Výroční zpráva školy 2021/2022
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: reditelka@zskrovi.cz
webové stránky: zsamskrovi.cz
ID datové schránky: qknmavx
Název zřizovatele: Obec Křoví
Adresa zřizovatele: 594 54 Křoví 32, okres Žďár nad Sázavou
Starosta: Luboš Mencler
IČO: 00545406
Vedení školy:

Mgr. et Mgr. Hana Blaťáková, ředitelka školy
Kateřina Novotná, vedoucí učitelka mateřské školy
Jaroslava Součková, vedoucí školního stravování

Školská rada:

Zdeňka Karmazínová, zákonný zástupce rodičů a žáků
Mgr. Hana Gruntová, zákonný zástupce zřizovatele
Mgr. Dagmar Vokounová, předseda školské rady zákonný
zástupce pedagogických pracovníků

Součásti školy dle rejstříku škol:
Základní škola – IZO: 102931496
Mateřská škola – IZO: 107616122
Školní jídelna – IZO: 103143866
Školní družina – IZO: 181069016

Základní škola
Základní škola má dvě kmenové učebny. I. třída – 1., 4. ročník, II. třída – 2.,3.,5.ročník,
obě učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, žákovskými notebooky, dostatkem
výukových materiálů a pomůcek, žákovskou knihovnou.
K výuce je využívána též zahrada s altánem a atrium.
Škola nemá vlastní tělocvičnu, výuka tělesné výchovy probíhá v sále hasičky a na
víceúčelovém hřišti TJ Sokol Křoví.
K provozu školní družiny je určena I. třída, atrium a zahrada s pískovišti, borkovištěm
a dalšími relaxačními prvky.
Mateřská škola
Mateřská škola je jednotřídní určena pro věkovou kategorii 2,5 – 6 let.
Disponuje velkou hernou, samostatnou ložnicí, 4 kabinety. Materiální vybavení na
dobré úrovni – dostatek didaktických pomůcek, stavebnice, společenské hry, hračky,
dětská i učitelská knihovnička, tělovýchovné nářadí a náčiní, klavír, interaktivní display
s výukovými programy pro povinné předškolní vzdělávání, keramická pec.
Základní a mateřskou školu propojuje atrium, které je místem společného setkávání při
různých kulturních akcích. Současně je využíváno k výuce. V oddělené části atria je
školní jídelna.
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 poskytuje celodenní stravu dětem MŠ, přesnídávku a oběd
žákům základní školy a oběd všem zaměstnancům.

2. Přehled oborů vzdělávání
Obor vzdělávání ZŠ a MŠ Křoví: 79-01-C/01 Základní škola
Základní vzdělávání se uskutečňuje dle ŠVP ZŠ – Naše škola
Předškolní vzdělávání je realizováno dle ŠVP MŠ– Vím, jak na to
Školní družina – ŠVP ŠD

3. Personální zajištění
Pedagogičtí

předmět

zaměstnanci
Hana Blaťáková

učitelka ZŠ – český jazyk, matematika, hudební výchova

Dagmar Vokounová

učitelka ZŠ – český jazyk, vlastivěda

Ondřej Musil

učitel ZŠ – anglický jazyk, informatika, tělesná výchova,
výtvarná výchova, pracovní činnosti

Jana Němcová

učitelka ZŠ – matematika, přírodověda, prvouka, výtvarná
výchova, pracovní činnosti

Petr Papoušek

učitel ZŠ – náboženství

Kateřina Novotná

učitelka MŠ

Romana Neklapilová

učitelka MŠ

Iva Maloňová

vychovatelka ŠD, asistentka MŠ
Kvalifikace učitelů
Kvalifikovaných

Nekvalifikovaných

ZŠ

4

1

MŠ

2

0

Provozní zaměstnanci

Jaroslava Součková

kuchařka, vedoucí školního stravování

Soňa Mičánková

kuchařka

Zdeňka Kvasnicová

školnice

Veronika Baláková

účetní

4. Zápis a přijímací řízení
Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023 se uskutečnil 27.4.2022
Ředitelka školy přijala od 1. 9. 2022 do 1. ročníku 13 žáků.
Během tzv. zvláštního zápisu byl přijat 1 žák do 4. ročníku.
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 probíhal v termínu od 9.5. do
15.5.2022, ředitelka školy přijala od 1.9.2022 k předškolnímu vzdělávání 12 dětí.
Během zvláštního zápisu bylo přijato 1 dítě.

