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Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov 

Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz  

 

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 

2009/2010 

 
Část I. 

Základní charakteristika školy 
 

a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov 

Adresa: Školní 140 

            683 52 Křenovice 

      Právní forma: příspěvková organizace 

      Zřizovatel: Obec Křenovice 

      Ředitel školy: Ing.Helena Weidingerová 

      Odloučené pracoviště: 683 52 Křenovice, Václavská 294 

                                           683 52 Křenovice, Bratří Mrázků 12 

     Škola sdruţuje:  Základní škola                 kapacita: 250 ţáků 

                                Školní druţina                kapacita: 25 ţáků 

                                Školní jídelna základní školy  kapacita: 275 jídel 

                                Mateřská škola                   kapacita: 60 dětí  

                                Školní jídelna mateřské školy  kapacita: 80 jídel  

      telefon: 544 223 073    fax: 544 223 131   e-mail: skola@zskrenovice.cz    www.zskrenovice.cz 

 

b)   Úplné školy   

Školní rok  

2009/2010 Počet tříd Počet ročníků 
Počet ţáků       

k 30. 9. 

Průměrný počet ţáků 

na třídu 

1.stupeň 5 5 68 13,60 

2.stupeň 4 4 58 14,50 

Celkem 9 9 126 14,00 

 (107 ţáků z Křenovic, 18 ţáků z Hrušek a 1 ze Zbýšova) 

Údaje jsou shodné se statistickým hlášením – k 30. 9. 2009. 

V průběhu roku se další tři ţáci přistěhovali a jeden se odhlásil, takţe na konci roku bylo ţáků 128. 

 

c) Malotřídní nebo neúplná škola:  0 
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 ţáků Průměrný počet 

ţáků na třídu 

Malotřídní ZŠ - - - - 

Neúplné ZŠ - - - - 

 

d) Celkový počet ţáků v 1. ročníku: 18 

Průměrný počet ţáků na učitele celkem za celou školu: 10,7 

 

mailto:skola@zskrenovice.cz
http://www.zskrenovice.cz/
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e) Rada školy zřizovaná dle § 167 zákona č.561/2004 Sb.: zřízena od 1. 1. 2006 

        ( dva zástupci obce, dva učitelé a dva zákonní zástupci ţáků)  

 

f) Zvolený vzdělávací program a jeho č. j. 

Název zvoleného vzdělávacího 

programu 
Číslo jednací V ročníku 

Základní škola č.j. 16 847/92-2  4., 5., 9.   

ŠVP pro ZV- Otevřená škola ---- 1., 2., 3., 6., 7., 8. 

 

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: - nejsou 

 

 

g) Zařízení školního stravování 

Typ jídelny Počet 
Počet strávníků 

děti  a ţáci   zaměstnanci školy a důchodci ostatní* 

ŠJ  - úplná  1 91 19 17 

ŠJ – vývařovna - - - - 

ŠJ – výdejna - - - - 

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

Od 1. 3. 2010 bylo stravování cizích strávníků ve školní jídelně zrušeno. 

 

h) Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2009 

Fyzické osoby 3 

Přepočtení na plně zaměstnané 2,2 

 

 

i)     Školní druţina,  která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 1 25 fyzicky  1 /   přepočteno  0,75 

 

Z činnosti školní druţiny : 

Školní druţina je na naší škole stále bezplatná. Navštěvovalo ji 16 ţáků prvního a druhého ročníku       

a 9 ţáků třetího ročníku.  

Informace z činnosti školní druţiny byly kaţdý měsíc podrobně popisovány na webových stránkách 

školy včetně bohaté fotodokumentace.  

Vzhledem k tomu, ţe se objevují poţadavky rodičů na moţnost umístění v druţině i starších dětí       

(4. ročník), bude se pro školní rok 2011/2012 muset poţádat o navýšení kapacity druţiny. 

 

j)     Školní klub – na škole není  

 

 

Část II 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

1.   Odborná kvalifikace 

Celkový počet pedagogických pracovníků 13/11,8 100% 

Z toho odborně kvalifikovaných  12/11,4 97%  

 

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/10 nastoupili na školu: 1 

        Mgr. Marta Slouková – učitelka 1. stupně se zaměřením na německý jazyk (nastoupila jako  

         zástup za mateřskou dovolenou  p. uč. Eliášové a převzala čtvrtou třídu a výuku druhého cizího  

        jazyka na 2. stupni). 
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3. Počet učitelů s odbornou  kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/10 nastoupili na školu: 1 

       Mgr. Eva Fikejsová – učitelka 2. stupně, aprobace Aj, Čj (na částečný úvazek jako učitelka   

       angličtiny na 2. i na 1. stupni).  

 

4. Počet učitelů bez kvalifikace, kteří ve školním roce 2009/10 nastoupili na školu: 1 

        Bc. Jan Pospíšil – aprobace F, Z (částečný úvazek jako učitel fyziky a zeměpisu)   

 

5. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/10 odešli ze školy: 0 

 

6. Nepedagogičtí pracovníci  - počet :  

- Školník, uklízečky a hospodářka: fyzicky 4 / přepoč. 3,81 

- Kuchařky a vedoucí školního stravování: fyzicky 3 / přepoč. 2,2  

        

7.  Věkové sloţení učitelů (včetně vychovatelky školní druţiny) 

Věk 
Učitelé 

Muţi Ţeny 

do 35 let 1 4 

35-50 let 1 3 

nad 50 let 1 4 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 3 11 

Rodičovská dovolená 0 1 

 

 

