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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 

2012/2013 

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, Bratří Mrázků 12 – MŠ (dvě třídy)  

                                          683 52 Křenovice, Václavská 294 – MŠ (jedna třída) 

     Škola sdružuje:  Základní škola                 kapacita: 250 žáků 

                                Školní družina                kapacita: 40 žáků 

                                Školní jídelna základní školy  kapacita: 275 jídel 

                                Mateřská škola                   kapacita: 85 dětí  

                                Školní jídelna mateřské školy  kapacita: 80 jídel  

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

 

Od školního roku 2011/2012 je celá základní škola (1. až 9. ročník) umístěna v hlavní budově na Školní 

ulici č. 140. Na Václavské ulici, kde býval dříve 1. a 2. ročník základní školy, byla provedena nákladná 

rekonstrukce a byla zde zřízena třetí třída mateřské školy (kapacita 25 dětí). Stravování je zde vyřešeno 

výdejnou, pro kterou připravuje stravu školní jídelna na Školní ulici. 

 

b)   Úplná škola   

Školní rok  

2012/2013 Počet tříd Počet ročníků 
Počet žáků       

k 30. 9. 

Průměrný počet žáků 

na třídu 

1. stupeň 5 5 88 17,60 

2. stupeň 4 4 48 12,00 

Celkem 9 9 136 15,11 

Údaje jsou shodné se statistickým hlášením – k 30. 9. 2012 – oproti školnímu roku 2011/2012 – nárust o 17 žáků. 

V průběhu roku se jedna žákyně ze 4. třídy odstěhovala a další žák do čtvrté třídy a jedna žákyně do 6. třídy se 

přihlásili, takže na konci roku bylo žáků 137. 

(122 žáků z Křenovic, 7 žáků z Hrušek, 3 ze Zbýšova, 1 ze Šaratic a 3 z Vážan) 

 

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 žáků Průměrný počet 

žáků na třídu 

Malotřídní ZŠ - - - - 

Neúplné ZŠ - - - - 

mailto:skola@zskrenovice.cz
http://www.zskrenovice.cz/
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d) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 22  

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 10,46 

 

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 žáků)  

 

f) Zvolený vzdělávací program a jeho č. j. 

Název zvoleného vzdělávacího 

programu 
Číslo jednací V ročníku 

ŠVP pro ZV- Otevřená škola ---- 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření:  nejsou 

 

g) Zařízení školního stravování 

Typ jídelny Počet 
Počet strávníků 

děti  a žáci   zaměstnanci školy a důchodci ostatní* 

ŠJ  - úplná  1 101 19 0 

ŠJ – vývařovna - - - - 

ŠJ – výdejna 1 25 3 0 

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

 

h) Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2012 

Fyzické osoby 3 

Přepočtení na plně zaměstnané 2,3 

 

i)    Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí ve ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 1 30 fyzicky  1 / přepočteno  1,0 

 

 Školní družina je na naší škole od 1. 9. 2010 zpoplatněna. Ve školním roce 2012/2013 ji navštěvovalo 

16 žáků prvního a druhého ročníku a 14 žáků třetího a čtvrtého ročníku.  

 Na základě žádosti, která byla podána v říjnu 2012 na Krajský úřad Jihomoravského kraje, byla 

kapacita družiny od 1. 9. 2013 navýšena na 53 žáků.  

 Ve školním roce 2012/13 byla činnost družiny stejně pestrá jako v předešlých letech a zprávy a 

fotografie se opět objevovaly na webových stránkách školy, i když ne tak často.  

 

Z činnosti:  

Na podzim a na jaře trávily při pěkném počasí děti ze ŠD nejméně jednu hodinu denně na školním hřišti, 

jedenkrát až dvakrát týdně se věnovaly výtvarným aktivitám. Práce dětí ze ŠD zdobily nástěnky ve třídě i 

na chodbách školy.  

V každém pololetí probíhala jedna dlouhodobá hra, kde děti plnily úkoly, které jim zadával "archeolog 

Alfréd Krtek". Spolu s ním děti řešily tajemství Černého jezera a záhadu pravěkého lovce. Na konci byly 

všechny děti odměněny.  

Jemnou motoriku a fantazii si děti cvičily při hře s různými stavebnicemi a skládačkami.  

V tomto školním roce byla družina dovybavena mnoha novými společenskými stolními hrami, které 

rozšiřují znalosti a vědomosti dětí nebo podporují rozvoj sociálních dovedností, komunikace a dalších 

kompetencí.  

Velmi oblíbené jsou mezi dětmi vědomostní soutěže a hry družstev z různých oblastí - z přírody, 

zdravovědy a první pomoci, znalostí o České republice současné i minulé a dalších oborů lidských 

činností. Aby se mohly zapojit i děti z 1. a 2. třídy, jsou některé otázky i z pohádek a večerníčků.  

Mezi aktivity ŠD jsou zařazeny i odpočinkové činnosti, do kterých patří četba knih pro děti na 

pokračování, pohádky na DVD a pro zájemce dvakrát týdně 20 minut hraní her na počítači.  

 

j)     Školní klub – na škole není  
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Část II. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 

1.   Odborná kvalifikace 

Celkový počet pedagogických pracovníků 13/11,5 100% 

Z toho odborně kvalifikovaných  13/11,5 100%  

 

 

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili na školu: 2 

 

 

3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili na školu: 3  

       Mgr. Eliška Vildová převzala výuku matematiky a fyziky a třídnictví v 8. ročníku. 

       Absolventka Mgr. Jana Hrubá - speciální pedagog - nastoupila jako asistentka integrovaného žáka   

       8. ročníku a zároveň jako učitelka výpočetní techniky a technických prací. 

       Absolvent Mgr. Jiří Galuška – převzal výuku dějepisu, hudební a výtvarné výchovy. 
 

 

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 odešli ze školy: 2 

      Mgr. Lenka Andrýsková, Ph.D. ukončila na vlastní žádost pracovní poměr a odešla k 30. 6. ze  

      školství pracovat do výzkumu.  

      Ing. et Bc. Jan Pospíšil ukončil na vlastní žádost pracovní poměr k 30. 6. a odjel na odbornou stáž  

      do zahraničí.  

      (Asistentovi pedagoga, který měl smlouvu na dobu určitou na poloviční úvazek, Bc. Ondřeji  

      Konečnému, skončil pracovní poměr k 30. 6.)   

    

 

5. Nepedagogičtí pracovníci - počet :  

- Školník, uklízečka a hospodářka: fyzicky 3 / přepoč. 3,00 

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

        

 

6.  Věkové složení učitelů (včetně vychovatelek školní družiny a asistentů pedagoga) 

Věk 
Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 1 4 

35-50 let 1 2 

nad 50 let (ne důchodce) 0 5 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 1 1 

Celkem 3 12 

Rodičovská dovolená 0 2 
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7.  Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

 

Počet vzdělávacích akcí oproti minulému školnímu roku klesl, protože již byla vyčerpána finanční dotace 

na DVPP z projektu ŠABLONY.   

