
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 
2007/2008

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 
2007/2008 Počet tříd Počet ročníků

Počet žáků 
k 30.9.

Průměrný počet žáků 
na třídu

1.stupeň 5 5 65 13,0

2.stupeň 4 4 91 22,75

Celkem 9 9 156 17,3

 (131 žáků z Křenovic, 22 žáků z Hrušek a 3 ze Zbýšova)

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 
2007/2008

Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet 
žáků na třídu

Malotřídní ZŠ - - - -

Neúplné ZŠ - - - -

d) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 13
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 13,1

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) 
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f) Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného vzdělávacího 

programu Číslo jednací V ročníku

Základní škola č.j. 16 847/92-2 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9.  
ŠVP pro ZV- Otevřená škola ---- 1. a 6. ročník

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: - nejsou

g) Zařízení školního stravování

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

ŠJ  - úplná 1 107 21 24
ŠJ – vývařovna - - - -
ŠJ – výdejna - - - -
Náhradní stravování - - - -
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), …

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

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

celkem 1 20 fyzicky  1 /   přepočteno  0,75

Z činnosti školní družiny :
Školní družina je na naší škole bezplatná. V letošním roce klesl počet dětí v družině z toho důvodu, že většina 
dětí z 1. třídy měla maminky doma.Proto ve školním roce 2007/08 navštěvovali školní družinu žáci  1. – 5.třídy. 
V podzimních, jarních a letních měsících trávili hodně času na hřišti s umělým povrchem (u školy). V zimních 
měsících chodili  na vycházky a věnovali  více času výtvarným a pracovním činnostem, dramatické výchově, 
četbě,  hrám  a  soutěžím  s různým  tématickým  zaměřením.  V průběhu  celého  školního  roku  pracovala 
vychovatelka na školním vzdělávacím programu pro družinu.

j)     Školní klub – na škole není 

Část II

Údaje o pracovnících školy

1.   Odborná kvalifikace
Celkový počet pedagogických pracovníků 14/11,9 100%
Z toho odborně kvalifikovaných 14/11,9 100% 

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 1
        Mgr. Eva Libosvárová sice nebyla čerstvá absolventka, ale neměla ještě žádnou praxi ve školství.
        Jeden rok po absolvování školy byla na zkušenou v Anglii.

3. Počet učitelů s odbornou  kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 2
       Mgr. Darja Kachlíková – 1. rok v důchodu,  nastoupila na 1. stupeň na zkrácený úvazek.
       Mgr. Dana Kubínková – učitelka 2. stupně, převzala od 1. dubna úvazek  pana učitele Knesla.

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 odešli ze školy: 3
       (Mgr.  Eva Libosvárová – učitelka 2. stupně,  ukončila pracovní poměr, který byl sjednán na dobu určitou,  
       na konci školního roku. 
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      PaedDr. Petr Knesl – učitel 2. stupně,  odešel k 31. březnu do důchodu. 
      Mgr. Radoslava Pflimpflová učila externě jeden den v týdnu 4 hodiny hudební výchovy jen 1. pololetí, 
      ve 2. pololetí její úvazek převzala Mgr.art. Ivana Hlavoňová, která na konci školního roku ukončila 
      pracovní poměr. 
      Dlouhodobě nemocnou Mgr. Veroniku Pouchlou zastupovaly ve 2. pololetí důchodkyně - paní učitelka 
      Danuše Slyšková a  Mgr. Olga Kovačová. (Paní učitelka Pouchlá nastoupí v září 2008 na mateřskou  
     dovolenou).
  
5. Nepedagogičtí pracovníci  - počet : fyzicky 4 / přepoč. 3,81

6. Věkové složení učitelů

Věk Učitelé
Muži Ženy

do 35 let 0 2
35-50 let 2 4
nad 50 let 2/1 2/3
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0
Pracující důchodci pobírající důchod 1 1
Celkem 5/4 9/10
Rodičovská dovolená 0 0

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

Typ kurzu Zúčastnění 
pracovníci

Jazyky hrou – anglický jazyk – celoroční kurs (1x týdně) Pouchlá
Ředitelské paragrafy – cyklus  pěti seminářů Weidingerová
BOZP a PO všichni
Alternativní způsoby vyučování Kostiha
Cyklus seminářů výtvarné výchovy s různým zaměřením (dekorace ze sena, Twist art) Patschová
Semináře metodiků prevence Odrazil
Autoevaluace školy – dva nezávislé semináře Weidingerová
Výtvarný seminář Mazálková
Celoroční metodický kurz angličtiny pro 2. stupeň Libosvárová
ŠVP v dějepise Kokešová
Regionální dějiny – cyklus seminářů Kokešová
Konference – interaktivní tabule Activ Board Schovancová, 

Weidingerová
ŠVP pro školní družinu Mazálková
Férová škola nediskriminuje Kokešová
Zoner Photo studio Schovancová
Cross – Curicular – Activities in Primary Classroom Pouchlá
Seminář výchovných poradců Kramář
Komplexní inovační vzdělávání - školní družina Mazálková
Interaktivní výuka v matematice na 2. stupni I. Kostiha
Seminář týkající se problematiky HIV, AIDS Libosvárová
Interaktivní metody výuky – lektorka pozvaná na školu všichni 
Novela zákoníku práce Weidingerová
Zdravé zuby Šafářová
Jak učit matematiku podle RVP II. Kostiha
Storytelling – cyklus seminářů Libosvárová
Jak nově učit český jazyk podle ŠVP na 1. stupni Patschová
Počítač ve škole Schovancová
Operační program – vzdělávání a konkurenceschopnost Kokešová
Hodnocení žáka v souladu s ŠVP Weidingerová
Výtvarný veletrh Patschová
Rezekvítek - skupinová konzultace Kramář
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8.   Romský asistent:  ne

9.   Jiný asistent :  ne 
Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání

1.  Celkové hodnocení a klasifikace žáků

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

      Prospělo 
bez (*)

Neprospělo 
bez (*) Opakují

1. 13 12          /         12 1           /          1
2. 11 11          /         11 

9
0           /          0

3. 14 13          /         12 
13        / 

1           /          2
4. 13 8            /           6 5           /          7
5. 14 6            /           6 8           /          8

Celkem za I. stupeň 65 50          /         47 15         /        18  0       /       0 0
6. 20 8            /           9 12         /        11
7. 21/20 **) 6            /           7 15         /        13
8. 19/18 **) 3            /           2 

144
16         /        16 
89. 31 10          /           9 21         /        22

Celkem za II. stupeň 91/89 27          /         27 64         /        62

Celkem za školu 156/154 77          /         74 79         /        80  0       /       0 0

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15.října
**) Martin Rygl, žák 7. ročníku, přešel ve 2. pololetí na žádost rodičů do školy do Slavkova  
      Miroslav Čemerka,  žák 8. ročníku, zemřel po dlouhé nemoci (27. února 2008).

