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I.   Základní údaje o škole 
 
 

Název školy: 
 
 

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková 
organizace 

Sídlo školy: 

 
Kravsko 169, 671 51 

IČ školy: 70 999 708 

Telefonní kontakt: 

 
530 512 268 

Adresa pro dálkový přístup: 

 
zskravsko@zskravsko.cz 

Webové stránky školy: 

 
www.zskravsko.cz 

Zřizovatel školy: 

 
Obec Kravsko 

Ředitel školy: 

 
Mgr. Simona Jakešová 

Zástupce ředitele: Mgr. Blanka Vocílková 

Vedoucí vychovatelka ŠD, ŠK: 

 
Marie Kubišová 

Vedoucí učitelka MŠ: 
Jaroslava Valentová 

Školská rada: 

 

 

 

Za zřizovatele: Aleš Hutař, Mgr.Kristina Štulhoferová,MBA., 
Pavlína Vránová 
Za pedagogy: Mgr.Břetislava Melušová, Mgr.Miroslava 
Pešková, Mgr.Dana Hasprová 
Za zákonné zástupce: Martin Svoboda, Jana Kupková, Andrea 
Kyněrová 
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Charakteristika školy: 

 

 

 

 

Dvoutřídní mateřská škola – 37dětí 

Úplná základní škola – 184 žáků 

Školní družina – 90 žáků 

Školní klub 

Školní jídelna 

ŠJ – výdejna  

 

 

 

   

 

 
 
II.   Přehled vzdělávání 

 
 
Základní vzdělávání Školní vzdělávací program ZV: 

„Moje škola – ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. 
177/07“ 
 

Předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program PV :   
„Dětství je krásná pohádka - ŠVP pro předškolní 
vzdělávání, č.j. 160/10“ 
 

 
 
 
 
III.  Personální zabezpečení  

 
 

Pracovníci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční 
počet 
 

Pedagogičtí zaměstnanci 20 
 

18,901 

Nepedagogičtí zaměstnanci 
 
Celkem 

10 8,892 

30 27,793 
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Přehled pedagogických pracovníků 
 
Příjmení a jméno Aprobace Funkce 

Červinková Jaroslava, Mgr. Aj, Nj Učitelka 

Fischer Karel, Mgr. Tv – Bv Učitel, koordinátor ICT 

Hasprová Dana, Mgr. I.st. Učitelka 

Hellmanová Lucie, Mgr. I.st., Aj Učitelka, vedoucí PK I.st. 

Jakešová Simona, Mgr. Spec.ped. Ředitelka, koordinátor 
environmentální výchovy 

Kubáková Jindřiška Učitelství MŠ Učitelka 

Kubišová Marie Vychovatelství Vedoucí vychovatelka  ŠD, ŠK 

Minaříková Lucie Učitelství MŠ Učitelka 

Melušová Břetislava, Mgr. Č – D - Rj Učitelka 

Neumanová Radmila, Mgr. M-OV-Bi Učitelka, metodička prevence 
rizikového chování,         vedoucí 
PK přírodověd. předmětů 

Novotná Jiřina, Mgr. Vkz -Bi Učitelka 

Padrta Vladimír, Mgr. Č - D Učitel, vedoucí PK 
spol.věd.předmětů 

Pešková Miroslava,Mgr. I.st. Učitelka, koordinátorka ŠVP  

Plíšek Milan, Mgr. Teol. Učitel náboženství 

Podsedník Rudolf, Mgr. I.st. Učitel 

Procházková Žaneta Učitelství předšk. a 
mimošk. výchovy 

Vychovatelka, asistentka 
pedagoga 

Sochorová Michaela, Mgr. Aj-Es.vých. učitelka 

Valentová Jaroslava Učitelství MŠ Vedoucí učitelka 

Valihrachová Jana, Mgr I.st. Učitelka 

Vocílková Blanka, Mgr. M - Bi Zástupkyně ředitelky, výchovná 
poradkyně 

Ziková Jana, Mgr. Spec.ped. Vychovatelka, asistentka 
pedagoga 
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Přehled správních zaměstnanců 
 
Bílá Ludmila Hlavní kuchařka 
Binderová Ludmila Vedoucí školní jídelny, kuchařka, pokladní 
Hlávková Jana Kuchařka 
Čermáková Marie Ekonomka 
Kunovská Helena Školnice MŠ 
Šefčíková Dana Kuchařka 
Šefčíková Hana Uklízečka 
Šefčíková Marie Uklízečka 
Tušar Alois Školník, topič 
Ziková Miluše Uklízečka 
 
 
 
 
 
 
 
IV.  Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, k docházce do mateřské 

školy 
 

a) Základní škola 
 

Kapacita 
školy 

Počet 1.tříd 
k 1. 9. 2014 

Počet 
zapsaných 

žáků 

Počet 
přijatých 

žáků 

Počet  
1. tříd 

k 1. 9. 2015 
280 1 26 25 1 

 
b) Mateřské škola 

 
Kapacita školy Počet tříd 

k 1. 9. 2014 
Počet 

zapsaných 
dětí 

Počet 
přijatých dětí 

Počet tříd 
k 1. 9. 2015 

Počet volných 
míst 

54 2 8 8 2 17 
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V.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

a) Prospěch žáků na základní škole 
 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

1. 24 22 2 0 
2. 25 24 1 0 
3. 14 9 5 0 
4. 21 16             5 0 
5. 17                 11 6 0 

Celkem za 1 st. 101 82 19 0 
 
 
 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

6. 15 6 9 0 
7. 23                  7 16 0 
8. 21 6 15 0 
9. 17 4 13 0 

Celkem za 2 st. 76 23 53 0 
 
 

b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ :  
 

Vychází 17 žáků 9. třídy. 
 
                     gymnázium                                       2   
                     čtyřleté maturitní obory                 8 
                     učební obory (bez maturity)          7 
 
Čtyřleté maturitní obory                                                               Učební obory 
 
SOŠ pedagogická                             1 
SOŠ ekonomická                              1  SOU Uhelná        1 
SOU a SOŠ Přímětická                    2                                            SOŠ a SOU Dvořákova Znojmo        2 
SZŠ a VOŠZ Znojmo                        1                                           SOU a SOŠ Přímětická                      2       
SOŠ a SOU Dvořákova Znojmo     1                                          SOU zem. a služeb Kroměříž           1 
SPŠ Třebíč                                        1                                            SŠ řemesel a služeb Mor. B.            1 
SŠ  uměleckomanažerská Brno    1   
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c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 
 

