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
2016/2017
Část I.
Základní charakteristika školy
a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov
Adresa: Školní 140
683 52 Křenovice
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Křenovice
Ředitel školy: Mgr. Ivan Mazáč
Odloučené pracoviště Základní školy: 683 52 Křenovice, Bratří Mrázků 635 – sportovní hala
683 52 Křenovice, Václavská 294 – ZŠ (dvě třídy)
Škola sdružuje:
Základní škola: 683 52 Křenovice, Školní 140
Školní družina: 683 52 Křenovice, Školní 140
Školní jídelna základní školy a mateřské školy
Mateřská škola: 683 52 Křenovice, Bratří Mrázků 12

kapacita: 308 žáků
kapacita: 80 žáků
kapacita: 400 jídel
kapacita: 78 dětí

telefon: 544 223 073 fax: 544 223 131 e-mail: skola@zskrenovice.cz www.zskrenovice.cz
Školská rada zřízená dle § 167, zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění.

b) Úplná škola
Školní rok
2016/2017

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků
k 30. 9.

Průměrný počet žáků
na třídu

1. stupeň

7

5

135

19,29

2. stupeň

4

4

68

17,00

Celkem

11

9

203

18,15

Údaje jsou shodné se statistickým hlášením k 30. 9. 2016 – oproti školnímu roku 2015/2016 – nárůst o 15 žáků.

c) Zvolený vzdělávací program
Název zvoleného vzdělávacího
Číslo jednací
programu
ŠVP pro ZV- Otevřená škola
---Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: nejsou

1

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

d) Zařízení školního stravování
Typ jídelny

Počet

ŠJ Školní 140

1

ŠJ Bratří Mrázků 14

1

Počet strávníků
zaměstnanci školy
24

děti a žáci
163
78

ostatní*
0

10

0

e) Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2016
Fyzické osoby

3

Přepočtení na plně zaměstnané

f)

2,7

Školní družina, která je součástí základní školy

ŠD

počet oddělení ŠD

celkem

počet dětí ve ŠD

3

počet vychovatelů ŠD
fyzicky 3 / přepočteno 2,2

80

g) Školní klub – na škole není – zájmové vzdělávání zajišťuje KOS (křenovské občanské sdružení) ve
spolupráci se školou

Část II.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

1.

Odborná kvalifikace

Celkový počet pedagogických pracovníků

18

Z toho odborně kvalifikovaných

18

Ve školním roce 2016/2017 splňovali všichni pedagogičtí pracovníci odbornou kvalifikaci
2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17 nastoupili na školu: 1
Mgr. Ivona Kejíková k 1. 9. 2016 – učitelka s aprobací Ma, Ze
3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17 nastoupili na školu: 2
MgA. Nikola Slabáková – kvalifikace 2. stupeň
Mgr. Petr Novák – kvalifikace 1. stupeň

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří odešli ze školy: 0

5. Nepedagogičtí pracovníci - počet :
- Školník, uklízečka a hospodářka: fyzicky 3 / přepočteno 3,00
- Kuchařky a vedoucí školního stravování: fyzicky 3 / přepočteno 2,7
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6. Věkové složení učitelů (včetně vychovatelek školní družiny a asistentů pedagoga)
Učitelé

Věk

Muži
0
1
2
0
0
3
0

do 35 let
35-50 let
nad 50 let (ne důchodce)
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

Ženy
5
8
1
0
1
15
1

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) včetně řídících pracovníků školy
Pro školní rok 2016/2017 byl zpracován plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jednotlivé
typy DVPP jsou:
- Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - neprobíhalo
- Studium pro splnění dalších kvalifikačních předpokladů – zástupkyně ředitele dokončila
třísemestrové studium k výkonu specializačních činností – koordinátorství ŠVP
- Studium k prohlubování odborné kvalifikace. Tento typ DVPP probíhal celoročně. Pedagogičtí
pracovníci absolvovali tyto vzdělávací akce (semináře, kurzy, školení):
-

