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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: 

 
Mgr.Jana Ziková 

Vedoucí učitelka MŠ: 
Jindřiška Kubáková 

Školská rada: 

 

 

 

Za zřizovatele: Aleš Hutař, Mgr.Kristina Štulhoferová,MBA., 
Pavlína Vránová 
Za pedagogy: Mgr.Lucie Hellmanová, Darina Povolná, Eva 
Langová 
Za zákonné zástupce: Martin Svoboda, Bc.Jana Kupková, 
Andrea Kyněrová 
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Charakteristika školy: 

 

 

 

 

Dvoutřídní mateřská škola – 48 dětí 

Úplná základní škola – 185 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. 
217/17“ 
 

Předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program PV :   
„Dětství je krásná pohádka - ŠVP pro předškolní 
vzdělávání 
 

 
 
 
 
III.  Personální zabezpečení  

 
 

Pracovníci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční 
počet 
 

Pedagogičtí zaměstnanci 25 
 

22,11 

Nepedagogičtí zaměstnanci 
 
Celkem 

12 9,63 

37 31,74 
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Přehled pedagogických pracovníků 
 
Příjmení a jméno Aprobace Funkce 

Brzobohatá Drahomíra, Mgr. ČJ - D Učitelka 

Březinová Marcela Předškolní a 
mimoškol. výchova 

Učitelka MŠ 

Červinková Jaroslava, Mgr. Aj, Nj Učitelka - MD 

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 

Juráš Jindřich, Mgr. ČJ - D Učitel 

Kubáková Jindřiška Učitelství MŠ Učitelka MŠ 

Langová Eva Vychovatelství Vychovatelka ŠD 

Minaříková Lucie Učitelství MŠ Učitelka MŠ 

Melichová Veronika Sociální činnost Asistent pedagoga 

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 

Povolná Darina Vychovatelství Vychovatelka, asistentka 
pedagoga 

Procházková Žaneta Učitelství předšk. a 
mimošk. výchovy 

Učitelka MŠ 

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

Vajčnerová Pavla, Mgr. Psychologie Asistent pedagoga 
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Valihrachová Jana, Mgr I.st. Učitelka 

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

Ziková Jana, Mgr. Spec.ped. Vychovatelka, asistentka 
pedagoga 

 
 
Přehled správních zaměstnanců 
 
Bílá Ludmila Hlavní kuchařka 
Binderová Ludmila Vedoucí školní jídelny, sekretářka - pokladní 
Hlávková Jana Kuchařka 
Freyová Renata Uklízečka 
Kozlová Blanka Uklízečka od 1.8. 
Kunovská Helena Školnice MŠ 
Kyněrová Andrea Hlavní kuchařka od 1.6. 
Šefčíková Dana Kuchařka 
Šefčíková Hana Uklízečka 
Šefčíková Marie Uklízečka 
Tušar Alois Školník, topič 
Vídeňská Lenka Ekonomka 
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. 2017 

Počet 
zapsaných 

žáků 

Počet 
přijatých 

žáků 

Počet  
1. tříd 

k 1. 9. 2017 
280 1 15 14 1 

 
b) Mateřské škola 

 
Kapacita školy Počet tříd 

k 1. 9. 2016 
Počet 

zapsaných 
dětí 

Počet 
přijatých dětí 

Počet tříd 
k 1. 9. 2017 

Počet volných 
míst 

54 2 18 18 2 6 
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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. 14 11 3 0 
2. 19 19 0 0 
3. 23 17 5 1 
4. 27 19             8 0 
5. 16                 10 6 0 

Celkem za 1 st. 99 76 22 1 
 
 
 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

6. 24 12 12 0 
7. 20                  7 13 0 
8. 17 6 11 0 
9. 25 9 16 0 

Celkem za 2 st. 86 34 52 0 
 
 

b) Rozmístění žáků 9. a 5.tříd ZŠ :  
 
Vychází 25 žáků 9. třídy  
9. třída 
1. kolo -  25 žáků       
1. kolo - odvolání   1 žák 
2. kolo – 1 žák 
 
Údaje o výsledcích přijímacího řízení na SŠ – 9. třída:  

 
Gymnázia 

SOŠ (maturita) SOU 
(výuční list) 

neumístění celkem 

9. tř. 4 9 12 0 25 
% 16 36 48 0,0 100,0 

 
 
Údaje o výsledcích přijímacího řízení na víceletá gymnázia – 5. třída:  
 přihlášeno přijato 

5. tř. 0 0 
 
Maturitní obory: 
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GPOA 
SŠ Přímětická SOŠ Mor. 

