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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 úseku předškolní a 
mimoškolní výchovy: 
 

Marie Kubišová 

Školská rada: 
 
 
 

Za zřizovatele: Aleš Hutař, Ivona Pavelková, 
Magda Fruhwirtová 
Za pedagogy: Mgr.Břetislava Melušová, 
Mgr.Blanka Vocílková, Mgr.Dana Hasprová 
Za zákonné zástupce: p.Svoboda, p.Kupková, 
p.Kyněrová 

Charakteristika školy: 
 
 
 
 

Dvoutřídní mateřská škola – 51 dětí 

Úplná základní škola – 192 žáků 

Školní družina – 77 žáků 

Školní jídelna 

ŠJ – výdejna stravy 
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II.   Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 
 
 
Základní vzdělávání Školní vzdělávací program : 

„Moje škola – školní vzdělávací program, č.j. 
177/07“ 
 

Předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program   :   
„ŠVP pro předškolní vzdělávání, č.j. 160/10“ 
 

 
 
 
III.  Personální zabezpečení činnosti školy 

 
 

Pracovníci školy Počet fyzických osob Přepočtený 
evidenční počet 

 
Pedagogičtí zaměstnanci 20,4 18,87 

Nepedagogičtí zaměstnanci 
 
 

10,4 9,68 

  

 
 
 
Přehled pedagogických pracovníků 
 
Příjmení a jméno Aprobace Funkce 
Červinková Jaroslava, Mgr. Aj, Nj Učitelka 
Fischer Karel, Mgr. Tv – Bv Koordinátor ICT 
Hasprová Dana, Mgr. I.st. Učitelka 
Hellmanová Lucie, Mgr. I.st., Aj Učitelka 
Jakešová Simona, Mgr. Spec.ped. Ředitelka od 1.1.2013, 

koordinátor environmentální 
výchovy 

Kubáková Jindřiška Učitelství MŠ Učitelka 
Kubišová Marie Vychovatelství Vedoucí úseku MŠ a ŠD 
Ludvíková Marie, Mgr. ČJ - HV Ředitelka do 31.12.2012 
Minaříková Lucie Učitelství MŠ Učitelka 
Melušová Břetislava, Mgr. Č – D - Rj Učitelka 
Neumanová Radmila, Mgr. M-OV-Bi Koordinátor prevence 

rizikového chování,         
vedoucí PK přírodověd. 
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předmětů 
Padrta Vladimír, Mgr. Č - D Vedoucí PK spol.věd.předmětů 
Pešková Miroslava,Mgr. I.st. Učitelka, koordinátor 

ŠVP,vedoucí met.sdružení  
Podsedník Rudolf, Mgr. I.st. Učitel 
Procházková Žaneta Vychovatelství Vychovatelka 
Stehlíková Šárka, Ing. Ch Učitelka 
Valentová Monika Učitelství MŠ Učitelka 
Valentová Jaroslava Učitelství MŠ Učitelka 
Valihrachová Jana, Mgr I.st. Učitelka 
Vocílková Jana AJ Učitelka 
Vocílková Blanka, Mgr. M - Bi Zástupkyně ředitelky, 

výchovná poradkyně 
 
 
Přehled správních zaměstnanců 
 
Bílá Ludmila Kuchařka 
Binderová Ludmila Vedoucí školní jídelny, kuchařka 
Bořilová Vlasta Kuchařka 
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. 2012 

Počet 
zapsaných 

žáků 

Počet 
přijatých 

žáků 

Počet  
1. tříd 

k 1. 9. 2013 
280 1 17 14 1 
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b) Mateřské škola 
 

Kapacita 
školy 

Počet tříd 
k 1. 9. 2012 

Počet 
zapsaných 

dětí 

Počet 
přijatých 

dětí 

Počet tříd 
k 1. 9. 2013 

Počet 
volných míst 

56 2 7 7 2 7 

 
 
V.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

1. 22 22 0 0 
2. 16 15 1 0 
3. 14 7 7 0 
4. 22 11 10 1 
5. 21 12 9 0 

Celkem za 1 st. 95 67 27 1 
 
 
 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

6. 18 6 12 0 
7. 29 11 18 0 
8. 20 7 13 0 
9. 31 11 20 0 

Celkem za 2 st. 98 35 63 0 
 
 

b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ :  
 