2.  Snížený stupeň z chování
Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy

2 1 0,6
3 0 0

3.  Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2007/2008: 0 hodin  
     průměr na jednoho žáka: 0 hodin

4.  Vzdělávání žáků mimořádně nadaných :  ne

5.  Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Školní rok 2007/08
Gymnázia SOŠ a učeb. 

obory 
s maturitou 

Učební 
obory 

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

Počty přijatých žáků 4 2 2 19 8 0

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

6.  Počet absolventů ZŠ:

Ročník Počet žáků
9. ročník 31
nižší ročník 0
Celkem 31
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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 Počet Počet odvolání
O odkladu povinné školní docházky podle § 37 3 0
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0
O přijetí k základnímu vzdělávání 13 0

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2007/2008 : zapsaných 16,  nastoupilo 13 (3 odklady)
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2008/2009 : zapsaných 22,  nastoupí 14  (7 odkladů + jedna 
žákyně nakonec nastoupí do 1. třídy na ZŠ a MŠ Hrušky – v místě bydliště).

Část VI.

Další údaje o škole

Při škole pracoval již čtyřicátým pátým rokem dětský folklorní soubor Křenováček – na jeho vedení se podílí 
Mgr. Regina Kokešová a Ing. Helena Weidingerová - viz příloha č.2.

Pokračoval v práci  kroužek anglického jazyka pro žáky ze 2. třídy – vedoucí Mgr. Helena Šafářová.

Také  „Duhová  dílna“,  díky  níž  se  děti  seznamují  s různými  výtvarnými  technikami,  pracovala  i  letos  pod 
vedením Mgr. Hany Patschové (v 1. pololetí se na činnosti podílela i Veronika Pouchlá) – viz příloha č.3.

Od roku 1998 působí při škole Křenovské občanské sdružení dětí a mládeže /KOS/ – v jeho vedení pracuje Mgr. 
Jitka Schovancová, Ing. Valéria Bartáková a Mgr. Hana Patschová.
Pod hlavičkou KOSu pracovaly ve školním roce 2007/2008 další kroužky - viz příloha č.4 a 5. Jejich vedoucími 
byli v převážné většině zaměstnanci ZŠ. 

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

Pro žáky sedmého ročníku byl uskutečněn  týdenní lyžařský výcvikový kurz (Mgr. Miroslav Kramář a Mgr. 
Regina Kokešová).

Na škole pracoval i malý modelářský kroužek, který vznikl z iniciativy žáků (vedoucí Mgr. Roman Kostiha).  

Mimoškolní a volnočasové aktivity školy a účast školy v soutěžích a olympiádách jsou shrnuty v přehledu – viz 
příloha č.6.

Všichni žáci školy měli možnost pracovat v rámci výuky na počítačích v počítačové učebně (žáci 1. a 2. třídy 
měli k dispozici dva počítače přímo v budově na Václavké ulici).

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. 
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V 1. a v 6. ročníku se začalo učit podle nového školního vzdělávacího programu „Otevřená škola“.

Pokračovalo se s využíváním interaktivní tabule Aktiv Board ve výuce.

Dva  vybraní  žáci  8.  ročníku  (Veronika  Žampachová  a  Libor  Aujezdský),  kteří  se  ve  škole  učí  v rámci 
volitelného předmětu ruský jazyk, reprezentovali ČR a naši školu v dětském centru oddychu ARTEK na Krymu 
na Ukrajině. Byli součástí desetičlenné delegace dětí z České republiky,  která  se ve dnech 13.7. – 6.8.2008 
zúčastnila   pod  vedením  Mgr.  Reginy  Kokešové  (zástupkyně  ředitelky  ZŠ  a  MŠ  Křenovice)   7.  ročníku 
Mezinárodního dětského festivalu „Změníme svět k lepšímu“ – viz příloha č. 7.
 

Účast žáků a pedagogů školy na životě v     obci:  
Škola a vedoucí DFS Křenováček se pravidelně podílí na přípravě a uskutečnění folklorního festivalu „Pod 
Křenovskó májó“. 
Každoročně je pořádán pro občany školní ples.
Pravidelně jednou měsíčně pomáhají žáci nejstarších tříd pod dohledem vyučujících se sběrem papíru na 
sběrném dvoře. 
Zástupkyně ředitelky pracuje i nadále v zastupitelstvu obce.
Pro starší občany obce byl uspořádán p. uč. Schovancovou spolu s žáky 9. ročníku cyklus školení práce na 
počítačích ve školní počítačové učebně s názvem „Babi, dědo, já Vám pomůžu“. 

V     rámci ŠVP byla škola zapojena do několika projektů:  
Díky aktivní činnosti KOS při ZŠ Křenovice byl získán finanční příspěvek 40.000,- Kč  od JmK. KOS 

obhájil projekt  „Za kulturou společně s KOSem „. Jeho cílem je zpřístupnění kulturních akcí všem dětem. Často 
se stává, že díky zvyšujícím se nákladům na vstupné i dopravu se některé děti ze sociálně slabších rodin akcí 
nezúčastňují. Díky projektu se finančně přispívalo na návštěvy kulturních programů, divadelních představení, 
zámků a muzeí ( např. 3. – 5. třída dostala finanční příspěvek na návštěvu Prahy, 6. a 7. třída navštívila muzeum 
J.A.Komenského  v Uherském Brodě  a  zámek  Milotice).  Všechny akce  a  výjezdy  byly  zakomponovány do 
výukových programů, byly často zpracovávané jako prezentace, referáty, skupinové projekty aj.). Projekt bude 
pokračovat až do konce kalendářního roku 2008.   

Další  úspěšnou akcí  bylo  zapojení  do Rozvojového programu MŠMT „Podpora  environmentálního 
vzdělávání výchovy a osvěty ve školách v roce 2008“. Z tohoto grantu se nám podařila získat částka 58.000,- Kč 
a tím jsme mohli financovat třídám výchovné programy v zoologických zahradách (školka a 1. a 2. třída ZOO 
Brno, 3. – 5.třída ZOO Praha, 6. – 9. třída ZOO Lešná), návštěvy center ekologické výchovy a starším třídám 
terénní práce pod vedením odborníků z těchto center. Součástí projektu byl také Den Země. Z části finančních 
prostředků byly nakoupeny knihy výuku ekologie. Projekt Podpora výuky environmentální výchovy v Základní 
škole  a  Mateřské  škole  v  Křenovicích  vychází  z potřeb  školy  při  plnění  školního  vzdělávacího  programu. 
Průřezové téma Environmentální výchova je integrováno do několika předmětů na 1. i 2. stupni ZŠ. Mimo to je 
v plánu školy několik jednodenních akcí – exkurzí, návštěv výukových programů a terénních prací, které mají 
přispět k rozvíjení klíčových kompetencí. Témata jsou vybírána v souladu s učebními plány ročníků, náročnost 
je odlišná podle věku dětí. 

