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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 19,76 18,01 

Nepedagogičtí zaměstnanci 
 
 

9,42 8,98 

  

	
	
	
Přehled pedagogických pracovníků 
 
Příjmení a jméno Aprobace Funkce 

Červinková Jaroslava, Mgr. Aj, Nj Učitelka 

Dvořáková Blanka, Mgr. Nj, Vv 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, koordinátor 
environmentální výchovy 

Kubáková Jindřiška Učitelství MŠ Učitelka 

Kubišová Marie Vychovatelství Vedoucí úseku MŠ a ŠD 

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. 
předmětů 
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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 

Stehlíková Šárka, Ing. Ch Učitelka 

Valentová Monika Učitelství MŠ Učitelka 

Valentová Jaroslava Učitelství MŠ Učitelka 

Valihrachová Jana, Mgr I.st. Učitelka 

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

 
 
Přehled správních zaměstnanců 
 
Bílá Ludmila Kuchařka 
Binderová Ludmila Vedoucí školní jídelny, 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 

 
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 10 10 2 5 
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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 13 1 0 
2. 22 20 2 0 
3. 17 14 3 0 
4. 15 7 8 0 
5. 24 11 13 0 

Celkem za 1 st. 92 65 27 0 
 
 
 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

6. 22 8 14 0 
7. 17 5 12 0 
8. 29 11 18 0 
9. 18 5 13 0 

Celkem za 2 st. 86 29 57 0 
 
 

b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ :  
 
Vychází 18 žáků 9. třídy: 
 
                     gymnázium                                  2                      
                     čtyřleté maturitní obory               8 
                     učební obory (bez maturity)        8 
 
Čtyřleté maturitní obory                                                               Učební obory 
SPgŠ                                                2 
OA                                                   1                                           SOŠ a SOU Dvořákova Znojmo    4 
SOU a SOŠ Přímětická                   2                                            Střední technická škola Znojmo     2 
SZŠ a VOŠZ Znojmo                      1                                            SOU a SOŠ Přímětická                   2       
SOŠ a SOU Dvořákova Znojmo     1   
Podyjí                                               1        
 
 
 
 
 

c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 

Stupeň chování Počet žáků 
2. 0 
3. 0 
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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 2014 - Pokusy ve výuce chemie na ZŠ a SŠ (Stehlíková) 
• Červen 2014 - Pokusy ve výuce chemie na ZŠ a SŠ (Stehlíková) 
• Červen 2014 - Hygienické požadavky ve stravovacích službách (Binderová) 
• Květen 2014 - Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základní 
škole (Vocílková) 
• Květen 2014 - Úspěšný nástup do ZŠ. Zásady efektivní domácí přípravy. Volnočasové 
aktivity (Minaříková, Kubáková) 
• Květen2014 - Angličtina od začátku - Jak začít (Hellmanová) 
• Květen2014 - Osvědčení pro vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařky (Binderová, 
Šefčíková) 
• Duben 2014 - Specifické poruchy učení (všichni učitelé) 
• Duben 2014 - Jak stanovovat hranice dětem i rodičům (Valentová) 
• Duben 2014 - Didaktické hry v matematice (Valihrachová) 
• Duben 2014 - Relaxační techniky v MŠ (Minaříková, Kubáková) 
• Březen 2014 - Práva a povinnosti ředitele škol v kostce (Vocílková) 
• Březen 2014 - Informační setkávání pro vedoucí pracovníky základních škol 
(Vocílková) 
• Březen 2014 - Prevence násilí od třetí strany na škole (Pešková) 
• Únor 2014 - Matematika pro všechny (Neumanová) 
• Únor 2014 - Základní momenty správního řízení v praxi základní a střední školy 
(Jakešová) 
• Leden 2014 - Prevence kriminality, prekriminality a sociálně patologických jevů 
(Jakešová, Neumanová) 
• Prosinec 2013 - Stížnosti šetřené v rámci ČŠI (Jakešová) 
• Listopad 2013 -Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací I. (Vocílková) 
• Listopad 2013 - Finanční gramotnost hrou (Vocílková) 
• Listopad 2013 -Smart Klub - krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky 
(Fischer, Vocílková, Dvořáková, Červinková) 
• Listopad 2013 -Konference k environmentální výchově (KONEV) (Jakešová, 
Hellmanová) 
• Říjen 2013 - Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení 
(Jakešová, Čermáková) 
• Říjen 2013 - Bezpečně v kyberprostoru (Neumanová) 
• Říjen 2013 - Aktivní učení v matematice (Neumanová) 
• Říjen 2013 - Evaluační a autoevaluační činnost školy s důrazem na hospitační činnost 
(Jakešová) 
• Říjen 2013 - Matematická mozaika aneb aktivní učení v praxi (Neumanová) 
• Srpen 2013 - Školení první pomoci SSŠ Znojmo (Hasprová, Dvořáková, Valentová J.) 
• Červenec 2013 - Repetitorium teréní přírodovědy - Lipka (Stehlíková) 
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VIII.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
 