Vychází 31 žáků 9. třídy. 
                     gymnázium                                  7                        
                     čtyřleté maturitní obory             12 
                     učební obory (bez maturity)      12 
 
Čtyřleté maturitní obory                                                               Učební obory 
SPgŠ                                                3 
OA                                                   1                                           SOŠ a SOU Dvořákova Znojmo    3 
SOU a SOŠ Přímětická                   4                                            SOŠT a SOU Uhelná Znojmo        1 
SZŠ a VOŠZ Znojmo                      1                                            SOU a SOŠ Přímětická                  8     
Vojenská škola Mor. Třebová         1     
Střední zdravotnická  škola Brno    1   
SOŠ Moravské Budějovice             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 
1 30 

 
VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

- Viz přílohy 
 
 
VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

• Červenec 2013 – Repetitorium terénní přírodovědy - Lipka (Stehlíková) 
• Červen 2013  - Kolokvium ředitelů (Jakešová) 
• Květen 2013 - Školení hygieny práce ve školním stravování (Binderová)  
• Květen 2013 - Školení o nakládání s nebezpečnými chemickými látkami (Stehlíková)  
• Květen 2013 - Ekostopa jako nástroj vzdělávání žáků základních a středních škol 

(Stehlíková) 
• Duben 2013 - Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení 

(Jakešová) 
• Duben 2013 - Spisová a archivní služba (Aktuální změny zákona a vyhlášky pro rok 

2013) (Vocílková B.) 
• Březen 2013 – Podpora pedagogů při realizaci ŠVP v MŠ  (Kubišová) 
• Březen 2013 Hody, hody, doprovody! - Zpíváme jaru a mamince Vzdělávací instituce 

Tandem (Valihrachová) 
• Leden 2013 Odměny a tresty ve škole – Veselá-poradenská činnost (Padrta) 
• Říjen 2012 Změny v právních předpisech za poslední dva roky a dokumentace školy – 

PaedDr.Jan Mikáč (Jakešová) 
 

 
 

VIII.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
 
Kulturní a společenské akce: 
 
MŠ 
předplatné v divadle - 5 představení        41 dětí 
kulturní vystoupení pro důchodce v Kravsku, Olbramkostele,  Plenkovicích a Žerůtkách  
rozloučení s předškoláky  
podzimní Broučkiáda – lampionová stezka 
karneval - Cirkus 
výstava v kapli sv.Václava ve Znojmě – Dub u Kocandy 
Den matek 



 7 

Velikonoční program – Poklad od zajíčka 
Čertovská  nadílka 
Vánoční trhy v ZŠ a obci Plenkovice 
Projektový den –Země 
výlet – plenkovický rybník – výlov 
výlet – Den dětí – Plenkovice 
přehlídka dravců v ZŠ 
výlet do muzea ve Znojmě, historické památky 
 
 
 
