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

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol.roce
2005/2006

Část I.
Základní charakteristika školy
a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov
Adresa: Školní 140
683 52 Křenovice
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Křenovice
Ředitel školy: Ing.Helena Weidingerová
Odloučené pracoviště: 683 52 Křenovice, Václavská 294
683 52 Křenovice, Bratří Mrázků 12
Škola sdružuje: Základní škola
kapacita: 250 žáků
Školní družina
kapacita: 25 žáků
Školní jídelna základní školy
kapacita: 275 jídel
Mateřská škola
kapacita: 60 dětí
Školní jídelna mateřské školy
kapacita 80 jídel
telefon: 544 223 073 fax: 544 223 131 e-mail: zs.krenovice@volny.cz www. zskrenovice.cz
b) Úplné školy
Školní rok
2005/2006

c)

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků
k 30.9.

Průměrný počet žáků
na třídu

1.stupeň

5

5

76

15,20

2.stupeň

4

4

93

23,25

Celkem

9

9

169

18, 77

Malotřídní nebo neúplná škola: 0

d) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 13
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 13,67
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
Číslo jednací
programu
Základní škola
č.j. 16 847/92-2
Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: - nejsou
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V ročníku
ve všech ročnících

g) Zařízení školního stravování
Typ jídelny

Počet

ŠJ - úplná
ŠJ – vývařovna
ŠJ – výdejna
Náhradní stravování

1

Počet strávníků
zaměstnanci školy a důchodci
19

děti a žáci
110

ostatní*
31

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

h) Počet pracovníků školního stravování k 15.10.2005
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané
i)

4
2,58

Školní družina, která je součástí základní školy

ŠD
celkem

počet oddělení ŠD
1

počet dětí v ŠD
23

počet vychovatelů ŠD
fyzicky 1 / přepočteno 0,75

Z činnosti školní družiny :
Školní družina je na naší škole bezplatná. Ve školním roce 2005/06 navštěvovali školní družinu žáci
1. – 4.třídy. V podzimních, jarních a letních měsících trávili hodně času na hřišti pohybovými činnostmi.
V zimních měsících chodili na vycházky a věnovali více času výtvarným a pracovním činnostem, dramatické
výchově, četbě, hrám a soutěžím s různým tématickým zaměřením.
Každý měsíc byl motivován jedním tématem, o kterém si děti povídaly a zaměřovaly k němu i některé
činnosti. Byla to tato témata:
září – naše škola; říjen – naše obec; listopad – naše vlast; prosinec – naše rodina; leden – naše planeta Země;
únor – mezilidské vztahy; březen – knihy; duben – naše zdraví; květen – příroda; červen – slušné chování
na veřejnosti.
Zároveň byly děti vedeny k používání tzv. kouzelných slovíček:
září – dobrý den, nashledanou, prosím, děkuji, promiňte, omlouvám se;
říjen – zapoj se, zúčastni se;
listopad - uč se, poznávej;
prosinec – pomáhej, uklízej;
leden – spolupráce, solidarita, snášenlivost, tolerance;
únor – přítel, kamarád;
březen – uč se, vzdělávej se;
duben – čistota, hygiena;
květen – nenič, chraň;
červen – umím se chovat.
Podle různých období a různých příležitostí si žáci připravovali i výzdobu družinové třídy.
Nejoblíbenějšími činnostmi byly různé hry na hřišti, kvízy a vědomostní soutěže. Velmi oblíbenou se stala
nová soutěžní hra Superfarmář, do níž se celoročně zapojily všechny děti z družiny.

Část II
Údaje o pracovnících školy
1.

Odborná kvalifikace

Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně kvalifikovaných

13/12,36
13/12,36

100%
100%

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2005/06 nastoupili na školu: 0
3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2005/06 nastoupili na školu: 0
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2005/06 odešli ze školy: 0
5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : fyzicky 4 / přepoč. 3,62
2