Budějovice 
SPŠ Třebíč celkem 

9. tř. 2 3 2 2 9 

% 22 33 22 22 100,0 

 
  Učební obory: 
 

 
SOU Přímětická 

SOU Dvořákova SOU Uhelná celkem 

9. tř. 2 7 3 12 

% 16,7 58,3 25 100,0 

 
 
  
 
                                                                                                                                   

c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 
 

Stupeň chování Počet žáků 
2. 1 
3. 2 

 
 
 

d) Celkový počet neomluvených hodin 

Počet žáků Celkem hodin 
0 0 

 
 
 
VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

- Viz přílohy 
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VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

• červen 2018 - Společné vzdělávání v MŠ (Březinová, Kubáková, Procházková) 
• červen 2018 - Změna financování regionálního školství (Jakešová) 
• červen 2018 - Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností, odstranění potíží (Procházková) 
• květen 2018 - Obtížné rozhovory (Jakešová) 
• květen 2018 - Konzultace pro žadatele k výzvám 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II - hromadná - pro MŠ, 

ZŠ, ŠD a ŠK (Jakešová) 
• květen 2018 - Strategie zvládání obtížných situací ve výuce - "Co (ne)funguje na žáky" (Jetelinová, 

Valihrachová) 
• květen 2018 - M- Dílna matematický seminář (Neumanová) 
• duben 2018 - Žákovské projekty s podporou ICT (Vocílková, Fischer) 
• duben 2018 - Žákovské projekty s podporou ICT (Juráš) 
• duben 2018 - Rozvoj matematické gramotnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

(Hellmanová, Podsedník, Pešková, Hasprová) 
• březen 2018 - Rozvoj emoční intzeligence -emoce, empatie a sociální dovednost (Jakešová) 
• únor 2018 - Práce s diferencovanou třídou v zeměpisu a dějepisu (Jetelinová) 
• únor 2018 - Diagnostika matematických schopností a dovedností, varianta pro pedagogy škol a školní 

poradenská pracoviště (Ziková) 
• únor 2018 - Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce (Melušová) 
• únor 2018 - Legislativní školního stravování pro vedoucí školní jídelny a kuchařky (Binderová) 
• únor 2018 - Čtenářská pregramotnost (Březinová,Kubáková, Procházková) 
• únor 2018 - Vzdělávání a péče o děti a žáky nadané a mimořádně nadané (Jakešová, Ziková) 
• leden 2018 - Fakultativní informační e-learningové vzdělávání (Vocílková) 
• leden 2018 - Skutečně zdravá škola (Hellmanová, Binderová) 
• leden 2018 - Nebojte se GDPR (Jakešová) 
• prosinec 2017 - Kvalitní škola a úspěch žáka (Vocílková) 
• prosinec 2017 - Školní zralost a zápis do školy (Ziková) 
• prosinec 2017 - Změna financování regionálního školství (Jakešová) 
• prosinec 2017 - Inspirace pro zkvalitnění výuky matematiky a přírodovědy (Vocílková) 
• listopad 2017 - Základy čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ s využitím metod dramatické výchovy 

(Hasprová, Hellmanová, Pešková, Podsedník) 
• listopad 2017 - Setkání konzultantů PPP (Vocílková) 
• listopad 2017 - Setkání výchovných poradců (Vocílková) 
• listopad 2017 - Školská problematika - otázky a odpovědi (Jakešová) 
• listopad 2017 - Podporujeme nadané děti pro budoucnost (Vocílková) 
• listopad 2017 - Práce s diferencovanou třídou v matematice (Vocílková) 
• listopad 2017 - Aktuální trendy kyberprostoru (Neumanová) 
• listopad 2017 - Proaktivní formy spolupráce a komunikace mezi rodinou, školou a zřizovatelem (Jakešová) 
• říjen 2017 - Setkání výchovných poradců (Vocílková) 
• říjen 2017 - Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ (Minaříková, Kubáková) 
• říjen 2017 - Školní poradenské pracoviště v praxi II  (Vocílková) 
• říjen 2017 - Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve školei (Jakešová) 
• říjen 2017 - Asistent pedagoga ve  školní praxi (Vajčnerová, Langová, Povolná) 
• září 2017 - Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole (Ziková) 
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• září 2017 - Hravá finanční matematika pro 1. stupeň ZŠ (Valihrachová) 
• září 2017 - Právní předpisy v činnosti školy - současnost a změny v průběhu posledního roku (Jakešová) 

 
 

VIII.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
 
Kulturní a společenské akce: 
 