12. 10. seminář AJ „Five minutes activities“, Brno
18. 10. kurz „Country tance“, Brno
19. 10. Školení výchovných poradců, Vyškov
25. 10. kurz „Line dances“, Brno
1. 11. kurz „ Skotské a řecké tance“, Brno
9. 11. Kulatý stůl k výuce finanční gramotnosti, Brno
14. – 18. 11. Instruktorský kurz pro výuku lyžování, Bílá
16. 11. seminář na Šablony, Brno
25. 1. pracovní setkání učitelů dílen, Slavkov
2. 2. pracovní dílna „Práce s papírem“, Křenovice, Mgr. Pouchlá
9. 2. pracovní setkání v ZŠ Kopřivnice, ukázka nově vybavených školních dílen, výuka
15. 2. seminář „Hejného metoda výuky matematiky“, Křenovice
22. 2. pracovní setkání učitelů dílen, MAP Slavkov
22. 2. seminář „Lokomoce“, ZŠ Letonice
1. 3. školení „Reedukace“, SSŠ Brno
9. 3. seminář „Zápis dětí do 1. třídy“, Brno
10. 3. seminář „Kariérní řád v praxi“, Brno
14. 3. autorské čtení – Petra Braunová, ZŠ Hostěrádky
27. 3. seminář „Násobilka“, Brno
3. 4. seminář „ Práce s žáky se SPU“, Brno
5. 4. pracovní setkání výchovných poradců
3. 5. školení „Minivolejbal“, Kojetín
4. 5. seminář „ Tréning paměti a efektivní učení“
5. 5. seminář „Výuka NJ na základních školách“
19. 5. seminář „Škola s pravidly, limity a rituály“
2. 6. seminář „Jak lépe zvládat poruchy učení a chování pomocí tělovýchovných chvilek“,
Křenovice
9. 6. seminář „Práce s třídním klimatem – 1. část “, Brno
3

-

14. 6. seminář „Kariérní řád a s ním související změny nařízení vlády č.75/2005 Sb“, Brno
26. 6. seminář „Práce s třídním klimatem –2. část “, Brno

8. Romský asistent: ne
9. Jiný asistent : 3
1 asistent pedagoga ve 3. ročníku
1 asistent pedagoga ve 4. ročníku
1 asistent pedagoga v 7. ročníku

Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Prospělo s
Prospělo
vyznamenáním
1. pol. / 2. pol. 1. pol. / 2. pol.

Ročník

Počet žáků

1.

25

24

/

23

0

/ 0

0

0

2.A

16

15

/

13

1

/ 2

0

0

2.B

16

16

/

15

0

/ 1

0

0

3.

26

25

/

22

1

/ 5

0

0

4.

22

16

/

19

6

/ 2

0

0

5.A

15

8

/

8

7

/ 7

0

0

5.B

15

9

/

6

6

/

9

0

0

Celkem za I. stupeň

135

6.

17

6

/

4

11

/ 13

0

0

7.

19

5

/ 3

14

/ 16

0

0

8.

19

12

9.

13

4

Celkem za II. stupeň

68

Celkem za školu

203

/ 11
/ 4

/

8

0

0

9

/

9

0

0

Počet

% z počtu všech žáků školy

2

0

0%

3

0

0%
4

Opakují

7

2. Snížený stupeň z chování
Stupeň chování

Neprospělo

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2016/2017: 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 2016/17
Počty přijatých žáků

2

0

5

4

6

0

6. Počet absolventů ZŠ:
Ročník

Počet žáků

9. ročník

13

nižší ročník

5

Celkem

18

Část IV .
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
Kontrola ČŠI ve školním roce 2016/2017 neproběhla.

