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Část I.

Základní údaje o škole
Název školy:
Zřizovatel školy:
Ředitel školy:
Telefon, e-mail:

Školní rok
2017/2018
1.stupeň
MŠ

Základní škola a Mateřská škola Křižanovice, příspěvková organizace
Obec Křižanovice
Mgr. Miroslav Merta
517 379 721, zskriz@seznam.cz

celkem

2
2

Počet tříd
z toho
Celkový
počet
žáků
spec.
vyrovnávacích
0
0

0
0

34
37

Počet žáků
na jednu třídu
17
18,5

Celkový počet žáků v 1.ročníku: 4
Průměrný počet žáků na učitele (učitelé v přepočtených úvazcích): 12,9
Školská rada byla zřízena dle §167, odst.1 a 2 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, dne
28.2.2005. Školská rada má 3 členy.
ZVOLENÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Škola poskytuje základní a předškolní vzdělání.
Název zvoleného vzdělávacího
programu
ŠVP pro ZV ZŠ Křižanovice „Naše
škola“
ŠVP pro PV MŠ Křižanovice
„Nejkrásnější je dětský úsměv“

Číslo jednací

V ročníku
1.- 5.
MŠ

Část II

Údaje o pracovnících školy
ODBORNÁ A PEDAGOGICKÁ ZPŮSOBILOST, DLE ZÁKONA Č. 563/2004 SB.
Celkový počet pedagogických

7 / 6,31 *)

100%

pracovníků
Z toho odborně a pedagogicky
způsobilých

7 / 6,31 *)

100,00%

Počet:
absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří v průběhu roku nastoupili na školu:
................................................................................................................................................0 / 0
učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří v průběhu roku nastoupili na školu: 1 / 1
učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří v průběhu roku odešli ze školy:.......0 / 0
nepedagogických pracovníků:................................................................................................3 / 2,13
*) fyzický počet / přepočtený počet

VĚKOVÉ SLOŽENÍ UČITELŮ
Učitelé
Věk
do 35 let
35-50 let
nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Mateřská, rodičovská dovolená
Průměrný věk:

Muži
0
0
1
0
0
1
0

Ženy
1
2
3
0
0
6
1

48 let

PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI
jméno učitele

vyučoval(a)

Mgr. Miroslav Merta
Mgr. Dagmar
Košutová
Mgr. Nataša
Hrušková
Nataša Jakabová
Jana Fenyková
Petra Davidová
Alena Paťavová

1. stupeň
1. stupeň
1.stupeň(ČJ,AJ,
Hv)
MŠ
MŠ
MŠ
ŠD

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI
Lenka Vaculová – uklízečka, výdej obědů ZŠ
Marie Nejedlá - uklízečka, výdej obědů MŠ
Alena Paťavová – uklízečka MŠ

délka
praxe
29 let
29 let

funkce

25 let

Učitelka ZŠ

34 let
34 let
5 let
9 let

Učitelka MŠ
Učitelka MŠ
Vedoucí učitelka MŠ
Vychovatelka ŠD

Ředitel školy, tř.uč. 3.,4. a 5.roč. ZŠ
tř.uč.1.a 2.roč. ZŠ

Část III.

Zápis k povinné školní docházce
Zápis se konal 11. 4. 2019.
K zápisu se dostavilo 7 žáků, 6 bylo zapsáno. Byla podána 1 žádost o odklad povinné školní
docházky, které bylo vyhověno, takže nový školní rok 2019 / 2020 v prvním ročníku zahájí 6 žáků
(1 chlapec a 5 dívek).
Část IV.

Výsledky výchovy a vzdělávání
CELKOVÉ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za školu

Prospělo s

Prospělo

I.

II.

I.

II.

I.

II.

4
7
8
2
8
29

4
7
7
1
7
26

0
0
1
0
3
4

0
0
1
1
4
6

0
0
0
1
0
1

0
0
0
1
0
2

Počet žáků vyznamenáním
4
7
9
3
11
34

Neprospělo

SNÍŽENÝ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ
Stupeň chování
2
3

Počet
I.
II.
0
0
0
0

% z počtu všech žáků školy
I.
II.
0
0
0
0

Celkový počet neomluvených hodin ve škole
průměr na jednoho žáka

I.
0
0

II.
0
0

Opakují
0
0
0
0
0
0

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Školní rok 2018/19

4 leté
studium

Gymnázia
6 leté
studium

Počty přihlášených
žáků přijatých

SOŠ

8 leté
studium
3
1

SOU

POČET ABSOLVENTŮ ZŠ
Na naší škole nemáme 2. stupeň, proto nemáme žádné absolventy. 1 žák pátého ročníku přešel do
6. roč. na ZŠ Komenského Slavkov u Brna, 7 žáků na ZŠ Bučovice 711, 2 žáci na ZŠ Bučovice 710
a jedna žákyně na Gymnázium Bučovice.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 2018/19
1.
- hledisko cíle: cílem je v maximální možné míře zamezit negativním sociálně patologickým
jevům, informovat rodiče a hlavně žáky o jejich právech a hlavně povinnostech, které se této
problematiky týkají.
- hledisko aktivit: žáci jsou informováni pomocí nástěnek, vhodnou formou pak v jedn.
vyučovacích hodinách, rodiče jsou informováni na pravidelných schůzkách, v případě zájmu
i v jiných termínech.
- hledisko očekávaných výsledků: jelikož naše škola nemá v této oblasti žádné problémy,
očekávám, že tento trend bude pokračovat i nadále.
2. Specializované programy zaměřené na rizikové jedince a skupiny nemáme.
3. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole
ano
návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, kouření
záškoláctví
šikana
gambling
kriminalita
rasismus
jiné

ne

věk

celkem
případů
0
0
0
0
0
0
0

Část V.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Celkové výdaje ve školním roce 2018/2019 ............................................................... 11 300,- Kč