6. Věkové složení učitelů
Učitelé

Věk

Muži
0
2
2
0
1
5
0

do 35 let
35-50 let
nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

Ženy
1
5
2
0
0
8
0

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Typ kurzu
Počet zúčastněných
pracovníků
Školení – „Učitel zdravotník“
2
Školení počítačů P1 – volitelný modul – Počítačová grafika a digitální fotografie
4
Cyklus seminářů výtvarné výchovy s různým zaměřením
2
Školení počítačů – Z – informační gramotnost
1
Vázané ozdoby z kukuřičného šustí
1
Specializační studium výchovného poradenství – 2.ročník
1
Splývavé čtení
1
Semináře metodiků prevence
1
Kriminalita dětí
1
Didaktické hry – český jazyk
2
Poruchy učení – cyklus seminářů
1
Problém zvaný šikana
1
Agresivní žák
1
Školení počítačů P1 – volitelný modul – Informatika pro 1.stupeň
3
Škola folklorních tradic – 2.ročník
1
Kariérní systém ped. pracovníků a aktuální změny ve školství
1
Cyklus školení koordinátorů tvorby ŠVP ZV
1
Evropská unie
2
Brána jazyků
1
Školení počítačů P1 – volitelný modul – Tabulkové kalkulátory
1
Kdo se bojí techna
1
Editor ŠVP
1
Informatika
1
Studium koordinace v oblasti ICT
1
Mezinárodní konference asociace učitelů angličtiny v ČR
1
Jak učit teenagery anglický jazyk
1
Konference k učebnicím „Project“
1
Seminář k učebnicím angličtiny
2
Klub přírodopisu
1
Seminář výchovných poradců
1
Nový správní řád
1
Školení odborné způsobilosti pro učitele fyziky a prac. vyučování
1
Doškolovací kurz instruktorů lyžování - carving
1
Doplňující pedagogické studium pro vychovatele – 1.ročník
1
C e l k e m: 34 krátkodobých i dlouhodobých seminářů, kurzů a školení
8. Romský asistent: ne
9. Jiný asistent : ne
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Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků

1.
2.
3.
4.
5.

13
12
13
16
22

Prospělo s
vyznamenáním
1.pol. / 2.pol.
13
/
13
10
/
9
11
/
11
5
/
3
7
/
8

Celkem za I. stupeň

76

46

/ 18
32
15(13)/ 13
27

Celkem za II. stupeň
Celkem za školu

Ročník

Počet žáků

6.
7.
8.
9.

Prospělo
bez (*)

Neprospělo
bez (*)

0
2
2
11
15

/
/
/
/
/

0
2 0
2
13
14

/

44 30

/

31 0

5
13
5
11

/
/
/
/

3
13
5
8

14
17
8
16

/
/
/
/

15
19 2
8
19

93(91)/90

34

/

29 55

/

61

169(167)/166

80

/

73 85

/

92 2

19

/

1

/

1

/

0

/

1

Opakují

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15.října
(V 1.pololetí školního roku odešli z 8.třídy dva žáci na ZŠ Slavkov Komenského a jedna žákyně ze 6.třídy se
ve 2.pololetí odstěhovala.)
2. Snížený stupeň z chování
Stupeň chování
Počet
2
0 / 1
3
-

% z počtu všech žáků školy
0 / 0,6
-

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2005/2006: …0, průměr na jednoho žáka: …0
4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných : ne

5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Gymnázia
SOŠ a učeb. Učební
Školní rok 2005/06
obory
obory Konzervatoř
4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium
s maturitou bez mat.
Počty přijatých žáků
1
1
0
16
10
0
(podrobný rozpis rozmístění jednotlivých žáků do škol – viz příloha č.1)
6. Počet absolventů ZŠ:
Ročník
9.ročník
nižší ročník
Celkem

Počet žáků
27
0
27
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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
O odkladu povinné školní docházky podle § 37
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37
O přijetí k základnímu vzdělávání

Počet

Počet odvolání

3
0
11

0
0
0

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2005/2006 : zapsaných 18, nastoupilo 13
(dva žáci se odstěhovali ještě před nástupem do první třídy, tři dostali odklad školní docházky)
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2006/2007 : zapsaných 14, nastoupí 11 (3 odklady)

Část VI.
Další údaje o škole
Na škole pracoval již čtyřicátým třetím rokem dětský folklorní soubor Křenováček – viz příloha č.2.
Od roku 1998 působí při škole Křenovské občanské sdružení dětí a mládeže /KOS/ – viz příloha č.3.
Mimoškolní a volnočasové aktivity školy a účast školy v soutěžích a olympiádách – viz příloha č.5.
Nově byl letos zaveden kroužek anglického jazyka pro žáky z 1. a 2. třídy.
Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci:
Škola a žáci se pravidelně podílí na přípravě a uskutečnění folklorního festivalu „Pod Křenovskó májó“.
V prosinci bylo uskutečněno pro veřejnost již třetí „Mikulášské hudební setkání“ a v červnu bylo sehráno
divadelní představení dramatického kroužku.
V měsíci lednu byl pořádán školní ples.
Byla zřízena tzv. Duhová dílna, díky níž se děti seznamují s různými výtvarnými technikami – viz příloha č.4.
Jedna členka pedagogického sboru pracuje v zastupitelstvu obce.
Pro žáky prvního až čtvrtého ročníku byl organizován plavecký výcvik v plavecké škole ve Vyškově.
Pro žáky sedmého ročníku byl uskutečněn týdenní lyžařský výcvikový kurz.
V letošním školním roce byl také, již podruhé, zorganizován pro všechny žáky druhého stupně týdenní
poznávací zájezd v závěru školního roku. Škola v přírodě pro 1.stupeň se letos kvůli malému zájmu rodičů
neuskutečnila.
Všichni žáci školy měli možnost pracovat v rámci výukových programů na počítačích.
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Všichni žáci druhého stupně měli kromě toho jednu hodinu týdně povinného předmětu „Práce s počítačem“ nebo
„Pracovní činnosti“, kde se postupně v jednotlivých ročnících seznamovali s programy Word, Excell, Power
Point, Zoner Callisto a pracovali s internetem.
Některé třídy se zapojili do projektu e-Twinning a v rámci výuky anglického jazyka žáci komunikovali pomocí
internetu se svými vrstevníky z jiných zahraničních škol.
Kroužky při ZŠ
Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