Kulturní a společenské akce: 
 
MŠ 
kulturní vystoupení pro důchodce v Kravsku, Plenkovicích a Žerůtkách  
rozloučení s předškoláky  
Pohádkové podzimní odpoledne 
Podzimní tvoření s rodiči „Podzimáček“ 
Divadelní představení „Toulavá kytara“ 
Pohádka Vánoční příběh + zpívání koled 
Dudácká pohádka – zpěv lidových písní 
Hledání pokladu „Dračí skála“ 
Pohádka v ZŠ – Zvířátka z naší farmy 
Podzimní pouštění draka 
Návštěva ZŠ v 1.třídě 
Tvořivé dílny – návštěva v ZŠ 
Předvánoční posezení s rodiči „Sněhuláci a vločky“ 
Krteček a neposlušná opička – divadlo Rolničky 
Loutkové divadlo Šikulka 
výstava v kapli sv.Václava ve Znojmě – Dub u Kocandy 
Den matek 
Divadlo Úsměv – „Maminka má dneska svátek“ 
Kouzelnické představení 
Výlet do Plenkovic 
Karneval - Berušky 
Velikonoční program – Poklad od zajíčka 
Čertovská  nadílka 
Vánoční trhy v ZŠ a obci Plenkovice 
Čarodějnický rej 
výlet – plenkovický rybník – výlov 
výlet – Den dětí – Plenkovice 
 
 
 
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 – Lančov 
školní ples – stužkování žáků IX.třídy 
zpívání u vánočního stromu s jarmarkem 
Vánoční trhy v Plenkovicích 
O nejživější zahradu 
Strom roku 2013 – Dub u Kocandy – finále 
72 hodin – Ruku na to 
Den učitelů – Den otevřených dveří 
Tvořivé dílny žáků a seniorů v ZŠ Kravsko – 3x 
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání SOŠ a SOU Dvořákova 
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Stárneme po celý život, stárněme úspěšně 
Divadélko pro školy  
Merlinovy hry – 1.stupeň 
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, Hvězdárna Brno, přehlídka středních škol, 
Vojenské muzeum Arsenal Vídeň, Technické muzeum Brno ) 
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 
Mikulášská nadílka 
charitativní akce Květinový den  
projektový den Náš region  
projektový týden (Odpady  - problém nás všech) 
výstavba učebny v přírodě pro školu i veřejnost 
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. 
Dopravní soutěž mladých cyklistů 
Školský pohár České pojišťovny 
florbalové soutěže – Orion Cup 
branný závod 
plavecké závody 
Karolinka Cup 
Den dětí – atletické závody pro žáky ZŠ 
Atletické závody Zlatá čtyřka pro školy v regionu 
Pohár rozhlasu 
Halová kopaná 
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 
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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 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 jakou mají domácí úlohu.  

