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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 

2017/2018 

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: Mgr. Ivan Mazáč 

     Odloučené pracoviště Základní školy: 683 52 Křenovice, Bratří Mrázků 635 – sportovní hala 

                                                                    683 52 Křenovice, Václavská 294 – ZŠ (dvě třídy) 

     Škola sdružuje:   

 

     Základní škola: 683 52 Křenovice, Školní 140             kapacita: 308 žáků 

     Školní družina: 683 52 Křenovice, Školní 140                       kapacita: 80 žáků 

     Školní jídelna základní školy a mateřské školy                            kapacita: 400 jídel 

     Mateřská škola:  683 52 Křenovice, Bratří Mrázků 12                           kapacita: 78 dětí                

        

                                  

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

 
       Školská rada zřízená dle § 167, zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění. 
 

b)   Úplná škola   

Školní rok  

2017/2018 Počet tříd Počet ročníků 
Počet žáků       

k 30. 9. 

Průměrný počet žáků 

na třídu 

1. stupeň 7 5 141 20,l4 

2. stupeň 4 4 80 20,00 

Celkem 11 9 221 20,10 

Údaje jsou shodné se statistickým hlášením k 30. 9. 2017 – oproti školnímu roku 2016/2017 – nárůst o 18 žáků. 

 

 

 

c) Zvolený vzdělávací program  

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  

 

 

 

 

mailto:skola@zskrenovice.cz
http://www.zskrenovice.cz/
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d) Zařízení školního stravování 

Typ jídelny Počet 
Počet strávníků 

děti a žáci   zaměstnanci školy ostatní* 

ŠJ Školní 140 1 190 27 0 

 

e) Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2017 

Fyzické osoby 3 

Přepočtení na plně zaměstnané 2,7 

 

f)  Školní družina, která je součástí základní školy  

   ŠD počet oddělení ŠD počet dětí ve ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 3 80 fyzicky  3 /přepočteno 2,2 

 

   

 

g)  Školní klub – na škole není – zájmové vzdělávání zajišťuje KOS (Křenovské občanské sdružení) ve 

spolupráci se školou. 

 

 

 

Část II. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 

1.   Odborná kvalifikace 

Celkový počet pedagogických pracovníků 21 

Z toho odborně kvalifikovaných  20 

 

Ve školním roce 2017/2018 splňovali všichni pedagogičtí pracovníci odbornou kvalifikaci, pouze 

asistentka pedagoga Lenka Cupáková si doplňovala vzdělání – asistentství pedagoga. 

 

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 nastoupili do školy: 0 

       

 

3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 nastoupili do školy: 1 

       

      Mgr. Lenka Halová – kvalifikace 1. stupeň  

        

        
   
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří odešli ze školy: 2 

 

      Mgr. Petr Novák – kvalifikace 1. stupeň 

      MgA. Nikola Slabáková – kvalifikace 2. stupeň  

 

          

 

5. Nepedagogičtí pracovníci - počet :  

- Školník, 2 uklízečky a účetní: fyzicky 4 / přepočteno 3,5 

- Kuchařky a vedoucí školního stravování: fyzicky 3 / přepočteno 2,7  
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6.  Věkové složení učitelů (včetně vychovatelek školní družiny a asistentů pedagoga) 

Věk 
Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 0 9 

35-50 let 0 7 

nad 50 let (ne důchodce) 2 2 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 2 19 

Rodičovská dovolená 0 1 

 

 

7.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) včetně řídících pracovníků školy  

 

 

 

Pro školní rok 2017/2018 byl zpracován plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jednotlivé druhy 

DVPP jsou: 

a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů – studium absolvovala asistentka pedagoga Lenka 

Cupáková – termín dokončení 10. 5. 2018. 

b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů – Mgr. Regina Kokešová zahájila studium pro 

koordinátorství v oblasti primární prevence. Toto studium dosud probíhá. 

c) Studium k prohlubování odborné kvalifikace. Tento typ studia probíhal celoročně a to dvěma formami 

financování: 

- z přímých nákladů na vzdělávání (ONIV), 

- z projektu šablony (formou zjednodušeného vykazování). 

