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Část I.

Základní údaje o škole
a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křtiny
sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny
IČO: 62073290
Zřizovatel: Městys Křtiny, Křtiny 26, 679 05 Křtiny
Ředitel školy: RNDr. Petr Lukáš
telefon: 516 439 151
e-mail: zskrtiny@zskrtiny.cz
www.zskrtiny.cz
b) Charakteristika školy
Škola sdružuje: Základní škola – IZO: 102 007 551
Mateřská škola – IZO: 107 600 242
Školní družina – IZO: 118 100 823
Školní jídelna – IZO: 103 255 893
Typ školy: úplná základní škola (k 30. 9. 2013)
Školní rok
2011/2012

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Průměrný počet
žáků na třídu

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

5
4
9

5
4
9

85
59
144

17
14,75
16

Mateřská škola (k 30. 9. 2013)
Třídy
Kuřátka (3-4 r.)
Berušky (4-6 r.)
Celkem

Počet dívek
7
16
23

Počet chlapců
13
9
22

Počet dětí
20
25
45

Školní družina (k 31. 10. 2013):
ŠD
Celkem

počet oddělení ŠD
2

počet zapsaných dětí v ŠD
50
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Zvolený vzdělávací program:
Předškolní vzdělávání
Základní vzdělávání
Školní družina

Všude je tvůj velký svět, pojď si o
něm vyprávět
Škola v přírodě, příroda ve škole
„Když jsi kamarád, tak pojď si
s námi hrát…“

Zařízení školního stravování (k 31. 10. 2013):

Typ jídelny-dle výkazu Z 17-01

Počet

Počet strávníků

zam. školy a
ostatní *
důchodci
921
ŠJ - úplná
1
153
23
19
* ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů apod.
děti a žáci

Zaměření školy
Naše škola se ve své činnosti zaměřuje na několik oblastí:
1. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta
2. Rozvoj školních poradenských služeb pro rodiče, žáky a pedagogy.
3. Vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole
4. Vytváření podmínek pro rozvoj všech žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a mimořádně nadaných žáků
c) Údaje o školské radě
Školská rada byla zřízena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), dle §167 a má 9 členů.
Ve školním roce 2013 – 2014 byli nově do školské rady jmenováni 3 zástupci zřizovatele
a proběhly volby 3 členů z řad zákonných zástupců žáků a 3 členů z řad pedagogů školy.
Ustavující zasedání nově složené školské rady proběhlo 12. 11. 2013, kde byl projednán zápis
kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Křtiny, schválena „Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok
2012-13“, projednán nový ŠVP platný od 1. 9. 2013, schválen školní řád ZŠ včetně pravidel pro
hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, schválen řád mateřské školy a řád školní
družiny. Školská rada byla také seznámena s průběhem projektu EU Comenius bilaterální
spolupráce s holandskou školou. Další jednání proběhlo 16. 6. 2014, kde školská rada projednala
vydání upraveného ŠVP ZV č. j.: 110/2014 s platností od 1. 9. 2014 a byla seznámena
s materiálem „Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Křtiny na období 2014 – 2019“. Na svých jednáních
rovněž projednávala otázky týkající se provozu a činnosti školy a zabývala se návrhy
a připomínkami rodičovské veřejnosti.
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Část II.

Učební plán ZŠ a MŠ Křtiny
školní rok 2013 – 2014
1. – 5. ročník
Vzdělávací oblast Vzdělávací obory

Jazyk a jazyková
komunikace
Matematika
Informační a
komunikační
technologie
Člověk a jeho svět

Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět
práce
Týdenní počet
hodin
Nepovinné
předměty:




Ročník

7


35


40


5

3

3

9

11

2

5
1

5
1

20
1

23
4

3
3

4
1
2

12

13

1

12

12

0

2
1

10
5

10
5

0
0

118

14

1.

2.

3.

4.

5.

Český jazyk

9

9

8

7

Anglický jazyk

1

1

3

Matematika
Svět počítačů

4
0

4
1

5
1

Prvouka
Naše Země
Hudební výchova
Výtvarná
výchova
Tělesná výchova
Ruční práce

2

2

2

1
1

1
1

1
1

3
1
2

2
1

2
1

2
1

2
1

21 22 24 25 26
Náboženství

1

1

minimální časová dotace RVP ZV
časová dotace ŠVP ZV „Škola v přírodě, příroda ve škole“
rozdělení disponibilní časové dotace – 14 hodin
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1

1

1

6. – 9. ročník
6.

7.

8.

9.







4

4

5

4

15

17

2

3

3

3

3

12

12

0

Druhý cizí jazyk

X

2

2/3*

3

(6)

Matematika a její aplikace

Matematika

5

4

4

4

15

17

2

Informační a komunikační
technologie

Informatika

2

1

1

1
1

6

5

Praktika z informatiky

0

1

0

0

Dějepis

2

2

2

2

Občanská výchova

1

1

1

1

11

12

1

Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis

1
0
3
2

1
1
2
2

2
2
1
1

2
1
2
2

21

25

4

Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Výchova ke zdraví

1
2
2
0

1
2
2
0

1
2
2
1

1
1
2
1

10

11

1

10

12

2

Praktické činnosti
Sportovní hry

1
X

1
X

1
1*

1
X

3

4

1

29

30

32

31

122

24

Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková
komunikace

Vzdělávací obor
Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Člověk a společnost

Člověk a příroda

Umění a kultura
Člověk a zdraví

Člověk a svět práce

(6)

volitelný předmět

Týdenní počet hodin




*

minimální časová dotace RVP ZV
časová dotace ŠVP ZV „Škola v přírodě, příroda ve škole“
rozdělení disponibilní časové dotace – 24 hodin
žáci, kteří měli v 7. ročníku 2 hodiny volitelný druhý cizí jazyk, pokračují v 8. ročníku s časovou dotací 2
hodiny a 1 hodinu volitelný předmět sportovní hry, ostatní žáci mají časovou dotaci druhý cizí jazyk 3
hodiny
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Část III.

Přehled pracovníků školy
a) Úsek pedagogický
mateřská škola – 4 pedagogové (z toho 1 na 0,9 úvazek)
1. stupeň ZŠ – 5 pedagogů
2. stupeň ZŠ – 7 pedagogů (z toho jeden na 0,64 úvazek placen z prostředků zřizovatele)
vychovatelka školní družiny – 2 (z toho 1 má úvazek 0,96 a 1 má úvazek 0,8)
asistenti pedagoga – 2 (oba úvazek 0,5)
b) Zařízení školního stravování – 4 (z toho 1 na úvazek 0,6 a 1 na dohodu o pracovní činnosti
v doplňkové činnosti)
c) Úsek správní
školník (+ topič)
uklízečky
ekonomka školy

- 1 (topič – dohoda o pracovní činnosti)
- 3 (z toho 2 celé úvazky a 1 úvazek 0,8)
-1

Část IV.

Údaje o zápisu k povinné školní docházce
a následném přijetí do školy
Zápis k povinné školní docházce proběhl v termínu 21. 1. 2014.
K zápisu se dostavilo celkem dětí: 19 + 4 po odkladu
z toho v termínu zápisu: 19 + 4 po odkladu
v náhradním termínu: 0
Přijato k základnímu vzdělávání: 16
Přihlášení z jiné školy po zápisu: 1
Z předchozího roku po odkladu: 4
Přestup na jinou školu po přijetí: 1
Přestup na jinou školu po odkladu: 1
Povolen odklad školní docházky: 2
Přechod na jinou školu bez rozhodnutí o přijetí či o odkladu po usnesení: 1

Do 1. třídy nastoupí žáků: 19
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Část V.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků na konci školního roku 2013-2014
Ročník

Počet žáků

Prospělo s vy- Prospělo bez Neprospělo
znamenáním
(*)
bez (*)

Opakují

Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.

18
12
19
12
17
78
19
7
21
10

17
11
13
12
10
63
5
2
2
3

1
1
6
0
6
14
14
5
19
7

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Celkem za II. stupeň
Celkem za školu

57
135

12
75

45
59

0
1

0
0

1.
2.
3.
4.
5.

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2014

2. Snížený stupeň z chování na konci školního roku 2013-2014
Stupeň chování
2
3

Počet
2
0

% z počtu všech žáků školy
1,48
0

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2013-2014: 8 hodin
Průměr neomluvených hodin na 1 žáka: 8 hodin.
Průměr neomluvených hodin na 1 žáka školy: 0,06 hodiny.

4. Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Gymnázia
Školní rok 2013/14