3

57 (dojíždí i děti z okolních obcí)

Taneční - Křenováček

Anglický jazyk
1
15
Další kroužky (dramatický, keramické, různé druhy sportovních ....) pracují pod KOSem. (viz příloha)
Všichni vyučující začali pracovat na tvorbě školního vzdělávacího programu naší školy.
Začaly přípravy na oslavu 150.výročí budovy základní školy na Školní ulici, které připadá na listopad roku
2006.
Byla podána žádost o poskytnutí nadstandartní dotace v rámci SIPVZ na základě vypracovaného projektu
s názvem „Hurá do 6.třídy“. Tento projekt počítá s koupí a instalováním interaktivní tabule v učebně číslo 10 a
jejím využívání při vyučování 6.třídy a v budoucnu i dalších tříd 2.stupně. V závěru školního roku nám byla
dotace schválena, takže ve školním roce 2006/07 a 2007/08 bude projekt realizován.

Část VII.
Opravy a rekonstrukce
O hlavních prázdninách v červenci 2005 byla provedena rekonstrukce rozvodu elektřiny ve školní kuchyni a
v srpnu a v září byl zrekonstruován suterén pod kuchyní - vznikly zde nové skladové místnosti pro školní
kuchyni. Původně prašná podlaha byla v celém prostoru sklepa vydlážděna. Zároveň bylo nutno provést
rekonstrukci odpadního vedení (proto se výstavba o měsíc protáhla oproti původnímu plánu).
O hlavních prázdninách v červenci a srpnu 2006 bylo přistoupeno k rozsáhlé rekonstrukci vnitřních prostor
v hlavní budově. Byly zrenovovány omítky na celé horní chodbě a na schodišti a položena zde nová dlažba.
V učebně číslo 8 byly také obnoveny omítky, zbudován sádrokartonový podhled s novým osvětlením,
vyměněna celá podlaha (včetně nových prken) a položeno nové linoleum. Byla pořízena třídílná keramická bílá
tabule a nové umyvadlo.
Na „dolní“ škole (budova na Václavské ulici) byly provedeny úpravy umyvadel podle požadavku hygieny
(možnost pouštění studené a teplé vody zvlášť v umývárně dětí a nové umyvadlo v menší učebně).

Část VIII.
Poradenské služby v základní škole
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)
a) počty
fyzický počet
výchovný poradce
1
školní metodik prevence
1
úvazek
školní psycholog
x
školní speciální pedagog
x

kvalifikace, specializace
učitel
učitel
kvalifikace, specializace
x
x

b) věková struktura
6

dosažené vzdělání
vysokoškolské
vysokoškolské
dosažené vzdělání
x
x

výchovný poradce
školní metodik prevence
školní psycholog
školní speciální pedagog

do 35let

35 – 50 let

x
x

1
x
x

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

c) další vzdělávání poradenských pracovníků
Oba pracovníci neabsolvovali v tomto školním roce žádné speciální studium svého zaměření. Průběžně se
zúčastńovali aktuálních seminářů a jiných setkání organizovaných SSŠ a PPP v oblasti výchovného
poradenství a primární prevence.
Paní učitelka, která vykonává funkci metodika primární prevence, studuje druhým rokem specializační
studium výchovného poradenství a v budoucnu převezme funkci výchovného poradce.
2. Finanční prostředky na poradenské služby nebyly čerpány ze žádných zdrojů.
3. Integrované žáky na škole nemáme.
V době od 1.března 2006 do 4.dubna 2006 bylo jednomu žákovi 9.ročníku povoleno vzdělávání podle
ustanovení § 50 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Vzhledem ke
zdravotním problémům, které žákovi neumožnily dostavit se dva měsíce do školy, byl mu stanoven na
nezbytně nutnou dobu individuální plán. Všichni vyučující druhého stupně se do individuální výuky tohoto
žáka zapojili bez nároku na odměnu.

Část IX.