Část V.
Správní řízení ředitele
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí
Rozhodnutí ředitele

Počet

Počet odvolání

Přestup mezi ZŠ (§ 49) - povolení

3

0

O přijetí k základnímu vzdělávání (§ 46)

37

0

Žádost o odklad (§ 37)

7

0
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Část VI.
Další údaje o škole
1. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola nebyla v tomto školním roce zapojena do žádného takového programu.
2. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

- Projekt „Pohodová škola“, z finančních prostředků Jm kraje – dotační program „Preventivní programy
realizované školami a školskými zařízeními v roce 2016“

- „Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“
3. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Jedná se o spolupráci s následujícími partnery:
-

Environmentálním středisko Lipka v Brně – ekologické výukové programy
AŠSK (asociace školních sportovních klubů) ve Vyškově – sportovní soutěže
dětský folklórní soubor Křenováček – dlouhodobá spolupráce v oblasti folkloru a místních tradic
KOS (křenovské občanské sdružení) – zájmové vzdělávání žáků školy
partnerské školy ZŠ Hrušky, ZŠ Velešovice, ZŠ Holubice
Laktea, o.p.s. – projekt „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“
Společnost Podané ruce o. p. s.
Český olympijský výbor – celostátní projekt Sazka olympijský víceboj
Nadace Women for Women

4. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
-

spolupráce s KOSem v rámci zájmového vzdělávání (rybářský kroužek, duhové dílny …)
podíl na přípravě školního plesu ZŠ a MŠ Křenovice (ve spolupráci s KOSem)
pravidelné příspěvky v místním tisku (Křenovský zpravodaj)
akce Křenováčku (drtivou většinu členů tvoří žáci školy, vedení souboru - zaměstnanci školy)
důsledná správa školních webových stránek
školní akademie
Ve školním roce 2016/2017 se žáci naší školy zúčastnili řady vědomostních olympiád, kde byli velmi
úspěšní. Zejména se jedná o Zeměpisnou olympiádu, kde byl vítězem okresního kola ve Vyškově
Václav Huzlík (kategorie 6. třídy), v kategorii 8. a 9. třídy obsadila Adéla Hrnčířová 10. místo a
Adam Klofáč 17. místo. Václav Huzlík postoupil do krajského kola této olympiády, kde obsadil 11.
místo. Žákyně Helena Šolcová rovněž vyhrála okresní kolo soutěže v přednesu a postoupila do kraje.
V Dějepisné olympiádě jsme se také neztratili – Adam Klofáč 11. místo v okresním kole. Rovněž v
soutěži Otnická laťka (skok vysoký) jsme zaznamenali úspěch – Richard Hák 2. místo a Lýdie
Kratochvílová 3. místo.
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Část VII.
Opravy a rekonstrukce
-

dvě nové kmenové učebny,
jazyková laboratoř,
přírodovědná učebna pro výuku fyziky a chemie,
zázemí pro vedení školy a pedagogický sbor (ředitelna, kancelář zástupkyně ředitele, nová
sborovna),
nové prostory šaten s šatními skříňkami,
dvě třídy 1. stupně na ulici Václavská,
výměna plynového kotle na ulici Václavská
kompletní výměna dveří v hlavní budově (Školní 140)
zateplení budovy MŠ na ulici Bratří Mrázků
vydláždění kuchyně a optimalizace vzduchotechniky v budově MŠ

Část VIII.
Poradenské služby v základní škole
Poradenské pracoviště na škole působilo ve složení:
- výchovný poradce Mgr. Eliška Vildová
- kariérní poradce Mgr. Eliška Vildová
- metodik prevence sociálních a patologických jevů Mgr. Regina Kokešová
Práci poradenského pracoviště koordinoval ředitel školy.
Integrovaných žáků bylo ve školním roce 2016/2017 celkem 12.
Na škole pracovaly tři asistentky pedagoga – ve 3., 4. a 7. ročníku.