Stupeň chování Počet žáků 
2. 1 
3. 0 

 
 
 

d) Celkový počet neomluvených hodin 

Počet žáků Celkem hodin 
0 0 

 
 
 
VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

- Viz přílohy 
 
 
VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

• Červen 2016 - Pedagogická fakulta - studium pro výchovné poradce (Vocílková) 
• Květen 2016 - Strategie zvládání obtížných situací ve výuce - "Co (ne)funguje na žáky" (Sochorová) 
• Květen 2016 - Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ (Vocílková) 
• Duben 2016 - Metody aktivního učení (Pešková) 
• Duben 2016 - Společné vzdělávání krok za krokem - setkání s ministryní školství Valachovou (Vocílková) 
• Duben 2016 - Formativní hodnocení dětí v MŠ (Kubáková) 
• Duben 2016 - Právní předpisy v činnosti školy - současnost a změny v průběhu posledního roku (Jakešová) 
• Březen 2016 - ŠVP v zájmové vzdělávání pro pokročilé (Kubišová) 
• Březen 2016 - Emoční inteligence aneb jak porozumět emocím (Valihrachová) 
• Březen 2016 - Didaktické a prožitkové hry (Minaříková) 
• Únor 2016 - Třída je můj tým (Neumanová, Hasprová) 
• Únor 2016 - Výuka angličtiny ve skupinách - poslech a mluvní aktivity (Hellmanová) 
• Únor 2016 - Výuka angličtiny ve skupinách - čtení a psaní (Hellmanová) 
• Únor 2016 - Výuka angličtiny ve skupinách - čtení a psaní (Novotná) 
• Únor 2016 - Hravé psaní a malování (Valentová) 
• Leden 2016 - Setkání dyslektických asistentů (Pešková, Vocílková) 
• Leden 2016 - Škola pro udržitelný život (Jakešová) 
• Prosinec 2015 - Autismus v životě dětí (Ziková) 
• Prosinec 2015 - Onemocnění a úrazy CNS (Ziková) 
• Listopad 2015 - Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky ve školách (Novotná) 
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• Listopad 2015 - Vnitřní kontrolní systém v příspěvkové organizaci (Jakešová) 
• Listopad 2015 - Integrované dítě v ZŠ pro specifické poruchy chování (Valihrachová, Pešková) 
• Říjen 2015 - Proutěný víkend (Ziková) 
• Říjen 2015 - Zdraví nás baví (Jakešová) 
• Říjen 2015 - ČŠI -regionální informační setkání (Jakešová) 
• Říjen 2015 - Čtenářský deník a jak na zlepšení čtenářské gramotnosti (Hasprová, Pešková) 

 
 

VIII.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
 
Kulturní a společenské akce: 
 
MŠ 
 
ZÁŘÍ – PROSINEC  2015 
 2.10.     Pohádka  Koblížek na cestách                Divadlo ÚSMĚV – Motýlci a Berušky 
 5.10.     Mobilní planetárium                                tělocvična ZŠ  - Motýlci-Berušky 
26.10.   Tvořivé odpoledne s dětmi a rodiči         třídy, venku  
              vyřezávání dýňových strašidel,večerní hledání světýlek 
4.12.     Mikulášská nadílka ve třídách-žáci 9.tř. 
13.12.   Děti z Berušek vystoupení pro seniory - Plenkovice, Kravsko, Žerůtky 
17.12.   Vánoční tvoření děti a rodiče - Berušky s krátkým vystoupením dětí-svícínek z jablka 
18.12.   Vánoční tvoření děti a rodiče – Motýlci 
 
LEDEN-ČERVEN  2016  
5.1.     Pohádka Zimní radovánky                                   Divadlo ÚSMĚV - Motýlci-Berušky 
2.2.     Schůzka rodičů předškoláků s uč. 1.třídy 
4.2.     Předškoláci v 1.třídě 
25.2.   Karnevalové veselí                                               třída Berušky – Motýlci     
7.3.    Enkaustika - zažehlování obrázků z voskovek        třída Berušky 
12.3.  Školní kolo Slavíček                                              ZŠ - Červinková, Závěrková, Brindová 
18.3. Pohádka Krakonošovo jaro                                      Divadlo ÚSMĚV                                                                                        
12.4.  Okresní kolo Slavíček                                             Brindová, Červinková 
20.4.  Zápis do MŠ 
29.4.  Čarodějnické hrátky                                                třída – Berušky 
12.5.  Vystoupení dětí pro rodiče s pohádkami-Domeček Jaro na dvorečku   třída Berušky 
13.5.  Vystoupení dětí pro rodiče O řepě,Boudo,budko                                   třída Motýlci 
18.5.  Divadlo v ZŠ – Vodnická pohádka                                                          Berušky 
23.5.  Beseda se členem Policie ČR                                    Berušky - Motýlci 
27.5.  Pohádka Domeček a Jaro na dvorečku zahrály děti z Berušek pro Motýlky a děti1.třídy 
30.5.  Prohlídka a ukázka hasičského auta                            Berušky a Motýlci 
1.6.   Dětský den - hledání pokladu dráčka Mráčka               Berušky a Motýlci 
2.6.   Soutěže na školním hřišti 
13.6. Ukázka sanitního vozu                                                Berušky a Motýlci 
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18.6. Společný výlet dětí a rodičů do Kamenice nad Lipou    Berušky a Motýlci 
23.6. Výlet s předškoláky do Znojma - jízda turistickým vláčkem    Berušky 
29.6. Rozloučení s předškoláky                                            třída - Berušky 
 
 
 
ZŠ 
Září: 
Dopravní výchova - 4.třída 
Plavání - 2.,3.třída 
Exkurze – Vodárna Dobšice – 8.třída 
Trénink na závod dračích lodí – 4.,8.,9.třída 
Exkurze Znojmo – 1.stupeň 
Závody dračích lodí – 4.,8.,9.tř. 
Exkurze Znojmo – 6.,7.,8.tř. 
 
Říjen: 
Mobilní planetárium  
Plavání - 2.,3.třída 
Projekt 72 hodin 
Marihuana a konopí – výukový program Rozmarýnek Brno – 7.tř. 
Hořká chuť čokolády – výukový program Rozmarýnek Brno – 8.tř. 
 