5. Naplňování cílů školního vzdělávacího programu
Škola naplňovala tyto cíle školního vzdělávacího programu:
-

zajišťovala materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke
vzdělávání

-

pracovala na zlepšování spolupráce s rodiči, školskou radou a obecním úřadem
s cílem spokojenosti zákonných zástupců s činností školy

-

věnovala se průběžnému hodnocení výsledků žáků a autoevaluaci

-

zajišťovala individuální péči žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními

-

minimalizovala výchovné problémy žáků

-

usilovala o dosažení co nejlepších vzdělávacích výsledků odpovídajících
individuálním možnostem žáků

-

podporovala pozitivní školní klima k dosažení spokojenosti žáků i zaměstnanců

6. Výsledky vzdělávání ve školním roce 2021/2022
Údaje o výsledcích vzdělávání
ročník

počet žáků

prospěl s vyznamenáním

prospěl

neprospěl

1.

6

6

0

0

2.

5

5

0

0

3.

7

7

0

0

4.

8

8

0

0

5.

3

3

0

0

Jeden žák byl přijat ke studiu na víceletém gymnáziu.
Výuka cizích jazyků: ve 3.,4. a 5. ročníku anglický jazyk
Výuka informatiky: ve 4. a 5. ročníku.
Plavecký výcvik: předškoláci, 1. až 5. ročník.
Spolupráce s PPP Žďár nad Sázavou se týkala žáků s vývojovými poruchami učení.
Spolupráce se SPC Březejc zaměřena na nápravu logopedických vad dětí MŠ.
Spolupráce s ambulancí Footscreen – vyšetření plosky nohou u dětí MŠ.
Spolupráce s ortoptickou ambulancí – screeningové vyšetření zraku dětí MŠ a žáků ZŠ.
Spolupráce s dalšími subjekty: zřizovatel OÚ Křoví, ZŠ Katov, ZŠ Velká Bíteš, ZŠ Osová
Bítýška, MŠ Níhov, Myslivecké sdružení Křoví, ekologické středisko Ostrůvek Velké
Meziříčí, ekologické středisko Rezekvítek Brno, správce místního polesí.

Během školního roku se uskutečnily 4 třídní schůzky, rodiče měli možnost individuálních
konzultací.

I. třída – 1. a 4. ročník:

třídní učitel: Mgr. Dagmar Vokounová
další vyučující: Mgr. et Mgr. Hana Blaťáková,
Mgr. Jana Němcová MSc.
Ondřej Musil

II. třída – 2., 3. a 5. ročník: třídní učitel: Mgr.et Mgr. Hana Blaťáková
další vyučující: Mgr. Dagmar Vokounová
Mgr. Jana Němcová MSc.
Ondřej Musil
Školní družina
Náboženství

25 žáků: vychovatelka Iva Maloňová

13 žáků: vyučující Mgr. Petr Papoušek

Mateřská škola 28 dětí: vedoucí učitelka Kateřina Novotná
učitelka Mgr. Romana Neklapilová
školní asistent Iva Maloňová

Přehled o chování žáků
Ročník

1.

2.

3.

4.

Všichni žáci byli klasifikováni 1. stupněm chování

Výskyt sociálně patologických jevů
Záškoláctví

0

Výrazné poruchy chování

0

Soustavné neplnění školních povinností

0

Zneužívání návykových látek

0

Napadení spolužáka

0

5.

Nevhodné chování vůči zaměstnancům

0

školy
Přehled zameškaných hodin
Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem

640

540

584

791

299

128,0

108,0

83,4

113,8

99,7

0

0

0

0

0

průměr na žáka
Neomluvené

Průměrná docházka v MŠ
Měsíc
Průměrně na
dítě

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

16,6

21,4

17,5

21,1

14,1

20,1

0

8,8

18,2

22,2

celkový
průměr

16,0

Škola pracuje podle Minimálního preventivního programu, který prolíná celým učebním
plánem a je i součástí průřezových témat ŠVP.
Ve škole se vzdělávali 2 žáci s podpůrnými opatřeními 1. a 2. stupně. V rámci doporučení
probíhalo pravidelné doučování vedené Mgr. Dagmar Vokounovou.

