VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Základní škola a Mateřská škola Křinec – příspěvková organizace

Na základě ustanovení § 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle § 7 vyhlášky
č. 15/2005 Sb., předkládám výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016.

1. Základní údaje o škole
1.1 Škola
Název školy
Adresa školy
Právní forma
IČO
IZO
Identifikátor školy
Vedení školy
Výchovný poradce
Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Křinec –
příspěvková organizace
Školní 301, 289 33 Křinec
příspěvková organizace
62994425
102386013
600050823
ředitel: Mgr. Tomáš Veverka
zástupce ředitele: Mgr. Jana Kuncířová
Mgr. Dana Lokšová
tel.: 325588247
e-mail: zskrinec@zskrinec.cz
www: www.zskrinec.cz

1.2 Zřizovatel
Název zřizovatele
Adresa zřizovatele
Kontakt

Městys Křinec
Náměstí 25, 289 33 Křinec
tel.: 325588201
e-mail: podatelna@krinec.cz

1.3 Údaje o školské radě
Rok voleb současné školské rady
Počet členů školské rady
Předseda školské rady
Kontakt na předsedu
Členové školské rady

2014
3
Mgr. Jana Kuncířová
petra-vobornikova@seznam.cz
Petra Voborníková
Mgr. Jana Kuncířová
Milan Moc

Zápisy z jednání školské rady jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách školy.
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1.4 Údaje o občanském sdružení při škole
Název
Vznik
IČO
Kontakt
Náplň

SDRUŽENÍ RODIČŮ KŘINEC (SRK)
31. srpna 2004
26672006
Jiří Havel tel. 605252846
Podpora aktivit školy, podíl na financování soutěží

1.5 Subjekty se kterými škola spolupracovala ve školním roce 2015/2016
Městys Křinec

ZAS PODCHOTUCÍ a. s.

INPROMA spol. s r. o.
SDH Křinec
TJ Křinec o.s.
ČRS MO Rožďalovice
AVZO Křinec
SDH Vestec

zřizovatel školy
vystoupení vybraných žáků I. stupně na vítání
občánků
pomoc žáků II. stupně při organizaci akcí kulturní
komise
bezplatné zajištění dopravy na adaptační kurz a
školu v přírodě, bezplatný odvoz biologického
odpadu ze školní zahrady a jiné činnosti, pomoc
při organizaci rybářského zájezdu
sponzorský dar ve výši 10.000,-Kč na úhradu
nákladů spojených s dopravou žáků na lyžařský
kurz a na nákup vybavení MŠ
spolupráce při zajištění akcí, které pořádá MŠ a
ZŠ, pomoc při údržbě školní zahrady
zajištění fotbalových turnajů
spolupráce při výchově a vedení dětí ke sportu
pomoc při údržbě školního hřiště
vedení rybářského kroužku a organizace
rybářského zájezdu
vedení střeleckého kroužku
poskytnutí autobusu na školní akce pro ZŠ a MŠ

1.6 Součásti školy
Jednotlivé součásti školy
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna ZŠ
Školní jídelna - výdejna (MŠ)

Kapacita
450
64
58
450
64

Stránka 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Základní škola a Mateřská škola Křinec – příspěvková organizace

Součást školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
Škola celkem
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna MŠ
Školní jídelna ZŠ

