
Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov
Školní 140, PSČ 683 52; telefon     544 223 131, 544 223 073 ; e-mail   zs.krenovice@volny.cz  

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol.roce 
2006/2007

Část I.
Základní charakteristika školy

a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov
Adresa: Školní 140
             683 52 Křenovice

      Právní forma: příspěvková organizace
      Zřizovatel: Obec Křenovice
      Ředitel školy: Ing.Helena Weidingerová
      Odloučené pracoviště: 683 52 Křenovice, Václavská 294
                                           683 52 Křenovice, Bratří Mrázků 12
     Škola sdružuje:  Základní škola        kapacita: 250 žáků
                                Školní družina        kapacita: 25 žáků
                                Školní jídelna základní školy kapacita: 275 jídel
                                Mateřská škola                 kapacita: 60 dětí 
                                Školní jídelna mateřské školy kapacita 80 jídel 
      telefon: 544 223 073    fax: 544 223 131   e-mail: zs.krenovice@volny.cz   www. zskrenovice.cz 

b)   Úplné školy  
Školní rok 
2006/2007 Počet tříd Počet ročníků

Počet žáků 
k 30.9.

Průměrný počet žáků 
na třídu

1.stupeň 5 5 73 14,6

2.stupeň 4 4 84 21,0

Celkem 9 9 157 17,4

  
c) Malotřídní nebo neúplná škola:  0

d) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 11
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 12,9

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

Základní škola č.j. 16 847/92-2 ve všech ročnících

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: - nejsou
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g) Zařízení školního stravování

Typ jídelny Počet Počet strávníků
děti  a žáci  zaměstnanci školy a důchodci ostatní*

ŠJ  - úplná 1 109 18 21
ŠJ – vývařovna
ŠJ – výdejna
Náhradní stravování
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), …

h) Počet pracovníků školního stravování k 31.10.2006
Fyzické osoby 3
Přepočtení na plně zaměstnané 2,2

i)     Školní družina,  která je součástí základní školy 
ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD

celkem 1 25 fyzicky  1 /   přepočteno  0,75

Z činnosti školní družiny :
Školní družina je na naší škole bezplatná. Ve školním roce 2006/07 navštěvovali školní družinu žáci  1. – 4.třídy.  
V podzimních, jarních a letních měsících trávili hodně času na hřišti pohybovými činnostmi. V zimních měsících 
chodili na vycházky a věnovali více času výtvarným a pracovním činnostem, dramatické výchově, četbě, hrám a 
soutěžím s různým tématickým zaměřením – viz příloha č. 6 

Část II

Údaje o pracovnících školy

1.   Odborná kvalifikace
Celkový počet pedagogických pracovníků 13/12,13 100%
Z toho odborně kvalifikovaných 13/12,13 100% 

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 nastoupili na školu: 0

3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 nastoupili na školu: 0

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 odešli ze školy: 2
       (Mgr.  Alena Janečková – učitelka 1. stupně a  Mgr.  Romana Sittová – učitelka 2. stupně ukončily
       pracovní poměr na vlastní žádost na konci školního roku).

5. Nepedagogičtí pracovníci  - počet : fyzicky 4 / přepoč. 3,62

6. Věkové složení učitelů

Věk Učitelé
Muži Ženy

do 35 let 0 1
35-50 let 2 5
nad 50 let 2 2
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0
Pracující důchodci pobírající důchod 1 0
Celkem 5 8
Rodičovská dovolená 0 0
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7. Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků
Jazyky hrou – anglický jazyk – celoroční kurs (1x týdně) 1
Studium koordinace v oblasti ICT – specializační studium - 2. ročník 1
Doplňující pedagogické studium pro vychovatele – specializační studium - 2. ročník 1
Cyklus seminářů výtvarné výchovy s různým zaměřením (andělská dílna, motané rouno, 
filcování za mokra, filcování za sucha, barevné velikonoce, jarní inspirace) 

1

Školení počítačů – P – volitelný modul - Pokročilá práce s textem 1
Školení počítačů – P – volitelný modul - Český jazyk 1
Školení počítačů – P – volitelný modul – Informatika pro 1.stupeň 1
Co nebylo v učebnicích dějepisu – cyklus seminářů 1
Tiffany . vitráže – cyklus seminářů 1
Prevence šikany – cyklus seminářů 1
Školní družina a tvorba ŠVP 1
Škola v pohybu 3
Finance 1
BOZP 1
Interaktivní tabule 10
Rozvoj metodiky mezinárodní spolupráce (e- twinning) 1
Malá policejní akademie (školení metodiků prevence) 1
Hravá matematika / Hrajeme si v matematice 2
Power Point 4
Koordinátoři ICT – třídenní celost. konference 1
Didaktika češtiny 1
Školení první pomoci 13
Projekty v matematice na II. stupni 1
Projekty v matematice na I. stupni 1
Pletení z pedigu – cyklus seminářů 1
Mezinárodní konference asociace učitelů angličtiny v ČR 1
Jak napsat zprávu o hodnocení školy 1
Relaxační techniky pro hyperaktivní děti 1
Semináře metodiků prevence 1
Seminář výchovných poradců 1
Doškolovací kurz instruktorů lyžování - carving 1

C e l k e m:   31 krátkodobých i dlouhodobých seminářů, kurzů a školení 58

8.   Romský asistent:  ne

9.   Jiný asistent :  ne 

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání

1.  Celkové hodnocení a klasifikace žáků

Ročník Počet žáků
     Prospělo s
 vyznamenáním 
1.pol.     /    2.pol.