MŠ 
 
ZÁŘÍ              Informační schůzka pro rodiče 
ŘÍJEN            Divadlo Úsměv /Berušky , Motýlci/ 
                        Podzimní tvoření- Bramborové hrátky /Berušky/ 
LISTOPAD    Podzimní cesta přírodou /Motýlci/ 
                        Muzikoterapie /Berušky , Motýlci a MŠ Olbramkostel/ 
                        Vystoupení dětského ilustrátora Adolfa Dudka /Berušky , Motýlci , 1. a 2. třída/ 
                        Konzultace s rodiči 
PROSINEC   Mikulášská nadílka  
                        Vystoupení dětí na setkání seniorů v Plenkovicích , Kravsku a Žerůtkách /Berušky/ 
                        Vánoční tvoření /Berušky a Motýlci/ 
LEDEN           Informační schůzka pro rodiče předškoláků 
                         Hudební vystoupení  Dětským srdíčkům B. Vojkůvka 
                       Návštěva předškoláků v 1. třídě 
ÚNOR            Divadlo Úsměv  Krakonošova rýma /Berušky a Motýlci/ 
  Před školou do školy – program speciálního pedagoga pro předškoláky a jejich rodiče 
 
BŘEZEN       Divadlo Úsměv Jaro s čápem  /Berušky a Motýlci/ 
                      Karneval /Motýlci/ 
                       Preventivní screeningové vyšetření zraku 
                       Beseda o knize s pracovnicí knihovny ve Znojmě /Berušky/ 
                      Vyšetření školní připravenosti /PPP Znojmo/ 
                      Návštěva dětí z MŠ Olbramkostel 
                       Schůzky dětí a rodičů  Před školou do školy 
                     Program pro děti Když Alenka stůně 
KVĚTEN      Divadlo Úsměv O třech prasátkách / Berušky a Motýlci/ 
                      Běh O perníkové srdce /společná akce/ 
                      Výlet předškoláků do Znojma ,návštěva knihovny / Berušky/ 
                      Beseda Policie ČR / Berušky/ 
                     Sférické kino / Berušky a Motýlci/ 
ČERVEN     Oslava Dne dětí 
                      Vystoupení kejklíře /Berušky ,Motýlci/ 
                      Hledání pokladu dráčka Mráčka /Berušky/ 
                      Divadlo Úsměv a slavnostní pasování předškoláků /Berušky/ 
                      Ukázka sanitky a beseda o práci záchranářů /Berušky/ 
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                      Výlet do Plenkovic /Berušky a Motýlci/ 
                      Vystoupení k výročí školy /Berušky , Motýlci/ 
 
 
 
ZŠ 
Září: 
Dopravní výchova - 4.třída 
Plavání - 2.,3.třída 
Trénink na závod dračích lodí – 4.,5.,8.,9.třída 
Závody dračích lodí – 4.,5.,8.,9.třída  
Najdi svou cestu – výchovný koncert 
 
Říjen: 
Edukační program Jihomoravské muzeum – 5.tř. 
Plavání - 2.,3.třída 
Projekt 72 hodin 
Čisté zoubky 1. -5.tř. 
 
Listopad: 
Plavání - 2.,3.tř. 
Dopravní výchova - 4.tř. 
Divadelní představení ve škole – Vikingové – 1.- 9.tř. 
Zvolte si své povolání – burza škol – 9.tř. 
Sběr starého papíru 
Hasík – 2.,6.tř. 
Nabídka středních škol – 9.tř. 
 
Prosinec: 
Zpívání u vánočního stromu s jarmarkem 
Vánoční výstava – SOU Přímětická – 9.tř. 
Mikulášská nadílka 
Vánoční zpívání pro seniory v Olbramkostele, Kravsku, Žerůtkách, Plenkovicích 
Vystoupení žáků školy v Domově pro seniory v Plavči 
Zájezd do předvánoční Bratislavy 
Vánoční Znojmo – 8.tř. 
Vánoční pošta 
Vánoční besídky  
 
Leden: 
Divadlo 1.stupeň 
Divadlo 2.stupeň 
Dopravní výchova - 4.tř. 
Přijímací zkoušky nanečisto 
Ozdravný pobyt žáků 1.stupně na horách 
Lyžařský výcvikový kurz žáků 2.stupně 
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Ples Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Kravsko 
 
Únor: 
Dopravní výchova - 4.tř. 
Poruchy příjmu potravy – beseda pro 7.tř. 
Právní vědomí – beseda pro 6.tř. 
Divadlo 1.stupeň 
 
Březen: 
Hudební nástroje – výukový program 2. – 9.tř. 
Festival Jeden svět – 5.tř., 8.,9.tř. 
Návštěva předškoláků z MŠ Olbramkostel v 1.třídě 
Exkurze Znojmo – 8.tř. 
Den učitelů 
Dopravní výchova  - 4.tř. 
Divadlo 1.stupeň 
 
Duben: 
Divadlo 2.stupeň 
Zápis do 1.tř. 
Divadlo 1.stupeň 
Sběr papíru 
Úsměvy – program pro žáky 6., 7.tř. 
Úřad práce – beseda pro žáky 8.tř. 
 
