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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 

2013/2014 

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: 53 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 
 
Již třetím rokem 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, pokračuje v činnosti 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  

2013/2014 Počet tříd Počet ročníků 
Počet žáků       

k 30. 9. 

Průměrný počet žáků 

na třídu 

1. stupeň 5 5 93 18,60 

2. stupeň 4 4 53 13,25 

Celkem 9 9 146 16,22 

Údaje jsou shodné se statistickým hlášením  k 30. 9. 2013 – oproti školnímu roku 2012/2013 – nárust o 10 žáků. 

Ve druhém pololetí jeden žák přešel do školy do Slavkova a jedna žákyně se odstěhovala, takže na konci školního 

roku bylo žáků 144). 

(130 žáků z Křenovic, 10 žáků z Hrušek, 2 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 

2013/2014 
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: 19  
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 11,23 

 
e) Školská rada 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  1 110 21 0 

ŠJ – vývařovna - - - - 

ŠJ – výdejna (pro MŠ - Václavská) 1 25 3 0 

Náhradní stravování - - - - 

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

 

h) Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2013 

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 2 43 fyzicky  2 / přepočteno  1,3 

 
 Ve školním roce 2013/14 byla činnost družiny stejně pestrá jako v předešlých letech a zprávy              
a fotografie se opět objevovaly na webových stránkách školy.  
 

j)     Školní klub – na škole není  

 

 

 

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 2013/14 nastoupili na školu: 1 
       Mgr. Tereza Smejkalová převzala výuku přírodopisu a částečně výuku zeměpisu, hudební výchovy a  
       angličtiny.    
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3. Počet učitelů s  odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 2 
       Mgr. Pavlína Stloukalová převzala výuku chemie, dějepisu, část výuky tělesné výchovy a třídnictví  
       v 6. ročníku. 
   Mgr. Darja Pelcová nastoupila 3. 1. 2014 a převzala výuku českého jazyka, občanské výchovy a   
       ruského jazyka.  
        
 
4. Počet učitelů s  odbornou kvalifikací, kteří odešli ze školy: 3 
 

Mgr. Pavlína Stloukalová, ukončení k 30.6. 2014  
 Mgr. Kateřina Šujanová, ukončení   31.7. 2014     

       Mgr. Dana Kubínková ukončila pracovní poměr dohodou k 31. 12. 2013.     
 

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 0 4 

35-50 let 1 5 

nad 50 let (ne důchodce) 0 4 

Pracující důchodci nepobírající důchod  0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod  0 2 

Celkem 1 15 

Rodičovská dovolená 0 2 

 

 

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

 
Počet vzdělávacích akcí oproti minulým rokům klesl, protože již byla vyčerpána finanční dotace na 

DVPP z projektu ŠABLONY.   
 

Typ kurzu 
Zúčastnění 

pracovníci 

BOZP a PO všichni 

Setkání zástupců středních škol Stloukalová 

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

Školení k projektu „Najdi si cestu k technice“   
Stloukalová 

Vildová 

Schůzky metodiků prevence  Kokešová 

Seminář AŠSK Odrazil 

Setkání metodiků a koordinátorů ICT Hrubá 

Schůzky výchovných poradců a poradenské dny  Stloukalová 

U veliké řeky Patschová 

Konference environmentální a ekologické výchovy Czelisová 

Výměna zkušeností v oblasti MPP Kokešová 

Deutsch mit Prima Šafářová 

Kyberšikana  Hrubá 

Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost Patschová 

Manažerské dovednosti Kokešová 
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Reedukace specifických poruch učení Hrubá 

Problémy v oblasti výchovné činnosti školy  Kokešová 

Třídní učitel jako tvůrce dobrého třídního kolektivu  Stloukalová 

50 fyzikálních experimentů z krabice od bot Vildová 

Konzultace metodika prevence v OPPP Kokešová 

Rodiče versus učitelé 
Czelisová, 

Stloukalová 

Konkurzní řízení Kokešová 

Výtvarné nápady Mazálková 

Nový občanský zákoník Kokešová 

Pet Art Mazálková 

Prevence násilí Kokešová 

Zeměpis a ICT Smejkalová 

Práce s diferencovanou třídou Patschová 

Proč lidé (ne)chrání přírodu Czelisová 

Achátový a opálový šperk Mazálková 

Poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů  Patschová 

Matematika nás baví Czelisová 

Fyzika činnostně Vildová 

Finanční gramotnost na 1. stupni Šafářová 

Křížem krážem zeměpisem Smejkalová 

Kulička z korálků Patschová 

Školení zdravotníků Hrubá 

Legislativa Kokešová 

Výuka předmětu volba povolání v  základní škole 
Stloukalová, 

Vildová 

Asertivita v praxi Kokešová 

Angličtina pro 1. stupeň Šafářová 

Porady ředitelů Weidingerová 

Školení základních zdravotnických znalostí všichni 

 

 

 8.   Romský asistent:  ne 

 

 
 9.   Jiný asistent :  ano  - celkem dva 
        1 asistent pedagoga pro integrovanou žákyni s poruchou chování - ve 4. ročníku 
    1 asistent pedagoga pro dva integrované žáky v 1. ročníku (jeden žák - autismus, jedna žákyně  
         - porucha chování) 

 

10.  Změna ředitele 
       Ředitelka ZŠ a MŠ Křenovice Ing. Helena Weidingerová se vzdala z vážných zdravotních důvodů      
       své funkce – a to k 31. 7. 2014. Na základě výsledku konkurzu vyhlášeného starostou Obce  
       Křenovice byl novým ředitelem jmenován Mgr. Ivan Mazáč, který se funkce ujal 1. srpna 2014.    
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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. 19 19          /         19 0           /          0   

2. 22 19          /         17 3           /          5   

3. 11   7          /          6                4           /          5   

4. 20   9          /          9  11         /        11   

5. 21/20 12          /         11 9           /          9   

Celkem za I. stupeň 93/92 66          /         62 27         /        30  0       /       0 0 

6. 15  9           /           9  6         /          6   

7. 11  6           /           5  5         /          5   0        /     1*   0 

8. 12  8           /           8   4         /          4    

9. 15/14  7           /           4  8         /        10    

Celkem za II. stupeň 53/52 30          /         26 23         /        25 0        /     1* 0 

Celkem za školu 146/144 96          /         88 50         /        55 0        /     1* 0 

 Žák úspěšně absolvoval opravnou zkoušku. 