8.  Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

Typ kurzu 
Zúčastnění 

pracovníci 

Co má vědět vedení školy a pedagogický sbor ZŠ o vzdělávání ţáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

všichni 

Internet a počítač ve výuce Nj Slouková 

BOZP a PO všichni 

Vyuţití filmu ve výuce dějepisu aneb Hraný historický film a dějepis Kokešová 

Semináře metodiků prevence  Kubínková 

Dálkové studium angličtiny pro střední školy Macurová 

Konference k environmentální výchově Kokešová 

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení  Kokešová 

Večerní studium jazykové školy a příprava na státnici z angličtiny  Šujanová 

Workshop dobrých námětů k výuce informatiky Andrýsková 

Vzdělávací program pro střední řídící pracovníky ve školství  Patschová 

Angličtina pro děti efektivně – aktivizující angličtina Fikejsová 

Setkání koordinátorů ICT Andrýsková 

Metodický kurz angličtiny pro 3. stupeň Macurová 

Semináře výchovných poradců Kramář 

Školení vyhlášky „50“ – o odborné způsobilosti v elektrotechnice Pospíšil 

Doškolovací kurz instruktora lyţování Kramář 

Zdravé zuby Šafářová 

Poznej a chraň naši přírodu Kokešová 

7A – 7x o alergii a astmatu pro školu Patschová 

Legislativa školních druţin Mazálková 

Cyklus výtvarných seminářů pro školní druţiny Mazálková 

Prevence a řešení šikanování mezi ţáky škol Kubínková 

Excel 2007 Šafářová 

Šablony – peníze EU Weidingerová 

Fonetika kreativně Slouková 

Hospitace ve výuce Aj - Vídeň Slouková 
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Pouţívání sklářské pece Patschová 

Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování Kubínková 

Komplexní řešení šablon Weidingerová 

Co je a co není dramatická výchova Kubínková 

Zdravotník zotavovacích akcí Mazálková 

Školení k šablonám – peníze EU Kokešová 

Koordinátor autoevaluace – dlouhodobý kurz Patschová 

Anglický jazyk na 1. stupni Šujanová 

Tipy a triky k aktivizaci ţáků ve výuce cizích jazyků Slouková 

Jak poznávat svět, jak na matematiku Slouková 

MS Word 2007 pro středně pokročilé Šafářová 

Jak na individuální vzdělávací plán pro ţáka se specifickou poruchou učení Šafářová 

Dysgrafie – specifická vývojová porucha učení Šafářová 

Aktuální změny právních předpisů ve školství Kokešová 

MS PowerPoint 2007 pro středně pokročilé  Patschová 

Výtvarná dílna – šperk pro maminku Patschová 

Výuka algoritmizace na ZŠ Andrýsková 

Konference VZDĚLÁNÍ 21 – úspěšný ţák digitálního věku Weidingerová 

Jak na výuku informatiky na ZŠ – výukové materiály pro IVT jaké jsou a jaké by měly být Andrýsková 

Aktuální stav školské legislativy a odměňování s koncem roku 2009, řešení problémových 

situací 

Weidingerová 

Agrese a agresivita u dětí a mládeţe Kubínková 

Generace síťového věku – vyuţití sociálních sítí ve výuce Andrýsková 

Patří výpočty v chemii na ZŠ – ano či ne? Kramář 

 

9.   Romský asistent:  ne 

 

10.   Jiný asistent :  ne   

 

Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

1.  Celkové hodnocení a klasifikace ţáků 

Ročník Počet ţáků 

Prospělo s 

vyznamenáním       

1.pol.     /    2.pol. 

Prospělo                                            

bez (*) 

Neprospělo 

bez (*) 
Opakují 

1. 18/17 **) 18          /         16 0           /          1   

2. 14 **) 14          /         14 

9 
0           /          0   

3. 12 11          /           9 

13        /       

131313 

1           /          3   

4. 11 **) 

 

  9          /           6    

0 
2           /          5   

5. 15 

 
  7          /           7 8           /          7  0       /       1  

Celkem za I. stupeň 70/69 59          /         52 11         /        16  0       /       1 0 

6. 10/11**) 3            /           4   6         /          6 1        /       1  

7. 11 4            /           4   7         /          7   

8. 19 4           /            4 

344 

15         /        15 

8 
  

9. 18 3            /           3 15         /        15   

Celkem za II. stupeň 58/59 14          /         15 43         /        43 1        /       1  

Celkem za školu 128/128 73          /         67 54         /        59 1        /       2 0 

  *) počet ţáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15.října 

**) V lednu se přistěhoval Petr Přikryl – 2. ročník  

       V lednu se přistěhovala Vendula Přikrylová – 4. ročník 
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       V dubnu se přistěhovala Jana Falešníková – 6. ročník 

       Ve 2. pololetí přešel do Slavkova Adam Novosad – 1. ročník 

Od nového školního roku 2010/2011 přechází do Slavkova Jiří a Jan Dobrovolní (budoucí 4. třída), 

Vojtěch Hégr (budoucí 7. třída) je přeřazen do slavkovské ZŠ speciální. 

Jan Horáček nebude 5. ročník opakovat a postoupí do 6. ročníku.  

 

2.  Sníţený stupeň z chování 

Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy 

2 1/4 0,8% /  3% 

3 0 0 

 

3.  Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2009/2010: 0 hodin   

     průměr na jednoho ţáka: 0 hodin 

 

4.  Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných :  ne 

 

5.  Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Školní rok 2007/08 

Gymnázia SOŠ a učeb. 

obory            

s maturitou  

Učební 

obory 

bez mat. 