Květen: 
Dopravní výchova – 4.třída 
Dopravní soutěž  
Tvoření k 50.výročí otevření školy - projekt 
Kamarádi, můj volný čas a já – preventivní program pro žáky 4.tř. 
Vystoupení v Domově pro seniory Plaveč 
Divadlo 2. stupeň 
Divadelní představení ve škole – Divadlo Hradec Králové 
Český den proti rakovině 
Kinderwelt – 1.stupeň 
Memorial Hluboké Mašůvky – branný závod 
Divadlo 1.stupeň 
 
Červen: 
50.výročí od otevření školy v Kravsku – celodenní program 
Den dětí – šipkovaná 
Divadlo 2.stupeň 
Atletické závody Zlatá čtyřka i pro školy z regionu 
Policie ČR – program pro žáky 6.tř. 
Mezigenerační den v Domově pro seniory v Plavči 
Školní výlety ( Znojmo, Brno, Jihlava, Oslavany , Biskoupky) 
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Kino Znojmo – 4.tř. 
Spaní ve škole ŠD 
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, použitého oleje, 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 nejen školního poradenského pracoviště 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. Každý žák nosí 
domů školní časopis Budíček, který vychází 5x ročně. 

V červnu jsme měli ve škole Den otevřených dveří u příležitosti 50.výročí otevření školy, který jsme připravili pro 
naše bývalé kolegy, žáky a jejich rodinné příslušníky.  Ve vestibulu školy, kde probíhala videoprojekce – prezentace 
školy, se návštěvníků ujali naši žáci a provedli je po škole. Většina hostů se chtěla podívat do třídy, ve které strávili 
část svého života v průběhu školní docházky. Potěšeni byli, když našli sebe a svoji třídu na výstavě fotografií. Zde 
měli také možnost nahlédnout do školní kroniky. V keramické dílně se mohli seznámit s procesem vzniku výrobku 
z keramické hlíny nebo si i sami něco vyrobit. To lákalo především děti. Ve školním klubu se pletlo z pedigu. O 
tom, že máme skutečně šikovné žáky, kteří dovedou vyrobit krásné dárkové předměty, se mohli přesvědčit na 
našem jarmarku. Tady se prodával i almanach. Snažili jsme se v něm popsat historii i současnost naší školy. 
Zajímavá a poučná byla i retro výstava. Před školou jsme vysadili magnolii jako vzpomínku pro další generace žáků 
na tento den. Pak už se všichni odebrali do tělocvičny, kde začala školní akademie. Na školním hřišti probíhaly po 
celý den doprovodné akce. Pro nejmenší návštěvníky jsme připravili pohádkové soutěže o ceny, skákací hrad, 
malování na chodník a diskotéku. V parném dni jistě všem přišla vhod zmrzlina, točená limonáda, cukrová vata, 
grilovaná klobása nebo párek v rohlíku. O překvapení se o páté postarali Alexandrovci z Plenkovic a paní učitelky 
naší školy, které zavzpomínaly na spartakiádu skladbou Poupata. Při přípravě Dne otevřených dveří jsme si 
nedokázali představit, pro kolik hostů všechny aktivity chystáme. Ani ve snu nás nenapadlo, že už před devátou 
bude u školy fronta a že davy návštěvníků budou procházet školou po celý den. Podle zápisů v knize návštěv se o 
výzdobě školy a připravenosti programu všichni vyslovili pochvalně. Moc nás to těší. Naše téměř roční práce měla 
smysl. 
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. Rodiče se společně s dětmi a pedagogy zúčastnili Mezigeneračního dne v Domově pro seniory 
v Plavči. 
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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. 
Někteří zákonní zástupci školu podporují i materiálně dary do tomboly na ples Sdružení rodičů. Mateřskou školu 
podporují rodiče nejen darováním výtvarného materiálu a pomůcek. Také se podílejí na sběru hliníku. Někteří 
rodiče se podílejí na zajištění programu pro školkové děti na Den dětí. Sdružení rodičů finančně podpořilo nákup 
židlí a stolů do učebny informatiky, sedačky do školní družiny, skříňových sestav do tříd a pomůcek. Rodiče 
ochotně doprovázejí své děti na soutěže, vystoupení. 
 
 

Účast na olympiádách a soutěžích 

 
Přehled soutěží ve školním roce 2017/2018 

Název soutěže 

Počet žáků 
 

Umístění v okresním 
(nebo oblastním) kole 

MŠ   

Slavíček 2  

   

ŠD   

Voda pro život 4  

Zahrádka pro všechny generace 5  

Příroda kolem nás 8  

   

ŠK   

Voda pro život 3  

Zahrádka pro všechny generace 2  

Příroda kolem nás 4  
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ZŠ   

Pythagoriáda – 5.tř. 16  

Pythagoriáda – 6.tř. 21  

Pythagoriáda – 7.tř. 19  

Matematická olympiáda – 9.tř. 1  

Matematická olympiáda – 6.tř. 6  

Matematická olympiáda – 7.tř. 3  

Matematická olympiáda – 5.tř. 5  

Matematický klokánek –4., 5.tř. 13  

Matematický klokan – 6.,7.tř. 41  

Pangea 36  

Logická olympiáda – 2.stupeň 3  

Biologická olympiáda - 6.,7.tř. 12  

Biologická olympiáda – 8.,9.tř. 6  

Přírodovědný klokan 40  

Zeměpisná olympiáda 15  

Dětská scéna – 6.-9.tř. 12 1. 