      Prospělo 
bez (*)

Neprospělo 
bez (*) Opakují

1. 11 11          /         11 0           /          0
2.  15   14          /         13 

9
1           /          2 1

3.  13  9           /           9 4           /          4
4. 12  8           /           8 4           /          4
5. 23/22  8           /           9 15         /        13
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Celkem za I. stupeň      74/73**) 50          /         50 24         /        23  0       /       0 1
6. 21 7            /           9 14         /        12
7. 19 3            /           3 16         /        16
8. 31 11          /         14 

144
20         /        17 
89. 13 5            /           5 8           /          8

Celkem za II. stupeň 84 26          /         31 58         /        53

Celkem za školu 158/157 76          /         81 82         /        76  0       /       0 1

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15.října
**) jedna žákyně 2. třídy (Frantová) se přistěhovala až po 30. 9. 2006 – rozdíl od počtu ve statistice k 30. 9. 
      a jeden žák 5. třídy přešel ve 2. pololetí z rodinných důvodů do Slavkova (Pátik)

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 2006/2007: …6 hodin (Bazsik – 8. třída), 
     průměr na jednoho žáka: …0,038

4.  Vzdělávání žáků mimořádně nadaných :  ne

5.  Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Školní rok 2006/07
Gymnázia SOŠ a učeb. 

obory 
s maturitou 

Učební 
obory 

bez mat.
 Konzervatoř4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium

Počty přijatých žáků 2 0 1(taneční 
konzervatoř) 7 4 0

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

6.  Počet absolventů ZŠ:

Ročník Počet žáků
9. ročník 13
nižší ročník 0
Celkem 13

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
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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 3 0
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0
O přijetí k základnímu vzdělávání 12 0

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2006/2007 : zapsaných 14,  nastoupilo 11 (3 odklady)
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2007/2008 : zapsaných 15,  nastoupí 13  (3 odklady + jeden žák se 
v průběhu hlavních prázdnin přistěhoval)

Část VI.

Další údaje o škole

Při škole pracoval již čtyřicátým čtvrtým rokem dětský folklorní soubor Křenováček –  viz příloha č.2.

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

Mimoškolní a volnočasové aktivity školy a účast školy v soutěžích a olympiádách – viz příloha č.5.

Pokračoval v práci  kroužek anglického jazyka pro žáky z  1. a 2. třídy – ve dvou skupinách (celkem pro 22dětí).

Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci:
Škola a žáci se pravidelně podílí na přípravě a uskutečnění folklorního festivalu „Pod Křenovskó májó“. 
V měsíci lednu byl pořádán školní ples.
Několikrát v roce byl uskutečněn sběr papíru.

Pokračovala v činnosti  Duhová dílna, díky níž se děti seznamují s různými výtvarnými technikami – viz příloha 
č.4.

Jedna členka pedagogického sboru pracuje i nadále v zastupitelstvu obce.

Pro žáky prvního až čtvrtého ročníku byl organizován plavecký výcvik v plavecké škole ve Vyškově.

Pro žáky sedmého ročníku byl uskutečněn  týdenní lyžařský výcvikový kurz. 

V letošním roce byly všechny třídy v závěru školního roku na výletech, 6. 7. a 8. třída měla společný třídenní 
výlet spojený s poznáváním netradičních sportů. Škola v přírodě pro 1.stupeň se letos opět neuskutečnila kvůli 
malému zájmu rodičů. 

Všichni žáci školy měli možnost pracovat v rámci výukových programů na počítačích.

Všichni žáci druhého stupně měli kromě toho jednu hodinu týdně povinného předmětu „Práce s počítačem“ nebo 
„Pracovní činnosti“, kde se postupně v jednotlivých ročnících seznamovali s programy Word, Excell, Power 
Point,  Zoner Callisto a pracovali  s internetem. 

Některé třídy se zapojili do projektu e-Twinning  a v rámci výuky anglického jazyka žáci komunikovali  pomocí 
internetu se svými vrstevníky z jiných zahraničních škol.

V září 2006 (24. až 29. 9.) se konal poznávací zájezd do Velké Británie ( Oxford, Stratford nad Avonou, 
Londýn)
  
Žáci 3. třídy měli možnost navštěvovat počítačový kroužek.
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Kroužky při ZŠ
Název kroužku Počet kroužků Počet žáků

Taneční - Křenováček 3   50   (dojíždí i děti z okolních obcí)

Anglický jazyk 2 22
Další kroužky (dramatický, keramické, různé druhy sportovních ....)  pracují pod KOSem. (viz přílohy č. 3 a 7)

Všichni vyučující se podíleli celý školní rok na tvorbě nového školního vzdělávacího programu naší školy, podle 
kterého se začne vyučovat v 1. a 6. ročníku ve školním roce 2007/2008. Jeho motivační název je „Otevřená 
škola“. 

Byl realizován 1. rok projektu s názvem „Hurá do 6.třídy, na který jsme získali nadstandartní dotaci v rámci 
SIPVZ. Byla koupena a instalována interaktivní tabule v učebně číslo 10 a začalo se s jejím pozvolným 
využíváním při vyučování.

Celý školní rok 2006/2007 byl ve znamení oslav 150. výročí postavení hlavní budovy školy na Školní ulici. 

• Zahájení  celoročních  oslav připadlo na  23.  listopad 2006,  kdy se  konal  Hudební  večer  –  společný 
slavnostní  koncert  našich  žáků  a  bývalých  absolventů  školy,  který  proběhl  ve  spolupráci  se  ZUŠ 
Františka France ve Slavkově.