 

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 2013/2014: 0 hodin   

     průměr na jednoho žáka: 0 hodin 

 

4.  Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: ne 

 

5.  Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Školní rok 2013/14 

Gymnázia SOŠ a učeb. 

obory            

s maturitou  

Učební 

obory 

bez mat. 

 Konzervatoř 
4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium 

Počty přijatých žáků 

 
3 0 0 8 2 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 14 

nižší ročník 0 

Celkem 14 
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Část IV . 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí  

 
 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce –  nebyla provedena  

 

 

 
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 11 0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky §  37 0 0 

O přijetí k základnímu vzdělávání 26 0 

 
 

 
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  FS I zahájila Mgr. Hana Patschová. 
      Mgr. Eliška Vildová podala přihlášku ke specializačnímu studiu výchovného poradenství, 
      které bude zahájeno v říjnu 2014. 
 

3.   Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 
      - nebyl realizován žádný projekt 

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 se účastní společných školení zaměřených na různé výukové a 
výchovné problémy žáků.   

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

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

- 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 KOSu pracovaly ve školním roce 
2013/2014 různé kroužky – např. dramatický kroužek, kroužek keramiky, různé sportovní kroužky 
atd., na jejichž činnosti se podílí několik zaměstnanců školy. Informace o nich najdou zájemci na 
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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. 
 

- Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“ – žáci 1. stupně dostávají jednou za 14 dní 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 KOSu - viz příloha 3. 
 

- Pro žáky prvního až čtvrtého ročníku byl opět organizován plavecký výcvik v plavecké škole ve 
Vyškově. Žáci jezdili na plavecký výcvik do bazénu v Bučovicích (je blíž a dá se lépe zorganizovat 
výuka a upravit rozvrh). 

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

v přehledu – viz příloha č. 2. 
 
- Všichni žáci školy měli možnost pracovat v rámci výuky na počítačích v počítačové učebně (žáci 2. 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“. 
 

 
- 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 opět Mgr. 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.  
 

- Alespoň jednou za 2 měsíce pomáhali žáci 2. stupně pod dohledem vyučujících se sběrem papíru na 
sběrném dvoře.  
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- Žáci se každoročně zúčastňují Výstavy zahrádkářů, kde se představují svými výkresy, výtvory a 
prezentacemi a jsou zapojeni do soutěže.  

 
- Jako každý rok byl pořádán pro občany školní ples. 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.  

 
 
 

Část VII. 

Opravy a rekonstrukce  

 

- O hlavních prázdninách byla v hlavní budově školy na Školní ulici provedena kompletní rekonstrukce 
ústředního topení. Na škole jsou nyní k dispozici dvě nově vybavené kotelny. Ve všech prostorách 
školy jsou vyměněna všechna vedení a tělesa ústředního topení. Ta jsou vybavena termohlavicemi, 
které zabezpečí konstantní teplotu v celé budově školy. Důvody rekonstrukce byly havarijní stav části 
rozvodů tepla a předpokládané úspory energií. 
 

- Byla kompletně zrekonstruována počítačová učebna. V tomto školním roce došlo k dalšímu vylepšení 
technického vybavení školy. Bylo zakoupeno deset nových počítačů a o hlavních prázdninách byla 
provedena celková reorganizace počítačové učebny.  Žáci tak budou mít ve školním roce 2014/2015 
v učebně k dispozici 26 žákovských počítačů a jeden pro učitele. V další etapě, (postupně se zvyšují 
počty žáků ve třídách), se předpokládá další navýšení až na 30 počítačů, tak aby i při maximálním 
počtu žáků ve třídě měl každý žák při práci v počítačové učebně k dispozici svůj počítač. Do učebny 
č. 4 byl pořízen interaktivní set (dataprojektor s krátkou ohniskovou vzdáleností a snímačem, který 
umožňuje psaní prstem), takže všechny třídy na prvním stupni jsou již vybaveny zařízením, které 
umožňuje interaktivní výuku (dataprojektory jsou připevněny přímo na tabuli). I na druhém stupni je 
ve všech třídách zajištěna možnost interaktivní výuky, jsou však používány dataprojektory 
připevněné pevně ke stropu učeben.      
 

 

 

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 - 

školní metodik prevence - 1 - 

školní psycholog - - - 

školní speciální pedagog - - - 

c) další vzdělávání poradenských pracovníků 
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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. Integrovaných žáků bylo ve školním roce 2013/2014 celkem šest.  
Na škole pracovali dvě asistentky pedagoga – v 1. a ve 4. ročníku. 