Listopad: 
Plavání - 2.,3.tř. 
Dopravní výchova - 4.tř. 
Zvolte si své povolání – burza škol – 9.tř. 
Sběr starého papíru 
Školení první pomoci – 4.,9.tř. 
Projektový den „Vánoční dílny – tvoření nejen z technických materiálů“ 
Divadlo 1.stupeň 
 
Prosinec: 
Zpívání u vánočního stromu s jarmarkem 
Vánoční výstava – SOU Přímětická – 9.tř. 
Mikulášská nadílka 
Vánoční zpívání pro seniory v Olbramkostele, Plenkovicích, Kravsku, Žerůtkách 
Vánoční pošta 
Týdenní studijní pobyt žáků v Německu 
Vánoční besídky  
 
Leden: 
Divadlo 1.stupeň 
Lekce první pomoci pro 1.tř. 
Divadlo 2.stupeň 
Dopravní výchova - 4.tř. 
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Ozdravný pobyt žáků 1.stupně na horách 
Lyžařský výcvikový kurz žáků 2.stupně 
Ples Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Kravsko 
 
Únor: 
Návštěva předškoláků z MŠ Olbramkostel 
Divadlo 1.stupeň 
Kino Znojmo 9.tř. 
 
Březen: 
Dopravní výchova – 4.tř. 
Poruchy příjmu potravy – beseda pro 7.tř. 
Právní vědomí – beseda pro 6.tř. 
NP Podyjí – beseda pro 4.,5.tř. 
Den učitelů 
 
Duben: 
Divadlo 1.stupeň 
Bezpečnost chodců – beseda pro žáky školy 
Jeden svět – festival pro žáky 6.tř. 
Exkurze Loucká klášter – 7.,8.tř. 
Sběr papíru 
Den Země 
Úsměvy – program pro žáky 5.,6.tř. 
Technicko přírodovědné vzdělávání – SOU Dvořákova – 8.,9.tř. 
Úřad práce – beseda pro žáky 8.tř. 
 
Květen: 
Dopravní výchova – 4.třída 
Cyklovýlet 
Kamarádi, můj volný čas a já – preventivní program pro žáky 4.tř. 
Vystoupení v Domově pro seniory Plaveč 
Divadlo 2. stupeň 
Květinový den 
Akademie ke Dni matek 
Hasík – 2.,6.tř. 
Exkurze do NP Podyjí – 4.,5.,6.tř. 
Divadlo Hradec Králové 
Kyberšikana – přednáška pro žáky 8.tř. 
Divadlo 1.stupeň 
Zvol si život – přednáška pro žáky 7.,8.tř. 
 
Červen: 
Den dětí – branný závod s doprovodným programem 
Divadlo 2.stupeň 
Atletické závody Zlatá čtyřka i pro školy z regionu 
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Dopoledne s Lesy ČR 
Školní výlety ( Březová, Ivančice-Templák, Vranov n.D., Brno, Znojmo . Hradiště ) 
Spaní ve škole – 2.,3.,4.,8.tř. 
Kino Znojmo – 9.tř. 
Vycházky do okolí ( Vlašňov, Mramotice, Plenkovice – Havlínův mlýn, středověké Kravsko ) 
Otevření odpočívadla v rámci projektu Setkávání pod dubem 
Konference Škol pro udržitelný život – prezentace školy v Praze 
Ochrana člověka za mimořádných událostí – cvičný poplach 
Rozloučení s devátou třídou 
 
Sběrové aktivity školy za účasti veřejnosti – sběr papíru 2x ročně, sběr textilu, vysloužilých elektrospotřebičů, 
vybitých baterií, tvrdého pečiva, léčivých bylin a pomerančové kůry. 
 
 
 
Spolupráce se zákonnými zástupci: 
 
Spolupráce se zákonnými zástupci probíhala především na pravidelných schůzkách SR. Zástupci ze všech tříd a obcí, 
odkud žáci dojíždějí, se pravidelně scházeli s vedením školy, řešili připomínky rodičů z jednotlivých tříd a společně 
se snažili o co nejlepší informovanost rodičovské veřejnosti. Zákonní zástupci byli zváni do školy a společně s ped. 
pracovníky hledali možnosti zlepšení chování či prospěchu svých dětí. 

V rámci udržitelnosti projektu Digitální zpracování výuky jako pomocník v přípravě žáků na vyučování jsou 
pravidelně zpracovány hodiny většiny předmětů a žáci i rodiče si mohou každý den na internetu přečíst, co se žáci 
ve škole učili a jaký mají námět na domácí přípravu.  

Informace získávají rodiče také prostřednictvím denně aktualizovaných webových stránek školy. V letošním roce 
byly stránky zmodernizovány, bylo vytvořeno nové logo školy dle výběru žáků. Každý žák nosí domů školní časopis 
Budíček, který vychází 5x ročně. 

Jako každoročně byl ples SR zdařilou společenskou akcí, na jehož přípravě se podílely i maminky nejen vycházejících 
žáků. S organizací pomáhají kromě maminek i seniorky z obce. Velký úspěch mělo Zpívání u vánočního stromu 
s jarmarkem. Také akademii ke Dni matek navštívilo mnoho rodičů a prarodičů. 

Ve středu 22. 6. 2016 se sešli žáci naší školy, jejich rodiče a mnozí obyvatelé Kravska a okolních obcí na 
netradičním místě – pod památným dubem u Kocandy. Naši žáci se rozhodli podtrhnout krásu místa tím, že zde 
vybudují stylové dřevěné posezení. Tento plán se podařilo zrealizovat prostřednictvím projektu s názvem 
„Setkávání pod dubem“ v rámci programu Škola pro udržitelný život, který je podpořen v rámci projektu „Spolu si 
pomáháme, společně se vzděláváme  aneb místně zakotvené učení v praxi“ z „ Nadačního fondu České 
bankovní asociace na podporu vzdělávání - Kamarádi vzdělávání“. Pod dubem si tak nyní mohou obyvatelé 
odpočinout na sedátkách ve tvaru hříbků, občerstvit se u stolu, který hlídá obrovská sova, zahrát si na dendrofon 
nebo  si přečíst  zajímavé informace na nové informační tabuli. Je možno využít zastřešené posezení a dřevěný 
stojan. Na tomto projektu žáci odvedli obrovský kus práce a na slavnostní otevření odpočívadla si připravili krátké 
vystoupení s bohatým kulturním programem.  Kromě toho si mohli návštěvníci projít několik stanovišť a 
plnit úkoly s lesnickou tematikou, které si pro ně připravily Lesy ČR. 
 
