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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 

2010/2011 

 
Část I. 

Základní charakteristika školy 
 

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

Adresa: Školní 140 

            683 52 Křenovice 

      Právní forma: příspěvková organizace 

      Zřizovatel: Obec Křenovice 

      Ředitel školy: Ing.Helena Weidingerová 

      Odloučené pracoviště: 683 52 Křenovice, Václavská 294 

                                           683 52 Křenovice, Bratří Mrázků 12 

     Škola sdruţuje:  Základní škola                 kapacita: 250 ţáků 

                                Školní druţina                kapacita: 25 ţáků 

                                Školní jídelna základní školy  kapacita: 275 jídel 

                                Mateřská škola                   kapacita: 60 dětí  

                                Školní jídelna mateřské školy  kapacita: 80 jídel  

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

 

b)   Úplné školy   

Školní rok  

2010/2011 Počet tříd Počet ročníků 
Počet ţáků       

k 30. 9. 

Průměrný počet ţáků 

na třídu 

1.stupeň 5 5 67 13,40 

2.stupeň 4 4 55 13,75 

Celkem 9 9 122 13,60 

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

V průběhu roku se další dva ţáci přihlásili a jeden se odstěhoval, takţe na konci roku bylo ţáků 123. 

(109 ţáků z Křenovic, 10 ţáků z Hrušek, 2 ze Zbýšova, 1 ze Šaratic a 1 z Váţan) 

 

c) Malotřídní nebo neúplná škola:  0 
Málotřídní škola má alespoň v jedné třídě zařazeny žáky více ročníků. 

Neúplná základní škola má ročníky jen 1.stupně nebo jen 2.stupně, úplná základní škola má ročníky prvního i druhého stupně  

(ne nutně všechny) 

Školní rok 

2009/2010 

Počet tříd Počet ročníků Počet ţáků Průměrný počet 

ţáků na třídu 

Malotřídní ZŠ - - - - 

Neúplné ZŠ - - - - 

 

d) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 15 

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 10,2 

 

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

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

 

f) Zvolený vzdělávací program a jeho č. j. 

Název zvoleného vzdělávacího 

programu 
Číslo jednací V ročníku 

Základní škola č.j. 16 847/92-2 5. 

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

 

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: - nejsou 

 

 

g) Zařízení školního stravování 

Typ jídelny Počet 
Počet strávníků 

děti  a ţáci   zaměstnanci školy a důchodci ostatní* 

ŠJ  - úplná  1 86 21 0 

ŠJ – vývařovna - - - - 

ŠJ – výdejna - - - - 

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

 

h) Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2010 

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  0,8 

 

Z činnosti školní druţiny : 

Školní druţina je na naší škole od 1. 9. 2010 zpoplatněna. Navštěvovalo ji 15 ţáků prvního a druhého 

ročníku a 10 ţáků třetího ročníku.  

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

školy včetně bohaté fotodokumentace - přehledné informace viz příloha č. 7.  

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

(ze 4. ročníku), bylo pro školní rok 2011/2012 poţádáno na KúJmk o navýšení kapacity druţiny na 40 

ţáků. 

 

j)     Školní klub – na škole není  

 

 

Část II. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

1.   Odborná kvalifikace 

Celkový počet pedagogických pracovníků 13/12,0 100% 

Z toho odborně kvalifikovaných  12/11,4 95%  

 

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2010/11 nastoupili na školu: 0 
 

3. Počet učitelů s odbornou  kvalifikací, kteří ve školním roce 2010/11 nastoupili na školu: 0 

       Mgr. Helena Ťaţká nastoupila v listopadu 2010 jako zástup za mateřskou dovolenou  p. uč. Zity  

       Parmové (Macurové) a převzala třídnictví 8. třídy.  
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Nastoupil nový zaměstnanec Bc. Ondřej Konečný, který pracoval jako asistent pedagoga v šestém 

ročníku. 

Z mateřské školy do základní přešla paní Romana Dvořáčková, která pokračovala ve funkci asistentky 

pedagoga a to v prvním ročníku.  

 

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2010/11 odešli ze školy: 0 

     

5. Nepedagogičtí pracovníci  - počet :  

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

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

        

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

Věk 
Učitelé 

Muţi Ţeny 

do 35 let 2 5/4  *) 

35-50 let 1 3/4  *) 

nad 50 let 1 3 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 4 12 

Rodičovská dovolená 0 1 

*) Nástup Mgr. Parmové na MD 

    

 

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

Typ kurzu 
Zúčastnění 

pracovníci 

Metodický kurz angličtiny pro 3. stupeň – dálkové studium Parmová 

Setkání metodiků ICT Andrýsková 

BOZP a PO všichni 

Školení výchovných poradců – sdruţení Piaffa Kramář 

Schůzky metodiků prevence  Kubínková 

Pracovně právní vztahy ve školství Kokešová 

Učitel v informační síti Andrýsková 

Psaní dle ČSN Patschová 

Poruchy chování u ţáků – cyklus seminářů Šafářová 

Studium pro asistenty pedagoga – kvalifikační půlroční studium Dvořáčková 

Schůzky výchovných poradců a poradenské dny Kramář 

Konference k EVVO – Evoluce aneb EV a průřezová témata na klíč Kokešová 

Finanční gramotnost  Pospíšil 

Leptané sklo, spékané sklo, vitráţe Mazálková 

Čtvrtá konference metodického kabinetu ICT Andrýsková 

Třídění odpadů Slouková 

Semináře výchovných poradců Kramář 

Laboratorní práce v přírodopisu Kramář 

Vosková batika Mazálková 

Výměna zkušeností v oblasti MPP Kubínková 

Celoroční kurz angličtiny pro mírně pokročilé - ŠABLONY Šafářová 

Celoroční kurz angličtiny pro mírně pokročilé  Eliášová 

Přírodovědný workshop Pospíšil 

Změny v právních předpisech platné od 1. 1. 2011 Weidingerová 

Změny v právních předpisech platné od 1. 1. 2011 Bartáková 

Vizuální komunikace – metodici ICT Andrýsková 

Třídnická hodina jako nástroj Slouková 

Hraní si v matematice – numerické a obrázkové hlavolamy - ŠABLONY Andrýsková 

Anglický jazyk – storytelling – cyklus seminářů -  ŠABLONY Fikejsová 
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Regionální dějiny Ťaţká 

Školení EVVO Ekopolis Kokešová 

Školení k šablonám – EU peníze školám Weidingerová 

Obohacení výuky formou kvízů, hádanek a logických úloh na ZŠ - ŠABLONY Andrýsková 

Interaktivní testy - ŠABLONY Patschová 

Čtenářské strategie v cizích jazycích Slouková 

ICT pro 1. stupeň ZŠ – cyklus seminářů - ŠABLONY Šafářová 

IT ve skole – EU peníze školám Patschová 

IT ve skole – EU peníze školám Weidingerová 

Šablony – ekonomická stránka Bartáková 

Šablony – ekonomická stránka Weidingerová 

Integrace ţáků – inkluzivní vzdělávání Weidingerová 

Evvoluce Slouková 

Techniky k rozvoji inform. a čten. gramot. napříč aprob. spektrem I a II- ŠABLONY Kokešová 

Techniky k rozvoji inform. a čten. gramot. napříč aprob. spektrem I a II- ŠABLONY  Kubínková 

Motivační náměty ve výuce zeměpisu - ŠABLONY Kokešová 

Svět do všech předmětů Kokešová 

 

8.   Romský asistent:  ne 

 

 9.   Jiný asistent :  ano  

        1asistent pedagoga pro integrovanou ţákyni s poruchou chování - v 1. ročníku 

    1asistent pedagoga pro integrovaného ţáka s lehkým mentálním postiţením – v 6. ročníku 

 

Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

1.  Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet ţáků 

Prospělo s 

vyznamenáním       

1.pol.     /    2.pol. 