Hodnocení Minimálního preventivního programu
1) Cílem preventivního programu je vytvářet ve škole takové podmínky, aby co nejvíce bránily vytváření
sociálně patologických jevů. K tomu směřují i všechny aktivity ve škole. Posun vidíme v zájmu žáků především
v diskusi k negativním jevům hlavně v rámci výuky občanské a rodinné výchovy. V naší škole v uplynulém
školním roce nedošlo k žádným výrazným sociálně patologickým jevům.
2) Z výše uvedeného vyplývá, že žádné specializované programy nemáme.
Bylo uskutečněno několik besed s tématy – šikana, trestní odpovědnost, drogy, mezilidské vztahy.
Vzhledem k tomu, že v jedné třídě se objevily náznaky šikany, bylo zde ve spolupráci s PPP provedeno
sociometrické šetření jak přímo ve škole v kolektivu třídy, tak v PPP poradně ve Vyškově.
3) Jednotlivé případy sociálně patologických jevů řešil preventista ve spolupráci s třídními učiteli, výchovným
poradcem i s ostatními vyučujícími.
4) Velkým přínosem se letos staly třídnické hodiny, na které docházel preventista primární prevence. Ve
spolupráci s třídním učitelem preventista se třídou pracoval, a tak bylo možno lépe poznat a mapovat situaci
v jednotlivých třídách a zamezit případným nežádoucím situacím, které mohly vzniknout. V dalším školním
roce se bude v této praxi pokračovat.

V Křenovicích dne 6.9.2006

Ing.Helena Weidingerová
ředitelka školy
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Příloha č.1
ROZMÍSTĚNÍ VYCHÁZEJÍCICH ŽÁKŮ ZŠ a MŠ KŘENOVICE - školní rok 2005-2006
9.třída:
1.

ŽÁK
Drápal Jan

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

Hodonský Ondřej
Holomek Martin
Kazda Michal
Kolumber Jan
Krejčíř Štěpán
Matula Petr
Mixa Martin
Podsedník David

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Procházka Aleš
Procházka Lukáš
Přikryl Radek
Šmíd Marek
Žoužela Marek
Blašková Kateřina
Cupáková Hana

17.
18.
19.
20.
21.

Dořičáková Silvie
Floriánová Denisa
Fuksová Leona
Lacková Antónia
Peričková Veronika
Procházková
Martina
Roláková Nikol
Střítecká Hana
Svobodová
Kateřina
Szaszová Sabina
Žemlová Eliška

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Víceletá gymnázia:
ŽÁK - třída
Brindzáková
1. Mária-7.tř.

OBOR
ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT
STROJÍRENSTVÍ - INFORAČNÍ
SYSTÉMY
SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
AUTOMECHANIK
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK PRO POHOSTINSTVÍ
KLEMPÍŘ-STROJÍRENSKÁ VÝROBA
TRUHLÁŘ
TRUHLÁŘ
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK PRO POHOSTINSTVÍ
STROJÍRENSTVÍ - POČÍTAČOVÉ
SYSTÉMY
ELEKTRIKÁŘ-SILNOPROUD
AUTOELEKTRIKÁŘ
AUTOMECHANIK
AUTOTRONIK
MANAGEMENT STROJÍRENSTVÍ
EKONOMICKÉ LYCEUM
KUCHAŘ
HOTELNICTVÍ A TURISMUS
SOC.PÉČE-SOC. SPRÁVNÍ ČINNOST
HOTELNICTVÍ A TURISMUS
PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ
ČINNOST
HOTELNICTVÍ A TURISMUS
EKONOMICKÉ LYCEUM

ŠKOLA
SZŠ, JASELSKÁ 7/9, BRNO
SPŠ STROJNICKÁ SOKOLSKÁ, BRNO
SPŠ ELEKTROTECH., KOUNICOVA 16, BRNO
ISŠ, TYRŠOVA 479, SLAVKOV U BRNA
SOU TRAD. ŘEMESEL, STŘEDNÍ, BRNO
ISŠ, TYRŠOVA 479, SLAVKOV U BRNA
SOU STAVEBNÍ, BOSONOHY, BRNO
SOŠ A SOU JÍLOVÁ164/369, BRNO
ISŠ, TYRŠOVA 479, SLAVKOV U BRNA
ISŠ-COP, OLOMOUCKÁ 61, BRNO
ISŠ, SOKOLNICE 479
ISŠ, SOKOLNICE 479
ISŠ,TYRŠOVA 476, SLAVKOV U BRNA
ISŠ AUTOMOBILNÍ, KŘIŽÍKOVA 15, BRNO
ISŠ-COP, OLOMOUCKÁ61, BRNO
OA A VOŠ SOCIÁLNÍ, KOTLÁŘSKÁ 9, BRNO
SOU A SŠ POTR. A SLUŽ.,CHARBULOVA,
BRNO
ISŠ,TYRŠOVA 476, SLAVKOV U BRNA
ISŠ, PURKYŃOVA 97, BRNO
ISŠ, TYRŠOVA 479, SLAVKOV U BRNA
ISŠ, PURKYŃOVA 97, BRNO