Ve spolupráci s obcí a společenskými organizacemi v obci škola zorganizovala akci ke Dni Země.
Zaměstnanci, žáci ZŠ a MŠ Křenovice a i někteří rodiče přispěli ke zlepšení vzhledu obce Křenovice a okolí. 
Dne 22. 4. 2008   děti se svými učiteli vyhrabovali a čistili veřejná prostranství a sportovní areály. Této činnosti 
předcházely třídnické hodiny, kde byla žákům připomenuta důležitost tvorby a ochrany životního prostředí. Do 
akce se zapojili i rodiče dětí z mateřské školy a podpořili ji i některé společenské organizace v obci. Vzhledem k 
tomu, že se nemohli 22. 4. (ve všední den) z pracovních důvodů všichni zúčastnit, úklid pokračoval i následující 
sobotu, tj. 26. 4. 2008.  Hlavním  koordinátorem  projektu  byla  Obec  Křenovice,  která  také zabezpečila odvoz
shromážděného  odpadu.  Celá  akce  byla  velmi  kladně  hodnocena  a  předpokládá  se  její  opakování  i  v roce 
příštím.

Část VII.

Opravy a rekonstrukce

 Letošní   letní  prázdniny byly především v hlavní budově základní školy na Školní  ulici  věnovány 
dalším  velkým  opravám  a  rekonstrukcím.  Vzhledem  k tomu,  že  sociální  zařízení  ve  škole  nevyhovovala 
vyhlášce č. 410/2005 Sb., (o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu 
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a vzdělání dětí a mladistvých), bylo nutné provést jejich rekonstrukci. Nejdříve byla zpracována studie, která 
řešila  jen  nejnutnější  zásahy  do  stávajícího  stavu,  nakonec  se  však  po  dohodě  se  zřizovatelem  přistoupilo 
k celkové rekonstrukci hygienických zařízení v obou podlažích budovy. Na dívčích i chlapeckých záchodech byl 
zvýšen  počet  umývadel,  nové  jsou  všechny pisoáry  i  WC.  V každém patře  je  zřízeno  samostatné  WC pro 
zaměstnance školy,  úklidová komora s výlevkou pro uklízečky a v 1. patře je na dívčím záchodě zbudována 
hygienická kabina (záchod, bidet a umývadlo). Všechny rozvody vody a kanalizace jsou nové, nová je i dlažba, 
obklady i dveře. Celá rekonstrukce byla velmi náročná, pracovalo se opravdu celé léto, (často i včetně sobot a 
nedělí), aby se vše stihlo do zahájení školního roku. Díky obětavosti všech správních zaměstnanců se podařilo i 
závěrečný úklid zvládnout a 1. září bylo nové sociální zařízení v provozu. 

Kromě této velké rekonstrukce se ve škole prováděly další  „menší“opravy.  Ve školní kuchyni  a ve 
školní  jídelně  v hlavní  budově  byla  vyměněna  původní  okna  za  bílá  plastová,  nahrazeny  byly  i  všechny 
vchodové  dveře  do  budovy.  V dalších  třech  třídách  byly  vybudovány  sádrokartonové  podhledy  a  v  nich 
umístěno  nové  zářivkové osvětlení,  které  vyhovuje  hygienickým  předpisům.  Učebna  číslo  4  byla  vybavena 
novými lavicemi a židličkami (s nastavitelnou výškou).

Na „dolní“ škole na Václavské ulici se žáci také dočkali nových výškově stavitelných  lavic a židliček a 
v učebně 2. ročníku byl položen nový koberec.

Jsme velmi rádi, že díky vstřícnosti našeho zřizovatele – Obce Křenovice – můžeme naši školu takto 
opravovat  a  umožnit  tak  všem  žákům  i  zaměstnancům  pracovat  v lepších   kulturních  i  hygienických 
podmínkách.  Jen  je  škoda,  že  zatím  stále  pokračuje  pokles  počtu  dětí  v základní  škole,  ve  školním  roce 
2008/2009 došlo  k poklesu  o  23  dětí.  Ten  je  způsoben  jednak  odchodem silných  populačních  ročníků,  ale 
bohužel i tím, že hlavně rodiče žáků z Hrušek, kteří přechází do 5. ročníku na jinou školu, volí pro své děti školy 
ve Slavkově a nikoliv v Křenovicích, jak tomu bývalo dříve (podle spádovosti obce). 

Část VIII.

Poradenské služby v základní škole

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

a) počty
fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání

výchovný poradce 1 učitel vysokoškolské
školní metodik prevence 1 učitel vysokoškolské

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

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

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

c) další vzdělávání poradenských pracovníků
Oba pracovníci neabsolvovali v tomto školním roce žádné speciální studium svého zaměření. Průběžně se 
zúčastńovali  aktuálních  seminářů  a  jiných  setkání  organizovaných  SSŠ  a  PPP  v oblasti  výchovného 
poradenství a primární prevence.
  

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

3. Integrované žáky na škole nemáme.
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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.

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

V Křenovicích dne 27. 8. 2008                                                                              Ing.Helena Weidingerová
                                                                                                                                         ředitelka školy
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Příloha č. 1

ROZMÍSTĚNÍ VYCHÁZEJÍCICH ŽÁKŮ ZŠ a MŠ KŘENOVICE - školní rok 2007-2008

9.třída:
 ŽÁK OBOR ŠKOLA
 1. Bazsik Jiří autoklempíř-strojírenská výroba ISŠ, Tyršova 479, Slavkov u Brna
 2. Gája Filip oční technik SZŠ ,Merhautova 15, Brno
 3. Klučka Ondřej mechanik-elektronik ISŠ, Sokolnice 496
 4. Mácka Tomáš stavebnictví-pozemní stavby SPŠ stavební, Kudelova 8, Brno
 5. Majerník Pavel prodavač smíšeného zboží SOŠ a SOU obchodní, Jánská 22, Brno
 6. Novotný Michael mechanik-elektronik ISŠ, Sokolnice 496
 7. Palatka Martin obchodní akademie OA Bučovice,Komenskéno nám.211, Bučovice
 8. Paul Michal volejbal hoši Sport. gym.L. Daňka, Botanická 70, Brno 
 9. Pavlík Petr technická zařízení budov SŠ polytechnická Jílová 36g, Brno
10. Procházka Marek automechanik ISŠ,Tyršova479, Slavkov u Brna
11. Szasz Adolf provoz a ekonomika dopravy SOŠ průmyslová E. Beneše, Břeclav
12. Šedý Jan autoelektrikář ISŠ, Sokolnice 496
13. Šmerda Martin mechanik-elektronik ISŠ COP, Olomoucká 61, Brno
14. Štefan Michal operátor dřevařské a nábytkář. výroby SOŠ a SOU nábytkářské, Tyršova 16, Rousínov
15. Štych Václav automechanik ISŠ, Tyršova 479, Slavkov u Brna
16. Vinter Jan slaboproudá elektrotechnika SPŠ elektrotechnická, Kounicova16, Brno
17. Vosmek Filip instalatér SOŠ a SOU, Pražská 38b, Brno
18. Vráblík Ivan mechanik elektrotechnických zařízení SŠ polytechnická Jílová 36g, Brno
19. Bubeníčková Eva sociální péče-sociálně správní činnost SŠ inf.technologií a sociální péče, Brno
20. Bugárová Renáta gymnázium všeobecné Gymnázium, Křenová 36, Brno
21. Francúzová Andrea gymnázium všeobecné Gymnázium Bučovice, Součkova 500,Bučovice
22. Kohoutková Klára gymnázium všeobecné Gymnázium Bučovice, Součkova 500,Bučovice
23. Kramplová Lucie veterinární prevence SOŠ E.Holuba, s.r.o., Dukelská 65, Brno
24. Kučerová Ilona zdravotnický asistent Církevní SZŠ s.r.o., Grohova 110/14, Brno
25. Lattenbergová Markéta kuchař-číšník pro pohostinství SŠ potr. a služeb,Charbulova 106, Brno
26. Lázničková Lucie modelářství a návrhářství oděvů VOŠ a SUPŠ textilní, Francouzská 101, Brno
27. Mazálková Eliška gymnázium všeobecné Gymnázium, Křenová 36, Brno
28. Mazálková Hana průmyslová ekologie SŠ inf.technologií a sociální péče, Brno
29. Michálková Petra polygrafie ISŠ polygrafická, Šmahova 364/110, Brno
30. Mullerová Pavla technické lyceum SPŠ elektrotechnická, Kounicova16, Brno
31. Střeštíková Iveta obchodní akademie OA Bučovice,Komenskéno nám.211, Bučovice
Víceletá gymnázia:
 ŽÁK - třída OBOR ŠKOLA
 1. Francúzová Alena-5.tř. gymnazium osmileté Gymnázium Bučovice, Součkova 500, Bučovice
 2. Šnajdrová Vladimíra-5.tř. gymnazium osmileté Gymnázium M. Lercha, Žižkova 55, Brno
 3. Mácková Tereza-7.tř. gymnázium šestileté Španělské gymnázium, Vejrostova 2, Brno
 4. Kokešová Nella-7.tř. gymnázium šestileté Gymnázium, Křenová 36, Brno