 

ONIV 

- „Agrese, šikana“, všichni pedagogičtí pracovníci, 2. 10. 2017, v budově školy pro všechny ped. pracovníky 

- Valná hromada asociace ředitelů škol v Ledči nad Sázavou, 12. – 13. 10. 2017, Mgr. Mazáč 

- Workshop „Ohrožené děti“, 7. 11. 2017, Mgr. Mazáč, Mgr. Kokešová, K. Mazálková, v budově školy 

- seminář ke GDPR pro ředitele škol, 12. 12. 2017 ,Vyškov, ZŠ Letní pole, Mgr.Mazáč 

- GDPR do škol, seminář v Křenovicích, 4. 4. 2018, DSO Ždánický les a Politaví, Mgr. Mazáč 

- Vzdělávací akce pro ředitele škol „Komunitní vzdělávání a regionální rozvoj“, 12. 4. 2018, Slušovice, Mgr. 

Mazáč 

- Seminář „Práce v matematice s dětmi, které mají dyskalkulii“, 19. 5. 2018, Pf MU Brno, Mgr. Kejíková 

- Školení metodiků primární prevence, 22. 5. 2018, Mgr. Kokešová, Vyškov 

- Seminář k výuce AJ, 28. 5. 2018, Mgr. Pouchlá, Brno 

- „Práce s dětmi, které mají poruchu chování“, 4. 6. 2018, SSS Brno, Mgr. Šafářová 

- AJ v délce 56 hodin, Mgr. Halová 

 

ŠABLONY 

- AJ v délce 56 hodin, Mgr. Kokešová, Mgr. Žáčková, Mgr. Kraisová 

- Čtenářská gramotnost v délce 16 hodin, Mgr. Pelcová, Mgr. Holásková 

- Jak na NJ jako na druhý cizí jazyk v délce 16 hodin, Mgr. Holásková 

- Matematická gramotnost v délce 16 hodin, Mgr. Odrazil  

 

Do DVPP ve školním roce 2017/2018 se zapojili všichni pedagogičtí pracovníci školy. V rámci využití finančních 

prostředků z ESF (šablony) se učitelé dále vzdělávali v oblastech – AJ, NJ, Čtenářská gramotnost, Matematická 

gramotnost. 

 
 

 8.   Romský asistent: ne 
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 9.   Jiný asistent : 3   

 

        1 asistent pedagoga ve 4. ročníku 

    1 asistent pedagoga v 6. ročníku  

   1 asistent pedagoga v 8. ročníku  

      

    
 

 

 

Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

1.  Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním       

1. pol.    /   2. pol. 

Prospělo  

 

1. pol.  / 2. pol.                                            

Neprospělo  Opakují 

1. A 18 18     /     18 0     /   0 0 0 

1. B 19 19    /     19 0     /   0 0 0 

                2. 23 23    /     23 0     /   0 0 0 

 3. A 15 13    /     9 2     /   6 0 0 

3. B. 16 14    /     12 2     /   4 0 0 

4. 28 21   /     17 7     /   10 0 0 

5. 22 14   /      13 8    /     9  0 0 

Celkem za I. stupeň 141     

6. 25 13    /     7 12    /   18 0 0 

7. 17 5     /    4 12     /   10 0 0 

8. 18 3    /    3 15    /      14 0 0 

9. 20 12  /    10 8    /      10 0 0 

Celkem za II. stupeň 80     

Celkem za školu 221     

 

 

 

2.  Snížený stupeň z chování 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 1 0,45 % 

3 0 0% 

 

3.  Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2017/2018: 0 hodin   

     průměr na jednoho žáka: 0 hodin 

 

4.  Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: ne 
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5.  Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Školní rok 2017/18 

Gymnázia SOŠ a učeb. 

obory            

s maturitou  

Učební 

obory 

bez mat. 

 Konzervatoř 
4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium 

Počty přijatých žáků 

 
4 0 1 9 7 0 

 

 

6.  Počet absolventů ZŠ: 

Ročník Počet žáků 

9. ročník 20 

nižší ročník 1 

Celkem 21 

 

 

Část IV. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí  

 

 Kontrola ČŠI ve školním roce 2017/2018 neproběhla. 

 

 

 

 

 

 

Část V. 

