Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Křídla
Školní rok 2012/2013
1/ Charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola Křídla, okres Žďár nad Sázavou,
příspěvková organizace se sídlem Křídla 52, 592 31
IČO 75021421, tel.: 566 615 793, mail: simkma00@seznam.cz
Zřizovatelem školy je obec Křídla.
Součásti příspěvkové organizace: základní škola, mateřská škola,
školní družina a školní jídelna.
Málotřídní školu navštěvovalo ve školním roce 2012/2013 32 žáků v pěti
ročnících prvního stupně.
2/ Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva
Výuka probíhala dle učebních dokumentů č. j. 16847/96-2, Zákl. škola
ŠVP (1., 2. , 3. , 4. a 5. ročník)
3/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků základní školy
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.

počet žáků
6
9
7
5
5

prospělo
6
9
7
5
5

0
0
0
0
0

počet žáků s druhým a třetím stupněm z chování
- v tomto školním roce
0
- v předchozím školním roce
0
celkový počet neomluvených hodin
- v tomto školním roce
- v předchozím školním roce

neprospělo

0
0

Integrovaní žáci
V tomto školním roce byly integrovány dvě žákyně.

4/ Děti v MŠ
V tomto školním roce navštěvovalo mateřskou školu 20 dětí. Jedno dítě
bylo integrováno.
5/ Údaje o pracovnících
Pedagogičtí pracovníci:
Ředitelka školy: Mgr. Markéta Šimková (speciální pedagogika)
Učitelky ZŠ:
Mgr. Alena Novotná (spec. pedagogika, ČJ-OV)
Mgr. Michala Fialová (1. st. ZŠ+spec. ped.)
Asistent pedagoga: Mgr. Božena Tatíčková (1. st. ZŠ)
Vychovatelka ŠD: Mgr. Michala Trávníčková
Vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Ivana Hesová (na MD)
Učitelka MŠ: Jana Bednářová
Učitelka MŠ: Mgr. Božena Tatíčková
Nepedagogičtí pracovníci:
Asistent pedagoga: Radka Suchá, Dis.
Školnice, topič, hospodářka, pomocná kuchařka: Věra Tatíčková
6/ Údaje o výsledcích ČŠI
7/ Údaje o přijímacím řízení, zařazení dětí do 1. ročníku, zápis do MŠ
Dne 23. ledna 2013 proběhl zápis dětí do prvního ročníku. Bylo zapsáno
8 dětí. Jeden z rodičů požádal o odklad školní docházky.
Dne 6. května 2013 proběhl zápis dětí do MŠ. Bylo zapsáno 9 dětí.
8/ Mimoškolní aktivity a vzdělávání ve volném čase
Školní družinu navštěvovalo 25 dětí. Logopedický kroužek pro děti MŠ
navštěvovalo 6 dětí.
Náboženství:
- katolické probíhalo pod vedením Mgr. Marie Novotné, 22 žáků
- evangelické vedl pan farář Z. Šorm, 7 žáků

9/ Přehled uskutečněných akcí ZŠ
Z pohádky do pohádky – 8. 10. 2013
Kulturní představení, kdy si děti mohly zazpívat a zatancovat na známé
melodie z českých pohádek. Zkoušeli si zahrát pod jeho vedením na
různé bicí nástroje.
Uspávání broučků - 24. 10. 2012
Obec Křídla ve spolupráci se školou pořádala průvod rodičů a dětí
s rozsvícenými lampiony a lucerničkami – rozloučení s broučky před
zimou. Děti si ve výtvarném kroužku vyrobily broučky a berušky. Večer
se všichni sešli v hojném počtu u školy, odkud se vyrazilo na obchůzku
Křidel. Celý průvod byl zakončen promítáním pohádky v KD Křídla.
Rodiče si mohli dát něco dobrého a pohovořit u ohně za KD.
Exkurze do Brna - 14. 11. 2013
Výstava Zlato symbol moci a bohatství, 20 let s dětským muzeem.
Návštěva Mikuláše 5. 12. 2012
Tak jako každý rok k nám přišel Mikuláš s čerty a andělem. Žáci
zarecitovali básničku a byli odměněni sladkostmi.
Vánoční výstava - 8. 12. 2012
I v tomto školním roce jsme připravili prodejní výstavu s vánoční
tématikou. Letos si mohli návštěvníci vyzkoušet výrobu ozdobných
plechovek, panáčků z borových šišek a svícínek z jablka.
Vánoční posezení u stromečku – 21. 12. 2012
Vánoční atmosféru naladil zpěv koled, ochutnávání cukroví, předávání
dárečků a samozřejmě povídání o tradicích a zážitcích.
Plavání - 11. 1. – 5. 4. 2013
Plavecký výcvik ve Žďáře nad Sázavou. Děti byly rozděleny do tří skupin
podle zdatnosti. Za pomocí proškolených lektorů se zdokonalovaly ve
svých plaveckých dovednostech.

