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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, 530 512 260 

Adresa pro dálkový přístup: 

 

zskravsko@zskravsko.cz 

Webové stránky školy: 

 

www.zskravsko.cz 

Zřizovatel školy: 

 

Obec Kravsko 

Ředitel školy: 

 

Mgr. Simona Žalmánková 

Zástupce ředitele: Mgr. Blanka Vocílková 

Vedoucí vychovatelka ŠD, ŠK: 

 
Darina Povolná 

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 ( Mgr.Jindřiška Nevrklová, Žaneta 

Procházková, Lenka Závěrková ) 
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Charakteristika školy: 

 

 

 

 

Dvoutřídní mateřská škola – 51 dětí 

Úplná základní škola – 236 žáků 

Školní družina – 90 žáků 

Školní klub 

Školní jídelna 

ŠJ – výdejna  

 

 

 

- školní jídelnu 

 

 
 
II.   Přehled vzdělávání 

 
 

Základní vzdělávání Školní vzdělávací program ZV: 
„Moje škola – ŠVP pro základní vzdělávání“ 
 

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 
 

Zaměstnanci ZŠ 20 19,64 

Zaměstnanci MŠ 6 6,88 

Zaměstnanci ŠD a ŠK 4 2,1 

Zaměstnanci ŠJ 4 4,2 

Celkem 34 32,82 
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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  

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. 

Hubrová Hana, Bc. Bi - Ch Učitelka 

Juráš Jindřich, Mgr. ČJ - D Učitel 

Kubáková Jindřiška Učitelství MŠ Učitelka MŠ 

Kubišová Marie Mimoškolní 
výchova 

Vychovatelka ŠD 

Langová Eva Vychovatelství Vychovatelka ŠD 

Minaříková Lucie Učitelství MŠ Učitelka MŠ 

Melušová Břetislava, Mgr. Č – D - Rj Učitelka, vedoucí PK 
spol.věd.předmětů 

Mondeková Vendula, Mgr. Spec.ped. Speciální pedagog 

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

Novotná Jiřina, Mgr. Vkz -Bi Učitelka - MD 

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 

Procházka Tomáš, Mgr. TV učitel 
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Švarcová Michaela Sociální činnost Asistent pedagoga, školní asistent 

Valihrachová Jana, Mgr I.st. Učitelka 

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

Ziková Jana, Mgr. Spec.ped. Speciální pedagog, vych., MD 

Zvěřinová Jitka  Školní asistent 

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

 
 
Přehled správních zaměstnanců 
 

Janišová Lenka Pomocná kuchařka 

Binderová Ludmila Vedoucí školní jídelny, sekretářka - pokladní 

Kunovská Helena Školnice MŠ 

Kyněrová Andrea Hlavní kuchařka 

Nečasová Alice Kuchařka 

Molíková Petra Pomocná kuchařka 

Ondřejková Aneta Uklízečka 

Polášková Jana Kuchařka 

Šefčíková Hana Uklízečka 

Šefčíková Marie Uklízečka 

Tušar Alois Školník, topič 

Vídeňská Lenka, Bc. Ekonomka 

 
 
 
 
 
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. 2019 

Počet 
zapsaných 

žáků 

Počet 
přijatých 

žáků 

Počet  
1. tříd 

k 1. 9. 2020 

280 1 23 22 1 
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b) Mateřské škola 
 

Kapacita školy Počet tříd 
k 1. 9. 2019 

Počet 
zapsaných 

dětí 

Počet 
přijatých dětí 

Počet tříd 
k 1. 9. 2019 

Počet volných 
míst 

52 2 19 14 2 1 

 
 
 
 
 
V.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

a) Prospěch žáků na základní škole 
 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

1. 23 22 0 1 

2. 28 26 2 0 

3. 18 16 2 0 

4. 18 12             6 0 

5. 28                 20 8 0 

Celkem za 1 st. 115 96 18 1 

 
 
 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

6. 30 11 18 1 

7.A 21 7 14 0 

7.B 24                  14            10 0 

8. 21 10 11 0 

9. 26 15 11 0 

Celkem za 2 st. 122 57 64 1  

 
 
 

b) Rozmístění žáků 9. třídy:  
 