V 1. ročníku pracoval asistent pedagoga se dvěma integrovanými žáky: jeden žák s autismem a jedna 
žákyně s poruchou chování.   
Ve druhém ročníku byl integrován jeden žák se zdravotním znevýhodněním (bez asistenta).  
Ve 3. ročníku byla integrována jedna žákyně s dyskalkulií (bez asistenta).  
Ve 4. ročníku pracovala asistentka pedagoga s integrovanou žákyní s poruchou chování. 
Další žák 4. ročníku s poruchou učení měl také doporučenou integraci (bez asistenta).  
Všichni tito žáci měli vypracovaný individuální vzdělávací plán. 

Kromě toho ještě probíhala s několika žáky 1. stupně (s poruchami učení) jednou týdně reedukace. 

 

 

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.  
 
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.  
 
Podrobnější informace – viz příloha č. 3.  
 
 
 
 
 
Zpracovala                                                                                                       Ing. Helena Weidingerová 
                                                                                                                       do 31. 7. 2014 ředitelka školy  
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                                                               Část X.  

 

                    Údaje o hospodaření školy za kalendářní roky 2012 a 2013  

 

 

  

  Zpráva o hospodaření školy v roce 2012 
 

  Základní škola hospodaří jako příspěvková organizace.  

  Příjmy: 
 

Celkové příjmy v roce 2012:  

12 744 

441,96  

z toho - přímé výdaje na vzdělávání (KrÚ) 8 932 400,00 

            použitá dotace OPVK ("šablony") 242 277,00 

            příspěvek na provoz - Obec Křenovice 2 600 000,00 

            školné - MŠ 93 000,00 

            školné - ŠD 45 100,00 

            tržby za stravné 781 170,00 

            čerpání RF - použití výnosů ze sběru 26 704,00 

            úroky z běžného účtu 341,96 

            ostatní výnosy 23 449,00 

  Výdaje: 
 přímé výdaje na vzdělávání: 

 mzdové prostředky bez OPPP 6 561 900,00 

OPPP - dohoda o provedení práce 1 000,00 

náhrady za DNP  37 866,00 

zdravotní pojištění za organizaci 591 511,00 

sociální pojištění za organizaci 1 643 159,00 

příděl do FKSP  65 619,00 

FKSP z náhrad za DNP 378,00 

učebnice a učební pomůcky 25 282,00 

ochranné osobní pomůcky 5 685,00 

dotace 33123 - OPVK - odměny a zák. odvody  218 297,00 

dotace 33123 - OPVK - programy 6 860,00 

dotace 33123 - OPVK - učební pomůcky 4 344,00 

dotace 33123 - OPVK - vzdělávání 13 094,00 

celkem čerpáno: 9 174 995,00 

  čerpání provozních prostředků: 

 materiál související s výukou 186 122,12 

publikace, tiskoviny 31 122,00 

čistící prostředky  82 954,00 

kancelářské potřeby 90 469,60 

materiál pro údržbu, ostatní materiál 43 902,00 

použití RF ze sběru 23 306,00 
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nákup DDHM  75 254,00 

nákup DDNM 26 136,00 

potraviny pro ŠJ 783 153,15 

spotřeba elektrické energie 285 873,00 

spotřeba plynu 319 090,59 

opravy přístrojů 32 101,20 

opravy a udržování (budovy) 457 960,83 

cestovné hrazené z provozních prostředků 22 082,00 

poplatky za telefony 77 562,40 

poštovné 3 058,00 

vodné, stočné 88 992,00 

programy neurčeny pro výuku, jejich aktualizace 37 126,80 

ostatní služby, ostraha 96 228,40 

ostatní služby - RF - ze sběru 3 398,00 

pojistné, zák. pojištění odpovědnosti 83 884,41 

bankovní poplatky 18 606,00 

odpisy DHM 61 512,00 

dokrytí platů Obec - mzdy 469 228,00 

dokrytí platů - zdravotní, sociální pojištění, FKSP 164 233,28 

celkem čerpáno: 3 563 355,78 

  
Celkové výdaje v roce 2012: 

12 738 
350,78 

  hospodářský výsledek za účetní období  6 091,18 

  Fondy příspěvkové organizace  
 stav fondu odměn k 31.12.2012 10 388,00 

stav rezervního fondu k 31.12.2012 295 612,52 

stav fondu reprodukce majetku k 31.12.2012 62 832,92 
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Zpráva o hospodaření školy v roce 
2013 

 

  Základní škola hospodaří jako příspěvková organizace.  