HOTELNICTVÍ A TURISMUS
ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT
GYMNÁZIUM

SOŠ A SOU OBCHODNÍ, JÁNSKÁ 22, BRNO
ISŠ, TYRŠOVA 479, SLAVKOV U BRNA
OA A VOŠ SOCIÁLNÍ, KOTLÁŘSKÁ 9, BRNO
SOU A SŠ POTR. A SLUŽ.,CHARBULOVA,
BRNO
SZŠ, JASELSKÁ 7/9, BRNO
J. G. MENDELA, ČECHYŇSKÁ 19, BRNO

OBOR
6-ti LETÉ GYMNÁZIUM-ZAMĚŘENÍ
JAZYKOVÉ

ŠKOLA
GYMNÁZIUM GLOBE,s.r.o.,BZENECKÁ23,
BRNO
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Příloha č.2

Taneční soubor Křenováček ve školním roce 2005/2006
Dětský folklorní soubor Křenováček pracoval celý školní rok ve třech skupinách. Nejmladší přípravka,
kterou navštěvovalo 24 dětí z mateřské školky, 1. a 2. třídy, pracovala pod vedením ředitelky školy Heleny
Weidingerové a studentky Jany Hortové.
Další dvě oddělení souboru tvořili žáci 4. a 5. třídy a žáci 7. až 9. třídy a starší. S těmi po celý rok
pracovala vedoucí souboru Regina Kokešová za pomoci Markéty Nálezkové.Celkem navštěvovalo soubor
Křenováček 57 dětí. Taneční soubor navštěvovali kromě žáků ZŠ Křenovice i děti z okolí – z Hrušek, z
Milešovic, ze Zbýšova, z Velešovic a také studenti víceletých gymnázií (naši bývalí žáci).
DFS Křenováček je samostatné občanské sdružení.
Svoji činnost v tomto školním roce zahájil Křenováček už v srpnu. Ve dnech 19. – 24.8. přijalo 22 členů
souboru pozvání maďarského dětského souboru Kis Czepel a zúčastnilo se mezinárodního festivalu v Budapešti.
26.srpna vystoupil Křenováček v hlavním dětském pořadu MFF Brno na náměstí Staré radnice.
Na 1.září připravily členky Křenováčku malé překvapení pro prvňáky a žáky školy v podobě vystoupení na
zahájení školního roku, 24.9. se pak Křenováček představil na MFF v Břeclavi. Součástí festivalu byla i soutěž
zpěváků. Z křenovických zpěváků se prosadil Standa Pátik, který získal ve velké konkurenci 2.místo.
4.12. proběhlo v Křenovicích slavnostní odhalení sochy Kutuzova. Děvčata z Křenováčku se ujala role
hostesek a statečně v mrazu pobíhala v krojích mezi davy hostů s koláčky a slivovicí.
6.12. uspořádal Křenováček ve spolupráci ze ZUŠ Františka France ve Slavkově a s dramatickým kroužkem
pracujícím pod KOS Křenovice III.Mikulášské hudební setkání. Předvedla se na něm všechna oddělení
Křenováčku. Všechny okouzlila historicky nejmladší přípravka. Jsou v ní děti od tří do sedmi let.
17.2. se uskutečnil školní ples. Křenováček na něm předvedl nacvičené předtančení.
25.3. se uskutečnila v Brně soutěž Černovický zpěváček. Z Křenováčku se zúčastnili Standa Pátik a Nella
Kokešová. Nella Kokešová vyhrála 2.kategorii a v kategorii vítězů získala 3.místo.
19.4. se předvedla mladší skupina zpěváků ve slavkovském zámku a zahájila vernisáž výstavy „Sbírka
pohlednic“.
Ve dnech 24. –28.5. se dvacetičlenná skupina tanečníků zúčastnila mezinárodního festivalu v srbském
Tovariševu. Děti byly stejně jako v Maďarsku ubytovány v rodinách a absolvovaly během festivalu velmi
náročný program. Dopolední prohlídky památek a pamětihodností střídaly zkoušky na vystoupení, průvody,
koncerty a každodenní večerní společná setkání souborů.
Týden po návratu ze Srbska 4.6. proběhl v Křenovicích XXI. ročník festivalu Pod křenovskó májó.
Křenováček byl jako vždy v posledních letech jedním z hlavních iniciátorů a pořadatelů akce.
Činnost souboru byla v průběhu roku velmi bohatá. Akcí sice bylo méně oproti minulému roku co se počtu týče,
o to byly náročnější. Vždyť Křenováček během roku absolvoval dva zahraniční zájezdy s účastí na velmi
významných světových festivalech a další tři mezinárodní festivaly v republice. Úspěchům však vždy
předcházela řada zkoušek a tedy spousta času, který členové souboru i jejich vedoucí této činnosti museli
věnovat.
V Křenovicích dne 4.září 2006