Dětská scéna – 2.-5.tř. 18 1.,Čestné uznání 

Lyra –pěvecká soutěž 28  

Slavíček 30 finále 

VV – Zahrádka pro všechny generace 40  
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Ovoce do škol 90  

Voda a plavba 100  

Voda a lidé 60 2. 

Pohádka 1  

Příroda kolem nás 80  

Mé toulky za zvěří 80 2.,3. 

Voda a lidé 50  

Dopravní soutěž – 1.st. 50 1. 

Dopravní soutěž – 2.st. 8 1., 1.v krajském kole 

Mladý zdravotník – 1.st. 15 4. 

Mladý zdravotník – 2.st. 5 2. 

Dračí lodě 40  

Florbal - o pohár senátora 10  

Basketbal 8  

Karolinka cup 15 1.,5. 

Halová kopaná 7  

Malý fotbal 10  

Pohár rozhlasu 10 4.,5. 
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IX. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti  
 

 
Ve školním roce byla provedena kontrola: 

 
1. 4.10.2017 - 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. 31.10.2017 – kontrola z Okresní zprávy sociálního zabezpečení Znojmo – za účelem kontroly plnění 
povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - nebyly zjištěny žádné nedostatky 
 

3. 16.9.2016 - kontrola z Krajské hygienické stanice Brno – za účelem ověření dodržování právních předpisů 
týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat - nebyly 
zjištěny žádné závažné nedostatky. 
 

4. 9.3.2018 -  proběhla na základě pověření starosty Obce Kravsko veřejnosprávní kontrola – nebyly zjištěny 
žádné závažné nedostatky. 
 

5. 16.3.2018 - kontrola z Krajské hygienické stanice Brno – za účelem metodického doporučení ke 
spotřebnímu koši – zhodnocení jídelníčku – jídelníček je pestrý, vyvážený a dle ND prospěšný dětem 
 

6. 28.3. 2018 - kontrola z Krajské hygienické stanice Brno – za účelem ověření dodržování právních předpisů 
týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat - nebyly 
zjištěny žádné závažné nedostatky. 

 
 

 
      
 
X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017 
 
 
a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu 

Finanční prostředky za IČ  Poskytnuté Použité Vratky 
dotací 

 k 31. 12. 2017 k 31. 12. 2017 celkem 
Neinvestiční dotace celkem: 12 692 625,00 12 692 625,00 15 160,92 
Kompenzační a rehabilitační pomůcky 
pro žáky se zdravotním pojištěním 

 6 300,00  6 300,00 0 

Podpora logopedické prevence 92 074,00 76 913,08 15 160,92 
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v předškolním vzdělávání v roce 2016 
Zvýšení platů pracovníků reg.školství: 258 224,00 258 224,00 0 
Přímé výdaje na vzdělávání: 12 336 027,00 12 336 027,00 0 
V tom: platy 8 805 474,00 8 805 474,00 0 
             OON 79 000,00 79 000,00 0 
             Orientační ukazatele ( odvody, 
FKSP, ONIV ) 

3 451 553,00 3 451 553,00 0 

 
 

 
 
b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 
Viz příloha: 
 
 
 
 
 
XI.      Údaje o realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů     
 
V rámci výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ nám 
byl MŠMT podpořen projekt s názvem Rozvoj čtenářství v ZŠ a MŠ Kravsko částkou 883 328,- Kč: 

Šablona č. 1 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem ve zvládnutí standardů daných Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a usnadnění přechodu žáků na vyšší stupeň vzdělání. Aktivita je 
realizována ve skupině žáků prostřednictvím doučování vedené pedagogem. Doučování probíhá jedenkrát týdně 
60 minut v předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. Aktivita může také napomoci žákům upevnit zvyk 
provádět samostatnou odpolední přípravu. 

  

 

 

Šablona č. 2 – Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

Cílem aktivity je podpořit čtenářskou gramotnost žáků základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede 
k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se promítají i do povinné 
složky vzdělávání žáka. Klubové schůzky probíhají jedenkrát týdně 90 minut. 

Vedoucím klubu je pedagog českého jazyka. 
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Šablona č. 4 – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného 
sebevzdělávání formou seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí. 
 
 
Škola získala certifikát o zařazení do Sítě škol podporujících zdraví. 
 