Prospělo                                             Neprospělo  Opakují 

1. 15 15          /         15 0           /          0   

2. 17 16          /         15 

9 
1           /          2   

3. 14 14          /         13 

13        /       

131313 

0           /          1   

4. 10 

 

  7          /           6    

0 
3           /          4   

5. 12 

 
  6          /           5 6           /          7   

Celkem za I. stupeň 68 58          /         54 10         /        14  0       /       0 0 

6. 15 7            /           6   8         /          9   

7. 10 4            /           4   6         /          6   

8. 11 4           /            3 

344 

  7         /          8 

8 
  

9. 19 8            /           5 11         /        14   

Celkem za II. stupeň 55 23          /         18 32         /        37 0        /       0  

Celkem za školu 123 81          /         72 42         /        51 0        /       0 0 

       V říjnu se přihlásila Kristýna Dvořáčková (Hrušky) – 2. ročník 

       V prosinci se odstěhoval Martin Šebela – 2. ročník  

       V lednu se přihlásil Jiří Koreš (Zbýšov) – 5. ročník 

 

2.  Snížený stupeň z chování 

Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy 

2 0 0% 

3 0 0% 
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3.  Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2010/2011: 0 hodin   

     průměr na jednoho ţáka: 0 hodin 

 

4.  Vzdělávání žáků mimořádně nadaných :  ne 

 

5.  Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Školní rok 2010/11 

Gymnázia SOŠ a učeb. 

obory            

s maturitou  

Učební 

obory 

bez mat. 

 Konzervatoř 
4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium 

Počty přijatých ţáků 

 
3 0 1  15 1 0 

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

6.  Počet absolventů ZŠ: 

Ročník Počet ţáků 

9. ročník 19 

niţší ročník 0 

Celkem 19 

 

 

Část IV . 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 

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

  

 

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

 

 

Část V. 

Správní řízení ředitele 

 

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

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky podle § 37 6 0 

O dodatečném odloţení povinné školní docházky § 37 0 0 

O přijetí k základnímu vzdělávání 13 0 

 

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

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

mateřskou školu ale navštěvovali v Křenovicích!). 

Počet ţáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2011/2012: zapsaných 19, mělo nastoupit 13 ţáků – 

z toho 1 ţák z Hrušek a 1 ţákyně ze Zbýšova. Bylo vydáno 6 rozhodnutí o odkladu. Nakonec nastoupí 

ve školním roce 2011/2012 do 1. ročníku jen 12 ţáků. Simona Kostelková ze Zbýšova se odstěhovala 

– zákonní zástupci nedali škole vůbec vědět. (Zároveň se tím pádem odstěhoval i bratr Simony Jiří 

Koreš, který měl navštěvovat 6. třídu). 
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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 ţádného takového programu.  

 

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

      Kvalifikační studium  EVVO – Mgr. Regina Kokešová 

      Dálkové studium angličtiny pro střední školy – Mgr. Zita Parmová (Macurová) 

      Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga – Romana Dvořáčková 

   

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

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

 

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

      partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 

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

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

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

výchovné problémy ţáků.   

 

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

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

Ing. Helena Weidingerová a Mgr. Zita Parmová (do svého odchodu na MD). V roce 2010/2011 

zaznamenal hlavní soubor několik úspěchů – např. účast na MFF v Břeclavi, postup z regionální 

přehlídky DFS v Brně do krajského kola ve Stráţnici – a absolvoval další vystoupení (např.          

v Holubicích, v Křenovicích pro důchodce). Přípravku navštěvují děti od tří do šesti let. Celý 

soubor se tradičně s úspěchem představil na vystoupení v předvánočním období a na výročním   

25. ročníku folklorního festivalu Pod křenovskó májó.  

 

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

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

Patschová. Pod hlavičkou KOSu pracovaly ve školním roce  2010/2011 různé krouţky – např. 

Dramatický krouţek, Keramické krouţky, Duhová dílna atd. Mgr. Jitka Schovancová, která 

ukončila v lednu 2009 ze zdravotních důvodů zaměstnání na naší škole, pokračuje ve spolupráci se 

školou i nadále jako předsedkyně KOSu. Informace o krouţcích najdou zájemci na stránkách 

školy.  

 

- Účast na projektu „Moje volba, moje budoucnost“ – ţáci 7. a 8. ročníku v rámci volby povolání – 

podrobnosti viz zpráva výchovného poradce v příloze č. 6. 

 

- Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“ – ţáci 1. stupně dostávají bezplatně ovoce, ovocné 

šťávy apod. 

 

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

 

- V rámci ekologické výchovy pracují ţáci v projektu EKOPOLIS 

 

- ţáci 1. a 2. třídy vyuţívali nákup dotovaných mléčných výrobků 
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5.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 

 

- Vzhledem k tomu, ţe anglický jazyk se učí všichni ţáci jiţ od 1. ročníku (se souhlasem zákonných 

zástupců) v rámci povinných předmětů, nebyl jiţ zřízen krouţek anglického jazyka. 

 

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

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

 

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

 

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

Vyškově. 

 

- Druţina za školou – několik setkání dětí i rodičů v druţině o víkendu – společná výroba různých 

výrobků. Akce se setkala s velkým ohlasem. 

 

- Pro zájemce z řad ţáků šestého a sedmého ročníku byl uskutečněn týdenní lyţařský výcvikový 

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

 

- Na škole pokračoval v práci i malý modelářský krouţek, letos pod vedením p. Málka. 

 

- Velmi úspěšný krouţek fotografický pro ţáky 1. stupně vedl p. Jakubčík ve spolupráci s p. uč. 

Andrýskovou.  

 

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

v přehledu – viz příloha č. 4. 

 

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

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

      Pokračovalo se s vyuţíváním interaktivní tabule Aktiv Board ve výuce. 

 

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

„Informační a komunikační gramotnost“, kde se postupně v jednotlivých ročnících seznamovali 

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

 

- Ve všech ročnících kromě 5. ročníku se jiţ učilo podle nového školního vzdělávacího programu 

„Otevřená škola“. 