 

Typ kurzu 
Zúčastnění 

pracovníci 

BOZP a PO všichni 

Novela zákona o pedagogických pracovnících Weidingerová 

Školení pro vedoucí pracovníky – novely zákonů a vyhlášek o ZŠ a MŠ Kokešová 

Rétorika v praxi Kokešová 

Školení k projektu „Najdi si cestu k technice“   Kramář 

Schůzky metodiků prevence  Kubínková 

Seminář AŠSK Kramář 

Setkání metodiků a koordinátorů ICT Hrubá 

Schůzky výchovných poradců a poradenské dny Kramář 

Přírodovědný inspirovat Vildová 

Školení – šikana Kubínková 

MULTIPOLIS Kokešová 

Výměna zkušeností v oblasti MPP Kubínková 

Novely právních předpisů platné od 1. 1. 2013 Weidingerová 

Bartáková 

Škola v pohybu Kokešová 

Budování pozitivního vztahu k matematice Vildová 

Všech pět pohromadě Patschová 

Doškolovací kurz instruktorů lyžování Kokešová 

Time management Kokešová 

Jak efektivně zapojit PC do výuky jazyků Šafářová 

Lektorské dovednosti Kokešová 

Změny v ŠVP Kokešová 

Počítač jako pomocník nejen v hodinách matematiky Vildová 

Poznávací zájezd spojený s návštěvou školy pro vedoucí pracovníky - Malta Kokešová 

Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně   Vildová 

Prezentace výukových programů pro 1. stupeň Vyuč. 1. stupně 

Prezentace středních škol – Optimalizace škol - Úřad práce  Kramář 

Porady ředitelů Weidingerová 

 

 

8.   Romský asistent:  ne 

 

 9.   Jiný asistent :  ano  

        1asistent pedagoga pro integrovanou žákyni s poruchou chování - ve 3. ročníku 

    1asistent pedagoga pro integrovaného žáka s lehkým mentálním postižením – v 8. ročníku 
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Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

1.  Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním       

1.pol.     /    2.pol. 

Prospělo                                             Neprospělo  Opakují 

1. 22 21          /         22 1           /          0   

2. 12   8          /           9 4           /          3   

3. 19 13          /         13 

13        /       

131313 

6           /          6   

4. 18 

 

11          /         10 

6    0 
7           /          8   

5. 17 

 
  8          /         12 9           /          5   

Celkem za I. stupeň 88 61          /         66 27         /        22  0       /       0 0 

6. 11 6            /           6   5         /          5   

7. 12 5            /           5   7         /          7     

8. 16 4           /            5 

344 

12         /        11  

11 
  

9. 10 4            /           4   6         /          6   

Celkem za II. stupeň 49 19          /         20 30         /        29 0        /       0 0 

Celkem za školu 137 80          /         86 57         /        51 0        /       0 0 

 

 

2.  Snížený stupeň z chování 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0% 

3 0 0% 

 

3.  Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2012/2013: 0 hodin   

     průměr na jednoho žáka: 0 hodin 

 

4.  Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: ne 

 

5.  Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Školní rok 2010/11 

Gymnázia SOŠ a učeb. 

obory            

s maturitou  

Učební 

obory 

bez mat. 

 Konzervatoř 
4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium 

Počty přijatých žáků 

 
1 0 2 4 5 0 

 

Jedna absolventka 9. ročníku nenastupuje na žádnou střední školu. 

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

 

6.  Počet absolventů ZŠ: 

Ročník Počet žáků 

9. ročník 10 

nižší ročník   1 

Celkem 11 
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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 6 0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 

O přijetí k základnímu vzdělávání 23 0 

 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2012/2013: zapsaných 29, nastoupilo 22 žáků. Bylo 

vydáno 6 rozhodnutí o odkladu. Jedna žákyně, která navštěvovala MŠ v Křenovicích, šla k zápisu mimo 

místo bydliště - do Brna. Jedna přijatá žákyně se o prázdninách odstěhovala. 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2013/2014: zapsaných 28, nastoupí 19. Bylo vydáno sedm 

rozhodnutí o odkladu. Dva žáci se během hlavních prázdnin odstěhovali.  

 

Část VI. 

Další údaje o škole 

 

1.   Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

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

 

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

      Kvalifikační studium  EVVO – Mgr. Regina Kokešová ho v červnu 2012 ukončila. Nikdo další  

      z pedagogů není zapojen do tohoto typu vzdělávání. 

 

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

      Šablony – projekt „EU – peníze školám“ – podán v červenci 2011, zahájen 20. října 2011, ukončen  

      20. dubna 2013. 

 

Celkové zhodnocení projektu: 

Projekt s názvem „Otevřená škola ZŠ a MŠ Křenovice, okres Vyškov“ byl realizován v souladu 

s projektovým záměrem. 

Hlavním cílem projektu bylo: 

- tvorba nových digitálních vzdělávacích materiálů a jejich začlenění do výuky, 

- zlepšení a modernizace materiálního vybavení školy především v oblasti informačních    

 a komunikačních technologií, 

- další vzdělávání pedagogických pracovníků v jednotlivých podporovaných oblastech klíčových  

 aktivit. 

V souladu s globálními cíly OP VK 1.4 a se Školním vzdělávacím programem školy, materiálními 

potřebami a personálními možnostmi školy byly realizovány šablony: I/2, I/3 – Čtenářská a informační 

gramotnost, II/2, II/3, II/4 – Cizí jazyky, III/2, III/3 – Využití ICT, IV/3 – Matematika, V/2, V/3 – 

Přírodní vědy a VI/3 – Finanční gramotnost. 
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Do tvorby vzdělávacích materiálů se zapojilo celkem sedm pedagogických pracovníků (tři z 1. stupně a 

čtyři z 2. stupně), což je 50 % všech pedagogických pracovníků školy. Bylo zpracováno celkem 19 sad 

výstupů, z toho 10 sad bylo po 36 materiálech a 9 sad obsahovalo vždy 20 výukových materiálů. 

Ověřování materiálů se zúčastnili všichni žáci školy. 