Část IX.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Během celého školního roku bylo naplňování programu primární prevence na škole podpořeno financemi
z Jihomoravského kraje. V měsících září – prosinec dobíhal projekt Pohodová škola, od ledna do června
byl naplňován projekt Pohodová škola 2.
1. Spolupráce s ostatními pedagogy
Všichni pedagogové byli informováni na pedagogické radě o minimálním preventivním programu,
podíleli se na organizaci jednotlivých akcí, pomáhali při řešení konfliktů, pracovali s třídními kolektivy
na třídnických hodinách, pobytových akcích a školních výletech. Třídní učitelé informovali rodiče na
třídních schůzkách o chování žáků a o situaci ve třídách.
20. 9. 2016 proběhla samostatná porada pedagogů k problémovým žákům.
V rámci podzimní části projektu Pohodová škola byl zrealizován adaptační kurz pro žáky 5. a 6. ročníků
v RS Záseka na Vysočině, který proběhl v termínu 14. -16. 9. 2016. Byl hodnocen velmi kladně pedagogy
i žáky.
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28. 2. Klima třídy - školení pro sborovnu
7. 3. Netolismus – školení pro sborovnu
2. Aktivity pro žáky
14. -16. 9. 2016 – adaptační pobyt pro 5. a 6. ročník.
17. 10. Jak se nastat obětí sociálních sítí – přednáška pro 6. a 7. třídu v Divadle Bolka Polívky v Brně.
24. 11. 2016 proběhl na prvním stupni Den primární prevence. Žáci se zúčastnili několika besed.
5.A, 5.B Šikana
6.
Jak mě vidí ostatní?
7.
Do dna? – alkohol a děti
9.
Bylo mi 14.
Všechny besedy připravila společnost Podané ruce o.p.s.
Další besedy
22. 2. Vztahy v kolektivu – přednáška pro děti ve školní družině – 3. oddělení
1. 3. Vztahy v kolektivu – přednáška pro děti ve školní družině – 1. a 2. oddělení
7. 4. Sexuální a reprodukční zdraví 8. třída DBP Brno, MUDr. Radim Uzel
13. – 16. 6. 2017 se zúčastnilo 42 žáků 7. – 9. třídy teambuildingového pobytu v Karlově pod Pradědem.
Většina aktivit byla směrována k posílení třídních kolektivů i vztahů mezi dětmi různých tříd. Děti velmi
dobře spolupracovaly v teamových soutěžích, klima třídy bylo řešeno v komunitních kruzích,
neformálním povídáním ve skupinách. Součástí výjezdu byla i poznávací činnost (Rešovské vodopády,
údolí Bílé Opavy, Dlouhé Stráně). Zájezd byl hodnocen velmi kladně dětmi i pedagogy.
19. a 20. 6. byl uspořádán školní výlet pro 6. ročník Pod Hádkem. Kolektiv se jeví dlouhodobě jako velmi
problémový, bylo nevhodné spojit pobyt s jinými třídami. Během dvou společných dnů došlo
k výraznému zlepšení ve vztazích mezi žáky.
1. stupeň uspořádal v termínu 19. – 23. 6. školu v přírodě v Podmitrově. ŠvP se zúčastnilo 105 dětí 1. – 5.
ročníku. Mimo výuky byla činnost také zaměřena na sebeobslužnou činnost dětí, soužití v kolektivu,
budování pozitivních vazeb mezi dětmi nejen ve třídách, ale i napříč ročníky. Pobyt se setkal s pozitivním
ohlasem ze strany dětí, rodičů i pedagogů.
Po celou dobu školního roku fungovala na škole schránka důvěry. Do schránky byly vhozeny 2 vzkazy.
Byly průběžně řešeny s konkrétní skupinou žáků nebo s jednotlivci.
Po zakoupení programu Proskoly.cz bylo formou on-line dotazníku zjišťováno klima 2.A, 2.B a 6. třídy.
Výsledky on-line testů plně korespondovaly s předchozími výsledky z diagnostiky třídního kolektivu,
který v minulém roce provedla v některých třídách OPPP Vyškov. Rodiče problémových žáků byli
s výsledky seznámeni a upozorněni na specifické postavení svých dětí v třídních kolektivech.
3. Aktivity pro rodiče
22. 11. Netolismus – přednáška pro rodiče (Podané ruce)
V lednu byla podána žádost o dotaci na podporu plnění Minimálního preventivního programu Pohodová
škola 2. Projekt byl zaměřený na žáky 1. – 9. ročníku. Byl doporučen OPPP Vyškov a podpořen částkou
80.000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje. Do projektu byly zařazeny mimo plánované akce v MPP i
teambuidingové aktivity pro žáky 1. – 9. ročníku ve školním roce 2016-2017 a adaptační pobyty žáků 5. a
6. ročníků v roce 2017-2018.
Zpracovala Mgr. Regina Kokešová
školní metodik primární prevence
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Část X.
Hospodaření školy v roce 2016

