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
2011/2012
Část I.
Základní charakteristika školy
a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov
Adresa: Školní 140
683 52 Křenovice
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Křenovice
Ředitel školy: Ing.Helena Weidingerová
Odloučené pracoviště: 683 52 Křenovice, Bratří Mrázků 12 – MŠ (dvě třídy)
683 52 Křenovice, Václavská 294 – MŠ (jedna třída)
Škola sdružuje: Základní škola
kapacita: 250 žáků
Školní družina
kapacita: 40 žáků
Školní jídelna základní školy
kapacita: 275 jídel
Mateřská škola
kapacita: 85 dětí
Školní jídelna mateřské školy
kapacita: 80 jídel
telefon: 544 223 073 fax: 544 223 131 e-mail: skola@zskrenovice.cz www.zskrenovice.cz
Od školního roku 2011/2012 je celá základní škola (1. až 9. ročník) umístěna v hlavní budově na Školní
ulici č. 140. Na Václavské ulici, kde byl dosud 1. a 2. ročník základní školy, byla provedena nákladná
rekonstrukce a byla zde zřízena další třída mateřské školy (kapacita 25 dětí). Stravování je zde vyřešeno
výdejnou, pro kterou připravuje stravu školní jídelna na Školní ulici.
b) Úplná škola
Školní rok
2010/2011

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků
k 30. 9.

Průměrný počet žáků
na třídu

1.stupeň

5

5

70

14.00

2.stupeň

4

4

49

12,25

Celkem

9

9

119

13,22

Údaje jsou shodné se statistickým hlášením – k 30. 9. 2011.
V průběhu roku se další dvě žákyně přistěhovaly, takže na konci roku bylo žáků 121.
(110 žáků z Křenovic, 7 žáků z Hrušek, 2 ze Zbýšova, 1 ze Šaratic a 1 z Vážan)

c) Malotřídní nebo neúplná škola: 0
Málotřídní škola má alespoň v jedné třídě zařazeny žáky více ročníků.
Neúplná základní škola má ročníky jen 1.stupně nebo jen 2.stupně, úplná základní škola má ročníky prvního i druhého stupně
(ne nutně všechny)

Školní rok
2009/2010

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Malotřídní ZŠ

-

-

-

Průměrný počet
žáků na třídu
-

Neúplné ZŠ

-

-

-

-

1

d) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 12 (ve 2. pololetí 13)
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 10,1
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
ŠVP pro ZV- Otevřená škola

Číslo jednací

V ročníku

----

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: - nejsou

g) Zařízení školního stravování
Typ jídelny

Počet

ŠJ - úplná
ŠJ – vývařovna
ŠJ – výdejna
Náhradní stravování

1
1
-

děti a žáci
84
24
-

Počet strávníků
zaměstnanci školy a důchodci
19
3
-

ostatní*
0
0
-

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

h) Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2011
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

i)

3
2,3

Školní družina, která je součástí základní školy

ŠD
celkem

počet oddělení ŠD
2

počet dětí ve ŠD
38

počet vychovatelů ŠD
fyzicky 2 / přepočteno 1,3

Z činnosti školní družiny :
Školní družina je na naší škole od 1. 9. 2010 zpoplatněna. Ve školním roce 2011/2012 ji navštěvovalo
19 žáků prvního a druhého ročníku a 19 žáků třetího a čtvrtého ročníku.
Informace z činnosti školní družiny byly každý měsíc podrobně popisovány na webových stránkách
školy včetně bohaté fotodokumentace. Několikrát za rok se konaly víkendové akce „Družina za školou“,
které se zúčastňovali žáci i se svými rodiči.
Na základě žádosti, která byla podána v září 2010 na Krajský úřad Jihomoravského kraje, byla kapacita
družiny od 1. 9. 2011 navýšena na 40 žáků.
j)

Školní klub – na škole není

Část II.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
1.

Odborná kvalifikace

Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně kvalifikovaných

12/11,59
11/10,68

100%
92%

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/12 nastoupili na školu: 0

2

3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/12 nastoupili na školu: 2
Po několikaleté přetržce se vrátila na školu Mgr. Romana Sittová, aprobovaná učitelka anglického a
českého jazyka a převzala na zkrácený úvazek výuku angličtiny v 5. až 9. ročníku.
Mgr. Veronika Pouchlá nastoupila zpět po rodičovské dovolené a převzala třídnictví ve 4. ročníku.
Od března 2012 vystřídala Mgr. Veroniku Pouchlou (dlouhodobá neschopenka – rizikové
těhotenství) na část úvazku Mgr. Zdenka Obhlídalová. Zbytek úvazku – anglický jazyk ve 3. a 4.
ročníku převzal do konce školního roku Tomáš Svoboda.
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/12 odešli ze školy: 2
Mgr. Martě Sloukové skončila 30. 6. 2011 pracovní smlouva – zástup za rodičovskou dovolenou
Mgr. Veroniky Pouchlé.
Mgr. Evě Fikejsové (učitelce anglického jazyka) skončila 30. 6. 2011 pracovní smlouva na dobu
určitou.
5. Nepedagogičtí pracovníci - počet :
- Školník, uklízečky a hospodářka: fyzicky 4 / přepoč. 3,81
- Kuchařky a vedoucí školního stravování: fyzicky 3 / přepoč. 2,3
6. Věkové složení učitelů (včetně vychovatelek školní družiny a asistentů pedagoga)
Učitelé

Věk

Muži
2/3*)
1
0
0
1
4/5*)
0

do 35 let
35-50 let
nad 50 let (ne důchodce)
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená
*) Zástup za Mgr. Pouchlou

Ženy
3/2*)
3
4/5*)
0
1
11/11*)
1

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Zúčastnění
pracovníci
všichni
Andrýsková
Šafářová, Šujanová
Kramář
Patschová
Šafářová
Kubínková
Kokešová
Kramář
Kokešová
Kubínková
Kokešová
Weidingerová
Kokešová
Kubínková
Patschová
Šafářová
Kokešová
Kubínková