Zpracoval:  Mgr. Miroslav Kramář, výchovný poradce  
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Příloha č. 2

Taneční soubor Křenováček ve školním roce 2007/2008

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

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

Weidingerové a studentky Jany Hortové. 

Další dvě oddělení souboru tvořili  žáci 2., 3. a  4.třídy a  žáci 6.třídy a starší. S těmi po celý rok pracovala 

vedoucí souboru Regina Kokešová za pomoci  Jany Hortové.

Celkem navštěvovalo soubor Křenováček  50 dětí. 

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

z Velešovic.  

DFS Křenováček  je samostatné občanské sdružení.

Svoji činnost v tomto školním roce zahájil Křenováček již koncem srpna a to zkouškami na vystoupení k 

zahájení školního roku a také na vystoupení v Mikulově. 

Školní rok byl zahájen dne 3.9.2007. Písničky a humorně laděné básničky pro přivítání prvňáčků příjemně 

naladily všechny žáky i vyučující.

Vystoupení  v  Mikulově  se  uskutečnilo  8.9.2007.  Křenováček  se  představil  mikulovskému  publiku 

dvacetiminutovým programem v rámci slavností Pálavské vinobraní.

5. – 7.10.2007 se konalo tradiční pracovní soustředění souboru. Tentokrát  proběhlo v penzionu TON na 

Tesáku v Hostýnsko-vsetínských vrších. Zúčastnilo se ho 28 dětí a 6 dospělých. Velkou část dětí tvořili druháci, 

kteří začínají, naopak ubývají starší děti.

 Dne 6.12.2007 uspořádal Křenováček již 5. „Mikulášské hudební setkání“. Koncert křenovických žáků ZUŠ 

Františka France ve Slavkově byl žánrově i nástrojově pestrý, představilo se na něm více než 30 dětí. Většina 

z naší  školy.  Dopoledne  byl  program koncipován  jako  výchovný  koncert  pro  školu.  Odpolední  představení 

určené pro veřejnost bylo uváděno jako koncert.

16.  12.  připravil  Křenováček  a  jeho  přípravka  Vánoční  koledování  pro  důchodce  v Křenovicích.  Děti 

připomněly všem přítomným tradiční koledy a vánoční zvyky.

18. 1. 2008 zpestřili členové Křenováčku školní ples svým předtančením. V choreograficky náročném čísle 

na zajímavou hudbu „Zpěv skřivana“ (původně dechovka, nyní vtipně zmixovaná s techno stylem) se tanečníci 

snažili přiblížit divákům průběh zkoušky Křenováčku a všechno to, co předchází finální podobě vystoupení. 

Číslo bylo nazváno „Jak to chodí v Křenováčku“ a mělo úspěch. Navíc bylo tančeno s velkým nadšením.

30.3. a 1.4.2008 vyjelo 10 vybraných dlouholetých členů souboru na zájezd do Prahy. Byla to odměna pro 

tanečníky za jejich dlouholetou činnost. 

V roce 2008 oslavil Křenováček 45. výročí svého založení. Jednou z akcí věnovaných tomuto výročí a také 

25. výročí založení souboru Křenovák byla beseda u cimbálu. Byli na ni pozváni bývalí členové obou souborů a
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široká veřejnost.  Beseda proběhla 12.4.2008 a setkala se s velkým zájmem. Atmosféra byla  nádherná,  účast 

hojná. Beseda byla spojena s ochutnávkou vína, k tanci a poslechu hrála cimbálová muzika Javorník Brno.

   Veškerá další energie byla zaměřena na organizaci festivalu Pod křenovskó májó který byl také věnován 

45. výročí založení Křenováčku. Letos stejně jako v loňském roce byl spojen s folkovým festivalem Křenovický 

Rakovec a byl  organizován společně se SDH Křenovice.  V sobotu 31.5. se ve 14.00 v prostorách amfiteátru 

rozběhly  různé  soutěže  pro  děti,  současně  byl  zahájen  6.  ročník  folkového  festivalu  Křenovický  Rakovec. 

Přehlídka folkových kapel vyvrcholila vystoupením brněnské skupiny Kamelot.

V neděli pokračovala společná akce folklorním festivalem. Po dopoledních zkouškách a obědě ve školní 

jídelně se ve 13.00 uskutečnilo v budově ZŠ Křenovice přijetí hostů festivalu starostou obce Křenovice. Pozvání 

přijal senátor Ivo Bárek, zástupce FOS ČR, zástupce sdružení přátel folkloru v Brně Milan Zelinka, zástupci 

organizátorů a vedoucí všech zúčastněných souborů. Ve 14.30 byl zahájen XXIII. ročník festivalu na amfiteátru 

v Křenovicích. Na zahájení přijel také náměstek hejtmana Jmk pan Horák. V programu se představily dětské 

soubory  Malá  Jasenka  ze  Vsetína  a  Křenováček,  dospělé  soubory  Trnka  z Vyškova,  Břeclavan  a  domácí 

Křenovák.

12.6. 2008 se konala v Brně přehlídka brněnských folklorních souborů Brněnsko tančí a zpívá. Účastí na této 

přehlídce uzavřel Křenováček svůj další umělecký rok.