Mgr.Regina Kokešová, vedoucí DFS Křenováček
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Příloha č. 3

Křenovské občanské sdružení dětí a mládeže
ve školním roce 2005/2006
Křenovské občanské sdružení, jehož cílem je pomáhat organizovat mimoškolní činnost dětí, podporovat
jejich zájmy, organizovat pro ně různé kulturní a sportovní akce, pracuje při naší základní škole již několik let.
Členem KOSu se může stát každý zájemce z řad dětí i dospělých po zaplacení jednotného členského
ročního příspěvku. KOS měl ve školním roce 2005/2006 téměř 190 členů (členská základna se rozrostla hlavně o
děti mladší 6 let).
Akce KOSu
Činnost OS je spojena se školním rokem, tedy s obdobím od září do června. Během letních prázdnin akce
neorganizujeme.
Mnoho akcí jsme pořádali ve spolupráci se základní školou, křenovskou tělovýchovnou jednotou Orel
(volejbalové turnaje) a s DFS Křenováček (vánoční koncert). Naše organizace také připravila malé keramické
dárky pro důchodce v obci u příležitosti jejich vánočního posezení a spolupracovala s maminkami dětí, které
navštěvují mateřskou školu.
Pod hlavičkou KOSu pracovaly tyto kroužky:
 Odbíjená chlapci i děvčata /celkem 2 oddíly s účastí v okresním přeboru/ vedoucí Holomek,
Schovancová
 Cvičení s Kamilou - vedoucí Mazálková a Stránská
 Dramatický kroužek - vedoucí Mazálková
 Keramický kroužek pro mladší i starší děti - vedoucí Bartáková
 Cvičení pro rodiče s malými dětmi – vedoucí Hamzová
 Míčové hry pro děti z 1. - 3. třídy - vedoucí Hamzová
 Oddíl stolního tenisu - vedoucí Odrazil
Sportovní kroužky oceňují nabídku obce a během roku bezplatně využívají sportovní halu v obci.
Během školního roku KOS organizuje pro členy i ostatní děti I. i II. stupně naší školy různé kulturní i
sportovní akce (např. Drakiáda, zájezd na divadelní představení, filmová představení v kině Jas ve Slavkově),
některé akce KOS podporuje hlavně finančně (např. příspěvek na dopravu pro členy na LVK).
K pravidelným úspěšným akcím patří pohádka dramatického kroužku (červen - pro širokou veřejnost v obci
a pro školu), rychloburza sportovních potřeb, sběr papíru, sportovní turnaje, aj.
KOS se snaží finančně podporovat školní soutěže a olympiády, podporovat činnost kroužku anglického
jazyka pro malé žáky, odměňovat nejlepší účastníky v soutěžích - např. Mladý historik, Matematický klokan, v
soutěži v počítačovém kreslení, v lyžařských soutěžích v rámci LVK.
Už několikátý rok probíhá akce „Vítáme prvňáčky a loučíme se s deváťáky“. Drobnými dárky se snažíme
také ocenit vybrané žáky všech tříd na konci školního roku.
Peníze na činnost získává naše OS z členských příspěvků, od sponzorů, z organizování sběru papíru, plesu.
Ve školním roce 2005/2006 jsme také získali finanční částky na činnost sdružení z dotací Obce Křenovice.
Svoji činnost prezentuje OS v Křenovickém zpravodaji, okresním tisku, na internetových stránkách ZŠ a
MŠ Křenovice /www.zskrenovice.cz/.

V Křenovicích, 10. září 2006

Mgr Jitka Schovancová
předseda KOSu
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Příloha č. 4

Duhová dílna

Duhová dílna vznikla díky finančnímu daru Nadace Duhová energie, který byl škole přidělen na
základě předloženého projektu. Rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 30 000 Kč
obdržela škola 22. listopadu 2005.
Vzhledem k podmínkám čerpání příspěvku a časové tísni z toho vyplývající, jsme se rozhodli
nakoupit nejprve technické, technologické a materiální vybavení dílny a poté se věnovat organizačnímu
zajištění provozu dílny.
V současné době je duhová dílna vybavena tak, že můžeme děti seznámit s výtvarnými technikami a
technologiemi, které jim byly doposud z finančních důvodů nepřístupné. Prostorové možnosti naší
školy jsou velmi omezené. Duhovou dílnu jsme umístili do učebny přírodopisu a chemie, která není
plně využívána. Pro některé výtvarné technologie budeme využívat školní dílnu. Naší snahou je, aby
duhová dílna byla využívána nejen pro volnočasové aktivity, ale i pro výuku výtvarné výchovy a
pracovních činností ve všech ročních.
V prosinci proběhla v duhové dílně první volnočasová aktivita pro děti – výroba svíček ze včelího
vosku. Ohlas u žáků i rodičů byl velmi příznivý. Následovala výroba figurek ze šustí, malování kraslic
voskem (tato akce byla organizována i pro dospělé), batikování triček, malba na hedvábí, výroba
drobných šperků z plíšků a tisk na trička.