Počet přijatých žáků

4 leté studium

6 leté studium

8 leté studium

3

0

1
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SOŠ

SOU

Konzervatoř

5

2

0

5. Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
nižší ročník
Celkem

Počet žáků
10
0
10

Část VI.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Název kurzu
Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy
Rozvoj matematické gramotnosti v praxi
Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování
Konference pro učitele 1. stupně
KONEV (konference environmentální výchovy)
Teaching Englisch: Upper Primary – III., Oxford University Press
Konference pro učitele Aj, Oxford University Press
Primary Confernce, Oxford University Press
Geogebra ve výuce matematiky
Finanční gramotnost hrou
Práce s diferencovanou třídou
Práce s diferencovanou třídou v matematice
Role ředitele v systému poradenských služeb
IVP pro integrovaného žáka ve školní praxi
Role školního speciálního pedagoga v systému ŠPP
Třídnické hodiny
Výuka předmětu Volba povolání
Seminář pro školní metodiky prevence
Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce
Celkem 19 kurzů, které navštívilo 27 účastníků.
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Počet
účastníků
2
1
1
4
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Část VII.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Mateřská škola
Ve školním roce 2013-14 bylo zapsáno v mateřské škole 45 dětí ve dvou třídách, čímž
byla naplněna její kapacita. Třídu Berušek navštěvovalo 25 dětí ve věku 5 – 6 let, z toho bylo 17
dětí předškolního věku. Třídu Kuřátek navštěvovalo 20 dětí ve věku 3 – 4 roky. Ve výchovně
vzdělávacím procesu s dětmi pracovalo podle ŠVP PV s názvem „Všude je tvůj velký svět, pojď
si o něm vyprávět“, který byl aktualizován k 1. 9. 2013. Program obsahuje 5 integrovaných bloků
(podtémat), která jsou mezi sebou vzájemně propojena a promítají se do pěti vzdělávacích
oblastí: oblast biologická – člověk a jeho tělo, oblast psychologická – dítě a jeho psychika, oblast
interpersonální – dítě a ten druhý, oblast sociálně kulturní – dítě a společnost, oblast
environmentální – dítě a svět. Každé z podtémat představovalo ucelenou, uspořádanou
a postupně navazující řadu tematických částí, které vycházely z přirozeného vývoje života dítěte,
střídání ročních období ve spojení s lidskou činností, ze zdravého životního stylu, zvyků a tradic.
Ve školním roce 2013 – 14 probíhaly pro děti v mateřské škole na základě zájmu rodičů
zájmové kroužky: Africké bubínky (vedoucí V. Bělehrádková), kroužek anglického jazyka
(vedoucí J. Pelclová), keramický kroužek (vedoucí E. Soldánová a M. Gregorová), dětský
aerobik (vedoucí A. Kuklínková). Děti předškolního věku navštěvovaly kroužek „Předškoláček“,
nejprve se svými rodiči pod vedením p. uč. J. Rejdové a pak samostatně pod vedením p. uč.
Z. Kučerové. Šlo o edukativně stimulační skupinky, v nichž děti rozvíjí své percepční schopnosti
a dovednosti důležité pro další vzdělávání.
Velmi dobrá byla spolupráce se základní školou. Děti z mateřské školy se zapojovaly do
společných akcí (Den Křtin, Den otevřených dveří, Den předškoláka, Den vody, Den Země, Den
zdraví, Miss ZŠ Křtiny apod.). Probíhaly i vzájemné návštěvy dětí z mateřské školy v 1. třídě ZŠ
a naopak.
Během školního roku se rozvíjela spolupráce s rodiči. Při předávání dětí se učitelky
zaměřovaly na vzájemnou komunikaci, společné řešení výchovných problémů, na informace
o pokrocích ve vývoji a vzdělávání dětí a v případě potřeby prováděly poradenskou činnost.
Učitelky mateřské školy by přivítaly aktivnější zapojení rodičů do života školy a nápady na
společné akce mateřské školy spolu s rodiči dětí.
Realizované akce mateřskou školou ve školním roce 2013 -14
21. 9. 2013 – Den Křtin, kulturní vystoupení dětí a Den otevřených dveří školy
23. 9. 2013 – divadelní představení „Pohádka o Popelce“ divadelního souboru Paravánek
30. 9. 2013 – oheň pro děti a rodiče s opékáním špekáčků
9. 10. 2013 – Drakiáda, přehlídka a pouštění draků
23. 10. 2013 – divadelní představení dvou barevných pohádek „O kohoutkovi a slepičce,
O veliké řepě“
17. 10. 2013 – vystoupení dětí s kulturním pásmem v Domově Santini
31. 10. 2013 – Hallowen
1. 11. 2013 – Dušičky, zapálení svíček na hrobě pana Faráře Prnky
8. 11. 2013 – lampionový průvod dětí kolem školy
18. 11. 2013 – divadelní představení „Sněhurka a sedm trpaslíků“ v divadle Radost v Brně
1. 12. 2013 – rozsvěcování vánočního stromu
5. 12. 2013 – návštěva Mikuláše, čertů a andělů s pojená s nadílkou dětem
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10. 12. 2014 – Mikulášská besídka dětí pro rodiče v obou třídách MŠ
14. 1. 2014 – Den předškoláka, společný program pro předškolní děti a žáky 1. třídy
21. 1. 2014 – divadelní představení „Dobrodružství veverky Zrzečky“
30. 1. 2014 – Miss ZŠ Křtiny, spolupráce se ZŠ
4. 2. 2014 – program „Muzikoterapie“
3. 3. 2014 – divadelní představení „Hrnečku vař, O zlaté rybce, O Smolíčkovi“
12. 3. 2014 – návštěva místní knihovny
21. 3. 2014 – Den vody, projektový den spolu se ZŠ
26. 3. 2014 – Zeyferus, ukázka chovu a života dravých ptáků spolu se ZŠ na školním hřišti
2. 4. 20114 - vystoupení dětí s kulturním pásmem v Domově Santini
14. 4. 2014 – divadelní představení „Raneček veselých pohádek“ divadla Barborka
23. 4. 2014 – Den Země, projektový den spolu se ZŠ
12. 5. 2014 – cesta do lesa s průvodcem ve spolupráci s ŠLP Křtiny
30. 5. 2014 – Den dětí, akce pro děti
5. 6. 2014 – společná besídka pro rodiče obou tříd (Kuřátka – Co všechno umíme, Berušky –
Rozloučení s předškoláky)
11. 6. 2014 – výlet MŠ do Kateřinské jeskyně
18. 6. 2014 – hra pro děti „Cesta za pokladem“
19. 6. 2014 – oheň na rozloučenou s opékáním špekáčků
25. 6. 2014 – Den zdraví, návštěva Arboreta Křtiny

Základní škola
1. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále EVVO)
EVVO je jednou z priorit v zaměření a profilaci naší školy. Škola již třikrát obhájila titul Škola
udržitelného rozvoje 1. stupně, naposledy na období 2013 – 2015. Garantem plnění plánu
EVVO školy je environmentální komise školy, v jejímž čele stojí koordinátor EVVO. Škola je
členem Klubu ekologické výchovy a je zařazena v systému škol M.R.K.E.V. Koordinátor EVVO
je členkou revizní skupiny KEV a podílí se na obsahové náplni vznikajícího portálu pro
udržitelný rozvoj, který bude KEV provozovat.
V letošním školním roce jsme se přihlásili do programu na získání mezinárodního titulu
Ekoškola. Cílem programu je naučit žáky snižovat ekologický dopad školy a svého jednání na
životní prostředí a zlepšení prostředí ve škole a jejím okolí. Začali jsme postupně pracovat na
7 krocích, které vedou k získání titulu (ekotým, analýza současného stavu, plán činnosti,
monitorování a vyhodnocování, EVVO ve výuce, informování a spolupráce, ekokodex). Na škole
se vytvořil pod vedením vyučující Ekokroužek, který navštěvovalo 10 žáků. Tento Ekokroužek
se zúčastnil 3. 4. 2014 v Újezdě u Brna semináře k Ekoškole – příklad dobré praxe, kde získali
užitečné informace a inspiraci ke své činnosti.
Na jaře letošního školního roku jsme se přihlásili do školního recyklačního programu
„Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět“, kdy od nového školního roku budeme sbírat ve škole
drobná elektrozařízení a použité baterie. Za tuto činnost pak škola dostává drobné školní
pomůcky a sportovní vybavení (např. míče). Ve škole třídíme odpad (papír, plasty, komunální
odpad). V letošním školním roce jsme pořídili do tříd nové barevné odpadkové koše na třídění
odpadu.
Organizujeme sběr starého papíru i pro veřejnost a tím se snažíme ovlivňovat ekologické chování
rodin našich žáků. V letošním školním roce se nám podařilo sesbírat celkem 12.530 kg starého
papíru.
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Na podporu EVVO na školách místního regionu jsme pod záštitou KEV a za spolupráce
ŠLP Křtiny v letošním roce zorganizovali v rámci regionálního sdružení škol Cirsium 1. ročník
Žákovské ekologické konference, která se uskutečnila 19. 6. 2014 v kongresovém sálu křtinského
zámku. Zde žáci zúčastněných škol prezentovali své práce v oblasti EVVO.
Máme zřízenou nástěnku vyhrazenou EVVO, která slouží zejména jako výstupní informace
v plnění plánu EVVO na škole a zároveň jako prezentace žákovských prací. Informace také
umísťujeme na webové stránky školy.
Komise EVVO vyhlásila grafickou soutěž Ekokodex školy – všechny třídy si zpracovaly návrh
vlastního třídního ekokodexu a vítězný návrh byl ztvárněn jako ekokodex školy.
Aktivity školy v rámci EVVO
a) Projektové dny
Den zdraví - 17. 10. 2013 – zajištěna beseda MUDr. Matějovské Jak se žije babičkám
a dědečkům. Další náplní dne byl zdravý životní styl a zdravá strava.
Světový den vody – 21. 3. 2014 – proběhl ve všech předmětech tak, že si žáci připomněli
význam vody a nebylo narušeno vyučování, ve školní jídelně se podávala pitná voda.
Den Země – 24. 4. 2014 – byl v souladu s rokem 2014 UNESCO – geovědy. Jednotlivé ročníky
se seznámily s regionálními zvláštnostmi při turistické vycházce.
Den prevence a první pomoci - 25. 6. 2014 byl realizován formou pear to pear, kdy na
jednotlivých stanovištích ukázky předváděli sami žáci svým spolužákům a vyučující zde byli
pouze v roli dohlížejícího.
Všechny tyto projektové dny probíhaly na celé škole ve všech ročnících, tzn. že se týkaly zhruba
430 žáků.
b) projekty
Křtinami na zelenou – 12. 5. -16. 5. 2014. Projekt byl zaměřen na bezpečnou cestu dětí do školy.
Z projektu byla pořízena prezentace. Projektu se zúčastnili žáci 7. ročníku.
Městys Křtiny a jeho udržitelný rozvoj – 19. 5. - 23. 5. 2014. Po domluvě jsme tento projekt
nerealizovali, protože po tomto termínu následoval výměnný pobyt žáků z Holandska
a blokovým cvičením by byl narušen další týden výuky. Prvky tohoto projektu byly součástí
náplně projektu Comenius, kdy žáci 8. ročníku pracovali na připraveném projektu společně
s holandskými žáky.
Křtinský potok – komplexní závěrečné opakování žáků 9. ročníku 2. 6. - 6. 6. 2014. Projekt
oproti minulosti probíhal pouze ve dvou skupinách (ovlivněno počtem žáků v 9. třídě). Do terénu
odcházeli žáci pod kontrolou vyučujících a byl stanoven čas pro práci v terénu a odběr vzorků
a čas pro práci v laboratoři a zpracování výsledků. Výstupem je samostatná práce a prezentace
žáků.
Veřejná prezentace projektů – 9. 6. 2014 byla nahrazena veřejnou prezentací projektu Comenius.
Žáci 8. ročníku spolu s holandskými žáky prezentovali jednak výsledky společného ekologického
projektu a jednak místa z blízkého i vzdálenějšího okolí Křtin, která navštívili.
c) konference
Žákovská ekologická konference v Praze 16. 10. 2013 – konference se konala pod záštitou
UNESCO a organizátor byl KEV, místo konání MŠMT Praha. Naši školu reprezentovali dva žáci
8. a 9. ročníku s prací Komunitní sad ve Křtinách.
Klimatická konference žáků v Brně 14. 11. 2013 – v centru nadace Partnerství. Školu
reprezentovali žáci 9. ročníku, kteří zde prezentovali své názory na změnu klimatu Země,
vyjadřovali své postoje a učili se své názory obhajovat.
Ekologická konference žáků ve Křtinách 19. 6. 2014. Tuto konferenci jsme organizovali ve
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spolupráci s KEV, sponzorsky se také podílel Zámek Křtiny. Na akci byli pozváni žáci ze škol
Cirsia a škol, které jsou členy KEVu v JMK. Naši školu reprezentovali dvě práce:
Environmentální aktivity z projektu Comenius – dvě žákyně 8. třídy představily okruhy, na které
byl zaměřen společný projekt s holandskými žáky – potok, les, komunitní sad a laboratorní
rozbory.
Druhá práce Odpady – dvě žákyně 6. třídy seznámily veřejnost s tříděním odpadů ve škole, ale
i v obci a jaký nastal posun v této oblasti.
d) ekopobyt
V letošním školním roce se uskutečnily dva ekopobyty v Ekologickém volnočasovém centru
Švýcárna u Křtinského potoka cca 3 km východně od Adamova, kde žáci měli sestavený program
s environmentální tematikou.
11. 6. – 13. 6. 2014 – ekologický pobyt žáků 2. a 4. ročníku
16. 6. – 18. 6. 2014 – ekologický pobyt žáků 1. a 3. ročníku