 

Vzhledem k tomu, že všechny vzdělávací materiály byly zpracovávány v elektronické podobě, byly 

z prostředků projektu zakoupeny vyučujícím notebooky. Nové výukové materiály, které byly ověřovány 

v běžné výuce, pokryly velkou část ve škole vyučovaných předmětů. Na 1. stupni tak byla inovována 

výuka v českém jazyce, v matematice, v anglickém jazyce, v prvouce a v předmětu člověk a jeho svět. Na 

2. stupni se to týkalo českého jazyka, výchovy k občanství, matematiky, informačně komunikačních 

technologií, zeměpisu, dějepisu a fyziky. Protože mnoho výstupů bylo vytvořeno jako interaktivní 

materiály v různých formátech (Power Point, Activ Inspire, eBeam) - s animacemi, zvukovými efekty 

apod., bylo nutné doplnit a zmodernizovat technické vybavení školy. Byly proto zakoupeny čtyři 

interaktivní projektory 3M (napevno připevněné na bílé tabule), dva přenosné interaktivní snímače eBeam 

a vizualizér eBeam. S dosavadním vybavením školy tak bylo dosaženo toho, že se ve všech učebnách 

školy dá aplikovat interaktivní výuka. 

K dalšímu zkvalitnění výuky přispěl nákup dvou barevných multilicencí a jedné PC sestavy do sborovny 

a počítačové učebny. Byly také zakoupeny interaktivní učebnice do dějepisu, přírodopisu, chemie, 

prvouky, vlastivědy a anglického jazyka. K prověřování znalostí žáků i k výkladu učiva byly doplněny 

některé výukové programy pro 1. i 2. stupeň. Byly pořízeny modernější pomůcky do kabinetu fyziky a 

zeměpisu. 

Do dalšího vzdělávání se zapojilo 100 % pedagogických pracovníků. Celkem bylo v rámci projektu 

absolvováno 27 školení. Cílem této aktivity bylo podpořit pedagogické pracovníky v zavádění 

inovativních forem a metod výuky. 

Zpracované výstupy, které jsou vyučujícím k dispozici na intranetu školy, budou samozřejmě využívány 

ve výuce i v dalších letech. Stejně tak i materiály a pomůcky z dalšího vzdělávání i nově pořízené 

technické vybavení školy. Projektový záměr byl splněn. 

 

 

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 žáků.   

 

- Se školou spolupracoval již padesátým rokem dětský folklorní soubor Křenováček - samostatný 

právní subjekt. Na jeho vedení se podílí i zaměstnanci školy – Mgr. Regina Kokešová a  Ing. Helena 

Weidingerová. Ve školním roce 2012/2013 – ve své jubilejní padesáté sezóně - absolvoval 

Křenováček spoustu akcí (viz příloha č. 2). Škola s většinou svých zaměstnanců se podílí každoročně 

především na folklorním festivalu Pod křenovskó májó, kdy všechny prostory školy slouží jako šatny 

pro hostující soubory a školní kuchyně vaří pro účastníky oběd. Ve škole se také koná tradičně 

slavnostní přivítání hostů a oficiální zahájení festivalu. 

 

- Od roku 1998 působí při škole Křenovské občanské sdružení dětí a mládeže (KOS) – viz příloha č. 3. 

V jeho vedení pracují zaměstnanci školy Ing. Valéria Bartáková a Mgr. Hana Patschová. Členy 

sdružení byla většina žáků ZŠ i dětí z MŠ. Pod hlavičkou KOSa pracovaly ve školním roce 

2012/2013 různé kroužky – např. Dramatický kroužek, Keramické kroužky, různé sportovní kroužky 

atd., na jejichž činnosti se podílí několik zaměstnanců školy. Informace o nich najdou zájemci na 

stránkách školy a také přímo na stránkách sdružení.    

 

- Účast na projektu „Najdi si cestu k technice“ – žáci 8. a 9. ročníku v rámci volby povolání – 

podrobnosti viz zpráva výchovného poradce v příloze č. 6. 
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- Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“ – žáci 1. stupně dostávají bezplatně ovoce, ovocné 

šťávy apod. 

 

- První stupeň školy je zapojen do projektu „Zdravé zuby“. 

 

- V rámci ekologické výchovy pracují žáci 2. stupně v projektu EKOPOLIS. 

 

- Žáci všech ročníků měli možnost využívat nákup dotovaných mléčných výrobků. 

 

 

5.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 

 

- Vzhledem k tomu, že anglický jazyk se učí všichni žáci již od 1. ročníku (se souhlasem zákonných 

zástupců) v rámci povinných předmětů, nebyl ani v tomto školním roce zřízen kroužek anglického 

jazyka. 

 

-  „Duhová dílna“, díky níž se děti podle svého zájmu seznamují s různými výtvarnými technikami, 

pracovala i letos pod vedením Mgr. Hany Patschové.   

 

- V práci pokračovaly i další kroužky, které fungovaly pod hlavičkou KOSa - viz příloha 3. 

 

- Pro žáky prvního až pátého ročníku byl opět organizován plavecký výcvik v plavecké škole ve 

Vyškově. Část tříd jezdila na plavecký výcvik do bazénu v Bučovicích – je blíž a dá se lépe 

zorganizovat výuka a upravit rozvrh. 

 

- Družina za školou – několik setkání dětí i rodičů v družině o víkendu – společná výroba různých 

výrobků. Akce se opět setkaly s velkým ohlasem. 

 

- Pro zájemce z řad žáků šestého až osmého ročníku byl uskutečněn týdenní lyžařský kurz v Hynčicích 

pod Sušinou (Mgr. Miroslav Kramář a Mgr. Regina Kokešová). 

 

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

v přehledu – viz příloha č. 4. 

 

- Všichni žáci školy měli možnost pracovat v rámci výuky na počítačích v počítačové učebně (žáci 1. a 

3. třídy měli k dispozici šest počítačů přímo ve svých třídách. 

 

- Všichni žáci 5. až 8. ročníku měli kromě toho jednu hodinu týdně povinného předmětu „Informační a 

komunikační  technika“, kde se postupně v jednotlivých ročnících seznamovali s programy Word, 

Excell, Power Point, Zoner Callisto a pracovali s internetem. Žáci 9. ročníku pracovali celoročně 

v rámci výtvarné výchovy s grafickými programy na počítačích a v závěru roku vytvořili společnou 

prezentaci k rozloučení se školou.  

 

- Ve všech ročnících základní školy se pokračovalo ve výuce podle školního vzdělávacího programu 

„Otevřená škola“. 

 

- V tomto školním roce došlo k dalšímu vylepšování technického vybavení školy. Do počítačové 

učebny byly zakoupeny licence Windows 7. Z projektu EU peníze školám byly pořízeny další 

interaktivní učebnice a výukové programy na procvičování učiva.  

 

- Velkou odezvu z řad rodičů i občanů měly i nadále webové stránky naší školy, které byly pravidelně 

aktualizovány a podílela se na nich většina vyučujících základní i mateřské školy. Hlavním 

koordinátorem stránek školy byla v tomto školním roce paní učitelka Jana Hrubá. Na stránkách školy 

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

fotografií nebo i videonahrávkami. Zájemci se zde dozví, jaké kroužky mohou děti navštěvovat, co 

bude na oběd, jakých aktivit a projektů se škola účastní atd.  
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- Alespoň jednou měsíčně pomáhali žáci 2. stupně pod dohledem vyučujících se sběrem papíru na 

sběrném dvoře.  