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 2017 – 2018 poskytovala podporu 23 žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami, z nichž 18 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 navštěvují školu také žáci z okolních obcí – Plenkovic, Hlubokých Mašůvek, Žerůtek, 
Olbramkostela, Vranovské Vsi, Pavlic, Mramotic, Kasáren, Znojma. 
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. 
Poradenské služby školního poradenského pracoviště zajišťuje výchovná poradkyně, speciální pedagog 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. 
Speciální pedagog vede hodiny speciální pedagogické péče. 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 pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickými centry, Policií ČR,  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.  
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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 ve většině tříd jsou 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 12 336 027,- 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 2017 – 18 
financovalo sdružení rodičů skříňové sestavy, židle a stoly do učebny informatiky, sedací soupravu do školní 
družiny, korkové nástěnky, vitriny, lavičky, skříň na mapy, knihovnu. 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. 
 
 
 
 
 
XIII.  Zpráva o činnosti školní družiny a školního klubu 

 
Personální zajištění a činnost ŠD: 

 

Činnost školní družiny a stejně tak i školního klubu je zajišťována kvalifikovanými vychovatelkami. V průběhu roku 

zájmové kroužky vedli učitelé z prvního i druhého stupně ZŠ, dle své specializace a zaměření. Zájmové vzdělávání 
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ve školní družině a klubu naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. 

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 a vlastní výstavy či soutěže v jednotlivých odděleních i 

mezi sebou. Svou činnost prezentujeme i na internetových stránkách školy. Za zmínku stojí: podzimní Podzimáček 

– s výrobou skřítků z přírodnin, kde je možné vidět podzimní plody různých tvarů a velikostí, výstava draků, 

Fáborkovaná – soutěž v lese o znalostech přírody, výrobky do vánočního jarmarku, Vánoční tvoření, výroba 

vánočních přání, výroba dárečků k zápisu do první třídy a mateřské školky, výstava velikonočních dekorací a kraslic 

se soutěží - O nejzajímavější dekoraci, Šipkovaná, stanování v družině a stezka odvahy, Dýňobraní a nesmíme 

zapomenout ani na projektové dny: Zdravotnický kurz, Jarní lovec a Dopravní lovec. V druhém oddělení družiny si 

děti zahrály celoroční hru, kde cestovaly kolem světa. Jak je již tradicí, tak i letos, jsme uspořádali soutěž v hodu 

vlaštovkou, maškarní odpolední karneval plný her, odpolední výlet k dubu u Kocandy. Družina také pomáhala při 

sběru bylin. Uspořádali jsme oblíbený kurz kašírování a pletení z pedigu. 

Pod školní družinu a školní klub patří 9 kroužků: keramický, sportovní hry malí  

a velcí žáci, flétna, informatika, Klubíčko, florbal pro první a druhý stupeň a dopravní kroužek. Školní družina 

vystavuje své výtvarné práce v obchodě s potravinami v obci Kravsko a dále také prezentuje své výrobky 

v domově pro seniory v obci Plaveč. Vyrábíme drobné dárečky pro potřeby školy, podílíme se na výzdobě školy a 

jídelny. V keramické dílničce zvládly děti výrobu několika druhů dekorací a uplést krásné koše.  

Během všech činností prováděných ve školní družině dbáme o dodržování hygienických předpisů, zásad 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. 

Školní družina a klub jsou školské zařízení Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové 

organizace. Pro svou činnost užívá tři herny, tělocvičnu školy, velkou zahradu s dětskou sestavou a pískovištěm a 

víceúčelové sportoviště.  K dispozici je i keramická dílna a speciální učebny. Využíváme i přilehlý park a les.  

Ve školním roce 2017/18 jsou ve škole celkem tři oddělení družiny. První oddělení vede od února do 

konce školního roku 2018 Eva Langová, (na období září – leden byla přijata pouze na zástup za dlouhodobou 

nemoc vychovatelky Veronika Melichová). Druhé oddělení řídí Darina Povolná a třetí Jana Ziková. Dalším 
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zájmovým útvarem je školní klub také pod vedením vychovatelky Jany Zikové. Žáci si po vyučování mohou nastavit 

buď klidnější režim a zamíří do čtenářského klubu, keramiky, nebo si upletou košík z pedigu. Naopak příznivce 

aktivního odpočinku čeká pestrá paleta tělocvičných kroužků, jako například florbal, sportovní hry, vybíjená. Na 

rozvoj talentu se zase zaměřuje matematický kroužek, informatika, kroužek českého jazyka a angličtina. Velmi 

oblíbené je i Klubíčko, kde se děti připravují na pěvecké a výtvarné soutěže. Nezapomínáme ani na děti, které 

potřebují docvičovat, i ty si mohou vybrat ze široké škály doučování. Na bezpečnost našich dětí na silnicích se 

zaměřuje Dopravka.  