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Během školního roku 202 /2022 pedagogičtí pracovníci absolvovali:

-

Sdílení – hospitace začínajících pedagogů u zkušenějších kolegů (v rámci projektu
Šablony II) – 2 pedagogičtí pracovníci

-

Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností, odstranění

grafomotorických obtíží – 6 pedagogických pracovníků
-

Základy čtenářské pregramotnosti v MŠ – 2 pedagogičtí pracovníci

-

Začlenění dítěte do MŠ, dobrý start – 2 pedagogičtí pracovníci

-

Metodická setkávání logopedických asistentek – 2 pedagogičtí pracovníci

-

Podpora autoevaluace MŠ s využitím systému InspIS ŠVP – 2 pedagogičtí pracovníci

-

Revize RVP ZV – základy algoritmizace a programování – 1 pedagogický pracovník

-

Revize RVP ZV – práce s daty, základy informatiky – 2 pedagogičtí pracovníci

-

Práce s očekávanými výstupy – 1 pedagogický pracovník

-

Robotika – první kroky – 2 pedagogičtí pracovníci

-

Aktivizující výuka, didaktická strategie „líného učitele“ – 1 pedagogický pracovník

-

Správní právo ve škole – 1 pedagogický pracovník

-

Základní dokumentace škol – 1 pedagogický pracovník

-

Školení hygienického minima – 2 nepedagogičtí pracovníci

8. Aktivity a prezentace na veřejnosti
8.1. Základní škola
Zájmové kroužky
Klub deskových her a zábavné logiky pod vedením Ondřeje Musila.

Projektové dny
Projektový den – Co je za humny – Třebíč
Projektový den – Co je za humny – Velká Bíteš
Projektový den – Co je za humny – Brno
Projektový den – Svět hudebních nástrojů
Projektový den – Příroda kolem nás – stromy / SEV Baliny /
Projektový den – Já, naše třída, naše škola
Projektový den – Ten dělá to a ten zas tohle – výcvik loveckého psa
Projektový den – Ten dělá to a ten zas tohle – včelařka
Projektový den – Ten dělá to a ten zas tohle – sochař
Projektový den – Ten dělá to a ten zas tohle – grafik

Projektový den – Ten dělá to a ten zas tohle – návštěva ŘSD
Projektový den – Příroda kolem nás – les v zimě, stopy
Projektový den – Naši domácí mazlíčci
Výstavy, divadelní představení
Návštěva ateliéru sochaře Václava Kyselky
Návštěva ateliéru grafika Miloše Slámy
Celoroční aktivity
Ten dělá to a ten zas tohle – povolání a záliby
Co je za humny – turistika
Tereza – Les ve škole – vycházky s přírodovědnou tématikou.
Polytechnická výchova – využití stavebnice ROTO ve výuce.
Nebezpečí číhá všude – prevence dětských úrazů.
Albatros a Fragment – odběr knih a společná četba – podpora
čtenářské gramotnosti.
Soutěže
Požární ochrana očima dětí – výtvarná soutěž
Příroda očima dětí – výtvarná soutěž
Pět klíčů ke zdravému stravování – výtvarná soutěž
Další aktivity
Spolupráce s Hodovým spolkem – výtvarné práce pro výzdobu sálu.
Návštěva předškoláků v základní škole – předběžné seznámení.
Příprava vystoupení k rozsvěcení vánočního stromu.
Zahradní slavnost – vítání nových dětí a žáků, loučení s absolventy.
Málotřídky open – návštěva málotřídní školy Katov spojená s hudebními vystoupeními
žáků obou škol.
Návštěvy odborných učeben ZŠ Velká Bíteš spojené s ukázkou výuky.
Sportovní dopoledne pro 5. ročníky ZŠ Velká Bíteš.
Školní výlet – cestování různými dopravními prostředky, cíl Ekocentrum Eden.
Dopoledne s myslivci – spolupráce s mysliveckým sdružením.

8.2. Mateřská škola
Projektový den – Krása dřeva
Projektový den – Stavitel města
Projektový den – Večerníčkovy hudební hádanky
Projektový den – Divadlo Polárka + workshop
Projektový den – Knihovna Tišnov
Projektový den – SkoTančení s Verčou
Kultura – aktivity a prezentace na veřejnosti
Divadlo JOJO
Koncert Děti dětem ZUŠ Velká Bíteš
Den otevřených ateliérů
Hvězdárna a Planetárium Brno
Kouzelnické představení
Návštěva ZŠ a MŠ Katov
Zahradní slavnost – loučení s předškoláky, přivítání nových dětí do MŠ.
Ostatní akce
Pouštění draků
Listobraní
Moštování ovoce
Čertovský den
Pečení vánočního cukroví
Vánoční besídka
Karneval
Odemykání jara
Aprílový den
Cesta za pokladem
Exkurze u chovatele exotického ptactva
Den dětí Velká Bíteš
Školní výlet Eden Bystřice nad Pernštejnem
Exkurze – ŘSD Domašov a Agro Záblatí
Myslivecký den