Typ kurzu
BOZP a PO
Tvorba interaktivních materiálů
Evropské jazykové portfolio
Seminář AŠSK
Portrét a figura
Základy typografie a tvorba textového dokumentu
Extrémismus
Kvalita školy
Schůzky výchovných poradců a poradenské dny
Workshop o odpadech
Schůzky metodiků prevence
Nová paradigmata v ochraně přírody
Pedagogická dokumentace
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě
Školení MPP
Mozaikové zrcadlo
Školení ICT - Excel
Tance na Brněnsku
Vedení komunitního kruhu, Hodnocení chování
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Školení ICT
Základy finanční matematiky
Setkání metodiků ICT
Konference „Vaše škola“
KONEV – konference environmentální výchovy
Konference RVP
Zdravotnické školení – základní norma zdravotnických znalostí a AED
Proč svítí světlušky, aneb tajemství luminiscence
Integrovaná přírodověda – Počasí a podnebí
Školení anglického jazyka pro 1. a 2. třídu
Prezentace středních škol – Optimalizace škol - Úřad práce
Elektronická registrace žáků do okresních kol olympiád
Změny v právních předpisech platné od 1. 1. 2012
Škola v pohybu
Raketové sporty
Fyzikální pokusy pro přírodovědu 1. supně
Metodické školení ředitelů
Evropská unie – téma pro učitele zeměpisu
Activ Board
Seminář k reformě financování regionálního školství
Bezpečně v kyberprostoru
Zkvalitnění výuky anglického jazyka n základních školách v Jihomoravském kraji
Povinnosti vyplývající z chemické legislativy ve školách
Anglická gramatika hrou pro 2. stupeň
Rozdílné úrovně ve výukové skupině anglického jazyka
Motivační náměty do zeměpisu
Jak učit učivo „Atomy a záření“
Elektrický proud v polovodičích
Porady ředitelů
Moderní pohled na problematiku periodické soustavy prvků
Dyskalkulický žák na 2. stupni ZŠ
Finanční gramotnost
Úprava textového dokumentu – použití stylů
Školení Moodle
Odpady a co s nimi?
Konference pro učitele anglického jazyka
Porada ředitelů festivalů
Didaktické hry v matematice
Atletika na ZŠ
Bruslení
Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku
Bezpečně a hravě na in line bruslích
Právní povědomí žáků
Tvořivá angličtina

Andrýsková
Weidingerová
Andrýsková
Kokešová
Kokešová
Andrýsková
všichni
Kramář
Patschová
Šujanová,
Šafářová, Pouchlá
Kramář
Pospíšil
Weidingerová,
Bartáková
Patschová
Kokešová
Odrazil
Weidingerová
Kokešová
Šafářová
Weidingerová,
Kokešová
Kubínková
Šafářová, Sittová
Kramář
Sittová
Sittová
Pospíšil
Pospíšil
Pospíšil
Weidingerová
Kramář
Weidingerová
Pospíšil
Andrýsková,
Kokešová
Šafářová
Kokešová
Šujanová
Kokešová
Šujanová
Kokešová
Kokešová
Kramář
Kokešová
Kubínková
Šafářová

8. Romský asistent: ne
9. Jiný asistent : ano
1asistent pedagoga pro integrovanou žákyni s poruchou chování - ve 2. ročníku
1asistent pedagoga pro integrovaného žáka s lehkým mentálním postižením – v 7. ročníku
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Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet žáků

1.
2.
3.
4.
5.

12/13
15
18/19
15
10

Prospělo s
vyznamenáním
1.pol. / 2.pol.
12
/
11
14
/
15
9
15
/
15
13
/
13
/
11
131313
6
6 0
/
7

Celkem za I. stupeň

70/72

60

/

6.
7.
8.
9.

12
16
10
11

7
7
5
344
3

/
/
/

7
6
5

Celkem za II. stupeň

49

Celkem za školu

119/121

Prospělo
0
1
3
2
4

Neprospělo

/
/
/
/
/

2
0
4
4
3

/

13

5
9
5

/
/
/

5
10
5

/

3 88

/

8

22

/

21 27

82

/

80 37

59 10

Opakují

0

/

0

0

/

28 0

/

0

0

/

41 0

/

0

0

Od druhého pololetí se přihlásila Adéla Bělunková – 1. ročník a Aneta Bělunková – 3. ročník.
2. Snížený stupeň z chování
Stupeň chování
2
3

Počet
0
0

% z počtu všech žáků školy
0%
0%

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2011/2012: 0 hodin
průměr na jednoho žáka: 0 hodin
4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných : ne
5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Gymnázia

SOŠ a učeb. Učební
obory
obory Konzervatoř
4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium
s maturitou bez mat.

Školní rok 2010/11
Počty přijatých žáků

0

1

0

8

3

(podrobný rozpis rozmístění jednotlivých žáků do škol – viz příloha č.1)
6. Počet absolventů ZŠ:
Ročník
9. ročník
nižší ročník
Celkem

Počet žáků
11
0
11

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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0

Část V.
Správní řízení ředitele
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí
Rozhodnutí ředitele
O odkladu povinné školní docházky podle § 37
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37
O přijetí k základnímu vzdělávání

Počet

Počet odvolání

6
0
23

0
0
0

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2011/2012: zapsaných 19, nakonec nastoupilo jen 12 (6
odkladů + jedna zapsaná žákyně ze Zbýšova se o prázdninách odstěhovala a nenastoupila – zákonní
zástupci nedali škole vůbec vědět.
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2012/2013: zapsaných 29, nastoupilo 22 žáků. Bylo
vydáno 6 rozhodnutí o odkladu. Jedna žákyně (Barbora Brázdová), která navštěvovala MŠ
v Křenovicích, šla k zápisu mimo místo bydliště - do Brna. Jedna přijatá žákyně (Alex Bělunková) se o
prázdninách odstěhovala.
Část VI.
Další údaje o škole
1. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola nebyla v tomto školním roce zapojena do žádného takového programu.
2. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Kvalifikační studium EVVO – Mgr. Regina Kokešová – pokračuje z minulého roku
Celoroční studium anglického jazyka pro pokročilé – Mgr. Helena Šafářová, Mgr. Veronika
Pouchlá (pedagogové se podílí na úhradě)
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, stále
pokračuje.
4. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
- Základní škola i mateřská školka spolupracují s okolními školami a školkami (Hrušky, Zbýšov,
Šaratice). Pořádáme společné akce pro děti – výchovné koncerty, divadelní představení, školy
v přírodě apod. Pedagogičtí pracovníci mívají zase společná školení zaměřená na různé výukové a
výchovné problémy žáků.
-