Základní škola hospodaří jako příspěvková organizace.

1.

Prostředky MŠMT
1.1 Příjmy:
z toho: dotace na přímé výdaje - 33 353

12 392 100,00

zvýšení platů v region.školství - 33 052
Z prostředků MŠMT poskytnuto celkem:

334 160,00
12 726 260,00

1.2 Výdaje:
přímé výdaje na vzdělávání:
mzdové prostředky bez OPPP

8 956 300,00

OPPP - dohoda o pracovní činnosti

6 000,00

náhrady za DNP

33 309,00

zdravotní pojištění za organizaci

805 984,00

sociální pojištění za organizaci

2 240 329,00

příděl do FKSP

134 344,63

FKSP z náhrad za DNP

499,64

učebnice

120 525,00

učební pomůcky

25 273,73

školní potřeby pro 1. třídu

4 800,00

ochranné osobní pomůcky

4 503,00

cestovné

21 904,00

školení, kurzy, DVPP

38 328,00

čerpání dotace 33 052 - mzdy

246 612,00

- odvody

83 849,00

- FKSP

3 699,00
12 726 260,00

celkem čerpáno:
1.3 Dotace Jmk - Pohodová škola
Příjmy:

58 700,00

Výdaje:
cestovné

2 800,00

adaptační a teambuidingový pobyt, semináře

43 400,00

DPP
Výdaje celkem:

12 500,00
58 700,00
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2.

Prostředky z rozpočtu Obce Křenovice
2.1 Příjmy:
z toho: provozní dotace

2 050 000,00

školné MŠ

100 200,00

školné ŠD

61 400,00

příjmy za stravné

1 090 535,00

ostatní výnosy

52 039,47

výnosy ze sběru papíru

52 514,00

Použití RF - dar Červinka, šatnové skříňky
Příjmy celkem:

319 344,00
3 726 032,47

2.2 Výdaje:
materiál související s výukou

67 549,27

publikace, tiskoviny

35 718,00

čistící prostředky

125 232,10

kancelářské potřeby

119 896,00

materiál pro údržbu, ostatní materiál

82 411,87

nákup ze sběru

12 522,00

nákup DDHM

791 266,50

nákup DDNM

23 917,00

potraviny pro ŠJ

1 087 217,94

spotřeba elektrické energie

311 233,00

spotřeba plynu

351 479,84

opravy přístrojů

92 779,00

opravy a udržování (budovy)

86 699,32

cestovné hrazené z provozních prostředků
poplatky za telefony

574,00
50 384,90

poštovné

3 273,00

vodné, stočné

114 509,00

programy neurčeny pro výuku, upgrade

63 829,15

ostatní služby, ostraha

146 673,70

vzdělávání - neakreditované semináře

6 100,00

služby hrazené ze sběru (doprava, pořady pro
žáky)
jiné náklady - pojistné, zákonné poj. z mezd

22 960,00

bankovní poplatky

29 405,00

odpisy DHM

17 784,00

zákonné pojištění z mezd

38 673,23

DPP - ict
celkem čerpáno:

38 361,00

4 500,00
3 724 948,82
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3.