Počet tříd / oddělení
5
4
9
3
2
-

Počet dětí / žáků
79
82
161
62
58
62
133

1.7 Charakteristika jednotlivých součástí školy
Základní škola
Základní škola je úplnou školou s postupovým prvním až devátým ročníkem. Výuka probíhá ve
čtyřech propojených pavilonech, které jsou označeny jako A, B, C a D. V pavilonu A je 5 kmenových
tříd pro 1. až 5. ročník a jedna odborná učebna vybavená výškově nastavitelnou interaktivní tabulí.
V minulém školním roce jsme vybavili všechny třídy prvního stupně novým nábytkem, včetně nových
moderních tabulí. V pavilonu B jsou kmenové učebny pro 6. až 9. ročník, učebna informatiky a učebna
pro sportovní aktivity (malá tělocvična), vybavená pro výuku gymnastiky. Kmenové učebny na druhém
stupni jsou novým nábytkem vybaveny již z předchozích let. Na chodbách školy jsou dva pingpongové
stoly, které slouží k pohybové aktivitě žáků o přestávkách a během polední pauzy. Pingpongový stůl pro
venkovní použití jsme pořídili koncem roku 2014 a je k dispozici žákům jako součást sportovního
areálu, kolem kterého byla počátkem roku 2015 natažena ochranná sportovní síť. V pavilonu C je
tělocvična, družina, kuchyně a školní jídelna. V pavilonu D jsou odborné učebny pro výuku fyziky,
chemie, přírodopisu, cvičná kuchyňka a dílna. V současnosti máme celkem čtyři interaktivní tabule
s kompletním příslušenstvím. Počátkem roku 2012 škola pořídila novou keramickou pec, která je
umístěna ve školní dílně. Tato pec našla využití nejen při pracovních činnostech, ale i pro zájmovou
činnost našich žáků i jejich rodičů. Škola disponuje poměrně rozsáhlými venkovními prostorami, na
kterých se nachází sportovní areál, který postupně revitalizujeme. Zbylá část je využívána jako okrasná
zahrada a v letních měsících i k výuce v přírodě a pro činnost školní družiny. Od roku 2010 dochází
k výrazným vylepšením celé školy. Ve všech budovách proběhla kompletní výměna oken a vnějších
dveří, v roce 2013 byly zatepleny stropy všech budov ZŠ, v roce 2014 byl zateplen areál všech
spojovacích chodeb a celý pavilon A. Současně se zateplením chodeb byla také položena nová zámková
dlažba v prostoru atria. V roce 2014 došlo také ke kompletní opravě střechy nad pavilonem D.
V červenci a srpnu 2015 byl kompletně zateplen i pavilon B. Během letošních prázdnin začalo i
zateplovaní pavilonu D. Všechna tato opatření výrazně pomáhají šetřit provozní náklady za elektrickou
energii. Zároveň došlo k estetickému vylepšení prostředí školy, na které velmi kladně reagují jak žáci
Žáci I. i II. stupně již několik let využívají kompletně
naší školy, tak i široká veřejnost.
zrekonstruované sociální zařízení. Každý žák naší školy má také v současnosti svou uzamykatelnou
šatní skříňku. Od září 2011 probíhá výuka anglického jazyka u předškoláků v MŠ, na kterou navazuje
od září 2012 výuka AJ v prvním až devátém ročníku ZŠ. Koncem roku 2013 došlo k výměně nábytku
v ředitelně školy. Počátkem roku 2015 jsme z projektu „Tablety pro ZŠ Křinec“ pro každého
pedagogického pracovníka ZŠ zíslali iPad. Koncem roku 2015 jsme novým nábytkem vybavili školní
družinu a kancelář vedoucí školní jídelny a částečně kancelář hospodářky školy.
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Zároveň jsme kompletně vyměnili židle ve školní jídelně a do učebny informatiky pořídili otočné a
výškově nastavitelné židle, které odpovídají novým hygienickým normám pro práci u počítače ve škole.
I v tomto školním roce byli žáci 6. a 9. ročníku testováni z českého jazyka, anglického jazyka,
matematiky a obecných studijních předpokladů a rovněž jsme také provedli již druhé dotazníkové
šetření „Mapa školy“, jehož výsledky jsou k nahlédnutí v dokumentech na našich webových stránkách.
Všechny tyto testy naše škola pořídila od firmy SCIO.cz.
Mateřská škola
Ve školním roce 2015/ 2016 navštěvovalo naši mateřskou školu celkem 62 dětí. Byly rozděleny do tříd
podle věkových kategorií. V první a druhé třídě byly děti ve věku 3-5 let a ve třetí třídě děti předškolní
5-6 let. Každé oddělení má k dispozici třídu, hernu, umývárnu, sociální zařízení a šatnu. Třídy jsou
dobře prosvětlené a vymalované pastelovými barvami. Vybavení mateřské školy je funkční, u
zastaralého nábytku dochází k postupné obměně. Koncem loňského roku jsme pořídili novou televizi.
V mateřské školce pracují čtyři učitelky a jedna uklízečka, která zároveň vozí a připravuje svačiny a
vydává obědy dětem. I v tomto školním roce byla prováděna výchovně vzdělávací činnost dle školního
vzdělávacího programu „Hrajeme si celý rok“.
Pro rozvoj pohybových dovedností u dětí slouží nejen herna, ale i zmodernizovaná školní zahrada, na
které je řada nových herních prvků. Jedním z hlavních cílů výchovy je rozvoj osobnosti dítěte
přiměřený jeho věku a schopnostem. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích,
které se v průběhu dne vyskytují, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Velkou péči
věnujeme také spolupráci s rodiči. Jsme s nimi v denním osobním kontaktu a setkáváme se na
společných akcích. Celoroční program a činnost mateřské školy jsme se snažili v maximální možné
míře zpestřovat v podobě nejrůznějších akcí nejen pro děti z MŠ, ale i jejich rodiče a blízkou rodinu. Po
celý školní rok probíhala různá divadla a jiné akce např. Výlet do Břístve na Veselé bubínky, Drakiáda,
Svatý Martin, Živý Betlém, Mimoňské odpoledne apod. Během školního roku pracoval dvakrát do
měsíce keramický kroužek, odkud si děti pokaždé domů odnesly krásné výrobky.

Školní družina
Školní družina se nachází v pavilonu C u školní jídelny. Činnost ranní družiny začíná v 6: 30 hod a
trvá do 7: 30hod. pod vedením vychovatelky Zdeňky Kuncové. Odpolední družina má dvě oddělení.
První oddělení v pavilonu C u jídelny od 11:15 – 16:00hod. Druhé oddělení je v pavilonu A od 12:30
do 14: 00 hod. pod vedením Mgr. Dany Vajskébrové nebo Mgr. Světlany Vošické. Družinové děti
během roku navštěvovaly kroužky v budově školy. V pondělí a úterý keramický a rybářský, v úterý a ve
středu kroužek matematický , ve středu judo, ve čtvrtek kroužek florbalový a fotbalový a v pátek
pohybový. Během roku děti navštěvovaly knihovnu,kde byly seznámeny s novými knihami,poznávaly
spisovatele a ilustrátory,občas si i zasoutěžily. Děti vyprávěly o nově přečtených knihách
v družině,kreslily obrázky k přečtené knize. Během roku chodíme na vycházky po obci nebo parku nebo
na dětské hřiště. Dvakrát za rok proběhne akce ,, Udělej něco pro své okolí “. S dětmi sbíráme odpadky
v okolí školí a na dětském hřišti. Konec školního roku je zakončen akcí ,, Noc v družině“. Letos měly
děti možnost povozit se na člunu křineckých hasičů. Projížďka proběhla ve Velkém Zboží u Poděbrad
na řece Labi. Akce byla ukončena noční hrou „ BOBŘÍK ODVAHY“ . Do družiny bylo přihlášeno 58
dětí z toho 2 děti s nepravidelnou docházkou. Do družiny byl v tomto školním roce přijat také žák
6. ročníku.
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Školní jídelna, Školní jídelna – výdejna (MŠ)
Kapacita školní kuchyně je 450 obědů. Kapacita míst školní jídelny je 62 osob. Ke stravování bylo
přihlášeno ve školním roce 2015/2016 celkem 146 osob. Z tohoto počtu bylo 60 žáků 1. stupně, 58 žáků
2. stupně, 23 zaměstnanců školy a 5 cizích strávníků. Součástí školní jídelny je také výdejna pro 64 dětí
v MŠ, pro které se připravují kromě obědů ještě přesnídávky a svačiny. Školní jídelna vaří
v tomto školním roce čtyřikrát týdně dvě hlavní jídla denně a jednou týdně jedno hlavní jídlo. Strava je
připravována v souladu s požadavky na zdravou a pestrou výživu. Vzhledem k tomu, že stravování ve
školní jídelně musí dodržovat kritéria na plnění doporučených denních dávek, zařazujeme do jídelníčku
pravidelně rybí a kuřecí maso, luštěniny a mléčné výrobky. K jídlům je podávána čerstvá zelenina a
ovoce, vitaminové nápoje a mléko. Výdej obědů probíhá ve třech intervalech od 11.15 do 13.30 hodin.