• Hlavní akcí oslav byl Den otevřených dveří v sobotu 25. listopadu 2006. Vystaveny byly práce žáků, 
pomůcky a učebnice současné i bývalé, velký prostor dostala výstava fotografií a dokumentů z historie 
školy. Na přípravě i realizaci Dne otevřených dveří se podíleli všichni zaměstnanci školy, většina žáků, 
ale i spousta rodičů a ostatních občanů obce. I děti z 1. stupně se zapojili do oslav účastí v literární 
soutěži  „Moje  škola“.  Návštěvníci  měli  možnost  zakoupit  si  almanach  vydaný  k výročí  a  drobné 
upomínkové předměty. Každý návštěvník dostal na památku perníček a mohl ochutnat domácí koláčky. 
Součástí Dne otevřených dveří bylo také velmi zdařilé a příjemné setkání bývalých učitelů naší školy.

  
• 17.  prosince  se  konalo  Vánoční  koledování  –  společný  vánoční  koncert  členů  Křenováčku,  dětí 

z mateřské školy, dramatického kroužku a několika neformálních hudebních seskupení, složených ze 
současných  i  bývalých  „hudebně  založených“  žáků  ZŠ  a  MŠ  Křenovice.  V přísálí  a  v sále  byla 
instalována výstava Betlémů, výrobků uměleckého kováře Oldřicha Bartoška (absolventa naší školy) a 
modelů  hodinových  strojků  pana  Kocourka.  Výstava  byla  navíc  spojena  s prodejem  drobných 
vánočních dárků, ozdob a perníků.

• Učitelé školy uspořádali k výročí školy pro žáky v průběhu školního roku další akce – turnaj v halové 
kopané,  volejbalový  turnaj  smíšených  družstev,  přehazovanou  pro  3.  –  5.  ročník,  recitační  soutěž, 
pěveckou soutěž, Pinec – Open a Malování na chodníku.

• V sobotu 7. dubna se konala velikonoční výstava spojená s prodejem drobných velikonočních ozdob, 
perníků  a  ochutnávkou  moravských  vín.  Návštěvnící  se  zde  mohli  seznámit  s tvorbou  dalších 
absolventů  naší  školy  (Drahomíra  Svobodová  –  keramika,  Jana  Jetelová  –  módní  návrhářka, 
Kateřina  Weidingerová  –  design  a  grafika,  Lucie  Schovancová  –  fotografie,  Miroslav  Kozák  – 
fotografie,  Radomír Michut – fotografie,  Jitka Schovancová – fotografie,  Eva Marková – dekorační 
výzdoba). 

• Poslední akcí věnovanou 150. výročí školy byl folklorní festival „Pod křenovskó májó“, který se konal 
3.  června  2008,  měl  název  „Škola  hrou“.a  zúčastnilo  se  ho  celkem  šest  souborů.  Hostem  DFS 
Křenováček byl dětský soubor Kosta Abraševič ze Srbska. 
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Část VII.

Opravy a rekonstrukce

 V době jarních prázdnin se znovu pokládala dlažba na horní chodbě hlavní budovy – po reklamaci u firmy 
Biton Slavkov. (Podlaha nebyla rovná a vydrolily se spáry). Zbývá ještě opravit obě podesty.     

O  hlavních  prázdninách  v červenci  a  srpnu  2007  se  pokračovalo  v rekonstrukci  hlavní  budovy  školy. 
V učebně číslo 5 byla  vyměněna zborcená  betonová podlaha a položeno nové linoleum (to se pokládalo až 
v polovině měsíce září, až po dokonalém vyschnutí  betonu). Byl  zde také zbudován sádrokartonový podhled 
s novým zářivkovým osvětlením a celá třída byla vymalována. 

Do učebny číslo 10 byla pořízena nová třídílná keramická bílá tabule. 
Ve školní kuchyni byl vybudován odpadní kanál na vypouštění vody z kotle.
Byla natřena okna ve spojovací chodbě k jídelně. 

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, výchovné 

poradenství
vysokoškolské

Úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání
školní psycholog x x x
školní speciální pedagog x x x

b) věková struktura
do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho důchodci

výchovný poradce 1 / 0
školní metodik prevence 1
školní psycholog x x x
školní speciální pedagog x x x

c) další vzdělávání poradenských pracovníků
Oba pracovníci neabsolvovali v tomto školním roce žádné speciální studium svého zaměření. Průběžně se 
zúčastńovali  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 na škole nemáme.

Část IX.

Hodnocení Minimálního preventivního programu 

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 a rodinné výchovy.  V naší  škole v uplynulém 
školním roce nedošlo k žádným výrazným sociálně patologickým jevům.
2)  Z výše uvedeného vyplývá, že žádné specializované programy nemáme.
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Bylo uskutečněno několik besed s tématy – šikana, trestní odpovědnost, drogy, mezilidské vztahy.

3) Jednotlivé případy sociálně patologických jevů řešil preventista ve spolupráci s třídními učiteli, výchovným 
poradcem i s ostatními vyučujícími.

4)  I  letos  docházel  preventista  primární  prevence  na  třídnické  hodiny.  Ve  spolupráci  s třídním  učitelem 
preventista se třídou pracoval, a  tak bylo  možno ještě lépe poznat a mapovat situaci v jednotlivých třídách a 
zamezit případným nežádoucím situacím, které mohly vzniknout.   V dalším školním roce se pravděpodobně 
nebude v této praxi pokračovat, protože paní učitelka Janečková, která vykonávala druhý rok funkci metodika 
primární prevence, ukončila na vlastní žádost pracovní poměr a z naší školy k 30. červnu 2007 odešla.