Správní řízení ředitele 

 

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

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

Přestup mezi ZŠ (§ 49) - povolení 6 0 

O přijetí k základnímu vzdělávání (§ 46) 24 0 

Žádost o odklad (§ 37) 4 0 
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                                                                             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 předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

-  Projekt „Pohodová škola“, z finančních  prostředků  JM kraje – dotační program „ Preventivní  

programy   realizované školami a  školskými  zařízeními v roce 2016“ 

- Projekt „Obědy pro děti“, nadace Women for Women, o. p. s 

- „Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ 

 

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

       partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Jedná se o spolupráci s následujícími partnery: 

- Environmentální středisko Lipka v Brně – ekologické výukové programy 

- AŠSK (asociace školních sportovních klubů) ve Vyškově – sportovní soutěže 

- dětský folklórní soubor Křenováček – dlouhodobá spolupráce v oblasti folkloru a místních tradic 

- KOS (Křenovské občanské sdružení) – zájmové vzdělávání žáků školy 

- partnerské školy ZŠ Hrušky, ZŠ Velešovice, ZŠ Holubice 

- Laktea, o.p.s. – projekt „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ 

- Český olympijský výbor – celostátní projekt Sazka olympijský víceboj 

- Nadace  Women for Women – obědy pro děti 

 

 

 

 

4.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 

- spolupráce s KOS v rámci zájmového vzdělávání (rybářský kroužek, duhové dílny …) 

- podíl na přípravě školního plesu ZŠ a MŠ Křenovice (ve spolupráci s KOS) 

- pravidelné příspěvky v místním tisku (Křenovský zpravodaj) 

- akce Křenováčku (drtivou většinu členů tvoří žáci školy, vedení souboru - zaměstnanci školy) 

- důsledná správa školních webových stránek 

- „Den otevřených dveří“ 

 

Ve školním roce 2017/2018 se žáci naší školy zúčastnili řady vědomostních olympiád, kde byli velmi 

úspěšní. Zejména se jedná o Zeměpisnou olympiádu, kde byl vítězem okresního kola ve Vyškově 
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Václav Huzlík (kategorie 7. třídy), ve stejné kategorii byl Michal Myška devátý. V krajském kole 

obsadil Václav Huzlík celkové 6. místo s minimálním odstupem od vítěze. V okresním kole dějepisné 

olympiády zaznamenali úspěch žáci Adam Klofáč a Anna Randýsková 2. a 3. místo. Výběr žáků 2. 

stupně uspěl v historicko-branné soutěži Battlefield, kde obsadil 4. místo a nominoval se tak do 

celostátního branného závodu týmů „Mise 2017“, kde obsadil 2. místo. 

Ve fotbalovém turnaji pro žáky 1. stupně Mc Dolnad´s Cup postoupily výběry 2. - 4. třídy i 4. - ,5. 

třídy z okrskového kola do kola okresního, kde mladší výběr obsadil 2. místo a starší 4. místo.  

 

 

 

Část VII. 

Opravy a rekonstrukce  

 

- kompletní výmalba učeben a chodeb v přízemí 

- oprava systému odsávání ve školní jídelně 

 

 

 

Část VIII. 

Poradenské služby v základní škole  

 

Poradenské pracoviště na škole působilo ve složení: 

- výchovný poradce Mgr. Eliška Vildová 

- kariérní poradce Mgr. Eliška Vildová 

- metodik prevence sociálních a patologických jevů  Mgr. Regina Kokešová 

- speciální pedagog Mgr. Jana Hrubá (hrazeno ze šablon) 

- vedeno celkem 40 žáků podle nové vyhlášky (vyhl. č. 27)  

 

Práci poradenského pracoviště koordinoval ředitel školy.  

Ve škole pracovaly tři asistentky pedagoga. 

  

 

 

Část IX. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

 

Během celého školního roku bylo naplňování programu primární prevence na škole podpořeno financemi 

z Jihomoravského kraje. V měsících září – prosinec 2017 dobíhal projekt Pohodová škola 2, od ledna do 

června 2018 byl naplňován projekt Pohodová škola 3. 
 

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, pobytových akcích a školních výletech. Třídní učitelé informovali rodiče na 

třídních schůzkách o chování žáků a o situaci ve třídách. V některých třídách byla provedena diagnostika 

třídního kolektivu pracovnicí Oblastní pedagogicko-psychologické poradny Vyškov (dála OPPP) 

s následnou intervencí, rozborem a doporučením.  
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19. 9. 2017 proběhla samostatná porada pedagogů k problémovým žákům.  

