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Výroční zpráva
o činnosti
ZŠ a MŠ Křídla



Základní škola a Mateřská škola Křídla, okres Žďár nad Sázavou, 
příspěvková organizace se sídlem Křídla 52, 592 31 
IČO 75021421, 
tel.: 566 615 793,
e- mail: simkma00@seznam.cz
Zřizovatelem školy je obec Křídla. 
Součástí příspěvkové organizace jsou základní škola, mateřská škola, 
školní družina a školní jídelna. 
Málotřídní školu navštěvovalo ve školním roce 2018/2019 36 žáků v pěti 
ročnících prvního stupně. 
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Přehled učebních plánů 
se schvalovacími doložkami ministerstva 
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Výuka probíhala dle učebních dokumentů č. j. 16847/96-2, Zákl. škola
ŠVP (1., 2. , 3. , 4. a 5. ročník) 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků základní školy 
ROČNÍK POČET ŽÁKŮ PROSPĚLO NEPROSPĚLO 

1. 9 9 0 

2. 5 5 0 

3. 9 9 0 

4. 9 9 0 

5. 4 4 0 

 

 V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE V PŘEDCHOZÍM ŠKOLNÍM ROCE 

Počet žáků s druhým a tře�m 
stupněm z chování 

0 0 

 

 V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE V PŘEDCHOZÍM ŠKOLNÍM ROCE 

Celkový počet neomluvených 
hodin 

0 0 

 

Integrovaní žáci 

V tomto školním roce byli integrovaní 3 žáci.

Děti v MŠ

V tomto školním roce navštěvovalo mateřskou školu 23 dětí. 

Údaje o pracovnících 

Pedagogičtí pracovníci: 
Ředitelka školy:              Mgr. Markéta Šimková (speciální pedagogika) 
Učitelky ZŠ:                              Mgr. Alena Novotná (spec. pedagogika, ČJ-OV) 
                                            Mgr. Ivana Hesová (1. st. ZŠ + NJ, UMŠ.) na MD
                                            Mgr. Lucie Jakubcová (1. st. ZŠ), zástup za MD
                                                          Mgr. Božena Tatíčková (1. st. ZŠ, UMŠ) na MD

Vychovatelka ŠD:              Mgr. Lucie Jakubcová – zástup za MD
Vedoucí učitelka MŠ:           Mgr. Ivana Hesová (1. st. ZŠ + NJ, UMŠ) na MD
Učitelka MŠ:               Jana Bednářová  (Předškolní pedagogika)
               Vlasta Šimková
Asistent v MŠ:              Ladislava Peterová

Údaje o výsledcích kontrol

V tomto školním roce neproběhly žádné kontroly ČŠI.

Údaje o přijímacím řízení, 
zařazení dětí do 1. ročníku, zápis do MŠ

Dne 4. dubna 2019 proběhl zápis dětí do prvního ročníku. 
K zápisu se dostavilo  10 dětí. 
Přijato k povinné školní docházce bylo 7 dětí. 
Tři zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky. 

Dne 13. května 2019 proběhl zápis dětí do MŠ. 
K zápisu se dostavilo 8 zájemců.  
Bylo zapsáno 8 dětí. 
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Mimoškolní aktivity a vzdělávání ve volném čase 

Školní družinu navštěvovalo 25 dětí.
 
Náboženství:  
- katolické probíhalo pod vedením Ing. Tomáše Mahela, 21 žáků 
- evangelické náboženství tento školní rok neprobíhalo

Akce ZŠ

ZÁŘÍ
Výstava skotu a zemědělské techniky v Radešínské Svratce – 13.9. 2018

ŘÍJEN
Návštěva dopravního  hřiště v Novém Městě na Moravě – 17.10.2018
Žáci se  seznámili s  pravidly silničního provozu a procvičili si jízdu 
na kole na dopravním hřišti.

LISTOPAD
Uspávání broučků  ( společná akce MŠ a  ZŠ) – 9.11.2018

Čertovská besídka v KD v Křídlech aneb jak to chodí 
v čertovské škole – 30.11. 2018
Odpoledne plné zábavných scének, tanečků a písniček, 
které si připravily děti pro rodiče a přátele školy.