ZŠ 
předplatné v divadle 
     I.st.                  5 představení          
   II. st.                3 představení         
školní výlety – návštěva westernového městečka, památek, ZOO, zajímavých míst a měst, 
cyklistický výlet – Podhradí n.Dyjí 
školní ples – stužkování žáků IX.třídy 
zpívání u vánočního stromu s jarmarkem 
Vánoční trhy v Plenkovicích 
výstava v kapli sv.Václava ve Znojmě – Dub u Kocandy 
pěvecké vystoupení v kapli sv.Václava 
Strom roku 2013 – Dub u Kocandy 
Divadélko pro školy  
Ozvěny ekofilmu – kino Znojmo 
Merlinovy hry – 1.stupeň 
Tradice Vánoc – VII.tř. – JM Muzeum 
muzikoterapie 
Den Země – přizvána ZŠ Suchohrdly 
Halloween I.st. 
72 hodin – Ruku na to 
Den matek  
Masopust ŠD 
Vládce nebes – hod vlaštovkou ŠD 
Družinová olympiáda 
vánoční pošta pro žáky a zaměstnance školy 
kulturní vystoupení pro důchodce v Kravsku, Olbramkostele,  Plenkovicích a Žerůtkách  
kulturní vystoupení ke Dni učitelů  
exkurze ( prohlídka Znojma, SOU Přímětická, Holedná, Hvězdárna Brno, přehlídka středních 
škol, Okresní knihovna Znojmo, ZHS Znojmo, Muzeum řemesel Moravské Budějovice, 
Dukovany, Dalešice, Strojírenský veletrh v Brně, Přírodovědné Muzeum Vídeň) 
vydávání školního časopisu Budíček 
návštěva předvánoční Vídně 
Kamarádi, můj volný čas a já – návštěva DDM a Městské policie ve Znojmě – IV.tř.  
rozloučení s vycházejícími žáky 
Právní vědomí - pro žáky  6.roč. 
Láska ano, děti ještě ne – žáci 9.roč. 
Poruchy příjmu potravy - žáci 7.roč. 
Hasík – II. a VI.třída 
program záchranné stanice Ikaros – draví ptáci 
Mikulášská nadílka 
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charitativní akce Květinový den  
projektový den Náš region  
projektový týden (Odpady  - problém nás všech) 
tisková konference v Brně – Recyklohraní aneb Ukliďme si svět 
výstavba učebny v přírodě pro školu i veřejnost 
Velikonoční tvoření s maminkami 
Jogurtová žížala 
konference o změně klimatu v Brně 
charitativní sbírka na podporu hipoterapie 
vánoční tvoření žáků 
 
Tělovýchovné akce: 
plavecký výcvik žáků 3. a 4.ročníku  
LVVZ  41 žáků 
ozdravný pobyt na horách  24 žáků 
ozdravný pobyt u moře 15 žáků 
BESIP dopravní výchova pro žáky 4.roč. 
družinová olympiáda 
bruslení na kluzišti ve Znojmě 
florbalové soutěže – Orion Cup 
plavecké závody 
Karolinka Cup 
Den dětí – atletické závody pro žáky ZŠ 
Atletické závody Zlatá čtyřka pro školy v regionu 
Pohár rozhlasu 
Dračí lodě 
Turnaj ve vybíjené 
Atletické závody pro žáky a jejich rodiče 
 
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. 

V rámci 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 jakou mají domácí úlohu.  

Jako každoročně byl ples SR zdařilou společenskou akcí. Rovněž sportovně kulturní odpoledne 
ke Dni matek měly velký úspěch, stejně jako zpívání u vánočního stromu s jarmarkem. 

Rodiče problémových  žáků byli zváni do školy a společně s ped. pracovníky hledali možnosti 
zlepšení chování či prospěchu svých dětí. 

Žáci II.třídy se pravidelně scházeli s rodiči v tělocvičně na florbalová utkání. 
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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. 
Někteří zákonní zástupci školu podporují i materiálně – budování přírodní učebny, dary do 
tomboly na školní ples, krmení a podestýlka pro zvířata. 

 
 
 
 
 
 

Účast na olympiádách a soutěžích 

 
Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2012/2013 

Název soutěže 
Počet žáků 

 
Umístění v okresním 
(nebo oblastním) kole 

Matematická olympiáda 6,7 6 5.,8.,10.,11.,14. 

Dějepisná olympiáda 17 14.,38. 

Biologická olympiáda 13 -- 

Znojemský slavíček 30 Finálové kolo 

Recitační soutěž 32 1. a 1. 

Dopravní soutěž 8 Okr.kolo 1. a 2. 
Kr.kolo. 3. 

Pythagoriáda 5,6,7,8 76 2.,8.,8. 

Anglická konverzace 42 6. 

Olympiáda z českého jazyka 15 6.,12. 

Závod dračích lodí 20 3. 

Logická olympiáda 12 Hiessová - Krajské 
kolo 

Přírodovědný klokan 37 -- 

Vémyslická lyra 29 2.,3.,3.,3. 

Klokan 6,7,8,9 70 -- 

Klokánek 4,5 33 -- 
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Cvrček 2,3 30 -- 

Pohár rozhlasu 16 1.,3.,3.,3., 

Karolinka Cup 4 1. 