Se školou spolupracoval již čtyřicátým devátým rokem dětský folklorní soubor Křenováček samostatný právní subjekt. Na jeho vedení se podílí i zaměstnanci školy - Mgr. Regina Kokešová a
Ing. Helena Weidingerová. Ve školním roce 2011/2012 zaznamenal hlavní soubor několik úspěchů.
28. 8. vystoupil Křenováček v dětském programu Mezinárodního folklorního festivalu Brno.
9. – 11. 9. byl soubor hostem Mezinárodního folklorního festivalu v Luhačovicích.
18. 12. koncertoval Křenováček společně s dětským souborem Kuřátka z Chrudimi v kostele
v Rybné nad Zdobnicí, 19. 12. pak uspořádaly oba soubory vánoční koncert pro chrudimské školy a
večer představení pro veřejnost. Soubor Kuřátka se na oplátku zúčastnil vystoupení na festivalu Pod
křenovskó májo na začátku června v Křenovicích.
Mimo uvedené akce byla i další vystoupení (Holubice – beseda s důchodci, Křenovice – vánoční
koledování, vítání občánků, pálení čarodějnic,….). Soubor také uspořádal dvě soustředění
s přespáním na Domě dětí.
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Přípravku Křenováčku navštěvují děti od tří do sedmi let. Celý soubor i s přípravkou se tradičně
s úspěchem představil na vystoupení v předvánočním období a na 26. ročníku folklorního festivalu
Pod křenovskó májó.
-

Od roku 1998 působí při škole Křenovské občanské sdružení dětí a mládeže (KOS) – viz příloha
č. 2. V jeho vedení pracuje Mgr. Jitka Schovancová, Ing. Valéria Bartáková a Mgr. Hana Patschová.
Pod hlavičkou KOSa pracovaly ve školním roce 2011/2012 různé kroužky – např. Dramatický
kroužek, Keramické kroužky, 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 KOSa. Informace o kroužcích najdou zájemci na stránkách školy.

-

Účast na projektu „Moje volba, moje budoucnost“ – žáci 8. a 9. ročníku v rámci volby povolání –
podrobnosti viz zpráva výchovného poradce v příloze č. 5.

-

Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“ – žáci 1. stupně dostávají bezplatně ovoce, ovocné
šťávy apod.

-

První stupeň školy je zapojen do projektu „Zdravé zuby“

-

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

-

žáci všech ročníků měli možnost využívat nákup dotovaných mléčných výrobků

5. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti.
-

Vzhledem k tomu, že anglický jazyk se učí všichni žáci již od 1. ročníku (se souhlasem zákonných
zástupců) v rámci povinných předmětů, nebyl ani letos zřízen kroužek anglického jazyka.

-

„Duhová dílna“, díky níž se děti podle svého zájmu seznamují s různými výtvarnými technikami,
pracovala i letos pod vedením Mgr. Hany Patschové. Pokračoval i kroužek „Tiffany“.

-

V práci pokračovaly i další kroužky, které fungovaly pod hlavičkou KOSa - viz příloha 2.

-

Pro žáky prvního až čtvrtého ročníku byl opět organizován plavecký výcvik v plavecké škole ve
Vyškově. Ve školním roce 2011/2012 se k nim přidal i pátý ročník, takže na plavání jezdil celý
první stupeň.

-

Družina za školou – několik setkání dětí i rodičů v družině o víkendu – společná výroba různých
výrobků. Akce se setkala s velkým ohlasem.

-

Pro zájemce z řad žáků sedmého až devátého ročníku byl uskutečněn týdenní lyžařský kurz
(Mgr. Miroslav Kramář a Mgr. Regina Kokešová).

-

Velmi úspěšný kroužek fotografický pro žáky 1. stupně vedl pan Jakubčík ve spolupráci s p. uč.
Andrýskovou.

-

Mimoškolní a volnočasové aktivity školy a účast školy v soutěžích a olympiádách jsou shrnuty
v přehledu – viz příloha č. 3.

-

Všichni žáci školy měli možnost pracovat v rámci výuky na počítačích v počítačové učebně (žáci 1.
a 2. třídy měli k dispozici šest počítačů přímo ve svých třídách.

-

Všichni žáci 5. až 8. ročníku měli kromě toho jednu hodinu týdně povinného předmětu „Informační
a komunikační gramotnost“, kde se postupně v jednotlivých ročnících seznamovali s programy
7

Word, Excell, Power Point, Zoner Callisto a pracovali s internetem. Žáci 9. ročníku pracovali
celoročně v rámci výtvarné výchovy s grafickými programy na počítačích.
-

Ve všech ročnících základní školy se již učilo podle nového školního vzdělávacího programu
„Otevřená škola“.

