Č. j. 57/2019
Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace

za školní rok 2018/2019

podle zákona č. 561/2004 Sb., §10, odst. 3
a vyhlášky č. 15/2005 Sb., § 7

Ad a/ Základní údaje o škole
Název školy:

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace

Adresa školy:

Křižánky 92
592 02 Svratka
IČO: 70981736
RED-IZO: 600130720

Jméno ředitele:

Mgr. Jana Suchá

Kontakty:

tel. 566 662 238
e-mail zs.krizanky@seznam.cz
www.skola-krizanky.cz

Zřizovatel:
Název:

Obec Křižánky

Adresa:

Křižánky 116
592 02 Křižánky

Kontakty:

tel. 561 202 247
e-mail obec.krizanky@tiscali.cz
www.obeckrizanky.cz

Školská rada 2018/2019 – členové
jmenovaní zřizovatelem
Luboš Vítek (předseda)
Ivan Vašek
zvolení zákonnými zástupci žáků
Tomáš Prýgl
Renata Basovníková
zvolení pedagogickými pracovníky školy
Dagmar Hromádková
Gabriela Věrtelářová
Charakteristika školy
Právní subjekt vznikl k 1. lednu 2003 na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva
ze dne 16. září 2002. Účel a předmět činnosti organizace je zabezpečovat povinnou školní
docházku, předškolní výchovu, zájmové vzdělávání dětí a školní stravování.

Organizace má tyto součásti:
-

základní škola
mateřská škola
školní družina
školní jídelna

V přízemí budovy školy se nachází školní kuchyně s jídelnou a mateřská škola. Základní
škola má dvě učebny, jednou v mezipatře a druhou v 1. NP, kde se nachází také multifunkční
učebna.
Do jednotřídní MŠ s celodenním provozem od 6.30 do 15.30 hod. bylo na začátku školního
roku přihlášeno 15 dětí. Jednotřídní základní školu v tomto školním roce navštěvovalo 24
žáků. Do školní družiny s ranním a odpoledním provozem bylo zapsáno 22 účastníků.
Školní jídelna zajišťovala stravování dětí MŠ, žáků ZŠ a zaměstnanců školy. V rámci
hospodářské činnosti zajišťovala svačiny pro žáky ZŠ a obědy pro cizí strávníky.
Ad b/ Přehled oborů vzdělávání
Právnická osoba vykonávala činnost těchto škol a školských zařízení:




Mateřská škola
Základní škola
Školní družina

Mateřská škola poskytovala vzdělávání podle ŠVP PV „Hrajeme si od jara do zimy“, ZŠ
podle ŠVP ZV „ZŠ Křižánky“ a ŠVP zájmového vzdělávání podle ŠVP „ŠD při ZŠ a MŠ
Křižánky“.
Ad c/ Personální zabezpečení školy
Pedagogičtí pracovníci
Součást
MŠ
ZŠ