 Konzervatoř 
4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium 

Počty přijatých ţáků 

 
1 0 0  17 0 0 

 (podrobný rozpis rozmístění jednotlivých ţáků do škol – viz příloha č.1) 
 

6.  Počet absolventů ZŠ: 

Ročník Počet ţáků 

9. ročník 18 

niţší ročník 0 

Celkem 18 

 

 

Část IV . 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 

a)  Provedené kontroly ze strany České školní inspekce –  nebyla provedena 

  

 

b)  Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce – nejsou 

 

 

Část V 

Správní řízení ředitele 

 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí 
 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky podle § 37 1 0 

O dodatečném odloţení povinné školní docházky § 37 0 0 

O přijetí k základnímu vzdělávání 15 0 
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Počet ţáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2009/2010: zapsaných 22, nastoupilo 18 (4 odklady; 

další 3 ţáci  - Šlesingerová, Leová, Jurajda - šli k zápisu do 1. třídy mimo místo bydliště – do 

Slavkova, 1 ţákyně se odstěhovala v průběhu prázdnin – u zápisu byla uţ v novém bydlišti). 

Počet ţáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2010/2011: zapsaných 16, nastoupí 15 (1 odklad; další 3 

ţáci – Pflimpfl, Jopek, Ondrášek - šli k zápisu do 1. třídy mimo místo bydliště – do Slavkova – 

mateřskou školu ale navštěvovali v Křenovicích). 

 

 

Část VI. 

Další údaje o škole 

 

1.   Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

      Škola nebyla v tomto školním roce zapojena do ţádného takového programu.  

 

2.   Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 

      Večerní studium jazykové školy – anglický jazyk – Mgr. Kateřina Šujanová 

      Kvalifikační studium  pro ředitele škol – Mgr. Regina Kokešová 

      Dálkové studium angličtiny pro střední školy – Mgr. Zita Macurová 

      Vzdělávání pracovníků ve školství – Mgr. Hana Patschová 

 

3.  Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

      Takové projekty škola nerealizovala. 

 

4.   Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími  

      partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 

- Základní škola i mateřská školka spolupracují s okolními školami a školkami (Hrušky, Zbýšov, 

Šaratice). Pořádáme společné akce pro děti – výchovné koncerty, divadelní představení, školy 

v přírodě apod. Pedagogičtí pracovníci mívají zase společná školení zaměřená na různé výukové a 

výchovné problémy ţáků.   

 

- Se školou spolupracoval jiţ čtyřicátým sedmým rokem dětský folklorní soubor Křenováček - 

samostatný právní subjekt. Na jeho vedení se podílí zaměstnanci školy - Mgr. Regina Kokešová,  

Ing. Helena Weidingerová a Mgr. Zita Macurová. V roce 2009/2010 se činnost souboru 

omezovala především na nácvik, protoţe členové jsou hlavně ţáci 1. stupně (starší ukončili 

činnost v loňském roce). Přípravku navštěvují děti od tří do šesti let. Celý soubor se s úspěchem 

představil na folklorním festivalu Pod křenovskó májó, přípravka připravila vánoční předtančení 

pro rodiče.  

 

- Od roku 1998 působí při škole Křenovské občanské sdruţení dětí a mládeţe (KOS) – viz příloha   

č. 3. V jeho vedení pracuje Mgr. Jitka Schovancová, Ing. Valéria Bartáková a Mgr. Hana 

Patschová. Pod hlavičkou KOSu pracovaly ve školním roce  2009/2010 různé krouţky – např. 

Dramatický krouţek – viz příloha č. 4.  Mgr. Jitka Schovancová, která ukončila v lednu 2009 ze 

zdravotních důvodů zaměstnání na naší škole, pokračuje ve spolupráci se školou i nadále jako 

předsedkyně KOSu.  

 

 

5.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 

 

- Pokračoval v práci krouţek anglického jazyka pro ţáky z 2. třídy – vedoucí Mgr. Helena Šafářová. 

První ročník se začal učit angličtinu se souhlasem zákonných zástupců v rámci povinných 

předmětů. 
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- Také „Duhová dílna“, díky níţ se děti podle svého zájmu seznamují s různými výtvarnými 

technikami, pracovala i letos pod vedením Mgr. Hany Patschové. Pokračoval i krouţek „Tiffany“ 

– viz příloha 2.  

 

- V práci pokračovaly i další krouţky, které fungovaly pod hlavičkou KOSu  - viz příloha 3. 

 

- Pro ţáky prvního aţ čtvrtého ročníku byl opět organizován plavecký výcvik v plavecké škole ve 

Vyškově. 

 

- Pro zájemce z řad ţáků šestého aţ devátého ročníku byl uskutečněn týdenní lyţařský výcvikový 

kurz (Mgr. Miroslav Kramář a Mgr. Regina Kokešová). 

 

- Na škole pokračoval v práci i malý modelářský krouţek, který vznikl v loňském roce z iniciativy 

ţáků (vedoucí p. Vrána). Vznikl nový krouţek fotografický, který vedl p. Klimek.  

 

- Mimoškolní a volnočasové aktivity školy a účast školy v soutěţích a olympiádách jsou shrnuty 

v přehledu – viz příloha č. 4. 

 

- Všichni ţáci školy měli moţnost pracovat v rámci výuky na počítačích v počítačové učebně (ţáci 

1. a 2. třídy měli k dispozici devět počítačů přímo v budově na Václavké ulici). 

      Pokračovalo se s vyuţíváním interaktivní tabule Aktiv Board ve výuce. 

 

- Všichni ţáci druhého stupně měli kromě toho jednu hodinu týdně povinného předmětu „Práce 

s počítačem“ nebo „Pracovní činnosti“, kde se postupně v jednotlivých ročnících seznamovali 

s programy Word, Excell, Power Point, Zoner Callisto a pracovali  s internetem.  