 

- Žáci se každoročně zúčastňují Výstavy zahrádkářů, kde se představují svými výkresy, výtvory a 

prezentacemi a jsou zapojeni do soutěže. V tomto roce to byla soutěž nazvaná „Rok na vsi“. 

 

- Jako každý rok byl pořádán pro občany školní ples (25. ledna). Letos mělo opět obrovský úspěch 

předtančení – polonéza, kterou si pod vedením paní učitelky Kokešové připravili absolventi školy 

spolu s některými mladšími i staršími (bývalými) spolužáky.  

 

- V závěru školního roku se naše škola zúčastnila druhé celoplošné generální zkoušky ověřování 

výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy – projekt NIQES České školní inspekce. Toto 

testování proběhlo v českém jazyce, matematice a angličtině. Ve všech předmětech byly výsledky 

našich žáků na velmi dobré úrovni – většinou na horní hranici průměrné úspěšnosti všech 

zúčastněných žáků ze všech škol. V angličtině a v matematice dosáhli žáci 5. ročníku dokonce 

nadprůměrných výsledků (ve srovnání s celorepublikovými hodnotami).  

 

Výsledky 5. ročníku: 

Český jazyk  – průměrná úspěšnost žáků naší školy 73,81%   

Anglický jazyk  – průměrná úspěšnost žáků naší školy 92,92%   

Matematika  – průměrná úspěšnost žáků naší školy 64,88%   

 

Výsledky 9. ročníku: 

Český jazyk – průměrná úspěšnost žáků naší školy 80%   

Anglický jazyk  – průměrná úspěšnost žáků naší školy 69,6%   

Matematika  – průměrná úspěšnost žáků naší školy 44,23% - i toto nižší číslo zapadá do celostátního 

průměru. 

 

- Ve školním roce pokračoval v práci tým redaktorů (z žáků 4. až 9. třídy) a pod vedením p. uč. Hrubé 

vydal školní časopis Quack.  

 

- Žáci i zaměstnanci školy se zapojili do veřejné sbírky Fondu Sidus – na vybavení dětských 

zdravotnických zařízení v Praze v Motole a v Olomouci.  

 

- Zástupkyně ředitelky pracovala i letos v zastupitelstvu obce. 
 

 

Část VII. 

Opravy a rekonstrukce 

 

- O hlavních prázdninách byla prováděna jen běžná údržba a úklid, žádná větší rekonstrukce nebyla 

uskutečněna.  
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Část VIII. 

Poradenské služby v základní škole  

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 

a)  počty 

 fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 učitel vysokoškolské 

školní metodik prevence 1 učitel vysokoškolské 

 

 Úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog  - - - 

školní speciální pedagog  - - - 

b)  věková struktura 

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

výchovný poradce - - 1 / 1 

školní metodik prevence - - 1 / 0 

školní psycholog - - - 

školní speciální pedagog - - - 

c) další vzdělávání poradenských pracovníků 

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

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

výchovného poradenství a primární prevence. 
   

2. Finanční prostředky na poradenské služby nebyly čerpány ze žádných zdrojů. 

 

3. Integrované žáky máme na škole tři  

Ve 3. ročníku byla integrována žákyně s poruchou chování  - pracovala podle individuálního 

vzdělávacího plánu s asistentkou pedagoga. 

Další žák 3. ročníku s poruchou učení byl doporučen k integraci a k práci podle IVP (bez asistenta).  

V 8. ročníku byl integrován žák s lehkým mentálním postižením – pracoval podle individuálního 

vzdělávacího plánu s asistentkou 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 žáků 

především v diskusi k negativním jevům hlavně v rámci výuky občanské výchovy a v třídnických 

hodinách. V naší škole v uplynulém školním roce nedošlo mezi žáky k žádným výrazným sociálně 

patologickým jevům. 

 

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

 

3) Jednotlivé případy řešil preventista primární prevence ve spolupráci s třídními učiteli, výchovným 

poradcem a s vedením školy.  

 

 

 

 

 

 

V Křenovicích dne 24. 8. 2013                                                                          Ing. Helena Weidingerová 

                                                                                                                                      ředitelka školy 
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Příloha č. 1 

 

 

Rozmístění vycházejících žáků - školní rok 2012-2013 

    9.ročník: 

    ŽÁK OBOR ŠKOLA 

1. Borovský Petr mechanik opravář motorových vozidel ISŠ automobilní, Křižíkova 15, Brno 

2. Formánek David autoelektrikář ISŠ Sokolnice 496 

3. Klimeš Zdeněk strojírenství SPŠ a VOŠ technická, Sokolská 1, Brno 

4. Maděra Petr elekromechanik pro stroje a zařízení SŠ technická a ekonomická, Olomoucká 61, Brno 

5. Málek Radek bezpečnostně právní činnost Bezpečnostně právní akademie Zoubkova 149/00, Brno 

6. Falešníková Jana gymnázium čtyřleté všeobecné Gymnázium Globe, s.r.o. Bzenecká 23, Brno 

7. Horáčková Adéla prodavač  GEMINI - střední škola pro tělesně postižené, Brno 

8. Lagronová Lucie neumístěna ------- 

9. Palečková Veronika veterinářství Tauferova střední odborná škola veterinární, Kroměříž 

10. Slezáčková Lucie textilnictví SŠ umění a designu, stylu a módy a VOŠ, Brno 

8. třída 

  1. Horáček Jan prodavač  GEMINI - střední škola pro tělesně postižené, Brno 

    Víceletá gymnázia: 

    ŽÁK  OBOR ŠKOLA 

1. Jakubčík Martin  gymnázium osmileté Biskupské gymnázium, Brno  

2. Hamzová Eliška  gymnázium osmileté Gymnázium Dr.Karla Polesného, Znojmo 
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Příloha č. 2 

 

 

Křenováček v roce 2012-2013 

 
 
 Dětský folklorní soubor Křenováček slavil letos 50. rok své činnosti. Členská základna zůstala oproti 

loňskému roku téměř nezměněná. V hlavním souboru pracovalo 28 dětí ve věku od 8 do 14 let, 

v přípravce 38 dětí ve věku od 4 do 7 let. (O tančení v přípravce mělo zájem hodně dětí z okolních obcí – 

Zbýšov, Hrušky, Holubice, Šaratice, Hostěrádky atd, hlavní soubor tvořily převážně děti z Křenovic). 

 

  Na vedení souboru se v tomto školním roce podílely Regina Kokešová, Jana Póčová, Helena 

Weidingerová, Nella Kokešová a Eliška a Iva Mazálkovy. Všechny vedoucí pracovaly s dětmi tak jako 

každý rok bezplatně. 