Zařazení
učitelka
učitelka
ředitelka
učitelka

Fyz. osoby
1
1
1
1

Úvazek
1,0
0,8
1,0
1,0

Nepedagogičtí pracovníci
Součást
ZŠ
ŠJ
MŠ, ZŠ, ŠJ

Zařazení
asistentka
pedagoga
kuchařka
školník
uklízečka

Fyz. osoby Úvazek
1
1
1
1

0,25
0,9
0,31
0,75

Kvalifikace
kvalifikovaná
kvalifikovaná
kvalifikovaná
kvalifikovaná

Pracovníci na DPČ (DPP)
učitelky ZŠ
vychovatelky ŠD
provozář ŠJ
pomocná kuchařka (financována z VHČ)
účetní (financována z rozpočtu obce)
Ad d/ Zápis k předškolnímu a základnímu vzdělávání
Zápis k předškolnímu vzdělávání se konal dne 9. května 2019. Pro školní rok 2019/2020
nebyly podány žádosti o přijetí.
Zápis k povinné školní docházce proběhl dne 25. dubna 2019. K základnímu vzdělávání ve
školním roce 2019/2020 bylo přijato 5 žáků.
Ad e/ Výsledky vzdělávání žáků
K povinnému předškolnímu vzdělávání bylo přihlášeno 6 dětí. Při zápisu byly 4 děti přijaty
k ZV na naší škole, 2 dětem byl povolen odklad povinné školní docházky (z toho 1 na ZŠ
Svratka).
Všichni žáci ZŠ splnili cíle stanovené vzdělávacím programem a po ukončení ročníku
postupují do vyšších ročníků.
5. ročník ukončilo 6 žáků. Na víceletá gymnázia nebyly podány přihlášky, všichni žáci
přestupují na II. stupeň ZŠ, z toho 4 na ZŠ Svratka, 1 na 1. ZŠ Nové Město na Moravě (třída
s rozšířenou výukou ICT) a 1 na 2. ZŠ Nové Město na Moravě.
Ad f/ Prevence sociálně patologických jevů
Školní vzdělávací programy vedou děti k sebepoznávání, ke spolupráci, ke schopnosti řešit
problémy a podílet se na tvorbě příznivého prostředí a životních podmínek,
a tím vytváří podmínky pro výchovně vzdělávací působení v oblasti prevence sociálně
patologických jevů.
Aktivity podporující prevenci škola zařazovala v rámci výuky, zájmové činnosti
i doplňkových programů. Děti jsou vedeny ke smysluplnému využití volného času, jsou jim
nabízeny zájmové aktivity (uvedeno níže).
Velký důraz je kladen na spolupráci s rodinami dětí, obcí i širokou veřejností. Děti již od
nejútlejšího věku zapojujeme do veřejně prospěšných a dobrovolnických aktivit (např. Čistá
Vysočina, Přírodní učebna Hliníky).
Preventivní programy na škole byly organizovány ve spolupráci se sociální pracovnicí Obce
Křižánky a Centrem prevence Portimo, o.p.s. Nové Město na Moravě.
Děti se podílejí na tvorbě pravidel, společně vytvořená pravidla jsou vyvěšena, průběžně
s nimi pracujeme. Prevence sociálně patologických jevů byla zařazena do projektu Zdravá
škola “Táhneme za jeden provaz”.

Děti jsou vedeny k respektující komunikaci, připomínky dětí i rodičů jsou řešeny okamžitě.
Na škole byla zřízena schránka důvěry.
Ad g/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků
DVPP z projektu Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání
Učící se málotřídky (Vysočina Education, Jihlava),
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000522
KA 02 - Kolegiální podpora na MŠ málotřídní školy jako forma profesního rozvoje učitelek
Cílem aktivity je rozvoj profesních a osobnostních kompetencí učitelek MŠ málotřídních škol
v oblasti individualizace vzdělávání ve smyslu práce s individuálními potřebami jednotlivých
dětí dále motivace ke změnám, které jim pomohou lépe poznat sami sebe a současně také
rozvoj jejich mentorských a lektorských dovedností. Profesní růst pedagogů realizovaný
formou kolegiální podpory, výměnou a sdílením zkušeností v rámci školy i mezi školami
navzájem zvyšuje kvalitu vzdělávání dětí předškolního věku v souladu s požadavky
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání na 25 MŠ v Kraji Vysočina.
Témata pro šk. rok 2018/2019:
- Diagnostika dítěte
- Pedagogická diagnostika
- Sebereflexe učitele
Stáž
-

MŠ Sluníčko, Brno (Mgr. Schenková)

Dlouhodobé vzdělávání
- Koučování – 1. spirála kouče (Koučovací akademie Libchavy)
Jednodenní vzdělávání
- Šablony II (NIDV Jihlava)
- Dokumentace škol (Vysočina Education Jihlava)
- Skupinový mentoring (ČAMV Ostrava)
Ad h/ Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti
Zapojení v projektech a grantových programech - přínosy
Zdravá škola
 podpora vytváření zdravého školního klima,
 podpora prevence sociálně patologických jevů,
 zlepšení stávajícího prostředí,
 péče o zdraví dětí.
Ovoce do škol
 podpora zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny,
 vytvoření správných stravovacích návyků ve výživě dětí,
 prevence proti dětské obezitě.