Hospodaření organizace
Celkové příjmy v roce 2016:
Celkové výdaje v roce 2016:

16 510 992,47
16 509 908,82

Hospodářský výsledek za účetní období

4.

1 083,65

Fondy příspěvkové organizace
stav fondu odměn k 31.12.2016

10 388,00

stav FKSP k 31.12.2016

108 697,00

stav rezervního fondu k 31.12.2016

246 537,93

stav fondu reprodukce majetku k 31.12.2016
Stav fondů celkem:

165 375,92
530 998,85

V Křenovicích, 20. 2. 2017
Vypracovala: Ing. Valéria Bartáková, účetní
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Část XI.

Výroční zpráva MŠ Křenovice za školní rok 2016/2017
Základní charakteristika školy:
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okr. Vyškov
Adresa školy: Školní 140, 683 52 Křenovice
Jméno ředitele školy: Mgr. Ivan Mazáč
Jméno ved. učitelky: Lucie Slivová
Adresa mateřské školy: Bratří Mrázků 12, 683 52 Křenovice
Telefon: 544 223 239
Kapacita školy: 78 dětí
E-mailová adresa školy: ms.krenovice@seznam.cz
Provoz školy: 6.30hod. – 16.30hod.

Celkový počet přihlášených dětí k 1.9.2016 – 78 dětí.
Personální zabezpečení: 6 pedagogických zaměstnanců, 4 provozní
zaměstnanci
Mateřská škola na ul. Bratří Mrázků má od 1.9.2016 tři třídy s celodenním
provozem.
Do základní školy odchází: 32 dětí
Odklad školní docházky: 7 děti

Výchovně vzdělávací práce:
ŠVP respektuje hlavní cíle předškolního vzdělávání
- Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání
-

Osvojení si základu hodnot, na nichž je založena naše společnost

-

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako
samostatná osobnost působící na svoje okolí

Ve školním roce 2016/2017 jsme naposledy pracovali podle ŠVP , který
má název „Cestování duhou“. ŠVP je vypracován v souladu s RVP PV
s cílem naplňovat tyto kompetence:
-

Kompetence k učení

-

Kompetence k řešení problémů

-

Kompetence komunikativní
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-

Kompetence sociální a personální

-

Kompetence činnostní a občanské

Kompetence rozvíjíme v 5-ti oblastech
-

Dítě a jeho tělo

-

Dítě a psychika

-

Dítě a ten druhý

-

Dítě a společnost

-

Dítě a svět

Každá oblast se prolíná do integrovaných bloků, ve kterých se
snažíme o individuální přístup ke každému dítěti, kreativní a originální
práci pedagogů, zajímavou nabídku denních činností. Uplatňujeme
nápady dětí, využíváme prožitkového učení, respektujeme potřeby dítěte a
rodiny.
ŠVP je tvořen pěti bránami duhy, do kterých během školního roku
vstupujeme a vystupujeme.

I. Modrá brána : NEJSEM SÁM NA SVĚTĚ
Podtémata: Hledám si nové kamarády
Přišel jsem na svět mezi své blízké
Děti se učí zvládat sebeobsluhu, být samostatné, odloučit se od rodičů,
seznámit se s novými kamarády. Probíhá postupná adaptace dětí za
spolupráce rodiny. Vytváříme pravidla třídy a dbáme na jejich
dodržování. Děti si rozvíjejí jemnou a hrubou motoriku při výtvarných a
pracovních činnostech a při pohybových hrách ve třídě i na školní
zahradě. Děti se učí komunikativním dovednostem, spolupracovat
s druhým, respektovat kamarády a dospělé ve svém okolí. Připravujeme
vystoupení ke dni matek.