Vychází 26 žáků 9. třídy + 1 žák 8. třídy 
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Údaje o výsledcích přijímacího řízení na SŠ – 9. třída:  

 
Gymnázia 

SOŠ 

(maturita) 

SOU 

(výuční list) 

neumístění celkem 

9. tř. 6 12 8 0 26 

% 23 46 31 0 100,0 

 

 

Maturitní obory 9. třída: 

 

 
GPOA SZŠ 

SŠ 

Přímětická 

SŠ  

Dvořákova 

Mimo 

Znojmo 

CELKEM 

9. tř. 2 1 3 3 3 12 

% 17 8 25 25 25 100,0 

 

 

  Učební obory 9. třída: 

 

 
SOU 
Dvořákova 

SOU  

Přímětická 

SOU 

Třebíč 

celke

m 

9. tř. 2 4 2 8 

% 25 50 25 100,0 

 

 

  Učební obory 8. třída: 1 žák Uhlárka – obor zedník 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                   

c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 
 

Stupeň chování Počet žáků 

2. 0 

3. 3 
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d) Celkový počet neomluvených hodin 

Počet žáků Celkem hodin 

1 258 

 
 
 
VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

- Viz přílohy 
 
 
VII. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků 

 

 červen 2021- Matematika a literatura (Neumanová) 
 květen 2021 - Diferencovaná matematika 1., 2. část (Neumanová) 
 květen 2021 - Kooperativní a pároví metody učení (Neumanová) 
 květen 2021 - To nejlepší z M - kroužků (Neumanová) 
 květen 2021 - Co všechno nám v češtině zanechali naši předkové? (Brzobohatá) 
 květen 2021 - Jaroslav Heyrovský - Od elektrolýzy přes objev polarografie až k Nobelově ceně 

(Hubrová) 
 květen 2021 - Jak vyučovat jazyk žáky s poruchami učení (Červinková) 
 květen 2021 - Jak vyučovat jazyk v problémovém věku (Červinková) 
 květen 2021 - Rozvoj informatického myšlení na druhém stupni základní školy (Procházka) 
 květen 2021 - Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy (Brzobohatá) 
 květen 2021 - Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele (Žalmánková, Vocílková) 
 duben 2021 - Amos - soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník (Hasprová) 
 duben 2021 - Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy algoritmizace a programování (Fischer) 
 duben 2021 - Badatelsky orientované vyučování (Hubrová) 
 duben 2021 - Náběh vzdělávání se ŠVP upraveným podle RVP ZV 2021 (Žalmánková, Vocílková) 
 duben 2021 - Badatelsky orientované vyučování (Žalmánková) 
 duben 2021 - Základy programování v jazyce Python (Fischer) 
 duben 2021 - Úvod do algoritmizace a programování (Fischer) 
 duben 2021 - Tvoříme webové stránky (Fischer) 
 duben 2021 - Náběh vzdělávání se ŠVP upraveným podle RVP ZV 2021 (Žalmánková, Vocílková) 
 duben 2021 - Bezpečně v kyber (Hubrová) 
 březen 2021 - Jak zaujmout žáky nejen při distanční výuce (Hubrová) 
 březen 2021 - Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky (Mondeková) 
 březen 2021 - Jak zaujmout žáky nejen při distanční výuce (Jakešová, Valihrachová, Neumanová, 

Hasprová) 
 březen 2021 - Co potřebuje  umět a znát adaptační koordinátor ve škole (Mondeková) 
 březen 2021 - Finanční gramotnost (Neumanová) 
 březen 2021 - Geometrie v Jednotné přijímací zkoušce pro deváťáky (Neumanová) 
 březen 2021 - Informace pro zástupce ředitele (Vocílková) 

 březen 2021 - Digitální technologie ve výuce cizích jazyků (Červinková) 
 březen 2021 - Dokumentace v MŠ (Kubáková) 
 únor 2021 - Sdílení dobré praxe ZŠ Jevišovice, ZŠ Vrbovec (Jakešová, Vocílková, Fischer) 
 únor 2021 - Quizizz (Vocílková, Fischer, Hellmanová) 
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 únor 2021 - Změny ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných (Vocílková) 