PROSINEC
Mikulášská nadílka – 5.12. 2018

Vánoční posezení u stromečku – 21.12. 2018
Žáci si již tradičně pochutnali na cukroví, které si přinesli z domu, 
rozdali  si dárečky a společně jsme zazpívali vánoční koledy.

LEDEN
Planeta země – 18.1. 2019
Divoká cesta do barmské říše – Myanmar.

O Perníčkovi – 23.1. 2019 
Navštívili jsme rodinný muzikál v Horáckém divadle v Jihlavě.

Plavání – od 7. 1. do 18. 3. 2019
10 lekcí plavání ve spolupráci s plaveckou školou Zdemar,
 žáci se zábavnou formou učili základním plaveckým dovednostem. 
Na závěr všichni obdrželi „Mokré vysvědčení“.

ÚNOR
Karneval -17.2. 2019
Zábavné odpoledne plné soutěží, tance a živé hudby 
s bohatou tombolou. 
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Akce ZŠ

BŘEZEN
Ochutnávka sýrů z Madety – 28.3. 2019
V rámci akce  „Mléko do škol“ proběhla 
ochutnávka mléčných výrobků od Madety.

Den otevřených dveří – 30.3. 2019
Zájemci si mohli prohlédnout nově zrekonstruované prostory ZŠ a MŠ,
nové vybavení školy moderními IT technologiemi, které si mohli i vyzkoušet, 
dále bylo připraveno drobné občerstvení.
 
DUBEN 
Čistá Vysočina – 11 4. 2019
Žáci s učiteli se zúčastnili celokrajské akce, dostali pytle na odpadky 
a pečlivě vysbírali okraje kolem cesty směrem na Novou Ves a Dlouhé.

Jarní výstava – 13.4. 2019
Jarní výstava se tentokrát konala v prostorách školy. Připraveny byly 
výtvarné dílny s jarní tematikou a vystoupení dětí, které zahrály na flétny.

KVĚTEN
Taneční soutěž – 20 5. 2019
Dívky, které navštěvovaly taneční kroužek p. Večeřové, se zúčastnily 
závěrečné přehlídky jednotlivých škol. V kategorii smíšené se naše děvčata 
umístila na 3. místě. Celé taneční vystoupení se jim moc povedlo.

Portimo – 16.5.  a 23.5. 2019
Program „ Jiný svět“ byl zaměřen na specifickou prevenci v oblasti 
rasismu a xenofobie ( 3.-4. třída) a program „ Nedej se“ na prevenci 
šikany ( 1., 2., 5. třída)

Akce ZŠ

ČERVEN
Den dětí – 31.5. 2019
Pásmo soutěží pro děti s možností vyhrát spoustu zajímavých cen.

Vítání občánků v KD Křídla – 2.6. 2019

Divadlo H. Hrubce – 7.6. 2019

Společné focení žáků a učitelů – 13.6. 2019

Školní výlet do ZS Pavlov – 14.6. 2019
Na školní výlet jsme jeli do Záchranné stanice Pavlov, 
kde se starají o nemocná a opuštěná zvířata.

Dopravní hřiště v Novém Městě na Moravě – 21.6. 2019

Správná pětka – 24.6. 2019
Přednáška o zdravém životním stylu.

Orientační běh – 26.6. 2019
Pro děti byla připravena stanoviště a mapa, podle které musely projít 
celou trasu v okolí školy. 
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Akce MŠ

ZÁŘÍ
Houbařská olympiáda – 25.9. 2018
Soutěž rodinných týmů ve sběru hub. Letos se hodnotila výška hřibu 
a celkový počet hub. Vítězové dostali věcné ceny. Po vyhlášení si mohli děti 
s rodiči opéct špekáčky na ohni za kulturním domem.

ŘÍJEN
Drakiáda – 18.10. 2018
Akce se zúčastnili děti a rodiče z MŠ a ZŠ, celkově bylo pouštěno 28 draků. 
Děti na závěr dostaly odměnu a mohly si opéct párky. 

Vyšetření zraku - 2. 11. 2018
Rodiče, kteří měli zájem, mohli přihlásit děti na preventivní screeningové 
vyšetření zraku, výsledky po té obdrželi do vlastních rukou. 
Vyšetření bylo provedeno u 12 dětí . Firma Prima Vizus.