Jako každoročně byl ples SR zdařilou společenskou akcí. Velký úspěch mělo Zpívání u 
vánočního stromu s jarmarkem a Den otevřených dveří. Novinkou byl projekt Tvořivé dílny 
žáků a seniorů v ZŠ Kravsko. Žáci školy společně se seniory strávili čtyři dny při společných 
aktivitách.  

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

Žáci III.třídy se pravidelně scházeli s rodiči v tělocvičně na florbalová utkání. 

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 dary do tomboly na ples Sdružení 
rodičů. Mateřskou školu podporují rodiče darováním výtvarného materiálu a pomůcek. 
Sdružení rodičů finančně podpořilo nákup čtyř tabulí do tříd a nových lavic do 1.třídy. 

 

 
 
 
 
 

Účast na olympiádách a soutěžích 

 
Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2013/2014 

Název soutěže 

Počet žáků 
 

Umístění v okresním 
(nebo oblastním) kole 

MŠ 
Pomáháme přírodě 

10 2.,3. 

Soutěž s princem Paranitem 10 1. 

Znojemský slavíček 2 3. 

ZŠ 
Logická olympiáda 

25  

Matematická olympiáda 7 2.,3.,5.,5. 

Biologická olympiáda 9 3.okres k., 5.krajské 
kolo 
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Pythagoriáda 60 1.,2.,4. 

Matematický klokan 84  

Jáma lvová 4 20.celorep.kolo 

Přírodovědný klokan 43  

Dopravní soutěž 4 1.,okres.,6.kraj 

Dračí lodě 25 6. 

Okresní kolo basketbalu 12 2. 

Okresní kolo v halové kopané 8 3. 

Karolinka cup 12 2.,3. 

Olympijský šestiboj 8 2. 

Vémyslická lyra 26 4. 

Školský pohár České pojišťovny 8 1. 

Dějepisná olympiáda 16  

Olympiáda z českého jazyka 17  

Olympiáda z AJ   

Recitační soutěž 20  

Dva světy 6  

Výtvarná soutěž NP Podyjí 15  

Znojemský slavíček 36 Postup do finále 

McDonalds CUP 11 Postup do finále 
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IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti  
 

 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti: 

 
Ve školním roce byla provedena inspekční činnost: 
a) inspekční činnost provedena ČŠI : 8. – 10.4.2014 

 
b) kontrolní činnost provedena ČŠI  :     8. – 10.4.2014 

 
Předmět inspekční činnosti: 
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou a základní 
školou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu 
s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) 
školského zákona. 
Závěry:  
a) K silným stránkám školy patří: 

 zapojení do projektů, 
 podpora přírodovědné gramotnosti, 
 podpora logopedické prevence v MŠ, 
 empatický přístup učitelek MŠ k dětem, 
 spolupráce s rodičovským sdružením. 

b) Ředitelka školy odstranila v průběhu inspekční činnosti formální nedostatky 
ve školních vzdělávacích programech, školní matrice ZŠ a bezpečnostní rizika 
v MŠ. 
c) Nedostatek zjištěný v činnosti školy, k jehož odstranění je potřeba přijmout 
opatření: 

 matrika MŠ (Evidenční listy dětí neobsahovaly povinné údaje). 
d) Pro zlepšení stavu školy ČŠI doporučuje: 

 v MŠ využívat záznamů o dětech ve prospěch individualizace jejich vzdělávání, 
 podporovat rozvoj jejich sebeobslužných dovedností, 
 podpořit DVPP v MŠ, 
 uplatňovat efektivnější metody a formy práce s žáky na II. stupni ZŠ, 
 zintenzivnit podporu žákům se SVP ve výuce na II. stupni ZŠ, 
 zefektivnit kontrolní systém ředitelky školy. 

e) Od poslední inspekční činnosti došlo ke změně ve vedení školy a k výraznému zlepšení 
materiálních podmínek (vybudování školního hřiště, hracího hřiště pro ŠD, sociálního zázemí 
u tělocvičny, nástavby v hlavní budově, jedné třídy v MŠ). 
 

c) další kontroly: 
 

Oblastní inspektorát práce: 20.5.2014 – nebyla prokázána porušení vyplývající 
z právních předpisů. 