 

V rámci podzimní části projektu Pohodová škola 2 byl zrealizován adaptační kurz pro žáky 5. a 6. ročníků 

v RS Záseka na Vysočině, který proběhl v termínu 25. – 27. 9. 2017. Byl hodnocen velmi kladně 

pedagogy i žáky.  

 

7. 11. se ředitel školy, MPP, VP a vychovatelka ŠD zúčastnili kulatého stolu se starosty okolních obcí a 

úřednicemi OSPOD Slavkov organizovaného MPSV.  

 

2. Aktivity pro žáky  

 

25. – 27. 9. 2017 – adaptační pobyt pro 5. a 6. ročník v RS Záseka 

 

24. 10.  Divadélko první pomoci – 1. – 3. třída 

31. 10.  Divadélko první pomoci – 4. – 5. třída 

 

21. 11.  Trestní zodpovědnost, rodinné právo – beseda s JUDr. Živělou – 8. a 9. třída 

23. 11.  Cvičíme pro radost – Den zdravého životního stylu pro 4. třídu 

 

6. 12. „Zdravá pětka“ – ukázka příkladu zdravé výživy pro 2. a 3. třídu 

11. – 15. 12. Zdravý týden – projektový týden pro celou školu 

součástí týdne „Zdravá pětka“ pro všechny třídy, přednášky o zdravém životním stylu, projekty a tvorba 

prezentací jednotlivých tříd na různá témata (zdravý talíř, ovoce, zelenina, tuky, cukry, palmový olej 

aj…) 

 

14. 3.  Zločin kolem nás – přednáška J. Klímy v DBP Brno pro žáky 9. třídy 

19. 3. Bezpečně na internetu – přednáška pro 8. a 9. třídu – p. Čoupek Policie ČR Brno 

 

6. 4.  Sexuální a reprodukční zdraví – MUDr. Radim Uzel v DBP Brno – 8. třída 

 

16. 5. Battlefield 2018 – krajská soutěž týmů (teambuildingové aktivity, 16 žáků) 

 

8. 6. Efektivní učení – dopolední workshop pro 8. a 9. třídu, Zdeňka Adlerová 

 

11. – 12. 6.  Školní výlet 6. třídy Jedovnice s teambuildingovými aktivitami 

12. – 14. 6.  Školní výlet 9. třídy Ramzová s teambuildingovými aktivitami  

18. – 20. 6.  Školní výlet 8. třídy Mrákotín s teambuildingovými aktivitami  

Většina aktivit byla směrována k posílení třídních kolektivů. Klima třídy bylo posíleno neformálním 

povídáním ve skupinách. Součástí výjezdů byla i poznávací činnost. Zájezdy byly hodnoceny velmi 

kladně dětmi i pedagogy. 

 

18. – 22. 6. Škola v přírodě pro 1. stupeň s teambuildingovými aktivitami (s animátory agentury 

Tramtadadá). Mimo výuky byla činnost také zaměřena na sebeobslužnou činnost dětí, soužití v kolektivu, 

budování pozitivních vazeb mezi dětmi nejen ve třídách, ale i napříč ročníky. Pobyt se setkal s pozitivním 

ohlasem ze strany dětí, rodičů i pedagogů.  

 

 

27. 6.   Projektový den Ochrana obyvatel za mimořádných událostí  

 

      

Po celou dobu školního roku fungovala na škole schránka důvěry. Do schránky byly vhozeny 3 vzkazy. 

Byly průběžně řešeny s konkrétní skupinou žáků nebo s jednotlivci. 

 

Po upozornění rodičů žáků 2. třídy na třídní schůzce na chování dětí o přestávkách byla zaměřena 

zvýšená pozornost dohlížejících učitelů na druhou třídu. Ve třídě byly také provedeny některé techniky 

pro získání informací o klimatu třídy. Bylo také využito programu Proskoly.cz pro zjišťování klimatu 
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třídy on-line dotazníkem. Takto byla testována 2. a 7. třída. Výsledky on-line testů plně korespondovaly 

s předcházejícími zjištěnými výsledky z technik prováděných ve třídách. Se třídami se bude intenzivně 

pracovat v příštím školním roce. 

 

Kvůli zhoršeným vztahům mezi žáky 3. A, 3. B a 4. třídy byla požádána o pomoc OPPP Vyškov. 