V Křenovicích dne 6.9.2006

Mgr.Hana Patschová
vedoucí Duhové dílny
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Příloha č.5

Akce, kterých jsme se ve školním roce 2005/2006 zúčastnili
Srpen
19.- 24.8.
26.8.
Září
1.9.
2.9.
7.9.
21.9.
22.9.
23.9.
24.9.
27.9.
29.9.
Říjen
6.10.
17.10.
18.10.
21.10.
22.- 23.10.
24.10.
Listopad
2.11.
3.11.
8.11.
10.11.
10.11.
11.11.
16.11.
22.11.
23.11.
25.11.
Prosinec
4.12.
6.12.
7.12.
9.12.
10.12.
12.12.
15.12.
16.12.
19.12.
20.12.
20.12.
21.12.

- Křenováček na mezin.festivalu v Budapešti - Maďarsko
- XVI.MFF Brno - Křenováček
-

Slavnostní zahájení školního roku - vystoupení Křenováčku
Sběr papíru
Fotografování 1.třídy
Drakiáda - I.stupeň
Putovní pohár branné zdatnosti Bučovice
Školní kolo soutěže Mc Donald´s Cup (4. a 5.třída )
Vystoupení Křenováčku MFF Břeclav
Minifotbal Bučovice, okrsk. kolo, chlapci 8. a 9.tř.
Školní kolo soutěže Mc Donald´s Cup (2. a 3.třída )

-

Přespolní běh Vyškov
Dopravní hřiště - 4.třída
Koncert žesťového kvarteta - I.stupeň + MŠ
Návštěva knihovny J.Mahena Brno + Moravská galerie - 5.tř
Výstava Českého zahrádkářského svazu
Vánoční fotografování

-

Návštěva Mahenovy knihovny Brno - Brněnské osobnosti - 9.tř.
Návštěva Mahenovy knihovny Brno - Písmo - 7.tř.
Výtvarná dílna pro děti
Pečení Vizovického pečiva - 7.tř.děvčata - Vyškov
Školní kolo dějepisné olympiády pro žáky 8. a 9.třídy
Burza sportovních potřeb
Výukový pořad ZOO Brno - 3.,4. a 5.třída
Turnaj ve florbale - dívky 6. - 9. třída
Pečení chleba - dívky 7.tř. - DDM Vyškov
Návštěva Mahenovy knihovny a botanické zahrady Brno, 4. a 5.tř.

-

Odhalení sochy Kutuzova - Křenováček dělá hostesky
III. Mikulášské hudební setkání - pro školu 10.15, pro veřejnost 17.00
Turnaj ve florbale - okrskové kolo hoši. Slavkov
Vystoupení pro důchodce - 1.třída
Zájezd zaměstnanců do skanzenu Rožnov pod Radhoštěm a do výrobny svíček
Návštěva výstavy betlémů
Výtvarná dílna - výroba svíček
Seiferos - ukázky dravců
Školní kolo Olympiády v ČJ
Volby do Rady školy
Besídka žáků 1.tř. pro MŠ
Bruslení žáků 3.-5-tř. Stadion Vyškov
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21.12.
22.12.
30.12.
Leden
16.1.
18.1.
24.1.
27.1.
31.1.
Únor
2.2.
3.2.
14.2.
15.2.
15.2.
17.2.
23.2.

24.2.
25.2.-4.3.
Březen
do 4.3.
10.3.
14.3.
15.3.
17.3.
20.3.
23.3.

24.3.
25.3.
28.3.
29.3.
Duben
11.4.
12.4.
18.4.
19.4.

21.4.
25.4.
26.4.
27.4.

- Besídka žáků 1.tř. pro rodiče
- 10.00 - Kino - Madagaskar
- Divadelní představení pro zaměstnance - Jesus Kristus Superstar
-

zápis dětí do 1.třídy
Výchovný pořad Láska je láska - Brno - 8.tř.
Dějepisná olympiáda - okresní kolo Vyškov
Beseda s pracovníkem policie ČR - Šikana - I.stupeň
Recitační soutěž - místní kolo - I.stupeň

-

Sportovní den 5.-9.tř. /lyžování Uhřice, bruslení Hrušky, sport.hry tělocvična/
Sběr papíru
Beseda o šikaně 5.-7.tř.
Zahájení plaveckého výcviku 1.-4.třída
Lyžování pro zájemce - Uhřice
Školní ples
Duhová dílna - šperky z kůže
Školní kolo recitační soutěže - 2.stupeň
Diagnostika 5.tř. - PPP
Přednáška o drogách pro 8.třídu
Divadelní dředstavení Balada pro banditu pro zaměstnance a zájemce z řad žáků
Lyžařský výcvik žáků 7.třídy - Hynčice pod Sušinou