 

 V průběhu školního roku hlavní soubor absolvoval 13 vystoupení, z toho jedno zahraniční 

(Slovensko). Na některých vystoupeních spolupracoval dětský soubor Křenováček s dospělým souborem 

Křenovák. Přípravka Křenováčku se veřejnosti předvedla dvakrát. 

 

Vystoupení Křenováčku ve školním roce 2012-2013 

 

1. a 2. 9.   Zájezd na Slovensko, vystoupení v Rišňovcích  

28. 9.    Vystoupení na Vyhodnocení cykloakce Ždánickým lesem a Politavím  

                        v Křenovicích 

23. a 24. 10. Soustředění souboru zaměřené na přípravu vánočního programu 

7. 12.    Vánoční vystoupení v Bošovicích 

9. 12.    Vánoční vystoupení ve Velešovicích 

14. 12.    Vánoční vystoupení v Křenovicích 

19. 12.          Vánoční zkouška – besídka - přípravka Křenováčku - Dům dětí v Křenovicích 

13. 4.            Beseda u cimbálu Křenovice 

20. 4.    Postupová přehlídka dětských folklorních souborů Brno   

25. 5.     Vystoupení v Líšni v Dělnickém domě na Líšeňských slavnostech 

7. 6.     Otevření výstavy k 50. výročí Křenováčku v Křenovicích  

9. 6.     Pod křenovskó májó  

10. 6.     Vystoupení Křenováčku a Malé Jasénky pro školu a školku Křenovice 

13. 6.     Brněnsko tančí a zpívá – vystoupení na Staré radnici v Brně  

 

 V rámci festivalu Pod křenovskó májó po delší odmlce navštívil Křenovice folklorní soubor Malá 

Jasénka. Vzájemné návštěvy a vystoupení mezi Malou Jasénkou a Křenováčkem mají dlouhou tradici. 

Letos přijela Malá Jasénka popřát Křenováčku k jeho jubileu. Kromě nedělního vystoupení 9. června na 

festivalu, předvedly děti ze Vsetína spolu s hlavní skupinou Křenováčku své umění i v pondělí 10. června. 

Vystoupení byla hned dvě -  pro všechny děti ze základní školy i z mateřské školky v Křenovicích.  

 

Více informací a fotografií na stránkách ZŠ a MŠ Křenovice – www.zskrenovice.cz. 

 

 

 

 

V Křenovicích 25. 6. 2013                                                 Regina Kokešová 

                                                                    vedoucí souboru  

 

 

 

 

http://www.zskrenovice.cz/
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 Příloha č. 3 

 
 

 Křenovské občanské sdružení dětí a mládeže  

                          ve školním roce 2012/2013  
 

 
Občanské sdružení KOS mělo v tomto období více než 200 členů.  

Činnost sdružení v průběhu roku byla zaměřena na několik oblastí:  

- na volnočasové aktivity pro předškolní děti a jejich rodiče,  

- na mimoškolní aktivy žáků ZŠ Křenovice a  

- na aktivity pro mládež a širokou veřejnost.  

 

a) Volnočasové aktivity pro předškolní děti a jejich rodiče  

 
1.  

Pod hlavičkou KOSu pracovaly ve školním roce tyto kroužky: 

- cvičení pro rodiče s malými dětmi  

- sportovní hry pro předškoláky 

- sportovní hry pro mladší děti bez doprovodu rodičů 

- sportovní hry pro 1. -3. třídu  

Vedoucí těchto kroužků byli R. Hamzová, P. Tauberová, Z. Schořová, J. Hrubá a P. Uher.  

Vedoucí kroužků připravovali pro své členy během školního roku různé akce, a to nejen v rámci 

pravidelných tréninků a schůzek. Např. Mikulášské sportování, sportovní akademii, turistický rodinný 

výlet do Chřibů, ukončení sportování na dětském hřišti.  

Všichni vedoucí kroužků pracovali s dětmi bezplatně.  

V průběhu roku se vedoucí zúčastnili akreditovaných seminářů Inspirace hravou tělesnou výchovou 

pořádaných Centrem pro rodinu a sociální péči.  

 

2. 

V září 2012 zahájil činnost Klub chytrých hlaviček, jehož vedoucí jsou JUDr. Kateřina Kvítková a 

MUDr. Alena Růžičková.  

Jedná o volnočasovou aktivitu pro děti od 2,5 do 6 let. Klub se scházel každý týden a děti se spolu s rodiči 

věnovali práci s didaktickými pomůckami či jiným edukativním aktivitám. Děti si užily i puzzlemánii, 

kostkománii či korálkománii, seznámily se s knihami oblíbených dětských autorů, zazpívaly si, vytvořily 

řadu pěkných výrobků, věnovaly se grafomotorice a jiným edukativním činnostem.  

Uskutečnilo se několik mimořádných akcí, například Rodinné odpoledne na Jalovém dvoře, Návštěva 

výstavy Jú a Hele v Brně, zakončení činnosti.  

Klub pracoval za finanční podpory nadace Tři brány a díky bezplatnému zapůjčení prostor Domu dětí (od 

Obce Křenovice).  
 

b) mimoškolní aktivity žáků  

Pod hlavičkou KOSu pracovaly ve školním roce tyto kroužky: 

 - Duhová dílna - práce se sklem – vedoucí H. Patschová  

 - odbíjená juniorky - vedoucí J. Holomek,  

 - dramatický kroužek DRAK - vedoucí K. Mazálková,  

 - keramický kroužek (mladší a starší děvčata) - vedoucí V. Bartáková.  

Vedoucí kroužků připravovali pro své členy během školního roku různé akce.  

Všichni vedoucí kroužků pracovali s dětmi bezplatně.  
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Výčet některých dalších akcí pro žáky ZŠ:  

 

Vítáme prvňáčky  

Africké bubnování – pro zájemce  

Zájezd do předvánoční Prahy – pro zájemce  

Výtvarné vánoční dílny pro děti  

Pohádka z klobouku – pohádka s písničkami - DRAK  

 

 

c) akce pro širokou veřejnost  

 

KOS spolupracuje také se ZŠ a MŠ Křenovice, např. při organizování školního plesu.  

Uskutečnil se další Jarní řemeslný jarmark s účastí více než 40 prodejců, uměleckých řemeslníků. 

Součástí akce byly také výtvarné dílny pro děti i dospělé.  

Některé akce byly pořádány ve spolupráci s Obcí Křenovice.  

 

Svoji činnost prezentuje OS v Křenovickém zpravodaji, na svých internetových stránkách, i stránkách 

školy a obce.  

V roce 2013 se sdružení stalo členem MAS Za humnama.  

Peníze na činnost získalo naše OS z členských příspěvků, od sponzorů, z výtěžku z organizace plesu,      

ze vstupného, z dotací Obce Křenovice a nadace Tři brány.  