 únor 2021 - Praktické tipy na distanční výuku cizích jazyků (Červinková) 
 únor 2021 - Právní poradna – pracovněprávní aspekty společného vzdělávání (Jakešová) 
 únor 2021 - Šablony III (Jakešová) 
 leden 2021 - Jak zaujmout žáky při distanční výuce (Vocílková) 
 prosinec 2020 - Přijímací zkoušky na SŠ ve školním roce 2020/21 (Vocílková) 
 listopad 2020 - Šablony v nouzovém stavu (Jakešová) 
 listopad 2020 - Workshop pro učitele přírodovědných předmětů ZŠ (Hubrová) 
 listopad 2020 - Legislativni novinky školního roku 2020-2021 (Jakešová) 
 listopad 2020 - Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce (Červinková, Juráš) 
 říjen 2020 - Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce (Červinková) 
 říjen 2020 - Distanční vzdělávání (Jakešová) 
 říjen 2020 - Windows Server 2016 - Instalace, konfigurace a správa serveru (Fischer) 
 září 2020 - Právní poradna (Kubáková) 
 září 2020 - Právní poradna pro vedoucí školských zařízení (Vocílková) 
 srpen 2020 - Dětská kresba aneb výtvarný projev jako nástroj poznání dítěte v pedagogické praxi III. 

(Kubáková) 

 
 
 
 

VIII.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
 
Kulturní a společenské akce: 
 
MŠ 
 

 vánoce v MŠ 

 čarodějnické dopoledne 

 oslava Dne dětí 

 malování na chodník 

 karneval 

 hledání pokladu 

 beseda s pracovnicí knihovny ve Znojmě s předáváním odměn za výtvarnou soutěž „Vyzdob si svou 

knihovnu“ /1.,2. a 3. místo/ 

 výtvarná soutěž „Les nás baví“ /čestné uznání/ 

 miniatletické závody 

 výlet do Plenkovic /obě třídy/ 

 pohádka“Princezna Rozmařilka“ 

 rozloučení s předškoláky 
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AKCE, KTERÉ SE NEMOHLY USKUTEČNIT: 

 vycházky s lesníkem  

 návštěva knihovny ve Znojmě 

 vánoční výstava 

 hudební vystoupení Kolotoč 

 návštěva budoucích prvňáčků ve škole 

 divadelní představení „Úsměv“ 

 plánované akce s rodiči 

 vystoupení pro seniory 

 
 
ZŠ 
 
Září: 
Dopravní výchova - 4.třída 
Plavání - 2.,3.třída 
Vlastivědná vycházka Vlašňov - 4., 5.třída 
Vítání občánků – kulturní vystoupení 
 
 
Říjen: 
Projekt 72 hodin 
 
Listopad: 
 
 
Prosinec: 
Vánoční pošta pro žáky a zaměstnance školy 
Mikulášská nadílka 
 
 
Leden: 
 
Únor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sběrové aktivity školy za účasti veřejnosti – sběr papíru, vysloužilých elektrospotřebičů, vybitých baterií, použitého 
oleje, tvrdého pečiva, léčivých bylin a pomerančové kůry. 
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Spolupráce se zákonnými zástupci: 
 
Ve školním roce 2020/2021 byla i spolupráce se zákonnými zástupci poznamenaná epidemiologickou situací. Běžné 
schůzky SR, které dříve probíhaly naprosto pravidelně, se nyní přesunuly do online prostředí. Rodiče měli možnost 
se přihlásit prostřednictvím MSTeams na konzultaci s vyučujícími, třídními učiteli. Pomocí stejné platformy 
probíhala i komunikace pomocí chatu kdykoliv to bylo ze strany rodičů, učitelů potřeba. Zákonní zástupci byli 
vyzýváni ke komunikaci a společně s pedagogy nejen školního poradenského pracoviště hledali možnosti zlepšení 
distančního vzdělávání svých dětí. Škola dvakrát iniciovala dotazníkové šetření jak mezi rodiči tak mezi žáky, aby 
nastavila co nejlepší systém vzdělávání a hlavně zpětné vazby od žáků a zákonných zástupců.  