 
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.  
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           28.2.2014 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice JmK – zaměření na ŠJ a ŠD.   
           Nebyly zjištěny nedostatky.  
 
           25.4.2014 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice JmK – zaměření na MŠ.   
           Nebyly zjištěny nedostatky.  
 
           28.2.2014 proběhla na základě pověření starosty Obce Kravsko veřejnosprávní 
          kontrola – nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 
X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 

 
 
 
 
a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu 

Finanční prostředky za IČ  Poskytnuté Použité Vratky 
dotací 

 k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2013 celkem 
Poskytnuté NIV dotace na přímé 
náklady na vzdělávání 

10 243 000 10 243 000 0

a) Závazné ukazatele, z toho:  

mzdové prostředky celkem 7 427 000 7 427 000 0

platy 7 410 000 7 410 000 0

OPPP 17 000 17 000 0

b) Orientační ukazatele, z toho:  

Odvody na pojistné 2 505 453 2 505 453 0

Odvody na FKSP 74 412 74 412 0

ONIV 236 135 236 135 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 Tvořivé dílny žáků a 
seniorů v ZŠ Kravsko. 
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Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: 
 

 
Mimorozpočtové 

zdroje 
Název projektu 

Finanční prostředky 
v Kč  

celkem využité 

Nadace Partnerství Tvořivé dílny žáků a seniorů v ZŠ Kravsko 50 000 50 000 

Nadace Partnerství Strom roku – Dub u Kocandy 10 176 10 176 

 
 
 
 
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, školní jídelny a školní jídelny – výdejny. 
Škola sídlí v klidné části obce. ZŠ realizuje školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání s motivačním názvem „Moje škola“. Ve školním roce 2013 – 2014 poskytovala 
podporu 31 žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, z nichž 10 žáků vzdělávala podle 
individuálních vzdělávacích plánů .  
ZŠ je 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 je absolventkou funkčního studia pro ředitele škol a v rámci 
celoživotního vzdělávání zahájila studium pro vedoucí pedagogické pracovníky. Zástupkyně 
ředitelky je výchovnou poradkyní.  
Poradenské služby ZŠ zajišťovaly výchovná poradkyně, která je současně i zástupkyní 
ředitelky školy, a s ní školní metodička prevence. Výchovná poradkyně se věnovala 
kariérovému poradenství a evidenci žáků se SVP. Ve spolupráci s poradenskými 
zařízeními koordinovala vypracování a pravidelné vyhodnocování IVP pro integrované 
žáky. ZŠ identifikovala žáky s riziky neúspěšnosti a následně hledala ve spolupráci s jejich 
zákonnými zástupci řešení. Školní metodička prevence ve spolupráci s ostatními pedagogy 
průběžně realizovala Minimální preventivní program. Důraz byl kladen na vstřícné jednání 
s žáky, vzájemnou komunikaci a na účinnou spolupráci s jejich rodiči. Vzniklé problémy 
se ZŠ snažila okamžitě řešit, aby eliminovala jejich případné narůstání.  
ZŠ spolupracovala s Policií ČR, pedagogicko-psychologickou poradnou, OSPODem atd.  
Vzdělávací nabídka školy vycházela z realizovaných školních vzdělávacích programů. 
Za své priority vzdělávání považuje škola oblast ICT, environmentální výchovu 
a sportovní vyžití žáků. Tomu také odpovídala nabídka aktivit pro žáky v rámci kroužků 
a pro volbu povinně volitelných předmětů.  
Škola při vzdělávání naplňovala cíle školních vzdělávacích programů, vedla žáky k utváření 
jejich klíčových kompetencí. Dalším hodnotícím měřítkem jsou úspěchy žáků v oblastních, 
okresních a krajských kolech soutěží a olympiád. 
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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 2 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. 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 10 243 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 cca 1 165 tis. 
Kč. Škola rovněž využila jako další zdroj financování finanční prostředky Evropské unie ve 
výši 18,7 tis. Kč. Z nadace Partnerství získala 50 tis. Kč na projekt Tvořivé dílny žáků a 
seniorů  a z prostředků ministerstva životního prostředí vyčerpala částku 70 tis. Kč 
na projekt Zahrada přírodní učebnou a domovem pro živočichy. V roce 2014 financovalo 
sdružení rodičů interaktivní tabule v hodnotě téměř 100 tis. Kč. 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 i pochopení 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, zapojila se do 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 přispívala 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  

