Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Křídla
Školní rok 2015/2016
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 2015/2016 33 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
9
5
7
6
6

PROSPĚLO
9
5
7
6
6

V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE
Počet žáků s druhým a třetím
stupněm z chování

0
V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE

Celkový počet neomluvených
hodin

0

NEPROSPĚLO
0
0
0
0
0

V PŘEDCHOZÍM ŠKOLNÍM ROCE
0
V PŘEDCHOZÍM ŠKOLNÍM ROCE
0

Integrovaní žáci

V tomto školním roce byla integrována jedna žákyně.

4/ Děti v MŠ
V tomto školním roce navštěvovalo mateřskou školu 23 dětí. Jedno dítě bylo
integrováno.

5/ Údaje o pracovnících
Pedagogičtí pracovníci:
Ředitelka školy:
Učitelky
ZŠ:

Mgr. Markéta Šimková (speciální pedagogika)
Mgr. Alena Novotná (spec. pedagogika, ČJ-OV)
Mgr. Ivana Hesová (1. st. ZŠ + NJ, UMŠ.)
Mgr. Božena Tatíčková (1. st. ZŠ, UMŠ)
Asistent pedagoga:
Mgr. Božena Tatíčková (1. st. ZŠ, UMŠ)
Vychovatelka ŠD:
Mgr. Božena Tatíčková
Vedoucí učitelka MŠ:
Mgr. Ivana Hesová (1. st. ZŠ + NJ, UMŠ)
Učitelka MŠ:
Jana Bednářová
Asistent pedagoga MŠ: Radka Suchá, Di.S.

6/ Údaje o výsledcích kontrol

7/ Údaje o přijímacím řízení, zařazení dětí do 1. ročníku, zápis do MŠ
Dne 15. ledna 2016 proběhl zápis dětí do prvního ročníku. K zápisu se dostavilo 11
dětí. Přijato k povinné školní docházce bylo 9 dětí. Dva zákonní zástupci požádali o
odklad školní docházky.
Dne 7. dubna 2016 proběhl zápis dětí do MŠ. K zápisu se dostavilo 7 zájemců. Bylo
zapsáno 7 dětí.

8/ Mimoškolní aktivity a vzdělávání ve volném čase
Školní družinu navštěvovalo 25 dětí. Logopedický kroužek pro děti MŠ
navštěvovalo 11 dětí.
Náboženství:
- katolické probíhalo pod vedením Mgr. Marie Novotné, 18 žáků
- evangelické vedl pan farář Z. Šorm, 4 žáci

9/ Přehled uskutečněných akcí
AKCE ZŠ
ZÁŘÍ
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – 14. 9. 2015
Děti si na přednášce zopakovaly základní pravidla silničního provozu a zajezdily si na
dopravním hřišti.
HOUBAŘSKÁ OLYMPIÁDA– 22. 9. 2015
ŘÍJEN
SDRUŽENÍ SLEPÍŠI - vzdělávací program "Hele lidi" - výchovně vzdělávací program
ve kterém se děti seznamují s životem nevidících lidí. Děti si vše vyzkoušely formou
hry a kooperativních činností. Vyzkouší své smysly, které nevidomému člověku
nahrazují zrak, dále si vyzkoušely orientaci bez pomoci zraku a nevidící lektor
programu je na základě těchto zkušeností seznámil s pomůckami, které jsou pro jeho
současný život nezbytné (slepecká hůl, mluvící hodinky, Braillovo slepecké písmo,
rozlišovač bankovek, společenské hry pro slepé, pomoc vodícího psa, ….).
DRAKIÁDA – 19. 10. 2015
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ– 23. 10. 2014
Škola ve spolupráci s Obcí Křídla pořádala průvod rodičů a dětí s rozsvícenými
lucerničkami obcí. Děti se tak rozloučily před zimou s broučky. Průvod byl zakončen
táborákem, zazpíváním ukolébavky a ohňovou show.
LISTOPAD
KNIHOVNA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - 5. 11. 2016
Děti 1. a 2. třídy měly téma Včelí medvídci od jara až do zimy a děti 3., 4. a 5. třídy
se formou různých činností seznámily s dílem Jaroslava Foglara.
EXKURZE "BRNO ZA TŘICETILETÉ VÁLKY" - 12. 11. 2015
Žáci 4. a 5. třídy jeli na exkurzi do Brna, zde šli centrem Brna po stopách třicetileté
války a poznávali krásy Brna.
VYSTOUPENÍ PRO SENIORY V BRANIŠOVĚ - 13. 11. 2015
Děti ze školního sboru si pod vedením Mgr. I. Hesové a Mgr. B. Tatíčkové nacvičily
pásmo písniček, mladší děti z Branišova se naučily krátké básničky a společně tak
všichni vystoupily s dětmi ze ZŠ Zvole pro radost místních seniorů.
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ– 19. 11. 2015
Škola ve spolupráci s obcí Křídla pořádala průvod rodičů a dětí s rozsvícenými
lucerničkami obcí. Děti se tak rozloučily před zimou s broučky. Průvod byl zakončen
hledáním posledních broučků v areálu KD, táborákem a zazpíváním ukolébavky.
PROSINEC
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKY - 5. 12. 2015
VÁNOČNÍ BESÍDKA - 21. 12. 2015