 

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

k dalšímu zlepšení technického vybavení – z projektu „EU – peníze školám“ bylo zakoupeno šest 

zařízení umoţňujících interaktivní výuku. Čtyři z nich byly v závěru školního roku napevno 

zabudovány v učebnách 1. stupně, další dva – přenosné – budou slouţit vyučujícím na 2. stupni. 

Pro pedagogy zapojené v projektu „Šablony“ a moţnost efektivní interaktivní výuky bylo 

zakoupeno dalších sedm notebooků. V plánu je, aby ve školním roce 2011/2012 byly ve všech 

učebnách školy zabudovány dataprojektory (pevné s připojením notebooku nebo interaktivní). 

K dispozici jsou také videa, CD i DVD přehrávače, digitální fotoaparáty, digitální kamera, několik 

multifunkčních zařízení a mikroskopy. Všechny počítače a notebooky v obou budovách školy jsou 

propojeny do společné sítě s moţností připojení na internet (mikrovlnné připojení), a to i 

bezdrátově. Několik počítačů mají k dispozici i děti navštěvující školní druţinu a MŠ.  

 

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

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

koordinátorem stránek školy je p. uč. Lenka Andrýsková. Na stránkách školy jsou uveřejňovány 

informace z akcí, které se připravují; akce, které proběhly, bývají doplněny řadou fotografií nebo i 

videonahrávkami. Dozvíte se, jaké krouţky mohou děti navštěvovat, co bude na oběd, jakých 
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aktivit a projektů se škola účastní atd. Součástí stránek je i PowerPointová prezentace o škole, 

kterou vytvořili samotní ţáci.   

  

- Alespoň jednou měsíčně pomáhali ţáci nejstarších tříd pod dohledem vyučujících se sběrem 

papíru na sběrném dvoře.  

 

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

prezentacemi a jsou zapojeni do soutěţe (letos jiţ po desáté – soutěţ O nejlepší květináč). 

 

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

– polonéza –  kterou si pod vedením p. uč. Kokešové připravili absolventi školy.  

 

- Letošní novinkou jsou školní noviny Quack, které začali vydávat ţáci 9. třídy pod vedením p. uč. 

Andrýskové. 

 

- Zástupkyně ředitelky pracovala v zastupitelstvu obce. 

 

- Škole byl udělen Zlatý certifikát společnosti SCIO za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení 

výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti. 

 
 

 

Část VII. 

Opravy a rekonstrukce 

 

- Ještě v průběhu školního roku byl v učebně č. 7 (v hlavní budově) instalován sádrokartonový 

podhled s novým zářivkovým osvětlením a třída byla celá vymalována. 

- Ve čtyřech učebnách prvního stupně byla na tabule nainstalována pevná interaktivní zařízení, 

která spolu s tabulí umoţňují měnit výšku promítání. 

- Proběhly změny ve vybavení nábytkem v některých učebnách z důvodu stěhování 1. a 2. třídy 

z Václavské ulice do hlavní budovy v závěru školního roku.  

- V přízemí zůstaly jen učebny 1. stupně, třídy 2. stupně jsou všechny v 1. patře. Pomůcky z učebny 

č. 5 (chemie) byly přestěhovány do 1. patra do učebny č. 10, která byla dovybavena nábytkovou 

stěnou. (Interaktivní tabule byla přemístěna ze zadní stěny třídy na přední). 

- Vzhledem k tomu, ţe v učebně č. 1 bude kromě výuky kmenové třídy probíhat i činnost druţiny, 

musel být i sem dokoupen nábytek. 

- Proběhla rekonstrukce ředitelny – nový sádrokartonový podhled, obklad umyvadla, světla, 

koberec a nábytek.   

- V počítačové učebně byla provedena změna v projekci z přední stěny na zadní. 

  

 

Část VIII. 

Poradenské služby v základní škole – viz příloha č. 6 

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 

 

a)  počty 

 fyzický počet kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání 

výchovný poradce 1 učitel vysokoškolské 

školní metodik prevence 1 učitel vysokoškolské 

 

 Úvazek kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání 

školní psycholog  - - - 

školní speciální pedagog  - - - 
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b)  věková struktura 

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

výchovný poradce - - 1 / 0 

školní metodik prevence - - 1 / 0 

školní psycholog - - - 

školní speciální pedagog - - - 

 

c) další vzdělávání poradenských pracovníků 

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

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

výchovného poradenství a primární prevence. 
   

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

 

3. Integrované žáky máme na škole dva 

V 1. ročníku byla integrována ţákyně s poruchou chování  - pracuje podle IVP s asistentkou pedagoga. 

V 6. ročníku byl integrován ţák s lehkým mentálním postiţením – pracuje podle IVP s asistentem 

pedagoga.  

 

Část IX. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů – viz příloha č. 5   

 

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

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

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

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

jevům. 

 

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

 

3) Jednotlivé případy sociálně patologických jevů řešil preventista primární prevence ve spolupráci 

s třídními učiteli, výchovným poradcem i s ostatními vyučujícími.  

 
 

 

 

 

V Křenovicích dne 25. 8. 2011                                                                          Ing.Helena Weidingerová 

                                                                                                                                      ředitelka školy 
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Příloha č.1   

    

Rozmístění vycházejících žáků – školní rok 2010/2011 

 

9. ročník: 
    ŽÁK OBOR ŠKOLA 

1. Haţmuk Daniel gymnázium čtyřleté všeobené 

Gymnázium INTEGRA Brno .r.. Rašelinová 11, 

Brno 

2. Nováček Michal ekonomika a podnikání SOŠ SOU ochodní, Jánská 22, Brno 

3. Štourač Filip gymnázium čtyřleté humanitní Biskupské gymnázim Brno, Barvičova 85, Brno 

4. Večeřa Filip slaboproudá elekroechnika SPŠ elektrotechnicá, ounicova 16, Brno 

5. Vrána Dušan technik údrţby letadel SŠ letecká s.r.., Na Záhonech 1177, Kunovice 

6. Drápalová Nikola stavebnictví - pozemní stavitelství SOŠ a SOU Sochorova 15, Vyškov 

7. Gzelová Kristýna gymnázium čtyřlté všeobecné Gymnázium, Součkov 500, Bučovice 

8. Havířová Gabriela cestovní ruch SŠ potravinářská a sluţeb, Charbuloa 106, Brno 

9. Hodonská Adéla hotelnictví ISŠ Tyršova 479, Slavkov u Brna 

10. Klašková Kristýna ekonomika podnikání SŠ informatiky a spojů, Čichnova 23, Brno 

11. Podborská Lucie hotelnictví ISŠ Tyršova 479, Slavkov u Brna 

12. Pokorná Nela zdravotnický asistent SZdr.škola, Jaselská 190/7, Brno 

13. Procházková Aneta logistické a finanční sluţby SŠ informatiky a spojů, Čichnova 23, Bro 

14. Smítalová Gabriela estvní ruch SOŠ sluţeb s.r.o. U Hradiska 4, Olomouc 

15. Sušilová Sabina obchodní akademie OA , Komenského nám., Bučovice 

16. Šlimarová Soňa hotelnictví ISŠ Tyršova 479, Slavkov u Brna 

17. Šmerdová Simona hotelnictví VOŠ, SOŠa SOU, Nám. Svobody 318, Bene 

18. Šmídová Eva cukrář SŠ potravinářská a sluţeb, Charbulova 106, Brno 

19. Vránová Michaela 

výtvarné zpracování kovů a drahých 

kamenů SPŠ a VOŠ technická, Sokolská 1, Brno 
 
 
 