  Příjmy: 
 příjmy :  12 674 792,22  

z toho - přímé výdaje na vzdělávání (KrÚ) 9 578 000,00 

            použitá dotace OPVK ("šablony") 134 793,50 

            příspěvek na provoz - Obec Křenovice 1 975 000,00 

            školné - MŠ 103 320,00 

            školné - ŠD 45 000,00 

            tržby za stravné 821 417,00 

            úroky z běžného účtu 172,22 

            ostatní výnosy 17 089,50 

  Výdaje: 
 přímé výdaje na vzdělávání: 
 mzdové prostředky bez OPPP 6 916 000,00 

OPPP - dohoda o pracovní činnosti, odstupné 57 000,00 

náhrady za DNP 41 266,00 

zdravotní pojištění za organizaci 622 959,00 

sociální pojištění za organizaci 1 730 492,00 

příděl do FKSP  69 160,00 

FKSP z náhrad za DNP 412,00 

učebnice a učební pomůcky 103 357,00 

ochranné osobní pomůcky 3 092,00 

cestovné 23 375,00 

školení, kurzy, DVPP 10 887,00 

dotace 33123 - OPVK - výukové programy 98 577,00 

dotace 33123 - OPVK - učební pomůcky 36 199,44 

celkem čerpáno: 9 712 776,44 

  čerpání provozních prostředků: 
 materiál související s výukou 57 170,10 

publikace, tiskoviny 22 486,00 

čistící prostředky  74 635,00 

kancelářské potřeby 81 140,09 

materiál pro údržbu, ostatní materiál 39 138,50 

nákup ze sběru 23 610,50 

nákup DDHM  114 584,60 

nákup DDNM 87 503,50 

potraviny pro ŠJ 822 959,80 

spotřeba elektrické energie 288 934,00 

spotřeba plynu 355 483,44 

opravy přístrojů 75 160,50 

opravy a udržování (budovy) 173 004,55 

cestovné hrazené z provozních prostředků 3 444,00 

poplatky za telefony 63 526,27 

poštovné 2 892,00 

vodné, stočné 99 291,00 

programy neurčeny pro výuku, upgrade 66 211,38 

ostatní služby, ostraha 86 592,50 
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jiné náklady - pojistné, zákonné poj. z mezd 91 913,17 

bankovní poplatky 22 163,00 

odpisy DHM 59 070,00 

dokrytí platů Obec - mzdy 184 042,00 

dokrytí platů - zdravotní, sociální pojištění, FKSP 66 115,08 

celkem čerpáno: 2 961 070,98 

  Celkové výdaje v roce 2013: 12 673 847,42 

  Hospodářský výsledek za účetní období  944,80 

  Fondy příspěvkové organizace  
 stav fondu odměn k 31.12.2013 10 388,00 

stav FKSP k 31.12.2013 89 720,23 

stav rezervního fondu k 31.12.2013 321 827,70 

stav fondu reprodukce majetku k 31.12.2013 121 902,92 
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          Příloha č. 1 

 

Akce, kterých jsme se ve školním roce 2013/2014 zúčastnili 

  Září 
   2. 9. 2013 Slavnostní zahájení školního roku  

  7. 9. Křenováček Slup u Znojma - Slavnosti chleba 

  9. 9. Rádio Petrov v 1. třídě 

12. - 13. 9. Adaptační pobyt žáků 6. - 9. třídy v Čeložnicích 

12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1. a 2. třídy 

19. 9. Vystoupení Křenováčku v Senátu v Praze, návštěva Senátu 

  Říjen   
   1. 10. DRAK - vystoupení pro MŠ Křenovice 

  2. 10. DRAK - vystoupení pro MŠ z okolních obcí 

 
Turnaj v minifotbale v Bučovicích 

  4. 10. 3. třída - Lipka Brno 

  8. 10. 9. třída - IPS ÚP Vyškov  

10. 10. 4. třída - Co skrývá les - Lesní škola Jezírko 

 
5. třída - Víme, po čem chodíme - Lesní škola Jezírko 

7. - 18. 10. Testování  žáků 6. třídy, SCIO Stonožka 

14. 10. Návštěva podzimní výstavy zahrádkářů 

15. 10. 4. třída - Dopravní hřiště Vyškov 

17. 10. Zahájení plavání 3. a 4. třída 

  Listopad 
 11. 11. Florbal, 4. a 5. třída, Slavkov 

12. 11. Dějepisná olympiáda - základní kolo 

13. 11. 6. + 7. třída - Návštěva technického muzea Brno 

27. 11. 9. třída - Návykové látky kolem nás - Presl, DBP Brno 

29. 11. Rychlobruslení - nominační závod na olympiádu dětí a mládeže, Brno - postup Drápal 

  Prosinec 
   3. 12. Burza sportovních potřeb 

  5. 12. Mikuláš ve škole - 9. třída 

  9. 12. Návštěva výstavy betlémů 

12. - 13. 12. Vystoupení Křenováčku ve Vsetíně 

12. 12. Sběr papíru 

13. 12. Turnaj ve florbalu 

15. 12. Vánoční koledování Křenováčku a Křenováku v Křenovicích 

16. 12. Vánoční koledování Křenováčku a DRAKu v Křenovicích pro školu 

17. - 18. 12. 3. třída - Lipka Brno, Sojčí lumpárny 

17. 12. 1. a 2. třída, Lipka Brno, Mravencovo desatero, Dřevěný svět 
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18. 12. Vánoční dílna pro zájemce z 2. stupně 

19. 12. Vánoční dílna pro 1. stupeň 

20. 12. S hudbou proti drogám, Jiří Klemsa - program MMP pro 3. - 9. třídu 

20. 12. Vystoupení Křenováčku v Hodějicích 

  Leden 
   9. 1. 2014 Florbal 7. - 9. třída - okresní kolo 

13. 1. Školní kolo zeměpisné olympiády žáků 7. až 9. třídy 

21. 1. Mexiko - cestopisný pořad pro 3 - 9. třídu 

24. 1. Školní ples, předtančení žáků 7. - 9. třídy 

29. 1. Diagnostika 5. třídy ve spolupráci s OPPP Vyškov 

  Únor 
   3. 2. Najdi si cestu k technice, 8. a 9. třída, projekt společně s ISŠ Sokolnice  

  4. 2. Zápis do 1. třídy 

11. 2. Intervenční program po diagnostice 5. třídy 

25. 1. Zeměpisná olympiáda - okresní kolo Vyškov 6. a 7. třída 

26. 1. Zeměpisná olympiáda - okresní kolo Vyškov 9. třída 

26. 1. Diagnostika 6. třídy ve spolupráci s OPPP Vyškov 

27. 1. Finanční gramotnost - projekt pro 9. třídu 

  Březen 
   5. 3. Recitační soutěž Vyškov - Daňková, Přikrylová, Šolcová 

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

  7. 3. Bowling Šaratice - 8. a 9. třída - sportovní výchova 

13. 3. Ekvádor - Lipka Brno, 6. třída 

19. 3. Intervenční program po diagnostice 6. třídy 

20. 3. Tajemství paragrafů - program pro 8. a 9. třídu 

21. 3. SEIFEROS - ukázky letů dravců + beseda, MŠ a ZŠ 

22. 3. Den otevřených dveří MŠ i ZŠ 

24. 3. Jarní výstava OÚ - 1. stupeň a MŠ 

26. 3. Diagnostika 3. třídy ve spolupráci s OPPP Vyškov 

27. 3. Varhanní koncerty - kostel sv. Vavřince, varhaník Martin Kubát, 1. - 9. třída 