V Křenovicích dne 21. 9. 2007                                                                              Ing.Helena Weidingerová
                                                                                                                                         ředitelka školy
                                                                                                                      

Příloha č. 1
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Zpracoval:  Mgr. Miroslav Kramář, výchovný poradce  

Příloha č. 2

ROZMÍSTĚNÍ VYCHÁZEJÍCICH ŽÁKŮ ZŠ a MŠ KŘENOVICE - školní rok 2006-2007

9.třída:
 ŽÁK OBOR ŠKOLA
1. Halas Jiří automechanik ISŠ automobilní, Křižíkova 15, Brno
2. Klaška Patrik informační  technologie ISŠ-COP, Olomoucká 61, Brno
3. Marek Jakub automechanik ISŠ automobilní, Křižíkova 15, Brno
4. Partika Pavel mechanik číslicově řízených strojů SOŠ a SOU strojírenské, Trnkova 113, Brno
5. Březová Klára metody a technika informační práce SŠ informačních technologií, Purkyńova 94, Brno
6. Hortvíková Martina gymnázium-všeobecné Gymnázium Bučovice, Součkova 500, Bučovice
7. Hrdličková Alice kosmetička SOU tradičních řemesel, Střední 59, Brno
8. Janáčková Anna číšník-servírka SŠ potravinářská a služeb, Charbulova 106, Brno
9. Kolumberová Eva kosmetička SOU tradičních řemesel, Střední 59, Brno
10. Konečná Martina gymnázium-všeobecné Gymnázium Křenová 36, Brno
11. Kružíková Elena obchodní akademie OA  a VOŠ obchodní, Pionýrská 23, Brno
12. Řičánková Lucie kuchař SŠ potravinářská a služeb, Charbulova 106, Brno
13. Šmerdová Marie zahradnictví SOŠ zahradnická a SOU, Masarykova 198, Rajhrad

Víceletá gymnázia:
 ŽÁK - třída OBOR ŠKOLA

 1.
Košelová Anna
5. třída tanec Taneční konzervatoř, Nejedlého 3, Brno
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Taneční soubor Křenováček ve školním roce 2006/2007

Dětský  folklorní soubor Křenováček pracoval celý školní rok ve třech skupinách. Nejmladší přípravka, 

kterou navštěvovaly děti  z mateřské školky, 1. a 2. třídy,  pracovala pod vedením  ředitelky školy Heleny 

Weidingerové a studentky Jany Hortové. 

Další dvě oddělení souboru tvořili  žáci 3. 5. a 6. třídy  a  žáci 8. třídy a starší. S těmi po celý rok pracovala 

vedoucí souboru Regina Kokešová za pomoci Ivy Mazálkové a Jany Hortové.

Celkem navštěvovalo soubor Křenováček  50 dětí. 

Taneční soubor navštěvovaly kromě žáků ZŠ Křenovice i děti z okolí – z Hrušek, z Milešovic a ze Zbýšova 

DFS Křenováček  je samostatné občanské sdružení.

Svoji činnost v tomto školním roce zahájil Křenováček už v srpnu svou tradiční účastí na MFF Brno 2006. 

25. 8. vystoupil na Staré radnici v dětském pořadu „Tady jsme doma“. 

Na zahájení školního roku si připravila skupina děvčat program pro přivítání prvňáčků. Písničky z pohádek 

příjemně naladily dne 4. 9. 2006 všechny žáky při zahájení školního roku.

9. a 10. září se uskutečnil v Luhačovicích Mezinárodní folklorní festival dětí zemí střední Evropy. Každý 

rok na něm mohou vystupovat v hlavním programu pouze 3 domácí soubory. Křenováček byl v roce 2006 

pozván k účasti a předvedl se tedy v sobotním hlavním programu společně se zahraničními soubory z Čečenska, 

Maďarska a Itálie a dvěma soubory z Čech. V neděli pak vystoupil v programu dětských domácích souborů.

12.10. zahájila děvčata s nacvičenými písněmi z pohádek vernisáž na zámku ve Slavkově.

20. – 22. 10. 2006 se konalo tradiční pracovní soustředění souboru. Tentokrát proběhlo v penzionu 

Podmitrov ve Strážku (v blízkosti Bystřice nad Pernštejnem).

23. 11. 2006 se uskutečnil Hudební večer k příležitosti 150. výročí otevření školní budovy v Křenovicích. 

Bylo to současně zahájení celoročních oslav. Vedle současných křenovických žáků ZUŠ Františka France ve 

Slavkově se v žánrově i nástrojově pestrém programu  představili i bývalí absolventi základní školy. 

25. 11. 2006 pořádala škola Den otevřených dveří. Děvčata v krojích s talíři koláčů příjemně přivítala 

všechny zúčastněné.

9. a 10. 12 mohli vidět Křenováček s vánočním koledováním návštěvníci slavkovského zámku. Děti 

v krojích zaplnily historické komnaty a připomenuly v koncipovaném programu vánoční tradice. 

17. 12. uspořádal Křenováček Vánoční koledování v Křenovicích. Tentokrát trochu netradiční. Ve 

spolupráci s dramatickým kroužkem, dětmi z mateřské školy, hudebním seskupením bratří Pospíšilů, hudební 

skupinou Tomáše Svobody a rodinnou sešlostí Mazálkových vznikl zajímavý hudební program.

19. 1. 2007 zpestřila děvčata Křenováčku školní ples svým předtančením, tentokrát ve stylu country.

   25. 3. se uskutečnila v Brně soutěž Černovický zpěváček. Z Křenováčku se zúčastnila  Nella Kokešová. 

V konkurenci 18 zpěváčků obsadila 4. místo.