-

Jako správce výpočetní techniky pracoval i nadále pan Pavel Doležal. V tomto školním roce došlo
k dalšímu vylepšování technického vybavení. Ve školním roce 2011/2012 bylo ve všech učebnách
základní školy dokončeno zabudování dataprojektorů. Ve čtyřech třídách 1. stupně to byly
dataprojektory interaktivní, v dalších šesti učebnách dataprojektory „obyčejné“. Ale i tyto
dataprojektory lze připojením zařízení „e-beam“ (na škole jsou dvě) „zinteraktivnit“. Téměř všichni
vyučující měli k dispozici školní notebooky, které využívali jednak pro svou práci a přípravy, ale
především pro interaktivní výuku spolu s dataprojektory. Do několika předmětů byly zakoupeny
interaktivní učebnice (český jazyk a prvouka v 1. ročníku, dějepis v 8. a 9. ročníku, zeměpis na 2.
stupni a přírodopis v 8. ročníku). K dispozici byla také videa, CD i DVD přehrávače, digitální
fotoaparáty, digitální kamera, několik multifunkčních zařízení, mikroskopy a nově také vizualizér.
Všechny pevné počítače (v počítačové učebně a ve sborovnách) i notebooky v celé budově školy
jsou propojeny do společné sítě s možností připojení na internet (mikrovlnné připojení), a to i
bezdrátově. Několik počítačů mají k dispozici i děti navštěvující školní družinu a MŠ.

-

Velkou odezvu z řad rodičů i občanů měly i nadále webové stránky naší školy, které byly
pravidelně aktualizovány a podílela se na nich většina vyučujících základní i mateřské školy.
Hlavním koordinátorem stránek školy byla i v tomto školním roce 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 kroužky mohou děti
navštěvovat, co bude na oběd, jakých aktivit a projektů se škola účastní atd. Součástí stránek je i
PowerPointová prezentace o škole, kterou vytvořili samotní žáci.

-

Alespoň jednou měsíčně pomáhali žáci nejstarších tříd pod dohledem vyučujících se sběrem papíru
na sběrném dvoře.

-

Žáci se každoročně zúčastňují Výstavy zahrádkářů, kde se představují svými výkresy, výtvory a
prezentacemi a jsou zapojeni do soutěže.

-

Jako každý rok byl pořádán pro občany školní ples. Letos mělo opět obrovský úspěch předtančení –
polonéza – kterou si pod vedením p. uč. Kokešové připravili absolventi školy spolu s některými
mladšími i staršími (bývalými) spolužáky.

-

Ve školním roce pokračoval v práci tým 14 redaktorů (z žáků 4. až 9. třídy) a pod vedením p. uč.
Andrýskové vydával školní časopis Quack.

-

Zástupkyně ředitelky pracovala i letos v zastupitelstvu obce.

Část VII.
Opravy a rekonstrukce
-

O hlavních prázdninách po skončení školního roku 2011/2012 byla provedena částečná
rekonstrukce sborovny 2. stupně: byl instalován sádrokartonový podhled s novým zářivkovým
osvětlením, bylo vymalováno, položen nový koberec a částečně byl vyměněn i nábytek.

-

Sádrokartonové podhledy, nové zářivkové osvětlení a vymalování bylo provedeno v učebně číslo 3
(družině) a také v učebně číslo 9.

-

Na základě požadavků hygieny byly nainstalovány osoušeče rukou na žákovských WC.
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-

Byla provedena inovace PC učebny – nový software serveru a s tím související další práce – nový
moodle, nová doména

-

V učebně 2. třídy byl nainstalován napevno interaktivní snímač e-beam pro interaktivní výuku.

Část VIII.
Poradenské služby v základní škole – viz příloha č. 6
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)
a) počty
výchovný poradce
školní metodik prevence

fyzický počet
1
1

kvalifikace, specializace
učitel
učitel

dosažené vzdělání
vysokoškolské
vysokoškolské

školní psycholog
školní speciální pedagog

Úvazek
-

kvalifikace, specializace
-

dosažené vzdělání
-

b) věková struktura
výchovný poradce
školní metodik prevence
školní psycholog
školní speciální pedagog

do 35let
-

35 – 50 let
-

50 let–důch. věk/z toho důchodci
1/1
1/0
-

c) další vzdělávání poradenských pracovníků
Oba pracovníci neabsolvovali v tomto školním roce žádné speciální studium svého zaměření.
Průběžně se zúčastňovali aktuálních seminářů a jiných setkání organizovaných SSŠ a PPP v oblasti
výchovného poradenství a primární prevence.
2. Finanční prostředky na poradenské služby nebyly čerpány ze žádných zdrojů.
3. Integrované žáky máme na škole dva, od 2. pololetí 2011/2012 jsou tři
Ve 2. ročníku byla integrována žákyně s poruchou chování - pracuje podle IVP s asistentkou pedagoga.
Další žák 2. ročníku s poruchou učení byl doporučen k integraci ve 2. pololetí (bez asistenta).
V 7. ročníku byl integrován žák s lehkým mentálním postižením – 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 žáků především v diskusi k negativním jevům hlavně v rámci výuky občanské výchovy a
v třídnických hodinách. V naší škole v uplynulém školním roce nedošlo k žádným výrazným sociálně
patologickým jevům.
2) Bylo uskutečněno několik besed s tématy – šikana, trestní odpovědnost, drogy, mezilidské vztahy.
3) Jednotlivé případy řešil preventista primární prevence ve spolupráci s třídními učiteli, výchovným
poradcem a s vedením školy.
V Křenovicích dne 25. 8. 2012

Ing. Helena Weidingerová
ředitelka školy
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Příloha č.1

Rozmístění vycházejících žáků – školní rok 2011/2012
9. ročník:
ŽÁK

ŠKOLA

OBOR

1.

