Výroční zpráva školy – 2017/2018

1. Charakteristika školy
1.1. Základní údaje o škole
Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Křoví
Sídlo organizace: 594 54 Křoví 190
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 75021986
kontakty: tel: 566 538 137, e-mail: minarikova.eva@seznam.cz
webové stránky: zsamskrovi.cz
Název zřizovatele: Obec Křoví
Adresa zřizovatele: 594 54 Křoví 32, okres Žďár nad Sázavou
Starosta: Luboš Mencler
IČO: 00545406

Vedení školy:

Mgr. Eva Minaříková, ředitelka školy
Kateřina Novotná, vedoucí učitelka mateřské školy
Jaroslava Součková, vedoucí školního stravování

Školská rada:

Erika Trojanová, předseda, zákonný zástupce rodičů a žáků
Mgr. Hana Gruntová, zákonný zástupce zřizovatele
Mgr. Dagmar Vokounová, zákonný zástupce ped. pracovníků

Součásti školy dle rejstříku škol:

Základní škola – IZO: 102931496
Mateřská škola – IZO: 107616122
Školní jídelna – IZO: 103143866
Školní družina – IZO: 181069016

1.2. Organizace školy
Všechny součásti školy se nacházejí v moderním atypickém objektu v klidné části
obce, stranou hlavní komunikace.
1.2.1. Základní škola – dvojtřídní (1., 2., 3. ročník – I. třída; 4. a 5. ročník –
II. třída)
ZŠ má k dispozici 2 kmenové učebny, 5 kabinetů, šatnu a sociální zázemí. Součástí
je i ředitelna, která je společná pro ZŠ i MŠ. V rámci projektu EU – peníze školám byly
třídy vybaveny 1 ks interaktivní tabule a 10 ks žákovských PC. V letošním školním roce
byla II. třída dovybavena velkým LCD monitorem a notebookem s připojením
k internetu ke zkvalitnění výuky. Ostatní materiální vybavení je na dobré úrovni a bývá
pravidelně obměňováno a modernizováno. Škola nemá vlastní tělocvičnu, proto využívá
pronájmu tělocvičny v hasičském domě a víceúčelového hřiště TJ Sokol Křoví.
K provozu školní družiny je určena I. třída a atrium.
1.2.2. Mateřská škola - jednotřídní (věková kategorie 2,5 – 7 let)
Disponuje velkou hernou, samostatnou ložnicí, 4 kabinety, šatnou a sociálním
zázemím. Materiální vybavení na dobré úrovni - dostatek didaktických pomůcek,
stavebnice, společenské hry, hračky, dětská i učitelská knihovnička, tělovýchovné
nářadí a náčiní, klavír, (možnost využití počítačových výukových programů a
interaktivní tabule v ZŠ). V letošním školním roce byla třída dovybavena LCD
monitorem a notebookem.
Základní a mateřskou školu propojuje atrium, které je místem společného
setkávání při různých kulturních akcích a slouží též jako odpočinková zóna s overbally
pro žáky základní školy. V oddělené části atria se nachází jídelna ZŠ.
K relaxaci, sportu a vzájemnému setkávání slouží i velká zahrada, která obklopuje
objekt školy. V letošním školním roce byla v rámci projektu Rozvoj venkova
dovybavena herními prvky.
1.2.3. Školní jídelna – kapacita – 80 jídel
Zařízení školního stravování je tvořeno kuchyní, kanceláří, sklady potravin,
přípravnami a sociálním zázemím, které je společné pro všechny nepedagogické
zaměstnance.

Kuchyně je optimálně vybavena funkčním zařízením, které usnadňuje přípravu
pokrmů.
V letošním školním roce byl instalován konvektomat, který usnadní přípravu jídel.
V kanceláři je instalován 1 ks PC s programem pro školní jídelny.
Kuchyně poskytuje celodenní stravu dětem MŠ, přesnídávku a oběd žákům
základní školy a oběd všem zaměstnancům.
Tabulka 1: Počty strávníků