 

Stejně jako v loňském roce se Křenováček potýká s nízkým počtem dětí. V průběhu roku odešlo ze souboru 

5 děvčat, dalších 5 odejde nyní po ukončení školní docházky. V hlavním souboru tak zůstane asi 10 dětí. To na 

kvalitní vystoupení nestačí. Přípravka je sice početná (pravidelně chodí asi 25 dětí), věk dětí je ale velmi nízký. 

I kdyby všechny děti vydržely, potrvá nejméně 5 let, než se vytancují. V současné době je existence Křenováčku 

velmi diskutabilní. Nechceme zrušit soubor, nebudeme ale schopni v nejbližších letech vystupovat. Nízký počet 

dětí souvisí i s celkovým nízkým počtem dětí ve škole, ale také se současným životním stylem.  Děti preferují 

počítače a televizi a rodiče své pohodlí, nikoliv odpovědnou a zavazující činnost v jakémkoliv spolku.

  

V Křenovicích dne 25. 8. 2008                                              Mgr.Regina Kokešová, vedoucí DFS Křenováček
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Příloha č. 3

Duhová dílna

Ve školním roce 2007/2008 si  ve výtvarné dílně děti  vyzkoušely plstění  (práce s ovčím rounem a speciální 

jehlou), mramorovaly velikonoční kraslice a papír. Dále si vyrobily smaltované šperky a učily se plést ošatky 

z pedigu. Zejména poslední kreativní práce měla u dětí úspěch. Dílen se zúčastňuje průměrně 12 až 15 dětí. 

Vybavení  dílny je k dispozici v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností.  Prostory a některé nářadí 

využily křenovské ženy při víkendových setkáních, na kterých se učily plést z pedigu.

Na materiálové vybavení přispívají symbolickou částkou děti a především KOS při ZŠ Křenovice. Letos nám 

moc pomohla paní  Floriánová, která věnovala dílně molitanové čtverce na plstění. Zbytky plsti od paní Barvové 

jsme zase využili v pracovních činnostech. 

V Křenovicích dne 30. 6. 2008                           Mgr. Hana Patschová
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Příloha č. 4

Křenovské občanské sdružení dětí a mládeže

                 ve školním roce 2007/2008

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

Členem KOSu se stávají zájemci z řad dětí z Křenovic i Hrušek, dospělí - vedoucí kroužků a rodiče dětí. 
Povinností člena je zaplatit jednotný členský roční příspěvek. 

KOS měl ve školním roce 2007/2008 222 členů.  

Pod hlavičkou KOSu pracovaly ve školním roce 2007/2008 tyto kroužky: 

 Odbíjená žákyně a dorostenky /celkem 2 oddíly s účastí v okresním přeboru/ vedoucí Schovancová J., 
Tománková D.

 Cvičení s Kamilou - vedoucí Mazálková K. 
 Dramatický kroužek - vedoucí Mazálková K.
 Keramický kroužek /2 skupiny - mladší a starší děvčata/ - vedoucí Bartáková V.
 Cvičení pro rodiče s malými dětmi – vedoucí Hamzová R.
 Míčové hry pro děti z 1. - 3. třídy - vedoucí Hamzová R.
 Oddíl stolního tenisu - vedoucí Odrazil J.  

Sportovní kroužky bezplatně využívají sportovní halu obce, hřiště ZŠ, spolupracují s TJ Sokol Křenovice a 
využívají volejbalové kurty. Postupně se dokupuje sportovní vybavení, které využívají nejen kroužky KOSu, ale 
také škola v hodinách tělesné výchovy.

Během školního roku KOS organizoval pro členy i ostatní děti I. a II.  stupně naší školy různé kulturní a 
sportovní  akce.  Některé  akce  KOS podporuje  hlavně  finančně  (příspěvek  na  dopravu  pro  členy  na  LVK, 
příspěvky na dopravu na sportovní akce školy, příspěvek na nákup materiálu pro Duhovou dílnu).  

Mezi pravidelně pořádané akce patří zájezdy do Brna na divadelní  představení,  do Slavkova na filmové 
představení, školní ples, sběr starého papíru, aktivity dramatického kroužku, turnaje volejbalových oddílů a další 
sportovní akce (např. zimní i letní volejbalový turnaj škol, Hec olympiáda). 

OS se snaží  finančně  podporovat  školní  soutěže a  olympiády,  podporovat  činnost  kroužků, odměňovat 
nejlepší účastníky v soutěžích - např. Matematická olympiáda, Mladý historik, Matematický klokan, malování 
na chodníku, lehkoatletické soutěže, lyžařské soutěže v rámci LVK. 

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

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

Peníze na činnost získalo naše OS z členských příspěvků (30 Kč/člen), od sponzorů, z organizování sběru 
papíru,  z výtěžku  z organizace  plesu.  Získali  jsme  také  finanční  částku  na  činnost  sdružení  z dotací  Obce 
Křenovice. Tato částka byla použita hlavně na 2 oblasti z volnočasové aktivity dětí:

1. Za kulturou společně s KOSem 
2. Nákup materiálního zařízení a pomůcek pro oddíly a kroužky KOSu (sportovní vybavení, výtvarné 

potřeby, aj.)
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OS KOS bylo také úspěšné v podání projektu pod názvem „Za kulturou společně s KOSem“ a v rámci 
Jihomoravského kraje získalo finanční dotaci na kulturní činnost sdružení. Projekt bude realizován během celého 
roku  2008 a  týká  se  všech  dětí  ZŠ  a  MŠ Křenovice.  V rámci  tohoto  projektu  děti  již  navštívily  divadelní 
představení,  uskutečnily  se zájezdy do míst  spojených  s kulturním dědictvím našeho  národa  (pro  jednotlivé 
skupiny dětí dle jejich věku a znalostí). Další část projektu (např. koncerty,  rukodělné dílny, návštěva Prahy) 
budou probíhat v podzimních měsících roku 2008.

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

Křenovice, 24. červenec 2008                                                                    Mgr. Jitka Schovancová 
                                                                                předseda KOSu 
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Příloha č. 5

Dramatický kroužek ve školním roce 2007/2008

Práci kroužku jsme zahájili už v posledním srpnovém týdnu. Jedenáct  členů, kteří v minulém školním 

roce začali připravovat inscenaci divadelní pohádky Olgy Novotné „Nevěsta pro čaroděje“, se vrátilo k přípravě 

pohádky i na začátku nového školního roku. Koncem listopadu, tak jak jsme plánovali, jsme dokončili zkoušky i 

přípravu scény a dekorací. Mohla proběhnout premiéra pro veřejnost a další tři reprízy pro žáky naší základní i 

mateřské školy školy a děti z mateřských školek z obcí v našem okolí. Mateřské školy z Křenovic, Zbýšova, 

Hrušek,  Šaratic a  Hostěrádek-Rešova jsou našimi pravidelnými diváky a shlédly většinu představení  našeho 

kroužku.

V lednu 2008 se do kroužku přihlásily tři nové členky. Rozhodli jsme se tedy, že starší členové začnou 

připravovat inscenaci  podle divadelní hry Josefa Mlejnka „Vandr do světa“,  která je inspirována dílem Jana 

Ámose  Komenského  „Labyrint  světa  a  ráj  srdce“,  a  skupina  mladších  a  nových  členek  zpracuje  pohádku 

s písničkami „Perníková chaloupka aneb Jenom jako“ od Vlastimila Pešky. 