5. ročník: 
    ŽÁK  OBOR ŠKOLA 

1. Drápalová Anna  gymnázium všeobecné Biskupské gymnázium, Barvičova 85, Brno 
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 Příloha č. 2 

 
 

 

DUHOVÁ  DÍLNA  2010/2011 
 

 

 

Duhová dílna je finančně podporována Křenovským občanským sdruţením a finančním 

darem přispěla také škola, která díky výtěţku ze sběru papíru můţe vypomáhat při zajišťování 

výtvarných potřeb. 

 

Ve školním roce Duhová dílna uspořádala výtvarné dílničky zaměřené na spékané sklo – 

fusing. Na podzim si děti touto technologií vyrobily misky a na jaře šperky pro maminky. 

Tyto dílny jsou velmi oblíbené a děti velmi rády zkouší nové a nové efekty, které nám sklo 

dovoluje. 

Také jsme podpořili čarodějnický slet malými čarodějničkami a pomáhali jsme při zdobení 

květináčů na zahrádkářskou výstavu. 

 

Duhovou dílnu vyuţili i dospělí účastníci výtvarného odpoledne. Učili se pracovat se sklem a 

vyrábět spékané misky. 

 

Po celý školní rok se scházeli členové Tiffany krouţku. Někteří dochází do krouţku jiţ 

čtvrtým rokem a zvládají vytvořit svícen i vitráţ do okna. 

 

Vybavení Duhové dílny vyuţívají také ţáci 1. i 2. stupně při pracovních i výtvarných 

činnostech. 

 

 

 
 

Zpracovala: Mgr. Hana Patschová, vedoucí Duhové dílny   
 

D
U

HOVÁ DÍLN
A
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Příloha č. 3 

 

Křenovské občanské sdruţení dětí a mládeţe 

              ve školním roce 2010/2011 

 

Občanské sdruţení KOS mělo ve školním roce 2010/2011 více neţ 200 členů. 

 

Činnost sdruţení v průběhu roku byla zaměřena na několik oblastí:  

- na volnočasové aktivity pro předškolní děti a jejich rodiče, 

- na mimoškolní aktivy ţáků ZŠ Křenovice a 

- na aktivity pro mládeţ a širokou veřejnost.  

Sdruţení se zaměřilo především na organizování sportovních, kulturních a výtvarných akcí, 

z finančních důvodů omezilo činnost, která pouze peněţně podporovala jiné aktivity (např. 

příspěvek členům na lyţařský výcvikový kurz).  

 

Pod hlavičkou KOSu pracovaly ve školním roce 2010/2011 tyto krouţky:  

 odbíjená juniorky - vedoucí J. Holomek, 

 cvičení s Kamilou - vedoucí K. Mazálková,  

 dramatický krouţek DRAK - vedoucí K. Mazálková, 

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

 cvičení pro rodiče s malými dětmi – vedoucí R. Hamzová, Z. Schořová,   

 sportovní hry pro předškoláky a 1. třídu – vedoucí R. Hamzová, D. Hořavová, 

 sportovní hry pro 2. a 3. třídu – vedoucí R. Hamzová, P. Tauberová, 

 oddíl stolního tenisu - vedoucí J. Odrazil,   

 krouţek práce se sklem – vedoucí H. Patschová. 

 

 Vedoucí krouţků připravují pro své členy během školního roku různé akce, a to nejen 

v rámci pravidelných tréninků a schůzek. Všichni vedoucí krouţků pracují s dětmi bezplatně.   

 

Během roku připravili vedoucí pro děti ze sportovních krouţků např. Mikulášskou 

besídku (prosinec), sportovní akademii (duben). S velkým ohlasem se setkaly aktivity 

sportovních her v měsíci květnu (v době, kdy je jiţ sportovní hala mimo provoz). Oddíly 

vyuţívaly ke své činnosti „oranţové hřiště“, dětské obecní hřiště, vyrazily dokonce i mimo 

naši obec.  

7. května se uskutečnil turistický výlet pro rodiče s dětmi do Račic a Olšan. 

18. června tyto oddíly ukončily svou činnost sportovním odpolednem pro děti i rodiče 

s táborákem.  

 

Děvčata z keramického krouţku vystavují své výtvory na obecních výstavách, na akcích 

školy a zahrádkářů.  

Krouţek práce se sklem se zaměřil na základy techniky tiffany a na velmi vyhledávanou 

techniku fusing. Pro ty, kteří nechtějí navštěvovat krouţek celoročně, byly v průběhu roku 

vyhlášeny společně s keramikou výtvarné dílny. 

Tvořivé výtvarné dílny byly také pořádány pro širokou veřejnost. S velkým ohlasem se 

setkal především fusing. Tato technika byla také vyuţita při výrobě dárků pro různé účely, a 

to nejen našeho OS.  
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Novinkou v činnosti KOSu byl 1. ročník řemeslného jarmarku, který se konal 

v předvelikonoční době 9. dubna v obecním sále. Součástí byly výtvarné dílny pro dospělé i 

děti. Akce měla velký úspěch.  

  

Volejbalové druţstvo juniorek v období podzim 2010 a jaro 2011 hrálo krajskou soutěţ a 

obsadilo krásné 3. místo. Děvčata se také zúčastnila několika turnajů. Jejich posledním 

úspěšným vystoupením bylo 3. místo na turnaji ţen v Křenovicích.   

  

Dramatický krouţek DRAK připravil pro veřejnost na květen a červen pohádku 

s písničkami Jak se peklo zadluţilo ... a pohádku s písničkami Jeţibaby z Babína. Na obě akce 

se DRAK připravoval během celého roku a také na víkendových soustředěních. Ve školním 

roce měl DRAK 17 hereček a 1 herce, kteří zkoušeli ve dvou skupinách. Členové se podíleli 

nejen svou hereckou činností, ale také pomáhali při tvorbě dekorací, rekvizit, kostýmů a 

masek. Jiţ samozřejmostí je vystoupení členů krouţku při různých příleţitostech, při 

slavnostním zahájení školního roku (v září 2010 s názvem Jak bylo o prázdninách).  