Za naše vynikající výsledky ve sběru starého papíru a léčivých bylin a vysloužilých spotřebičů vděčíme především 
podpoře rodičů a široké veřejnosti. Stejně tak pomáhají rodiče s péčí o přírodovědné koutky. 
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Někteří zákonní zástupci školu podporují i materiálně dary do tomboly na ples Sdružení rodičů. Mateřskou školu 
podporují rodiče nejen darováním výtvarného materiálu a pomůcek. Obě oddělení MŠ byla dovybavena novým 
nábytkem, který již druhý rok vyrábí a daruje jeden z rodičů. I Školní družinu rodiče podporují, např. v letošním 
roce čalounickými pracemi. Sdružení rodičů finančně podpořilo nákup dataprojektoru, židlí do školní družiny a židlí 
a stolů do školní jídelny. 
 
 

Účast na olympiádách a soutěžích 

 
Přehled soutěží ve školním roce 2015/2016 

Název soutěže 

Počet žáků 
 

Umístění v okresním 
(nebo oblastním) kole 

MŠ   

Slavíček 3  

Voda v historii 4  

Hrdinové všedního dne 4  

   

ŠD   

Marťánci – škola z Marsu 18 3. 

Příroda kolem nás 12 3. 

Voda v historii 14 2. 

Mé toulky za zvěří 8 3. 

Voda a lidé, partneři pro život 16 3., čestné uznání 

   

ZŠ   

Pythagoriáda – 5.tř. 16 6.,9. 
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Pythagoriáda – 6.tř. 15 5.,5.,8.,8. 

Pythagoriáda – 7.tř. 13 2.,8. 

Pythagoriáda – 8.tř. 12 4.,8. 

Matematická olympiáda – 8.tř. 2 1.,1. 

Matematická olympiáda – 6.tř. 4 10.,14.,17. 

Matematická olympiáda – 7.tř. 1  

Matematická olympiáda – 5.tř. 5 13.,14. 

Matematický klokan – Kadet (8.,9.) 33  

Matematický klokánek – 4.,5.tř. 32  

Matematický klokan – 6.,7.tř. 36  

Matematický klokan – 2.,3.tř. 33  

Logická olympiáda 15  

Pangea 30  

Jáma lvová 2  

Biologická olympiáda - 6.,7.tř. 13 8.,11.,19. 

Biologická olympiáda – 8.,9.tř. 2 2. (kraj 18.) 

Olympiáda z ČJ 11 1.,12. 

Dějepisná olympiáda 11  

Dětská scéna – 6.-9.tř. 6 Čestné uznání 

Dětská scéna – 2.-5.tř. 8 1.,3. 

Lyra –pěvecká soutěž 32 1. 
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Slavíček 4  

VV - Moje budoucí povolání 8 2. 

Mé toulky za zvěří 4  

Voda v historii 2  

Máme rádi přírodu 5  

Znojmo  - město králů 9 Čestné uznání 

Karel IV. 1  

Dopravní soutěž – 1.st. 4 2. 

Dopravní soutěž – 2.st. 4 1. 

Mladý zdravotník – 1.st. 5 3. 

Dračí lodě 23 4. 

Přespolní běh 11 6.,7. 

Mini fotbal 8  

Florbal 13  

Halová kopaná 9  

Karolinka cup 19 2. 

McDonalds cup 10  

Pohár rozhlasu 8  

Florbal – o pohár senátora 7  
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IX. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti  

 
 

Ve školním roce byla provedena kontrola: 
 

1. 9.9. 2015 - orientační logopedické vyšetření v MŠ i ZŠ. Logopedickou prevencí se zabývá p.uč.Kubáková, 
která má Kurz logopedické prevence, její péče o děti s logopedickými vadami je hodnocena velmi dobře.  

 
2. 11.12.2015 -  proběhla na základě pověření starosty Obce Kravsko veřejnosprávní kontrola – nebyly 

zjištěny žádné závažné nedostatky. 
 

3. 18.2.2016 -  proběhla na základě pověření starosty Obce Kravsko veřejnosprávní kontrola – nebyly 
zjištěny žádné závažné nedostatky. 

 
      4.     21.3.2016 -  proběhla na základě pověření starosty Obce Kravsko veřejnosprávní kontrola – nebyly 
              zjištěny žádné závažné nedostatky. 
     

5. 27.4.2016 – kontrola zařízení společného stravování – Krajská veterinární správa Státní veterinární správy  
  pro Jihomoravský kraj – nebyly shledány závady 
 

 
 

 
X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2015 
 
 
a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu 

Finanční prostředky za IČ  Poskytnuté Použité Vratky 
dotací 

 k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2015 celkem 
Neinvestiční dotace celkem: 10 525 670 10 525 670 0 
Zvýšení platů pracovníků reg.školství: 299 315 299 315 0 
Zvýšení odměňování prac.reg.školství: 51 355 51 355 0 
Přímé výdaje na vzdělávání: 10 175 000 10 175 000 0 
V tom: platy 7 342 000 7 342 000 0 
             OON 28 000 28 000 0 
             Orientační ukazatele ( odvody, 
FKSP, ONIV ) 

2 805 000 2 805 000 0 

 
 

 
 
b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 
Viz příloha: 



 
 

Výroční zpráva 2015 – 2016 
 Stránka 16 

 

 
 
 
 
XI.      Údaje o realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů     
 

Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky – MŠMT : 
 
V září 2015 nám Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy finančně podpořilo projekt s názvem „Čtenářské 
dílny v ZŠ Kravsko“. Finanční podpora 251 942,- Kč byla rozdělena do dvou oblastí. První oblastí byly čtenářské 
dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství - zavedením čtenářské dílny do předmětu Český jazyk jsme 
podpořili  zájem žáků o četbu. V rámci tohoto projektu škola nakoupila přes 200 knih, které žáci používají ve 
vyučování i doma. Nákup knih jsme doplnili pořízením elektronických čteček. Druhou podpořenou oblastí byla 
výuka cizích jazyků formou jazykového kurzu žáků naší školy. Koncem prosince se vybraní žáci 8. a 9. třídy 
zúčastnili zdarma jazykového kurzu v Německu. V rámci pobytu absolvovali výuku německého jazyka v jazykové 
škole a poznávali zvyky a památky Berlína, Drážďan a jejich okolí.  
Finanční podporu 212 481,-Kč získal i projekt s názvem „Praktické dílny v ZŠ Kravsko“. Cílem hlavní aktivity 
projektu byl rozvoj technického vzdělávání formou vytváření žákovských výrobků. Dotace přispěla na vybavení 
školní dílny, na práci s přírodními materiály jako je dřevo a kov. Paní vychovatelka školního klubu absolvovala 
vzdělávací program zaměřený na práci s pedigem – proutím. Některé výrobky našich šikovných žáků byly 
vystaveny na akci Zpívání u vánočního stromu s tradiční výstavou a jarmarkem. 
 