1.8 Materiálně-technické podmínky školy
Učebny
Herny
Odborné pracovny, knihovna, multimediální
učebna
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště
Sportovní zařízení - tělocvična
Dílny a pozemky
Žákovský nábytek
Vybavení učebními pomůckami, hračkami,
sportovním nářadím apod.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben
pomůckami

9 kmenových učeben
1 herna
6 odborných učeben
Vše ve společném venkovním areálu školy
Tělocvična velká (pavilon C)
Tělocvična malá (pavilon B)
Dílny+keramická pec (pavilon D)
Škola je vybavena dostatečným množstvím
odpovídajících žákovských stolků a židlí. Ostatní
nábytek se postupně obměňuje.
Dochází k postupné obměně a vybavování dle
finančních možností školy
Škola má pro své žáky dostatečný počet učebnic a
učebních textů. Žáci si kupují pracovní sešity na
český jazyk, prvouku, vlastivědu, přírodovědu,
fyziku, chemii, dějepis, zeměpis, přírodopis a cizí
jazyky. Škola stále potřebuje finanční prostředky
pro nákup nových interaktivních učebnic a dalších
interaktivních tabulí.
Vybavení je na dostatečné úrovni. Některé
pomůcky jsou zastaralé a probíhá jejich obměna.
Dochází k průběžnému nákupu odborné literatury
pro učitele.
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Vybavení školy audiovizuální a výpočetní
technikou

Škola je vybavena výpočetní a audiovizuální
technikou v dostatečném množství pro současný
počet žáků a pedagogických pracovníků. Je
prováděna průběžná obměna starší a doplňování
nové techniky. Ve sledovaném období škola
využívala celkem 8 tříd vybavených výpočetní a
audiovizuální technikou. V učebně výpočetní
techniky je 26 žákovských počítačů, což vyhovuje
třídě s největším počtem žáků. Učitelský počítač ve
třídě dovoluje zobrazování dat dataprojektorem.
Čtyři třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí
SmartBoard, počítačem pro pedagoga a
dataprojektorem. V těchto třídách lze využít i
hlasovací zařízení pro klasifikaci žáků. Tři třídy
jsou vybaveny počítačem a dataprojektorem.
Některé třídy jsou vybaveny DVD přehrávači,
k dispozici jsou i VHS přehrávače s televizí.
Učitelé mají k dispozici každý osobní tablet iPad
s možností připojení ve třídách pavilónu A a B,
dále mají k dispozici notebooky s kancelářským
software a software pro práci s interaktivními
tabulemi. Sborovny pedagogů jsou vybaveny
počítači s kancelářským softwarem a školním
systémem Bakaláři. Pro podporu výuky je možno
využít 20ks žákovských tabletů. Byla zakoupena
sada 5 výukových programů firmy SILCOM
multimédia s licencemi pro počítačovou učebnu.
Dále jsou v učebnách k dispozici výukové
programy firem Fraus a NOVÁ ŠKOLA.
V pavilónu B je pro žáky k dispozici volně
přístupné odpočinkové místo se dvěma počítači.
Dvěma počítači je také vybavena školní družina.
Pro prezentaci školy a komunikaci s veřejností
využíváme webové stránky s vlastní doménou
zskrinec.cz, která slouží k předávání aktuálních
informací o dění ve škole. Všechny počítače ve
škole jsou připojeny do lokální počítačové sítě. Je
zabezpečeno sdílení dat, připojení k internetu s
rychlostí do 16Mbit/s, komunikace mezi uživateli a
bezpečnost dat. Propojení počítačů je provedeno
kabelovým rozvodem po budově školy. Souběžně
jsou k dispozici 2 přípojná místa wifi sítě
využívaná pro připojení tabletů pedagogů. Připojení
k internetu a správu webových stránek školy
zajišťuje firma COMTEX NETWORK SYSTEMS.
Provoz elektronické pošty pro pracovníky školy je
realizován společností DPT.
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2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
a) nová soustava
Kód

Obor vzdělání

Poznámky

79-01-C/01

Základní škola

RVP ZV

Zařazené třídy
1.- 9. třída

2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program

Zařazené třídy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „DUHA 2015“ , č. j.
104/15/ZSKR, platný od 1. září 2015 (viz Rámcový vzdělávací program
pro základní vzdělávání, č.j. MSMT-2647/2013-210)

1.- 9. třída

3 Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD
Počet učitelek MŠ
Počet nepedagogických pracovníků ZŠ
Počet nepedagogických pracovníků MŠ
Počet pracovníků ŠJ

26
13
1
4
4
1
3

3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace
Učitelé 1. stupně
Učitelé 2. stupně
Učitelé ZŠ celkem
Učitelky MŠ
Vychovatelky ŠD

%
100
100
100
100
100
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3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

Muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

nad 55 let
nad 55 let
do důchod. věku v důchod.
věku
muži
ženy
muži ženy

0

4

0

2

2

6

1

2

0

1

Celkem
muži

ženy

3

15

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících
Funkce
hlavní kuchařka
kuchařka
uklízečky
školník
vedoucí školní jídelny
hospodářka

Počet osob
1
1
3
1
1
1

Úvazek (%)
100
100
100
100
100
100

4. Zápis k povinné školní docházce a mateřské školy, přijímání žáků do středních škol

4.1 Zápis k povinné školní docházce
počet prvních tříd

počet dětí přijatých
do prvních tříd

1

20

z toho počet dětí
starších 6ti let (nástup
po odkladu)
4

počet odkladů pro školní
rok 2016/2017

Zápis k povinné školní docházce proběhl 27. ledna 2016 a 10. února 2016
4.2 Zápis do mateřské školy
Do mateřské školy bylo nově zapsáno pro následující školní rok celkem 16 dětí.
Zápis proběhl 1. března 2016.
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4.3 Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato
z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

-

-

gymnázia zřiz. krajem
soukromá gymnázia
církevní gymnázia

Komentář: Na víceletá gymnázia se nehlásili žádní žáci naší školy.
b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých
ročníků přijato
gymnázia
obchodní
zdravotní průmyslové
ostatní
střední
celkem
akademie
školy
školy
střední školy odb.učiliště
1
0
c) na soukromé školy přijato

0

3

5

5

gymnázia

obchodní
zdravotní průmyslové
ostatní
střední
akademie
školy
školy
střední školy odb.učiliště
0
0
0
0
0
0
d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku

14

celkem
0

Komentář: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy.
V devátém ročníku
v nižším ročníku
14
1
5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu
I. stupeň – 1.pololetí
Třída
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
Celkem

Počet žáků

Prospělo

19
16
16
11
16
78

1
2
0
3
7
13

Prospělo
Neprospělo
s vyznamenáním
18
0
14
0
16
0
8
0
9
0
65
0
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I. stupeň – 2.pololetí
Třída
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
Celkem

Počet žáků

Prospělo

19
16
17
11
16
79

0
2
0
2
8
12

Prospělo
Neprospělo
s vyznamenáním
19
0
14
0
17
0
9
0
8
0
67
0

Nehodnoceno

Z toho žáci s
dostatečnou
0
0
0
0
4
4

0
0
0
0
0
0

II. stupeň – 1.pololetí
Třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
Celkem

Počet žáků
20
26
20
16
82

Prospělo Prospělo
Neprospělo Nehodnoceno
s vyznamenáním
12
8
0
0
20
6
0
0
16
4
0
0
12
4
0
0
60
22
0
0

Z toho žáci s
dostatečnou
3
5
5
8
21

II. stupeň – 2.pololetí
Třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
Celkem

Počet žáků
20
26
21
15
82

Prospělo Prospělo
Neprospělo Nehodnoceno
s vyznamenáním
8
12
0
0
18
8
0
0
13
8
0
0
10
5
0
0
49
33
0
0

Z toho žáci s
dostatečnou
2
3
1
7
13

Přehled o chování
I. stupeň – 1.pololetí
Třída
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
Celkem

Počet žáků
19
16
16
11
16
78

Pochvaly TU
0
0
0
0
0
0

Pochvaly ŘŠ Napomenutí
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
3
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I. stupeň – 2.pololetí
Třída
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
Celkem

Počet žáků
19
16
17
11
16
79

Pochvaly TU
0
0
0
0
0
0

Pochvaly ŘŠ Napomenutí
0
0
0
2
0
2
0
2
0
0
0
6

Důtky TU
1
0
2
0
0
3

Důtky ŘŠ
0
0
1
0
1
2

II. stupeň – 1.pololetí
Třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
Celkem

Počet žáků Pochvala
TU
20
0
26
0
20
0
16
0
82
0

Pochvala
ŘŠ
0
0
0
0
0

NTU

Pochvala
ŘŠ
0
0
0
0
0

NTU

4
4
7
0
15

Důtka TU
1
6
1
0
8

Důtka
ŘŠ
1
4
0
0
5

2. stupeň 3. stupeň

Důtka
ŘŠ
0
0
0
0
0

2. stupeň 3. stupeň

0
2
0
0
2

0
0
0
0
0

II. stupeň – 2.pololetí
Třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
Celkem

Počet žáků Pochvala
TU
20
0
26
2
21
0
15
2
82
4

1
0
2
0
3

Důtka TU
1
0
4
0
5

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

5.2 Údaje o zameškaných hodinách
1. pololetí
Třída
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

Počet
omluvených
hodin
760
670
853
529
688

Počet
omluvených
hodin na žáka
40,00
41,87
48,09
48,08
43,00
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6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
I. stupeň
II. stupeň
Celkem

667
1115
916
1588
3500
4286
7786

33,35
42,87
45,80
99,25
44,87
52,27
49,59

0
0
0
0
0
0
0

Počet
omluvených
hodin
710
763
855
1329
806
1532
1166
1421
2103
4463
6222
10685

Počet
omluvených
hodin na žáka
37,36
47,68
50,29
120,81
50,37
76,60
44,84
67,66
140,20
56,49
75,88
66,37

Počet
neomluvených
hodin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2. pololetí
Třída
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
I. stupeň
II. stupeň
Celkem

5.3 Údaje o integrovaných žácích
Druh postižení :
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
Mentální postižení
S kombinací postižení
S vývojovými poruchami učení