 

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

prvňáčky a loučí se s deváťáky.  

 

Peníze na činnost získalo naše OS z členských příspěvků, od sponzorů, z výtěţku 

z organizace plesu, ze vstupného a z dotací Obce Křenovice.  

 

 Svoji činnost prezentuje OS v Křenovickém zpravodaji a na internetových stránkách 

školy.  

   

  

  

 

 

 

Křenovice, 15. červenec 2011                                          Mgr. Schovancová Jitka  

                                                                     předseda KOSu  
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Příloha č. 4 

 

 

Akce, kterých jsme se ve školním roce 2010/2011 zúčastnili 
 

Září 
 1.9. Slavnostní zahájení školního roku - vystoupení ţáků dramatického krouţku 

15.9. Fotografování ţáků 1. třídy 

16.9. Brno- krajské město Jmk - exkurze ţáků 9. třídy (D/Z) 

19.9. Vystoupení dětí z Křenováčku - dny Ţdánického lesa a Politaví ve Slavkově 

24.9. Návštěva ekocenta Lipka, 1.+ 2.tř. Strom, 3. + 4.tř. Nech brouka ţít 

24.9. L Fashion party - Brno - 8. a 9. třída 

26.9. Vystoupení dětí z Křenováčku na MFF Břeclav 2010 

29.9. Zájezd ţáků 2. stupně na zápas MS v basketbale ţen Brno 

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

  Říjen   
 5.10. Sběr papíru - 8. třída 

5.10. Dopravní hřiště Vyškov - 4. třída 

8.10. Trestní a rodinné právo - JUDr. Ţivěla, beseda pro ţáky 8. a 9. ročníku. 

9. a 10.10. Podzimní výstava zahrádkářů + školní fotosoutěţ 

14.10. Beseda s Ivou Večeřovou - hráčka týmu ČR na MS v basketbale (2. místo) 

15.a 16.10. Soustředění Křenováčku 

11.- 22.10. Testování SCIO - 6. třída 

19.10. Návštěva technického muzea - 6. třída 

20.10. Přírodovědný klokan 8. a 9. třída 

23.10. Druţina za školou - ukázky práce ve ŠD pro veřejnost 

26.10. Divadlo Bolka Polívky - Tři mušketýři - pořad pro 7. třídu 

26.10. Výstava hraček, návštěva „Kostnice“ Brno - 9. třída 

  Listopad 
 8. - 18.11. Testování SCIO - 9. třída 

11.11. Ţivot námořníka - Beseda s Ing. Janem Šťastným - 8. a 9. třída 

15.11. Islám, svět terorismu a kriminalita - DBP Brno - pořad pro ţáky 8. třídy 

19.11. Výchovný koncert manţelů Kocurových 

23.11. Okresní kolo ve futsale Vyškov 

25.11. Den otevřených dveří Integrované školy Bzenec - ţáci 9. třídy 

26.11. IPS ÚP Vyškov - 9. třída 

30.11. Sběr papíru - 8. třída 

  Prosinec 
 1.12. Vánoční fotografování   

9.12. Předvánoční Praha - 5. třída 

11.12. Soustředění dramatického krouţku 

12.12. Vystoupení Křenováčku a dramatického krouţku pro důchodce v Křenovicích 
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16.12. DRAK - vystoupení Brno 

17.12. Vánoční vystoupení Křenováčku 

21.12. Školní akademie 

  Leden 
 12.1. Školní kolo zeměpisné olympiády ţáků 7. aţ 9. třídy 

14.1. Testování Kalibro - finanční gramotnost, 9. třída 

21.1. Školní ples, předtančení ţáků 8. a 9. třídy 

31.1. Malování pro děti - 1. stupeň, Nehulíme, kreslíme - pro 2. stupeň (Dudek) 

  Únor 
 2.2. Moravské zemské muzeum - ţáci 7. třídy 

7.2. Zápis do 1. třídy 

10.2. Lyţování na Stupavě pro zájemce z řad ţáků 

12.2. Předtančení ţáků 9. třídy na plese v Hruškách 

14.2. Labutí jezero - návštěva Janáčkova divadla v Brně - ţáci 2. stupně 

16.2. DBP Brno - preventivní program - Drogy nebo aktivita - 7. třída 

17.2. Sběr papíru - 9. třída 

  Březen 
 2.3. Pythagoriáda 6. a 7. třída - školní kolo 

5. - 12.3. LVVZ pro zájemce ze 6. a 7. třídy 

7.3. Ţidovský a romský holocaust - ţidovské muzeum Brno - 9. třída 

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

9.3. DBP Brno - Čert a Káča - 1. a 2. třída 

10.3. Školní kolo recitační soutěţe 2. - 5. třída 

11.3. Image a ţivotní styl - přednáška pro 2. stupeň 

21.3. Matematický klokan, 2. - 9. třída 

21.3. Zahájení plaveckého výcviku pro 1 - 4. třídu 

24.3. Exkurze Vyškov - volba povolání, 7. a 8. třída 

24.3. 3., 6. a 9. třída v Brně - návštěvy různých muzeí a galerií 

26.3. Druţina za školou - ukázky práce ŠD pro veřejnost 

28.3. Jarní výstava hraček - návštěva výstavy 1. i 2. stupeň 

30.3. Návštěva praţské školy při velvyslanectví Ruské federace v Křenovicích, fotbal 

31.3. Poznávej se - návštěva výstavy v Brně, 7. a 8. třída 

  Duben 
 3.4. Křenováček - postupová přehlídka dětských folklorních souborů Brno 

4.4. DBP Brno - Kráska a zvíře - 1. a 2. třída 

5.4. IPS ÚP Vyškov - 8. třída 

6.4. Divadélko bratří Čapků - HK, Africká pohádka - 1. stupeň, W + V - 2. stupeň 

6. - 12.4. SCIO testy - 3. třída 

9.4. KOS - Jarmark 

9.4. Křenováček - vystoupení v Holubicích, beseda u cimbálu v Křenovicích 

12.4. DBP Brno - Šikana, kriminalita, drogy - obrana a prevence, pro 6. třídu 
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12.4. Sběr papíru - 9. třída 

13.4 Turnaj ve vybíjené O pohár Ţdánického lesa a Politaví (3. - 5. třída) 

16. - 17.4. Zahrádkářská výstava - soutěţ o nejhezčí květináč 

20.4. Den Země - 8. tř. návštěva přírodovědné expozice muzea v Brně 

20.4. 9. tř. - návštěva Mahenovy knihovny v Brně 

26. a 27.4. Přijímací zkoušky a pohovory - ţáci 9. třídy 

29.4. Síť sítí - beseda o sociálních sítích pro ţáky 2. stupně 

30.4. Pálení čarodějnic - rukodělné dílny 

30.4. Křenováček vystoupení na krajském kole postupové přehlídky DFS Stráţnice 

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

12.5. McDonald´s cup - kopaná 2. - 3. třída Brankovice 

14. a 15.5. Soustředění Drak a Dráček 

17.5. Moje volba - přednáška v rámci volby povolání pro 7. a 8. třídu 

 