27. 3. Den řecké kuchyně - beseda o zdravém stravování ve školní jídelně 

  Duben 
   2. 4. IPS ÚP Vyškov - 8. třída 

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

  3. 4. Supermarket svět - Muzeum Šlapanice, pořad pro 8. třídu 

  7. 4. Divadélko pro školy 

  8. 4. Návštěva Papouščí ZOO - pořádá KOS pro zájemce z řad žáků 

  9. 4. Okresní kolo v odbíjené dívek Vyškov 

  9. 4. Reálie Rakouska - pro 9. třídu v rámci výuky německého jazyka 

10. - 16. 4. Testování žáků 3. třídy - Stonožka SCIO 

12. 4. Řemeslný jarmark a tvořivé dílny - KOS 
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14. 4. 1. pomoc - beseda pro dívky 7. - 9. třída ve spolupráci s ČČK Vyškov 

14. 4. Dopravní výchova pro 1. - 3. třídu ve spolupráci s Policií ČR 

15. 4. Otnická laťka - vybraní žáci 2. stupně 

22. 4. McDonald ś cup - kopaná 4. a 5. třída Křenovice 

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

23. 4. Intervenční program po diagnostice 3. třídy 

24. 4. Etiopie - cestopisný pořad pro 6. - 9. třídu 

28. 4. Sběr papíru 

29. 4. Edukační skupiny MŠ v ZŠ 

30. 4. Půda není nuda - Lipka Brno, 3. třída 

30. 4. Pálení čarodějnic - rukodělné dílny 

  Květen 
   2. 5. 1. a 2. třída, Zámek Slavkov  

 
4. a 5. třída, Planetárium Brno 

 
6. třída, Muzeum Brno Kobližná 

 
7. třída Bowling Brno, 8. a 9. třída Laser game Brno 

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

13. 5. Pohár rozhlasu Vyškov - starší žáci 

17. 21. 5. Zájezd přihlášených žáků do Anglie 

21. 5. Pythagoriáda 6. třída -  okresní kolo (Kosíková – 2. místo!) 

21. 5. BVV Brno - program pro 8. a 9. třídu "Život s handicapem" 

23. 5. Vyhodnocení soutěže zahrádkářů 

27. 5. Beseda s Erikou Bezdíčkovou (přežila Osvětim, autorka knihy Moje dlouhé mlčení) 

31. 4. Křenováček - vystoupení na Dnech Slavkova 

  Červen 
   5. 6. Diagnostika 4. třídy ve spolupráci s OPPP Vyškov 

  6. 6. Závěrečné fotografování tříd 

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

  9. 6. Vystoupení slovenského souboru Čriepky pro školu 

  9. - 13. 6. 4. třída - ŠvP Pusté Žibřichovice, hotel Na trojce, společně se ZŠ Hrušky 

11. 6. Najdi si cestu k technice, 8. a 9. třída, projekt společně s ISŠ Sokolnice  

13. 6. Pasování žáků 1. třídy na čtenáře 

16. - 20. 6. 1. - 3. třída ŠvP, Beskydy, Ostravice, chata Svoboda 

16. - 20. 6. 5. - 9. třída, školní poznávací zájezd Krkonoše, Dolní dvůr, penzion Duha 

17. 6. Dopravní hřiště - 4. třída 

24. a 25. 6. Za tradicí venkova, projekt MAS za humnama, zapojena 8. třída v rámci zeměpisu 

27. 6. Slavnostní předání vysvědčení, vyhodnocení soutěží a rozloučení s 9. třídou 

 

 
 

 
Zpracovala Mgr. Regina Kokešová 
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Příloha č. 2 

 
 

Činnost školní družiny ve školním roce 2013/2014 

 
Školní družina je na naší škole od září 2010 zpoplatněna. 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.  
 
Školní družina ve školním roce 2013/14 pracovala ve dvou odděleních. Ve školním roce 2013/2014 ji 
navštěvovalo 28 žáků prvního a druhého ročníku a 15 žáků třetího a čtvrtého ročníku.  
 
Školní družina byla pro žáky otevřena ráno od 6.45 do 7.40 hodin, odpoledne pak od 12.00 do 16.30 
hodin. 

V době od 12.00 do 12.45 bylo v provozu pouze jedno oddělení, kam byli umístěni žáci končící výuku po 
čtvrté vyučovací hodině. Od 12.45 do 15.00 hodin pracovala obě oddělení samostatně a od 15.00 do 16.30 
hodin byla obě oddělení opět sloučena.  

V podzimních a jarních měsících jsme chodili na vycházky a na školní hřiště. V průběhu celého roku 
jsme hráli společenské, soutěžní nebo stolní hry. Oblíbené byly také soutěže družstev a dlouhodobé hry 
jednotlivců s různými hlavolamy, luštěnkami, bludišti a doplňovačkami, které byly jednou za pololetí 
vyhodnoceny a odměněny.  