2. Další školní aktivity
a) Rozvoj kultury
b) Rozvoj sportu
c) Exkurze pro žáky
d) Další akce pro žáky
e) Akce pro zaměstnance školy

a) Rozvoj kultury
21. 9. – 22. 9. 2013 – Den Křtin, téma „Návrat ke kořenům“, kulturní vystoupení dětí z mateřské
školy a žáků ZŠ na náměstí s kulturním programem
27. 11. 2013 – divadelní představení „Mach a Šebestová“ pro žáky 1. stupně ZŠ v divadle Radost
v Brně
1. 12. 2013 – rozsvěcování vánočního stromku s kulturním vystoupením žáků ZŠ
4. 12. 2013 – předvánoční kulturní vystoupení žáků 2. a 3. třídy pro obyvatele Domova Santini
5. 12. 2013 – Mikulášská nadílka pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny s návštěvou pohádkových
bytostí (Mikuláš, čerti a andělé – žáci 8. třídy)
7. 12. 2013 – Vánoční jarmark ve Spolkovém domě, výstavka a prodej výrobků žáků ZŠ
20. 12. 2012 – společné zpívání koled dětí, žáků a zaměstnanců na schodech u hlavního vchodu
školy
20. 12. 2013 – Vánoční besídky ve všech třídách školy
21. 2. 2014 – divadelní představení „Devatero pohádek“ divadélka K. Čapka pro žáky 1. stupně
ZŠ
14. 2. 2014 – Masopustní maškarní karneval žáků 1. stupně ZŠ
27. 2. 2014 – výchovný koncert manželů Kocúrkových pro žáky 1. stupně ZŠ
11. 4. 2014 – divadelní představení „O líné Pepině“ pro žáky 1. stupně ZŠ v KD Jedovnice
5. 5. 2014 – besídka žáků 1. stupně ZŠ ke Dni matek a vystoupení žáků zájmového kroužku
Africké bubínky
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b) Rozvoj sportu
Duben – květen 2014 – plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku v plaveckém stadionu Blansko
14. 6. 2014 – vystoupení žáků školy se sportovním programem k 100. výročí vzniku Sokola
Křtiny
20. 6. 2014 – společná Sportovní olympiáda žáků 1. stupně naší školy, žáků ZŠ a MŠ Březina
a ZŠ Bukovina v Březině
c) Exkurze pro žáky
24. 9. 2013 – exkurze žáků 1. – 3. ročníku do Arboreta Křtiny
24. 9. 2013 – exkurze žáků 4. a 5. ročníku na Býčí skálu
10. 10. 2013 – exkurze žáků 1. stupně ZŠ na Švýcárnu u Adamova na „Řemeslné dílny“
18. 10. 2013 – exkurze žáků 6. – 7. ročníku na Švýcárnu u Adamova na „Řemeslné dílny“
20. 11. 2013 – exkurze žáků 9. třídy na „Soudní proces“ ke krajskému soudu v Brně
21. 11. 2013 – exkurze žáků 7. třídy do Moravského zemského muzea v Brně na expozici „Velká
Morava“
5. 12. 2013 – exkurze žáků 9. třídy do Technického muzea v Brně
12. 12. 2013 – exkurze žáků 6. třídy do Moravského zemského muzea v Brně na expozici
„Pravěk“
28. 2. 2014 – program „Neuvěřitelný vesmír“ pro žáky 3. – 5. ročníku v Planetáriu Brno
2. 4. 2014 – exkurze žáků 6. třídy na Lesnický veletrh“ na brněnské výstaviště
14. 4. 2014 – exkurze žáků 8. ročníku do barokního kostela a kostnice ve Křtinách
22. 5. 2014 – zeměpisno-dějepisná vycházka žáků 6. třídy do údolí Křtinského potoka
12. 6. 20104 – zeměpisno-dějepisná exkurze žáků 9. ročníku do Olomouce
d) Další akce pro žáky
14. 1. 2014 – Den předškoláka v 1. třídě, zapojení žáků 8. třídy – noví kamarádi budoucích
prvňáčků v projektu „Můj nový kamarád“
30. 1. 2014 – Miss ZŠ a MŠ Křtiny, kterou organizačně zajistili žáci 9. třídy pod vedením třídní
učitelky
4. 2. 2014 – muzikoterapie pro žáky 1. – 3. ročníku
12. 2. 2014 – Den otevřeného vyučování, kdy rodičovská veřejnost měla možnost být přítomna
ve vyučování
21. 3. 2014 – Den páťáka pro žáky 5. třídy naší školy a okolních obcí (Bukovina, Březina), kteří
začnou společně chodit do 6. třídy
26. 3. 2014 – akce „Zeyferus“, na školním hřišti žákům představen chov a život dravých ptáků
8. 4. 2014 – beseda žáků 2. stupně ZŠ na téma „Tajemný svět legend“ ve Společenském domě
23. 4 2014 – preventivní program pro žáky 2. třídy a 6. třídy v oblasti požární ochrany a ochrany
obyvatelstva – „Hasík“ – 1. část
23. 5. 2014 – preventivní program pro žáky 2. třídy a 6. třídy v oblasti požární ochrany a ochrany
obyvatelstva – „Hasík“ – 2. část
30. 5. 2014 – Den dětí, školní pouť pro všechny děti a žáky školy
4. 6. 2014 – preventivní program pro žáky 2. třídy a 6. třídy v oblasti požární ochrany a ochrany
obyvatelstva – „Hasík“ – 3. část: prohlídka hasičské techniky v Jedovnicích
18. 6. 2014 – Proklest – terénní vyučování žáků 4. třídy
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e) Akce pro zaměstnance
3. 10. 2013 – beseda učitelů MŠ a 1. třídy se školní psycholožkou z PPP Brno na téma „Klima
třídy“
19. 12. 2013 – předvánoční posezení zaměstnanců školy spojené s ochutnávkou vánočního
cukroví
23. 5. 2014 – Absolventský večer v prostorách křtinského zámku, při němž byli starostou Křtin
stužkováni žáci 9. třídy
28. 3. 2014 - Oslava narození J. A. Komenského (Den učitelů) v prostorách křtinského zámku

3. Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, zájmové vzdělávání
a) Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny
Na škole působí Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny, které bylo zaregistrováno u MV ČR dne
17. 7. 2013. Jeho základním cílem je poskytovat všestrannou materiálně technickou, finanční
a organizační pomoc ZŠ a MŠ Křtiny při rozvoji zájmové činnosti dětí a žáků a při zkvalitňování
materiálního vybavení školy a podporovat vzdělávací, kulturní, společenský a sportovní rozvoj
dětí a žáků. Díky Občanskému sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny se nám daří vytvářet lepší materiální
podmínky pro vzdělávání a zájmovou činnost žáků. Podařilo se zakoupit keramickou pec, která
slouží našim dětem v mateřské škole i žákům školy a kterou si mohla vyzkoušet i veřejnost
v dílničkách, které jsme zorganizovali v období před Velikonocemi. Rovněž jsme mohli díky
finančním prostředkům z Občanského sdružení odměňovat žáky za jejich úspěchy ve školní
práci. Občanské sdružení se také stalo organizátorem prvního ročníku Absolventského večera,
kde proběhlo stužkování žáků 9. ročníku.
b) Zájmové kroužky ve školním roce 2013-14
název kroužku
Anglický jazyk v MŠ
Keramický kroužek v MŠ
Anglický jazyk 1. – 3. třída
Anglický jazyk 4. – 5. třída
Anglický jazyk 8. třída
Dětský aerobik
Africké bubínky
Kroužek sebeobrany
Tvořivá dílna
Kytara k ohni
Dyslektický kroužek
Florbal – starší žáci
Florbal – mladší žáci
Předškoláček
Zájmová informatika
Příprava na SŠ
Školní časopis
Ekokroužek