Za dlouhodobé vynikající výsledky ve sběru starého papíru a léčivých bylin a vysloužilých spotřebičů vděčíme 
především podpoře rodičů a široké veřejnosti. Vlivem pandemie jsme sběr nemohli uspořádat přímo ve škole, ale 
společnost ZN Metal s.r.o. nám umožnila, aby rodiče vozili sběr přímo do jejich sběrného dvora a následně tak 
posílají měsíčně výtěžek na účet Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Kravsko.  
Stejně tak pomáhají rodiče s péčí o přírodovědné koutky. Někteří zákonní zástupci školu podporují i materiálně 
např. dary do tomboly na ples Sdružení rodičů. Mateřskou školu podporují rodiče darováním výtvarného 
materiálu a pomůcek.  
Rodiče nám pomáhají i s realizací komunitních setkání, nebo přispějí přednáškou z řad odborníků z praxe. 
Sdružení rodičů finančně zaštítilo nákup nábytku do některých tříd v hodnotě 48 071,- Kč a odměn pro žáky. 
Rodiče ochotně doprovázejí vlastními automobily své děti na školní soutěže a různá vystoupení. 
Informace podáváme rodičům také prostřednictvím aktualizovaných webových stránek školy. 

Nová spolupráce vznikla při vedení zájmových kroužků. Kroužek robotika vedli dva ze zákonných zástupců žáků. 

 
 

Účast na olympiádách a soutěžích 

 
Přehled soutěží ve školním roce 2020/2021  - epidemiologická opatření – většina soutěží zrušena 

Název soutěže 

Počet žáků 

 

Umístění v okresním 

(nebo oblastním) kole 

MŠ   

výtvarná soutěž „Les nás baví“   Čestné uznání 

Miniatletické závody   

ZŠ   

Logická olympiáda 4  

Biologická olympiáda 4  
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Pangea  10  

Zážitky z prázdnin - Vv   

Příroda kolem nás - Vv   

   

   

   

   

 
 
 
 
IX. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti  

 
 

Ve školním roce byla provedena kontrola: 
 

 
1. 11.9.2020 - 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. 30.6.2020, 10.12.2020, 24.8.2021 -  proběhla na základě pověření starostky Obce Kravsko veřejnosprávní 
kontrola – nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. 
 

3. 4.5.2021 – kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného  
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X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 
 
 
a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu 

 

Finanční prostředky za IČ  Poskytnuté Použité Vratky 
dotací 

 k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2020 celkem 

Neinvestiční dotace celkem: 20 523 219,00 20 523 219,00 0 

Podpora výuky plavání v základních 
školách 

12 160,00 12 160,00 0 

Přímé výdaje na vzdělávání: 20 511 059,00 20 511 059,00 0 

V tom: platy 14 667 389,00 14 667 389,00 0 

             OON 17 800,00 17 800,00 0 

             Orientační ukazatele ( odvody, 
FKSP, ONIV ) 

4 963 594,00 4 963 594,00 0 

 
b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 
Viz příloha: 
 
 

 
 
XI.      Údaje o realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů     
 

Název projektu:   Využití ICT ve vzdělávání ve škole v Kravsku 
Název operačního programu:  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Číslo programu:    02 
Název výzvy:    Výzva č.02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 
Číslo výzvy:    02_18_063 
Název projektu:    Využití ICT ve vzdělávání ve škole v Kravsku 
Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009287   
Doba realizace projektu:    1. 9. 2018 – 31. 8. 2020……prodlouženo do 21.12.2020 
Celkové způsobilé výdaje :  1 544 888,- Kč 
 
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně 
profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity 
rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností. 
 
Aktivity: 
 
Školní asistent - personální podpora MŠ  
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita 
umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním 
neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do 
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základní školy.   
 
Komunitně osvětová setkávání 
Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy. Mateřská škola organizuje 
volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného 
týmu (organizace, spolku apod.). Děti z mateřské školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako 
samotní aktéři. 
 
Projektový den mimo školu 
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového 
vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání probíhá v oblasti 
podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí. 
 
 
 
Projektový den ve škole 
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového 
vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání probíhá v oblasti 
podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí. 
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - projektová výuka 
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného 
sebevzdělávání. 
 
 
Nové metody ve výuce v ZŠ – ICT 
Cílem šablony je prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků základních škol prostřednictvím 
vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu. Obsahem šablony je spolupráce pedagogického pracovníka, 
který má zkušenosti a potřebné znalosti v konkrétní oblasti forem a metod práce (dále jen "pedagog-expert") s 
dalšími dvěma kolegy (dále jen "pedagog-začátečník"). Šablonou budou podpořeny nové formy a metody práce 
pedagoga. 
 
