli novému
využití. Za pilné třídění papíru z běžného komunálního odpadu patří díky dětem a jejich
rodičům a také našim dalším dobrým přátelům, kteří nám v našem snažení dlouhodobě drží
palce. Za podporu děkujeme i obci Vranová a Dětské léčebně Křetín!
Červen
Den dětí – jako každý rok, i letos patřil 1. červen všem dětem. Také my jsme s dětmi strávili
odpoledne plné her a zábavy.
Putování za indiány - v pátek 8. června se děti ve školní družině vydaly na „Indiánskou
stezku“. Po vyznačené cestě dorazily do lesa kousek nad Křetínem. Tam si pro děti připravily
praktikanty Marcela Floková a Andrea Růžičková úkoly s indiánskými tématy. A tak děti
skákaly přes oheň (nebyl to samozřejmě oheň skutečný, ale jenom vyrobený z barevného
papíru), poznávaly zvířata a plnily další zajímavé úkoly. Nakonec musely najít indiánskou
dýmku míru a poklad plný sladkostí.
Exkurze do Antrphosu - kluci z 5. ročníku v doprovodu paní učitelky Procházkové podnikli
slibovanou exkurzi do brněnského Anthroposu – již cestou k výstavnímu pavilonu nás čekala
první atrakce – dětské hřiště ve tvaru kosterních pozůstatků velikého dinosaura. V muzeu
jsme nejdříve navštívili expozici nádherných obrazů Zdeňka Buriana, které děti znají z
mnoha knížek o pravěku i ze školních učebnic. Pak jsme se poutavým výkladem přenesli do
světa lovců a sběračů starší doby kamenné. Na vlastní oči jsme viděli spoustu velice
zajímavých exponátů, kosterních pozůstatků a dokonce i obrovského mamuta, který je
nepochybně symbolem této známé expozice.
Sulíkovská veverka – letos vítězná - letošní atletická olympiáda okolních málotřídních škol
dopadla pro naši školu velmi úspěšně. V konkurenci škol ze Sulíkova, Deštné, Nýrova a z
Dětské léčebny Křetín se nám opět po letech podařilo získat celkové první místo a putovní
pohár. Akci měli sulíkovští – jako každoročně - skvěle zorganizovánu. Po slavnostním
zahájení se družstva s vervou pustila do skákání, běhání, házení. Paní učitelky měřily, dbaly
na přesnost provedení a počítaly průměry jednotlivým družstvům. Po skončení všech soutěží
bylo připraveno tradiční bohaté občerstvení a doprovodný program, paní učitelky sestavovaly
pořadí a všichni se těšili na vyhlašování výsledků. Srdečné přijetí v Sulíkově, přátelská
atmosféra a výhra nás těsně před prázdninami naplnila pocitem spokojenosti a příjemně
prožitého dne.
Dopravní hřiště Blansko – ukončení dopravního výcviku žáků 4. ročníku.
Bongo Brno - jako odměnu za 3. místo v soutěži Věnuj mobil, která byla vyhlášena v rámci
školního recyklačního programu Recyklohraní, jsme získali vstupenky pro všechny žáky naší
školy na akci dle vlastního výběru. Kampak se asi chtěli všichni žáčci opět podívat? Co
podívat – vlastně si chtěli zaskákat, zaběhat a zařádit do sytosti? Ano, řeč je opět o brněnské
hale Bongo. Den před vysvědčením a ukončením školního roku jsme si tak mohli prožít den
plný zábavy, pohybu a nejrůznějších opičáren. Doufáme, že návštěva Bonga byla pro děti
tou pravou odměnou za jejich snahu.
Loučení páťáků – na závěr školní roku si i letos připravili žáci pátého ročníku rozlučkovou
párty v družině pro celou školu.

Recyklohraní - velmi úspěšné – v loňském školním roce byla naše škola již druhým rokem
zapojena 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.
Naše škola uspořádala dvakrát sběr starého papíru – vytřídila 4 100 kg a utržila 8 040,- Kč.
Paní učitelky spolu s žáky plnily úkoly a získávaly za ně body. Celkem za oba školní roky se
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podařilo získat téměř 6 000 bodů a většinu z nich jsme koncem školního roku proměnily na
dárky pro děti ve školní družině (koloběžka, hry a drobné výtvarné potřeby).
Nejvýraznějším loňským úspěchem bylo získání celostátně třetího místa v dlouhodobém
úkolu, do jehož plnění jsme se v rámci RECYKLOHRANÍ rovněž již zapojili - „Věnuj mobil".
Cílem bylo získat k opětovnému využití mobilní telefony, které jinak zůstávají bez využití v
domácnostech rodin žáků. Naše škola sesbírala 148 starých telefonů a získala cenu
v hodnotě 8 994,- Kč, a sice vstupné do haly BONGO, dopravu do Brna a zpět, drobné dárky
pro všechny žáky naší školy.
Podrobnější informace a fotogalerie ke školním akcím můžete během celého školního roku
sledovat na webových stránkách obce Křetín www.kretin.eu nebo přímo na webových
stránkách naší školy www.zsmskretin.cz .

Školní rok byl slavnostně ukončen 29. 6. 2012
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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 Boskovicích.
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

0

0

35 – 50 let

50 let–důch. věk/z toho důchodci
1/0

-

-

-

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
Vývojové poruchy učení
celkem

Ročník
-

Počet žáků
0
0
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Část IX.
Další údaje o škole
Doplňková činnost školy
Nebyla.
Spolupráce s dalšími subjekty
Ve školním roce 2011/2012 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 Procházkové 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
Angličtina hrou
Sportovní hry
Dovedné ruce

Počet ž.
8
14
12

Útvar
Hra na flétnu
Hra na kytaru
Taneční obor

Počet
ž.
6
2
14

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.
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Část X.
Organizace školy ve školním roce 2011/2012
I v roce 2011/2012 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.
Jelikož počet žáků byl těsně podlimitní (41 žáků/42 limit) nebylo nutné žáky spojovat do
větších skupin a výuka probíhala plynule, bez sloučení v jednotlivých třídách samostatně.

Příloha č. 1 :

Údaje o prevenci sociálně patolog. jevů - Hodnocení realizace MPP
ve školním roce 2011/2012

Příloha č. 2 :

Údaje o programu EVVO - Hodnocení realizace programu EVVO
ve školním roce 2011/2012

Příloha č. 3 :

Údaje o hospodaření školy – Výroční zpráva o hospodaření školy za rok
2011

V Křetíně 2012-09-01

Mgr. Petra Procházková
statutární zástupkyně ředitelky školy
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