vedoucí
Jana Pelclová
Eva Soldánová,
M. Gregorová
Karel Ševčík
Karel Ševčík
Karel Ševčík
Aneta Kuklínková
V. Bělehrádková
Josef Daniel
Tomáš Zachoval
Tomáš Zachoval
Romana Měšťanová
Karel Smejkal
Karel Smejkal
Jana Rejdová,
Zdeňka Kučerová
Dagmar Bibrová
Ivana Neužilová
Anna Trojáčková
Zdeňka Kučerová
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počet dětí
(žáků)
15
12
21
9
10
20
10
15
9
5
6
15
11
16
16
5
12
10

c) Školní družina
Školní družina má dvě oddělení s kapacitou 50 žáků. Kapacita byla po celý školní rok naplněna.
Provoz ranní družiny probíhal od 6.30 - 7.30 hodin, odpolední dužina 11.35 – 17.00 hodin,
v pátek do 16.30 hodin. ŠD zabezpečovala žákům náplň volného času odpoledne před odchodem
domů, nebo do nabízených zájmových kroužků. Probíhaly činnosti spojené s odpočinkem,
rekreací, zájmovou činností a zábavou. Činnost v každém měsíci probíhala dle motivačních
témat: září – Všichni jsme kamarádi, říjen – Barvy podzimu, listopad – Skřítkové, prosinec – Čas
vánoční, leden – Paní zima čaruje, únor – Rej masek, březen – Voláme jaro, duben – Bezpečnost
silničního provozu, květen – Moje maminka, červen – Jdeme do finále.
Kromě vlastních prostor – dvě herny, využívá ŠD ke své každodenní činnosti i prostory, které
jsou součástí školy (parkety na chodbě školy, tělocvičnu, školní zahradu a hřiště). Herny svým
vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku. Poskytují dětem
prostor k odpočinku, i k různým zájmovým činnostem a hrám. Tyto prostory jsou vybaveny
nábytkem, který svou velikostí odpovídá věku žáků. V hernách je část místnosti pokryta
kobercem, kterého žáci využívají zejména ke hře se stavebnicemi, při odpočinkových činnostech
apod.

4. Účast školy v soutěžích a olympiádách
4.1. Matematika
a) Matematická olympiáda:
Kategorie Z5 (5. třídy) – do školního kola se zapojilo 5 žáků, do okresního kola postoupili 4 žáci
a umístil se na 6., 7., 8. a 10. místě
Kategorie Z6 (6. třídy) – do školního kola se zapojili 2 žáci, do okresního kola postoupil jeden
žák a umístil se na 5. místě
Kategorie Z7 (7. třídy) – do školního kola se nezapojil žádný žák
Kategorie Z8 (8. třídy) – do školního kola se zapojili 2 žáci, do okresního kola postoupil jeden
žák a umístil se na 12. místě
Kategorie Z9 (9. třídy) – do školního kola se zapojil 1 žák, do okresního kola nepostoupil
b) Pythagoriáda:
Pythagoriáda 5. tříd – školního kola se zúčastnilo 13 žáků, do okresního kola postoupil 1 žák
a obsadil zde 5. místo
Pythagoriáda 6. tříd – školního kola se zúčastnilo 17 žáků, do okresního kola nikdo nepostoupil
Pythagoriáda 7. tříd – školního kola se zúčastnilo 7 žáků, do okresního kola nikdo nepostoupil
Pythagoriáda 8. tříd – školního kola se zúčastnilo 21 žáků, do okresního kola nikdo nepostoupil
c) Mezinárodní matematické soutěže KLOKAN 2014 se zúčastnilo celkem 109 žáků 2.-9. ročníku
ve čtyřech kategoriích 24. 3. 2014):
- Cvrček (2. - 3. ročník) – soutěžilo 27 žáků,
- Klokánek (4. - 5. ročník) – soutěžilo 25 žáků
- Benjamín (6. -7. ročník ) - soutěžilo 26 žáků
- Kadet (8. - 9. ročník) – soutěžilo 31 žáků, 1 žák se v rámci okresu umístil na 11. místě
z 456 soutěžících
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4.2. Český jazyk
a) Školního kola 20.3.2014 recitační soutěže žáků 1.-3. ročníku se zúčastnilo celkem 15 žáků,
b) Školního kola 20.3.2014 recitační soutěže žáků 4.-5. ročníku se zúčastnilo celkem 10 žáků.
c) Školního kola recitační soutěže žáků 2. stupně ZŠ 14. 3. 2014 se zúčastnilo 12 soutěžících
e) Olympiáda v českém jazyce – školního kola 27. 11. 2013 se zúčastnilo celkem 31 žáků
8. a 9. ročníku, 1 soutěžící postoupil do okresního kola a zde obsadil 10. místo
4.3. Přírodopis
a) Biologická olympiáda kategorie D (6. a 7. ročník) – školního kola 14. 2. 2014 se zúčastnilo
celkem 6 žáků, okresního kola se nezúčastnil nikdo
b) Biologická olympiáda kategorie C (8. a 9. ročník) – školního kola 14. 2. 2014 se zúčastnili
celkem 3 žáci, okresního kola se zúčastnili 2 žáci a umístili se na 10. a 13. místě

4.4. Fyzika
Astronomická olympiáda – do školního kola této soutěže se zapojilo celkem 31 žáků
8. a 9. ročníku
4.5. Zeměpis
Zeměpisná olympiáda:
Kategorie A (6. ročník) – školního kola 22. 1. 2014 se zúčastnilo 18 žáků, do okresního kola
postoupil 1 žák a umístil se na 2. místě a postoupil do kola krajského,
kde se umístil na 14. místě
Kategorie B (7. ročník) – školního kola 23. 1. 2014 se zúčastnilo 7 žáků, do okresního kola
postoupil 1 žák a obsadil zde 8. místo
Kategorie C (8. a 9. ročník) – školního kola 22. 1. 2014 (8. ročník) a 24. 1. 2014 (9. ročník) se
zúčastnilo 30 žáků, do okresního kola postoupil 1 žák a obsadil zde
8. místo
Eurorebus (korespondenční soutěž pro žáky 8. ročníku a 9. ročníku) – školního kola, které
probíhalo v termínu 12. 11. 2013 – 7. 2. 2014 se zúčastnilo celkem 22
žáků 8. třídy a 10 žáků 9. třídy. Oběma třídám se podařilo nasbírat
dostatečný počet bodů, který zajistil postup do krajského kola
30. 3. 2014 v Brně, kde naši školu reprezentovalo tříčlenné družstvo
obou tříd. Velkého úspěchu dosáhlo družstvo 9. třídy, když se zde
umístilo celkově na 11. místě (4. místo ze základních škol).
4.6. Dějepis
Dějepisná olympiáda pro žáky 8. a 9. ročníku – školního kola 27. 11. 2014 se zúčastnilo celkem
10 žáků 9. třídy, do okresního kola postoupili 2 žáci, kteří zde obsadil 14. místo a 20. místo.
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4.7. Cizí jazyky
a) Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro žáky 6. a 7. ročníku – školního kola 12. 12. 2013
písemné části se zúčastnilo celkem 26 žáků, do ústní části 9. 1. 2014 prošli 4 žáci, do
okresního kola postoupil 1 žák a obsadil zde 12. místo
b) Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro žáky 8. a 9. ročníku – školního kola 12. 12. 2014
písemné části se zúčastnilo 31 žáků, do ústní části 9. 1. 2014 prošlo 6 žáků, do okresního kola
postoupil 1 žák a obsadil zde 5. místo.
4.8. Tělesná výchova
11. 11. 2013 – kvalifikace do okresního kola ve florbalu mladších žáků, družstvo 11 žáků
z 6. a 7. třídy nepostoupilo
15. 11. 2013 – kvalifikace do okresního kola ve florbalu starších žáků, družstvo 11 žáků
z 8. a 9. třídy nepostoupilo
13. 12. 2013 – školního kolo soutěže v aerobiku se zúčastnilo v kategorii 1. – 3. třída celkem
29 žáků, v kategorii 4. – 5. třída 14 žáků.
5. 3. 2014 – kvalifikace do okresního kola v sálové kopané starších žáků, družstvo 10 žáků
z 8. a 9. třídy nepostoupilo
13. 5. 2014 – Pohár rozhlasu, atletického přeboru ZŠ okresu Blansko se v kategorii mladších
žáků zúčastnilo družstvo 7 žáků z 6. a 7. třídy, které obsadilo 16. místo
14. 5. 2014 - Pohár rozhlasu, atletického přeboru ZŠ okresu Blansko se v kategorii starších žáků
zúčastnilo družstvo 7 žáků z 8. a 9. třídy, které obsadilo 11. místo
4.9. Hudební výchova
10. 4. 2014 – školní kolo pěvecké soutěže ve třech kategoriích, v kategorii 1. – 3. třída soutěžilo
15 žáků, v kategorii 4. – 5. třída soutěžilo 11 žáků a v kategorii 6. – 9. třída 3 žáci.
16. 4. 2014 – pěvecká soutěž Cirsia „Jedovnická kuňka“, naši školu zde reprezentovalo 5 žáků,
jeden žák zde obsadil 3. místo
4.10. Předmětové a sportovní soutěže organizované regionálním sdružením škol Cirsium
Předmětové soutěže
13. 5. 2014 – „Malá Cirsiáda“ - žáci 5. ročníku soutěžili ve znalostech z matematiky, českého
jazyka, anglického jazyka a předmětu naše Země v ZŠ Sloup. V českém jazyce obsadili
žáci naší školy 5., 6., a 10. místo, v matematice 2., 3. a 6. místo, v anglickém jazyce 1., 9. a
10. místo, v přírodovědných znalostech Člověk a jeho svět 1., 2., a 6. místo.
14, 5. a 15. 5. 2014 – „Velká Cirsiáda“ – žáci 2. stupně ZŠ soutěžili v předmětech matematika,
český jazyk, anglický jazyk a informatika v ZŠ Sloup. V českém jazyce obsadili žáci naší
školy v kategorii 6. tříd 7. a 12. místo, v kategorii 7. tříd 13. místo, v kategorii 8. tříd 8. a
10. místo. V matematice v kategorii 6. tříd 2., 5., a 7. místo, v kategorii 7. tříd 12. místo,
v kategorii 8. tříd 9., 13. a 15. místo. V anglickém jazyce v kategorii 6. - 7. ročník 5. a
9. místo, v kategorii 8. – 9. ročník 4. a 8. místo. V informatice náš žák obsadil 6. místo.
16. 5. 2014 – „Dyslexiáda“ – soutěž pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Družstvo 2. - 5. ročník naší školy obsadilo 3. místo, družstvo 6. - 9. ročník 4. místo.
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Sportovní soutěže
16. 12. 2013 – Aerobik v ZŠ a MŠ Křtiny, soutěže se zúčastnilo celkem 12 žáků z naší školy,
kteří soutěžili celkem ve 4 kategoriích
24. 1. 2014 – florbalový turnaj žáků 1. stupně ZŠ v ZŠ Sloup, družstvo 9 žáků z 3. – 5. ročníku
se umístilo na 4. místě
7. 2. 2014 – florbalový turnaj starších žáků v ZŠ Jedovnice (Sportovní hala SPŠ Jedovnice),
družstvo 11 žáků 8. a 9. ročníku se umístilo na 5. místě
25. 4. 2014 – vybíjená děvčat v ZŠ a MŠ Lipovec, družstvo 12 dívek z 5. – 7. ročníku se umístilo
na 6. místě
20. 5. 2014 – přehazovaná smíšených družstev v ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy, družstvo 8 žáků
z 6. a 7. ročníku se umístilo na 2. místě
4.11. Sběrové soutěže
Sběr kaštanů ……………………celkem sebráno
739 kg
Sběr starého papíru ……………..celkem sebráno 12.530 kg
4.12. Celoroční školní soutěž mezi třídami
Do uvedené soutěže se započítává umístění tříd v jednotlivých dílčích sběrových soutěžích po
celý školní rok. Na závěr školního roku tři nejúspěšnější třídy školy obdržely od Občanského
sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny finanční prémii dle umístění 1.500,- Kč; 1.000,- Kč a 500,- Kč,
kterou mohou využít na jednodenní výlet dle vlastního uvážení.
V letošním školním roce se v soutěži nejlépe umístila 2. třída (tř. uč. Ivana Dostálová) a dále
1. třída (tř. uč. Jana Rejdová) a 3. třída (tř. uč. Romana Měšťanová).