 
MŠMT – Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 – 15.000,- na projekt s názvem Za 
vrátky do pohádky najdeme i logohrátky: 

V rámci projektu bylo zakoupeno: 

- 23 čepiček pro dramatizaci 

- 22 maňásků 

- Dřevěný paravan – divadlo 

- Stojan na maňásky 

- Odborná literatura – 6 ks 

Všechna plánovaná vystoupení se podařilo zrealizovat: 

- Vystoupení dětí pro maminky v rámci oslav Dne matek 

- Vystoupení pro děti ze třídy Motýlků a pro žáky 1.třídy základní školy 

Maňásky učitelky využívají pro výchovně vzdělávací práci.  

Všechny pomůcky jsou využívány k logopedickým chvilkám – prevenci. 

Byl vytvořen nový hrací kout ve třídě – paravan, stojan na maňásky. 
Byla zakoupena odborná literatura – využití při logopedické prevenci. ( Rodiče mají možnost zapůjčení uvedené  
literatury. )    
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Program Škol pro udržitelný život - V rámci projektu „Spolu si pomáháme, společně se vzděláváme  aneb místně 
zakotvené učení v praxi“ z Nadačního fondu České bankovní asociace na podporu vzdělávání - Kamarádi 
vzdělávání zrealizován projekt s názvem Setkávání pod dubem – dotace 60.000,- Kč: 
Tento projekt navazuje na předchozí aktivitu žáků naší školy, kteří v roce 2013 navrhli Dub u Kocandy do ankety 
Strom roku. Do hlasování se jim podařilo zapojit velkou část obyvatel Kravska i okolních obcí a strom tak získal 
krásné 5. místo. Peníze získané hlasováním byly použity k odbornému ošetření stromu. Cílem projektu bylo 
přispět ke znovuobjevení a zatraktivění tohoto místa tím, že zde vybudujeme nový prostor k posezení. Postavili 
jsme sem zastřešenou lavičku se stolem, stůl s vyřezávanou sovou a sedátky ve tvaru hříbků, lavici, informační 
tabuli, stojan na kola a dendrofon. V obci jsme umístili směrové šipky. K další propagaci tohoto místa jsme využili 
geokešink a založili zde novou keš. 
     Do projektu se zapojili všichni žáci naší školy. Žáci prvního stupně vyráběli keramické medajle, které dostali 
všichni návštěvníci odpočívadla při slavnostním zahájení. Ve výtvarné výchově malovali obrázky, které se staly 
základem pro výrobu pozvánek a dalších propagačních matriálů. Jejich hlavním úkolem bylo připravit si program 
na slavnostní otevření odpočívadla. Kromě nácviku vystoupení také vyráběli kostýmy a kulisy. Žáci druhého stupně 
v hodinách českého jazyka napsali spoustu básniček a slohových prací, z nichž byly ty nejlepší umístěny na 
informační tabuli. Ve výtvarné výchově vypalovali obrázky a popisky do dřevěných dílů dendrofonu, v informatice 
pořizovali fotografie a vytvořili informační tabule a pozvánky, ve fyzice a zeměpisu sestavili potřebné materiály 
k vytvoření keše. 
     Do projektu se zapojili rovněž rodiče našich žáků a pomohli připravit masky a kostýmy na vystoupení. Mezi 
hlavní partnery projektu patří Lesy ČR, s.p.- Lesní správa Znojmo, kteří dodali zastřešené posezení a připravili 
doprovodný program na slavnostním otevření. 
 

Škola je zapojena do projektů Ovoce do škol, Školní mléko. 
 
 
 