Obvyklou součástí činnosti ŠD byly také pracovní a výtvarné činnosti, které jsme prezentovali nejen ve 
třídě, ale také na nástěnkách na chodbách školy. Děti rády pracují ve skupinách, proto jsme zpracovávali 
také několik projektů, které se týkaly „bitvy tří císařů“ nebo pravěké přírody včetně dětmi oblíbených 
dinosaurů. S problematikou projektu jsme se nejprve seznámili pomocí literatury, pak jsme si povídali     
o tom, co jsme si z četby zapamatovali. Na závěr si děti ve skupinách téma výtvarně zpracovaly pomocí 
výstřižků, kreseb a popisků.  

Vychovatelky obou oddělení se snaží, aby činnost byla pestrá a aby se dětem ve ŠD líbilo.  

 
                 Kamila Mazálková, vychovatelka ŠD 
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Příloha č. 3 
 
 

Zpráva o činnosti školního metodika prevence 

 ve školním roce 2013/2014 

 
V září 2013 byl metodičkou primární prevence Mgr. Danou Kubínkovou vypracován plán práce.             

K 31. 10. 2013 skončila Mgr. Kubínková ve funkci MPP. Na její místo nastoupila Mgr. Regina 
Kokešová. Pokračovala v původním plánu a na základě aktuálních potřeb jej rozšířila o další akce a 
aktivity.  
 
1. Spolupráce s ostatními pedagogy 

Všichni pedagogové byli informováni na pedagogické radě o minimálním preventivním programu, 
podíleli se na organizaci jednotlivých akcí, pomáhali při řešení konfliktů, pracovali s třídními kolektivy 
na třídnických hodinách, adaptačním pobytu, školách v přírodě a školním zájezdě. Zajišťovali 
informovanost rodičů na třídních schůzkách. Oproti původnímu plánu bylo nutné posílit práci s třídními 
kolektivy zejména ve 3., 4., 5. a 6. třídě. O spolupráci byla požádána OPPP Vyškov. Proběhla diagnostika 
uvedených tříd, následná intervence a rozbor situace s třídními učiteli.  
 
2. Aktivity pro žáky  

Původně bylo naplánováno 6 besed a výchovných pořadů pro žáky. Nepodařilo se z časových důvodů 
absolvovat plánovanou přednášku pro žáky 8. třídy Islám, světový terorismus…. Plán byl rozšířen o další 
akce pro žáky a to o dvoudenní adaptační pobyt žáků 2. stupně, přednášku Tajemství paragrafů pro 8. a   
9. třídu, akci třídních kolektivů dne 2. 5., týdenní školy v přírodě 1. – 4. třídy a týdenní sportovně - 
poznávací pobyt pro 5. – 9. třídu v Krkonoších.  
 
3. Aktivity pro rodiče  

Rodiče byli v průběhu roku informováni na třídních schůzkách, základní informace byly zveřejněny 
na stránkách školy.  
 
4. Spolupráce s ostatními odborníky 

Celoroční spolupráce s OPPP Vyškov byla rozšířena zejména v oblasti poradenství pro začínajícího 
metodika prevence (osobní návštěva v OPPP Vyškov) a zajišťování diagnostiky tříd. Pracovnice OPPP 
Vyškov 8x navštívila školu a pracovala se čtyřmi třídními kolektivy, provedla diagnostiku tříd, následnou 
intervenci a pohovor s třídními učiteli a MPP.  
 
5. Vzdělávání metodika primární prevence 

MPP absolvoval dvě celodenní školení, (Problémy v oblasti výchovné činnosti školy – práva, 
povinnosti a odpovědnost školy, rodičů a žáků; Prevence násilí od třetí strany na školách), zúčastnil se 
dvou seminářů organizovaných OPPP Vyškov a setkání MPP, navštívil osobně OPPP Vyškov a 
konzultoval vzniklé situace na škole.  
 
6. Řešení vzniklých konfliktů v průběhu roku  

V průběhu roku bylo řešeno 11 případů konfliktů mezi dětmi. Podstatou konfliktů byla nesnášenlivost 
a nevraživost některých žáků vůči sobě. Někteří jedinci, kteří jsou na pokraji kolektivu, si vynucují 
pozornost a respekt problémovým chováním. Tyto konfliktní situace byly řešeny standardními metodami 
ve spolupráci učitelů s vedením školy a metodikem prevence. Jednalo se o diagnostiku ve spolupráci 
s PPP Vyškov (pedagogicko psychologickou poradnou) , větším počtem třídnických hodin, stmelovacími 
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pobyty žáků (školy v přírodě), výchovou  k toleranci a snášenlivosti nejen v předmětu  Výchova 
k občanství  na 2. stupni, ale průřezově ve všech předmětech.  

 

 

 
7. Akce vedoucí k plnění minimálního preventivního programu uspořádané pro žáky v roce 2013/ 2014  

 

12. – 13. 9. Adaptační pobyt žáků 6. – 9. třídy v Čeložnicích  

27. 11. Návykové látky kolem nás – MUDr. Presl, pro žáky 9. třídy (Divadlo Bolka Polívky Brno)  

20. 12. Hudbou proti drogám - Jiří Klemsa, pro žáky 3. – 5. třídy, a 6. – 9. třídy  

29. 1.   Diagnostika 5. třídy – ve spolupráci s OPPP Vyškov  

11. 2.   Intervenční program po diagnostice v 5. třídě  

26. 1.   Diagnostika 6. třídy – ve spolupráci s OPPP Vyškov  

  7. 3.   Zločin kolem nás, Josef Klíma, pro žáky 7. třídy, divadlo BP Brno  

19. 3.   Intervenční program po diagnostice 6. třídy  

20. 3.   Tajemství paragrafů, beseda s právníkem JUDr. Živělou – žáci 8. a 9. třídy  