5. Spolupráce školy s dalšími subjekty
Spolupráce v rámci regionálního sdružení školy Cirsium
Regionální sdružení škol Cirsium, které vzniklo v roce 1996, sdružuje kromě naší školy také
školy ZŠ Jedovnice, ZŠ Lipovec, ZŠ Sloup, ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy a ZŠ a MŠ
Podomí. Vedení těchto škol se jednou za dva až tři měsíce setkávají na pracovních poradách, kde
se domlouvají společné akce v daném školním roce a kde si vzájemně vyměňují své zkušenosti.
Současně probíhají i setkání dalších zaměstnanců školy. V letošním školním roce se vedení
a pracovníci škol sešli v následujících termínech:
28. 8. 2013 – v Jedovnicích, příprava akcí školního roku 2013-14
25. 9. 2013 – v ZŠ Sloup + vyučující českého jazyka na 2. stupni ZŠ
13. 11. 2013 – v ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy + vedoucí stravování
12. 3. 2014 – v ZŠ a MŠ Podomí + učitelky MŠ
21. 5. 2014 – v ZŠ Lipovec + 20. 5. 2014 vychovatelky ŠD
20. 6. 2014 – Krasová, závěrečné hodnocení + turnaj ve volejbalu
Ve školním roce 2013 – 14 jsme se zúčastnili následujících společných akcí:
18. – 20. 9. 2013 – „Překročení Rubikonu“ v ZŠ Jedovnice – setkání žáků 6. ročníku v ATC
Olšovec Jedovnice, kde plní určité úkoly, na závěr týmy prezentují výsledky
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10. 10. 2013 – „Prosaď se“ v ZŠ a MŠ Ostrov – pro žáky čtvrtých a pátých tříd, kde si poměří
své vědomosti, logické souvislosti a fyzickou zdatnost.
16. 12. 2013 – „Soutěž v aerobiku“ v ZŠ a MŠ Křtiny – tradiční soutěž pro žáky škol Cirsia
24. 1. 20104 – „ Florbalový turnaj mladších žáků“ v ZŠ Sloup
7. 2. 2014 – „Florbalový turnaj starších žáků“ v ZŠ Jedovnice
5. 3. 2014 – naše škola organizovala náslechy ve vyučovacích hodinách pro učitele ze škol Cirsia
16. 4. 2014 – „Jedovnická kuňka“ v ZŠ Jedovnice, pěvecká soutěž
20. 4. 2014 – „Turnaj ve vybíjené“ dívek 6. a 7. ročníku v ZŠ Lipovec
13. 5. 2014 – „Malá Cirsiáda“ - žáci 5. ročníku soutěžili ve znalostech z matematiky, českého
jazyka, anglického jazyka a předmětu naše Země v ZŠ Sloup (výsledky našich žáků viz
část VII, oddíl 4.9.)
14, 5. a 15. 5. 2014 – „Velká Cirsiáda“ – žáci 2. stupně ZŠ soutěžili v předmětech matematika,
český jazyk, anglický jazyk a informatika v ZŠ Sloup (výsledky našich žáků viz
část VII, oddíl 4.9.)
16. 5. 2014 – „Dyslexiáda“ – soutěž pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
20. 5. 2014 – „Přehazovaná“ – mixy žáků 4. – 7. ročníku
19. 6. 2014 – „Žákovská ekologická konference“, kterou organizačně zajišťovala naše škola pod
záštitou KEV a ve spolupráci s ŠLP Křtiny v kongresovém sálu křtinského zámku
Spolupráce se ZUŠ Jedovnice a ZUŠ Adamov
ZUŠ Jedovnice a Adamov pronajímáme učebny v prostorách naší školy a domlouváme se na
rozvrhových možnostech. Umožňujeme tak našim žákům navštěvovat umělecké obory ZUŠ
přímo po vyučování v budově školy. ZUŠ organizují koncerty a kulturní vystoupení v prostorách
školy pro rodičovskou veřejnost.
Spolupráce s křtinskými spolky
Ředitel školy se zúčastňuje společných jednání křtinských spolků, kde se domlouvají
společenské a kulturní akce probíhající ve Křtinách (Den Křtin, Rozsvěcování vánočního
stromku, Vánoční jarmark, kulturní vystoupení žáků k MDŽ, Vesnice roku, Výročí 100 let
vzniku Sokola Křtiny). Sportovním oddílům pronajímá škola v odpoledních a večerních
hodinách školní tělocvičnu.
Spolupráce s ŠLP Křtiny
Škola zorganizovala po dohodě s pracovníkem ŠLP Křtiny sběr kaštanů, které pak byly využity
ke krmení spárkaté zvěře v oborách. ŠLP nám umožňuje využívat bezplatně prostory křtinského
zámku (Absolventský večer, Žákovská ekologická konference škol Cirsia). Vedení zámku posílá
pravidelně pro školu nabídky akcí konaných na zámku.
Spolupráce s Domovem Santini
Děti z mateřské školy (17. 10. 2013, 2. 4. 2014) a žáci základní školy (4. 12. 2014) přinášeli
zdejším obyvatelům rozptýlení v podobě kulturních vystoupení. V podzimním období zase
mobilní obyvatelé Domova navštívili školu, prohlédli si jednotlivé třídy, odborné učebny,
tělocvičnu a další prostory školy. Tato setkání nejmladší a nejstarší generace jsou vždy plná
emocí, přinášejí oběma stranám nezapomenutelné zážitky a obohacení života.

- 20 -

6. Mezinárodní spolupráce
Naše škola získala grant z výzvy NAEP na projekt s názvem „Sustainable Development:
Exploring Environment Where We Live“. ZŠ a MŠ Křtiny v rámci bilaterální spolupráce škol
Comenius v rámci Programu celoživotního učení spolupracuje s holandskou školou Markland
College v Oudenbosch. Po dobu dvou roků (1. 8. 2013 – 31. 7. 2015) budou žáci současné osmé
třídy křtinské školy komunikovat se stejně starými žáky partnerské školy pomocí internetu
v anglickém jazyce. Součástí projektu je i desetidenní výměnný pobyt našich žáků v Holandsku
a žáků z Markland College ve Křtinách, kdy budou společně zkoumat přírodní prostředí místních
regionů.
30. 10. – 1. 11. 2013 – návštěva 3 členů projektového týmu z Křtin v holandské škole Markland
College v Oudenbosch, kde se domlouval program návštěvy holandských studentů ve
Křtinách, seznamovali jsme holandskou stranu s počítačovým prostředím Moodle, ve kterém
bude probíhat komunikace mezi žáky obou škol v anglickém jazyce a prezentovali jsme
Křtiny a okolí.
26. 5. – 6. 6. 2014 - pobyt 22 žáků a 2 pedagogů z holandské školy ve Křtinách Během jejich
dvanáctidenního pobytu společně s našimi žáky plnili úkoly projektu zaměřené na
environmentální výchovu, poznávali Křtiny a jeho blízké i vzdálenější okolí.
4. 6. 2014 – se konala společná prezentace našich a holandských žáků pro veřejnost ve
Spolkovém domě ve Křtinách, kde představili výsledky své práce na projektu a své zážitky
z pobytu.