Anders Tomáš

Vinařství

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bulva Filip
Cupák Martin
Fuksa Radek
Le Filip
Novotný Radim
Podsedník Michal
Spáčil Petr
Grossová Monika
Jarošová Romana

Elektrotechnik
Informační technologie
Mechanik opravář motorových vozidel
Slaboproudá elektrotechnika
Logistika finanční služby
Obchodní akademie
Slaboproudá elektrotechnika
Ekonomika a podnikání
Zubní instrumentářka

SOŠ vinařská a SOU zahradnické, Valtice,
Sobotní 116
ISŠ Sokolnice 496
ISŠ-COP Brno, Olomoucká 61
ISŠ automobilní, Křižíkova 15, Brno
SPŠ elektrotechnická, Kounicova 16, Brno
SŠ informatiky a spojů, Čichnova 23, Brno
OA a VOŠ, Pionýrská 23, Brno
SPŠ elektrotechnická, Kounicova 16, Brno
ISŠ- COP Brno, Olomoucká 61
SZdrŠ a VZdrŠ Merhautova 15, Brno

7. ročník:
ŽÁK
1. Hrbotický Adam

ŠKOLA

OBOR
Gymnázium všeobecné - šestileté
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Gymnázium, Křenová 35, Brno

Příloha č. 2

Křenovské občanské sdružení dětí a mládeže
ve školním roce 2011/2012

a) Základní charakteristika
Občanské sdružení KOS mělo v tomto období více než 200 členů.
Činnost sdružení v průběhu roku byla zaměřena na několik oblastí:
- na volnočasové aktivity pro předškolní děti a jejich rodiče,
- na mimoškolní aktivy žáků ZŠ Křenovice a
- na aktivity pro mládež a širokou veřejnost.
Hlavní část aktivit tvořily sportovní, kulturní, výtvarné akce a dílny.
b) Kroužky a jejich aktivity
Pod hlavičkou KOSu pracovaly ve školním roce tyto kroužky:
 odbíjená juniorky - vedoucí J. Holomek,
 dramatický kroužek DRAK - vedoucí K. Mazálková,
 keramický kroužek /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,
 kroužek práce se sklem – vedoucí H. Patschová
 výtvarný kroužek pro chlapce (1. a 2. třída)- H. Šafářová
Vedoucí kroužků připravovali pro své členy během školního roku různé akce, a to nejen v
rámci pravidelných tréninků a schůzek. Všichni vedoucí kroužků pracovali s dětmi bezplatně.
Výčet některých akcí:
 Mikulášské sportování
 Sportovní akademie
 Turistický výlet na Hádek
 Ukončení sportování na dětském hřišti
 Výtvarné dílny pro dospělé
 Královna k sežrání – pohádka s písničkami - DRAK

DU
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c) Součástí KOSu je také Duhová dílna, která je sdružením podporována
materiálním vybavením i finančně. V letošním školním roce
Á
finančním darem přispěla také škola, která díky výtěžku ze sběru
OV
H
papíru vypomohla při zajišťování výtvarných potřeb. Vybavení

Duhové dílny využívají také žáci 1. i 2. stupně při pracovních i výtvarných činnostech. Vedoucí
Duhové dílny je H. Patschová.
Ve školním roce 2011/2012 Duhová dílna uspořádala výtvarné dílny zaměřené na spékané sklo
– fusing. Na podzim si děti touto technologií vyrobily misky (dílny jsou velmi oblíbené a děti
velmi rády zkouší nové efekty, které sklo dovoluje). Menší děti si vyrobily andělíčka ze šustí.
Úspěch měly výtvarné dílny pro velké i malé, kterými Duhová dílna podpořila školní Den
otevřených dveří. K velmi zdařilé akci patřily vánoční dílny pro všechny žáky školy.
Duhovou dílnu využili i dospělí účastníci několika výtvarných seminářů.
d) akce pro širokou veřejnost
KOS spolupracuje také se ZŠ a MŠ Křenovice, např. při organizování školního plesu.
Uskutečnil se druhý Jarní řemeslný jarmark s účastí více než 40 prodejců, uměleckých
řemeslníků. Součástí akce byly také výtvarné dílny pro děti i dospělé.
Některé akce byly pořádány ve spolupráci s Obcí Křenovice.
Svoji činnost prezentuje OS v Křenovickém zpravodaji a na internetových stránkách školy i
obce.
e) Hospodaření
Peníze na činnost získalo naše OS z členských příspěvků, od sponzorů, z výtěžku z
organizace plesu, ze vstupného a z dotací Obce Křenovice. Sdružení vede jednoduché
účetnictví, každoročně odevzdává daňové přiznání.

Křenovice, 10. červenec 2012

Mgr. Schovancová Jitka
předseda KOSu
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Příloha č. 3

Akce, kterých jsme se ve školním roce 2011/2012 zúčastnili
Září
1.9.
9. - 11.9.
14.9.
19.9.
23.9.
29.9.

Slavnostní zahájení školního roku
Vystoupení dětí z Křenováčku - MFF Luhačovice
Chemie a biologie v praxi Bzenec - exkurze pro 8. třídu
Kavky - terénní cvičení pro žáky 6. třídy (Lipka Brno)
Exkurze na Mendelově universitě - 7. třída
Minifotbal - 6. - 9. třída - okrskové kolo Bučovice

Říjen
3.10
5.10.
7.10.
10.10.
11.10.
12.10.
19.10.
22.10.
24.10.
25.10.

O polárních krajích - pořad cestovatele (1. stupeň, 2. stupeň)
Sběr papíru
Logická olympiáda - 2. stupeň
Návštěva výstavy Chovatelů drobného zvířectva v Křenovicích
Návštěva výstavy zahrádkářů v Křenovicích
Dobrý hospodář - pořad Ekocentra Brno pro 4. a 5. třídu
Mikulčice - archeologické vykopávky, ZOO Hodonín - exkurze 2.stupeň
Přírodovědný klokan - 8. + 9. třída
Podzimní výtvarné dílny - akce KOSa ve spolupráci s MŠ a ZŠ
Mahenova knihovna Brno - exkurze redakční rady časopisu Quck
Dopravní hřiště Vyškov - 4. třída
Zkrocení zlé ženy - anglické divadlo pro žáky 9. ročníku