 
 
 
 
 
 

IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti  
 

 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
Škola uvede, zda byla ve škole v daném školním roce provedena inspekce ČŠI či jiná 
kontrolní činnost včetně závěrečného hodnocení. 
 
a) inspekční činnost provedena ČŠI : --- 

 
b) kontrolní činnost provedena ČŠI  :     --- 

 
c) kontrola provedena KÚ: --- 

 
d) další kontroly (např. BOZP apod.): 
Pravidelně bývá prováděno orientační logopedické vyšetření v MŠ i ZŠ. Logopedii 
vedla p.uč.Kubáková, která má Kurz logopedické prevence, její péče o děti 
s logopedickými vadami je hodnocena velmi dobře.  

           13.3.2013 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice JmK – zaměření na ŠJ.   
           Nebyly zjištěny nedostatky.  
           18.10.2012 proběhla na základě pověření starosty Obce Kravsko veřejnosprávní 
          kontrola – nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

 
 
 

X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 
 
 
 
 
a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu 

Finanční prostředky za IČ  Poskytnuté Použité Vratky 
dotací 

 k 31. 12. 2012 k 31. 12. 2012 celkem 
Poskytnuté NIV dotace na přímé 
náklady na vzdělávání 

9 966 800 9 966 800 0 

a) Závazné ukazatele, z toho:    
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mzdové prostředky celkem 7 301 600 7 301 600 0 
platy 7 293 600 7 293 600 0 
OPPP 8000 8000 0 
b) Orientační ukazatele, z toho:    
Odvody na pojistné 2 464 514 2 464 514 0 
Odvody na FKSP 73 257 73 257 0 
ONIV 127 429 127 429 0 

 
 
 
 
 
 
b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 
Viz příloha: 
 
 
 
XI.      Údaje o realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů          
 

Škola je zapojena do projektů „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“.  
Díky titulu Škola pro udržitelný život jsme získali podporu pro projekt Zahrada přírodní 
učebnou a domovem pro živočichy. Na školní zahradě vedle dětského hřiště jsme vybudovali 
přírodní učebnu. 
 
 

Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: 
 

 
Mimorozpočtové 

zdroje 
Název projektu 

Finanční prostředky 
v Kč  

celkem využité 

MŽP – 
Revolvingový fond 

Zahrada přírodní učebnou a domovem pro 
živočichy 

70000 70000 

    
 
 
 
 
XII.  Vlastní hodnocení školy 
 

Jako velmi dobré je možno hodnotit personální obsazení školy ve všech součástech. Rovněž 
vybavení školy pro vzdělávací i zájmovou činnost je na vysoké úrovni díky zdařilým 
realizacím řady projektů. 
ŠVP Moje škola je dobře zpracován, podle potřeby aktualizován. Výuka je na velmi dobré 
úrovni, učitelé dovedou volit vhodné formy a metody práce, sami zpracovávají řadu 
digitálních i klasických pomůcek a materiálů. Velkým pomocníkem je EduBase – speciální 
software pro tvorbu jednoduchého e-learningu – tvoří všichni vyučující. 



 12 

Daří se propojovat činnost jednotlivých součástí v práci celé organizace, ve využití vybavení i 
při společných akcích. 
V celé škole je klidná pracovní atmosféra. Jednotné působení všech zaměstnanců se pozitivně 
projevuje na chování dětí a žáků. 
Veškeré působení na žáky vychází z individuálních předpokladů, s integrovanými žáky 
pracují vyučující dle vypracovaných individuálních plánů. 
Při výuce je kladen důraz na ústní i písemný projev žáků, na samostatnou práci, skupinovou 
práci, na estetickou úroveň psaného projevu, na vyhledávání a třídění informací i aplikaci 
získaných vědomostí v praxi. 

Žáci si vybírají z bohaté nabídky zájmových kroužků různého zaměření: sportovní, výtvarné, 
hudební, taneční, jazykové, přírodovědné, mediální.  Snažíme se tak vyplnit jejich volný čas 
dle zájmu a dát jim možnost se rozvíjet. 

Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni, škola se snaží rodiče vtáhnout do dění prostřednictvím 
besídek, akademií, školního plesu, sportovních utkání žáků a rodičů. Podpora rodičů je vidět 
také při sběrových akcích a dalších aktivitách. 
O dobré práci školy svědčí fakt, že škola má v regionu dobré jméno, většina rodičů nám 
důvěřuje a nehledá pro své děti místo na jiných školách. 
Absolventi školy jsou úspěšní v dalším studiu, jsou dobře připraveni. 
V následujícím období je třeba věnovat pozornost stálému rozvoji komunikace mezi všemi, 
rozvoji čtenářské i matematické gramotnosti žáků, vyhledávání možností dalšího vzdělávání 
pedagogů především v oblastech, které přicházejí s novými projevy v celé společnosti. 
 
 
XIII.  Zpráva o činnosti školní družiny  

 
 
Školní družina je školské zařízení Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové 
organizace. Pro svou činnost užívá dvě herny, tělocvičnu školy, velkou zahradu s dětskou 
sestavou, pískovištěm i sedacími koutky a upravené hřiště s brankami, koši a běžeckou 
dráhou. K dispozici je také keramická dílna. Čtenáři mohou kdykoli využít knihovnu. 
  
Přihlášené děti : 
Školní družinu v tomto školním roce navštěvuje 77 dětí. Z tohoto počtu je 34 dívek a 43 
chlapců. Máme tři oddělení. První oddělení navštěvují první, druhá a třetí třída počtem 30 
dětí. Druhé oddělení navštěvují děti čtvrté a páté třídy počtem 30 dětí a třetí oddělení  
navštěvuje 17 dětí s krátkou docházkou.  
 
Úplata za zájmové vzdělávání: 
Úplatu za zájmové vzdělávání zaplatilo 74 dětí, 3 děti nemají platbu uhrazenou.  
 
Materiální vybavení školní družiny : 
Materiální vybavení školní družiny je na dobré úrovni. V letošním roce byla zakoupena nová 
nábytková stěna a koberec. Vznikl tím nový prostor pro pomůcky, který je využíván 
především při klidovém režimu a při společenských hrách. 
 
Personální zajištění  a činnost ŠD :  
Činnost školní družiny je zajišťována kvalifikovanými vychovatelkami a učiteli z prvního 
stupně ZŠ,  kteří se dle potřeby dokáží navzájem doplnit ve svých specializacích. Zájmové 
vzdělání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání 
dané školským zákonem. Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených 
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kompetencí, 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 samostatnému 
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 školy. Za zmínku stojí: podzimní drakiáda, výrobky do 
vánočních trhů v ZŠ i v obci Plenkovice, maškarní rej se sportovními soutěžemi. Naše děti se 
zúčastnily výstavy v kapli sv. Václava ve Znojmě – Dub u Kocandy, soutěže hodu vlaštovkou 
– Vládce nebes a družinové olympiády v trojboji. Při školní družině pracuje 6 kroužků: 
keramický, sportovní hry, sportovní, sborový zpěv, výtvarný a florbalový. Školní družina 
vystavuje své výtvarné práce v obchodě s potravinami v obci Kravsko. Vyrábí drobné dárečky 
pro zápis dětí do první třídy ZŠ i na zápis do MŠ, podílí se na výzdobě školy a přispívá svými 
výrobky jako dárečky při akcích školy. V keramické dílničce zvládly děti výrobu několika 
druhů dekorací. Během všech činností prováděných ve školní družině dbáme o dodržování 
hygienických předpisů a zásad bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. 
 
Výroční zprávu ŠD zpracovala: Marie Kubišová 
 
 
 
 
XIV.      Zpráva o činnosti MŠ 
 
Základní údaje o škole. 
 
Název školy                         Základní škola a Mateřská škola, Kravsko, příspěvková org. 
Pracoviště                            Mateřská škola, Kravsko 200, 169 
Vedoucí učitelka – vych.     Marie Kubišová 
Druh a typ MŠ                     Celodenní MŠ – 2 třídy, počet dětí - 54 
 
Charakteristika školy: 
 
Školní rok byl zahájen 2.9.2012 ve dvou třídách. Provoz mateřské školy byl od 6.15 do 15.45 
hodin..V mateřské škole pracovaly čtyři pedagogické pracovnice + dvě provozní pracovnice. 
 