-

Lyžařský zájezd 7.tř.
Magie revue Kellneři
Silová všestrannost 3.-4.třída - školní kolo
Jdi za Luisou - "Jeden svět".filnové představení+beseda o rasismu.Brno.8.a 9.tř.
Matematický klokan 4. - 9.třída
Soutěž Malujeme na počítači pro 3. - 5.třídu
Duhová dílna - kraslice
Silová všestrannost 3.-4.třída - okrskové kolo Slavkov - dívky 1.místo, hoši 2.místo
Zeměpisná olympiáda 6. a 7.třída , okresní kolo Vyškov - Martin Palatka 1.místo !!!
Marbo, výchvné koncerty pro I.st.+MŠ, II.stupeň
Duhová dílna - kraslice pro dospělé
Černovický zpěváček - Brno /Nella Kokešová 1.místo ve 2.kategorii/
Duhová dílna pro děti
Okresní kolo - Silová všestrannost /3.-4.třída/

-

McDonaldś cup /4.+5.tř./ školní kolo
Krajské kolo zeměpisné olympiády Brno / M.Palatka /
Návštěva výstavy Křenovice v průběhu desetiletí+ Velikonoce / l.- 9.třída/
Procházka Brnem -historické centrum - 8.tř.
Coca Cola cup Slavkov
Vystoupení Křenováčku na vernisáži na zámku ve Slavkově
Okrskové kolo McDonald´s cup / 4.+5.třída/ - 2. místo
Duhová dílna - hedvábí
IPS Vyškov - poradenský den - 8.tř.
Výstava Čáry máry- zámek Slavkov - 6.tř
Okresní kolo v odbíjené dívek
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28.4.

Květen
3.5.
5.5.
6.5.-7.5.
9.5.
15.5.
16.5.
17.5.
17.5.
18.5.
19.5.
23.5.
24.5.
25.5.
26.5.
24.-28.5.
Červen
1.6.
2.6.
4.6.
9.6.
13.6.
15.6.

16.6.
17.6.
19.-23.6.
20.6.
21.6.
22.6.
23.6.
27.6.
26.6.

-

Výstava Čáry máry- zámek Slavkov - 7.tř
Duhová dílna - hedvábí
Okrskové kolo McDonald´s cup /1.-3.třída/ - 1.místo
Dopravní hřiště - 4 třída
Výstava Čáry máry- zámek Slavkov - 1.,2.,3.,9.tř

-

Vybíjená Vyškov - 4.-5.tř.dívky
Den otevřených dveří Hasiči Křenovice - všechny třídy návštěva požární zbrojnice
Výstava ČZS Květiny a keramika, soutěž O nejkrásnější květináč.
Zahájení soutěže ŠD Superfarmář
Beseda na téma Mezilidské vztahy /9.tř./ - p.Pospíšil
Předání cen za nejlepší květináč - ČSZ
Návštěva Prahy - 8.třída
Vyhodnocení soutěže ŠD Jaro na známkách - Pátík 2.místo, Podborská 3.místo
Okresní kolo McDonald´s cup /1.-3.tř./ - 3.místo
Sportovní den - 2.stupeň
Pohár rozhlasu - mladší žáci - Vyškov
Okresní kolo Pythagoriády Vyškov - M.Palatka 1.místo!!!
Pohár rozhlasu - starší žáci - Vyškov
Den řemesel Strážnice - 3.-5.třída
Křenováček na Mezinárodním festivalu v Srbsku
Uspořádání sbírky pro centrum hipoterapie - CHRPA / pohledy koní/

-

Malování na chodníku, 1.+2.třída
Výstava "Krteček" na zámku ve Slavkově, 5.tř.
Pod křenovskó májó
Fotografování žáků 2.-9.třída
Fotografování 1.třída
Zájezd do Prahy 3.-5.třída
Návštěva předškolní třídy MŠ v 1.třídě
Sběr papíru
Divadelní představení dramatického kroužku 9.30 1.-5.tř.,11.00 6.-9.tř.
Divadelní představení pro veřejnost
ŠVZ - 2.stupeň, Orlické hory, východní Čechy.
Výlet do Dinoparku Vyškov - 1.-3.třída
Výlet do ZOO Brno - 4.+5.třída
Kino Slavkov - Doba ledová - 3.-5.třída
Sportovní den - l.stupeň
Vycházka po okolí a opékání špekáčků - 3.-5.třída
Divadelní představení dramatického kroužku pro školky a ZŠ Hrušky
Slavnostní ukončení školního roku, předání vysvědčení, rozloučení s 9.třídou -MKS

V Křenovicích dne 5.9.2006

Mgr. Regina Kokešová
zástupkyně ředitelky
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