Vzhledem k tomu, že od ledna začaly opravy v sále obecní hospody, kde je jeviště, příprava obou skupin 

probíhala v obecním společenském sále na Václavské ulici. Zde jsou podmínky pro zkoušení poněkud omezené, 

proto nebylo ani jedno představení dostatečně připraveno a předpokládáme, že je dokončíme v příštím školním 

roce.

 Je pravda, že většina starších členů kroužku nebude už ve školním roce 2008/09 žáky základní školy, ale 

všichni slíbili, že práci na inscenaci dokončí a dovedou ji k premiéře.

V Křenovicích dne 26. 8. 2008                                                                                          Kamila Mazálková 
                                                                                                                                 vedoucí dramatického kroužku 
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Příloha č. 6

Akce, kterých jsme se ve školním roce 2007/20087 zúčastnili

Září
3.9. Slavnostní zahájení školního roku - vystoupení Křenováčku
6.9. Fotografování 1.třídy
8.9. Křenováček vystoupení na Pálavském vinobraní v Mikulově
20.9. Sběr papíru
25.9. 6.+7. třída - Moravské zemské muzeum Brno výstava J. Foglar, pravěk Moravy

Říjen  
1.10 - 3.10. Testování SCIO 6. třída / Č, M, všeobecné znalosti /
2.10. Minifotbal Vyškov
4.10. Brno v pověstech - výukový program pro 3. - 5.třída - zemské muzeum Brno
4.10. Kamarádi v divadle, 1. - 2.třída , Divadlo Bolka Polívky
5. - 7.10. Soustředění Křenováčku -RS TON Tesák
10.10. Dopravní hřiště Vyškov - 4.třída
12.10. Co si dáš k pití - výukový program RV pro 8. a 9. třídu
15.10. Podzimní dílna pro 1. a2. třídu
19. - 21.10. Výstava Českého zahrádkářského svazu
22.10. Co si dáš k pití - výukový program RV pro 6. a 7. třídu
22.10. Vánoční fotografování  
24.10. Mýty a legendy - výukový program pro 3. - 5. třída Brno Ditrichštejnský palác
30.10. Sběr papíru - 9. třída hoši

Listopad
1.11. Planetárium Brno - 5. třída
5. - 9.11. Sbírka na hypocentra / Vybráno 1560,-Kč/
6.11. Burza sportovních potřeb
8.11. Jackie and The Giant - anglické divadlo v Brně pro 4. třídu
11.11. Turnaj žákyň ve volejbale - KOS
12.11. Návštěva 1. třídy v MŠ
12.11. Přednáška k AIDS pro žáky 9. třídy - ACET p. Pospíšil Vyškov
13.11. FAME - muzikál MD Brno
19.11. Vánoční dílna pro 1. a 2. třídu
21.11. Hračky nestárnou, Špilberk Brno - 3. a 4. třída
26.11. Divadlo U Bolka Brno - 1. a 2. třída
27.11. Věříš si ? Návštěva TV studia Brno - komparz v TV soutěži /žáci 6. a 7. tř/
29.11. Návštěva Technického muzea Brno - 6. a 7. třída
30.11. Návštěva žáků školy při velvyslanectví Ruské federace v Praze v Křenovicích

Prosinec
6.12. V.Mikulášské hudební setkání
7.12. Soutěž v rychlobruslení Brno
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10.12. Návštěva výstavy Betlémů Křenovice
11.12. Turnaj v odbíjené dívky - KOS
12.12. Duhová dílna
13.12. Zájezd Vánoční Vídeň pro 9. třídu
16.12. Vystoupení Křenováčku pro důchodce
17.12. Školní kolo dějepisné olympiády
17.12. Nesmrtelná teta - divadelní představení pro 1. a 2. třídu /MC Domeček/
18.12. Vánoční Vídeň pro 7. a 8. třídu
19.12. Nevěsta pro čaroděje - vystoupení dramatického kroužku pro žáky ZŠ
19.12. Kuželky Telnice - pro zaměstnance
20.12. Filmové představení Slavkov
20.12. 1. a 2. třída - Vánoční besídka
21.12. Vánoční příběhy - představení pro 1. stupeň + Hrušky

Leden
12.1. Pletení z pedigu pro dospělé Duhová dílna
17.1. Sběr papíru
18.1. Školní ples
20.1. Zahrada divů - MD Brno - divadelní představení KOS
23.1. Matematická olympiáda
27.1.-1.2. Hry III. zimní olympiády dětí a mládeže ČR / Zlín/- reprezentuje F.Večeřa 6. tř.
28.1. Filmové představení Slavkov
29.1. Testování CERMAT - 9. třída
30.1. Dějepisná olympiáda - okresní kolo  Vyškov

Únor
7.2. Anglické divadlo Brno - 3. a 4. třída
10.2. Turnaj žákyň v odbíjené - KOS
11.2. Zápis do 1. třídy
14.2. Sběr papíru
26.2. Školní kolo olympiády v ČJ 
28.2. Školní kolo recitační soutěže
29.2. Mrazík - DBP Brno, divadelní představení pro 1. a 2. třídu

Březen
1.3. - 8.3. Lyžařský zájezd 7.tř.
1.3. Duhová dílna pro dospělé - pletení z pedigu
12.3. Duhová dílna - mramorované kraslice 
13.3. Recitační soutěž Vyškov
14.3. Den otevřených dveří Ruské školy v Praze / návštěva skupiny učící se RJ /
17.3. Zeměpisná olympiáda - okresní kolo Vyškov 6. a 7. třída
18.3. Zeměpisná olympiáda - okresní kolo Vyškov 8. a 9. třída
26.3. Krajské kolo matematické olympiády Brno - Martin Palatka 9. třída
27.3. Matematický klokan
28.3. Lyžařský zájezd na Stupavu - zájemci 6. - 9- třídy
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28.3. Stromy jako domy / 3. - 5.třída/ - výchovný pořad k ekologické výchově
31.3. - 1.4. Křenováček v Praze - zájezd za odměnu za celoroční činnost
Duben
1.4. Říše královny hudby - výchovný koncert pro 1. stupeň - Blinkal
9.4. Coca-cola cup - soutěž v kopané / okrsek/ Otnice
11.4. McDonald´s cup - kopaná 4. a 5. třída
12.4. Beseda u cimbálu ke 45. výročí založení Křenováčku a 25. výročí Křenováku
13.4. Jánošík - MD Brno - muzikál
16.4. IPS Vyškov - 8, třída
16.4. Krajské kolo recitační soutěže Brno - Nikola Drápalová 6. třída
17.4. Návštěva výstavy ZUŠ v zámku Slavkov - 7. třída
17.4. Oslava Dne učitelů pro zaměstnance ZŠ a MŠ Křenovice
20.4. Zájezd do Vídně - Tutanchamon 
22.4. Den Země - besedy k ekol.problematice, úklid obce, sběr papíru
24.4. Volejbal dívky - okresní kolo Vyškov
24.4. Vybíjená Vyškov - I.stupeň
25.4. McDonald´s cup - kopaná 2. a 3. třída Brankovice
29.4. Návštěva dětí školy při ruském velvyslanectví v Praze v Křenovicích - fotbal.zápas
30.4. Bajaja - představení pro 1. a 2. třídu Brno Žerotín.nám.