   

- V 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku se učilo podle nového školního vzdělávacího programu „Otevřená 

škola“. 

 

- Jako správce výpočetní techniky pracoval i nadále pan Pavel Doleţal.  V tomto školním roce došlo 

k dalšímu zlepšení technického vybavení – uţ ve třech učebnách (v hlavní budově) jsou 

nainstalovány napevno dataprojektory s plátnem, další třída je uţ z dřívějška vybavena interaktivní 

tabulí (Activ Board) s kompletním příslušenstvím. I obě učebny na „dolní škole“ pro první a druhý 

ročník byly vybaveny pro interaktivní výuku napevno zabudovanými dataprojektory s plátnem 

(první třída v 1. pololetí, druhá třída aţ o hlavních prázdninách). Ţáci na dolní škole měli 

k dispozici sedm počítačů (vyučující další dva). K modernizaci výuky slouţil všem vyučujícím 

další přenosný dataprojektor a tři notebooky. K dispozici jsou  videa, CD i DVD přehrávače, 

digitální fotoaparáty, digitální kamera, kopírky, multifunkční zařízení a mikroskopy. Všechny 

počítače a notebooky v obou budovách školy jsou propojeny do společné sítě s moţností připojení 

na internet (mikrovlnné připojení), a to i bezdrátově. Několik počítačů mají k dispozici i děti 

navštěvující školní druţinu.  

 

- V červenci škola zaţádala o dotaci z fondů EU – „Šablony“, která umoţní nakoupit další 

technické vybavení i pomůcky pro modernizaci a zlepšení efektivity výuky.  

 

- S vybavením školy i se všemi změnami a rekonstrukcemi se mohli občané seznámit na Dnu 

otevřených dveří. Návštěvníci mohli navštívit všechny tři budovy – ZŠ na Školní i na Václavské 

ulici i Mateřskou školu. 

 

- Velkou odezvu z řad rodičů i občanů mají webové stránky naší školy, které jsou pravidelně 

aktualizovány a podílí se na nich většina vyučujících základní i mateřské školy. Na stránkách 

školy jsou uveřejňovány informace z akcí, které se připravují; akce, které proběhly, bývají 

doplněny řadou fotografií nebo i videonahrávkou. Dozvíte se, jaké krouţky mohou děti 

navštěvovat, co bude na oběd atd.    
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- Alespoň jednou měsíčně pomáhali ţáci nejstarších tříd pod dohledem vyučujících se sběrem 

papíru na sběrném dvoře.  

 

- Ţáci se kaţdoročně zúčastňují Výstavy zahrádkářů, kde se představují svými výkresy, výtvory a 

prezentacemi a jsou zapojeni do soutěţe. 

 

- Jako kaţdý rok byl pořádán pro občany školní ples. Letos mělo obrovský úspěch předtančení – 

polonéza –  kterou si pod vedením p. uč. Kokešové připravili ţáci 9. třídy.  

 

- Ve spolupráci s obcí a společenskými organizacemi v obci škola opět zorganizovala akci ke Dni 

Země. Zaměstnanci, ţáci ZŠ a MŠ Křenovice a i někteří rodiče přispěli ke zlepšení vzhledu obce 

Křenovice a okolí. Ţáci se svými učiteli vyhrabovali a uklízeli veřejná prostranství, hřiště a okolí 

školních budov, pomáhali na sběrném dvoře. Na dolní škole děti s pomocí rodičů osazovaly a 

upravovaly nově předzahrádku (po výstavbě nového chodníku). Celá akce byla zdokumentována a 

vysílána Českou televizí. 

 

- Zástupkyně ředitelky pracovala jako neuvolněná místostarostka v zastupitelstvu obce. 

 
 

Část VII. 

Opravy a rekonstrukce 

 

- Ještě v průběhu školního roku byl v učebně č. 4 (v hlavní budově)  instalován sádrokartonový 

podhled s novým zářivkovým osvětlením a třída byla celá vymalována. 

- Obě chodby a šatna (v hlavní budově) byly zpestřeny a odlišeny novým barevným vymalováním 

„podezdívky“ – za provozu – v 1. pololetí.   

- V jarních měsících musel být řešen havarijní stav v šatnách v hlavní budově. Dlouhá zima se 

spoustou sněhu zapříčinila zatékání do šaten a následné opadávání stropu. Na základě rozhodnutí 

statika byla oprava vyřešena poloţením nové střešní krytiny (plechu) a po vyschnutí pak i novým 

omítnutím  stropu a vymalováním.  

- O prázdninách byla vybavena novým nábytkem učebna č. 2 v hlavní budově. Zároveň byla třída    

i celá vymalována a byla poloţena nová podlahová krytina. 

- Na dolní škole byla vyměněna všechna okna i vstupní dveře za plastové, ve všech oknech jsou 

ţaluzie.  

- V učebně 1. třídy byl napevno nainstalován nový dataprojektor a plátno, coţ umoţní interaktivní 

výuku v mnoha předmětech a zpestří vyučování. 

- Byla opravena a nově zrenovována venkovní omítka a podezdívka na dolní škole. 

- Fasáda školní dílny byla také opravena a natřena. 

 
 

Část VIII. 

Poradenské sluţby v základní škole 

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 

 

a)  počty 

 fyzický počet kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání 

výchovný poradce 1 učitel vysokoškolské 

školní metodik prevence 1 učitel vysokoškolské 

 

 Úvazek kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání 

školní psycholog  - - - 

školní speciální pedagog  - - - 
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b)  věková struktura 

 do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho důchodci 

výchovný poradce - - 1 / 0 

školní metodik prevence - - 1 / 0 

školní psycholog - - - 

školní speciální pedagog - - - 

 

c) další vzdělávání poradenských pracovníků 

Oba pracovníci neabsolvovali v tomto školním roce ţádné speciální studium svého zaměření. 