7. Účast žáků a pedagogů na životě v obci
21. – 22. 9. 2013 – Den Křtin. V sobotu dopoledne byly vyhlášeny výsledky školních soutěží na
téma "Návrat ke kořenům" a současně vystoupili žáci ZŠ a děti MŠ s krátkým kulturním
programem. Současně probíhal Den otevřených dveří školy, kdy si veřejnost mohla
prohlédnout veškeré prostory školy, výrobky našich žáků a zúčastnit se i prezentace
školních pokusů prováděných našimi žáky. Škola se v pravidelných intervalech rozezněla
vystoupením našich žáků. Současně byla v prostorách školy instalována výstava fotografií
na téma "Tradiční akce Křtin". V neděli dopoledne v átriu školy bylo matiné skupiny
Kantila
1. 12. 2013 – rozsvěcování vánočního stromu, děti MŠ a žáci ZŠ zde zpívali koledy.
7. 12. 2013 – Vánoční jarmark ve Spolkovém domě Křtiny, kde byly vystaveny a prodávány
výrobky žáků naší školy
25. 3. a 8. 4. 2014 – Tvořivá keramická dílna pro rodiče s dětmi a pro seniory, ve které si mohli
účastníci vytvořit keramický výrobek, naglazovat ho a nechat vypálit.
23. 5. 2014 – Absolventský večer v prostorách křtinského zámku, jehož součástí byla vystoupení
zájmového kroužku školy a stužkování žáků 9. ročníku.
25. 5. 2014 – Vesnice roku, žáci školní družiny vystoupili s kulturním programem „Historie
Křtin“, dále vystoupily zájmové kroužky školy
14. 6. 2014 – Výročí 100 let Sokola Křtiny, žáci školy vystoupili se sportovním programem
(spartakiáda, cvičení aerobiku, lehká akrobacie)
Škola pravidelně přispívá svými články do místního Křtinského zpravodaje a informuje veřejnost
o své činnosti prostřednictvím webových stránek školy.
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Část VIII.

Poradenské služby ZŠ a MŠ Křtiny
a) Údaje o pracovnicích školního poradenského pracoviště

vedoucí

výchovný poradce

členové

školní metodik prevence
školní speciální pedagog

kvalifikace,
specializace
Kvalifikační studium
výchovného poradenství,
UP Olomouc, Ped. fakulta
Speciální pedagogika

dosažené
vzdělání
VŠ
VŠ
VŠ

b) Zpráva vedoucí školního poradenského pracoviště o činnosti za školní rok 2013-2014
Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) začalo na ZŠ a MŠ Křtiny pracovat od února 2014.
Již v prvním pololetí školního roku jeho členové plnili úkoly vyplývající z jejich pracovních
náplní pro oblast poradenských služeb. Od 2. pololetí začali členové ŠPP pracovat jako tým
a scházet se na pravidelných pracovních poradách, kde řešili aktuální problémy a také výhled své
činnosti na následující období.
Za hlavní cíl jsme si stanovili poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich
rodičům v následujících oblastech:
1. výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
2. péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
3. problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
4. kariérní poradenství – profesní orientace žáků
5. prevence sociálně patologických jevů a závadového chování

Hodnocení činnosti v jednotlivých oblastech:
1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Na poskytování služeb v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami se podílí výchovný poradce a speciální pedagog.
Zabezpečujeme vedení dyslektického kroužku na 1. stupni ZŠ, organizačně zabezpečujeme
koordinaci vzniku individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky a péči o tyto žáky
a práci se žáky s poruchami chování.
Úzce spolupracujeme s PPP Blansko, kde konzultujeme situaci jednotlivých žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Zúčastňujeme se setkání výchovných poradců, speciálních pedagogů
i metodiků prevence na okrese Blansko. Využili jsme nabídky PPP Blansko na provedení testů
k profesní orientaci žáků 8. ročníku.
Zkoušíme zařazení konzultací s rodiči žáků, kteří byli poprvé vyšetření v PPP. Tato jednání
iniciují třídní učitelé. Za účasti speciálního pedagoga jsou s rodiči probrány výsledky vyšetření
v poradně, jsou jim vysvětlovány odborné termíny a zároveň se dojednává podíl všech
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zúčastněných stran na nápravných opatřeních, případně na plnění individuálního vzdělávacího
plánu.

Přehled uskutečněných aktivit:


Do PPP bylo v letošním školním roce odesláno na první nebo kontrolní vyšetření
12 žáků, z toho 4 poprvé, což je 8,33 % žáků naší školy
Na počátku školního roku byla aktualizována databáze všech žáků vyšetřených v PPP.
V této databázi jsou hlavní závěry z vyšetření a také doporučení, jak se žáky pracovat.
V průběhu roku se pravidelně aktualizovala a byla k dispozici všem vyučujícím.
Počet integrovaných žáků v průběhu školního roku zůstal nezměněn. V 2. ročníku má
IVP vypracovaný jeden žák + asistent pedagoga. Ve třetím ročníku mají IVP dva žáci +
asistent pedagoga, tito žáci byli vzhledem k věku přesunuti od prvního čtvrtletí do
5. třídy, zde mají více možností k vytváření sociálních vztahů s vrstevníky. Pro všechny
integrované žáky byly během měsíce září vypracovány individuální vzdělávací plány
a následně byly projednány s rodiči i žáky.
Dyslektický kroužek – 1x týdně. Dyslektický kroužek navštěvovalo ve školním roce
2013/2014 šest žáků prvního stupně (2 žáci druhého ročníku, 3 žáci třetího ročníku
a jeden žák čtvrtého ročníku).
V průběhu měsíce března proběhlo depistážní šetření žáků prvního ročníku.
Vyšetřeno bylo celkem 18 žáků. Vyšetření provedla Mgr. Romana Měšťanová.
S výsledky šetření podrobně seznámila třídní učitelku Mgr. Janu Rejdovou, která
seznámila jednotlivé rodiče se závěry a doporučeními pramenícími z depistáže na třídních
konzultacích, které probíhaly v dubnu. U dvou žáků byly zjištěny výrazné deficity
v oblastí dílčích percepčních funkcí, proto jsme si s třídní učitelkou individuálně pozvaly
rodiče těchto dětí a vysvětlily jsme jim problém jejich dítěte a způsob, jak mu pomoci.
Spolupráce s dětmi a následně s třídní učitelkou a rodiči byla dobrá.
V květnu 2014 se v rámci Cyrsiády ve Sloupu konala Dyslektická olympiáda, které se
zúčastnila dvě družstva z naši školy.









Počet žáků vyšetřených v PPP/SPC k 6. 6. 2014:
třída

Počet vyšetřených

SPUCH

IVP

1.

2

0

0

2.

2

1

1

3.

3

2

0

4.

4

2

0

5.

5

1

2

6.

8

7

0

7.

2

1

0

8.

8

2

0

9.

1

1

0

1.stupeň

14

6

3

2.stupeň

19

9

0

celkem

35

15

3

% na školu

24,30%

10,42%

2,08%
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2. Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
V tomto školním roce v naší škole nemáme žáka diagnostikovaného poradnou, jako
mimořádně nadaný. Bylo by dobré zaměřit se v příštím školním roce na tuto oblast a s pomocí
třídních učitelů vytipovat šikovné děti a podpořit rodiče v rozhodnutí, zda navštívit PPP.
Péče o žáky s neprospěchem. V této oblasti jsme postupovali podle platné školní legislativy,
a pokud žák neprospíval, vyvolal třídní učitel jednání se žákem a jeho zákonným zástupcem za
přítomnosti vyučujícího daného předmětu a dohodli společně podmínky, které musí žák splnit,
aby nebyl hodnocen na konci klasifikačního období nedostatečně (například přezkoušení
z nějakého úseku učiva, doplnění sešitu a nesplněných úkolů, častější konzultace rodičů
s vyučujícím předmětu, důslednější kontrola žáka ze strany rodičů, apod.). V 1. čtvrtletí bylo
řešeno 6 případů, na konci 1. pololetí nebyl nedostatečně hodnoceni žádný žák. Ve 3. čtvrtletí
byly řešeny 4 případy a v závěru školního roku byl jeden žák hodnocen nedostatečně.

3. Problémy spojené se školní docházkou
a) Neomluvená absence
V letošním školním roce jsme řešili pouze 1 případ neomluvené absence. Jednalo se o žákyni
8. ročníku, která měla 8 neomluvených hodin. Tato žákyně měla problémy s docházkou do školy
už v předchozím školním roce. Případ projednala třídní učitelka s matkou a přijatá opatření se
ukázala jako účinná, protože další neomluvená nebo zvýšená omluvená absence se u žákyně
neobjevila.
b) Zvýšená omluvená absence
V rámci prevence proti záškoláctví, skrytému záškoláctví a neprospěchu z důvodu velkého
množství zameškaného učiva ve škole věnujeme pozornost zvýšené omluvené absenci – přes 100
hodin za jedno pololetí. Byly projednány celkem 3 případy, z toho v 1. pololetí 2 a ve 2. pololetí
1 případ.

4. Profesní orientace žáků
Přehled uskutečněných aktivit:







Na počátku školního roku v rámci konzultací pro rodiče se uskutečnila beseda
výchovného poradce s rodiči žáků 9. třídy. Rodiče byli seznámeni s postupem a termíny
přijímacího řízení. Rodiče obdrželi letáček se základními informacemi.
Koncem září přijela pracovnice PPP Blansko a předala rodičům a žákům 9. třídy výsledky
testů k profesní orientaci, které proběhly v měsíci červnu minulého školního roku.
Listopad 2013 – Veletrh středních škol – Brno. V tomto měsíci byli také žákům
9. ročníku rozdány Atlasy středních škol s přehledem nabízených oborů pro příští školní
rok, které jsme obdrželi od ÚP Blansko.
V týdnu od 22. 4. 2014 proběhlo 1. kolo přijímacího řízení na střední školy. Žáci byli
přijati bez problémů, pouze jeden až na odvolání.
V měsíci červnu proběhl ve spolupráci s PPP Blansko test profesní orientace s žáky 8.
ročníku, kteří projevili zájem. Výsledky žákům a rodičům předá pracovnice poradny
v měsíci září příštího školního roku.
Co se týká zájemců o studium na víceletém gymnáziu, přihlášku si podaly celkem dvě
žákyně z 5. ročníku. Jedna byla na osmileté gymnázium přijata
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Přehled umístění vycházejících žáků k 30. 6. 2014 :
gymnázium

SOŠ

SOU

9. ročník

3

5

2

%

30%

50%

20%

5. Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování žáků
Oblast prevence ve škole zajišťuje především školní metodik prevence, který v rámci školního
poradenského pracoviště v letošním roce úzce spolupracoval s výchovným poradcem, z dalších
institucí pak s okresním metodikem prevence. Hlavním úkolem školního metodika prevence je
vypracování Minimálního preventivního programu, koordinace jednotlivých aktivit
a vyhodnocení účinnosti tohoto programu.