Ročník
1.
2., 3., 4., 5., 6., 8.
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5.4 Prevence sociálně patologických jevů
Mezi hlavní aktivity školy k realizaci primární a sekundární prevence patří vzdělávání pedagogických
pracovníků v této oblasti, vytváření dobrého vztahu mezi učiteli a žáky, žáky mezi sebou a řešení
problémových situací. Nesmí se zapomenout na systematické zavádění etické a právní výchovy a
výchovy ke zdravému životnímu stylu, k čemuž slouží uplatňování různých forem a metod působení na
jednotlivce a skupiny. Je potřeba vytvářet podmínky pro smysluplné trávení volného času, úspěšně se
pokračuje ve spolupráci s rodiči. Průběžně se sleduje klima v jednotlivých třídách, mapuje se výskyt
sociálně patologických jevů.
Je budována vzájemná důvěra mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit a bude
respektován jeho názor. Zároveň je nutné, aby žák respektoval osobnost učitele
a uvědomoval si
své povinnosti. Slušnost na obou stranách je základem úspěchu. Učitel získává důvěru žáka i
prostřednictvím budování vztahu s rodinou, sociálním prostředím žáka. Při řešení problémů je učitel
otevřen komunikaci se žákem, s rodiči. Na základě dosažené dohody o společných cílech a postupech
dochází k celkové a jednotné podpoře žáka.
Učitel věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá příčiny a vhodné
formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči a výchovným poradcem. Případně je využíváno
dalších odborných institucí.
Na začátku letošního školního roku byly řešeny problémy ve vzájemných vztazích mezi některými
žáky šestého ročníku. Ve spolupráci s rodiči, třídní učitelkou, metodikem SPJ i samotnými žáky byla
objasněna podstata problému a našlo se společné východisko, které pomohlo odstranit tyto nedostatky
ve vzájemných vztazích mezi žáky této třídy.

5.5 Výchovné poradenství
Základem práce výchovné poradkyně jsou práce s dětmi s individuálními vzdělávacími potřebami a
kariérové poradenství pro žáky školy. Jsou umožňovány konzultace žákům a rodičům, ostatním
pedagogům je nabízena a poskytována metodická pomoc v oblasti práce s dětmi s individuálními
vzdělávacími potřebami.
Škola úzce spolupracuje s pracovištěm PPP Středočeského kraje v Nymburce a SPC Kolín. Klienti PPP
a SPC mají v naší škole zajištěny podmínky pro vzdělávání podle svých potřeb. Každému dítěti je
vypracován individuální vzdělávací plán, který odpovídá jeho speciálním potřebám. Rodiče jsou zváni
k jeho detailnímu projednání, na druhém stupni jsou u tohoto jednání přítomni i žáci, aby dohoda o
dalších postupech vyhovovala všem.
V případě potřeby zajišťuje výchovná poradkyně kontakt i s dalšími pracovišti
(např. SVP, OSPOD, Policie ČR, Probační a mediační služba..).
Ve spolupráci s Úřadem práce v Nymburce jsou pro žáky 5. a 9. třídy a pro žáky vycházející z jiného
ročníku zajišťovány materiály a individuální poradenství pro optimální volbu dalšího studia. Je zajištěna
návštěva žáků osmé a deváté třídy v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání Úřadu
práce v Nymburce. Zde si žáci ujasní svou profesní orientaci, seznámím se s možnostmi dalšího
vzdělávání, porovnají své představy se skutečnými možnostmi.
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Žáci deváté třídy v tomto školním roce často využívali konzultační hodiny výchovné poradkyně.
Všichni vycházející byli přijati na vybrané obory.
Důležitou součástí je i práce v oblasti prevence nežádoucích jevů, a to ve spolupráci s metodikem
prevence rizikových jevů nebo ve spolupráci s třídními učiteli. Sledujeme informovanost žáků v této
oblasti a snažíme se co nejvíce zdokonalovat jejich sociální dovednosti. V této oblasti je velmi důležitá
práce se třídou, včasné odhalení a řešení případných problémů, vytváření a posilování zdravých vztahů
a dobré atmosféry v každém třídním kolektivu.
Jednou z akcí v této oblasti je adaptační kurz pro žáky šestých ročníků. Kurz je vždy detailně připraven
tak, aby splňoval svůj základní účel – napomáhat k osobnímu rozvoji každého zúčastněného, naučit děti
vzájemné komunikaci, vytvořit z nich spolupracující tým. Tomu napomáhají různé aktivity, které
naplňují výzvy fyzické, mentální i emoční. Jsou vzájemně propojeny tak, aby vytvářely zážitkové
aktivity, které přispívají k osobnímu a skupinovému rozvoji.

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků
školy
vzdělávání

Pracovník (místo konání)

6.1 Studium ke splnění kvalifikačních
předpokladů
a) Studium v oblasti pedagogických věd

Marie Jeníková
Bc. Michaela Antošová
Ing. Jaroslav Pulda
-----------------------------

b) Studium pedagogiky
c) Studium pro asistenta pedagoga
d) Studium pro ředitele škol
e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace

vzdělávání

Pracovník (místo konání)

6.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních
předpokladů
a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
b) Studium pro výchovné poradce
c) Specializovaná činnost – koordinace v oblasti
informačních a komunikačních technologií
d) Specializovaná činnost – tvorba a následná
koordinace školních vzdělávacích programů
e) Specializovaná činnost – prevence sociálně
patologických jevů
f) Specializovaná činnost – specializovaná činnost
v oblasti environmentální výchovy
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Vzdělávání (místo konání)

Pracovník

6.3 Studium k prohlubování odborné
kvalifikace, semináře
Pedagogičtí pracovníci ZŠ
AŘZŠ ČR, Rozvoj školy v kontextu reformy
vzdělávání a řízené změny (Frymburk)
AŘZŠ ČR, Rozvoj školy v kontextu reformy
vzdělávání a řízené změny (Blansko)
Učitel nebo tablet I., II. (Praha)
Proč je důležitá správná anglická výslovnost
(Praha)
Školení preventistů PO (Nymburk)
Žák s mentálním postižením ve škole běžného
typu (Praha)
Školní systemické konstelace (Praha)
Poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím
pokusů (Praha)
Bezpečné zacházení s chemickými látkami a
příspěvky ve školách (Praha)
Výtvarná výchova a český jazyk (Praha)
Práce s chybou v českém jazyce (Praha)
Software Bakaláři – program pro školní
administrativu ( Křinec)
Pedagogičtí pracovníci MŠ
Učíme se hrou- tvořivá hra v MŠ I. ( Mělník)