Průběţně se zúčastňovali aktuálních seminářů a jiných setkání organizovaných SSŠ a PPP v oblasti 

výchovného poradenství a primární prevence. 
   

2. Finanční prostředky na poradenské sluţby nebyly čerpány ze ţádných zdrojů. 

 

3. Integrované ţáky na škole zatím nemáme. 

Pro příští rok očekáváme integraci jedné ţákyně 1. ročníku,  která byla letos integrována s asistentkou 

pedagoga v předškolní třídě MŠ. 

Zároveň se připravujeme na integraci ţáka s lehkým mentálním postiţením (6. ročník), kterému byl 

také doporučen asistent pedagoga. 
 

Část IX. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

 

1)  Cílem preventivního programu je vytvářet ve škole takové podmínky, aby co nejvíce bránily 

vytváření sociálně patologických jevů. K tomu směřují i všechny aktivity ve škole. Posun vidíme 

v zájmu ţáků především v diskusi k negativním jevům hlavně v rámci výuky občanské a rodinné 

výchovy. V naší škole v uplynulém školním roce nedošlo k ţádným výrazným sociálně patologickým 

jevům. 

 

2)  Bylo uskutečněno několik besed s tématy – šikana, trestní odpovědnost, drogy, mezilidské vztahy. 

 

3) Jednotlivé případy sociálně patologických jevů řešil preventista ve spolupráci s třídními učiteli, 

výchovným poradcem i s ostatními vyučujícími.  

 
 

 

 

 

V Křenovicích dne 30. 8. 2010                                                                          Ing.Helena Weidingerová 

                                                                                                                                      ředitelka školy 
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Příloha č.1   

    

                        ROZMÍSTĚNÍ VYCHÁZEJÍCICH ŢÁKŮ 

                      ZŠ a MŠ KŘENOVICE - školní rok 2009-2010 
    

    
9.třída: 

  ŽÁK OBOR ŠKOLA 

1. Drápal Petr elektrotechnika - elektrické trakce v dopravě SOŠ průmyslová E. Beneše, Břeclav 

2. Hortvík Pavel technická zařízení budov SŠ polytechnická, Jílová 36g, Brno 

3. Hošek Ondřej strojírenství SOŠ A SOU, Sochorova 582, Vyškov 

4. Kohoutek Dominik technik elektronických zařízení ISŠ Sokolnice 496 

5. Krajpl David informační technologie SŠ inf. technologií a sluţeb, Purkyňova 97, Brno 

6. Kříţ David strojírenství - inf. systémy SPŠ a VOŠ technická, Sokolská 1, Brno 

7. Menšík Tadeáš Karel reprodukční grafik pro média ISŠ polygrafická, Kudelova 6, Brno 

8. Novoměstský Marek reprodukční grafik pro média ISŠ polygrafická, Šmahova 110, Brno 

9. Paleček Petr strojírenství - počítačové řízení NC a CNC strojů SPŠ a VOŠ technická, Sokolská 1, Brno 

10. Večeřa Jan stavebnictví - pozemní stavitelství SPŠ stavební, Kudelova 8, Brno 

11. Aujezdská Karolína fotograf SŠ potravinářská a sluţeb, Charbulova 106, Brno 

12. Floriánová Nikol zdravotnický asistent Církevní SZŠ S.R.O., Grohova14/16, Brno 

13. Fojtlová Lucie kosmetické sluţby SŠ potravinářská a sluţeb, Charbulova 106, Brno 

14. Gehrová Denisa kosmetické sluţby SOU tradičních řemesel, Střední 59, Brno 

15. Havířová Klára polygrafie ISŠ polygrafická, Šmahova 110, Brno 

16. Koukalová Kamila sociální péče - sociálně správní činnost SŠ inf. technologií a sluţeb, Purkyňova 97, Brno 

17. Mullerová Romana kosmetické sluţby SŠ potravinářská a sluţeb, Charbulova 106, Brno 

18. Střeštíková Eva všeobecné zaměření  Gymnázium, Křenová 35, Brno 

 

 

Na víceleté gymnázium se nehlásil ţádný ţák – ani z pátého,  ani ze sedmého ročníku.    
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 Příloha č. 2 

 

Duhová dílna ve školním roce 2009/2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1. 9. 2010 pracuje Duhová dílna pod Křenovským občanským sdruţením, které dílnu 

podporuje především finančně. V tomto školním roce slouţila Duhová dílna zejména k běţné 

výuce výtvarné výchovy a pracovních činností. Vybavení dílny vyuţívali ţáci 1. i 2. stupně 

ZŠ.  

Proběhla vánoční výtvarná dílna pro mladší děti a starší děti měly moţnost vyzkoušet si 

novou techniku zpracování skla – fusing. 

Po celý rok se pravidelně scházeli členové krouţku Tiffany. Děti své výrobky vystavovaly 

na výstavě betlémů a zahrádkářské výstavě. 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Hana Patschová, vedoucí Duhové dílny   
 

D
U

HOVÁ DÍLN
A
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Příloha č. 3 

 

Křenovské občanské sdruţení dětí a mládeţe 

              ve školním roce 2009/2010 

 

              Občanské sdruţení KOS mělo ve školním roce 2009/2010 téměř 250 členů.   