21. 4. proběhla v Brně postupová přehlídka dětských folklorních souborů. Křenováček se jí zúčastnil 

s pásmem U Slavkova na příkopách. V konkurenci jedenácti brněnských souborů si vedl víc než dobře. Byl 

chválen za čistotu krojů, vynikající projev, hudební ztvárnění, mluvený projev i celkový výběr materiálu. Spolu 

se souborem Májíček byl navržen na postup do krajské přehlídky. Ta se konala v Kyjově 29. 4. V konkurenci 

nejlepších souborů z jižní Moravy si soubor vedl dobře, na další postup však navržen nebyl.
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Veškerá další energie byla zaměřena na organizaci festivalu Pod křenovskó májó. Ten byl letos poprvé 

spojen s folkovým festivalem Křenovický Rakovec, o to náročnější byla organizace obou festivalů. Na letošní 

ročník folklorního festivalu byl pozván soubor Kosta Abraševič z Bačka Palanky ze Srbska, který hostoval 

v Křenovicích 5 dnů. Od 31. 5. do 4. 6.  pro něj zajišťoval Křenováček společný program. 1. 6. navštívili Srbové 

Brno, ve večerních hodinách byla uspořádána na školním dvoře diskotéka ke Dni dětí pro Křenováček, Kosta 

Abraševič a žáky ZŠ Křenovice. 2. 6. se v prostorách amfiteátru rozběhly pro děti různé soutěže a ve 14.00 byl 

zahájen folkový festival Křenovický Rakovec. Přehlídka folkových kapel vyvrcholila vystoupením pražské 

skupiny Hop Trop a country bálem se skupinou Sedlo. Nedělní dopoledne vyplnily zkoušky, ve 13.00 byl 

zahájen folklorní festival přijetím hostů starostou obce v základní škole. Z důvodu nepříznivého počasí byl 

zrušen průvod, hlavní program s názvem “Škola hrou“ se uskutečnil. Byl tak jako spousta jiných akcí ve školním 

roce 2006/2007 věnován 150. výročí založení školní budovy. Místním folklorním festivalem byl pro tanečníky 

Křenováčku uzavřen školní rok a vyhlášeno umělecké volno.

Původně byl na školní rok naplánovaný zahraniční zájezd. Ten se nemohl konat z důvodu nízkého počtu 

starších dětí. I bez něj byla činnost souboru velmi bohatá. Účast na prestižních festivalech a na krajské přehlídce 

svědčí o stále dobré úrovni  souboru. 

 

V Křenovicích dne 25. září 2007                                              Mgr.Regina Kokešová, vedoucí DFS Křenováček

Příloha č. 3
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Křenovské občanské sdružení dětí a mládeže

 ve školním roce 2006/2007

Při naší Základní škole a Mateřské škole již několik let pracuje KOS - Křenovské občanské sdružení dětí a 
mládeže, jehož cílem je pomáhat organizovat mimoškolní činnost dětí, podporovat jejich zájmy a organizovat 
pro ně různé kulturní a sportovní akce.

        Členem KOSu se stávají zájemci z řad dětí základní školy, dospělí - vedoucí kroužků a zaměstnanci školy. 
Povinností člena je zaplatit jednotný členský roční příspěvek. 

KOS měl ve školním roce 2006/2007 téměř 200 členů.  

Činnost  OS KOS je spojena se školním rokem, tedy s obdobím od září  2006 do června 2007. Během 
hlavních letních prázdnin akce neorganizujeme.

Mnoho  akcí  jsme  pořádali  ve  spolupráci  s dalšími  organizacemi:  základní  školou,  křenovskou 
tělovýchovnou jednotou Orel, s DFS Křenováček. 

Pod hlavičkou KOSu pracovaly tyto kroužky: 
 Odbíjená děvčata a dorostenky /celkem 2 oddíly s účastí v okresním přeboru/ vedoucí Schovancová, 

Tománková
 Cvičení s Kamilou - vedoucí Mazálková 
 Dramatický kroužek - vedoucí Mazálková
 Keramický kroužek pro mladší i starší děti - vedoucí Bartáková 
 Cvičení pro rodiče s malými dětmi – vedoucí Hamzová
 Míčové hry pro děti z 1. - 3. třídy - vedoucí Hamzová
 Oddíl stolního tenisu - vedoucí Odrazil  
 Počítačový kroužek - vedoucí Schovancová
Sportovní kroužky oceňují nabídku obce a bezplatně využívaly sportovní halu v obci, spolupracovaly také 

s TJ Sokol Křenovice a využívaly volejbalové kurty. Bylo dokoupeno další sportovní vybavení, které využívají 
nejen kroužky KOSu, ale také škola v hodinách tělesné výchovy.

Během školního roku KOS organizoval pro členy i ostatní děti I. a II.  stupně naší školy různé kulturní a 
sportovní  akce.  Některé  akce  KOS podporuje  hlavně  finančně  (příspěvek  na  dopravu  pro  členy  na  LVK, 
příspěvky na dopravu na sportovní akce školy). Novinkou ve školním roce 2006/2007 byly finanční příspěvky 
pro členy KOSu na třídní exkurze. 

Kromě pravidelných  úspěšných  akcí  (např.  zájezdy do Brna  na divadelní  představení,  školní  ples,  sběr 
starého papíru, aktivity dramatického kroužku) byl školní rok 2006/2007 ve znamení oslav 150. výročí založení 
školy v Křenovicích. Na většině akcí se organizačně podílely společně ZŠ Křenovice a OS KOS. Jednalo se o 
tyto akce:

● Den otevřených dveří, 
● Vánoční koledování spojené s výstavou betlémů a výrobků místního uměleckého kováře pana 

Bartoška,
● Velikonoční výstava spojená s prezentací tvorby několika absolventů naší ZŠ a ochutnávkou 

moravských vín
● a další - například sportovní akce - turnaje. 

OS se snažilo finančně podporovat školní soutěže a olympiády, podporovat činnost kroužků, odměňovat 
nejlepší účastníky v soutěžích - např. Mladý historik, Matematický klokan, v soutěži v počítačovém kreslení, v 
kreslení na chodníku, v lehkoatletických soutěžích, v lyžařských soutěžích v rámci LVK. 