Pracovnice OPPP provedla ve třídách diagnostiku třídních kolektivů, následnou intervenci a rozbory 

zjištěných výsledků s třídními učitelkami.  

 

V lednu se v 8. třídě, po upozornění rodičů jedné žákyně na šikanu ve třídě, řešily vztahy mezi dětmi ve 

třídě. Zkoumalo se klima třídy v průběhu historie školní docházky (dotazníky, diagnostika aj. od 3. třídy), 

současný stav formou rozhovorů se žáky i s pedagogy. Šikana prokázána nebyla. 

 

V červnu se výrazně zhoršily vztahy mezi žáky 7. třídy. Bylo započato s technikami na zlepšení klimatu 

třídy, pro velký počet nepřítomných žáků neefektivní. Bude se intenzivně pokračovat v osmém ročníku 

(je naplánován i mimořádný adaptační kurz ke zlepšení klimatu třídy). 
 

V lednu byla podána žádost o dotaci na podporu plnění Minimálního preventivního programu Pohodová 

škola 3. Projekt byl zaměřený na žáky 1. – 9. ročníku. Byl doporučen OPPP Vyškov a podpořen částkou 

75.000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje. Do projektu byly zařazeny mimo plánované akce v MPP i 

teambuildingové aktivity pro žáky 1. – 9. ročníku a adaptační pobyty žáků 5., 6. a 8. ročníků ve 

školním roce 2018-2019. 

 

Od ledna 2018 se vzdělává metodik primární prevence v akreditovaném kvalifikačním studiu pro školní 

metodiky prevence pořádaném Střediskem služeb škol Brno. 

 

        

 

Část X.    

 
 

 
 

 

   
 

Zpráva o hospodaření školy v roce 2017 
 

   

 
Základní škola hospodaří jako příspěvková organizace.  

 

   1. Prostředky MŠMT  
 

   1.1 Příjmy:  
 

 
Dotace na přímé výdaje - 33 353 14 383 952,00 

           Dotace na zvýšení platů nepedagogů od 1.7. - ÚZ 33 073 110 723,00 

 
Dotace na zvýšení platů od 1.11.2017 - ÚZ 33 052 296 115,00 

 
Z prostředků MŠMT poskytnuto celkem:  14 790 790,00 

   1.2 Výdaje: 
 

 
přímé výdaje na vzdělávání: 

 

 
mzdové prostředky bez OPPP 10 345 191,00 

 
OPPP - dohoda o pracovní činnosti 5 000,00 

 
náhrady za DNP 28 794,00 

 
zdravotní pojištění za organizaci 931 067,00 

 
sociální pojištění za organizaci 2 586 298,00 
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příděl do FKSP  207 451,00 

 
učební pomůcky - inkluze 17 884,00 

 
učebnice  87 125,00 

 
učební pomůcky 102 691,00 

 
školní potřeby pro 1. třídu 8 000,00 

 
ochranné osobní pomůcky 7 056,00 

 
cestovné 18 565,00 

 
plavecká výuka 13 840,00 

 
školení, kurzy, DVPP 24 990,00 

 
čerpání dotace 33 073  102 309,56 

 
čerpání dotace 33052 296 115,00 

 
celkem čerpáno: 14 782 376,56 

   1.3 Vratka dotace 33073 8 413,44 

   

   1.4 Dotace Jmk - Pohodová škola 
 

   

 
Příjmy:  80 000,00 

   

 
Výdaje:  

 

 
cestovné 5 720,00 

 
vzdělávání 9 280,00 

 
adaptační a teambuidingový  pobyt 27 400,00 

 
DPP  37 600,00 

 
Výdaje celkem:  80 000,00 

   

   1.5 ESF - Šablony pro ZŠ a MŠ I. 
 

   

 
Výnosy:  270 933,84 

   

 
Čerpání:  

 

 
mzdové prostředky 119 842,00 

 
zákonné odvody 40 748,00 

 
FKSP 1 796,84 

 
učební pomůcky 11 096,00 

 
vzdělávání 57 800,00 

 
cestovné 3 904,00 

 
administrace projektu 35 747,00 

 
Čerpání celkem v roce 2017:  270 933,84 

   