 

 KOS během školního roku: 

 

 organizoval pro členy i ostatní děti ZŠ a MŠ Křenovice různé kulturní a sportovní akce, 

 podporoval některé akce hlavně finančně (např. příspěvek na dopravu pro členy na školu v přírodě, na 

lyţařský zájezd, na filmové představení ve Slavkově, příspěvky na nákup materiálu pro Duhovou dílnu, 

platba rozhodčích a haly pro oddíl volejbalu, odměny do soutěţí),  

 pořádal školní ples,  

 finančně podporoval soutěţe,  

 drobnými dárky se přivítal s prvňáčky a rozloučil s deváťáky,  

 podporoval aktivity dramatického krouţku, 

 spolupracoval s maminkami dětí, které se zúčastňují aktivit v rámci cvičení rodičů s malými dětmi a 

finančně podporoval jejich akce (např. turistický zájezd), 

 zorganizoval zájezd rodičů s dětmi na divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků v MD Brno,  

 nabízel některé aktivity (pro děti zájezd na divadelní představení v Brně, různé rukodělné aktivity, pro 

dospělé rukodělné techniky), ale setkal se s nezájmem.  

  

Pod hlavičkou KOSu pracovaly ve školním roce 2009/2010 tyto krouţky:  

 

 odbíjená juniorky /vedoucí J. Holomek/: 

 - účast v krajském přeboru – celkové 5. místo v sezoně 2009/2010 (celkem 11 druţstev) 

- účast v okresním přeboru – celkové 3. místo v sezóně 2009/2010 

 cvičení s Kamilou - vedoucí Mazálková K.  

 dramatický krouţek - vedoucí Mazálková K. 

 krouţek anglického jazyk – vedoucí Šafářová H. 

 keramický krouţek /4 skupiny - mladší a starší děvčata/ - vedoucí Bartáková V. 

 cvičení pro rodiče s malými dětmi – vedoucí Hamzová R.  

 oddíl stolního tenisu - vedoucí Odrazil J.   

 

 Sportovní krouţky a oddíly vyuţívají sportovní halu obce (bezplatně během týdne, za poplatek o 

víkendech), spolupracují s TJ Sokol Křenovice, TJ Orel Křenovice a vyuţívají volejbalové kurty. Vedoucí 

sportovních krouţků připravují pro své členy během školního roku různé akce, a to nejen v rámci pravidelných 

tréninků a schůzek. Děvčata z keramického krouţku vystavují své výtvory na obecních výstavách. 

Všichni vedoucí krouţků pracují s dětmi bezplatně, a proto se jim snaţíme alespoň dokupováním vybavení 

práci částečně usnadnit.  

Od 1. 9. 2009 pracuje pod hlavičkou KOSu také Duhová dílna pod vedením Hany Patschové. Kromě 

činnosti pro děti se uskutečnila akce pletení pedigu pro důchodce.  

  

Peníze na činnost získalo naše OS z členských příspěvků (50 Kč/člen), od sponzorů (příspěvek na nákup 

pece na fusing), v roce 2009 ze sběru papíru, z výtěţku z organizace plesu. Získali jsme také pro rok 2010 

finanční částku 20 000 Kč na činnost sdruţení z dotací Obce Křenovice.  

 

 Svoji činnost prezentuje OS v Křenovickém zpravodaji a na internetových stránkách školy.  

   

  

Křenovice, 9. červenec 2010                                                                  Mgr. Schovancová Jitka   

                                                                                           předseda KOSu  
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Příloha č. 4 

 

 

 

 

Akce, kterých jsme se ve školním roce 2009/2010 zúčastnili 

 

 
Září 

 1.9. Slavnostní zahájení školního roku - vystoupení ţáků 8. třídy 

12.9. Vystoupení dětí z Křenováčku - svatba Jany Hortové 

17.9. Sběr papíru 

17.9. Fotografování ţáků 1. třídy 

18.9. L Fashion party - Brno - akce pro dívky 8. a 9. třídy 

 

Přehlídka dovedností učňovských škol - Brno - akce pro chlapce 8. a 9. třídy 

19.9. Vystoupení dětí z Křenováčku v Oboře u Blanska 

21.9. Píšťalové varhany - výchovný koncert M. Kubáta v kostele 

  Říjen   
 1.10. Divadlo Bolka Polívky - Radek John - pořad pro 7. třídu 

1.10. O perníkové chaloupce - projekt 1. a 2. třídy 

2.10. Minifotbal - 6. - 9. třída - okrskové kolo Bučovice 

7.10. Sedmáci v lanovém centru 

12. - 23.10. Stonoţka 6 - testování ţáků 6. třídy 

15.10. Vánoční fotografování   

16.10. Florbal, 4. a 5. třída, Vyškov 

18 10. Fotosoutěţ  na téma Léto 2009 

22.10. Brno - historie a současnost, exkurze ţáků 9. třídy  

  Listopad 
 3.11. Dopravní hřiště Vyškov - 4. třída 

5.11. 

Digitex - veletrh spotřební elektroniky a  digitální zábavy - BVV Brno, 9. 

třída  

6.11. Návštěva Anthroposu a Mendelária, 8. třída  

10.11. Šikana, kriminalita, drogy- DBP Brno, ţáci 6. třídy 

12.11. Den otevřených dveří Integrované školy Bzenec - ţáci 8. třídy 

22.11. Draci ve škole - projekt 2. třídy 

24.11. Přírodovědný klokan 

26.11. Duhová dílna - spékané sklo, pro ţáky 2. stupně 

30.11. IPS ÚP Vyškov - 9. třída 

30.11. Hvězdárna Brno - 1. - 4. třída 
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Prosinec 
 2.12. Krajský přebor v rychlobruslení Brno 

4.12. Mikulášská nadílka ţáků 7. třídy pro mladší děti 

4.12. Návštěva ţáků ruské školy při Velvyslanectví ruské federace v Křenovicích 

7.12. Návštěva výstavy betlémů v Křenovicích 

9.12. Okreskové kolo ve florbalu - Slavkov (postup do okresního kola) 

10.12. VII. Mikulášské hudební setkání 

14.12. Florbalový turnaj 

15.12. Duhová dílna - 1. stupeň 

15.12. Besídka 1. a 2. třídy pro rodiče 

17.12. Okresní kolo ve florbalu - Slavkov 

17.12. 