 
Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ 
Cílem této aktivity je umožnit základním školám působení ICT technika ve výuce, eliminovat technické problémy a 
zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce s digitálními technologiemi. 
 
 
Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 32 hodin/32 týdnů 
Využití ICT ve vzdělávání v ŠK/ŠK - 32 hodin/32 týdnů 
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Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s 
využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na 
rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové 
inovativní scénáře výuky. 
 
 
Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 
Klub pro žáky ZŠ - klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení 
Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji 
klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky 
vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. 
 
 
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka 
může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může 
napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných 
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika 
a cizí jazyk. 
 
 
Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK 
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků školních družin a školních klubů (a pedagogických 
pracovníků základních škol a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových 
kompetencí účastníků. Díky spolupráci se zlepšuje kvalita vzdělávání, která má pozitivní vliv na výsledky účastníků. 
 
 
Projektový den mimo ŠD/ŠK 
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového 
vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání probíhá v 
oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků. 
 
 
Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her 
Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má formu volnočasové 
aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také 
promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje účastníků i profesní rozvoj 
pedagogických pracovníků. 
 
 
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ 
Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů 
spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola organizuje odborně zaměřená tematická 
setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy. 
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Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv 
Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově 
dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení. 
 
 
Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK 
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků školních družina školních klubů a odborníků z praxe. 
Díky spolupráci se zlepší kvalita vzdělávání, která má pozitivní vliv na výsledky účastníků i pro jejich budoucí 
uplatnění na trhu práce. 

 

 

 
 
 
Škola je zařazena 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 2020 – 2021 poskytovala podporu 29 žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami, z nichž 22 žáků vzdělávala podle individuálních vzdělávacích plánů. Předmět speciálně pedagogická 
péče navštěvovalo 19 žáků a pedagogickou intervenci 9 žáků.   
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 16 pedagogickými pracovníky, všichni jsou absolventy magisterského studia, jen jeden pedagog si 
bude magisterské studium ukončovat v tomto školním roce.  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. Ve třídách pracují tři asistentky pedagoga. 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 
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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.  
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 odbornou 
učebnu informatiky a 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 všech třídách jsou dataprojektory. K výuce tělesné výchovy 
má škola velmi dobré podmínky, využívá tělocvičnu a víceúčelové hřiště u školy. 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. Ve spolupráci se zřizovatelem škola získala dotaci na vybudování nové učebny 
přírodních věd, jejíž budování se díky koronavirové situaci opožďuje. Škola při svém provozu využívá více zdrojů 
financování. Jednak to byly dotace na přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu ve výši 20 523 219,00Kč a 
dále finanční prostředky na zajištění provozu od zřizovatele 1 535 tis. Kč. Využívá i získané prostředky z vlastní 
činnosti a tržeb za služby. V tomto školním roce přispěly na rozvoj školy i obce Žerůtky, Hluboké Mašůvky, 
Plenkovice a městys Olbramkostel. Škola rovněž využívá jako další zdroj financování finanční prostředky Evropské 
unie. V roce 2020 – 21 financovalo sdružení rodičů skříňové sestavy v hodnotě 48 071,- 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. Během posledního roku škola plně přešla na online komunikaci pomocí platformy MS Teams . 
V příštím školním roce bude zavedena elektronická žákovská knížka a třídní kniha. 
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. Také ve školním roce 2020 – 2021 musely být některé akce zrušeny nebo 
odsunuty na neurčito vzhledem k mimořádným opatřením v důsledku epidemiologické situace.  
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XIII.  Zpráva o činnosti školní družiny a školního klubu 
 

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, 
upravené hřiště s brankami, koši a běžeckou dráhou. K dispozici je i keramická dílna a speciální učebny. Využíváme 
i přilehlý park a les. 
Školní klub byl zřízen 2015 pro žáky druhého stupně. Pro svoji činnost využívá klubovnu školního klubu, která se 
nachází v prvním patře nad vestibulem. Využívá však také venkovní prostory a tělocvičnu, dále pak učebny 
vybavené smart tabulemi. 
 