   2. Prostředky z rozpočtu Obce Křenovice 
 

   2.1 Příjmy:  
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z toho: provozní dotace 2 250 000,00 

 
           školné MŠ 104 360,00 

 
           školné ŠD 89 800,00 

 
           příjmy za stravné 1 178 477,00 

 
           ostatní výnosy  19 165,77 

 
           výnosy ze sběru papíru 39 572,00 

 
           použití fondu reprodukce na opravu kotle ÚT 100 426,00 

 
Příjmy celkem:  3 781 800,77 

   2.2 Výdaje:  
 

 
materiál související s výukou 51 072,94 

 
publikace, tiskoviny 19 722,50 

 
čistící prostředky  138 401,00 

 
kancelářské potřeby 117 772,00 

 
materiál pro údržbu, ostatní materiál 109 685,40 

 
nákup ze sběru 10 107,00 

 
nákup DDHM  526 909,30 

 
nákup DDNM 0,00 

 
potraviny pro ŠJ 1 180 140,79 

 
spotřeba elektrické energie 376 947,00 

 
spotřeba plynu 346 420,03 

 
opravy přístrojů 37 214,50 

 
opravy a udržování (budovy) 213 793,30 

 
cestovné hrazené z provozních prostředků 3 433,00 

 
poplatky za telefony 44 391,94 

 
poštovné 3 778,00 

 
vodné, stočné 125 658,00 

 
programy neurčeny pro výuku, upgrade 59 163,04 

 
ostatní služby, ostraha 188 335,95 

 
vzdělávání - neakreditované semináře 13 140,00 

 
služby hrazené ze sběru (doprava, pořady pro žáky) 17 095,00 

 
jiné náklady - pojistné, zákonné poj. z mezd 71 596,00 

 
bankovní poplatky 31 327,00 

 
odpisy DHM 12 384,00 

 
zákonné pojištění z mezd 45 238,17 

 
DPP - ict  36 700,00 

 
celkem čerpáno: 3 780 425,86 

   

   3. Hospodaření organizace 
 

   

 
Celkové příjmy v roce 2017:  18 915 111,17 

 
Celkové výdaje v roce 2017: 18 913 736,26 

   

 
Hospodářský výsledek za účetní období 1 374,91 
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   4. Fondy příspěvkové organizace 
 

 
stav fondu odměn k 31.12.2017 10 388,00 

 
stav FKSP k 31.12.2017 200 480,74 

 
stav rezervního fondu k 31.12.2017 247 621,58 

 
stav fondu reprodukce majetku k 31.12.2017 77 333,92 

 
Stav fondů celkem:  535 824,24 

 

 

V Křenovicích dne 20. 9. 20189 

 

Zpracovala: Ing. Valéria Bartáková 

 

 

 

 

                                                         Část XI. 

 

 

Zpráva o činnosti MŠ Křenovice za školní rok 2017/2018 

 

 

 
Základní charakteristika školy: 

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

Adresa školy: Školní 140, 683 52 Křenovice 

Jméno ředitele školy: Mgr. Ivan Mazáč 

Jméno vedoucí učitelky MŠ: Lenka Orálková 

Adresa mateřské školy: Bratří Mrázků 12, 683 52 Křenovice 

Telefon: 544223239 

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

Provoz školy: 6.30 – 16.30hod. 

 

 

 

Celkový počet přihlášených dětí k 1.9.2017 – 76 dětí 

Personální zabezpečení: 6 pedagogických zaměstnanců, 1 asistent 

pedagoga, 1 školní asistent, 4 provozní zaměstnanci 

Mateřská škola má 3 třídy s celodenním provozem. 

Do základní školy odchází: 20 dětí 

Odklad školní docházky: 3 děti 

 

 

 

Výchovně vzdělávací práce: 
 
Ve školním roce 2017/2018 jsme pracovali podle nového ŠVP s názvem     

mailto:ms.krenovice@seznam.cz
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„ Slunce, Voda, Země, Vzduch“. 

ŠVP je vypracován v souladu s RVP PV s cílem naplňovat tyto 

kompetence: 

- Kompetence k učení 

- Kompetence komunikativní 

- Kompetence k řešení problémů 

- Kompetence činností a občanské 

- Kompetence sociální a personální 

 

Kompetence rozvíjíme v 5-ti oblastech: 

- Dítě a jeho tělo 

- Dítě a psychika 

- Dítě a ten druhý 

- Dítě a společnost 

- Dítě a svět 

Každá oblast se prolíná do integrovaných bloků, ve kterých se snažíme o 

individuální přístup ke každému dítěti, tvořivou a přínosnou práci 

pedagogů, zajímavou nabídku denních činností. Využíváme prožitkové 

učení, respektujeme potřeby dítěte a rodiny. 