Listopad
Divadlo Bolka Polívky - Zločin kolem nás - Klíma - pořad pro 8. třídu
SCIO testování - 9. třída
Oborový den Znojmo - VP 8. a 9. třída
Duhová dílna
10.11.
Divadlo Bolka Polívky - Popelka - 1. a 2. třída
12.11.
Družina za školou
16.11.
Tonda obal na cestách - EKOKOM - pořad o třídění odpadů
17.11.
Duhová dílna - pro dospělé zájemce z řad veřejnosti
18.11.
Poznej svého psa - Canisterapie
21.11.
Beseda s Nataly Hamříkovou, reprezentantkou ČR v moderní gymnastice
23.11.
IPS ÚP Vyškov - 9. třída
25.11.
Veletrh vzdělávání - 9. třída (s rodiči)
25.- 26.11. Soustředění Křenováčku
29.11.
Burza sportovních potřeb
30.11.
Olympiáda v ČJ - 8. a 9. třída
1.11.
7.11.
9.11.
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Prosinec
Mikulášská nadílka, návštěva žáků 1. třídy v MŠ
Návštěva žáků ruské školy při Velvyslanectví ruské federace v Křenovicích
5.12.
Vánoční fotografování
Návštěva výstavy zahrádkářů
9.12.
Beseda s oblasti potravinářství - 8. a 9. třída
12.12.
Návštěva výstavy betlémů v Křenovicích
14.12.
Duhová dílna - 1. stupeň
Testování IQ - Menza
15.12.
Drátkování pro dospělé
Husovické betlém - divadlo Radost Brno - 6. třída
16.12.
Vánoční koledování - Křenováček
18. - 19.12. Chrudim - vystoupení Křenováčku
20.12.
Dějepisná olympiáda - školní kolo
Zapomenuté zvyky Vánoc - Ekocentrum Brno - 4. a 5. třída
21.12.
Vánoční Vídeň - ve spolupráci s KOS
Kung-fu Panda 2 - kino pro 1. stupeň
Vánoční trhy Brno - 7. třída
22.12.
Vánoční dílny na ZŠ - ve spolupráci s KOS
2.12.

Leden
3.1.
16.1.
19.1.
20.1.
31.1.

Etika do škol - 4. až 9. třída
Jak se Honza dostal na hrad - DBP Brno - 1. a 2. třída
ISŠ Sokolnice - Volba povolání 8. a 9. třída
Školní ples
Zápis do 1. třídy
Testování žáků 9. třídy - Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků
se zaměřením na jejich rozvoj

Únor
1.2.
9.2.
20.2.
23.2.
27.2.

Preventivní program Harmonia Universalis Vítejte na palubě (1.st.),Rozum…(2.st)
Exkurze 9. třída - MZLU Brno - ICT
Duhová dílna pro dospělé
DBP Brno - preventivní program - Drogy nebo aktivita - Douda (7. třída)
Nový Zéland - cestopisný pořad v kině Slavkov pro 2. stupeň

Březen
3. - 10.3.
7.3.
16.3.
17.3.
20.3.

Lyžařský výcvikový kurz 7. – 9. třída
Okresní kolo recitační soutěže Vyškov
Matematický klokan
Jarmark - KOS
Okresní kolo olympiády v ČJ Vyškov
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21.3.
22.3.
23.3.
26.3.
29.3.
31.3.

Seiferos - ukázky letu dravců, povídání o životě dravců
Beseda v místní knihovně - ŠD
Beseda o Boženě Němcové v místní knihovně - 2. a 5. třída
Jarní výstava květin a keramiky
Sběr papíru - hoši 8. a 9. třída
Den otevřených dveří školy

Duben
3.4.
4.4.
10.4.
13.4.
14.4.
16.4.
18.4.
21.4.
23.4.
23.4.
25.4.
27.4.
27.- 28.4.
30.4.

30.4.

Otnická laťka - 6. - 9. třída
Zahájení lekcí plavání 1. až 5. třída
Coca Cola cup - Otnice - 6. 9. třída
Mahenova knihovna 6. - 8. třída
Stonožka - SCIO testy 3. třída
Lubutí princezna - DBP Brno - 3. - 5. třída
McDonald´s cup - kopaná 1. - 3. třída Brankovice
Ovoce na zahrádce - výstava prací žáků školy na výstavě zahrádkářů
IPS ÚP Vyškov - 8. třída
Kytice - divadlo Radost Brno - 6. třída
Družina za školou "Cesta kolem světa"
Přijímací zkoušky a pohovory - žáci 9. třídy
Podravka v jídelně ZŠ - prezentace firmy, vaření oběda pro žáky
McDonald´s cup - kopaná 4. a 5. třída Křenovice
O pohár Ždánického lesa a Politaví - turnaj ve vybíjené - Křenovice
Soustředění Křenováčku
Letiště Brno - exkurze pro 7. - 9. třídu
Bublinkové příběhy - Mahenova knihovna Brno - 6. třída
Pálení čarodějnic - rukodělné dílny, večerní rej - Křenováček, DRAK a
Dráček

Květen
2.5.
3.5.
4.5.
10.5.
14.- 18.5.
15.5.
18.5.
21.5.
22.- 31.5.
29.5.

Testování žáků 5. třídy - Kvalita školy
Edukativní skupina žáků a rodičů z MŠ v ZŠ
McDonald´s cup - kopaná 1. - 3. třída Brankovice
Vyhodnocení soutěže zahrádkářů
Šikana, kriminalita, drogy - obrana a prevence, DBP Brno - 6. třída
Studijní vzdělávací zájezd do Londýna
Edukativní skupina žáků a rodičů z MŠ v ZŠ
Lakomec - Mahenovo divadlo - 8. a 9. třída
Tajemství pralesa - Mahenovo divadlo - 6. třída
Testování ČŠI
Sběr papíru
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Červen
1.6.
3.6.
5.6.
6.6.
6.6.
7.6.
10.6.
13.6.
11.- 15.6.
18.- 22.6.
22.6.
29.6.