Přehled aktivit:




3. 9. 2013 - Zahájení projektu „Můj nový kamarád“ – spolupráce žáků 1. a 9. ročníku
4. 9. 2013 – Seznamovací program pro žáky 1. třídy, pod vedením třídní učitelky
5. 9. – 6. 9. 2013 - dvoudenní adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku, pod vedením třídní
učitelky.
 17. 10. 2013 - „Den zdraví“. Program zaměřený na zdravý životní styl
 5. 12. 2013 – již tradičně žáci 8. ročníku připravili Mikulášskou besídku pro MŠ i ZŠ
 Dále v prvním pololetí proběhl: Den Křtin, Den otevřených dveří, Den předškoláka,
Volba Miss školy, pořádaná žáky 9. ročníku, společné dílničky v rámci projektu „ Můj
nový kamarád“.
 V březnu proběhl „ Den páťáka“, zaměřený na seznámení našich budoucích šesťáků se
žáky z okolních malotřídek, kteří se potencionálně budou hlásit na naši školu.
 V dubnu ve všech ročnících proběhla dotazníková akce na zjištění klimatu třídy. Se
zpracovanými dotazníky byli seznámeni všichni třídní učitelé tak, aby mohli se třídou
dále pracovat na zlepšování vztahů mezi sebou nejen v letošním roce, ale především
v letech následujících.
 Další akce v druhém pololetí – Hasík pro žáky 2. a 6. ročníku, Den země, Den vody, Den
první pomoci, dopravní hřiště pro žáky 4. ročníku, Den Dětí - organizovaný žáky 9.
ročníku, ekopobyt žáků 1. stupně, výlety jednotlivých tříd, pokračování v projektu „ Můj
nový kamarád“.
Z dalších aktivit
 Došlo k založení Školního žákovského parlamentu, který se jednou měsíčně schází.
Zástupci jednotlivých tříd (od 3. – 9. ročníku) přichází se zajímavými nápady. Např.
Modrý den.
V letošním školním roce bylo řešeno:
Podezření na šikanu u žákyně 6. ročníku, která nechtěla navštěvovat školu. Podezření se
nepotvrdilo. Maminka s dcerou navštěvují psychologa, děvče se stydělo za svou postavu. Mělo
strach z posměchu druhých. Nyní žákyně v pořádku navštěvuje školu.
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Z podnětu třídních učitelů bylo řešeno 9 případů porušení školního řádu. Nevhodné chování,
časté zapomínání. Záznamy z těchto pohovorů jsou založeny u výchovného poradce.

6. Prezentace na veřejnosti
Veškerou naši činnost prezentujeme na webových stránkách školy www.zskrtiny.cz, kde je
zřízena samostatná záložka pro poradenské služby školy. Zde veřejnost najde kontakty na
poradenské pracovníky školy, základní dokumenty a odkazy na školní poradenská zařízení.
Prostředkem k prezentaci činnosti ŠPP a předávání informací ve škole je nástěnka výchovného
poradce a metodika prevence. Je zde i schránka pro dotazy, která v tomto školním roce nebyla
využita.
Jsem přesvědčená, že všichni členové školního poradenského pracoviště svoji práci
prezentovali svým profesionálním přístupem i na každém jednání, které měli se zákonnými
zástupci žáků. Podařilo se nám vytvořit spolupracující a tvořivý tým, což je dle mého názoru
jeden ze základních předpokladů pro úspěšné řešení výchovně-vzdělávacích problémů našich
žáků.

7. Závěr
Členové školního poradenského pracoviště přistupovali ke své práci s elánem a snažili se o to,
aby ŠPP bylo do budoucna platnou součástí školy při podpoře řešení všech problémů, které bude
výchovně-vzdělávací proces přinášet. Snažíme se o vybudování důvěry v naše pracoviště ze
strany žáků, rodičů a v neposlední řadě i učitelů.
.

Část IX.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2013/14 se uskutečnila inspekce provedená ČŠI v termínu 11. a 13. února 2014,
kde předmětem inspekční činnosti bylo přešetření anonymní stížnosti na úroveň a průběh
vzdělávání, personální zabezpečení vzdělávání, organizaci a podmínky provozu mateřské školy
a rovný přístup ke vzdělávání. Výsledky šetření vzalo vedení školy na vědomí. V některých
bodech byla stížnost nedůvodná, v některém bodě neprokazatelná. Z některých bodů si vedení
školy vzalo poučení a přijalo nápravná opatření.
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Část X.

Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 jsou sestaveny dle „Výroční zprávy
o hospodaření ZŠ a MŠ Křtiny za rok 2013“.
1. Náklady z úrovně zřizovatele
Materiál
Učebnice, učební pomůcky
Energie
Oprava a udržování
Cestovné
Reprefond
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné odvody z mezd
FKSP
Zákonné poj. odpovědnosti
Poplatky bance, pojištění
Drobný hmotný majetek
Odpisy

130 316 Kč
50 563 Kč
1 000 000 Kč
250 000 Kč
24 889 Kč
2 715 Kč
114 940 Kč
56 933 Kč
19 358 Kč
568 Kč
33 052 Kč
59 881 Kč
19 838 Kč
1 425 757 Kč

Celkem

3 188 810 Kč

K dokrytí nákladů, byly použity výnosy ZŠ a MŠ Křtiny
2. Náklady z úrovně odboru školství JM kraje
Drobný hmotný majetek
Spotřební materiál
Učební pomůcky, učebnice
Cestovné
Školení, semináře
Náhrada v DPN
Mzdové náklady
Mzdové náklady – OON
Zákonné pojištění soc.+zdrav.
FKSP

39 900 Kč
7 030 Kč
78 657 Kč
1 520 Kč
17 400 Kč
27 470 Kč
6 323 000 Kč
29 000 Kč
2 155 442 Kč
63 581 Kč

Celkem

8 743 000 Kč

3. Ostatní náklady
Projekt EU peníze do škol
Drobný hmotný majetek
Spotřební materiál
Učební pomůcky

54 450 Kč
3 561,16 Kč
40 311,84 Kč
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Mzdové náklady

118 000 Kč

Celkem

216 323 Kč

Projekt Commenius
Drobný hmotný majetek
Spotřební materiál
Cestovné
Mzdové náklady
Ostatní služby

59 520 Kč
1 788 Kč
19 052 Kč
18 720 Kč
9 606 Kč
108 686 Kč

Celkem
Hospodářská činnost
Spotřební materiál (potraviny)
Energie
Mzdové náklady

59 562 Kč
75 614 Kč
137 952 Kč

Celkem

273 128 Kč

Náklady celkem

13 717 379, 56 Kč

4. Výnosy
Výnosy za služby
Výnosy z pronájmu
Čerpání fondů
Ostatní provozní výnosy
Úroky z účtu
Dotace obec, kraj

1 148 795 Kč
198 017 Kč
221 039,23 Kč
16 990 Kč
160,76 Kč
12 347 245 Kč
13 932 246, 99 Kč

Celkem
Z toho:
Dotace od zřizovatele
Dotace od JM kraje, EU
Projekt Commenius
Hospodářská činnost
Výnosy celkem

3 279 236 Kč
8 959 323 Kč
108 686 Kč
378 788 Kč
13 932 246, 99 Kč

Výsledek hospodaření:
Náklady
13 717 379,56 Kč
Výnosy
13 932 246,99 Kč
Výnosy byly vyšší než náklady, to znamená, že škola hospodařila se ziskem:
214 867,43 Kč
z toho hospodářská činnost
105 659,90 Kč
z toho hlavní činnost
109 207,53 Kč
- 28 -

Část XI.