Aktivity školy
Aktivity mateřské školy
 Návštěva místní farmy – oslava dne zvířat
 Návštěva vánoční výstavy na Vzdělávacím centru Křižánky
 Návštěva Horácké galerie Nové Město – dopis Ježíškovi
 Vánoční nadílka pro zvířátka
 Karneval
 Návštěvy knihovny Nové Město na Moravě – „Co se děje v žížalácké zahradě“
 Čarodějnický rej ve školce
 Vynášení Moreny
 Přírodovědný vycházka do Přírodní učebny Hliníky
 Výlet Centrum EDEN Bystřice (s MŠ Sněžné)
 Spaní ve školce
Aktivity základní školy
1. pololetí
 Country tance (taneční lekce) na ZŠ Svratka
 Dopravní hřiště Nové Město na Moravě
 Preventivní program „Nedej se!“ a „Co máme společného“
 Hvězdárna a planetárium Brno – poznávací výlet
 Plavání Svratka (sportovní kroužek)
 Preventivní programy „Zdravá třída“ a „Jako ty“
 Školní vánoční turnaj v šachu (šachový kroužek)
 Návštěva vánoční výstavy na Vzdělávacím centru Křižánky
2. pololetí
 Lyžařské závody „Lyžuj lesy ČR“ Nové Město na Mor.
 Šachový turnaj – okresní přebor družstev, 2. místo
 Drumbeny – hudební lekce
 Pythagoriáda (školní a okresní kolo)
 Preventivní programy (selektivní prevence)
 Program v knihovně Nové Město na Mor. „J. Foglar – Jestřábe, vypravuj!“
 Program Horácké galerie Nové Město na Mor. - „B. Martinů“
 Poznávací vlastivědný výlet Praha (3. – 5. r.)
 Poznávací přírodovědný výlet ZOO Jihlava (1. 2. r.)
 Letní šachový turnaj
 Přírodní učebna Hliníky – přírodovědný program
 Sportovní den na golfovém hřišti ve Svratce
 Turistické výlety do okolí (Sklené, Chrudim)
Zájmové útvary
pro žáky ZŠ
 Sportovní (pohybový) kroužek – projekt „Sportuj ve škole“
 Šikulka (rukodělný kroužek)
 Šachový kroužek

Aktivity ve spolupráci MŠ a ZŠ
 Společné akce MŠ a ZŠ v průběhu roku (viz níže)
 Primární prevence
 Logopedická prevence (depistáž SPC Březejc)
 Předškolní příprava (v MŠ i na ZŠ - seznamování předškoláků se školním prostředím)
 Zápis do MŠ a ZŠ
 Využívání prostor ZŠ
 Veřejně prospěšná činnost (Čistá Vysočina)
 Prezentace školy na veřejnosti – veřejná vystoupení (vystoupení u obecního vánočního
stromu)
Společné akce MŠ a ZŠ
 „Lípy Vysočiny“ – výsadba lípy ke 100. výročí republiky
 Přírodní učebna Hliníky – slavnostní otevření
 Mikulášská nadílka
 Zimní vycházka do okolí
 „O princi z knížky“ – loutkové divadlo
 Čistá Vysočina
 Oslava MDD – plavecké programy, bazén Nové Město
 Turistický výlet - Milovy
 Školní sportovní olympiáda
 Slavnostní setkání u příležitosti vyřazení předškoláků z MŠ a žáků 5. r.
Spolupráce s rodiči:
Škola má zájem o zařazení na mapu aktivních škol se značkou „Rodiče vítáni“. Je otevřená
nejen rodičům, ale každému, kdo má zájem o informace, otevřenou komunikaci a spolupráci.









Konzultační hodiny
Poradenství ŠPP
Schůzky rodičů
Školská rada
Neformální setkání (slavnostní zahájení a ukončení školního roku, workshop na
Penzionu Javůrek – pravidla komunikace mezi rodinou a školou, vystoupení, tvořivé
dílny – podzimní, adventní, velikonoční apod.)
Přírodní učebna Hliníky – založení tůní (dobrovolnická akce)
Rodičovské kavárny (téma: Než půjdu do školy a Rodiče vítáni)
Organizace akcí pro MŠ a ZŠ

Škola pro děti, rodiče a veřejnost:
 Kulturní programy - vystoupení u obecního vánočního stromu, zahájení vánoční
výstavy, divadlo ve škole
 Propůjčení učebny pro výuku Tv zájemcům z řad veřejnosti: cvičení pro ženy, kroužek
mladých hasičů, ping-pong muži
Další prezentace školy na veřejnosti
 Příspěvky do regionálního měsíčníku Novinky