Vánoční koledy - Dům s pečovatelskou sluţbou Sokolnice, ţáci 7. třídy                    

s vánočním programem 

18.12. Vánoční country + výstava Míry a váhy - Brno - ţáci 6. a 7. třídy 

18.12. Malé vánoční posezení 2. třídy 

  Leden 
 4.1. Florbalový turnaj - okresní kolo 

12.1. Říše královny hudby - výchovný koncert - 1.stupeň 

15.1. Školní ples, předtančení ţáků 9. třídy 

19.1. Rozsviťte hvězdy - Preventivní program pro 1. stupeň 

 

Třináctá komnata - Preventivní program pro 2. stupeň 

23.1. Předtančení ţáků 9. třídy na plese v Hruškách 

26.1. Soutěţ Mladý historik Vyškov - okresní kolo (Filip Štourač) 

26.1. Den zimních sportů 

30.1. Předtančení ţáků 9. třídy na obecním plese v Křenovicích 

  Únor 
 3.2. Beseda ţáků 8. a 9. třídy se starostou obce 

8.2. Zápis do 1. třídy 

 

Duhová dílna pro přihlášené 

12.2. Exkurze 9. třída - MZLU Brno  

16.2. Exkurze 8. třída - MÚ Slavkov 

17.2. PPP Vyškov - diagnostika 7. třídy 

19.2. Školní kolo zeměpisné olympiády ţáků 7. aţ 9. třídy 

20.2. - 27.2.  LVVZ pro zájemce ze 7. – 9. třídy 

 23.2. Pythagoriáda 7. třída - školní kolo  
25.2. Rytířský den v sedmé třídě  

  
 

Březen 
 

 

9.3. Školní kolo olympiády v ČJ - 8. a 9. třída  

12.3. DBP Brno - preventivní program - J. Kroupa   

17.3. Zeměpisná olympiáda - okresní kolo Vyškov  7. třída  

18.3. Zeměpisná olympiáda - okresní kolo Vyškov 8. a 9. třída  

18.3. Matematický klokan  

23.3. DBP Brno - O pejskovi a kočičce - 1. a 2. třída  
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25.3. Jeden svět - kino Art Brno - 8. třída  

30.3. Jeden svět - sál B.Bakaly Brno - 7. a 9. třída  

31.3. Silová všestrannost 3. a 4. třída - Vyškov  

  
 

Duben 
 

 

9.4. 7. třída - třídní program - přespání ve škole  

16.4. McDonald´s cup - kopaná 4. a 5. třída Brankovice  

20.4. Dopravní hřiště - 4. třída  

22.4. Den Země - aktivity v oblasti EV + úklid obce  

22.4. Přijímací zkoušky a pohovory - ţáci 9. třídy  

23.4. IPS ÚP Vyškov - 8. třída  

24.4. Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Křenovice  

24.4. Den Země - aktivity v oblasti EV + úklid obce  

27.4. Zazpívej slavíčku - okrskové kolo DDM Slavkov  

30.4. Pálení čarodějnic - rukodělné dílny  

30.4. McDonald´s cup - kopaná 1. - 3. třída Brankovice  

  
 

Květen 
 

 

1.-2.5. Květiny a keramika - výstava prací ţáků školy  

3.5. Návštěva výstavy zahrádkářů  

7.5. 

Sexuální a reprodukční zdraví, plánování rodičovství, R.Uzel - DBP Brno, 

9. třída  

8. a 9.5. Víkendové soustředění Křenováčku  

10.5. Vyhodnocení soutěţe zahrádkářů  

13.5. Okresní kolo soutěţe Zazpívej slavíčku - Bučovice (P.Menšík 3.místo)  

13.5. Preventan Cup - vybíjená 3. - 5.třída Vyškov  

18.5. Besídka 1. a 2. třídy pro rodiče  

18.5. Pohár rozhlasu - Vyškov - starší ţákyně  

19.5. Okresní kolo Pythagoriády Vyškov - Palečková, Cupák  

20.5. Exkurze na zámku v Rosicích - 7. třída  

24.5. Obušku , z pytle ven! - DBP Brno - ţáci 1. a 2. třídy  

25.5. Zahájení lekcí plavání 1. aţ 4. třída  

28.5. Fotografování  

31.5. Návštěva výstavy fotografií Křenovice v proměnách času  

  
 

Červen 
 

 

1.6. Exkurze Brno - Dětské muzeum, Mahenova knihovna - 8. třída  

6.6. Pod křenovskó májó - regionální přehlídka folklorních souborů  

11.6. Vodní elektrárna Dalešice - exkurze 7., 8. a 9. třídy  

13.6. 