II. Žlutá brána : OBJEVUJEME SVĚT
Podtémata : Hrajeme si s „Podzimníčkem“
Paní Zima kraluje, sněhulák se raduje a Masopust
Semínko se probudilo se zimního spánku
13

Zajímá mě všechno na světě
Putování po Česku
Během celého školního roku jsme procházeli tímto integrovaným
blokem. Pozorovali jsme změny počasí a měnící se přírodu od podzimu
do léta. Dětem se velice zalíbily dramatizace pohádek, při kterých si samy
připravovaly kulisy, masky a rozdělovaly si role. Při tom si upevňovaly
prosociální dovednosti, učily se vzájemné spolupráce, domlouvat a řešit
problémy, respektovat názor druhého. Rozvíjeli jsme slovní zásobu,
jazykové schopnosti a samostatný slovní projev při cestování od pravěku
po současnost. Děti se učily pracovat s různými encyklopediemi a
obrazovým materiálem. Do všech aktivit se s chutí zapojovaly.

III. Červená brána : NECHCI STÁT OPODÁL
Podtémata:

Přišel k nám čert s Mikulášem
Čas tajemného očekávání
Přišel jsem si pro pomlázku

V těchto slavnostních tématech jsme se těšili na Mikuláše a čerta, na
příchod Ježíška a také na velikonoční svátky. Při tom jsme se dozvídali
vše o tradicích, zvyklostech, pranostikách a příbězích z minulosti. Děti si
procvičovaly jemnou motoriku a rozvíjeli tvořivost a fantazii při výrobě
mikulášských, vánočních a velikonočních výrobků. Vytvářely si aktivní
postoj ke světu, pozitivní vztah ke kultuře a umění a povědomí o
mezilidských hodnotách.

IV. Oranžová brána : CHCI POZNAT SÁM SEBE
Podtémata: Těším se do školy
To jsem já, moje tělo
Hrajeme si s pohádkou
Děti si v tomto integrovaném bloku osvojovaly praktické dovednosti.
Rozvíjely si řečové schopnosti a jazykové dovednosti při dramatizacích
různých pohádek nebo jejich následném převyprávění, učily se poznávat
čísla a písmena a osvojovaly si dovednosti předcházející čtení a psaní,
připravovaly se na zápis do první třídy. Také si osvojovaly poznatky o
těle a důležitosti sportu a pohybu pro život.
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V. Zelená brána :

ŽIJI ZDRAVĚ, ŽIJI RÁD

Podtéma: Pomáhám přírodě, aby byla zdravější
Pozor, jedou rychlá kola
Hurá, prázdniny!
Hlavním cílem tohoto integrovaného bloku je seznámit děti s ekologií,
tříděním odpadu a důležitosti zdravého prostředí pro člověka.
Zaměřujeme se na dopravní tématiku, dodržování bezpečnostních
předpisů nejen ve školce, na školní zahradě, ale i venku a v přírodě.
Osvojujeme si poznatky potřebné k vykonávání jednoduchých činností
v péči o okolí a ochraně dětí před nebezpečnými vlivy. Také pořádáme
různé výlety a akce pro děti, abychom se rozloučili se školním rokem.

Aktivity MŠ:
-

Plavecký výcvik pro předškoláky v Aquaparku Vyškov (září listopad)

-

Kroužek anglického jazyka (paní učitelka Sittová, 1x týdně)

-

Logopedie (Mgr. S. Malá, 1x za 14 dní)

-

Edukativně stimulační skupiny (paní učitelka K. Korábová a L.
Slivová, listopad - duben)

Mimoškolní akce:
-

Divadelní a hudební představení v mateřské škole

-

Návštěva podzimní výstavy zahrádkářů, zapůjčení výrobků

-

Divadelní představení v divadle Bratří Mrštíků v Boleradicích –
„Nosáčova dobrodružství“

-

Beseda se spisovatelem a ilustrátorem Adolfem Dudkem
v Obecním sále

-

Návštěva napoleonského ležení v Křenovicích

-

Mikulášská besídka s nadílkou

-

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi

-

Vánoční besídka s nadílkou

-

Divadélko o první pomoci

-

Návštěva Technického muzea v Brně „Dinosauři na řetězu“
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-