Sexuální a reprodukční zdraví, plánování rodičovství, R.Uzel - DBP Brno, 9. 

třída 

18.5. Návštěva zámku ve Slavkově - 8. třída 

19.5. Dopravní hřiště - 4. třída 

20.5. McDonald´s cup - kopaná 2. - 3. třída, okresní kolo Vyškov  

21. a 22.5. Víkendové soustředění Křenováčku 

23. - 27.5. Testování kvalita školy 5. a 9. třída 

24.5. CVČ Luţánky Brno - Mediální výchova 9. třída 

25.5. Fotografování 

25.5. Sběr papíru 

28.5. Soustředění Drak a Dráček 

29.5. Vystoupení Draku - Jak se peklo zadluţilo (pro veřejnost) 

30.5. Vystoupení Draku - Jak se peklo zadluţilo (pro školu) 

  Červen 
 3.6. Den dětí Slavkov - 1. a 2. třída 

4.6. Soustředění Draku 

5.6. Jeţibaby z Babína - vystoupení Draku (pro veřejnost) 

7.6. Jeţibaby z Babína (pro školu) 

10.6. O pohár Ţdánického lesa a Politaví (3. - 5. třída) - turnaj ve vybíjené, Ţdánice 

11.6. Slavnostní otevření výstavy k 25. výročí festivalu Pod křenovskó májó 

12.6. Pod křenovskó májó - regionální přehlídka folklorních souborů 

14.6. Jeţibaby z Babína (pro mateřskou školu) 

15.6. Exkurze Brno - Moravská ústředna 8. třída + dívky 7. třídy. 

17.6. Sportovní den školy 

19. - 24.6. Škola v přírodě - 1. stupeň, Beskydy, Prostřední Bečva 

20. - 23.6. Poznávací zájezd - 2. stupeň, Beskydy, Horní Bečva 

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

    

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

 
Zpráva o činnosti školního metodika prevence ve školním roce  2010/2011 

 
 

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

oblastí. 

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

preventivním programu a spolupracovali při organizaci akcí a zajišťovali informace rodičů na 

třídních schůzkách nebo písemně.  

  Druhou oblastí jsou aktivity pro ţáky. Proběhly cekem čtyři jednorázové besedy pro        

6. – 9. třídu. Dětmi byly hodnoceny velmi kladně a nenásilnou formou mapovaly témata 

zločinů, kriminality, šikany, drog, problémů mladé generace, sexuálního a reprodukčního 

zdraví, terorismu i plánovaného rodičovství. Ţáci se setkali v Divadle Bolka Polívky 

s tvářemi známými z televizní obrazovky – PhDr. Ivanem Doudou, pplk. JUDr. Miloslavem 

Dočekalem dvakrát a s MUDr. Radimem Uzlem, CSc.  

Rodiče byli seznámeni na úvodních třídních schůzkách prostřednictvím třídních učitelů a 

letáků s nebezpečím šikany a obdrţeli informace o kyberšikaně, která se stala problémem 

číslo jedna nejen ve veřejném ţivotě, ale bohuţel i ve školách. 

Ve škole proběhla v průběhu školního roku tři jednání s rodiči problémových ţáků, která 

se týkala nevhodného chování dětí vůči spoluţákům. Ţáci, kteří měli problémy, byli průběţně 

sledování třídními učiteli i metodičkou primární prevence.  

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

nám informace a kontakty. 

                                                                                    

 

 

V Křenovicích 30. 6. 2011         Vypracovala Mgr. Dana Kubínková 
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Příloha č. 6 

 

Zpráva výchovného poradce – školní rok 2010/2011 

 
Práce v oblasti volby povolání byla zaměřena z počátku školního roku na výběr 

středních škol a středních odborných učilišť. Ţáci 8. a 9. třídy navštívili Úřad práce - IPS ve 

Vyškově, kde od pracovnice p. Doleţelové obdrţeli ţádané informace. Také jim byla 

umoţněna účast na Veletrhu škol ve Vyškově a v Brně. Spolu s VP se ţáci 8. třídy zúčastnili 

propagační přehlídky učňovských škol v Brně - profesní orientace ( L*FASHION PARTY). 

  V rámci předmětu volba povolání bylo pro ţáky 8. a 9. třídy zorganizováno 7 besed, 

při kterých byly ţákům představeny jednotlivé školy s nabídkou otevíraných učebních a 

studijních oborů a podmínkami přijetí. Velkým přínosem bylo pro ţáky 7. a 8. třídy zařazení 

do 2 letého projektu „Moje volba - moje budoucnost“. Tento projekt je dotován z prostředků 

EU a je zaměřen na podporu učňovského školství. Doposud proběhly 3 akce (beseda se 

zástupci SOU Brno - Bosonohy, exkurze v podniku Magnum a rodinném penzionu Selský 

dvůr ve Vyškově a exkurze v Moravské ústředně Brno). Ţáci mají moţnost poznání profese 

přímo v praxi (prohlídka pracoviště, zhotovení výrobků), coţ velmi oceňují. V konzultačních 

hodinách jsem průběţně podával informace rodičům a ţákům, které potřebovali k volbě své 

budoucí školy. Ţáci se mohli i letos hlásit na tři studijní obory. Pro kaţdý obor se vyplňovala 

přihláška zvlášť. Všechny zkontrolované přihlášky opatřené razítkem a podpisem ředitelky 

školy potom zákonní zástupci našich ţáků zasílali na příslušné školy do 15. 3. 2011. Také 

byly vydány zákonným zástupcům evidované zápisové lístky. K 30. červnu vypadá umístění 

našich ţáků na středních školách následovně: ve vyškovském okrese bude studovat 6 ţáků,    

v jiném okrese 13 ţáků. Jmenovité rozmístění - viz příloha č. 1.  

V oblasti práce s dětmi s poruchami učení a chování jsem aktualizoval seznam ţáků 

s těmito poruchami. Všichni vyučující byli s tímto seznamem seznámeni. Ve školním roce 

2010/2011 byli na škole integrováni dva ţáci (v 1. ročníku a v 6. ročníku), kteří pracovali 

podle IVP a s pomocí asistentů pedagoga. 

V září jsem se zúčastnil konference výchovných pracovníků ve Vyškově, kterou 

pořádala organizce PIAFFA Vyškov, v říjnu semináře výchovných poradců v PPP Vyškov,    

v únoru semináře v PPP Vyškov. V únoru proběhlo jednání s Mgr. Sehnalem, jehoţ 

výsledkem bylo zapojení naší školy do projektu „Moje volba - moje budoucnost“. V dubnu se 

konal Poradenský den na ZŠ Tyršova ve Vyškově, který byl zaměřen na moţnosti poradenství 

a intervence v podmínkách základní školy.  