 
 
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. 
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Přihlášené děti: 
Na začátku školního roku bylo zapsáno 75 žáků a na konci 79 žáků. Z tohoto počtu je 33 
dívek a 46 chlapců. Pracovala tři oddělení.  
I. oddělení  počet dětí 30 v. vych. Marie Kubišová 
II. oddělení  počet dětí 30 vych. Lucie Minaříková, Monika Valentová 
III. oddělení-kroužky počet dětí 19 učitelé  1.- 5. třídy 
Kroužky – Klubíčko, sportovní hry, výtvarný kroužek, sportovní kroužek, keramika 
 
Úplata za zájmové vzdělávání: 
Úplatu za zájmové vzdělávání stanovenou na částku 50.- Kč/měsíc zaplatilo 78 dětí, 1žák 
nemá platbu uhrazenou.  
 
Výchovně vzdělávací 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 
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. 
Aktivity školní družiny byly mnohotvárné a organizačně proměnlivé. Vychovatelky 
zajišťovaly nejen bezpečnost dětí a sociální služby, ale i výchovně-vzdělávací činnost. 
Sledovaly a hodnotily zvládnutí organizace režimových momentů i dodržování pravidel 
společenského chování. Kontrolovaly, zda organizace jednotlivých činností a uspořádání dětí 
jim dává dostatek příležitostí ke vzájemné komunikaci a podpoře kamarádských vztahů. Při 
spontánních aktivitách navozovaly, podněcovaly a usměrňovaly děti. Každá činnost byla 
ukončena zhodnocením a motivačním faktorem byla pochvala. 
Časové rozvržení a uspořádání činností se řídilo požadavky psychohygieny tak, aby byl 
podporován zdravý tělesný, duševní i sociální vývoj dítěte. Bylo přihlíženo k biorytmům 
člověka a ke křivce výkonnosti. Při plánování činností vycházely vychovatelky z obecných 
cílů, pedagogicko-psychologických poznatků a konkrétních podmínek naší školní družiny i ze 
znalostí individuálních zvláštností dětí. Velká pozornost byla věnována pobytu dětí venku 
s ohledem na počasí a roční období. Maximálně jsme využívali především školní hřiště, která 
nám dává spoustu možností. 
Nejlepší motivací je radost z činností, zájem o ně a měřítkem úspěchu je ocenění. 
Vychovatelky využívaly soutěživost, chuť k vytváření množství rukodělných výrobků nejen 
pro sebe, své rodiče, ale i pro spolužáky a společenské příležitosti. Vytvářely atmosféru 
spolupráce a vzájemné pomoci i výchovy dětí k využívání volného času. V průběhu školního 
roku jsme organizovali pro děti akce společné pro všechna oddělení, vlastní výstavy a soutěže 
v odděleních. Přispívali jsme svými výrobky jako dárečky při akcích školy. V keramické 
dílničce zvládly děti výrobu mnoha dekorů a předmětů.  
 