VÁNOČNÍ POSEZENÍ U STROMEČKU – 22. 12. 2015
Společně jsme se sešli u stromečku. Zazpívali písničky, snědli cukroví a rozbalili
dárky, které nám Ježíšek nadělil.

LEDEN
PLAVECKÝ VÝCVIK– od 12. 1. –22. 3. 2016
ZÁPIS DĚTÍ DO ZŠ – 21. 1. 2016
ÚNOR
KARNEVAL– 13. 2. 2016
PLANETA ZEMĚ "Afrika kolébka lidstva" - 19. 2. 2016
BŘEZEN
JARNÍ VÝSTAVA - 19. 3. 2016
Děti a učitelé vyrobili různé výrobky, které vystavovali v místním KD. Na místě bylo
připraveno i několik dílniček, kde si mohli zájemci vyrobit různé předměty s jarní
tématikou.
AJTÍK – 23. 3. 2015
V prostorách 1. Základní školy se utkaly týmy okolních málotřídních škol při třetím
ročníku soutěže Ajtík 2016, která je zaměřena na oblast informačních technologií.
Letos se akce zúčastnilo téměř 130 dětí z dvanácti škol. Bylo pro ně připraveno
celkem šest stanovišť, která byla buď skutečně soutěžní a kde děti mohly prokázat
svoji šikovnost či znalosti z oblasti informačních technologií, nebo spíše
demonstrační, kde bylo cílem ukázat, co všechno může pomocí výpočetní techniky
zvládnout žák základní školy, která se na informační technologie specializuje. Naši
žáci se umístili na 1. místě.
DUBEN
ČISTÁ VYSOČINA - 13. 4. 2016
V rámci akce Čistá Vysočina jsme společnými silami posbírali odpadky podél silnice
z Křídel na Dlouhé. Všichni se vybavili reflexními prvky, dostali jsme rukavice, pytle
na odpad a vyrazili jsme na procházku jarní přírodou.
ČERVEN
DIVADLO J. HRUBEC - 2. 6. 2016
Pohádka "O princezně na hrášku" - pohádka o zkoušce, zda je princezna pravá či
falešná, je tu rozšířena o rodinné téma: Maminka (stará královna) nechce ještě svého
synka (prince) oženit a tak ji přijde vhod, že se mu nedaří přivézt ze světa tu „pravou
– opravdovou princeznu.“ Problém nastává, když jednoho deštivého večera na
hradní bránu zabouchá „pravá princezna…
NOCOVÁNÍ VE ŠKOLE - 3. - 4. 6. 2016
Děti, které po celý rok pilně navštěvovaly sboreček, dostaly za odměnu spaní ve
škole. Hrály hry, opekly buřty, prošly stezkou odvahy, podívaly se na film a šly spát.