Personální zajištění a činnost ŠD: 

Činnost školní družiny a stejně tak i školního klubu je zajišťována kvalifikovanými vychovatelkami. Zájmové 
vzdělávání ve školní družině a klubu naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským 
zákonem. Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány a rozvíjeny 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: Podzimáček – výroba skřítků z přírodnin, Drakiáda, maškarní karneval plný her a tancování, soutěž 
v luštění rébusů, turnaj ve stolním fotbálku, výrobky do vánočního jarmarku, výroba dárečků k zápisu do první 
třídy. 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.  Během všech činností prováděných ve školní družině dbáme o dodržování hygienických 
předpisů, zásad bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. V tomto školním roce jsme odebírali pro starší žáky časopis 
ABC. Žáci v tomto časopise rádi vystřihují různé modely aut, domů nebo kostry zvířat.  
 
Mezi nejčastější aktivity ve školní družině patřila výtvarná činnost, zaměřená na různé techniky malování. Dále 
pracovní činnost, kde jsme využívali lepení, stříhání a jiné práce s papírem a také hudební, kdy jsme si připomněli 
známé i méně známé písničky nebo koledy za doprovodu hudby z YouTube. Prioritně jsme se snažili trávit s dětmi 
co nejvíce času venku, k tomu nám sloužilo školní hřiště. Zde si děti hrály podle svého zájmu. Také poznávaly 
květiny, stromy, rostliny a zvířata. 
 
 
 
Přihlášené děti: 

V letošním školním roce měla školní družina tři oddělení. První oddělení vedla paní vychovatelka Darina 
Povolná, druhé oddělení p. vychovatelka Eva Langová o třetí oddělení se starala paní vychovatelka Marie 
Kubišová. Dalším zájmovým útvarem byl školní klub pod vedením vychovatelky Michaely Švarcové. Ve školní 
družině bylo zapsáno celkem 90 účastníků, z toho 37 chlapců a 53 dívek. První oddělení navštěvovali žáci z první a 
třetí třídy s počtem 30 účastníků. Druhé oddělení navštěvovali žáci druhé a třetí třídy v počtu 30 účastníků a třetí 
oddělení žáci čtvrté a páté třídy. Školní klub navštěvovalo 29 žáků ze všech tříd druhého stupně. 
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Úplata za zájmové vzdělávání: 
Úplata školní družiny i školního klubu byla stanovena na 100,-Kč/ měsíc. Poplatky v plné výši zaplatili v letošním 
roce všichni účastníci. 
 
Materiální vybavení školní družiny: 
Do školní družiny a klubu bylo v letošním roce pořízeno materiální vybavení z papírnictví a dále několik stavebnic, 
deskových her, kreativních sad, sportovních potřeb a multifunkční hrací stůl. 
 
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 
- komunikace mezi dětmi 

- podporovat sociální cítění a empatii 

- vzájemnou pomoc, úctu a ohleduplnost 

- základy slušného chování k dospělým i vrstevníkům 

Zájmové činnosti 
Co se podařilo 

- realizování plánovaných témat v týdenních činnostech 

- rovnoměrné střídání forem a metod činností 

- zaujmout prací velký kolektiv dětí 

- využívat a přizpůsobit činnosti podle potřeb a zájmu účastníků 

- vytvoření mnoha výrobků ke školním akcím 

Co je třeba zlepšit 
- vést účastníky k trpělivosti při práci 

- zařadit více prostoru pro komunikaci a vyjadřování - literární chvilky s četbou 

- při sportovních aktivitách vést děti k vzájemné toleranci 

- týmovou spolupráci 

- samostatnost 

- manuální i pohybovou zručnost 

 

Pedagogická dokumentace 
- kontrola vedoucí vychovatelkou 1x měsíčně, zápis v třídní knize, ředitelka (zástupce) min2xročně 

- 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 účastníky 
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- 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 2020. 
 
Akce a spolupráce  

- vytvoření mnoha výrobků k výzdobě školy, jídelny, družiny a pro rodiče 

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

- dárečky k zápisu do první třídy 

- maškarní karneval 

- výzdoba obchodu v obci Kravsko 

- výtvarné soutěže ve spolupráci se ZŠ 

- podzimní tvoření 

- králičí stezka kolem plenkovického rybníku 

- stezka plná úkolů kolem anglické zahrady 

 

 

Vypracovala: Darina Povolná 

 
 
 
XIV.      Zpráva o činnosti MŠ 

 
Mateřská škola v Kravsku je dvoutřídní s celodenním provozem. Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo 

MŠ 51 dětí. 
 