26. 3.   Diagnostika 3. třídy – ve spolupráci s OPPP Vyškov  

23. 4.   Intervenční program po diagnostice 3. třídy  

  2. 5.   Akce na stmelení třídních kolektivů – organizují třídní učitelé (3. třída – Křenovice a okolí,           

            7. třída bowling Olympia Brno, 8. a 9. třída Laser game Brno)  

  5. 6.   Diagnostika 4. třídy ve spolupráci s OPPP Vyškov  

9. – 13. 6.   Škola v přírodě Pusté Žibřichovice, 4. třída (společně se ZŠ Hrušky)  

16. – 20. 6. Škola v přírodě Ostravice, 1. – 3. třída  

16. – 20. 6. Školní sportovně - poznávací zájezd Krkonoše, 5. – 9. třída  

 

 

V Křenovicích 5. 8. 2014                                                                        Zpracovala: Mgr. Regina Kokešová  
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Příloha č. 4 
 
 

Zpráva výchovného poradce – školní rok 2013/2014 

Práce v oblasti volby povolání byla zaměřena na výběr středních škol a středních odborných učilišť. 
Žáci 8. a 9. třídy navštívili Úřad práce ve Vyškově, kde od Ing. Radomila Novotného obdrželi potřebné 
informace, které jim pomáhají při výběru jejich budoucího povolání. 
 
Žáci 8. i 9. tříd se zúčastnili také každoročního Veletrhu škol v Brně a ve Slavkově. 
 
Během školního roku bylo zorganizováno pro žáky několik besed, při kterých zástupci jednotlivých škol 
představovali nabídku studijních oborů a seznamovali žáky s podmínkami přijetí na jejich školy.  
 
Naši žáci se účastnili projektu „Najdi si cestu k technice“, který je zaměřen na podporu učňovského 
školství a je hrazen z prostředků EU. Tento projekt byl organizován ISŠ Sokolnice a bude pokračovat i 
v příštím školním roce. 
V rámci projektu se naši žáci zúčastnili exkurze „Akce techniky“ , který pořádala ISŠ Sokolnice, kde si 
mohli prohlédnout pracoviště, sami zhotovit některé výrobky a seznámit se s obory, které se na této škole 
vyučují. 
Další exkurzí v rámci tohoto projektu byla i návštěva firmy DPMP, vozovna Medlánky. 
 
V konzultačních hodinách a na třídních schůzkách byly průběžně žákům i rodičům podávány informace, 
které potřebují k volbě svého budoucího povolání. Žáci mohli i letos podávat přihlášky na dvě střední 
školy či učiliště. Rodičům byly vydány i evidované zápisové lístky, které jsou povinni odevzdat po 
přijímacích zkouškách na jednotlivé školy. 
 
Rozmístění žáků na střední školy: 
Vyškovský okres – 4 žáci 
Jiný okres – 9 žáků 
Učební obory 4-leté s maturitou – 1 žák 
Učební obory 3-leté – 2 žáci 
Střední školy – 7 žáků 
Gymnázium – 3 žáci 
Ve studiu nepokračuje – 1 žák 
Jmenovité rozmístění žáků – viz příloha č. 1 
 
 
V oblasti práce s dětmi s poruchami učení byly zprávy průběžně obnovovány. 
Všichni vyučující byli s výsledky vyšetření průběžně seznamováni. 
Na škole pracovali ve dvou třídách asistenti pedagoga. Celkem bylo integrováno šest žáků, (všichni na     
1. stupni), kteří pracovali podle individuálního plánu.  
 
V prvním čtvrtletí školního roku proběhla na naší škole návštěva pracovníků OPPP Vyškov, se kterými 
jsme řešili jednotlivá vyšetření našich žáků v pedagogických poradnách.  
 
Během roku se ve Vyškově několikrát konaly schůzky výchovných poradců, kde byla řešena 
problematika týkající se dětí se SPU (specifickými poruchami učení). 
 
 
 
 
V Křenovicích dne 17. 6. 2014                                                                          Mgr. Pavlína Stloukalová 
                                                                                                                                výchovná poradkyně 
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Příloha č. 5 

 

Výroční zpráva MŠ za rok 2013 - 2014 
 
Základní charakteristika školy: 
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov 
Jméno ředitele školy: Ing. Weidingerová Helena 
Jméno vedoucí učitelky MŠ: Slivová Lucie 
Telefon. 544 223 239 
Kapacita školy: Bratří Mrázků – 60 dětí (ve dvou třídách může být podle vyhlášky maximálně 56 dětí) 
                          Václavská       – 25 dětí 
E-mailová adresa: ms.krenovice@seznam.cz 
Provoz školy: 6.30 – 16.30 hodin 
 
Celkový počet přihlášených dětí k 1. 9. 2013: 81 dětí, všechny děti jsou přihlášeny k celodenní 
docházce. 
Personální zabezpečení: 6 pedagogických zaměstnanců 
                                          4 provozní zaměstnanci 
 
MŠ  má tři třídy s celodenním provozem. 
 
 

Výchovně vzdělávací práce: 

 
V tomto školním roce byl přepracován ŠVP. 
Téma ŠVP:  Cestování duhou 
ŠVP je tvořen pěti bránami duhy (integrovanými bloky), kterými během školního roku vcházíme a 
vycházíme. Děti vstupují do života lidí, zvířat, dění v ČR, na celém světě i ve vesmíru. Zajímáme se        
o kulturní a přírodní prostředí, ekologii, učíme se poznávat sami sebe, svoje tělo i zdravý životní styl. Děti 
se pozvolna připravují na vstup do školy. Na kulturních akcích se seznamují se základními společenskými 
pravidly, ohleduplnosti a respektu k ostatním. Snažíme se přirozeným způsobem poznat všechny tradice, 
svátky a kulturní akce v ČR i v naší vesnici. 
 