Druhý den ráno jsme společně posnídali a vyrazili doprovodit děti z Branišova domů.
Na zpáteční cestě jsme ulovili cash a šli domů.
FOCENÍ DĚTÍ - 13. 6. 2016
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – 11. 5. 2015
Opět jsme se vydali na dopravní hřiště do Nového Města na Moravě. Přivítal nás
strážník Městské policie Petr Jinek. I když se žáci těšili na to, jak si vyzkouší jízdu na
kole, nejprve se v učebně seznámili s pravidly silničního provozu, dopravními
značkami a nechyběly i situace na křižovatkách. Na konci teoretické části žáci 4. a 5.
ročníku psali testy a ti úspěšní obdrželi průkaz cyklisty. Pak už mohli vyrazit na
dopravní hřiště, nasadili přilby, nasedli na kola a jízda začala. Děti se střídaly v rolích
chodců a řidičů. Bylo to jak na opravdové silnici - přechody pro chodce, křižovatky,
kruhový objezd, dokonce železniční přejezd bez závor.
VÝLET "PEKLO ČERTOVINA" HLINSKO - 17. 6. 2016
Pro děti zde byl připraven velmi pěkný animační program. Celé prostředí bylo velmi
hezky udělané a dětem se zde líbilo.
SOUTĚŽE
KARAFIÁTOVI BROUČCI - uz. 30. 4. 2016 - U příležitosti 170. výročí narození Jana
Karafiáta vyhlásila ZŠ a MŠ Jimramov spolu s úřadem městyse Jimramov výtvarnou
soutěž KARAFIÁTOVI BROUČCI. Žáci 5. ročníku ( Anna Tulisová, Marie Polnická,
Kateřina Chalupová, Ondřej Tatíček, Daniela Turinská, Lukáš Žemlička ) se se svojí
společnou prací umístili v kategorii základní školy – 1.stupeň na 3. místě.
Zvláštní ocenění – čestné uznání získala žákyně 1. ročníku Růženka Tulisová.
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Nové Město na Moravě vyhlásilo v rámci Roku literátů literární soutěž „Literární
klíček“ s tématem Kdybych byl/a…. Zaslané autorské práce bude hodnotit tříčlenná
porota v čele se spisovatelkou, redaktorkou a žurnalistkou Mgr. Věrou Rudolfovou.
Žáci 3. ročníku - Natálie Mrázková, Lenka Lukášková, Tereza Novotná a Jan Šedý se
soutěže se svými pracemi účastní. Výsledky se dozvíme až na velkém literárním
večeru, který se uskuteční v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě dne 5. října
2016.
POŽÁRNÍ
OCHRANA
OČIMA
DĚTÍ
Výtvarná soutěž vyhlášená Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska s názvem
POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ zná své vítěze. Na 3. místě se umístila Eliška
Ježová – žákyně druhé třídy.
VODA JAKO POVOLÁNÍ - při příležitosti světového dne vody 2016 vyhlásilo
Ministerstvo zemědělství výtvarnou soutěž. I přesto, že jsme sehnali poměrně hodně
hlasů, nestačilo nám to a soutěž jsme nevyhráli.
KAREL IV. OČIMA DĚTÍ - cílem soutěže bylo přiblížit dětem dobu Karla IV., oceněná
díla by měla být vystavena na celostátní výstavě "Karel IV. - Život Otce vlasti".
Bohužel jsme se neumístili.

AKCE MŠ
ZÁŘÍ
HOUBAŘSKÁ OLYMPIÁDA– 22. 9. 2015
ŘÍJEN
DRAKIÁDA – 19. 10. 2015
TŘÍDNÍ SCHŮZKY – 16. 10. 2014
1. LOGOPEDICKÉ SETKÁNÍ
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ– 19. 11. 2015 Škola ve spolupráci s obcí Křídla pořádala
průvod rodičů a dětí s rozsvícenými lucerničkami obcí. Děti se tak rozloučily před
zimou s broučky. Průvod byl zakončen hledáním posledních broučků v areálu KD,
táborákem a zazpíváním ukolébavky.
LISTOPAD
2. LOGOPEDICKÉ SETKÁNÍ „O BUDULÍNKOVI“ – 19. 11. 2014
PROSINEC
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA– 5. 12. 2015
3. LOGOPEDICKÉ SETKÁNÍ –„O PALEČKOVI“ – 10. 12. 2014
VÁNOČNÍ POSEZENÍ U STROMEČKU – 18. 12. 2014
Společně jsme se sešli u stromečku. Zazpívali písničky, snědli cukroví a rozbalili
dárky, které nám Ježíšek nadělil.

LEDEN
PLAVECKÝ VÝCVIK– od 12. 1. –22. 3. 2016
Pod vedením zkušené lektorky děti absolvovaly 10 lekcí plaveckého výcviku. Většina
dětí udělala velké pokroky a moc je to bavilo.
ZÁPIS DĚTÍ DO ZŠ – 21. 1. 2016
ÚNOR
SOUTĚŽ ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ– 19. 2. 2015
KARNEVAL– 13. 2. 2016
Děti se zúčastnily karnevalu pořádaným ZŠ V KD Křídla
BŘEZEN
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „BÍLÝ ČÁP“ – 9. 3. 2015
INFORMAČNÍ SCHŮZKA PŘED ZÁPISEM DO MŠ – 18. 3. 2015
ZÁPIS DO MŠ – 7. 4. – 26. 3. 2015

DUBEN
5. LOGOPEDICKÉ SETKÁNÍ „O TŘECH PRASÁTKÁCH“ – 14. 4. 2015
KVĚTEN
DEN MATEK – děti vyráběly drobný dárek pro své maminky.