Květen
2.5. Přírodovědná vycházka Slavkov 1. a 2. třída
2.5. Špilberk v pověstech Brno 3. - 5. třída
2.5. Uherský Brob - muzeum Komenského, zámek Milotice - 6. a 7. třída
2.5. Zámek Slavkov - 8. a 9. třída
3. a 4. 5. Výstava květin a keramiky ČZS Křenovice 
5.5. Návštěva výstavy zahrádkářů
12.5. Zahájení lekcí plavání 1. až 4. třída
14.5. Dopravní hřiště - 4. třída
16.5. Sportovní den školy
17.5. Turnaj ve volejbale žákyň Újezd u Brna
17. a 18.5. Jarní keramický salon - soutěž prací mladých keramiků ZŠ Křenovice
27.5. Pohár rozhlasu - Vyškov - 6. a 7. třída 
28.5. Požární námětové cvičení 
28.5. Koncert P.Nováka a prohlídka zámku Slavkov - 1. a 2. třída
29.5. Pohár rozhlasu - Vyškov - 8. a 9. třída 

Červen
1.6. Pod křenovskó májó - XXIII. ročník festivalu folklorních souborů
4. a 5.6. Školní výlet 6.Lednice
10.6. Kamarádi ve škole - DBP Brno 1. a 2. třída
10.6. Údolí Říčky - ekologická terénní exkurze pro 7. a 8. třídu /v rámci projektu EVV /
12.6. Výlet do Prahy - 3. a 5. třída a ZŠ Hrušky
12.6. Brněnsko tančí a zpívá - vystoupení Křenováčku v Brně
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13.6. Fotografování
16.6. ZOO Lešná - ekolegický program pro 6. a 7. třídu v rámci projektu EVV
17.6. Sběr papíru
17.6. - 19.6. Školní výlet 9. třída Strážnice
23.6. ZOO Lešná - ekolegický program pro 8. a 9. třídu v rámci projektu EVV
24.6. ZOO Brno - ekolegický program pro 1. a 2. třídu v rámci projektu EVV
24.6. Kráska a netvor - DBP Brno - pro 3. - 5. třídu
24.6. Turnaj žákyň ve volejbale - Křenovice
25.6. Dětská diskotéka trochu jinak - pro 1. - 5. třídu
26.6. HEC olympiáda pro 1. stupeň, sportovní turnaje školy
27.6. Slavnostní předání vysvědčení, vyhodnocení soutěží a závěr školního roku

Červenec
13.7. – 6.8. Účast dvou vybraných žáků ZŠ Křenovice v dětském centru oddychu ARTEK na Krymu – 

Ukrajina (reprezentace ČR – součást desetičlenné delegace ČR pod vedením Mgr. Reginy 
Kokešové )

V Křenovicích dne 15. 7.  2008 Mgr. Regina Kokešová
                                                                                                                                          zástupkyně ředitelky
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Příloha č. 7

Artek 

Ve dnech 13.7. – 6.8.2008  se zúčastnila delegace deseti dětí pod vedením Mgr. Reginy Kokešové a 
Mgr. Libuše Neupauerové 7. ročníku Mezinárodního dětského festivalu „Změníme svět k lepšímu“. Festival se 
konal v Mezinárodním centru Artek na Krymu pod záštitou bývalého prezidenta Ukrajiny Kučmy (ten se osobně 
zúčastnil  závěrečného  koncertu).  Festival  pořádal  Fond  dobra  a  naděje,  jehož  představitelkou  je  Valentina 
Dovženko.  Ta  se  mimo  zahájení  a  uzavření  festivalu  také  několikrát  během  festivalu  s dětmi  setkala  na 
diskusních klubech a tiskových konferencích.

Českou delegaci tvořily vybrané děti ze škol, kde se vyučuje ruský jazyk. Z Prahy se festivalu zúčastnili 
Kateřina Zemanová, Julie Tabachová a Vladimir Antonyuk, z gymnázia v Jindřichově Hradci Tomáš Peltan a 
Rudolf Reisner, ze ZŠ Křenovice Veronika Žampachová a Libor Aujezdský, z gymnázia v Havířově Kateřina 
Pavelková a ze ZŠ Nový Jičín Michaela Kulová a Ondřej Fabík.

Děti se sešly několikrát již před odjezdem a nacvičovaly pod vedením Reginy Kokešové program, který 
byl pak v průběhu tábora několikrát předveden. Jednalo se o několik lidových písní s doprovodem kytary a flétny 
a o lidový tanec „Moravská polka“. Tanec byl tančen v krojích, které byly zapůjčeny od dětského folklorního 
souboru Křenováček a vezeny s sebou pro všech pět tančících párů. Choreografie byla upravena podle možností 
dětí – jinak netanečníků a byla publikem i organizátory přijata s velkým nadšením. Přesto, že se nejednalo o 
folklorní soubor, byla naše delegace vybrána se svojí choreografií  mezi kolektivy vystupující na závěrečném 
ceremoniálu.  

Pobytu v Arteku se zúčastnilo 47 zahraničních delegací. Vedle evropských států a států bývaleho SSSR 
to byly také státy pro nás exotické, jako třeba Paraguay, USA, Kanada, Japonsko, Austrálie, Mongolsko, UAE, 
Izrael, Alžírsko, Maroko, Indie aj. 

Velké množství účastníků se odrazilo na ne vždy dobré organizaci. Festival probíhal ve dvou táborech, 
které  měly  jinak  samostatný  program.  Festivalový  štáb  se  sice  snažil  koordinovat  činnost  obou  táborů 
s programem festivalu, ale ne vždy zrovna nejlépe. Vznikalo mnoho zmatků, nezřídka se stávalo, že měly být 
děti na dvou a více místech současně. Program tábora byl po fyzické i po psychické stránce velice náročný. 
S rekreací  dětí  neměl  nic  moc společného.  K moři  se  děti  dostávaly ojediněle.  Až po protestech  vedoucích 
delegací se situace změnila v posledních dnech,  po ukončení festivalu.  

Po celou dobu festivalu pracoval v táboře Klub žurnalistů. Do této činnosti se aktivně zapojili Vladimir 
Antonyuk  a  Michaela  Kulová.  Důležitou  funkci  vyslance  míru  za  Českou  republiku  zastávala  Kateřina 
Zemanová. Reprezentovala delegaci na diskusních klubech a tiskových konferencích. Jejím úkolem je i nadále 
prezentovat  práci  dětí  z Arteku  a  myšlenky artekovského  festivalu  na  co  možná  nejvyšších  místech.  Ideou 
organizátorů je předání poselství nejvyšším českým politikům – prezidentovi republiky a na české a ukrajinské 
velvyslanectví. Za tuto práci by měla být Katka pozvána do Arteku i v následujícím roce.