Pochovávání basy

-

Vítání jara, vynášení Moreny

-

Ekologická pohádka „Ostrov odpadků“

-

Vystoupení dětí ke Dni matek v sále Obecní hospody

-

Sférické kino s pohádkou „Zula hlídka“

-

Výlet na zámek do Bučovic, seznámení s různými druhy řemesel,
divadelní představení „ Princ Bajaja a princezna“

-

Hradní noc ve školce

-

Výlet do ZOO Hodonín

-

Rozloučení s předškoláky táborákem a diskotékou

DVVP:
-

Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – Slivová L.

-

Výtvarné kouzlení s námi – Korábová K.

-

Odchylky v motorickém vývoji dítěte a jejich vliv na vznik LMD,
SPU – Orálková L., Zborovská M.

-

Rozvoj čtenářské gramotnosti v předškolním věku – Orálková L.,
Zborovská M.

-

Exkurze do mateřské školy Pramínek s technickým zaměřením
v Brně – Babyrádová V., Mazlová M.

Nově zakoupené pomůcky a vybavení:
-

Zakoupení nových stolečků a židliček do třídy Berušek

-

Pořízení nového nábytku a výtvarného stolku do třídy Berušek

-

Molitanový kruh do třídy Berušek

Během letních prázdnin probíhá zateplování budovy mateřské školy,
výměna skel v oknech a výměna dlažby a rekonstrukce vzduchotechniky
v kuchyni.
Zapracovala dne 1.7. 2016
Lucie Slivová– vedoucí učitelka MŠ
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Část XII.

Zpráva o činnosti školní družiny ve školním roce 2016/2017
Školní družina pracovala ve školním roce 2016/17 ve třech odděleních určených
pro žáky 1. – 4. třídy. Počet se během roku pohyboval mezi 75 až 78 žáky. Do
prvního a druhého oddělení byli zařazeni žáci prvních a druhých tříd, do třetího
oddělení žáci třetí a čtvrté třídy.
Ranní družina byla otevřena od 6.30 do 7.40 hodin, odpolední od 11.40 do 16.30
hodin.
Činnost jednotlivých oddělení se lišila podle ročního období, počasí a věku dětí.
Při vhodném počasí trávily děti se svými vychovatelkami hodně času na
vycházkách nebo na některém hřišti v obci či u školy.
Pro aktivity na hřišti je družina vybavena velkým množstvím sportovního náčiní
– míče, rakety na badminton, líný tenis, vybavení na stolní tenis, švihadla atd.
Jednotlivá oddělení disponují hračkami pro chlapce i děvčata, stolními a
karetními hrami, polytechnickými stavebnicemi i kostkami. Každé oddělení ŠD
má dostatečné množství materiálu a pomůcek na výtvarné i pracovní činnosti.
Ve třídách děti hrály stolní a karetní hry, soutěžily ve skupinách i jako
jednotlivci nebo se společně zabývaly výtvarnými či pracovními činnostmi. Jako
skupinové práce zpracovávaly různá zajímavá témata z historie nebo
současnosti.
Proběhlo i několik společných akcí pro všechna oddělení, například vánoční
dílny, lekce společnosti Podané ruce určená ke zlepšení vztahů v kolektivu,
cestopisné promítání s besedou „Divoký Madagaskar“ nebo sportovní odpoledne
na hřišti s opékáním špekáčků.
V průběhu všech aktivit se děti učí základům slušného a společenského chování,
komunikaci a vztahům v kolektivu, respektu k ostatním dětem i dospělým a
rozvíjejí další schopnosti potřebné pro běžný život ve společnosti.

V Křenovicích dne 1. 9. 2017
Zpracovala: Kamila Mazálková, vedoucí vychovatelka školní družiny
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