  

 

 

V Křenovicích dne 26. 6. 2011                     Mgr. Miroslav Kramář, výchovný poradce 
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Příloha č. 7 

 

Školní družina ve školním roce 2010/2011 

 
V září jsme začali zvolna seznámením s pravidly ve školní druţině, prvňáčkům 

jsme pomohli naučit se orientovat ve "velké škole", ukázali jsme jim, kde máme v druţině 

hračky, hry, stavebnice atd. Povídali jsme si o tom, kde jsme byli s rodiči o prázdninách a 

kaţdý nám také svoji rodinu nakreslil. Aby nám co nejdéle vydrţelo krásné počasí, pomohli 

jsme mu výstavkou mnoha dalších sluníček. Práci s nůţkami jsme si procvičili výrobou 

veselých barevných ptáčků. Protoţe nám počasí přálo, trávili jsme hodně času na hřišti. 

Krásné obrázky vytvořené z lékařských špachtlí pomocí ubrouskové techniky se všem 

opravdu povedly. Abychom si zlepšili orientaci v čase, vyrobili jsme si hodiny. 

Říjen nás zahnal do tepla, a tak jsme toho náleţitě vyuţili. Pohádky nás nikdy 

nepřestanou bavit a my jsme nejprve shlédli na DVD a potom si i přečetli jedny 

nejoblíbenějších - Povídání o pejskovi a kočičce od pana Čapka. Konkrétně jsme se zaměřili 

na pohádku o tom, Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort. Toto povídání a některá další 

jsme pak ztvárnili v podobě komixu. Vyráběli jsme také veselé barevné ptáčky, kterými jsme 

ozdobili naši čerstvě zazimovanou palmu. Většinu dalších činností jsme zaměřili na výzdobu 

třídy před akcí "Družina za školou", která byla připravena pro rodiče, prarodiče i 

sourozence. Nejprve děti vytvořily pozvánky, dělali jsme stromy s barevnými podzimními 

listy, vymalovali jsme jsme dýně a stříhali a lepili strašidelná okýnka. Sobotní akce se velmi 

podařila. Lampičky, které jsme v sobotu namalovali, jsme v úterý dotvořili a dozdobili a ve 

třídě jsme pověsili duchy, abychom navodili atmosféru před nastávajícími podzimními 

"dušičkovými" prázdninami. 

Letošní listopad byl nezvykle teplý a Martin na bílém koni se poněkud opozdil. Přesto 

jsme činnost v druţině provozovali ve třídě, protoţe na hřiště uţ se jít nedalo. 

Kromě obvyklých her se stavebnicemi a kostkami jsme samozřejmě zase tvořili a vyráběli. 

Vymalovali a vystříhali jsme si barevné hady, technikou quilling (smotávání a slepování 

prouţků papíru) jsme sestavili a slepili květiny a domečky. Na černý papír jsme bílou 

pastelkou malovali pavučinu a z drátků a alobalu jsme vytvořili pavoučky. A protoţe uţ začal 

Advent, povídali jsme si o tom, komu posíláme vánoční přání a ţe všichni také píšeme dopis 

Jeţíškovi. Tak jsme navrhovali známky s vánoční tématikou. 

Začátkem prosince jsme všichni čekali na dárky od Mikuláše, a tak jsme si figurky 

čertů a Mikulášů vyrobili, abychom si to čekání trochu zkrátili. Zimní atmosféru jsme ještě 

znásobili vystříhanými sněhovými vločkami, které jsme vystavili ve třídě a ozdobili jsme jimi 

o okna třídy. Povídání o zimních radovánkách jsme ztvárnili i na výkresy. Připomněli jsme si 

den zimního slunovratu, krátké dny a s tím moţnost prohlédnout si při jasném počasí i noční 

oblohu. Povídali jsme si o tom, co všechno lidé v seskupení hvězd viděli a dodnes vidí a 

podle obrázků jsme si spoustu souhvězdí vytvořili. 

Práce ve školní druţině byla začátkem ledna trochu neuspořádaná. Vzhledem k 

nemoci vychovatelky se zde střídali vyučující 1. stupně a činnost proto měla volnější 

charakter. Dětem se to líbilo, protoţe si zahráli na počítačích víc, neţ je obvykle zvykem. V 

polovině měsíce se vše dostalo do normálních kolejí a stihli jsme ještě hodně práce. Děti 

kreslily vánoční dárek, který jim udělal největší radost. 

Seznámili jsme se s pověstmi českého národa a skupinky pak malovaly výjev, který je na 

některé z pověstí zaujal. Pak jsme vytvářeli "akvárium s mořskou pannou" a děti si také 

vymyslely a vytvořily vlastní stolní hru. Výrobky byly více či méně zdařilé, ale určitě se 

všichni něco nového dověděli a naučili. V pondělí 31.1., kdyţ děti dostávaly pololetní 

vysvědčení, přišla za námi "jedničková víla" a přinesla nám za odměnu za dobrou práci v 1. 

pololetí nové hry, hračky a stavebnice. Snad všem udělaly radost. 
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V únoru jsme pracovali s geometrickými tvary a s osovou souměrností. Sestavovali 

jsme klasické pohádky - k obrázku jsme hledali správný text a ve správném pořadí jej lepili na 

papír. Prváci sestavovali pohádku "O veliké řepě". Také jsme soutěţili - soutěţ se jmenovala 

Znáš svoje tělo? a úkolem jednotlivých druţstev bylo nalepit na nakreslenou postavu názvy 

částí těla a orgánů, tam kde se nacházejí. Koncem února jsme tvořili prostírání pomocí 

otiskování šablon zvířátek a jejich dokreslením pomocí konturovací tuţky (prostírání se můţe 

prát). 

Začátek března byl ve znamení chřipek, především v 1. a 2. třídě. Vytvářeli jsme 

zvířátka - opičky a hady - houpající se na hrazdě. Před jarními prázdninami jsme začali 

plánovat "Druţinu za školou", takţe jsme připravili pozvánky. Jarní prázdniny byly letos 

skutečně jarní, takţe i činnost po návratu z prázdnin se orientovala na jarní výzdobu. Motýlky 

a květinami jsme vyzdobili třídu, na okna jsme vyrobili veselé rámečky s kytičkami a ptáčky. 

V takto jarně vyšňořené třídě probíhala naše letošní druhá "Družina za školou". Tentokrát 

děti se svými maminkami postupovaly po různých soutěţních stanovištích, kde za splněné 

úkoly získávali klíč k zašifrované hádance. Odpověď na tuto jarní hádanku byla odměněna 

sladkým lízátkem. Maminky si vypily kávu a ochutnali medovník a společně s dětmi se dobře 

bavily nejen při soutěţi. 

Duben byl především ve znamení jara a velikonoc. Malovali jsme jarní květiny a také 

jsme se o nich snaţili co nejvíc dozvědět. Na ţivé jarní květiny jsme si vyrobili vázy – 

sklenice jsme obalovali vlhkými ubrousky a po uschnutí dozdobili ubrouskovou technikou. 