XII.  Vlastní hodnocení školy 
 

Základní škola a mateřská škola Kravsko, příspěvková organizace vykonává v souladu se zápisem do rejstříku škol a 
školských zařízení činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny, školního klubu, školní jídelny a školní 
jídelny – výdejny. 
Škola sídlí v klidné části na kraji obce. ZŠ realizuje školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s motivačním 
názvem „Moje škola“. Ve školním roce 2015 – 2016 poskytovala podporu 19 žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami, z nichž 10 žáků vzdělávala podle individuálních vzdělávacích plánů .  
ZŠ i MŠ jsou členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou. Aktivně se účastní projektu „Škola pro 
udržitelný život“, jehož titul jí také patří. Žáci školy spolu s učiteli, rodiči a dalšími partnery pracují na tom, co 
udělat pro další rozvoj obce.  
Kromě žáků z Kravska navštěvovali školu také žáci z okolních obcí. 
Pedagogický sbor je stabilní, předepsanou kvalifikaci pro výkon zaměstnání pedagogů mají všichni učitelé. Výuka 
je zajišťována 14 pedagogickými pracovníky, všichni jsou absolventy magisterského studia. Většina předmětů je 
vyučována aprobovaně. Všichni učitelé se pravidelně vzdělávají v rámci DVPP. Ve škole pracují absolventi studií 
k výkonu specializovaných činností – koordinátor ICT, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO, metodik prevence. 
Ředitelka školy absolvovala funkční studium pro ředitele škol a v rámci celoživotního vzdělávání studium pro 
vedoucí pedagogické pracovníky. Zástupkyně ředitelky je výchovnou poradkyní s ukončeným studiem pro 
výchovné poradce. 
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Poradenské služby ZŠ zajišťuje výchovná poradkyně a školní metodička prevence. Výchovná poradkyně se věnuje 
kariérovému poradenství a evidenci žáků se SVP. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními koordinuje vypracování 
a pravidelné vyhodnocování IVP pro integrované žáky. ZŠ identifikuje žáky s riziky neúspěšnosti a následně hledá 
ve spolupráci s jejich zákonnými zástupci řešení. Školní metodička prevence ve spolupráci s ostatními pedagogy 
průběžně realizuje Minimální preventivní program. Důraz je kladen na vstřícné jednání s žáky, vzájemnou 
komunikaci a na účinnou spolupráci s jejich rodiči. Vzniklé problémy se ZŠ snaží okamžitě řešit, aby eliminovala 
jejich případné narůstání.  
ZŠ spolupracuje s Policií ČR, pedagogicko-psychologickou poradnou, OSPODem atd.  
Vzdělávací nabídka školy vychází z realizovaných školních vzdělávacích programů. 
Za své priority vzdělávání považuje škola oblast ICT, environmentální výchovu a sportovní vyžití žáků. Tomu také 
odpovídá nabídka aktivit pro žáky v rámci kroužků a pro volbu povinně volitelných předmětů.  
Škola při vzdělávání naplňuje cíle školních vzdělávacích programů, vede žáky k utváření jejich klíčových 
kompetencí. Dalším hodnotícím měřítkem jsou úspěchy žáků v oblastních, okresních a krajských kolech soutěží a 
olympiád. 
ZŠ provozuje svoji činnost v pěti částech komplexu školy. Pro výuku žáků využívá mimo kmenové třídy i odborné 
učebny informatiky, přírodopisu, cizích jazyků, keramickou dílnu. Učebny jsou propojeny do školní počítačové sítě 
s připojením na internet. Téměř všechny jsou vybaveny novým žákovským nábytkem. Jejich interiéry a výzdoba 
jsou vkusné a podnětné pro výuku. Škola má k dispozici 3 interaktivní tabule a další tři třídy s dataprojektory. K 
výuce tělesné výchovy má škola velmi dobré podmínky, využívá tělocvičnu a nově vybudované víceúčelové hřiště. 
V rámci činnosti ŠD využívá škola dětské hřiště s herními prvky. Pro ŠK je vybavená samostatná místnost. Na 
školním pozemku byla vybudována přírodní učebna pro environmentální výchovu. Mezi jednotlivými částmi 
objektu je školní dvůr.  
Ředitelka školy pravidelně vyhodnocuje materiální podmínky vzdělávacího procesu a v součinnosti se zřizovatelem 
plánuje jejich další zlepšování. Škola při svém provozu využívá více zdrojů financování. Jednak to byly dotace na 
přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu ve výši 10 781 tis. Kč a dále finanční prostředky na zajištění 
provozu od zřizovatele 1 535 tis. Kč. Využívá i získané prostředky z vlastní činnosti a tržeb za služby. Škola rovněž 
využívá jako další zdroj financování finanční prostředky Evropské unie, z Nadace Partnerství. V roce 2015 – 16 
financovalo sdružení rodičů dataprojektor, židle do školní družiny a stoly se židlemi do školní jídelny. Přínosná je 
také pomoc a účast rodičů na akcích školy (ples sdružení rodičů, atletické závody, florbal rodiče a žáci). 
Partnerství školy se zákonnými zástupci dětí a žáků je založeno na pravidelné komunikaci, jejímž cílem je vzájemná 
informovanost. V rámci projektu „Digitální zpracování výuky k přípravě žáků na vyučování“ jsou pravidelně 
zpracovány hodiny většiny předmětů a žáci i rodiče se mohou na stránkách školy informovat o tom, co se žáci ve 
škole učili a jaké je zadání domácích úkolů.  
Škola má podporu od zřizovatele. Součinnost se školskou radou je zaměřena na projednávání a schvalování 
zákonem určené dokumentace školy, předávání potřebných informací členům školské rady a jejich pomoci.  
Škola je velmi aktivní a otevřená ke svému okolí. Spolupracuje s okolními malotřídními školami při sportovních 
závodech, realizaci „Dne Země“ a některých dalších společných akcích. Aktivně podporuje a rozvíjí osobnost žáka v 
oblasti environmentální výchovy, což dokazují celoškolní aktivity. Je členem M.R.K.E.V., Mrkvička, účastní se 
programu RECYKLOHRANÍ. Žáci se zapojují do sběru, třídění a recyklace odpadu. Ke zvyšování povědomí o práci 
školy napomáhají dny otevřených dveří, články v místním i znojemském tisku a prezentace žáků ve školním 
časopisu. Prezentace školy prostřednictvím kulturních vystoupení na veřejnosti nejen v obci, ale i v okolních 
vesnicích pozitivně přispívá k sounáležitosti s regionem. Spolupráce se všemi partnery je využívána ve prospěch 
školy a je na velmi dobré úrovni. 
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XIII.  Zpráva o činnosti školní družiny a školního klubu 
 
Školní družina a školní klub jsou školská zařízení Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace. 
Pro svou činnost užívají tři herny, tělocvičnu školy, velkou zahradu s dětskou sestavou s pískovištěm, sedacími 
koutky a upravené hřiště s brankami, koši a běžeckou dráhou. K dispozici je keramická dílna a speciální učebny. 
Využíváme i přilehlý park a les. Čtenáři mohou kdykoli využít naši knihovnu. 
  
Přihlášené děti : 
Školní družinu v tomto školním roce navštěvovalo 90 dětí. Z tohoto počtu je   
37 dívek a 53 chlapců. Rozdělení bylo do tří oddělení. První oddělení navštěvovaly děti první a část třetí třídy -   
počtem 30 dětí. Druhé oddělení navštěvovaly děti druhé a třetí třídy - počtem 30 dětí a třetí oddělení  
navštěvovaly děti čtvrté a páté třídy - počtem 30 dětí.  
Školní klub navštěvovalo 51 žáků ze šesté až deváté třídy i v rámci různých kroužků. 
 
Úplata za zájmové vzdělávání: 
Úplata školní družiny i školního klubu byla stanovena na 70.- Kč / měsíc.  
 
Vybavení: 
V letošním roce byly zakoupeny nové  židličky do druhého oddělení.  
 
Personální zajištění a činnost:  
I. oddělení – Marie Kubišová 
II. oddělení – Žaneta Procházková 
III.oddělení a školní klub – Mgr. Jana Ziková 
Vedoucí vychovatelka – Marie Kubišová 
 