 

 

Křenovice, 19. červenec 2013                                                                         Mgr. Schovancová Jitka                          

                                                                                                                                  předseda KOS  
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Příloha č. 4 

 

Akce, kterých jsme se ve školním roce 2012/2013 

zúčastnili 

  Září 

 1. a 2. 9. Křenováček na Slovensku - Rišňovce  

3. 9. Slavnostní zahájení školního roku  

4. 9. Fotografování žáků 1. třídy 

19. 9. Zahájení Global Childrenś Challenge - akce chození 50 dnů s krokoměry D 5. - 9. tř. 

26. 9. Planetárium - Cesta za správným směrem (6. a 7. třída) 

 

Vědci ve Vaňkovce (8. a 9. třída) 

28. 9. Vystoupení dětí z Křenováčku v Křenovicích na vyhodnocení Cykloakce ŽLP 

  Říjen   

 5. 10. Údolí oddechu - Středisko Rozmarýnek (4. a 5. třída) 

8. 10. Návštěva podzimní výstavy zahrádkářů 

8. - 19. 10.  Testování  žáků 6. třídy, SCIO Stonožka 

12. 10. Dopravní hřiště Vyškov - 4. třída 

17. 10. Adaptační výlet 6. třídy - Slavkov 

18. 10. Poznej svůj vesmír - Planetárium Brno, 5. třída 

19. 10. Výuka hry na africké bubny pro zájemce z řad žáků - organizuje KOS 

22. 10. Depistáž žáků 1. třídy - OPPP Vyškov 

  Listopad 

 7. 11. Ukončení Global Childrenś Challenge - akce chození 50 dnů s krokoměry D 5. - 9. tř. 

5. - 16. 11. Testování  žáků 9. třídy, SCIO - M, Čj, Aj, OSP 

15. 11. Velká Morava - Moravské muzeum Brno - 7. třída 

16. 11. Škola základ života - Mšstské div Brno - zájezd pro členy DRAK a zaměstnance 

16. 11. Florbal, 4. a 5. třída, Vyškov 

23.a 24.11. Soustředění Křenováčku 

27. 11. IPS ÚP Vyškov - 9. třída 

28. 11. Sběr papíru 

30. 11. Divadlo Bolka Polívky - Islám - pořad pro 8. a 9. třídu 

  Prosinec 

 3. 12. Školní kolo olympiády v českém jazyce 

4.12. Burza sportovních potřeb 

6. 12. Zahájení výuky plavání 1. a 4. třída - Bučovice 

7. 12. Najdi si cestu k technice - akce ISŠ pro 8. a 9. třídy 

7. 12. Vystoupení Křenováčku v Bošovicích 

9. 12. Vystoupení Křenováčku v Bošovicích 

11. 12. Základní kolo dějepisné olympiády 

12. 12. Vánoční Praha, zájezd pro žáky, pořádáno ve spolupráci s KOS  

14. 12. Vánoční koledování Křenováčku a Křenováku v Křenovicích 

17. 12. Poutníci - vánoční koncert Slavkov, 7. a 8. třída 
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19. 12. Vánoční dílna pro 1. stupeň a zájemce z 2. stupně 

19. 12. Vánoční koledy - Besídka přípravky Křenováčku 

21. 12. Vánoční Brno - žáci 6. a 8. třídy 

21. 12. Hračky z půdy, návštěva muzea v Bučovicích - 7. třída 

  Leden 

 15. 1. 2013 Školní kolo zeměpisné olympiády žáků 7. až 9. třídy 

24. 1. Austrálie - tajemství rudého kontinentu (5. - 9. třída) kino Jas Slavkov 

25. 1. Školní ples, předtančení žáků 6. - 9. třídy 

29. 1. Dějepisná olympiáda Vyškov - okresní kolo (Novoměstská) 

 

Zahájení plaveckého výcviku 2., 3. a 5. třídy  

31. 1. Pythagoriáda 8. a 9. třída - školní kolo 

  Únor 

 5.2 Zápis do 1. třídy 

7. 2. MS v biatlonu - zájezd zájemců z 5.- 8. třídy do Nového Města na Moravě 

7. 2. Okresní kolo olympiády v ČJ - 8. a 9. třída (Vobořilová, Slezáčková) 

8. 2.  Pythagoriáda 7. třída - školní kolo 

22. 2. Pythagoriáda 6. třída - školní kolo 

  Březen 

 5. 3. Stupava - lyžařský zájezd pro zájemce  

7. 3. Zločin, DBP Brno - preventivní program (7. třída) 

 

Recitační soutěž Vyškov (Lagronová, Daňková, Grossová, Novoměstská) 

11. - 15. 3. LVVZ pro zájemce ze 6., 7. a 8. třídy) 

14. 3. Zeměpisná olympiáda - okresní kolo Vyškov  8. třída 

15. 3. Etiketa stolování, preventivní program - pro 1. a 2. třídu a 3. - 5. třídu (2 pořady) 

15. 3. Prezentace a vystupování - preventivní program pro 2. stupeň 

18. 3. Návštěva Jarní výstavy zahrádkářů (1. - 6. ročník) 

22. 3. Beseda v knihovně 2. - 4. třída (3 pořady) 

23. 3. Řemeslný jarmark a tvořivé dílny - KOS 

26. 3. Otnická laťka - vybraní žáci 2. stupně 

  Duben 

 5. 4. Výstava trofejí - návštěva výstavy 1. - 9. třída 

8. - 19. 4. Testování žáků 3. třídy - Stonožka 

9. 4. IPS ÚP Vyškov - 8. třída 

10. 4. Vybíjená O pohár Ždánického lesa a Politaví - okrskové kolo, Křenovice 

13. 4. Beseda u cimbálu k 50. výročí Křenováčku 

16. 4. Sexuální a reprodukční zdraví, plánování rodičovství, R.Uzel - DBP Brno, 8. a 9. třída 

20. 4. Postupová přehlídka dětských folklor. souborů, Brno - Křenováček 

22. 4. Jarní výstava zahrádkářů - 1. - 5. třída 

22. 4. Přijímací zkoušky a pohovory - žáci 9. třídy 

25. 4. McDonald´s cup - kopaná 4. a 5. třída Křenovice 

30. 4. Pálení čarodějnic - rukodělné dílny 
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Květen 

 2. 5. McDonald´s cup - kopaná 1. - 3. třída Brankovice 

7. 5. Školní akademie 

9. a 10. 5. Testování Kvalita školy - 5. třída 

10. 5. Vyhodnocení soutěže zahrádkářů 

13. 5.-7. 6. Testování 5. a 9. třídy ČŠI 

15. 5. Dopravní hřiště - 4. třída 

17. 5. McDonald´s cup - kopaná 4. a 5. třída okresní kolo Vyškov 

17. 5. Šikana - DBP Brno - pořad pro žáky 6. třídy 

22. 5. Okresní kolo Pythagoriády Vyškov - 6. třída (Grossová, Krejčí, Menšík – úsp. řešitel) 