Karneval - 2. 2. 2013
Karneval pořádala škola již tradičně ve spolupráci se sdružením Lysina
lenina, které zajistilo živou hudbu. Děti soutěžily, tancovaly a těšily se na
občerstvení a odměny.

Focení – individuální – 27. 3. 2013
Soutěž Ajtík 2013 – 4. 4. 2013
Žáci 4, a 5. Třídy se zúčastnily soutěže v oblasti ICT v Novém Městě na
Moravě. Skončili na krásném 2. místě.
Vítaní občánků – 5. 4. 2013
Děti si pod vedením pedagogů připravily krátké pásmo písniček a
básniček. Přivítaly tak nové malé občánky v Křídlech.
Čistá Vysočina – 17. 4. 2013
Uklízení odpadků v okolí silnice směr Nová Ves.
Taneční soutěž – 29. 4. 2013
Mini žáci získali 3. místo a starší žáci bohužel neuspěli.
Policie JIA – 30. 5. 2013 – paní policistka mladší žáky (1. – 2. třídu)
hravou formou poučila, jak se mají zachovat v život ohrožujících
situacích. Se staršími žáky besedovala na téma Šikana ve škole.
Kino a knihovna v Novém městě na Moravě – 6. 6. 2013
Žáci zhlédli film Čtyřlístek ve službách krále, po té jsme se přesunuli do
knihovny, kde byli žáci seznámeni s fungováním knihovny a dozvěděli se
zajímavosti ze života spisovatelky Astrid Lindgrenové.
Školní výlet - 15. 6. 2012
Tento školní rok jsme navštívili hrad Svojanov, výstavu „Prapradědeček
ve škole“ a starší žáci se dozvěděli zajímavosti o životě Bohuslava
Martinů.
Školní akademie – 23. 6. 2013
Žáci si pro své příbuzné a známé připravili pásmo vystoupení, při nichž
zúročili dovednosti naučené v uplynulém roce, objevily se různé písničky,
hrané pohádky v českém i anglickém jazyce, taneční představení
a někteří žáci zahráli i na své hudební nástroje.
Krajánci – 26. 6. 2013
V rámci cyklo – štafety Klimatour, jsme pro projíždějící účastníky
připravily s našimi dětmi krátké pásmo písniček a básniček. Organizátoři
štafety měli pro děti připravený i krátký program.

Setkání rodáků – 6. 7. 2013
V upomínku na pana Bohuslava Kubíka, který se jako ředitel zasloužil o
stavbu naší školy v nelehkých 40. letech 20. století, byla odhalena
pamětní deska. Děti si spolu s pedagogy připravily krátké vystoupení.
Škola byla otevřena pro veřejnost, byly zde ke zhlédnutí různé fotografie,
kronika, aj.
10/ Přehled uskutečněných akcí MŠ
ZÁŘÍ
Drakiáda – 26. 9. 2012 – počasí se nám vydařilo, vítr pofukoval, draci
létali vysoko. Účast byla ze strany rodičů a dětí hojná. U kulturního
domu každý dostal odměnu. Společně si pak opekli buřty a pohráli u
KD.
ŘÍJEN
Soutěž s Bezpečnou školkou – 22. 10. 2012 – zúčastnili jsme se
podzimní kvízové soutěže s Bezpečnou školkou, ve hře bylo dětské
odrážedlo, které jsme bohužel nevyhráli.
Uspávání broučků – 24. 10. 2012 – Obec Křídla ve spolupráci se školou
pořádala průvod rodičů a dětí s rozsvícenými lampiony a lucerničkami –
rozloučení s broučky před zimou. Děti v MŠ si vyrobily čelenky s tykadly.
Všichni se sešli v hojném počtu u školy, odkud se vyrazilo na obchůzku
Křidel. Celý průvod byl zakončen promítáním pohádky v KD Křídla.
Rodiče si mohli dát něco dobrého a pohovořit u ohně za KD.
PROSINEC
Mikulášská nadílka – 5. 12. 2012 – Tak jako každý rok k nám přišel
Mikuláš s čertem a andělem. Žáci zazpívali písničky, zarecitovali
básničky a byli odměněni nadílkou.
Vánoční výstava + tvořivé dílny – 8. 12. 2012
Posezení u stromečku (vánoční nadílka) - jako každý rok i letos k nám
přišel Ježíšek. Děti společně ozdobily vánoční stromeček a čekali na
nadílku. Následující den přišly do školky a našli pod ním obrovskou kupu
dárků. Připomenuli si vánoční zvyky a tradice, zarecitovaly básničky,
zpívaly koledy a rozdali si dárky.
Plavecký výcvik – 11. 1. – 5. 4. 2013 – každý pátek jsme jezdily do nově
opraveného bazénu do Žďáru nad Sázavou. MŠ měla menší bazén, kde
postupně hravou formou a pod vedením paní lektorky získávali první
plavecké zkušenosti.
Karneval – 2. 2. 2013 - děti se připravovaly na karnevalové slavnosti
pořádané ZŠ, výroba masek, opakování básniček a písniček…