ZŠ

MŠ

Zaměstnanci školy

Celkem

32

28

7

67

2. Přehled oborů vzdělávání
Základní vzdělávání – ŠVP – Naše škola
Předškolní vzdělávání – ŠVP – Vím, jak na to

3. Personální zajištění
Tabulka 2: Úvazky

Zaměstnanci školy
Učitelé ZŠ
Vychovatelka ŠD
Učitelé MŠ
Školní stravování
Správní zaměstnanci
Celkem

Osoby
3
1
2
2
2
9

Tabulka 3: Věkové složení učitelů

do 35 let
36-50 let
51 a více
prac. důchodce
rodičovská dovolená
Tabulka 4: Kvalifikace učitelů

Věkové složení učitelů
0
2
3
0
0

Úvazek
2,59
0,50
2,00
1,50
1,25
7,84

ZŠ
MŠ

Kvalifikace učitelů
Kvalifikovaných
Nekvalifikovaných
3
0
2
0

4. Zápis a přijímací řízeni
Tabulka 5: Přijímací řízení ZŠ 2016/2017

Zapisovaní žáci
5

Zapsaní žáci
4

Odklad PŠD
1

Tabulka 6: Přijímací řízení ZŠ 2017/2018

Zapisovaní žáci
8

Zapsaní žáci
6

Odklad PŠD
2

Tabulka 7: Přijímací řízení MŠ 2016/2017

Počet přihlášek
9

Vyhověno
8

Nevyhověno
1

Tabulka 8: Přijímací řízení MŠ 2017/2018

Počet přihlášek
9

Vyhověno
8

Nevyhověno
1

5. Výsledky vzdělávání
I. třída – 1., 2. a 3. ročník:

II. třída – 4. a 5. ročník:

třídní učitel:

Mgr. Dagmar Vokounová

další vyučující:

Mgr.et Mgr. Hana Blaťáková

třídní učitel:

Mgr. Eva Minaříková

další vyučující:

Mgr.et Mgr. Hana Blaťáková
Mgr. Dagmar Vokounová

Nepovinný předmět Náboženství – Mgr. Petr Papoušek – počet žáků 18

Tabulka 9: Bydliště dětí

Bydliště dětí
Křižínkov
Katov
1
1
6
0

Křoví
33
22

ZŠ
MŠ

Velká Bíteš
0
0

Tabulka 10: Přehled o počtu žáků

Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem

Přehled o počtu žáků ZŠ
Chlapci
Děvčata
3
1
6
6
4
3
1
2
2
7
16
19

Celkem
4
12
7
3
9
35

Tabulka 11: Přehled o počtu dětí MŠ

Chlapci
Děvčata
Celkem

Přehled o počtu dětí MŠ
15
13
28

°udělena výjimka z nejvyššího počtu dětí°
Tabulka 12: Přehled o prospěchu žáků ZŠ

Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem

Přehled o prospěchu žáků ZŠ
Počet žáků Prospělo
Prospělo
s vyznamenáním
4
4
0
12
11
1
7
7
0
3
3
0
9
7
2
35
32
3

Neprospělo
0
0
0
0
0
0

Ve škole jsou diagnostikováni 3 žáci se SPU. Ve všech případech se jedná o
dyslexii, dysgrafii, dysortografii, pomalejší pracovní tempo a jsou zařazeni do 2. stupně
podpůrných opatření bez přiznaného finančního nároku. Učitelky spolupracují s
psychology OPPP ve Žďáře nad Sázavou, postupují v souladu s doporučeními a věnují
těmto žákům zvýšenou pozornost a individuální péči. Pro každého žáka je zpracován a
pravidelně vyhodnocován plán pedagogické podpory. Ve škole je dostatek
kompenzačních pomůcek pro využití ve výuce. Spolupráce s rodiči, která je v těchto
případech velmi důležitá, je pravidelná a uspokojivá.