Zhodnocení a závěr
Ve školním roce 2013 – 14 se podařilo splnit následující úkoly stanovené plánem pro tento
školní rok v oblastech:
a) Oblast personální:
Ve školném roce 2013-14 na ZŠ a MŠ pracovalo celkem 20 pedagogických pracovníků, z toho
v mateřské škole působili 4 pedagogové, z nichž jeden neměl odpovídající kvalifikaci. Na
1. stupni ZŠ působilo 9 pedagogických pracovníků (5 učitelů, 2 vychovatelky ŠD a 2 asistenti
pedagoga), z nichž jeden si kvalifikaci doplňuje studiem. Na 2. stupni ZŠ působilo 7 pedagogů
a všichni pedagogové měli odpovídající kvalifikaci.
Vyučující se vzdělávali v kurzech, které mají souvislost s vyučováním žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, s diferencovaným vyučováním ve třídě, mnozí vyučující si rozšiřovali
vědomosti ve svém aprobačním oboru. Členové školního poradenského pracoviště se
zúčastňovali seminářů v oblasti systému poradenských služeb a jejich poskytování (viz část VI).
Celkem se za školní rok 2013-2014 zúčastnilo v 19 kurzech 27 účastníků z naší školy.
b) Oblast vzdělávací:
Ve školním roce 2013 – 14 jsme po dohodě s rodiči žáků začali vyučovat anglický jazyk od
1. ročníku v jedné vyučovací hodině. Aktualizovali jsme současný ŠVP v této oblasti
s návazností na další školní roky. Během 1. pololetí školního roku jsme provedli široké
dotazníkové šetření o představách rodičů, pedagogů, žáků i zastupitelů městyse Křtiny, jaké mají
představy o fungování školy a kam by měla škola v budoucnu směřovat. Na základě výsledků
tohoto šetření jsme vytvořili „Koncepci rozvoje školy na období 2014 – 2019“ a upravili Školní
vzdělávací program, podle kterého budeme vyučovat od začátku nového školního roku. Jeho
součástí je již současné vyučování anglického jazyka od 1. třídy a volba druhého cizího jazyka
(německý nebo ruský jazyk) od 7. ročníku. V novém školním roce budou také žáci 7. ročníku mít
dva volitelné předměty, které si sami vybrali. Na základě jejich zájmu jsme otevřeli předměty
konverzace v anglickém jazyce, informatika a sportovní hry.
Na škole začalo pracovat od 2. pololetí školní poradenské pracoviště. Úroveň poskytování
poradenských služeb pro pedagogy, rodiče a žáky se tím dostala na kvalitativně vyšší úroveň.
Naší snahou je poradenské služby stále prohlubovat a zvyšovat spokojenost s jejich
poskytováním. V letošním školním roce jsme pokračovali v péči o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami. Během roku pracoval Dyslektický kroužek, který navštěvovalo 6 žáků
a který vedl speciální pedagog. Na škole pracovali po celý školní rok 2 žáci s asistentem
pedagoga (viz část VIII., odstavec 1.). Rovněž jsme věnovali zvýšenou pozornost žákům se
školním neprospěchem (viz část VIII., odstavec 2.). Prohloubení péče o žáky mimořádně
nadané, kteří byli zapojováni do školních soutěží a olympiád, bude jedním z úkolů v novém
školním roce.
Žáci byli vedeni k aktivnímu vyhledávání informací a jejich využívání při zpracovávání projektů
v rámci vyučování některých předmětů, rovněž v souvislosti s plněním plánu environmentální
výchovy. Výsledné projekty pak byly prezentovány na nástěnkách školy.
Vedle tradiční spolupráce škol v regionálním sdružení škol Cirsium (ZŠ a MŠ Křtiny,
ZŠ Jedovnice, ZŠ Sloup, ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy, ZŠ a MŠ Lipovec a ZŠ a MŠ Podomí)
jsme navázali spolupráci s malotřídními školami našeho spádového regionu (ZŠ a MŠ Březina,
ZŠ Bukovina) a zorganizovali společné akce (Den páťáka, Sportovní olympiáda). Více jsme se
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otevřeli srovnání s okolními školami a zúčastnili se soutěží nejen v rámci Cirsia, ale v rámci
celého okresu Blansko. V některých soutěžích naši žáci postoupili i do krajského kola. Žáci naší
školy dosahovali v soutěžích velmi pěkných výsledků a byli rovnocennými soupeři i žákům
víceletých gymnázií (viz část VII, Základní škola, oddíl 4.).
V letošním školním roce začaly pracovat metodické orgány školy (komise 1. stupně ZŠ, komise
vzdělávacích oblastí na 2. stupni ZŠ, komise EVVO), které si zpracovaly na začátku školního
roku roční plán a na závěr školního roku ve své závěrečné zprávě vyhodnotili jeho plnění.
V letošním školním roce proběhlo testování žáků v 9. ročníku (OSP, Čj, M, Aj – test SCIO).
Výsledky tohoto testování byly podnětem k diskuzím uvnitř předmětových komisí, co se nám
daří, či co je třeba zlepšit.
Naše škola v letošním školním roce pracovala na projektu Comenius, bilaterální spolupráce
s holandskou školou, který bude probíhat až do 31. 7. 2015. Realizací projektu si žáci 8. ročníku
naší školy zdokonalovali své vědomosti v anglickém jazyce (viz část VII., Základní škola,
oddíl 6.).
c) Oblast výchovná:
Od 2. pololetí začalo na škole pracovat Školní poradenské pracoviště (ŠPP), které začalo
poskytovat metodickou pomoc rodičům, pedagogům i žákům v oblasti speciálních vzdělávacích
potřeb, v oblasti kariérového poradenství a v celé oblasti školní problematiky. ŠPP svou činností
a systémem své práce vytváří podmínky pro prevenci sociálně patologických jevů v širokém
měřítku. Školní metodik prevence vypracoval „Minimální preventivní program“, který
prostupoval činností celé školy (viz část VIII., oddíl 5. Prevence sociálně patologických jevů a
závadového chování žáků).
Pokročili jsme v prohlubování spolupráce s rodiči našich žáků. V září v rámci Dne Křtin jsme
zorganizovali „Den otevřených dveří školy“, kde jsme představili činnost školy a umožnili
veřejnosti shlédnout prostory školy a žákovské výrobky a výzdobu školy. Vyučující v mateřské
škole a 1. stupně ZŠ zorganizovali pro veřejnost besídky s kulturním pásmem žáků.
V lednu 2014 jsme pro veřejnost zorganizovali Den předškoláka, v únoru 2014 Den otevřeného
vyučování a v březnu 2014 Den páťáka (viz Část VII., oddíl 2. d.). V květnu 2014 jsme
zorganizovali „Absolventský večer“ pro vycházející žáky, na němž byli stužkováni starostou
městyse.
Během školního roku probíhal kroužek „Předškoláček“, který navštěvovali budoucí prvňáčci
spolu se svými rodiči a později i bez rodičů. Dne 6. 2. 2014 jsme pro rodiče budoucích prvňáčků
zorganizovali besedu se školní psycholožkou na téma „Jak společně s dětmi zvládnout nástup do
školy“.
Plnili jsme roční plán environmentální výchovy (viz část VII., oddíl 1.), probíhalo třídění odpadů
na celé škole. V příštím školním roce využijeme výsledky třídění odpadů např. v hodinách
matematiky. Mezi třídami jsme zorganizovali celoškolní soutěž ve sběrových aktivitách a dosáhli
pěkných výsledků (viz část VII., oddíl 4., bod 4.11 a 4.12.). V letošním školním roce jsme se
přihlásili do programu na získání mezinárodního titulu „Ekoškola“ a postupně plnili úkoly, které
povedou k jeho získání.
Plnili jsme úkoly v dopravní výchově žáků. Žáci 4. ročníku se zúčastnili 15. 5. 2014 dopravní
výchovy na dopravním hřišti v Blansku.
Naši žáci navštěvovali kulturní akce, divadelní představení a podnikali exkurze (viz Část VII,
oddíl 2.).
V rámci vytváření pozitivního klimatu třídy jsme zorganizovali 5. 9. – 6. 9. 2014 „Adaptační
pobyt“ pro žáky 6. třídy s přespáním ve škole a s aktivitami v lanovém centru v Lipovci. Dále
jsme po celý školní rok při různých příležitostech plnili úkoly projektu Můj nový kamarád“, který
byl zaměřen na spolupráci žáků 1. a 9. ročníku. V rámci tohoto projektu proběhl také 4. 9. 2013
„Seznamovací program pro žáky prvních tříd“.
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Vytvářeli jsme podmínky pro zapojení žáků do života školy. Na škole začal pracovat pod
vedením výchovného poradce školy žákovský parlament, jehož členy jsou zástupci žáků
jednotlivých tříd, kteří dávají podněty pro zlepšování prostředí i pro zpestření činnosti žáků ve
škole. V letošním školním roce začal vycházet školní časopis „Křtiny times“, jehož redakční radu
tvoří žáci školy pod vedením vyučující českého jazyka.
d) Oblast hospodářská:
Vybavili jsme čtyři třídy (2. třída, 5. třída, 6. třída a 8. třída) dataprojektorem s interaktivní
projekční plochou.
Pro potřeby učitelů jsme pořídili novou síťovou tiskárnu a novou úspornější kopírku. Do
ředitelny školy a k ekonomce školy se pořídila kancelářská technika (tiskárna s funkcí kopírky
a scanru).
Ve skladu čisticích prostředků jsme zavedli skladovou evidenci pomocí skladových a výdejových
karet.
Pro podporu třídění odpadů ve škole byly zakoupeny do všech tříd nové barevné koše na tříděný
odpad (papír, plast, komunální odpad).
Na základě připomínek školního parlamentu byly zakoupeny na WC zrcadla a další sanitární
vybavení.
Vybavili jsme kancelář ekonomky novým nábytkem s úložnými prostory pro bezpečné ukládání
dokumentace školy a archivních materiálů školy. Rovněž ředitelna školy byla vybavena
funkčním nábytkem umožňujícím pracovní jednání a ukládání dokumentů.
Došlo k výměně stávajících klíčů za systém generálního klíče a zavedena evidence klíčů.
Ve školní jídelně byla provedena příprava objednávkového terminálu a softwarového vybavení,
aby se od nového školního roku mohlo objednávat jídlo ze dvou druhů a klienti mohli objednávat
i odhlašovat jídlo přes internet a mohli sledovat historii svých úkonů a plateb.
Pro přípravu nového školního roku byla vymalována část školní budovy a zakoupeno 12 nových
školních jednomístných lavic včetně židlí.
e) Oblast mimoškolní:
Škola se během celého školního roku podílela na různých kulturních a společenských akcích
obce - Den Křtin, Rozsvěcování vánočního stromu, Vánoční jarmark, Vystoupení žáků k MDŽ,
Vesnice roku, Výročí 100 let vzniku Sokola Křtiny. Pro rodiče s dětmi a pro seniory jsme
zorganizovali Tvořivou keramickou dílnu, ve které si mohli účastníci vytvořit keramický
výrobek. Pro veřejnost jsme zorganizovali Absolventský večer, při němž byli stužkováni žáci
9. ročníku (viz Část VII., Oddíl 7.).
Pro rodičovskou veřejnost zorganizovala mateřská škola 10. 12. 2013 a 5. 6. 20014 besídku dětí
s kulturním programem (viz Část VII, Mateřská škola). Rovněž 1. stupeň ZŠ zorganizoval
5. 5. 2014 pro rodičovskou veřejnost besídku ke Dni matek (viz Část VII., oddíl 2.a.).
Děti mateřské školy a žáci 1. stupně ZŠ vystupovali s kulturním programem v Domově Santini
(viz část VII., oddíl 5.).
Vytvářeli jsme podmínky a prostor pro zájmové činnosti dětí a žáků. Na škole pracovalo celkem
18 kroužků, které navštěvovalo celkem 217 dětí a žáků (viz část VII., oddíl 3.b.).
Škola pravidelně přispívá svými články do místního Křtinského zpravodaje a do zpravodaje
v Habrůvce a informuje veřejnost o své činnosti prostřednictvím webových stránek školy
www.zskrtiny.cz.
Ve Křtinách 29. 8. 2014
RNDr. Petr Lukáš
ředitel školy
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