Už několikátý rok probíhala akce „Vítáme prvňáčky a loučíme se s deváťáky“. Drobnými dárky jsme se 
snažili  také odměnit  nejlepší  žáky všech tříd na konci  školního roku.  Naše organizace  opět  připravila  malé 
keramické dárky pro důchodce v obci u příležitosti jejich vánočního posezení.  Velmi dobrá byla spolupráce 
s maminkami dětí, které se zúčastňují aktivit v rámci cvičení rodičů s malými dětmi, navázána byla spolupráce 
také s maminkami z Hrušek. 

Peníze na činnost  získávalo naše OS z členských  příspěvků,  od sponzorů,  z organizování  sběru papíru, 
z výtěžku z organizace plesu. 
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Ve školním roce 2006/2007 jsme také získali  finanční částku na činnost sdružení z dotací Obce Křenovice. 
Tato částka byla použita na:
● dovybavení keramické dílny a zakoupení dalších výtvarných potřeb, 
● na zakoupení reklamních a upomínkových předmětů pro žáky i veřejnost při Dnu otevřených dveří, 
● nákup SW pro vedení účetnictví našeho OS.

 Svoji činnost prezentuje OS v Křenovickém zpravodaji, okresním tisku, na internetových stránkách školy. 

Křenovice, 8. říjen 2007                                                                Mgr. Schovancová Jitka 
                                                                             předseda KOSu 

 

Příloha č. 4
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Duhová dílna

Tato výtvarná dílna pracuje na škole od roku 2005. Děti i dospělí zde mají možnost vyzkoušet  si různé 

výtvarné techniky. 

Dílna pracuje většinou jednou měsíčně a je otevřená pro všechny. Děti se přihlašují na jednotlivé „dílny“ 

podle svého zájmu. Pod vedením H. Patschové a V. Pouchlé si letos vyzkoušely např.: skleněné vitráže Tiffany,  

vánoční ozdoby z korálků, zdobení kraslic ubrouskovou technikou, vlastnoručně si vyzdobily hedvábnou šálu. 

Výčet jednotlivých akcí pro děti i pro veřejnost je uveden v příloze č. 5.

Vybavení dílny se také využívá při výuce výtvarné výchovy a pracovních činností. Na provoz přispívá škola 

a KOS. Účastníci dílen platí pouze symbolickou částku za použitý materiál. 

V Křenovicích dne 6. 10. 2007                        Mgr.Hana Patschová 
                                                                                                                             vedoucí Duhové dílny   

Příloha č. 5
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Akce, kterých jsme se ve školním roce 2006/2007 zúčastnili

Srpen
25.8. - XVII.MFF Brno - Křenováček

Září
1.9. - Sběr papíru
4.9. - Slavnostní zahájení školního roku - vystoupení Křenováčku
6.9. - Fotografování 1.třídy
9.9. a 10.9. - Křenováček na MFF v Luhačovicích
24.-29.9. - Zájezd do Anglie
26.9. - Den prevence, O putovní pohár velitele v branné zdatnosti Bučovice

29.9. - Ředitelské volno

Říjen  
3.10. - Planetárium Brno - 5. třída
4.10. - Drakiáda - I. stupeň
4.10. - Dynamické Slnko - přednáška na ZŠ Šaratice
4.10. - Minifotbal žáci - Bučovice
12.10. - Vystoupení Křenováčku Slavkov zámek
20. - 22.10. - Soustředění Křenováčku Podmitrov
21. - 22.10. - Výstava Českého zahrádkářského svazu
23.10. - Vánoční fotografování  
25.10. - Duhová dílna - Tiffany

Listopad
1.11. - Duhová dílna Tiffany - 7. třída
2.11. Duhová dílna Tiffany - 8. třída
7.11. - Praha - 9. třída
21.11. - Duhová dílna - 8. třída
22.11. - Moravské muzeum - Velká Morava - 7. třída
23.11. - Koncert žáků ZUŠ pro žáky ZŠ Křenovice
23.11. - Hudební večer k oslavám 150. výročí otevření školní budovy 
24.11. - Dopravní hřiště - 4. třída
25.11. - Den otevřených dveří + sraz bývalých učitelůV- oslavy 150. výročí školy
29.11. - Přednášky ve třídách na téma "odpady" - firma BEMA

Prosinec
4.12. - Strážnice skanzen - 3. -5.třída
5.12. - Divadlo U Bolka Brno - 1. - 4. třída
5.12. - Školní kolo dějepisné olympiády
9.12. - Tiffany pro dospělé
9. a 10.12. - Křenováček - Vánoce na zámku
12.12. - Anthropos Brno + planetárium - 6. třída
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12.12. - Vánoční dílna 1. + 2. třída
13.12. - Vánoce doma i ve světě - Gajdoši Brno - 3. -9. třída
14.12. - Duhová dílna - ozdoby z korálků
17.12. - Vánoční koledování + Výstava betlémů
18.12. - Sportovní utkání 6. třída x 6.třída ZŠ Šaratice
19.12. - Kuželky Telnice - pro zaměstnance
20.12. - Besedy se žáky na téma " drogy", "mezilidské vztahy" - SPONDEA Brno  5. - 9. třída
20.12. - Besídka  pro rodiče - 1. a 2. třída 
22.12. - Interaktivní divadlo - MŠ - 3. třída + ZŠ Hrušky
22.12. - Promítání filmů - 4. - 9. třída