Pouţili jsme ubrousky s jarními motivy. Pro tvorbu velikonoční dekorace jsme si nejprve 

nabarvili květináčky a zasadili jsme do nich čočku. Pak jsme barvili a pomocí barevných 

kulatých samolepek ozdobili kraslice. Kraslice jsme umístili do vzrostlé čočky a přidali 

barevná peříčka. Další činností byla výroba papírových pohádkových postav, se kterými jsme 

sehráli několik pohádek. Od českých pohádek jsme přešli k povídání o Indiánech a vytvořili 

jsme si krásné barevné indiánské totemy. 

V květnu uţ nás sluníčko lákalo především ke hrám na hřišti, ale ve třídě jsme jsme 

byli také pikní – vyráběli jsme si přívěsky z korálků, z papíru, provázků a brček jsme vytvořili 

„lezoucí zvířátka“ a s naší praktikantkou krásné medvídky s koulejícíma očima. Z barevného 

papíru jsme skládali slony a hrochy. Ve třídě i na hřišti jsme hráli spoustu her. 

Červen přál pobytu na hřišti, takţe ve třídě jsme vyráběli pouze barevné příšerky, 

které by měly stát na vodě a z vlny jsme tvořili panenky a panáčky, které lze pouţít jako 

čistítko na mobil. V předposledním červnovém týdnu jsme byli v Beskydech ve škole 

v přírodě a potom uţ nás čekaly dlouhé prázdniny… 

 

 

31. 7. 2011                                                                    Kamila Mazálková 

                                                                             vychovatelka ŠD 
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Výroční zpráva MŠ za rok 2010-2011 
 

 

Základní charakteristika školy:   

 

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

Jméno ředitele školy: Ing. Weidingerová Helena 

Jméno vedoucí učitelky MŠ: Orálková Lenka 

Telefon: 544 223 239 

Kapacita školky: 60 dětí 

E-mailová adresa: skolka@zskrenovice.cz 

Provoz školky: 6.30 – 16.30 hodin 

 

 

Celkový počet přihlášených dětí k 1. 9. 2010: 56 dětí, z toho jedno dítě na polodenní 

docházku, ostatních 55 na docházku celodenní. 

Průměrný počet dětí na jednu třídu: 28 dětí 

Personální zabezpečení: 4 pedagogičtí pracovníci 

                                          3 provozní zaměstnanci, včetně kuchařky 

 

 

Výsledky výchovy a vzdělání: 

Cíl MŠ: vytvořit pro dítě prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů 

k jeho aktivnímu rozvoji učení. 

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

společenství, v němţ ţije, která má osvojenou širokou škálu vědomostí a návyků, základních 

schopností a postojů, odpovídající věku a moţnostem dětí. Dítě, které bez zábran vyjadřuje 

své vlastní pocity, dítě spokojené. 

Název našeho školního programu je „Čtyřlístek“. 

 

Tento školní program obsahuje pět podtémat: 

1. podtéma: „Chci poznat sám sebe“ 

2. podtéma: „Nejsem sám na světě“ 

3. podtéma: „Objevujeme svět“ 

4. podtéma: „Nechci stát opodál“ 

5. podtéma: „Ţiji zdravě, ţiji rád“ 

 

 

Tak jak v minulých letech byla tato podtémata rozpracována dále do tematických částí, které 

jsou součástí třídního programu. Pro obě třídy jsou stejná, ale jiţ přímo ve třídě jsou 

přizpůsobena věku a individuálním potřebám dětí. 

Hodnocení probíhá vţdy po skončení tematické části. 

Program je zpracovaný podle Kurikula podpory zdraví v MŠ a splňuje poţadavky RVP. 

Děti byly rozděleny ve 2 třídách s celodenním provozem. 

Třída Sluníčka: děti předškolního věku, doplněná o sourozence a děti mladší. 

Třída Kytičky: děti 3-5leté. 

Předškolní děti absolvovaly předplavecký výcvik ve Vyškově. 

Jedenkrát týdně probíhala výuka anglického jazyka pod vedením zkušené lektorky angličtiny. 

Jedenkrát za 2 týdny byl krouţek keramiky. 

Jedenkrát za 2 týdny byla pro rodiče logopedická poradna pod vedením klinické logopedky. 
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Odklad školní docházky: 5 dětí. 

 

Na první rodičovské schůzce v srpnu 2010 byl odsouhlasen provoz MŠ a rodiče byli 

seznámeni s plánem a řádem školy. 

Rodičovský příspěvek: 120,-Kč/měsíc, od ledna 2011 zvýšen na 200,-Kč/měsíc. 

 

 

Mimoškolní aktivity: 

- divadlo v MŠ: 7x 

- divadlo v MŠ Hrušky: 2x 

- účast na podzimní výstavě, kde děti vystavovaly své výrobky 

- Mikulášská nadílka 

- vánoční besídka pro rodiče s posezením 

- divadlo Polárka v Brně: „Jen počkej zajíci“ 

- divadlo B. Polívky: „Pohádka o třech sněhulácích“ 

-                                 „Kalupinka a Kašpárek“ 

- karneval v MŠ 

- přednáška s videem pro děti – „Pozor oheň, první pomoc“ – p. Kříţ, zástupce velitele 

hasičů 

- kino Slavkov: pásmo pohádek 

- koncert váţné hudby pro MŠ v Hruškách 

- besídka pro maminky – sál OÚ 

- polodenní výlet do EKO centra v Babicích nad Svitavou, program: „Lesní tajemství“ 

- návštěva a prohlídka hasičské zbrojnice 

- divadelní představení Draku v sále obecní hospody 

- výlet na Urbánek ve Slavkově 

- cesta za pokladem – Den dětí 

- opékání špekáčků 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

Vánoční tvoření – 1 pracovník 

Slavnosti v MŠ pro děti a rodiče – 1 pracovník 

Edukativní skupinky – 1 pracovník 

 

 

Investiční výdaje: 

 

V měsíci únoru proběhl zápis dětí do MŠ, výsledek bylo zvýšení počtu o 15 dětí.  

Zastupitelstvo obce proto rozhodlo o znovuotevření třídy MŠ na Václavské ulici. V měsíci 

červnu začala přestavba na podmínky splňující provoz  pro MŠ. Otevření bude 1. 9. 2011. 

- rekonstrukce budovy na Václavské ulici 

- nákup hraček, pomůcek, loţního prádla – Václavská ul. 

- nákup nábytku – hrací koutek, skříně na lehátka a lůţkoviny – Václavská ul. 

- rekonstrukce WC a umývárny – Bří. Mrázků 

- oprava malování – Bří. Mrázků 

 

 

                                                                                                          Zapsala dne 11. 7. 2011 

                                                                                        Lenka Orálková – vedoucí učitelka MŠ   