Spolupráce s učiteli, rodiči a dalšími subjekty - prezentace 
Vychovatelky využívaly při spolupráci všech rozmanitých pedagogických prostředků a 
vzájemného respektu mezi vychovatelkou a učitelem. Prováděly konzultace s třídními učiteli 
spojené s hledáním výchovného řešení problémů. Informovaly učitele o orientaci dítěte 
v době zájmových činností, schopnostech, úspěších i neúspěších v oblastech trávení volného 
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času. Informovaly rodiče o svých záměrech především na informační nástěnce u školní 
družiny nebo internetových stránkách školy. V případech řešení větších problému byly rodiče 
vyzvání k návštěvě a konzultaci s vychovatelkou popřípadě i ředitelkou školy. Drobné 
vzájemné informace byly vyřizovány i telefonicky. Vychovatelky pomáhaly s výrobky, které 
vytvořili v zájmových činnostech žáci k zajištění výzdoby školy, školního vánočního trhu, 
Jarmarku v obci Plenkovice, výzdobou obchodu v Kravsku, dárkové výrobky pro děti při 
zápisu do první třídy, při zápisu do mateřské školy, výzdoba sálu Kulturního domu v Kravsku 
pro pořádání Posvícení, vánočních přání pro obecní úřady, vánoční  pošta, výroba 
velikonočních přání pro bývalé pracovníky školy při společenském setkání. 
 
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 úseku předšk. a mimošk. vzdělávání      Marie Kubišová 
Druh a typ MŠ                      Celodenní MŠ – 2 třídy, počet dětí - 54 
 
Charakteristika školy: 
 
Školní rok byl zahájen 2.9.2013 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   
 
Cíl mateřské školy: 
 
Vytvářet dětem takové prostředí, aby se v něm cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Podporovat 
kamarádské vztahy a vytvářet pohodovou atmosféru v MŠ. Vést děti, aby se chovaly podle 
zásad zdravého životního stylu a poskytovat dětem přirozený vzor. Podporovat tvořivost, 
experimentování dětí, samostatnost, vlastní názor, kladný vztah k přírodě a svému okolí. 
Analýza školního roku: 
 
Výchova a vzdělání dětí v naší MŠ se řídí vlastním školním programem „Dětství je krásná 
pohádka“, zpracovaným na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání. Učitelky zařazují vzdělávací záměry do integrovaných tematických bloků, které 
umožňují dětem různorodé činnosti a příležitosti. Prioritou je pro nás vždy zájem dítěte. Ve 
výchovně-vzdělávací práci uplatňujeme situační učení, spontánní činnosti, didakticky cílenou 
činnost, aktivity spontánní i řízené. Rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní 
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schopnosti dětí a dbáme na dodržování stanovených pravidel. Velmi dobré výsledky máme 
v oblasti logopedické prevence. Také v  loňském školním roce byl kladen důraz na vytváření 
radostné, laskavé, vstřícné a tvořivé atmosféry ve třídách.  
Spolupráce s rodiči je v naší MŠ velmi dobrá, připravujeme mnoho společných akcí – 
Pohádkové podzimní odpoledne, předvánoční posezení s rodiči s programem připravovaným  
s dětmi, Velikonoční tvoření s rodiči, rozloučení s předškoláky – i s karnevalem. Pro děti 
připravujeme různé akce – čert a Mikuláš v MŠ, čarodějnický rej, karneval, Dětský den, cesta 
za pokladem, výlet do Plenkovic. Samozřejmostí je sportování a pohybové aktivity na 
školním hřišti, na zahradě, vycházky do lesa a blízkého parku. Aby se mohly zúčastnit 
divadelních představení všechny děti, jezdily za námi pohádky do MŠ – maňáskové divadlo 
Rolničky, Úsměv, Šikula, shlédli jsme kouzelnické vystoupení a navštívil nás i dudák 
z jižních Čech. 
Spolupráce funguje i s ostatními obcemi – děti vystoupily na předvánočním posezení 
v Plenkovicích, Kravsku a Žerůtkách. Pomohli jsme i při sběru starého papíru ( 1800 kg ), 
sbíráme vybité baterie, víčka, vyřazené elektrospotřebiče, pomerančovou kůru a léčivé byliny 
– samozřejmě za vydatné pomoci některých rodičů. 
 
 
 
       
Výroční zprávu MŠ zpracovala : Jaroslava Valentová 
 
 
 
 
 
 

 
V Kravsku, dne: 28.8. 2014    
 

                                     Mgr. Simona Jakešová  
        …………………………………. 
         Ředitelka školy 