Škola dále spolupracuje s pediatričkami a logopedkou Polikliniky Velká Bíteš.
Tabulka 13: Přehled o chování žáků

Ročník

Přehled o chování žáků
1.
2.
3.
4.
5.
Všichni žáci byli klasifikováni 1. stupněm chování

Tabulka 14: Přehled zameškaných hodin

Přehled zameškaných hodin
Ročník
1.
2.
3.
4.
Celkem
159
613
483
196
Průměr na žáka 39,7
51
69
65
Neomluvené
0
0
0
0

5.
470
52,2
0

Tabulka 15: Průměrná docházka v MŠ

Měsíc
Průměrně na
dítě
celkový
průměr

Průměrná docházka v MŠ
9.
10. 11. 12. 1.
2.
3.
4.
5.
17,6 16,3 18,1 16,7 16,0 14,0 13,5 22,4 16,9

6.
19,7

15,5

6. Prevence sociálně patologických jevů
Tabulka 16: Sledované oblasti problémů

Sledované oblasti problémů
Záškoláctví
Výrazné poruchy chování
Soustavné neplnění školních povinností
Zneužívání návykových látek
Napadení spolužáka
Nevhodné chování vůči zaměstnancům školy

0
0
0
0
0
0

Škola pracuje podle minimálního preventivního programu, který prolíná celým
učebním plánem a je i součástí průřezových témat ŠVP.
Ve školním roce 2017/18 se vyskytlo jedno závažnější porušení školního řádu –
falšování zápisu v žákovské knížce. Situace byla projednána s rodiči a byla udělena
důtka třídního učitele, protože se jednalo o první přestupek jinak velmi vzorné žákyně.
Drobná nedorozumění a rozmíšky mezi dětmi byly řešeny vždy aktuálně, většinou za
spolupráce celého kolektivu.

7. Testování žáků 5. ročníku
V tomto školním roce neproběhlo celoplošné testování žáků 5. ročníků. Žáci byli
testováni v českém jazyce a matematice pouze materiály ze školní databáze.

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání učitelů je ovlivněno hlavně obtížnou dopravní dostupností i
problémy v zastupování nepřítomných učitelů.
Mimo seminářů a kurzů využíváme hlavně tzv. kolegiální učení formou
vzájemných hospitací, konzultace s pedagogy blízkých škol, samostudium a webináře
na www.rvp.cz

8.1. Prohlubování kvalifikace
Minaříková – Novela právních předpisů k 1. 1. 2018
– webináře portálu www. rvp.cz:
Co dělat, aby čtení bavilo
Včelka – podpora a rozvoj čtenářské gramotnosti
Slovní zásoba a jazykový cit
Geometrie trochu jinak
Vokounová – webináře portálu www.rvp.cz:
Slovní zásoba v AJ – jak na ni
Konverzace v AJ – jak motivovat
Projektové vyučování na 1. stupni ZŠ
Geometrie trochu jinak
Blaťáková – První pomoc ve škole
– PLPP ve školní praxi
– GDPR
– Příprava uchazečů ke konkurznímu řízení
– Reforma financování regionálního školství

Novotná – Pravidelná setkávání logopedických pracovníků ve SPC Březejc
– Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole
– Jak předcházet poruchám učení v předškolním věku
– Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností
Neklapilová – První pomoc ve škole
– Dopravní výchova v hudebně pohybových hrách

9. Aktivity a prezentace na veřejnosti
9.1. Základní škola
Zájmové kroužky
– Zábavná angličtina 1. a 2. ročník
– Informatika

3. a 4. ročník

– Pohybové hry

1. – 5. ročník

Environmentální výchova
– TEREZA – „Les ve škole, škola v lese“
přírodovědné vycházky s EV aktivitami
celoroční třídění odpadu
– Čí je to kožíšek – program ekologického střediska „Ostrůvek“
– Nech brouka žít – program ekologického střediska „Ostrůvek“
– Malá lesní výprava – program ekologického střediska Rezekvítek Brno
– Lesní pedagogika – zábavné dopoledne se členy místního mysliveckého
sdružení
– Den Země – úklid dětských hřišť v obci
– Výstava minerálů
– Včelařská výstava

„Poznej svoji rodnou hroudu“
– Přírodovědná vycházka na trase Křoví – Katov – Pánov
– Lesní studánka U Jakoubka
– Velká Bíteš – historie kostela a hradebního opevnění
– Vlastivědná exkurze za pamětihodnostmi města Brna

Dopravní výchova
– Projektový den BESIP

Výchova ke zdravému životnímu stylu
– účast v celostátním projektu Zdravé zuby
– Tajemná skříň doktora Stravy – výukový program střediska Rezekvítek Brno
– Plavecký výcvik