 Činnost školní družiny a školního klubu je zajišťována kvalifikovanými vychovatelkami, kroužky vedli učitelé 
z prvního i druhého stupně ZŠ,  kteří se dokázali doplnit ve svých specializacích. Zájmové vzdělání ve školní družině 
a klubu naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Od druhé 
poloviny školního roku vznikly i v prvním a druhém oddělení nové odpolední kroužky, které tak efektivně doplnily 
odpolední zájmovou činnost. Jednalo se o pondělní sportovní kroužek – Sporťáček, úterní pracovní kroužek – 
Šikula, středeční taneční kroužek - Hvězdička, čtvrteční výtvarný kroužek – Výtvarníček a páteční kroužek němčiny 
– Spiel und Deutsch. Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány a rozvíjený v kompetencích, které vybavují žáky 
dovednostmi činnostně zaměřenými a prakticky využitelnými. Uskutečňujeme zájmové vzdělávání formou 
zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, formou odpočinku a relaxace. Podporujeme a respektujeme 
individuální schopnosti a dovednosti žáků. Nabízíme dětem podnětné činnosti, zajímavé a obsahově bohaté, 
potřebné zázemí, klid a bezpečí. Vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k druhým lidem, jejich kulturním a 
duchovním hodnotám. Vychováváme děti k správnému využívání volného času a vybavujeme žáky náměty pro 
naplňování jejich volného času. V průběhu školního roku organizujeme pro děti akce společné pro všechna 
oddělení, organizujeme vlastní výstavy a soutěže v odděleních i mezi sebou a uvádíme svou činnost i na 
internetových stránkách naší družiny i školy. Za zmínku stojí: podzimní Podzimáček – s výrobou skřítků z přírodnin 
a výstava ovoce a zeleniny (projekt se školou), Fáborkovaná – soutěž v lese o znalostech přírody,  výrobky do 
vánočního jarmarku, Vánoční tvoření, výroba vánočních přání pro obecní úřady, výroba dárečků k zápisu do první 
třídy, výroba dárečků k zápisu do mateřské školy, výroba přání ke Dni učitelů, výstava velikonočních dekorací a 
kraslic se soutěží - O nejzajímavější dekoraci. Naše děti se zúčastnily především výtvarných soutěží a to 
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s mimořádným úspěchem. V letošním roce jsme se  zúčastnili celkem 6  celostátních výtvarných soutěží a získali 
jsme v pěti z nich ocenění. 

Uspořádali jsme soutěž v hodu vlaštovkou, maškarní odpolední karneval plný her s vědomostní soutěží - Šašek, 
odpolední výlet k dubu u Kocandy, vystoupili jsme s Hvězdičkou na oslavě Dne matek a uspořádali jsme 
družinovou olympiádu, pomáhali jsme při sběru bylin, uspořádali kurz kašírování a pletení z pedigu. Závěrečnou 
akcí všech oddělení byla odpolední soutěž – Čas lesa – složená ze soutěže z oblasti přírody a hře –hledání 
zajímavostí. Při školní družině pracuje 6 kroužků: keramický, sportovní hry, Klubíčko, výtvarný, florbalový a Zumba 
( vedou učitelé ). Školní družina vystavuje své výtvarné práce v obchodě s potravinami v obci Kravsko. Vyrábí 
drobné dárečky pro potřeby školy, podílí se na výzdobě školy a jídelny. V keramické dílničce zvládly děti výrobu 
několika druhů dekorací. Třetí oddělení a školní klub se v letošním roce zapojil do projektu, který je zaměřený na 
podporu technického vzdělávání a další motivaci žáků pro manuální a tvůrčí činnost. Po splnění všech požadavků 
ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, jsme získali dotaci na vybavení dílen a další vzdělávání pedagogických 
pracovníku v oblasti košíkářství – pletení z pedigu.Své výrobky si děti odnášely domu a vystavovaly v prostorách 
školy. Další výrobky z technických materiálů se žáci budou učit v rámci pracovních činností. Projekt je 
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
 Během všech činností prováděných ve školní družině dbáme o dodržování hygienických předpisů, zásad 
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. 
 
Akce a spolupráce 
- vytvoření mnoha výrobků k výzdobě školy, jídelny, družiny a pro rodiče 
- Podzimáček- výstava ovoce a zeleniny spojená s výrobou skřítků 
- Fáborkovaná – lesní soutěž s hledáním pokladu 
- Co do přírody nepatří – projektový týden 
- Letecký den vlaštovek – soutěž v délce doletu 
- výrobky do školního jarmarku 
- vánoční tvoření ( návrat k tradicím - svícny z přírodnin) 
- přání vánoční a velikonoční pro obce a školní sponzory i dodavatele 
- dárečky k zápisu do první třídy a zápisu do MŠ 
- výtvarné soutěže – MART´ÁNCI -3.místo , kolektivní práce 
   VODA ŠTĚTCEM A BÁSNÍ  – 2.místo  
   PŘÍRODA KOLEM NÁS – 3.místo  
   MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ – 3.místo  
   VODA A LIDÉ – 3.místo 
   SVĚT OČIMA DĚTÍ  
- Karneval , odpoledne plné her a tance se soutěží - Šašek 
- přání ke Dni učitelů ve škole 
- velikonoční soutěž – O nejzajímavější dekoraci 
- taneční vystoupení Hvězdičky ke Dni matek 
- Družinová olympiáda 
- odpolední vycházka k dubu u Kocandy s návštěvou koní 
- Čas lesa - vědomostní soutěž o přírodě a hra s hledáním zajímavostí                                                
- výzdoba obchodu v obci Kravsko 
- publikace v týdeníku - Znojemský týden, internetových stránkách 
 
Zprávu vypracovala vedoucí vychovatelka: Marie Kubišová 
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XIV.      Zpráva o činnosti MŠ 
 
Základní údaje o škole: 
    
Název školy  Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace 
Pracoviště  Mateřská škola, Kravsko 200, třída Motýlci 
                                 Mateřská škola, Kravsko 169, třída Berušky 
         
Druh a typ MŠ Celodenní MŠ - dvě třídy, počet dětí 39 
            
Školní rok byl zahájen 1.9.2015 ve třídě Berušky a třídě Motýlci. Provoz u Berušek byl od      
6.15 hod. do 16.10 hod., u Motýlků byl od 7.00 hod. do 15.00 hod.V MŠ pracovaly tři                                 
pedagogické pracovnice a dvě provozní pracovnice. 
    
Třída Berušky -   smíšená věková skupina - 24 dětí 
Třída Motýlci  -  smíšená věková skupina - 15 dětí 
 
 
Cíl mateřské školy 
 
Vytvářet takové prostředí, aby děti byly spokojené a vyrovnané, cítily se jistě a bezpečně. 
Vést děti k samostatnosti při rozhodování, při sebeobsluze, k pomoci ostatním, nebát se                   
vyjádřit svůj názor. Podporovat přátelské a kamarádské vztahy, kladný vztah k přírodě. Rozvíjet jejich tvořivost, 
fantazii a zájmy. Vést je k ochraně zdraví, rozvíjet komunikativní schopnosti, řeč. Podporovat rozvoj myšlení, 
vnímání, pozornosti, motoriky a rozvoj praktických činností. Hlavním úkolem je zajistit dětem takové podmínky 
vzdělávání, které reflektují možnosti dětí, jejich potřeby ve vztahu k jejich aktuálnímu věku. 
 