LISTOPAD
Vánoční focení Photo Dienst – 2.11. 2018

Uspávání broučků – 9. 11. 2018
Děti se sešly se svými rodiči u školy. Již tradičně obešly s rozsvícenými 
lucerničkami Křídla, za kulturním domem si zahrály hru a zazpívaly 
písničku všem broučkům na dobrou noc. 

PROSINEC
Mikulášská nadílka -  6. 12. 2018
Opět děti navštívil Mikuláš, čert a anděl a přinesl dětem nadílku, 
tentokrát v podobě čokoládových adventních kalendářů.

Tvořivé dílny s vystoupením dětí -  13. 12. 2018
Vystoupení dětí, předvánoční vytváření ( zdobení zvonečků, výroba kapříka).

Posezení u stromečku – 19. 12. 2018

 

Akce MŠ

LEDEN
Předplavecký výcvik –7. 1. – 18 3. 2019
10 lekcí ve spolupráci s plaveckou školou Zdemar v Městských lázních 
v Novém Městě na Moravě.

O Perníčkovi – 23.1. 2019
Návštěva Horáckého divadla v Jihlavě společně se ZŠ.

ÚNOR
Karneval - 17. 2. 2019

BŘEZEN
Den otevřených dveří – 30.3. 2019
Zájemci si mohli prohlédnout nové prostory MŠ, připraveno bylo drobné 
občerstvení.

DUBEN
Zápis dětí do ZŠ - 4. 4. 2019

Jarní výstava – 13. 4. 2019
Jarní výstava v prostorách ZŠ. Připraveny byly vv dílny a hudební 
vystoupení žáků.

KVĚTEN
Zápis dětí do MŠ – 13.5. 2019
Zapsáno a přijato bylo 8 dětí.

Týden dětské radosti – 27.5. - 31.5. 2019
Hry a pohybové aktivity v maskách, cesta za pokladem.
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Ostatní 

Tento školní rok jsme se účastnili soutěže „ Divočina blízko nás“ 
pořádaného Záchrannou stanicí Pavlov, o.p.s. ZS Pavlov se věnuje 
ekologické výchově a pořádá výukové programy pro školy a veřejnost. 
Soutěž probíhala v několika kolech po celý školní rok. 
Byla rozdělena na kategorie 1.-3. ročník a 4.-5. ročník. Žáci plnili  úkoly, 
při kterých se dozvěděli mnoho nových zajímavých informací 
o životě a ochraně různých druhů živočichů. 
V 1. kole soutěže se v kat. 1. -3. ročník umístili naši žáci na 2. místě.

Kraj Vysočina pořádal akci "Čistá Vysočina". 
My jsme se zapojili 11. 4. 2019. Cílem bylo zapojit obyvatele 
a žáky kraje do úklidu veřejného prostranství a přírody na Vysočině. 

Děti z MŠ se zúčastnily výtvarné soutěže -  „Školka plná dětí“. 
V kategorii čtyřletých dětí se na prvních místech umístila 
Barbora Jenčková s prací Kouzelná zahrádka  a Vít Hubáček 
s prací Ovečka se pase. Další výtvarné práce  byly odeslány 
do soutěže  „ Krásná jako kvítka... je ta země....“.

Z dalších aktivit můžeme uvést sběr starého papíru, 
sběr vysloužilých elektrozařízení a  baterií, pomerančové 
a citronové kůry a léčivých bylin. 

Akce MŠ

ČERVEN
Divadlo Honzy Hrubce – 7.6. 2019
Divadlo Honza a drak.

Společné focení dětí – 13.6. 2019

Výlet do ZS Pavlov – 14.6. 2019
Děti z MŠ se společně se školáky zúčastnily výletu do Záchranné stanice 
Pavlov, kde si prohlédly různé živočicha a připraven byl pro ně také 
doprovodný program.

Zdravá pětka – 24.6. 2019
Program zaměřený na zdravou výživu a správné stravování.

Slavnostní rozloučení s předškoláky – 20.6. 2019
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Mgr. Markéta Šimková – Změny ve školské legislativě ( prosinec 2018)
Mgr. Lucie Jakubcová – Hudební seminář ( 3.4. 2019)



Výroční zprávu za ZŠ a MŠ Křídla 
vypracovala Mgr. Lucie Jakubcová 

Další informace a fotografie z akcí 
lze nalézt na našich stránkách: 
www.zskridla.cz