Sportovní den školy
Divadelní představení Dramatického kroužku pro veřejnost
Dolní Rožínka - výlet 3. - 5. třída
Divadelní představení Dramatického kroužku pro MŠ a ZŠ
Fotografování
Dopravní hřiště 4. třída
Pod křenovskó májó - regionální přehlídka folklorních souborů
O pohár Ždánického lesa a Politaví - finále Slavkov
Škola v přírodě - 1. a 2. třída - Hrabušice
Poznávací zájezd Orlické hory - 2. stupeň
Pasování na čtenáře - 1. třída
Družina za školou se spaním
Slavnostní předání vysvědčení, vyhodnocení soutěží a závěr školního roku

Zpracovala: Mgr. Regina Kokešová, zástupce ředitele
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Příloha č. 4

Zpráva o činnosti školního metodika prevence ve školním roce 2011/2012
Na začátku roku byl vypracován plán práce, který se skládal ze čtyř základních oblastí.
První se týká spolupráce s ostatními pedagogy, kteří byli informováni o minimálním
preventivním programu a spolupracovali při organizaci akcí a zajišťovali informace rodičů na
třídních schůzkách nebo písemně.
Druhou oblastí jsou aktivity pro žáky. Proběhly cekem čtyři jednorázové besedy pro 6. – 9.
třídu. Dětmi byly hodnoceny velmi kladně a nenásilnou formou mapovaly témata zločinů,
kriminality, šikany, drog, problémů mladé generace, sexuálního a reprodukčního zdraví,
terorismu, plánovaného rodičovství. Žáci se setkali v Divadle Bolka Polívky s tvářemi
známými z televizní obrazovky – PhDr. Ivanem Doudou, pplk. JUDr. Miloslavem Dočekalem,
Josefem Klímou a MUDr. Radimem Uzlem, CSc.
V lednu proběhl výchovný program pro II. stupeň Etiketa s Kateřinou Kloudovou o
chování, vztazích mezi lidmi, jednání s lidmi a přípravě na pracovní pohovor. Žáci si odnesli
cenné informace.
Výchovné programy Harmonie Universalis pro I. stupeň Vítejte na palubě a pro II. stupeň
Rozum v. z. lze hodnotit kladně pouze v případě programu pro mladší žáky.
Vzhledem k tomu, že rodiče často označují mylně šikanu, v příštím školním roce
bychom mohli zorganizovat besedu s odborníky zaměřenou na nebezpečí především
kyberšikany.
Spolupracuji s PPP ve Vyškově, navštěvuji schůzky pro metodiky prevence. Poskytují nám
informace a kontakty. Snažím se vybírat si semináře a besedy z nabídky školících zařízení,
které jsou přínosem pro školu i pro mě. Proto nakonec jednání probíhají v dobré atmosféře
a končí dohodou.
Práce preventistky s žáky a třídami
V letošním školním roce se potvrdily informace, se kterými jsme seznamováni na
školeních a besedách pro preventisty. Rodiče často chybně označují za šikanu obyčejné
konflikty dětí, které tedy nejsou opakovaným působením s cílem ublížit dané osobě.
Ve škole proběhla v průběhu školního roku čtyři jednání s rodiči problémových žáků, která
se týkala nevhodného chování dětí vůči spolužákům. Žáci, kteří měli problémy, byli průběžně
sledování třídními učiteli i metodičkou primární prevence.
Kázeňské postihy byly uděleny třídními učiteli a ředitelkou školy v případě potvrzeného
ublížení postiženým žákům. Jinak jsme situace řešili domluvou.
Vypracovala Mgr. Dana Kubínková
V Křenovicích 15. června 2012
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Příloha č. 5

Zpráva výchovného poradce – školní rok 2011/2012
Práce v oblasti volby povolání byla zaměřena zpočátku školního roku na výběr středních
škol a středních odborných učilišť. Žáci 8. a 9. třídy navštívili Úřad práce – IPS, ve Vyškově,
kde od pracovníka p. ing. R. Navrátila obdrželi žádané informace. Taktéž jim byla umožněna
účast na Veletrhu škol ve Vyškově a v Brně.
V rámci předmětu volba povolání bylo pro žáky 8. a 9. třídy zorganizováno 5 besed, při
kterých byly žákům představeny jednotlivé školy s nabídkou otevíraných učebních a studijních
oborů a byli seznámeni s podmínkami přijetí.
I v letošním roce jsme pokračovali v projektu „Moje volba – moje budoucnost“ zaměřeného
na podporu učňovského školství a hrazeného z prostředků EU. Naši žáci se zúčastnili
oborového dne ve Znojmě (potravinářské obory) a v Sokolnicích (elektro obory). Žáci měli
možnost poznání profesí v těchto oborech přímo v praxi (prohlídka pracoviště, zhotovení
výrobků), což velmi oceňují. Tento projekt byl ukončen 30. 4. 2012.
V letošním roce jsme se přihlásili do operačního projektu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – „Moje kariéra“, určeného pro žáky 6. a 7. třídy (1. 11. 2012 – 31. 08.
2015) a do projektu „Řemesla 2013“ pro žáky 8. a 9. třídy (1. 1. 2013 – 31. 3. 2015), taktéž
prioritně zaměřeného na učňovské školství.
V konzultačních hodinách jsem průběžně podával informace rodičům a žákům, které
potřebovali k volbě svého budoucího povolání. Žáci se letos mohli hlásit na 2 studijní obory.
Pro každý obor se vyplňovala přihláška zvlášť. Všechny zkontrolované přihlášky, opatřené
razítkem a podpisem ředitelky školy, potom zákonní zástupci našich žáků zasílali na příslušné
školy do 15. 3. 2012. Také byly vydány zákonným zástupcům evidované zápisové lístky
(vydávaly se proti podpisu zákonného zástupce).
K 30. červnu 2012 vypadalo rozmístění našich žáků na střední školy následovně:
-

ve vyškovském okrese bude studovat – 1 žák
v jiném okrese – 10 žáků

-

učební obory 3 leté – 3 žáci
učební obory 4 leté – 0
střední školy – 8 žáků
gymnázium – 0 žáků