Třída Berušky:  27 dětí, 14 chlapců a 13 dívek 
                          věkové složení: 3-7 let 
/změny v docházce-přihlášení, odhlášení uvedeny v měsíční evidenci docházky třídy/ 
Personální obsazení beze změny. 
 
Třída Motýlků : 24 dětí, 13 chlapců a 11 dívek 
                             věkové složení 3-5 let 
/změna v docházce- přihlášení, odhlášení uvedena v měsíční evidenci docházky třídy/ 
Personální obsazení beze změny. 
Školní asistent: od září do prosince /ve třídě Motýlků i ve třídě Berušek dle rozpisu pracovní  
                                                                doby/ 
 
Provoz MŠ:    6.15-16.15h /třída Motýlků do 15.30 h, třída Berušek do 16.15h/ 
                         Při uzavírání provozu ve třídě Berušek se střídají dle rozpisu pracovní doby      
                         všechny učitelky. 
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Přerušení provozu na základě oznámení KHS bylo: 26. 10. 2020-2. 11. 2020 
                                                                                           3. 11. - 18. 11. 2020/provoz v Beruškách/ 
                                                                                            11. 12.  –  4. - 1. 2021 
                                                                                            28. 2. – 12. 4. 2021 
Stravování:  stravu dováží ze školní jídelny do obou tříd provozní prac./školnice a uklízečka/ 
                        platba, přihlašování a odhlašování na www.strava.cz 
Informace o stravování pro zákonné zástupce jsou na informačních nástěnkách v šatnách dětí nebo na webových 
stránkách školy. 
Skladba jídelníčku pro děti odpovídala požadavkům na plnohodnotnou a vyváženou stravu. Velkým přínosem je 
zařazení ovocné a zeleninové svačinky před pobytem venku. Dodržování všech hygienických opatření mělo vliv na 
rozvoj samostatnosti při sebeobsluze a stolování /používání příborů, pitný režim/. 
 
ZÁPIS DO ZŠ proběhl od 1. 4. 2021 do 23. 4. 2021  
Na základě epidemiologických opatření i v letošním školním roce bez osobní přítomnosti dětí a zákonných 
zástupců. Z celkového počtu 16 předškoláků bylo přijato 15 dětí. Jeden chlapec na žádost rodičů OŠD. V letošním 
školním roce jsme nemohly uskutečnit společnou již tradiční akci pro děti a rodiče nejstarších dětí „Před školou do 
školy“. Plánujeme ji ve spolupráci se speciálním pedagogem ZŠ na příští školní rok. V červnu navštívila MŠ paní 
učitelka budoucích prvňáčků. Rodičům připravila v písemné podobě základní informace se seznamem pomůcek. 
 
ZÁPIS DO MŠ proběhl od 2.5. 2021do 16. 5. 2021 v elektronické podobě také bez osobní přítomnosti dětí a 
zákonných zástupců. Bylo přijato 22 žádostí. Přijato bylo 18 dětí, 4 děti nepřijaty. Zpracování žádostí proběhlo na 
základě daných kritérií. Přijaté děti jsou rozděleny do tříd podle stanovených kritérií. Od ledna 2022 je v plánu 
otevření další třídy /rekonstrukce prostor v přízemí budovy pošty/. Na základě zvýšeného zájmu o nástup dětí do 
MŠ bude tak navýšena kapacita. 
 