24. 5. Závěrečné fotografování tříd 

25. 5. Líšeň Křenováček 

27. 5. Skanzen Strážnice - 2. a 3. třída 

29. 5. Velká Morava, pravěk - exkurze žáků 6. třídy - Brno  

  Červen 

 3. 6. Teplárna Špitálka - akce ISŠ Sokolnice pro 8. a 9. třídu 

7. 6. Vernisáž výstavy 50 let Křenováčku a 30 let Křenováku 

9. 6. Pod křenovskó májó - regionální přehlídka folklorních souborů 

10. 6. Vystoupení Křenováčku pro školu a pro MŠ 

13. 6. Brněnsko tančí a zpívá, vystoupení Křenováčku v Brně 

14. 6. Pasování žáků 1. třídy na čtenáře 

17. - 21. 6. Škola v přírodě - 1. stupeň 

17. 6. Sportovní odpoledne na biotopu v Koválovicích a cyklovýlet - děvčata 2. stupeň 

18. a 19. 6. Bílé Karpaty - turistický výlet 9. třídy 

18. 6. Vybíjená o pohár Ždánického lesa a Politaví - Otnice 

19. 6. Návštěva technického muzea - 8. třída 

20. 6. Strážnice a Baťův kanál - 4. a 5. třída 

20. 6. Rájec Jestřebí - výlet 8. třída 

20. a 21. 6. Kuřim - turistický výlet 6. třída 

20. a 21. 6. Třebíč - výlet 7. třídy 

23. 6. Divadelní představení dramatického kroužku pro veřejnost 

24. 6. Divadelní představení dramatického kroužku pro školu 

28. 6. Slavnostní předání vysvědčení, vyhodnocení soutěží a závěr školního roku 

 

 

Zpracovala:  Mgr. Regina Kokešová, zástupce ředitele 
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Příloha č. 5 

 

 

Zpráva o činnosti školního metodika prevence 

 ve školním roce 2012/2013 
 

    Na začátku roku byl vypracován plán práce, který se skládal ze čtyř základních oblastí. 

První se týká spolupráce s ostatními pedagogy, kteří byli informováni o minimálním preventivním 

programu a spolupracovali při organizaci akcí a zajišťovali informace rodičů na třídních schůzkách nebo 

písemně.  

 

    Druhou oblastí jsou aktivity pro žáky. Proběhly cekem čtyři jednorázové besedy pro 6. – 9. třídu. 

Dětmi byly hodnoceny většinou kladně a nenásilnou formou mapovaly témata zločinů, kriminality, 

šikany, drog, problémů mladé generace, sexuálního a reprodukčního zdraví, terorismu, plánovaného 

rodičovství. Žáci se setkali v Divadle Bolka Polívky s tvářemi známými z televizní obrazovky – PhDr. 

Ivanem Doudou, pplk. JUDr. Miloslavem Dočekalem, Josefem Klímou a MUDr. Zvěřinou, který nahradil 

doktora Uzla. Zrovna tato beseda byla hodnocena průměrně, nový lektor nemá takovou schopnost 

zaujmout a zároveň poučit žáky jako MUDr. Uzel. 

 

    V březnu proběhl výchovný program pro I. a II. stupeň Etiketa s Kateřinou Kloudovou o chování, 

vztazích mezi lidmi, jednání s lidmi a přípravě na pracovní pohovor. Žáci si odnesli cenné informace.  

I. stupeň o stolování a slušném chování, II. stupeň o možnostech ovlivnit přijetí do zaměstnání při 

pohovoru. Žáci byli poučeni o chování, důležitosti úsměvu, oblečení, konverzaci při pohovoru a 

možnostech kladně ovlivnit přijímací komisi.  

 

    Spolupracuji s PPP ve Vyškově, navštěvuji schůzky pro metodiky prevence. Poskytují nám informace 

a kontakty. Snažím se vybírat si semináře a besedy z nabídky školících zařízení, které jsou přínosem pro 

školu i pro mě. 

 

                                                                                    
 

 

V Křenovicích 25. června 2012                             Vypracovala Mgr. Dana Kubínková 
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Příloha č. 6 

 

Zpráva výchovného poradce – školní rok 2012/2013 

Práce v oblasti volby povolání byla zpočátku zaměřena na výběr středních škol a středních 

odborných učilišť. Žáci 8. a 9. třídy v průběhu roku postupně navštívili Úřad práce – IPS ve Vyškově, kde 

od pracovníka pana ing. R. Navrátila obdrželi žádané informace. Taktéž jim byla umožněna účast na 

Veletrhu škol ve Vyškově a v Brně.  

V rámci předmětu volba povolání bylo pro žáky 8. a 9. třídy zorganizováno osm besed, při 

kterých byly žákům představeny jednotlivé školy s nabídkou otevíraných učebních a studijních oborů a 

žáci byli také seznámeni s podmínkami přijetí a uplatnění po skončení studia. 

V letošním roce byli naši žáci zařazeni do tříletého operačního programu v rámci projektu „Najdi 

si cestu k technice“ zaměřeného na podporu učňovského a technického školství, který organizovala ISŠ 

Sokolnice. Žáci se zúčastnili Oborového dne v Sokolnicích (elektroobory). Měli možnost poznat profese 

v těchto oborech přímo v praxi (prohlídka pracoviště, zhotovení výrobků). V červnu byli na exkurzi ve 

firmě Teplárny Brno (provoz Špitálka), která byla velmi zajímavá, ale žáky příliš nezaujala. V akcích 

projektu budou pokračovat i v příštím roce. 

V konzultačních hodinách výchovný poradce průběžně podával informace rodičům a žákům, 

které potřebovali k volbě svého budoucího povolání. Žáci se letos mohli opět hlásit na dva studijní obory. 

Pro každý obor se vyplňovala přihláška zvlášť. Všechny zkontrolované přihlášky, opatřené razítkem a 

podpisem  ředitelky školy, potom zákonní zástupci žáků zasílali na příslušné školy do 15. 3. 2013. Také 

byly vydány zákonným zástupcům evidované zápisové lístky (vydávaly se proti podpisu zákonného 

zástupce). 

K 30. 6. 2013 vypadá rozmístění našich žáků na střední školy následovně: 

 Ve vyškovském okrese bude studovat – 0 

 V jiném okrese – 9 

 Učební obory tříleté – 4 

 Učební obory čtyřleté – 0 

 Střední školy – 4 

 Gymnázium – 1 

 Neumístěn – 1 

 Z 8. třídy odešel – 1 

 Z 5. třídy odešli – 2 

Jmenovité rozmístění – viz příloha č. 1. 

V oblasti práce s dětmi s poruchami učení byly v průběhu roku průběžně obnovovány, případně 

nově vytvořeny zprávy z PPP po jejich vyšetření. Všichni vyučující byli s výsledky vyšetření seznámeni. 