KVĚTEN
Den matek – děti vyrobily drobný dárek maminkám.
Hledání pokladu – 29. 5. 2013 - děti se vydaly hledat poklad, při hledání
je čekala celá řada úkolů a her.
Policie JIA – 30. 5. 2013 – paní policistka hravou formou poučila děti, jak
se mají zachovat, když potkají neznámého psa. Dále je upozornila, na
nebezpečí číhající při styku s neznámými lidmi a v případě nálezu
injekční stříkačky. Přednáška byla velice poutavá.
ČERVEN
Den dětí – opékání buřtů na školní zahradě, hry pro děti.
Školní výlet – 14. 6. 2013 – tento školní rok jsme navštívili hrad Svojanov
a interaktivní výstavu hraček v muzeu v Poličce
Školní akademie – 23. 6. 2013 – Mateřská škola si připravila program
s názvem „Akvárium“. Děti měly pilně nacvičeny básničky, písničky a
hádanky. Vyvrcholením programu bylo melodrama na skladbu z díla
Karneval zvířat od Camille-Saint- Saens.
Rozloučení s předškoláky – děti si zrekapitulovaly čas v MŠ, prospěly
zkouškou ze znalostí značek, přiřazování počtu, zpěvu, recitace, apod.
V upomínku na léta v MŠ jim byl věnován balíček s několika drobnostmi.
Focení dětí – 10. 6. 2013
11/ Ostatní
Environmentální a ekologická výchova v naší škole:
Již sedmým rokem spolupracujeme se Sdružením TEREZA. Toto
sdružení nabízí tyto environmentální programy: Ekoškola, Globe, Les ve
škole – škola v lese a Za tajemstvím dřeva.
Naše škola si vybrala program Les ve škole – škola v lese. Program je
určen pro děti ve věku 6 – 14 let. Měl by dětem pomoci seznámit se s
nejrozšířenějším ekosystémem v naší zemi. Děti si zábavnou formou
upevňují pozitivní vztah k prostředí, ve kterém žijí.
Naše žáky učíme také jak minimalizovat a třídit odpady, šetřit energií,
vodou a jak zlepšit životní prostředí školy a jejího okolí.
Kraj Vysočina pořádal ve dnech 15. 4 – 19. 4. 2013 akci "Čistá
Vysočina". Cílem bylo zapojit obyvatele kraje do úklidu veřejného
prostranství a přírody na Vysočině.
Žáci sbírali odpad v okolí naší vesnice.
Z dalších aktivit můžeme uvést sběr starého papíru, víček, pomerančové
kůry a léčivých bylin.
.

12/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků
- p. uč. Mgr. Alena Novotná, asistent pedagoga v ZŠ Mgr. Michala
Trávníčková a asistent pedagoga v MŠ Radka Suchá, DiS. Se
účastnily projektu INKLUZE – nová cesta ke vzdělávání (OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost) pořádané SPC Žďár nad
Sázavou. Seminář trval do ledna 2013.
- paní učitelky z MŠ absolvovaly seminář Prof. PhDr. Evy Jenčkové,
CSc. pod názvem Hudba a zvířátka (22. 11. 2012)
- paní učitelka Mgr. Božena Tatíčková absolvovala seminář Prof. PhDr.
Evy Jenčkové, CSc. Pod názvem Zpíváme jaru a mamince (26. 3.
2013)
- Mgr. Markéta Šimková se účastnila seminářů: novely zákonů,
Genealogie, ŠVP – změny. Ukončila dvouleté studium na Mendelově
univerzitě v Brně – koordinace v oblasti ICT.
- Mgr. Michala Fialová a Mgr. Alena Novotná se účastnily seminářů Matematika v běžném životě a Čtenářská gramotnost.

Výroční zprávu za ZŠ Křídla vypracovala Mgr. Markéta Šimková a za MŠ
Křídla Mgr. Božena Tatíčková.
Další informace a fotografie z akcí lze nalézt na našich stránkách –
www.zskridla.cz