Leden
3.1. - Varhanní koncerty v kostele v Křenovicích 1. - 9. třída
16.1. - Burza sportovních potřeb
17.1. - Divadelní cestopis - Divadélko bratří Čapků Hradec Králové - 5. - 9. třída
19.1. - Školní ples
26.1. - Turnaj v kopané
30.1. - Dějepisná olympiáda - okresní kolo Vyškov

Únor
1.2. - Ttestování CERMAT - 9. třída
5.2. - Zápis dětí do 1.třídy
5.2. - Duhová dílna - malování na hedvábí - 5. třída
7.2. - Pythagoriáda - 6. třída
7.2. - Balada pro banditu - divadelní představení Brno - KOS
8.2. - Turnaj ve volejbale - 7. - 9. třída
8.2. - Duhová dílna - 5. třída
9.2. - Prevence - besedy 6. - 9. třída
9.2. - Turnaj v přehazované - 3. - 5. třída
15.2. - Maslenica  - družební setkání na ruském velvyslanectví v Praze 
19.2. - Sběr papíru
21.2. - Duhová dílna - 6. - 7. třída
23.2. - Recitační soutěž 1. stupeň
25.2.-4.3. - Lyžařský výcvik žáků 7. třídy Hynčice pod Sušinou
28.2. - Po slavkovském bojišti - dějepisná exkurze žáků - 7. + 8. třída

Březen
do 4.3. - Lyžařský zájezd 7. třídy
6.3. - Bruslení na stadionu ve Vyškově - 4. - 7. třída
7.3. - S tetinami na zelenou - divadelní představení Brno 1. - 4. třída
8.3. - Přednáška o trestní zodpovědnosti - 8. - 9. třída
9.3. - Návštěva knihovny - 3. třída
12.3. - Školní kolo olympiády v zeměpise - 6. a 7. třída
13.3. - Školní kolo olympiády v zeměpise - 8. a 9. třída
13.3. - Bruslení na stadionu ve Vyškově - 5. - 9. třída
14.3. - Duhová dílna - malování na hedvábí
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16.3. - Matematický klokan 2. - 9. třída
17.3. - Duhová dílna - Tiffany pro veřejnost
21. a 22.3. - Okresní kolo Zeměpisné olympiády
23.3. - Soutěž ve zpěvu - I. stupeň
24. a 25.3. - Černovický zpěváček Brno
27.3. - Turnaj ve stolním tenise
28.3. - Láska ano, děti ještě ne - přednáška Brno - 8. třída
28.3. - Duhová dílna - kraslice

Duben
3.4. - Turnaj ve stolním tenise - profi - školní kolo
7. a 8. 4. - Výstava absolventů školy ke 150. výročí 
10. a 11.4. - Výstava učebnic
11.4. - Coca-cola cup - soutěž v kopané / okrsek/
11.4. - Matematická olympiáda - okresní kolo (Martin Palatka – 8. třída – 1. místo!)
17.4. - Školení první pomoci ČČK /dívky 6. a 7. třída, zaměstnanci /
18.4. - Volejbal dívky - okresní kolo
18. a 19.4. - Přehazovaná Vyškov - I.stupeň
20.4. - IPS Vyškov - 8, třída
20.4. - McDonald´s cup - kopaná 4. a 5. třída
21.4. - Turnaj v odbíjené - KOS
21.4. - Regionální přehlídka dětských folklorních souborů Brno - Křenováček
24.4. - Návštěva dětí školy při ruském velvyslanectví v Praze v Křenovicích
24.4. - Sběr papíru
25. a 26.4. - CERMAT -  testování žáků 5. třídy
25.4. - Matematický klokan
27.4. - McDonald´s cup - kopaná 2. a 3. třída
27.4. - Návštěva zámku ve Slavkově - 5. třída
29.4. - Krajská přehlídka dětských folklorních souborů Kyjov - Křenováček
30.4. - Branný den - ve spolupráci se SDH Křenovice a střeleckým oddílem 

Květen
3.5. - Vybíjená Vyškov - dívky 4. a 5. třída
3.5. - Zámek Slavkov - část 8. třídy a 6. třída
5. a 6.5. - Výstava květin a keramiky ČZS Křenovice + soutěž ke 150. výročí školy
15. a 16. 5. - Poznávací zájezd - Praha - 9. třída
15.5. - O povedené prIncezně - divadelní představení  Brno - 1. - 4. třída
18.5. - Mc Donald´s cup - okresní kolo 1. - 3. třída
21.5. - Kinematovlak 1. - 6. třída
22.5. - Pohár rozhlasu - Vyškov - 6. a 7. třída 
22.5. - Besídka pro maminky - 1. a 2. třída
24.5. - Pohár rozhlasu - Vyškov - 8. a 9. třída 
30.5. - Fotografování žáků
30.5. - Příjezd souboru ze Srbska
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Červen
1.6. - Výlet Letovice - doba Keltů - 1.- 3. třída
1.6. - Výlet Brno Anthropos - 4. a 5. třída
1.6. - Diskotéka pro děti k MDD
2.6. - Dětský den v rámci festivalu Křenovický Rakovec a Pod křenovskó májó
3.6. - Pod křenovskó májó - festival folklorních souborů
4.6. - Odjezd srbského souboru
4. - 6.6. - Testování DAP metodou Barvy života
8.6. - Sportovní den
12.6. - Výstava Orbis pictus Brno - 5. třída
18.6. - Dopravní hřiště - 4. třída
19.6. - Výlet do Prahy - 4. a 5. třída
20.6. - Jak se rodí večerníčky - Brno - 1. - 3. třída
26. - 28.6. - Školní výlet 6. - 8. třída - Rokytnice nad Rokytnou
29.6. - Slavnostní předání vysvědčení a závěr školního roku

V Křenovicích dne 5. 9. 2007 Mgr. Regina Kokešová
                                                                                                                                          zástupkyně ředitelky