9. Akce investičního charakteru
Ve školním roce 2021/2022 škola pořídila:
-

vybavení šaten – lavičky

-

vybavení učeben a kabinetů – kancelářské židle, police, paravany, pojízdná tabule,
nábytek do školní družiny, sušák na výkresy, kotoučová řezačka na papír

-

doplnění vybavení do MŠ – matrace, stoly a židle, hračky

-

doplnění technického vybavení – barevná tiskárna, 3x notebook, periferie

-

videotelefon u vstupu do ZŠ

-

doplnění vybavení školní kuchyně a dílny – akuvrtačka, schůdky 2x, čistič koberců,
servírovací vozíky

Během prázdnin proběhla rekonstrukce šaten, dívčích toalet, výměna osvětlení v učebně č.
I a výmalba celého objektu.
Z volných finančních prostředků projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012134 (Podpora
společného vzdělávání ZŠ a MŠ Křoví) bylo pořízeno:

-

interaktivní display s výukovými programy pro předškoláky

-

keramická pec a vybavení keramické dílny

-

pomůcky do přírodovědy – výukové obrazy, sady vzorků hmyzu

-

další výukové programy

10.Údaje o zapojení školy do dotačních programů
Dokončen projekt Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Křoví financovaný Evropskou
unií. Byl zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, personální podporu v mateřské
škole, společné vzdělávání v rámci projektových dnů, rozšíření nabídky volnočasových
aktivit.
Projekt Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Křoví II, do kterého je škola zapojena od
září 2021 a bude ukončen v červnu 2023. V rámci projektu bude uskutečněn projektový den
ve škole a školce. Z dotačních prostředků je hrazena práce školních asistentek v MŠ a ZŠ.

Projekt Přírodní zahrada ZŠ Křoví financovaný ze SFŽP pokračoval spoluprací s rodiči,
sochařem Václavem Kyselkou a zahradnictvím Rozmarin. Byla vybudována hmatová stezka,
instalován dendrofon, zasázeny ovocné stromy a keře, instalovány vyvýšené záhony
s bylinkami.

11. Základní údaje o hospodaření školy
- příjmy za rok 2021:
1. celkové příjmy

7 328 321, 05 Kč

z toho úroky

8 563, 66 Kč

zúčtování fondů

378 029, 37 Kč

jiné ostatní výnosy

249 305, 02 Kč

provozní dotace

6 657 861, 00 Kč

2. poplatky od zletilých žáků, rodičů

0, 00 Kč

3. příjmy z hospodářské činnosti

34 562, 00 Kč

- výdaje za rok 2021:
finanční prostředky
1. investiční výdaje celkem
2. neinvestiční výdaje

z toho -

MŠMT

ostatní
0, 00 Kč

0, 00 Kč

5 775 861, 00 Kč

1 548 280, 20 Kč

spotřeba materiálu

42 691, 00 Kč

506 048, 59Kč

spotřeba energie

0, 00 Kč

196 168, 35 Kč

opravy a udržování

0, 00 Kč

52 334, 74 Kč

cestovné

0, 00 Kč

4 808, 00 Kč

náklady na reprezentaci

0, 00 Kč

0,00 Kč

24 338, 00 Kč

213 386, 24 Kč

4 189 497, 00 Kč

102 600, 00 Kč

0, 00 Kč

0, 00 Kč

zákonné sociální pojištění

1 387 928, 00 Kč

18 788, 00 Kč

zákonné sociální náklady

82 296, 00 Kč

32 171, 82

ostatní služby
mzdové náklady
ostatní osobní náklady

Kč
jiné sociální pojištění

0, 00 Kč

17 509, 00 Kč

ostatní daně a poplatky

0, 00 Kč

0, 00 Kč

jiné náklady z činnosti

0, 00 Kč

0, 00 Kč

49 111, 00 Kč

404 465, 46 Kč

jiné ostatní náklady

Výroční zpráva byla školskou radou projednána dne 13.10.2022

Mgr.et Mgr.
Hana
Večeřová
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