Mgr. Tomáš Veverka
Mgr. Tomáš Veverka
Mgr. Jana Kuncířová
Mgr. Jana Kuncířová
Vladimír Hojsák
Mgr. Dana Lokšová
Mgr. Světlana Vošická
Mgr. Světlana Vošická
Mgr. Světlana Vošická
Mgr. Dana Vajskébrová
Mgr. Dana Vajskébrová
všichni pedagogové ZŠ

Bc. Hejduková Nikola

Připravenost pro školu, metody práce
s předškolními dětmi před, během a po zápisu
( Mladá Boleslav)
Jóga pro děti ( Nymburk )
Učíme se hrou- tvořivá hra v MŠ II. ( Nymburk)

Kamila Kočová
Barbora Hálová, DiS.
Barbora Hálová, DiS.

Nepedagogičtí pracovníci
Novinky v účetnictví PO v roce 2016 (Praha)
Novinky ve zdaňování mezd v roce 2015 a 2016
(Poděbrady)

Jana Horáková
Jana Horáková

Vema- novinky I., II. (Praha)
Nové trendy v moderním vaření IX. (Praha)
Hygienické minimum (Nymburk)
Nové trendy v moderním vaření IX. (Praha)
Hygienické minimum (Nymburk)

Jana Horáková
Hana Kmochová
Hana Kmochová
Radka Hanzlíková
Radka Hanzlíková
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7. Údaje o aktivitách školy
7.1 Údaje o aktivitách základní školy, mateřské školy a školní družiny
Významné akce
základní školy

Adaptační kurz (září 2015)
Velká Británie – jazykově poznávací pobyt pro 40 žáků školy(listopad 2015)
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Křinci (listopad 2015)
Vánoční vystoupení v kostele sv. Jiljí v Křinci (prosinec 2015)
Vánoční trh s kavárnou (prosinec 2015)
Kurz plavání pro žáky 2. a 3. třídy v Nymburce – deset lekcí s osvědčením o
plavecké zdatnosti (leden 2016 – březen 2016)
Lyžařský kurz pro žáky II. stupně (leden 2016)
Rybářský výlet k rybníku u Hasiny (květen 2016)
Celoškolní sběr papíru – sebráno celkem 14 tun papíru (květen 2016)
Škola v přírodě v Krkonoších pro I. stupeň (květen 2016)
Dětský den v areálu školy (červen 2016)
Školní akademie (červen 2016)
Křinecký desetiboj (Člověče nezlob se) – netradiční sportovně-kulturní odpoledne
pro žáky a jejich rodiče (červen 2016)

Další akce
základní školy

Návštěva výstavy českého zahrádkářského svazu v Křinci (září 2015)
Divadlo Neklid „Loupežnická pohádka“ pro žáky I. stupně (říjen 2015)
Muzikál „Dracula“- představení loučeňského ochotnického spolku v Kulturním
domě na Loučeni pro žáky II. stupně (říjen 2015)
Exkurze žáků 6. a 7. třídy vědeckého centra IQLANDIA v Liberci (říjen 2015)
Beseda žáků 9. třídy k volbě povolání na IPS Úřadu práce v Nymburce
(prosinec 2015)
Exkurze žáků 5. třídy do Prahy (listopad 2015)
Svět kolem nás – Indie – výchovný program pro žáky II. stupně (listopad 2015)
Divadelní představení Honzy Krejčíka „Mikulášská nadílka“ pro žáky
I. stupně (prosinec 2015)
Mikulášská nadílka pro žáky I. stupně (prosinec 2015)
Divadelní představení „Vánoční sen“ pro žáky I. stupně (prosinec 2015)
Exkurze žáků 6. a 7. třídy do skanzenu v Přerově nad Labem (prosinec 2015)
Divadlo Na Fidlovačce - představení „Babička“ pro žáky 6. třídy (únor 2016)
Veselé bubnování – pořad pro žáky I. stupně (únor 2016)
Výchovný koncert pro II. stupeň – Vývoj rockové hudby (duben 2016)
Kouzelná planeta – Keňa a gorily – pořad pro žáky I. stupně v divadle Na Kovárně
v Poděbradech (duben 2016)
ZOO Dvůr Králové – exkurze žáků I. stupně v rámci projektu (duben 2016)
Beseda žáků 9. třídy k volbě povolání na IPS Úřadu práce v Nymburce
(duben 2016)
Exkurze žáků 6. třídy na letiště Václava Havla v Praze Ruzyni (červen 2016)
Pasování žáků 1. třídy za účasti královny Abecedy v místní knihovně (červen 2016)
Školní výlet žáků 4. třídy do Kutné Hory (červen 2016)
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Školní výlet žáků 7. třídy Mirakula v Milovicích (červen 2016)
Školní výlet žáků 8. třídy na paintball do Jinolic (červen 2016)
Školní výlet žáků 9. třídy do Poděbrad na lezeckou stěnu (červen 2016)
Projektová
činnost základní
školy

Projekt „Barvy podzimu“ pro žáky I. stupně (říjen 2015)
Projekt AJ „My favourite animal“ 5. třída (listopad 2015)
Projekt AJ „My family tree“ 7. třída (listopad 2015)
Projekt dopravní výchova pro žáky 1., 2., 3. a 5. třídy (prosinec 2015)
Projekt „Vánoce“ pro žáky 6. a 7. třídy (prosinec 2015)
Projekt AJ „A day in my life“ 7. třída listopad 2015)
Projekt AJ „My house / flat“ 7. třída (únor 2016)
Projekt AJ „The Celebrity“ 9. třída (březen 2016)
Projekt „Exotická zvířata“ pro žáky I. stupně (duben 2016)