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 
K zahájení školního roku 2020/2021 byl aktualizován ŠVP s názvem „Dětství je krásná pohádka“. Obě třídy 
zpracovávaly vzdělávací nabídku podle vzdělávacího obsahu „Dejte mi pastelku…“. Součástí šesti IB jsou tematické 
části, které rozpracovávají učitelky v TVP a naplňují tak dílčí vzdělávací cíle. Reagujeme při plánování činností na 
aktuální situaci a prožitky dětí. Tematické části jsme doplňovaly o další aktivity. Využívali jsme při výchovně 
vzdělávací činnosti různé formy a prostředky /rozhovory, plánování, experimenty…./. Podporujeme u dětí zájem o 
dětské knihy, encyklopedie a časopisy. Obě třídy jsou vybaveny čtenářskými koutky s pestrou nabídkou knih. 
Zaměřili jsme se na skupinové činnosti nejstarších dětí, kterými jsme rozvíjeli samostatnost a vzájemnou 
komunikaci. Vedli jsme děti k sebehodnocení, ke kterému využíváme razítka smajlíků. Všechny děti mají ve třídě 
svoje Portfolio, které využíváme ke společným konzultacím s rodiči/mají možnost nahlédnutí/. V době přerušení 
provozu probíhalo vzdělávání distančním způsobem, nabídka činností byla v  souladu s TVP. Toto vzdělávání 
probíhalo na základě předem zpracovaného manuálu, s kterým byli rodiče seznámeni na informační schůzce v září 
2020. Po ukončení měli rodiče možnost se vyjádřit k přípravě distančního vzdělávání /průběh, vyhodnocení, 
předávání/. Dle těchto vyjádření byla nabídka a průběh hodnocen kladně, rodiče byli spokojeni. Podařilo se ve 
spolupráci s rodiči zakoupit všem předškolákům pracovní sešity „Zápis je tu“. 
Adaptace v obou třídách proběhla bez větších problémů. K dobrému klimatu ve třídách přispělo působení školního 
asistenta. Velkým přínosem byla jeho přítomnost u nejmladších dětí v průběhu adaptace.  
  Po návratu /přerušení provozu Covid-19/ jsme se s dětmi znovu věnovali pravidlům ve třídě, rozvíjeli kamarádské 
vztahy, radostnou atmosféru a spolupráci při hře. 
Na základě logopedické depistáže byla některým dětem doporučena ambulantní logopedická péče. Všichni rodiče, 
kterým tato péče byla doporučena, pravidelně dochází, sdělují nám průběh a poskytují materiály k procvičování. 

http://www.strava.cz/
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Velkým přínosem je realizace rekonstrukce školní zahrady a její vybavení novými herními prvky. Zahrada nám 
umožňuje nabízet dětem při pobytu venku nové zajímavé činnosti/pěstitelské činnosti, experimenty, klidové 
činnosti a hry u stolu , malování na tabuli…./. V obou třídách jsme úspěšně dokončili projekt“ Se sokolem do 
života“. Tento projekt je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností. Děti plnily v průběhu celého školního roku 
jednotlivé pohybové činnosti dle metodiky pro danou věkovou skupinu. Po splnění si lepily do svého sešitu 
samolepky. Plánujeme zapojení do tohoto projektu i v příštím školním roce. 
Velký důraz jsme kladli na dodržování hygieny /umývání rukou při příchodu, měření teplot, ranní filtr, používání 
dezinfekce/.Do obou tříd byly zakoupeny čističky vzduchu. Většina činností byla realizována při pobytu venku. 
Prostory mateřské školy byly dezinfikovány ozonem ve spolupráci s hasiči z Vranovské Vsi. 
 
SPOLUPRÁCE S RODIČI 
Rodiče využívali možnosti individuálních konzultací.  Podařilo se nám zvládnout na základě domluvených pravidel 
distanční vzdělávání, kterého se zúčastnily všechny děti s povinným předškolním vzděláváním. Zvládnuta byla 
organizace v době, kdy byly děti 2x týdně testováni v MŠ. Rodiče nám poskytovali různé materiály /papíry na 
kreslení, rostliny na osázení záhonku, dětské časopisy, knihy, obličejové barvy na karneval…/. Na základě 
vyplněných dotazníků v závěru školního roku, vyjádřili spokojenost s činností mateřské školy. V příštím roce podle 
možností připravíme více společných akcí s rodiči. 
DVPP 

 webináře  logopedická prevence /Kubáková / 

                 dokumentace v MŠ /Kubáková/ 

                 polytechnické vzdělávání /Kubáková/ 

                 kabinet předškolní výchovy /Kubáková/ 

 

 

zpracovala: Kubáková Jindřiška 

 
 
 
 
V Kravsku, dne: 26.8.2021    
 
 
 

                                        Mgr. Simona Žalmánková  
        …………………………………. 

         Ředitelka školy  