Školní družinu v tomto školním roce navštěvovalo 90 dětí. Družina se nám tedy v letošním školním roce 

rozdělila do tří samostatných oddělení. První oddělení navštěvovaly děti z první a druhé třídy s počtem 30 dětí. 

Druhé oddělení navštěvovaly děti druhé a třetí třídy v počtu 30 dětí a třetí oddělení děti čtvrté a páté třídy. Školní 

klub navštěvovalo 46 žáků ze všech tříd druhého stupně. 

  

 

Úplata za zájmové vzdělávání: 

Úplata školní družiny i školního klubu byla stanovena na 100,- Kč/ měsíc. Poplatky v plné výši zaplatili v letošním 

školním roce všichni žáci. 

 

 

Materiální vybavení školní družiny: 

 

Do školní družiny a klubu bylo v letošním školním roce pořízeno materiální vybavení z papírnictví a dále 

několik stavebnic a stolních her. Do prvního oddělení nám přibyla nová rozkládací sedačka, kterou využíváme 

hlavně na čtenářské chvilky. Také jsme se letos zaměřili na zdravé sezení a pohyb, proto jsme nakoupili 4 

gymnastické míče a činky na posilování. Po prázdninách se těšíme na nově vymalované třídy I. a II. oddělení. 

Velkou radost dětem také udělaly 3 koloběžky, které nám darovali rodiče. 

Na pobyt venku nám chybí sportovní potřeby jako míče (kopaná, vybíjená, volejbal), švihadla, obruče, 

pálky na tenis, badminton, kroket, disky na discgolf, petang, kuličky, kuželky atd…Postrádáme také zázemí na hru 

jako například indiánský stan nebo přístřešek s tabulí. 
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Úroveň vzdělávací a výchovné práce 

 

Rekreační a odpočinková činnost  

 

Co se podařilo 

-zaměření na relaxaci a maximální pobyt venku s důrazem na pohybové a sportovní aktivity  

a na zdravý životní styl 

 

Co je třeba zlepšit  

- komunikaci mezi dětmi 

- podporovat sociální cítění a empatii            

- vzájemnou pomoc, úctu a ohleduplnost 

- základy slušného chování k dospělým i dětem 

 

Zájmové činnosti 

 

Co se podařilo 

- zaujmout široké spektrum dětí pro nové odpolední kroužky 

- realizování plánovaných témata v týdenních činnostech 

- rovnoměrné střídání forem a metod činností 

- zaujmout prací velký kolektiv dětí  

- využívat a přizpůsobit činnosti podle potřeb a zájmu dětí 

- vytvoření mnoha výrobků ke školním akcím  

 

Co je třeba zlepšit 

- vést děti k trpělivosti při práci 

- zařadit více prostoru pro komunikaci a vyjadřování 

- při sportovních aktivitách vést děti k vzájemné toleranci 

- týmovou spolupráci 

- samostatnost 

- manuální i pohybovou zručnost 
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Pedagogická dokumentace 

- kontrola vedoucí vychovatelkou 1x měsíčně, zápis v třídní knize, ředitelka (zástupce) 2x ročně 

- náměty doplněny o nové poznatky, odchýlení od plánů pouze ve dnech s nepřízní počasí a zařazení dalších 

nových aktivit 

  

Pedagogické záměry  

- podařilo se dobře tyto záměry plnit, často vyplynuly z přímé práce s dětmi 

- podařilo se zaměření na zájmovou činnost formou odpoledních kroužkových aktivit 

- úpravy záměrů byly v kompetenci vychovatelky a ty je podle potřeb zařazovaly během roku 

- k velkému odchýlení od týdenních plánů nedošlo, byly pouze aktuálně upraveny  

- zápis byl upřesněn v třídních knihách 

 

Kabinet a inventář byl doplněn a zkontrolován v prosinci 2017 

 

 

 

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 

- výrobky do školního jarmarku 

- vánoční tvoření (návrat k tradicím - svícny z přírodnin) 

- přání vánoční a velikonoční pro obce a školní sponzory i dodavatele a seniory 

- dárečky k zápisu do první třídy a zápisu do MŠ 

- Karneval, odpoledne plné her a tance se soutěží 

- velikonoční soutěž – O nejzajímavější dekoraci 

- odpolední vycházka k dubu u Kocandy s výrobou skřítků 

- Cesta za koloběhem vody 
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- Hledání hub s aplikací (poznávání hub) 

- Výroba herbáře 

- Stanování v družině a stezka odvahy 

- Šipkovaná 

- Dýňobraní 

- Zdravotnický kurz 

- Dopravní lovec 

- Jarní lovec 

- kurz kašírování 

- kurz pedigu 

- publikace na internetových stránkách školy 

- sbíráme také hliník a z výdělku nakupujeme barvy a aktuální potřeby na výrobu přáníček nebo dárků 

k zápisu do první třídy a MŠ 

 
 