Významné akce
mateřské školy

Veselé bubínky - Břístev ( září 2015)
Drakiáda s rodiči ( říjen 2015)
Příjezd svatého Martina do MŠ ( listopad 2015)
Živý Betlém v MŠ ( prosinec 2015)
Masopust ( únor 2016)
Mimoňské odpoledne ( červen 2016)
Divadlo Spejbla a Hurvínka s předškoláky ( červen 2016)

Další akce
mateřské školy

Hruštičkový den (září 2015)
Hledání skřítka Podzimníčka ( září 2015)
Veselé bubínky - Břístev (září 2015)
Pohádka – Jak se staví domov (září 2015)
Houbová pohádka ( říjen 2015)
Drakiáda s rodiči ( říjen 2015)
Pohádka –Červená Karkulka ( listopad 2015)
Dýňové zdobení ( listopad 2015)
Pohádka – Jak si čerti hráli ( listopad 2015)
Sv. Martin v MŠ ( listopad 2015)
Adventní zdobení ( listopad 2015)
Čertovské dopoledne ( prosinec 2015)
Pohádka – Hej, hej koleda ( prosinec 2015)
Živý Betlém v MŠ ( prosinec 2015)

Stránka 17

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Základní škola a Mateřská škola Křinec – příspěvková organizace

Za kamarády do školy ( leden 2016)
Jak se staví sněhulák ( leden 2016)
Divadlo –Jak vyzrát nad bacílky ( únor 2016)
Masopust v MŠ ( únor 2016)
Pohádka – Na návštěvě v Broučkově ( březen 2016)
Zábavné dopoledne s knihou ( březen 2016)
Vítání jara – Jarní brána ( březen 2016)
Velikonoční odpoledne s rodiči( březen 2016)
Dopravní pohádka – Klaun Tú,tú (duben 2016 )
Workshop - Bylinky (duben 2016)
Dopravní policie v MŠ ( duben 2016)
Slet čarodějnic (duben 2016)
Výlet – Staré hrady (květen 2016)
Oslava Dne matek ( květen 2016)
Školní akademie ( červen 2016)
Oslava Dne dětí ( červen 2016)
Divadlo – Hurá na prázdniny ( červen 2016)
Divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze s předškoláky( červen 2016)
Mimoňské odpoledne s rodiči ( červen 2016)
Významné akce
školní družiny
Další akce školní
družiny

Noc v družině (červen 2016)
Pravidelné návštěvy křinecké knihovny – „Kniha je můj kamarád“. Čtení pohádek
v družině, následné vyprávění a kreslení obrázků pro paní knihovnici.
Soutěže v knihovně.(1x za měsíc)
Příprava výrobků na Vánoční trh s kavárnou (prosinec 2015)
„Udělej něco pro své okolí“- sběr odpadků v okolí školy.Třídíme odpad nejen ve
škole,ale i doma. (podzim 2015, jaro 2016)
Během školního roku děti sbíraly víčka pro postižené děti- Oldík a Eliška
z Krchleb.
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7.2 Zájmové útvary
Název zájmového útvaru

Vedoucí zájmového útvaru

Keramika I. stupeň A, B
Keramika II. stupeň
Rybářský kroužek
Kroužek vaření
Hrátky s čísly I.
Hrátky s čísly II.
Míčové hry I. stupeň
Pohybový kroužek pro I. stupeň
Florbal a fotbal
Judo
Pohybový kroužek
Hasičský kroužek
Střelecký kroužek
Tanec hrou
Recitační kroužek
Výtvarné odpoledne
Konzultace z Čj
Keramika pro dospělé
Školní klub pro 6. třídu

Mgr. Světlana Vošická
Mgr. Dana Vajskébrová
Jindřich Kulich
Jindřich Kulich
Marie Jeníková
Marie Jeníková
Mgr. František Tvrz
Mgr. Ludmila Hájková
Mgr. Tomáš Veverka
Miloslav Štoudek
Mgr. Veronika Petříková
Lenka Rysová
Miloslav Odvárko, Aleš Svoboda
Hana Kmochová
Mgr. Ludmila Hájková
Mgr. Světlana Vošická, Mgr. Dana Vajskébrová
Mgr. Šárka Bebutová
Mgr. Světlana Vošická, Mgr. Dana Vajskébrová
Mgr. Ludmila Hájková

7.3 Účast žáků školy v soutěžích

Název soutěže
Výtvarná soutěž „Kulturní památky
Svatojiřského lesa“- slavnostní vyhlášení a
předání cen v Pojedech (září 2015)
Turnaj v minikopané v Nymburce (září 2016)
Pythagoriáda (březen 2016)
Turnaj ve florbalu- oblastní kolo v Nymburce
(říjen 2015)
Okresní kolo ve stolním tenisu v Lysé nad Labem
(říjen 2016)
Školní kolo recitační soutěže (březen 2016)
Výtvarná soutěž „Víte dosti k bezpečnosti?“vyhlášení a předání diplomů v Nymburce
(březen 2015)

Upřesňující informace (umístění)
1. místo Jana Vecková
2. místo Miloslav Kozel
výběr žáků II. stupně
matematická soutěž - školní kolo
výběr žáků 4. a 5. ročníku
výběr žáků i žákyň II. stupně – 2. místo v obou
kategoriích
výběr žáků I. stupně
Tereza Cerhová, Tereza Slámová a Jaroslav
Vaníček, Kristýna Plachá, Barbora Cyrusová,
Jiří Surovčák (všichni žáci 7. třídy)
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V kategorii 1. třída – Kateřina Matějovská
získala 3. místo u učitelské i žákovské poroty.