Integrovaným žákům byli zajištěni asistenti pedagoga. 

V září jsem zajišťoval zpracování a odeslání Dotazníků zájmů žáků pro ÚP IPS Vyškov (ing. R. 

Navrátil). Dále jsem připravoval s Mgr. Novotnou depistáž žáků 1. třídy a společně jsme provedli 

kontrolu žáků s poruchami učení. Na ISŠ Sokolnice jsem se zúčastnil semináře o projektu „Najdi si cestu 

k technice“ a projednal zařazení žáků 8. a 9. třídy do tohoto projektu. 

V říjnu jsem se zúčastnil semináře výchovných poradců v PPP ve Vyškově, kde byly řešeny 

organizační a odborné záležitosti spolupráce poradny se ZŠ a předávány praktické zkušenosti 

z naplňování změn školských právních předpisů. 

V listopadu jsme se žáky 9. třídy při Poradenském dnu na IPS ve Vyškově získávali informace 

k výběru povolání a přijímacímu řízení, v prosinci pak proběhl Oborový den v ISŠ Sokolnice. 

Leden byl věnován aktualizaci a kontrole žáků s poruchami učení, únor a březen pak agendě 

spojené s přijímacím řízením. 
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V dubnu jsem se zúčastnil semináře výchovných poradců v PPP ve Vyškově, kde se řešily 

termíny a postupy při zařazování dětí do speciálního vzdělávání a zvýšení dostupnosti poskytovaných 

služeb poradnou. 

V květnu proběhl pro žáky 8. třídy Poradenský den na ÚP IPS ve Vyškově a v červnu exkurze 

žáků 8. a 9. třídy do Teplárny v Brně v rámci projektu „Najdi si cestu k technice“. 

 

 

 

 
V Křenovicích dne 25. června 2013                            Mgr. Miroslav Kramář 

                        výchovný poradce 
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Příloha č. 7 

 

Výroční zpráva MŠ za rok 2012-2013 
 

 
Základní charakteristika školy: 

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

Ředitelka školy: Ing. Helena Weidingerová 

Vedoucí učitelka MŠ: Lenka Orálková 

Telefon. 544 223 239 

Kapacita školy: Bratří Mrázků – 60 dětí 

                          Václavská –       25 dětí 

E-mailová adresa: skolka@zskrenovice.cz 

Provoz školy: 6.30 – 16.30 hodin 
 

 

 

 

Celkový počet přihlášených dětí k 1. 9. 2012: 81 dětí, z toho jedno dítě na polodenní docházku. 

 

Personální zabezpečení: 6 pedagogických zaměstnanců 

                                          4 provozní zaměstnanci 

 

MŠ má tři třídy s celodenním provozem. 

 

 

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 němž žije, která má osvojenou širokou škálu vědomostí a návyků, základních schopností a postojů, 

odpovídající věku a možnostem dětí. Dítě, které bez zábran vyjadřuje své vlastní pocity, dítě spokojené. 

Tento cíl prolínal do všech oblastí života. MŠ pracovala podle programu, který byl vypracován pro 

podmínky naší školy, vycházel z požadavků RVP pro MŠ. 

Pro splnění úkolů bylo vytyčeno 5 hlavních podtémat. Tato podtémata charakterizují obsah celého 

vzdělávání v naší škole. Jsou časově neomezená, rozpracovávají se na tématické části a ty jsou v každé 

třídě zpracovány tak, aby vyhovovaly potřebám dětí podle věkových a individuálních potřeb. Při práci 

jsme vycházeli z dlouholetých zkušeností práce s dětmi. 

Snahou všech učitelek bylo prohlubovat intelektový rozvoj dětí a v maximální míře zajistit individuální 

působení na děti. Děti se učily na základě konkrétních a bezprostředních zážitků poznávat situace 

společenského života. 

Prohlubovali jsme u dětí poznávání okolí, nových věcí, prostorové představivosti, času a početních 

představ. 

Na podporu zdravého tělesného rozvoje dětí jsme využívali maximálního času pobytu venku pro všechny 

činnosti, dodržování biorytmu. S tím související zařazování čerstvé zeleniny do jídelníčku každý den, 

dále luštěniny, ryby, kaše /jáhlová, vločková atd./. Děti se učily sebeobslužným dovednostem a byly 

vedeny ke zdravým životním návykům. 

Děti se dále učily schopnosti estetického prožitku i aktivní dovednosti estetického sebevyjádření. 

Seznamovaly se s různými typy materiálů, jejím zpracováním. 

Děti si utvářely vztahy k druhým, posilovaly vzájemnou komunikaci a v celém prostředí MŠ jsme se 

snažili o zajištění pohody těchto vztahů. Pěstovali jsme u dětí mravní vědomí, svědomí a jednání. 

Snažili jsme se vytvořit základy pro odpovědný vztah a postoj k životnímu prostředí.                  

 

 

mailto:skolka@zskrenovice.cz
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Na jaře proběhl předplavecký výcvik předškoláků ve Vyškově. 

Jedenkrát týdně probíhala pro zájemce výuka hry na flétnu a housle – p. učitel Meluzín. 

Jedenkrát týdně byla výuka anglického jazyka – paní učitelka Sittová. 

Jedenkrát za dva týdny byla logopedie – paní Mgr. Malá. 

Jedenkrát za dva týdny probíhal keramický kroužek – paní uč. Korábová. 

 

 

Odklad školní docházky: 6 dětí 

 

 

Mimoškolní aktivity: 

- divadelní představení v Křenovicích v MŠ – 7x 

- divadelní představení v Hruškách – 3x 

- medvídkova nemocnice – MC Domeček 

- divadlo Bolka Polívky- „O zimě“ – prosinec 

                                             „Kamarádi na výletě“ – květen 

- vánoční koledování 

- mikulášská nadílka 

- vánoční besídka 

- výstava betlémů v Hruškách 

- masopustní karneval 

- Svátek matek – sál OÚ 

- výlet do ZOO ve Vyškově, s programem pro předškoláky 

- vystoupení Křenováčku a Malé Jasénky 

- výlet do zámecké zahrady ve Slavkově 

- pohádkové spaní v MŠ pro předškoláky 

- rozloučení s předškoláky 

- opékání špekáčků 

 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Tvorba IVP – 1 pracovník 

Psychomotorické hry – 1 pracovník 

Od Mikuláše k Vánocům – 2 pracovníci 

Hody, hody doprovody – 1 pracovník 

 

 

Investiční výdaje: 

 

- oprava malování – Bří. Mrázků 

- nátěr dveří – Bří. Mrázků 

 

 

 

 

                                                                                                              Zapsala dne 1. 7. 2013 

                                                                                                 Lenka Orálková – vedoucí učitelka MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

Příloha č. 8 

 

 

 

 
 

 

 