Zprávu vypracovala vedoucí vychovatelka: Mgr.Jana Ziková 
 
 
 
XIV.      Zpráva o činnosti MŠ 
 
Pracoviště                       Mateřská škola, Kravsko 200, třída Motýlci 
                                          Mateřská škola, Kravsko 169, třída Berušky 
Druh a typ MŠ                Celodenní MŠ – dvě třídy, celkový počet dětí 48 
 
 
V letošním  školním roce naši dvoutřídní MŠ navštěvovalo celkem 48 dětí,  z toho ve třídě Motýlků 22 dětí a ve 
třídě Berušek 26 dětí. Ve třídě Berušek pracuje Jindřiška Kubáková a nově od září nastoupila Marcela Březinová.   
Ve třídě Motýlků již také  pracují dvě učitelky  Lucie Minaříková a  Žaneta Procházková. Provozní zaměstnanci 
stejně jako v loňském školním roce Marie Šefčíková a Helena Kunovská. Nenastala žádná změna týkající se délky 
provozu MŠ, provoz ve třídě Berušky byl od 6.15 hod do 16.10 hod. a ve třídě Motýlci od 7hod do 15 hod. 
Třídy se podařilo vybavit dalšími hracími prvky /ve třídě Motýlků kuchyňka, kadeřnictví/, nábytkem /stoly v obou 
třídách a židličky /. Na školní zahradě přibyl nový herní prvek /domeček pro malé děti , šlapadla, vozíky/ a záhon 
pro pěstování a pozorování plodin. Rodiče také přispěli sběrovými aktivitami /hliník, starý papír, byliny /a pomocí 
při vybavení školky /police na hračky , televize, starší hračky na písek  ,odpadový materiál na tvoření s dětmi/. 
Také byly zakoupeny přikrývky na lehátka ve třídě Berušek a dva dřevěné stojany na matrace ve třídě Motýlků. Po 
rekonstrukci budovy – zateplení, nová střecha, výměna oken, rekuperační jednotka -  kde se nachází třída 
Motýlků, byly vymalovány  všechny prostory. 
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Rádi bychom ještě vybavili třídu Berušek novými policemi a boxy na hračky a  do  třídy  Motýlků koupili  nové 
povlečení a dle potřeby do obou tříd hrnečky a talířky pro děti. Do budoucna by bylo potřeba dle finančních 
možností pokračovat v rekonstrukci školní zahrady /pískoviště , terénní úpravy/.  
Co se týká výchovně vzdělávacích činností podařilo se realizovat několik našich záměrů a splnit plánované cíle při 
práci s dětmi podle ŠVP „Dětství je krásná pohádka“. Jako motto v tomto školním roce jsme si zvolili : „  Upřímné 
pohlazení – lék nadevše“ a to nás provázelo všemi činnostmi s dětmi. Učitelky  v TVP provedly závěrečná 
hodnocení tématických částí a z něho budou vycházet při plánování práce s dětmi v dalším školním roce. Kladně 
hodnotíme spolupráci se školním speciálním pedagogem,  za jeho pomoci se nám podařilo realizovat společná 
setkání dětí a rodičů s názvem „Před školou  do školy“. Pro děti tato setkání byla přínosem pro přípravu na vstup 
do ZŠ a rádi bychom pokračovali i v dalších letech s touto aktivitou. Při práci s nejmladšími dětmi v obou třídách 
byly  využity  zkušenosti a poznatky ze semináře o práci s dětmi mladšími tří let. 
Při přípravě kulturních akcí na celý školní rok jsme se snažili  reagovat na návrhy rodičů a tak mimo nabídky 
plánovaných divadelních představení Divadla Úsměv  jsme pozvali do naši MŠ dětského ilustrátora , kejklíře, 
muzikoterapeuta , zdravotní sestru ,pracovnici knihovny, pracovníky záchranných složek . Na příští školní rok jsme 
již objednali loutkové pohádky ,tentokrát pouze čtyři a necháme si prostor na aktuální nabídku . Snažili jsme se 
větší důraz klást na rozvoj  čtenářské  pregramotnosti u dětí/beseda o knize v MŠ, návštěva knihovny ve Znojmě, 
práce s knihami při každodenních činnostech a před odpoledním odpočinkem, četba na pokračování, návštěva 
ilustrátora, logopedické chvilky a DVPP učitelek/. Při tvorbě TVP  na nový školní rok  budeme pokračovat v  práci 
s knihou a čeká nás „Veselý rok s pohádkami“. Ve třídě Motýlků je připraven program s názvem „S písničkou je 
veseleji….“ 
 
Výroční zprávu MŠ zpracovala: Jindřiška Kubáková 
 
 
 
 
 
 
 
V Kravsku, dne: 31.8. 2018    
 

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

         Ředitelka školy  
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