Prezentace na webových stránkách školy
Vánoční výstava ve spolupráci s ČSŽ

Spolupráce s jinými školami
 Setkání a metodická pomoc pedagogů v rámci projektu „Učící se málotřídky“
 MŠ Sluníčko Brno
 Výlety – ve spolupráci s MŠ Sněžné
Ad i/ Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Kontrola České školní inspekce ve školním roce 2018/2019 neproběhla.
Ad j/ Základní údaje o hospodaření školy
Škola je příspěvkovou organizací, hospodaří s finančními prostředky přijatými z rozpočtu
zřizovatele a z rozpočtu Kraje Vysočina. Organizace vykonávala hospodářskou činnost.
Hospodaření za rok 2018
Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaření

hlavní činnost
3 622 045,70 Kč
3 673 669,66 Kč
51 623,96 Kč

hospodářská činnost
117 574,80 Kč
103 795,00 Kč
- 13 779,80 Kč

Celkový výsledek hospodaření: zisk ve výši 37 844,16 Kč
Účetní závěrku ZŠ a MŠ Křižánky schválilo ZO Křižánky dne 17. 6. 2019.
Zisk ve výši 37 844,16 Kč byl převeden do rezervního fondu.
Ad k/ Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Do rozvojových a mezinárodních programů se škola nezapojila.
Ad l/ Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Další vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání škola nerealizuje. Škola se zapojila do
projektu Vysočina Education Jihlava „Učící se málotřídky“. V rámci tohoto projektu probíhá
vzdělávání a sdílení zkušeností pedagogů mateřských škol. Dvě ze setkání byla realizována na
naší škole.
Ad m/ Školou realizované projekty financované z cizích zdrojů
Zdravá škola – projekt „Místo, kam patřím“(dotace z rozpočtu Kraje Vysočina)
Projekt byl ukončen k 31. 10. 2018, výstupy jsou uvedené v závěrečné zprávě.

Zdravá škola – projekt „Táhneme za jeden provaz“(dotace z rozpočtu Kraje Vysočina)
Projekt „Táhneme za jeden provaz“ realizovaný od 1. 2. 2019 do 31. 10. 2019 navazuje na
program minulého roku „Místo, kam patřím“. Podporuje aktivity Zdravé školy v obci
Křižánky v rámci programu „Zdraví 21“. Je zaměřen na cílovou skupinu dětí mateřské školy
od 2 do 6 let a žáků 1. stupně základní školy od 6 do 11 let. Projekt podporuje zdraví v místě,
kde žijeme a kde se společně vzděláváme.
Ústředním tématem projektu je podpora zdraví opírající se o trvalé úsilí o vytváření
příznivého klimatu uvnitř školy a budování zdravých vztahů v rodině a místní komunitě.
Aktivity jsou rozděleny do 5 oblastí, které jsou navzájem propojeny.
Projekt vede děti k aktivnímu zapojení do vytváření zdravého klimatu a přijetí osobní
zodpovědnosti za to, jak bude vypadat místo, jehož jsou nedílnou součástí.
Oblasti, z nichž vychází aktivity, na které jsme se v rámci realizace projektu zaměřili:
1.
2.
3.
4.
5.

Pohodové klima
Zdravé učení
Zdravé stravování
Rodina vítána – otevřené partnerství
Propagace projektu

Ad n/ Údaje o spolupráci s dalšími partnery
Partneři školy:







Obec Křižánky
Spolky a sdružení Obce Křižánky
Sdružení Krajina Počítky
MŠ a ZŠ v regionu Nové Město na Moravě
Vysočina Education Jihlava a školy z projektu „Učící se málotřídky“
MŠ Sluníčko Brno

Organizace společných akcí, zapojení do projektů.
Součástí VZ je Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018.
Zpracovala: Jana Suchá

.............................................

V Křižánkách dne 9. 10. 2019
Projednána a schválena Školskou radou dne _______________
......................................................
předseda Školské rady
Projednána a schválena ZO Křižánky dne _________________
......................................................
starosta Obce Křižánky

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace, Křižánky 92, 592 02 Svratka

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
ZA ROK 2018
Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace v souladu
s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. tímto zveřejňuje „Výroční zprávu“ o
své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, za předcházející kalendářní rok.

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných
rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona
č.106/1999 Sb.
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm.
b) zákona č. 106/1999 Sb.
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o
odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech
výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se
soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto
zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a
nákladů na právní zastoupení
- § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění
nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - §18 odst. 1 písm. d)
zákona č. 106/1999 Sb.
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a
stručný popis způsobu jejich vyřízení – § 18 odst. 1 písm. e)
zákona č. 106/1999 Sb.
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - §
18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.
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……………………………
Mgr. Jana Suchá
V Křižánkách dne 1. 3. 2019