 

Integrované bloky ŠVP: 

 

I. Integrovaný blok : „Slunce“ 

Podtémata: 

- Hledám si nové kamarády 

- Putování po Česku 

- Přišel jsem na svět mezi své blízké 

- Zajímá mě všechno na světě 

 

Děti se postupně seznamovaly s novým prostředím, kamarády, zvykaly si 

na odloučení od rodičů. Dětem byla umožněna dostatečně dlouhá 

adaptace. Vytvářely si pravidly chování ve třídě, které následně dodržují 

celý rok. 

Děti se učily chápat smysl rodiny, sounáležitost s blízkým okolím, 

seznamovaly se s prací rodičů, různými druhy povolání. 

Seznamujeme děti s obcí ve které žijí, okolím obce, ČR, postupně jsme 

zavítali do částí celého světa a vesmíru. K tomu patřily výlety do okolí 

Křenovic, výlet na Lutršték a na brněnské letiště. 

 

II. Integrovaný blok: „Voda“ 
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Podtémata: 

- Semínko se probudilo ze zimního spánku 

- Přišel jsem si pro pomlázku 

- To jsem já, moje tělo 

- Těším se do školy 

 

Pozorovali jsme změny v přírodě, přechod zimy na jaro a všechno co 

s jarem souvisí, např. velikonoce, kde jsme se dovídali vše o tradicích a 

zvyklostech. Děti si procvičovaly jemnou motoriku a rozvíjely tvořivost a 

fantazii. 

Rozvíjely si řečové a jazykové schopnosti, učily se poznávat čísla a 

písmena, osvojovaly si dovednosti předcházející čtení a psaní, 

připravovaly se na zápis do první třídy. 

Osvojovaly si poznatky o těle a správné životosprávě. 

 

III. Integrovaný blok: „ Země“ 

Podtémata: 

- Hrajeme si s Podzimníčkem 

- Pomáhám přírodě, aby byla zdravější 

- Pozor, jedou rychlá kola 

Tento blok nás zavedl do dlouhého podzimního období, kde se děti učily 

poznávat a vnímat změny v přírodě, druhy ovoce a zeleniny, pozorovaly 

práci na zahrádkách, pouštěly draky, poznávaly stěhovavé ptáky. 

Přitom se děti dozvídaly, jak se správně chovat v přírodě, jak přírodu 

chránit. K tomuto poznávání také patří, jak se chováme při výletech 

v dopravních prostředcích a jak se staráme o vlastní bezpečnost a 

bezpečnost druhých. 

 

IV. Integrovaný blok: „Vzduch“ 

Podtémata: 

- Přišel k nám čert s Mikulášem 

- Čas tajemného očekávání 

- Paní Zima kraluje, sněhulák se raduje 

- Masopust  

- Hrajeme si s pohádkou 

- Hurá, prázdniny 

Toto období je obdobím tajemna, očekáváním příchodu Mikuláše a 

narození Ježíška. Děti se těšily na nadílku od Mikuláše, čerta a anděla, 

kteří navštívili MŠ.   Mají připravené společné písničky a básničky. 

Připravovali jsme vánoční besídku pro rodiče, vyráběli dárečky a pekli 

cukroví. Při tom jsme si povídali o tradicích, zvyklostech, které se 
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vztahují k těmto svátkům. Děti si procvičovaly jemnou motoriku a 

rozvíjely tvořivost a fantazii. 

Po těchto svítcích nás čekal masopust, kde se děti taktéž seznámily 

s dalším svátkem, vyráběly si masky a toto všechno bylo zakončeno 

velkým masopustním rejem masek. 

Ke konci školního roku jsme si vyprávěly o prázdninách, na co se děti 

těší, a zároveň upozorňujeme na možná nebezpečí. Při těchto všech 

podtématech je velmi důležitá spolupráce s rodinou. 