 
Analýza školního roku 2015 - 2016 
 
V tomto školním roce jsme se zaměřili především na praktické činnosti. Vytvářeli jsme atmosféru, ve které děti 
chtěly samostatně pracovat a zapojovat se do společných akcí. Také jsme se zaměřili na vytváření přátelských a 
kamarádských vztahů mezi dětmi, dodržování stanovených pravidel chování ve třídě, na zahradě, hřišti. Děti se při 
společných vycházkách více seznámily s dětmi z druhé třídy. Ve výchovně vzdělávací práci jsme upřednostňovali 
situační učení, spontánní činnosti, didakticky cílenou činnost, aktivity spontánní i řízené. Prioritou byl pro nás vždy 
zájem a potřeby dítěte. V tomto směru jsme spolupracovali i s rodiči - individuální řešení problémů dítěte 
s rodičem, poskytování materiálů k problematice, nástěnka s tematickými články. Spolupráce s rodiči byla na 
dobré úrovni, o čemž svědčí mnoho společných akcí.   
V říjnu jsme se sešli na společné akci s rodiči a dětmi při vyřezávání dýňových strašidýlek a večerní stezce odvahy s 
hledáním světýlek. Hned v prosinci následovala předvánoční společná akce Vánoční tvoření s krátkým 
vystoupením dětí. Děti a rodiče si společně nazdobili svícínek z jablíčka. Další společnou akcí byla oslava Dne 
matek. V rámci projektu Za vrátky do pohádky najdeme i logohrátky si děti nacvičily dvě pohádky - Domeček a 
Jaro na zahrádce a s chutí ji zahrály všem přítomným rodičům i prarodičům. Tyto pohádky pak ještě v červnu 
zahrály kamarádům ze třídy Motýlci a dětem z první třídy. I děti z Motýlků oslavily Den matek krátkým 
vystoupením pro rodiče a překvapily dvěma pohádkami - O řepě a Boudo, budko. Společný výlet rodičů a dětí 
z obou tříd se uskutečnil v červnu. Jeli jsme do Kamenice nad Lipou do Pohádkové říše Fábula, kde si děti se svými 
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rodiči užily pohádkový den. Domů jsme se vraceli spokojeni a s dobrou náladou. V červnu jsme ještě uspořádali 
rozloučení s předškoláky a účast všech dětí a jejich rodičů i prarodičů vytvořila slavnostní atmosféru. Budoucí 
prvňáčci se se svým vystoupením a programem důstojně rozloučily s kamarády i mateřskou školou. 
Rodiče pomáhají i při sběrových aktivitách. V letošním školním roce se opět sbíral starý papír v listopadu a dubnu - 
celkově jsme nasbírali obě třídy 3653 kg starého papíru. Dále se rodiče zapojili i do sběru hliníku, léčivých bylin, 
pomerančové kůry, baterií a elektrospotřebičů. Patří jim za to náš velký dík. 
Velice rádi sportujeme, k čemuž nám slouží školní hřiště, kde prakticky celý rok chodíme a hrajeme různé míčové 
hry, skáčeme přes švihadla, běháme a hrajeme například fotbal, dětský tenis, pozemní hokej a jezdíme na 
koloběžkách. K pobytu venku využíváme i zahradu a nedaleký park, kde poznáváme přírodu. 
Do MŠ jezdí za námi i Divadlo Úsměv s pěknými pohádkami. Letos jsme viděli pohádku Koblížek na cestách, Zimní 
radovánky, Krakonošovo jaro. Dobrá spolupráce je i se ZŠ. Hned v říjnu jsme měli možnost navštívit mobilní 
planetárium v tělocvičně ZŠ a vidět pohádku Jak měsíc putoval ke slunci na návštěvu. V lednu se byli předškoláci 
podívat v první třídě a vyzkoušeli si, jaké je to v opravdové škole a v květnu jsme byli na pohádce Vodnická 
pohádka, opět v tělocvičně ZŠ.  
Úspěšní jsme byli i v žádostech o grantovou podporu. Z programu Podpora logopedické prevence v předškolním 
vzdělávání se nám podařilo získat 15.000,- Kč na projekt Za vrátky do pohádky najdeme i logohrátky. V rámci 
projektu jsme nakoupili čepičky  a maňásky pro dramatizaci, paravan – divadlo, stojan na maňásky a literaturu. 
Logopedická prevence je v naší školce na vysoké úrovni, ve školce pracuje proškolená pedagožka. 
Také se zapojujeme do veřejného života v obcích. V prosinci děti ze třídy Berušky obohatily svým vystoupením 
předvánoční program pro seniory v obcích Plenkovice, Kravsko a Žerůtky. 
Jako obohacení každodenních aktivit našich dětí jsme pro ně připravily společný karneval v únoru, kde si 
zasoutěžily a zatančily děti z Berušek i Motýlků. V březnu si mnohé děti mohly vyzkoušet vytvořit krásný obrázek 
zažehlováním voskovek – Enkaustika. V dubnu jsme si zasoutěžili a zatančili při čarodějném reji, ale také jsme 
čarovali, míchali čarovné lektvary, hledali tajemství ukryté v pavoučí síti. Hledáním pokladu Dráčka Mráčka na 
Dračí skále v parku jsme oslavili Den dětí. Při této příležitosti k nám do MŠ přijeli hasiči z Plenkovic, záchranný vůz 
a také příslušník policie ČR - dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a prospěšného a mohli si prohlédnout hasičský 
vůz, sanitku i pomůcky policistů. 
Letošní školní rok jsme zakončili výletem s předškoláky do Znojma. Jeli jsme turistickým vláčkem, navštívili kostel 
sv. Mikuláše a zašli si na zmrzlinu. 
V příštím školním roce chceme pokračovat v těchto aktivitách, zaměřit se na dobrou přípravu předškoláků ke 
vstupu do školy, vytvářet radostnou a pohodovou atmosféru ve třídách, aby se ve školce cítily dobře a bezpečně i 
ty nejmladší děti. 
       
Výroční zprávu MŠ zpracovala : Jaroslava Valentová 
 
 
 
 
 
 

 
V Kravsku, dne: 26.8. 2016    
 

                                        Mgr. Simona Jakešová  
        …………………………………. 

         Ředitelka školy  
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