I. Modrá brána: Nejsem sám na světě 

 
Podtémata: Hledám si nové kamarády 
                   Přišel jsem na svět mezi své blízké 
 

Modrou bránou zahájíme školní rok, nové kamarády, prostředí – adaptace. Pravidla třídy. 
Dále nás tato brána zavádí do období, kdy děti vstupují do života dospělých, poznávají funkci rodiny, 
povolání, řemesla. 
 

 

II. Žlutá brána: Objevujeme svět 

 
Podtémata: Hrajeme si s podzimníčkem 
                   Paní zima kraluje, sněhulák se raduje  

                   Semínko se probudilo ze zimního spánku 
                   Zajímá mě všechno na světě 
 

Žlutou bránou vstupujeme do podzimního období. Dále do období zimy. Toto období zakončíme 
masopustem a karnevalem ve školce. Následuje vítání jara a nakonec cestujeme do celého světa. 
Poznáváme vesmír, planety, Zemi, světadíly, státy. Formou prožitkového učení se snažíme děti seznámit 
s různými tradicemi a životním stylem ve všech koutech světa, od jeho vzniku až po současnost. 
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III. Červená brána: Nechci stát opodál 
 
      Podtémata: Přišel k nám čert s Mikulášem 
                         Čas tajemného očekávání 
                         Přišel jsem si pro pomlázku 
 
Červená brána je zahalena tajemnem, očekáváním a nadějemi. V období svátků se dětem snažíme přiblížit 
tradice vánoc, velikonoc a s nimi spojené oslavy. 
Všechny tyto svátky jsou záležitosti celé rodiny, a proto je zde velmi důležitá spolupráce s rodiči. 
 
 

IV. Oranžová brána: Chci poznat sám sebe 

 
      Podtémata: Těším se do školy 
                         Chci být jako rybička 
 
Oranžová brána nás zavádí do období, ve kterém se děti připravují na zápis do první třídy. Učí se nejen 
spontánně, ale i záměrně. 
Touto branou také vstupujeme do problematiky zdravého životního stylu. Děti poznávají svoje tělo, 
důležitost pohybu a sportu. 
 
 

V. Zelená brána: Žiji zdravě, žiji rád 

 
Podtémata: Pomáhám přírodě, aby byla zdravější 
                   Pozor, jedou rychlá kola 
                   Hurá, prázdniny!! 

 
Naše cestování zakončíme v zelené bráně, budeme se zabývat problematikou ekologie. Děti se dozvídají, 
jak se správně chovat v přírodě, jak přispět ke zdravému prostředí. 
Na konci se přiblíží prázdniny – zaměřujeme se na prevenci úrazů, dopravní situaci, jak v případě nouze 
pomoci, vyhledat pomoc. 
 
 
V zimním období proběhl plavecký výcvik předškoláků ve Vyškově. 
Nadále probíhá výuka angličtiny – paní uč. Sittová (1x týdně) 
Výuka hry na flétnu – p. učitel Meluzín (1x týdně) 
Logopedie – Mgr. Malá (1x za 14 dní) 
Keramický kroužek – paní uč. Korábová (1x za 14 dní) 
Edukativně stimulační skupiny (únor až duben) – p. uč. Korábová a p. uč. Slivová 
 
 
Odklad školní docházky: 10 dětí. 
 
 

Mimoškolní aktivity: 
 

- divadelní a hudební představení v mateřské škole – 9x 
- divadelní a hudební představení v mateřské škole v Hruškách – 3x 
- divadelní představení v divadle Bolka Polívky – Čertův švagr, Jak se Honza dostal na hrad                                                                                  
- mikulášská nadílka 
- účast s výrobky na výstavě betlémů 
- vánoční besídka, vánoční nadílka 
- návštěva výstavy betlémů v Hruškách 
- masopust, karneval s Kukem a Cukem 
- výcvik dravců 
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- den otevřených dveří v MŠ 
- divadelní představení ve Vyškově – Příběhy včelích medvídků 
- vynášení Moreny 
- účast s výrobky na výstavách zahrádkářů  
- účast na soutěžní přehlídce Mateřinka 
- výlet do Bučovic, prohlídka zámku, pohádka princ Bajaja 
- vystoupení dětí ke Dni matek 
- oslava Dnu dětí – hledání pokladu 
- pohádkové spaní ve školce, téma: „ Na divokém Západě“ 
- výlet do ZOO Hodonín 
- rozloučení s předškoláky, opékání špekáčků 

 
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 

- Rodiče versus učitelé – 1 pracovník 
- Zdravé tělovýchovné chvilky – 1 pracovník 
- Pohybové hry – 1 pracovník 
- Proč dítě zlobí – 1 pracovník 
- Správní řízení v MŠ – 1 pracovník 
- Seminář k Edukativně stimulačním skupinám – 2 pracovníci 
- Vánoční zastavení aneb na Nový rok o slepičí krok – 3 pracovníci 
- Od apríla k májovému kvítí – 1 pracovník 

 
 

Investiční výdaje: 

 
- oprava obložení hřiště 
- instalace houpačky a hrazdy na školní zahradě 
- pořízení nových ložních souprav, prošívaných dek a polštářů 
- zakoupení nového vysavače 

 
 
 
 
                                                                                                    Zapsala dne 1. 7. 2014 
                                                                                                    Slivová Lucie – vedoucí učitelka MŠ 
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