Recitační soutěž „Veselá básnička“
v Rožďalovicích (březen 2015)

– Jakub Vlček získal 2. místo
u žákovské poroty
V kategorii 2. třída – Adéla Hlinovská obsadila 2.
místo u učitelské poroty.
V kategorii 3. třída – Martina Havlová byla 1. u
učitelské poroty a u žákovské poroty byla 2.
V kategorii 4. třída – Jakub Hnát se umístil u
učitelské poroty na 2. místě a 1.místo si odnesl u
žákovské poroty.
Matematický klokan (březen 2016)
Soutěž v aerobicu v Nymburce (březen 2016)

matematická soutěž
Anna Dudková, Nikola Čuříková, Adéla Ladrová
Adéla Ladrová – postup do finálové skupiny

Okrskové kolo Mc Donald´s CUP v Křinci
(květen 2016)
Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou v Nymburce
(květen 2016)
Dopravní soutěž mladých cyklistů v Nymburce
(květen 2016)

fotbalový turnaj pro žáky I. stupně
– 2. místo
atletická soutěž pro žáky II. stupně - účast

Fotbalový turnaj o pohár městyse Křinec
(červen 2016)

fotbalový turnaj– 3. místo

„Požární ochrana očima dětí – Záchranáři 2016“ –
slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže
v Nymburce –okresní kolo (červen 2016)

výtvarná část:
Alžběta Koukolová (2. třída) – 2. místo
Karolína Novotná (7. třída) – 6. místo
Monika Brejtrová (8. třída) – 2. místo
Žofie Ladmanová (8. třída) – 2. místo
literární část:
Šárka Jeřábková (5. třída) – 3. místo
Barbora Cyrusová, Kristýna Plachá, Lucie
Surovčáková (7. třída) – 1. místo
Václav Rulík, Marek Matyásko, Tomáš Cepek
(7. třída) – 2. místo
Marek Brodský, Michal Neuberg, Daniel Petr
(7. třída) –5. místo

výběr 4 žáků 6. a 7. třídy – 9. místo
výběr 4 žáků 8. a 9. třídy – 7. místo
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Soutěž v první pomoci v Nymburce (červen
2016)

družstvo osmáků: Kateřina Plačková, Pavel
Najmon, Jan Šturma-7. místo
družstvo deváťáků: Vlado Reshko, Marek
Najmon a Miloslav Kozel – 1. místo
+ Vlado Reshko ocenění za nejlepšího kapitána
družstva

Fotbalový turnaj mladších žáků o putovní
pohár v Libici nad Cidlinou (červen 2016)
Atletické závody v Hořátvi (červen 2016)

výběr žáků I. stupně – 2. místo
pohár za celkové 2. místo
ve věkové kategorii 1. a 2. třída:
Kateřina Sladkovská 2. místo - hod míčkem
Veronika Brzobohatá 3. místo - hod míčkem
ve věkové kategorii 3. a 4. třída:
Jakub Hnát 1. místo - hod míčkem
Jakub Hnát 2. místo - běh na 60 metrů
Karolína Zdobinská 2. místo - hod míčkem
Michael Voborník 2. místo - běh na 400 metrů
ve věkové kategorii 5. třída:
Tereza Vaníčková 1. místo - hod míčkem
Adam Lebduška 1. místo - běh na 60 metrů
Josef Plaček 1. místo - hod míčkem
Nikolas Elia 2. místo - hod míčkem
Tereza Vaníčková 3. místo - běh na 400 metrů
Jakub Hnát dokonce překonal místní
olympijský rekord v kategorii hod míčkem, a to
výkonem 36,5 metrů.

8. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Za peníze z výzvy 56 OP VK odjelo 40 žáků II. stupně naší školy v doprovodu 4 pedagogů na
osmidenní jazykově pobytový zájezd do Velké Británie, Worthingu. Žáci zde dopoledne chodili do
školy, kde si procvičovali anglický jazyk a odpoledne jezdili na výlety. Navštívili jsme Stonehenge, Isle
of Whight, Brighton, útesy Seven Sisters a Londýn.
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9. Základní údaje o hospodaření školy

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2015
Výnosy
Výnosy celkem

14.631.637,81

- dotace celkem
z toho: dotace KÚSK
dotace ESF – Projekt „Jazyky v zahraničí“
dotace ESF – projekt „Mluvení – žádný problém“
dotace – projekt „Společně na cestě…“
provozní dotace Městys Křinec
- školské služby ŠD + MŠ
- stravné
- použití fondů: dary
ze zisku
- úroky ČS
- jiné ostatní výnosy (pojistná plnění apod.)
- doplňková činnost

13.548.297,47
10.455.637,00
744.277,00
138.984,00
359.399,47
1.850.000,00
123.980,00
810.273,27
10.000,00
12.730,00
830,07
74.155,00
51.372,00

Náklady
Neinvestiční náklady celkem

14.631.637,81

- spotřební materiál
- DDHM
- učebnice, školní potřeby1.tř., učební pomůcky
- potraviny
- energie
- opravy a udržování
- cestovné
- ostatní služby
- mzdové náklady
- zákonné sociální pojištění
- zákonné sociální náklady
- odpisy DHM
- jiné ostatní náklady (pojištění, apod.)
- doplňková činnost

Investiční náklady celkem

475.301,23
445.735,00
95.211,72
810.251,65
664.726,20
197.435,77
67.267,00
1.124.298,98
7.917.089,00
2.657.469,26
88.216,00
27.469,00
9.795,00
51.372,00

0,00

Hospodářský výsledek = 0,- Kč
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V Křinci 30. září 2016

…………………………………
Mgr. Tomáš Veverka
ředitel školy

Výroční zpráva byla schválena školskou radou 2. listopadu 2016
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