Žáci s podpůrným opatřením a práce s nimi
Žáci s podpůrným opatřením a práce s nimi
Kurz první pomoci u dětí
Aktualizace a úpravy ŠVP PV
Specifika práce pedagoga s dvouletýmí dětmi
v MŠ
Specifika práce pedagoga s dvouletýmí dětmi
v MŠ

Hrušková
Košutová
Paťavová
Kozáková
Jakabová

800
800
400
800
4250

Fenyková

4250

Část VI.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
PORADENSKÉ SLUŽBY

výchovný poradce
školní metodik prevence
výchovný poradce
školní metodik prevence

fyzický
počet
1
1
do 35let
0
0

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

Spec.ped.vzdělání
Spec.ped.vzdělání

PedF UK Olomouc
PedF UK Olomouc

35 – 50 let
0
0

50 let–důch. věk
1
1

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ - SPORTOVNÍ SOUTĚŽE A ZÁJMOVÁ ČINNOST
V tomto školním roce naši žáci žádných významnějších úspěchů nedosáhli.
DALŠÍ AKCE
Naše škola se zúčastnila několika celostátních výtvarných soutěží.
Na velmi dobré úrovni je spolupráce se zájmovými subjekty v obci (Sokol, hasiči) – besedy, ukázky
techniky apod.
Naše škola rovněž nabízí nepovinnou výuku náboženství, které učila paní katechetka Jana
Lstibůrková ze Slavkova u Brna. Ve š. r. 2018 / 2019 bylo do této výuky zapojeno 11 žáků naší
školy.
Žáci naší školy jsou aktivně zapojeni do života v obci, jsou členy různých zájmových útvarů (oddíl
kopané, oddíl kondičního cvičení, hasiči, modelářský kroužek, soubor Křižanovánek aj.).
Naše škola pravidelně, vždy na podzim a na jaře, organizuje sběr starého papíru.
Škola rovněž pravidelně, alespoň dvakrát ročně, pořádá vystoupení pro veřejnost, na kterých se
autorsky podílejí všichni učitelé (vánoční vystoupení, vystoupení ke Svátku matek) a jako
účinkující všichni žáci školy.
Naše škola se pravidelně účastní výuky na dopravním hřišti ve Vyškově, každoročně všichni naši

žáci absolvují plavecký výcvik, pravidelně navštěvujeme různá divadelní představení (Brno,
Slavkov), pořádáme pro žáky různé exkurze a výlety.
KROUŽKY PŘI ZŠ
Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Čtenářský

1

15

Jazyková přípravka AJ

1

11

MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY
12 notebooků, 5 tabletů, všechny připojené na internet, určené pro výuku, videokamera, digitální
fotoaparáty, TV + DVD, CD přehrávače, dataprojektor.
Část VII.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2018/2019 proběhla na naší škole v termínu 1.10. - 2.10.2018 inpekce ze strany
ČŠI, viz inspekční zpráva.
Část VIII.

Základní údaje o hospodaření školy – finanční rok 2018
PŘÍJMY
Celkem………………………………………………………………………………...5 541 638,67
VÝDAJE
Celkem………………………………………………………………………………...5 483 600,46
Výsledek hospodaření.......................................................................................................58 038,21
Podrobný rozbor viz příloha.

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola nebyla ve školním roce 2018 / 2019 zapojena do žádného z výše uvedených programů.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola nebyla ve školním roce 2018 / 2019 zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení.

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Škola byla ve školním roce 2018 / 2019 zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj,
vzdělávání (OP VVV).
Z tohoto programu jsme získali prostředky např. na školní asistentku ZŠ i MŠ, na čtenářský klub a
na další vzdělávání pedagogů. Tento program bude pokračovat i ve školním roce 2019 / 2020.

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na škole není zřízena odborová organizace, při plnění úkolů ve vzdělávání spolupracujeme např.
s PPP Vyškov, SPC Brno, klinickým logopedem a dalšími.

Část IX.

Zhodnocení a závěr
Závěrem je třeba konstatovat, že hodnocení práce školy v tomto školním roce vyznělo příznivě
nejen ze strany učitelů, ale i ze strany většiny rodičů a obce. Bylo dosaženo velmi slušných
výsledků vzdělávacích i výchovných. Osnovy byly splněny, vědomosti žáků byly na solidní úrovni.
Spolupráce s obecním úřadem jako se zřizovatelem školy dosahuje výborné úrovně.

V Křižanovicích, 31.8.2019

Projednáno na pedagogické radě 2.9.2019.

Mgr. Miroslav Merta
ředitel školy