Křenováček vystoupení v Kloboukách u Brna na dětském folklorním 

festivalu  

14. - 18.6. Škola v přírodě - 1. stupeň  

19.6. Křenováček vystoupení v Kobeřicích  

23.6. Turistický výlet 6. třída  

24.6. Divadelní představení dramatického krouţku pro školu  
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25.6. Sportovní den školy  

27.6. Divadelní představení dramatického krouţku pro veřejnost  

28.6. Dešťová víla - kino pro 1. a 2. stupeň, Slavkov  

29.6. Divadelní představení dramatického krouţku pro mateřské školy  

30.6. Slavnostní předání vysvědčení, vyhodnocení soutěţí a závěr školního roku  

  
 

    

Zpracovala:  Mgr. Regina Kokešová, zástupce ředitele 
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Výroční zpráva MŠ Křenovice za rok 2009-2010. 

 
 

Základní charakteristika školy: 

 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov 

Jméno ředitele školy: ing. Weidingerová Helena 

Jméno ved. učitelky MŠ: Orálková Lenka 

Telefon: 544223239 

Kapacita školy: 60 dětí 

E-mailová adresa: ms.krenovice@seznam.cz 

Provoz školy: 6.30 – 16.30hodin 

 

 

 

Celkový počet přihlášených dětí k 1.9.2009: 54 dětí na celodenní docházku, jedno dítě na docházku 

polodenní.. 

Průměrný počet dětí na jednu třídu : 27,5 dětí. 

Personální zabezpečení: 4 pedagogičtí zaměstnanci + asistent pedagoga 

                                          3 provozní zaměstnanci, včetně kuchařky 

 

 

 

Výsledky výchovy a vzdělání: 

Cíl MŠ: vytvořit pro dítě prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji 

učení. 

Rozvíjet osobnost samostatnou v základních lidských činnostech, schopnou zapojit se do společenství v němţ 

ţije, která má osvojenou širokou škálu vědomostí a návyků, základních schopností a postojů, odpovídající věku a 

moţnostem dětí. Dítě,které bez zábran vyjadřuje své vlastní pocity, dítě spokojené. 

Název našeho školního programu je „Čtyřlístek“. 

 

 

 

Tento školní program obsahuje pět podtémat: 

1. podtéma: „Chci poznat sám sebe“ 

2. podtéma: „Nejsem sám na světě“ 

3. podtéma: „Objevujeme svět“ 

4. podtéma: „Nechci stát opodál“ 

5. podtéma: „Ţiji zdravě, ţiji rád“ 

 

 

 

Tato podtémata jsou dále rozpracována do tematických částí, která jsou stejná jako v minulém roce, jen 

v jednom případě jsme spojily dvě části v jednu, protoţe praxe samotná ukázala lépe vyhovující předávání 

poznatků dětem. 

Hodnocení bylo stejné, ta, tak jak jsme  v minulém roce – hodnotíme práci pedagogů i práci dětí. 

Celý program je zpracovaný podle Kurikula podpory zdraví v MŠ, splňuje poţadavky RVP. 

 

 

 

    Děti byly rozděleny do dvou tříd s celodenním provozem. 

Ve třídě sluníček byly zařazeny děti předškolního věku a doplnění třídy bylo ve sloţení 3-5 letých dětí. 

Třída kytiček měla děti 3-5leté. 

Ve třídě předškoláků pracovala od 1.9.2009 asistentka pedagoga. Tuto práci hodnotím velmi pozitivně pro 

integrované dítě (Kateřinu Pospíšilovou), která díky této spolupráci asistentky s učitelkou zvládla bez větších 

obtíţí i zápis do ZŠ, kde se svou asistentkou bude pokračovat. 

Předškolní děti absolvovaly předplavecký výcvik ve Vyškově. 

Na škole probíhala po celý školní rok jednou týdně výuka anglického jazyka pro pokročilé a začátečníky. 

Jedenkrát za 14 dní byl na naší škole krouţek keramického tvoření. 

Kaţdých 14 dní byla logopedie 

mailto:ms.krenovice@seznam.cz
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Odklad povinné školní docházky: 1 dítě 

 

Na první rodičovské schůzce v srpnu 2009, byl odsouhlasen provoz MŠ a rodiče byli seznámeni s plánem a 

pravidly školy. 

Rodičovský příspěvek: 120,-Kč/měsíc 

 

 

 

Mimoškolní aktivity: 

- divadlo v MŠ – 7x 

- divadlo v MŠ Hruškách – 3x 

- koncert v sále OÚ Křenovice a v MŠ ve Váţanech 

- mikulášská nadílka 

- mikulášské muzicírování v sále OÚ Křenovice 

- návštěva výstavy betlémů v Křenovicích, děti zde také měly své výrobky 

- návštěva výstavy betlémů v Hruškách 

- vánoční besídka s pohoštěním pro rodiče 

- divadelní představení v divadle Bolka Polívky v Brně 

- maškarní karneval v MŠ 

- vynášení Moreny 

- rej čarodějnic v MŠ 

- besídka v sále OÚ ke Dni matek 

- cesta za pokladem – Den dětí 

- polodenní výlet na hrad Veveří s divadelním představením a prohlídkou hradu 

- polodenní výlet na Mohylu míru 

- výlet na výstavu v Brně „Zpátky do pohádky“ – výstavy pohádkových kostýmů 

- opékání špekáčků 

- rozloučení s předškoláky 

 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

Sdílení dobrých praxí v MŠ – 1pracovník 

Velikonoční tvoření- 1 pracovník 

Tvořivá hra v MŠ – 1 pracovník 

Výchovné projekty v MŠ – 1 pracovník 

Investiční výdaje: 

- nákup radia 

- nákup nové pračky 

- vymalování šatny zaměstnanců a kabinetu 

- oprava vhozu do bývalé kotelny 

- instalace ţaluzií na oddělení lehátek od třídy 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Zapsala dne 29.6.2010 

                                                                                                         Lenka Orálková – ved. MŠ 

 

 

 

 

 
         