V průběhu tábora nás navštívila česká vládní delegace,  kterou vedl náměstek ministra zahraničí pan 
Bašta.  Na jedné straně   nás potěšil  zájem českých  zástupců vrcholné politiky,  na druhé straně však trochu 
zklamala  skutečnost,  že  na  naše  děti  neměli  dostatek  času.  Tímto  bylo  zaskočeno  i  vedení  tábora.  Vládní 
představitelé a hosté byli  pozváni na určitý slavnostní den. V tomto dni se ze strany České republiky nikdo 
neozval a nepřijel. Několik dnů poté se však  delegace nečekaně ohlásila a bylo nutné změnit celý odpolední 
program  našich  dětí.  Místo  zaslouženého  odpočinku  a  koupání,  kterého  bylo  v průběhu  tábora  opravdu 
minimálně, dlouhé čekání na to, aby se děti dozvěděly, že naši politici na ně mají asi 5 minut. 

Co se  týče  cesty:  po  loňských  zkušenostech  jsme  naplánovali  v místech  delších  přestávek  vlaku  a 
přestupů prohlídky města. Cestou tam jsme navštívili okrajovou část Krakova (věci zůstaly uzamčeny ve vlaku) 
a pak při přestupu v Oděse (10 hodin času) jsme dali věci do nádražní úschovny a šli si prohlédnout pláže a 
chrám v centru Oděsy. Na zpáteční cestě jsme si prohlédli historické centrum Kyjeva a Krakova.

Po  příjezdu  do  Simferopolu  jsme  byli  očekáváni  delegátem  Arteku  a  ihned  převezeni  společně 
s delegací  Alžíru  do  tábora.  Děti  si  vybraly  potřebné  věci  z kufrů,  zavazadla  byla  umístěna  do  „kamery 
chraněnija“  a  tam zůstala  do konce  pobytu.  Děti  byly  začleněny do  tábora  Jantarnyj  a  společně  s delegací 
z Gruzie tvořily 10. oddíl.

Ubytování dětí bylo na velmi vysoké úrovni. Pokoje byly sice osmilůžkové, každý měl však své sociální 
zařízení (WC a sprchu) a klimatizaci.

Jídlo bylo pestré, chutné, děti měly vždy možnost výběru z několika druhů jídel. Výborně byl zajištěn 
také pitný režim. Ke každému jídlu děti dostávaly teplé i studené nápoje, sladké i nesladké.

Pravidelně od začátku tábora byly děti pod lékařskou kontrolou. Ihned po příjezdu prošly důkladnou 
lékařskou  kontrolou,  v průběhu  tábora  pak  několikrát.  Výbornou  lékařskou  péči  jsme  ocenili  zejména  při 
soustavných zdravotních problémech Julie Tabachové, která byla neustále pod kontrolou lékařů a mnoho dní a 
nocí trávila v medcentru.
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Program tábora byl dosti náročný. Naše delegace dorazila do Arteku 16.7. odpoledne. Na aklimatizaci 
jsme měli dva dny a už 19.7. se otevíral festival a začal festivalový program. Začalo pracovat Press centrum, 
diskusní  kluby,  umělecké  kroužky  a  sportovní  kroužky.  Každý  den  byl  národním  dnem pro  7  delegací  a 
celodenní  program  se  odvíjel  v duchu  národních  tradic  daných  států.  Od  ranního  vztyčování  vlajek,  přes 
odpolední „jarmarku“, až po večerní vystoupení a raut připravený vedoucími delegací pro dospělé. Děti končily 
každý večer diskotékou až kolem 23. hodiny. Naše delegace potřebovala docvičit program, najít čas ale bylo 
velmi  náročné.  V průběhu  festivalových  dnů  děti  mimo  jiné  navštívily  muzeum  historie  Arteku  a  historie 
kosmonautiky v Suuk-Su, delfinárium, jely lodí  podél  jižního pobřeží  Krymu.  Mimo tábor se ale  v průběhu 
konání festivalu nedostaly. Byl slíben výlet do Jalty, ten se ale nekonal. Aby děti poznaly alespoň nejbližší okolí 
tábora, vyžádala jsem si povolení vedoucí tábora a vzala na jedno odpoledne děti do blízkého městečka Gurzuf. 

Náš národní den byl 21.7. Ráno při nástupu a vztyčování vlajek nastoupila naše delegace v bílém tričku 
s vlajkou a nápisem Česká republika a jeden vybraný pár (Ondra Fabík a Veronika Žampachová) v krojích. 
Veronika a Ondra přečetli zdravici naší delegace a seznámili ostatní delegace se základními informacemi o naší 
republice. Za zvuku naší hymny vztyčila Míša Kulová vlajku. Dopoledne probíhaly hobby kluby, mezi tím měla 
naše delegace generálku na večerní vystoupení. Odpoledne jsme chystali jarmark. Každá delegace měla jeden 
stánek, kde předváděla ostatním národní produkty, seznamovala se svojí zemí. Musím velmi pochválit naše děti 
a jejich rodiče, kteří zajistili neuvěřitelné množství propagačních materiálů a propagačních předmětů. Tady jsem 
pochopila,  proč  měly  děti  tak  těžké  kufry.  Všichni  účastníci  jarmarku  si  od  našeho  stánku  odnášeli  velké 
množství materiálů a dárečků. Naše děti jim neúnavně nad mapou ČR vysvětlovaly, kde naše republika leží, co 
je u nás zajímavého. Večerní program všech zemí byl zahájen vystoupením právě naší delegace a setkalo se 
s úspěchem. Navíc – a to je pro mě jako vedoucí důležité – děti vystupovaly rády a moc si to užívaly.  Byly 
opravdu výborné!

29.7. byl  festivalový Den míru. Mimo jiné proběhla tisková konference poslů míru. Byla přenášena 
mnoha televizemi. Nás na ní opět reprezentovala Katka Zemanová. Večer bylo vrcholem vystoupení, které se 
nacvičovato tři předešlé dny a naše delegace se na něm podílela. Společně s Běloruskem a Litvou jsme tančili 
polku.

Festival  byl  ukončen 30.7.  slavnostním ceremoniálem.  Po náročných  dnech,  kdy už  dětem výrazně 
začínal  chybět  spánek,  se všichni začínali  těšit  na oddech.  Ten však netrval  dlouho. 3.8.  se  česká delegace 
chystala k odjezdu. V podvečerních hodinách nás odvezli autobusem do Simferopolu a nás opět čakala dlouhá 
cesta domů. Na nádraží bylo ještě nutné nakoupit dostatek nápojů a jídla do vlaku. Další zásoby jsme dělali 
v Kyjevě.

Jsem přesvědčena,  že jsme se jako delegace  uvedli  velmi dobře.  Děti  přijely s pozitivními zážitky, 
vyzkoušely si svoji jazykovou znalost a schopnost komunikace v praxi. 

V Křenovicích 26. 8. 2008                                                                      Mgr. Regina Kokešová
                                                                        vedoucí delegace ČR v Arteku 2008
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