 

Aktivity MŠ: 

 

- Kroužek anglického jazyka /Mgr. Sittová, 1x týdně/ 

- Logopedie /Mgr. Procházková, 1x za 14 dní/ 

- Kroužek keramiky /paní učitelka Korábová, 1x za 14 dní/ 

- ESS / paní učitelka Slivová/ 

 

Mimoškolní akce: 
 

- Divadelní a hudební představení v mateřské škole 

- Návštěva podzimní výstavy zahrádkářů – prezentace výrobků dětí 

z MŠ 

- Divadelní představení v divadle v Boleradicích 

- Návštěva s výkladem napoleonského ležení v Křenovicích 

- Mikulášská besídka s nadílkou 

- Vánoční besídka s nadílkou 

- Divadélko první pomoci – část č. 2 

- Pochovávání basy 

- Vítání jara, vynášení Moreny 

- Vystoupení dětí ke Dni matek v sále Obecní hospody 

- Sférické kino „Začarovaný korálový ostrov“ 

- Výlet na letiště do Brna  - záchranné složky, vrtulníky 

- Výlet na Lutršték, domácí farma 

- Spaní pro předškoláky v MŠ 

- Rozloučení s předškoláky, táborák, opékání špekáčků 

DVVP: 

 

- Pohybové hry – Korábová, Mazlová 
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- ESS – Orálková 

- Čtenářská a matematická pregramotnost – Zborovská, Kovaříková 

- GDPR –Kovaříková 

 

Investiční výdaje: 
 

- Nová šatní skříň do šatny učitelek 

- Věšáky na ručníky v umývárně dětí  

- Přepážky na oddělení lůžkovin 

- Pec na keramiku 

- V období prázdnin proběhne rekonstrukce školní zahrady 

- Oprava žaluzií, instalace nové v šatně učitelek 

 

 

 

 

V Křenovicích dne 11. 7. 2018 

                                                                                                             

Zpracovala: Lenka Orálková, vedoucí učitelka MŠ 

                                                                            

 
                                                Část XII. 
 

Zpráva o činnosti školní družiny ve školním roce 2017/2018 

 
Školní družina pracovala ve školním roce 2017/18 ve třech odděleních. 

V 1. a 2. oddělení byli zařazeni žáci 1. a 2. třídy, ve 3. oddělení žáci 3. a 

4. třídy. Vzhledem k velkému počtu dětí z prvních tříd byli do školní 

družiny přijati pouze ti žáci 4. třídy, kteří dojíždějí z okolních obcí, a to 

do nejbližšího spoje -  maximálně do 14.00 hodin. 

Ranní ŠD byla otevřena od 6.30 hodin, odpolední od konce vyučování 

jednotlivých tříd do 16.30 hodin. 

Činnost v jednotlivých odděleních probíhá podle týdenních plánů 

vycházejících ze ŠVP z roku 2015. Týdenní plány vypracovávají 

vychovatelky pro činnost svých oddělení v součinnosti s ostatními 

vychovatelkami, aby aktivity společné pro všechna oddělení byly 

promítnuty v plánech všech oddělení ŠD. 

Činnosti v jednotlivých odděleních: 

- hry se stavebnicemi 

- stolní hry 

- výtvarné a pracovní činnosti 

- hry – kontaktní, seznamovací, didaktické, vědomostní, rozvíjející  
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postřeh, pozornost, vztahy dětí v oddělení, … 

- hry na hřišti – rozvoj tělesné zdatnosti, posilování chápání fair play 

hry, pomoc kamarádovi, výchova ke zdravému způsobu života, … 

- vycházky – rozvíjení vztahu k přírodě, poznávání přírody 

- četba 

Společné aktivity všech oddělení: 

- předvánoční jarmark – prodej výrobků dětí ze všech oddělení ŠD 

- vánoční dílny – svícny, vánoční ozdoby, vánoční přání, … 

- návštěva mobilního planetária – film Polaris 

- sportovní odpoledne s opékáním špekáčků na fotbalovém hřišti 

V průběhu všech aktivit se děti učí základům slušného a společenského 

chování, komunikaci a vztahům v kolektivu, respektu k ostatním dětem i 

dospělým a rozvíjejí další schopnosti potřebné pro běžný život ve 

společnosti. 
 

 

V Křenovicích dne 1. 9. 2018 
 

 

Zpracovala: Kamila Mazálková, vedoucí vychovatelka školní družiny 
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