Příloha č. 6
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Školní družina ve školním roce 2006/07

V tomto školním roce navštěvovali školní družinu žáci 1. - 4. třídy. 
Na podzim a v jarních měsících trávily děti většinu času na hřišti, kde hrály míčové hry, honičky a jiné 

pohybové hry. V zimě a za nepříznivého počasí trávily děti čas ve třídě výtvarnou činností, jazykovou a 
dramatickou výchovou nebo pracovními činnostmi, kdy například při práci s kostkami a stavebnicemi rozvíjely 
fantazii, zručnost a jemnou motoriku. Své vědomosti a znalosti z vyučování rozšiřovali při vědomostních hrách 
podle televizních soutěží AZ kvíz a Kolotoč, který si přejmenovali na Kostkotoč. Při hrách s prvky dramatické 
výchovy rozvíjeli své schopnosti komunikační a sociální, upevňovali paměť, pozornost a jazykový cit. 

V září se prvňáčci seznámili  se školou a vším, co k ní patří a všichni malovali školu svých snů. 
V říjnu si děti na vycházce prohlédly důležité objekty v naší obci a na plánu obce si každý vyznačil svou 

cestu z místa bydliště do školy. 
V měsíci listopadu jsme si povídali o naší vlasti, děti vyprávěly o tom, kde byly s rodiči na výletě nebo na 

dovolené a tato místa jsme vyznačili na mapě České republiky. Pak každý nakreslil to, co se jim na těchto 
místech nejvíce líbilo. 

Prosinec bývá ve znamení Vánoc, adventních a předvánočních zvyků především v rodinách, proto děti 
malovaly svoji rodinu o vánocích. Povídali jsme si o Adventu , vánočních tradicích i o Vánocích ve světě. 
Vystřihovánkami se zimní a vánoční tématikou a různými ozdobami si děti vyzdobily třídu.

Lednové téma o planetě Zemi jsme začali povídáním o  Zemi, jako planetě ve vesmíru, o hvězdách a jiných 
astronomických tělesech. Pak si děti na globusu prohlédly jednotlivé kontinenty a připoměly si, že na Zemi žijí 
lidé s různou barvou pleti, s různými kulturními zvyklostmi a různou mentalitou. Zdůraznili jsme si nebezpečí 
rasismu a nutnost vzájemné tolerance, spolupráce a solidarity mezi jednotlivými státy světa.

 Na toto jsme navázali v únoru tématem o mezilidských vztazích, především o přátelství a kamarádství a 
samozřejmě i o slušném chování a dodržování mravních norem mezi lidmi. 

V březnu jsme si povídali o knihách, o tom, co kdo rád čte  a děti přinesly svou oblíbenou knihu, abychom si 
mohli udělat ve třídě malou výstavku. V souvislosti s příchodem jara jsme si povídali o jarním úklidu a s ním 
spojenou jarní očistou, nejen těla ale i duše, jak to dělávali naši předkové jsme si připomněli důležitost našeho 
zdraví, čistotu a hygienu, správné stravování, úrazovou prevenci a základy první pomoci. 

Rozkvetlá květnová příroda přinesla téma příroda zcela přirozeně. Na vycházkách jsme se seznámili s 
jarními rostlinami, povídali jsme si o zvířatech a jejich mláďatech.

Začátek léta a blížící se prázdniny navodily téma pro červen – slušné chování na veřejnosti. Povídali jsme si 
o tom, jak se chovat v restauraci, v hotelu, v kempu, v dopravních prostředcích, při návštěvě zámku a na jiných 
místech, které děti se svými rodiči o prázdninách navštíví. Připomněli jsme si také nutnost bezpečného chování, 
abychom se po prázdninách všichni ve zdraví opět setkali.

V Křenovicích dne 27. září 2007                                                                         Kamila Mazálková, družinářka

Příloha č. 7
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Dramatický kroužek ve školním roce 2006/07

Na začátku školního roku 2006/07 se náš soubor rozrostl o několik nových členů, ovšem dvě ze stálých 
členek nás vzhledem k novým školním povinnostem opustily. Vrátila se Gabča Havířová, která s námi už dříve 
hrála a přivedla s sebou Sabinu Sušilovou a Adélu Hodonskou. Další noví členové byli 4 chlapci, jeden ze 
šesté a tři z osmé třídy. Pro připravovanou inscenaci vánočního vystoupení byli noví členové velkou posilou, 
protože jsme získali scénář divadelní hry „Husovické betlém“, který jsme chtěli přepracovat na „Křenovické 
betlém“, ve kterém však vystupuje asi 18 postav. Toto představení se nám, vzhledem k nově příchozím členům 
a s tím, že některé zkušené členky hrály dvě role, podařilo předvést na vánočním koledování, které se konalo 
ke 150. výročí naší školy. Inscenace se setkala s velkým úspěchem a je škoda, že jsme ji nestihli zahrát 
vícekrát.

Poměrně náročná práce na vánočním vystoupení některé z dětí odradila, a když jsme v lednu začali 
připravovat nové představení, zůstalo v kroužku 12 členů. Pohádku „Nevěsta pro čaroděje“ jsme si opět 
poněkud upravili a začali zkoušet. Vzhledem k zaneprázdněnosti členů kroužku jsme se scházeli pouze jednou 
týdně a protože zkoušky na jevišti začaly až v dubnu, nepodařilo se nám do konce školního roku divadelní 
představení dovést až k premiéře. Předpokládáme, že by se premiéra mohla uskutečnit v listopadu 2007. 
 

V Křenovicích dne 2. 10. 2007                                                                                           Kamila Mazálková 
                                                                                                            vedoucí dramat. kroužku      
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