1.třída: smíšená věková skupina dětí  -  28 dětí 
2.třída: smíšená věková skupina dětí    -  26 dětí   
 
Koncepce mateřské školy: 
 
Vytvářet podmínky k tělesné, duševní i společenské pohodě, výchova ke správnému 
zdravému způsobu života, podpoření kamarádských vztahů a vytvoření pohodové atmosféry 
v MŠ. 
 
Poskytovat dětem pomoc při přechodu z  intimní skupiny rodiny do širší společnosti, vytvářet 
bohaté sociální vazby mezi dětmi, učit děti komunikovat, naslouchat, projevovat vlastní 
názory, učit děti toleranci, vážit si vlastního zdraví, usilovat o osobnostní vývoj dítěte a 
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zlepšovat cíleně jejich zdatnost, zaměřovat pozornost a nejstarší věk.skupinu – příprava na 
ZŠ. 
Pedagogické pracovnice pracovaly na základě školního vzdělávacího plánu společného pro 
školní rok a obě třídy „Barevné hrátky“. Tyto plány  byly osnovou pro třídní vzdělávací plány  
– v každé třídě byl zpracováván dle věkových zvláštností dětí a podle vlastních potřeb. 
 
 
Analýza školního roku 
 
Pozornost byla věnována na adaptaci dětí na prostředí MŠ a rozvoji samostatnosti 
v sebeobsluze.  
Učitelky obou tříd pracovaly podle TVP „ Hrátky s pastelkami“.  
Oba TVP byly rozpracovány učitelkami do týdenních plánů v souladu s ŠVP. 
Pětileté děti měly možnost zúčastnit se divadelních představení ve znojemském divadle  
v měsících září – červen 2013. Péče byla věnovaná i logopedii podle vyjádření specialisty a 
rozvíjení vzájemných vztahu při společných oslavách narozenin. 
Byl kladen velký důraz na spolupráci rodičů a MŠ. Rodiče měli možnost zúčastnit se 
Čertovské besídky, karnevalu v KD Kravsko pod názvem „Cirkus“, oslavili jsme společně 
Den matek a rozloučení s předškoláky.   
Abychom mohli širší veřejnost informovat o aktivitách MŠ, uveřejňovali jsme v letošním roce 
své aktivity na internetových stránkách naší školy i s fotografiemi z akcí ke stažení. 
I letos naše MŠ spolupracovala s obcemi, děti vystupovaly na vánočním koncertě pro 
důchodce v obcích Kravsko, Plenkovice, Žerůtky a Olbramkostel. Zúčastnili jsme se výtvarné 
soutěže „ Strom roku“ a vystavovali jsme své práce v kapli sv. Václava ve Znojmě. Svými 
výrobky jsme přispěli do vánočních trhů v ZŠ i obci Plenkovice. 
V průběhu celého šk.roku k nám do MŠ dojíždělo loutkové divadlo Rolničky se svým 
programem. 
Děti předškolního věku navštívily první třídu v ZŠ. Účastnily jsme se projektového dne v ZŠ 
ke Dni Země se svými výrobky z odpadových materiálů a užili si program záchranné stanice 
Ikaros o dravcích. 
Ani sportovní aktivity v naší MŠ nechyběly. Po celý šk. rok 2012/2013 měly děti možnost 
navštěvovat tělocvičnu ZŠ a víceúčelové hřiště. Zorganizovali jsme také výlet do muzea ve 
Znojmě s návštěvou historického centra města. Výlet na výlov rybníka v Plenkovicích, výlet 
do Plenkovic. Celý rok jsme sbírali starý papír, baterie a vyřazené elektrospotřebiče, 
pomerančovou kůru a byliny. 
Koncem června jsme se za účasti rodičů rozloučili s předškoláky. Děti dostaly na památku 
album vytvořené pro každé dítě individuálně s fotografiemi z celé doby docházky do naší MŠ.   
 
Docházka dětí za školní rok 2012  -2013 
 
Celkově zapsané děti    :  54 
Průměrná docházka      :  37,8 
 
 
       
Výroční zprávu MŠ zpracovala : Marie Kubišová 
 

 
V Kravsku, dne: 29.8. 2013                                 Mgr. Simona Jakešová  
        …………………………………. 
         Ředitelka školy 
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