Kultura
– divadelní představení v prostorách školy - Pirátská pohádka; Dlouhý, Široký
a Bystrozraký; Pohádka z rozkvetlé louky
– hudební představení – Hudební šlehačka plná Smetany
– Děti dětem – vánoční divadelní představení žáků 3. a 5. ročníku pro kamarády
v mateřské škole (Lesní král; Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce)
– Rozsvěcení vánočního stromu – veřejné vystoupení
– Mikulášská nadílka, vánoční dílničky
– Vánoční rozjímání – školní vánoční posezení
– Kouzelnické představení
– Den otevřených dveří s výstavou žákovských prací
– Školní akademie
– Stužkování budoucích prvňáčků
– Poslední zvonění – rozloučení se žáky 5. ročníku

Podpora čtenářské gramotnosti
– celoškolní účast, odběr knih a společná četba knížek KK Albatros, Fragment
– čtenářské dílny

– čtenářská výzva – celoroční projekt pro žáky 3. – 5. ročníku

Sportovní aktivity
– Sportovní den
– Zimní sporty
– PEACE RUN

Ostatní aktivity
– Beseda s příslušníky Policie ČR
– Polytechnická výchova – soutěž školní družiny Stavím, stavíš, stavíme
– Pracovní návštěvy předškoláků v 1. třídě

9.2. Mateřská škola
Environmentální výchova
– Ostrůvek – vzdělávací program Čí je to kožíšek?
– Rezekvítek – vzdělávací program Malá lesní výprava
– Podzim na polích a v sadu
– Zamykání školní zahrady
– Uspávání broučků a skřítků v lese
– Stopy ve sněhu
– Pohádka z lesní školky – interaktivní představení
– Probouzení broučků a kytiček
– Poznáváme zvířátka – návštěvy farmy a drobných chovatelů v obci
– Dopoledne se členy Mysliveckého sdružení Křoví

Ten dělá to a ten zas tohle
– chovatel papoušků

Kultura
– Klasické pohádky pro nejmenší (v prostorách školy)
– Šlehačka plná Smetany – hudebně výchovný program
– Zvědavá pohádka

– Špalíček pohádek (divadlo Radost Brno)
– Kouzelnické představení
– Mikulášská nadílka, vánoční dílničky
– Rozsvěcení vánočního stromu – veřejné vystoupení
– Vánoční divadlo (žáci základní školy hrají kamarádům)
– Vánoční dílničky a posezení s rodiči
– Vánoční rozjímání – školní vánoční program
– Karneval a masopust
– Čarodějnický rej
– Děti dětem – výchovný koncert ZUŠ Velká Bíteš
– Svátek matek – veřejné vystoupení
– Stužkování předškoláků
– Vítání občánků
– Návštěva výstavy SOŠ Velká Bíteš
– Dětský den v mateřské škole

Ostatní akce
– Pracovní návštěvy předškoláků v 1. Třídě
– Pečeme vánoční cukroví
– Vyrábíme ovocné a zeleninové saláty
– O nejkrásnějšího sněhuláka
– Beseda s příslušníky Policie ČR
– Schůzka s rodiči předškoláků
– Zdravá 5

10. Údaje o kontrolách
V tomto školním roce neproběhla žádná kontrola.

11. Zapojení v projektech a grantech
Škola je zapojena do projektu Polytechnická výchova v mateřských a základních
školách v kraji Vysočina.
Škola čerpala dotaci z rozvojového programu Podpora plaveckého výcviku

v základních školách.

12. Další vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání
Mgr. et Mgr. Hana Blaťáková zahájí funkční studium. Ředitelkou školy jmenována
od 1. 8. 2018.

13. Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve
vzdělávání
Spolupracujeme: Základní škola Velká Bíteš
Základní škola Katov
OPPP
Ostrůvek Velké Meziříčí
Dóza Velké Meziříčí

14. Akce investičního charakteru
V letošním školním roce jsme dovybavili školní zahradu herními prvky z projektu
na podporu venkova, který realizuje zřizovatel.

15. Základní údaje o hospodaření školy
viz. Příloha č. 1