-

ze sedmé třídy odešli – 1 žák na šestileté gymnázium

-

jmenovité rozmístění – viz příloha 1

Změny počtu žáků:
Odstěhovali se – 0 žáků
Přistěhovali se – 2 žáci- od 1. 2. 2012 / ZŠ Rožnov pod Radhoštěm/
1 tř. Bělunková Adéla
3 tř. Bělunková Aneta
V oblasti práce s dětmi s poruchami učení byly v průběhu roku průběžně obnovovány, případně
nově vytvořeny zprávy z PPP po jejich vyšetření.
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Všichni vyučující byli s výsledky vyšetření seznámeni.
Integrovaným žákům (ve druhém a sedmém ročníku) byli zajištěni asistenti pedagoga.
V září jsem se zúčastnil semináře VP v PPP ve Vyškově, kde byla řešena problematika
nové vyhlášky, týkající se informovaného souhlasu rodičů.
V listopadu na naší škole proběhlo jednání s pracovníky PPP Vyškov, kde jsme řešili
problematiku vyšetřování žáků a stanovení kritérií pro diagnostikované poruchy (zejména
konkrétní informace pro následnou práci se žáky ve škole i doma).
V prosinci jsem přepracoval dokumentaci VP na základě pokynů z PPP Vyškov a odeslal
dotazníky žáků s končícími nebo prošlými zprávami.
V květnu jsem se zúčastnil závěrečné konference v rámci projektu ESF – „Rozvoj
kariérového poradenství na Vyškovsku – jak správně zvolit další vzdělávací cestu“, jehož cílem
bylo zajišťování kvalitního kariérového poradenství pro žáky ZŠ.

V Křenovicích dne 15. června 2012
Mgr. Miroslav Kramář
výchovný poradce
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Příloha č. 6

Výroční zpráva MŠ za rok 2011-2012
Základní charakteristika školy:
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov
Jméno ředitelky školy: Ing. Helena Weidingerová
Jméno vedoucí učitelky MŠ: Lenka Orálková
Telefon: 544 223 239
Kapacita školy: Bří. Mrázků – 60 dětí
Václavská – 25 dětí
E-mailová adresa: skolka@zskrenovice.cz
Provoz školy: 6.30 – 16.30 hodin
Celkový počet přihlášených dětí k 1. 9. 2011:
81 dětí, z toho jedno dítě na polodenní docházku, ostatních 80 dětí na docházku celodenní.
Personální zabezpečení: 6 pedagogických zaměstnanců
4 provozní zaměstnanci
Od 1. 9. 2011 je otevřena po rekonstrukci budova MŠ na Václavské ulici. K tomuto datu má
naše MŠ 3 třídy s celodenním provozem.
Výsledky výchovy a vzdělání:
Cíl MŠ:
Vytvořit pro dítě prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho
aktivnímu rozvoji učení.
Rozvíjet osobnost samostatnou v základních lidských činnostech, schopnou zapojit se do
společenství v němž žije, která má osvojenou širokou škálu vědomostí a návyků, základních
schopností a postojů, odpovídající věku a možnostem dětí. Dítě, které bez zábran vyjadřuje své
vlastní pocity, dítě spokojené.
Název programu je „Čtyřlístek“
Program je zpracovaný podle Kurikula podpory zdraví v MŠ a podle RVP.
Pravidelným cvičením, maximálním využíváním pobytu venku, hudebně pohyb. Hrami jsme
podporovali tělesný rozvoj dětí, jejich tělesnou zdatnost a pohybovou i tělesnou kulturu. Děti se
učily samoobslužným činnostem a jsou vedeny ke zdravým životním návykům.
Podporovali jsme u dětí, hlavně v ranním kruhu, samostatné prožitkové vyprávění.
Děti poznávaly okolí, nové věci, jevy, prostorovou a časovou představivost. Vytvářeli jsme u
dětí duševní pohodu, rozvoj intelektu a další poznávání a učení. Děti si utvářely vztahy
k druhým, posilovaly vzájemnou komunikaci a v celém prostředí MŠ jsme se snažili o zajištění
pohody těchto vztahů. Pěstovali jsme u dětí mravní vědomí, svědomí a jednání. Snažili jsme se
vytvořit základy pro odpovědný vztah a postoj k životnímu prostředí.
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Na jaře proběhl předplavecký výcvik předškoláků.
Jednou týdně probíhala výuka hry na flétnu – p. učitel Meluzín
Jednou týdně byla výuka anglického jazyka – pí. učitelka Mgr. Sittová.
Dále byla na naší MŠ 1x za 14 dní logopedie – klinická logopedka – Mgr. Malá
1x za 14 dní se konal keramický kroužek – pí. učitelka Korábová
Odklad školní docházky: 6 dětí
Na rodičovské schůzce dne 29. 8. 2011 byli rodiče seznámeni s plánem školy, vnitřním a
školním řádem školy, byl odsouhlasen provoz školy.
Mimoškolní aktivity:
- divadlo, hudební pořad v MŠ – 7x
„
v MŠ hruškách
- 2x
- účast s výrobky na podzimní výstavě v sále OÚ
- mikulášská nadílka
- vánoční besídka v MŠ s posezením
- divadlo B. Polívky: „Vánoční hvězda“
„ Dobrodružství hastrmana Tatrmana“
- návštěva výstavy Betlémů
- jarní výstava – sál Obecní hospody – výrobky dětí
- rej čarodějnic
- výlet do Vážan k rybníku
- výlet do planetária v Brně – představení „Splněná přání“
- divadelní představení dramatického kroužku Drak – sál Obecní hospody
- výlet – letiště Brno – hasičská a záchranářská technika
- opékání špekáčků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
Vánoční zastavení, hudební seminář – 2 pracovníci
Edukativní skupinky – 1 pracovník
Mikro Word – 1 pracovník
Stoletý kalendář – podzim, vánoce – 1 pracovník
Stoletý kalendář – jaro, velikonoce – 1 pracovník
Tvorba IVP – 2 pracovníci
Právní poradna pro ředitelky MŠ – 1 pracovník
Investiční výdaje:
-

výměna osvětlení – dolní pavilon MŠ – Bří. Mrázků
kryt na pískoviště – Bří. Mrázků
rekonstrukce umývárny a WC dětí – Bří. Mrázků
malování, opravy – Bří. Mrázků
dokoupení hraček a pomůcek - Václavská
Lenka Orálková – ved. MŠ

Zapsala dne 3. 7. 2012
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