ČERVEN
DEN DĚTÍ – 1. 6. 2016
Pedagogové připravily pro děti zábavný program ve třídě i na školní zahradě.
DIVADLO J. HRUBEC - 2. 6. 2016
Pohádka "O princezně na hrášku"
FOCENÍ DĚTÍ – 13. 6. 2016
DEN OTCŮ – děti vyráběly drobný dárek pro své tatínky.
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ S BEZPEČNOU ŠKOLKOU – 17. 6. 2015
Děti malovaly dopravní prostředky budoucnosti.
ZÁVĚREČNÉ LOGOP. SETKÁNÍ „PEJSEK S KOČIČKOU – DORT“ 18. 6. 2015
ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY– 24. 6. 2015
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.
CESTA ZA INDIÁNSKÝM POKLADEM – 25. 6. 2015
Nejprve se děti přestrojily za indiány a pak plnily různé úkoly, které na ně čekaly
v okolí školy. Když je všechny splnily, tak mohly začít hledat poklad, který zdárně
nalezly. Potom je čekalo opékání párků na školní zahradě, které se dětem velmi
líbilo.
11/ Ostatní
Environmentální a ekologická výchova v naší škole:
Již osmým 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 akci "Čistá Vysočina". My jsme se zapojili 13. 4. 2016. Cílem
bylo zapojit obyvatele a žáky 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.
Již druhým rokem funguje sboreček "Křídelský slavík" pod vedením Mgr. Ivany
Hesové a Mgr. Boženy Tatíčkové.

12/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Mgr. Markéta Šimková
- Comenia Script – NIDV Jihlava, 25. 9. 2014
- Comenia Script – zkouška z písma, NIDV Jihlava, 8. 10. 2014
- Školení ředitelů – „Výzva 51“,
Operační vzdělávání pro konkurenceschopnost, 9. 10. 2014
- Série školení ICT – ZŠ NMNM v rámci VÝZVY 51 – únor až červen
- BOZP a PO pro vedoucí zaměstnance, J. Kocián, 10. 4. 2015
- Školení projektu NIQES, Brno, 9. 6. 2015
Mgr. Alena Novotná
- Série školení ICT – ZŠ NMNM v rámci VÝZVY 51 – únor až červen
Mgr. Michala Fialová
- Pohádka nás naučí, SSS a Zař. pro DVPP Brno, 22. 9. 2014
- Angličtina od začátku, SSS a Zař. pro DVPP Brno, 22. 9. 2014
- Předmatematická a matematická gramotnost, NIDV Jihlava, 15. 10. 2014
- Didaktické studium cizího jazyka – dokončení, NIDV Jihlava,14. 10. 2014
- Předmatematická a matematická gramotnost, MŠ NMNM, 2. 2. 2015
- Polytechnická výchova, MŠ NMNM, 3. 2. 2015
- Série školení ICT – ZŠ NMNM v rámci VÝZVY 51 – únor až červen
Jana Bednářová
- Předmatematická a matematická gramotnost, MŠ NMNM, 2. 2. 2015
- Hudební výlet do Zoo, TANDEM, 10. 3. 2015
Mgr. Božena Tatíčková
- Dokončení dvouletého studia Předškolní pedagogiky na UPOL a získání
kvalifikace "Učitelka mateřské školy"
- Předmatematická a matematická gramotnost, Brno, 17. 10. 2014
- Předmatematická a matematická gramotnost, MŠ NMNM, 2. 2. 2015
- Série školení ICT – ZŠ NMNM v rámci VÝZVY 51 – únor až červen
Mgr. Ivana Hesová
- Dokončení dvouletého studia Předškolní pedagogiky na UPOL a získání
kvalifikace "Učitelka mateřské školy"
- Předmatematická a matematická gramotnost, MŠ NMNM, 2. 2. 2015
- Hudební výlet do Zoo, TANDEM, 10. 3. 2015
- Série školení ICT – ZŠ NMNM v rámci VÝZVY 51 – únor až červen
- BOZP a PO pro vedoucí zaměstnance, J. Kocián, 10. 4. 2015
Radka Suchá DiS
- absolvováno a úspěšně zakončeno studium Asistent pedagoga, Jihlava
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

