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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 2021/2022.  
 

 
1. Základní údaje o škole 

                                         
1.1 Škola 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Křinec – 
příspěvková organizace  

Adresa školy Školní 301, 289 33 Křinec 
Právní forma příspěvková organizace 
IČO 62994425 
IZO 102386013 
Identifikátor školy 600050823 
Vedení školy ředitel: Mgr. Tomáš Veverka 

zástupce ředitele: Mgr. Andrea Krmenčíková 
 (Eva Plášilová) 
vedoucí učitelka MŠ: Ivana Merklová 
ekonom, vedoucí správního úseku: Jana Horáková 
vedoucí ŠJ: Hana Kmochová 
 

Výchovný poradce Mgr. Andrea Krmenčíková 
Kontakt tel.: 325588247 

e-mail: zskrinec@zskrinec.cz 
www: www.zskrinec.cz 

 
 

1.2 Zřizovatel 
Název zřizovatele Městys Křinec 
Adresa zřizovatele Náměstí 25, 289 33 Křinec 
Kontakt tel.:  325588201 

e-mail: podatelna@krinec.cz 
 
 
 

1.3 Údaje o školské radě 
 
Rok voleb současné školské rady 2021 
Počet členů školské rady  3 
Předseda školské rady Rostislav Horák 
Kontakt na předsedu horakrosta@seznam.cz 
Členové školské rady Rostislav Horák 

Mgr. Andrea Krmenčíková  
Milan Moc 
 

Zápisy z jednání školské rady jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách školy. 
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1.4 Subjekty se kterými škola spolupracovala ve školním roce 2021/2022 
 
Městys Křinec zřizovatel školy 

spolupráce při organizaci kulturních a sportovních 
akcí  

ZAS PODCHOTUCÍ a. s. bezplatné zajištění dopravy na adaptační kurz  
bezplatný odvoz biologického odpadu ze školní 
zahrady a jiné činnosti 
 

INPROMA spol. s r. o. sponzorský dar ve výši 15.000,- Kč na úhradu 
nákladů spojených s dopravou žáků na lyžařský 
kurz a na nákup vybavení MŠ  
 

SDH Křinec zajištění zábavného dopoledne u Komárovského 
rybníka, spolupráce při zajištění akcí, které pořádá 
MŠ a ZŠ 

TJ Křinec o.s. zajištění fotbalového turnaje 
spolupráce při výchově a vedení dětí ke sportu 

ČRS MO Rožďalovice vedení rybářského kroužku  
 
 

1.5 Součásti školy 

Jednotlivé součásti školy Kapacita 
Základní škola 450 
Mateřská škola 64 
Školní družina 58 
Školní jídelna ZŠ 450 
Školní jídelna  - výdejna (MŠ) 64 

 
 
 
 
 

Součást školy Počet tříd / oddělení Počet dětí / žáků 
1. stupeň ZŠ 5 82 
2. stupeň ZŠ 7 137 
Škola celkem 12 219 
Mateřská škola 3 63 
Školní družina 2 58 
Školní jídelna MŠ - 63 
Školní jídelna ZŠ - 230 
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 1.6 Charakteristika jednotlivých součástí školy 
 
 
ZÁKLADNÍ  ŠKOLA 
 
    Základní škola je úplnou školou s devíti postupovými ročníky. Výuka probíhá ve čtyřech 
propojených pavilonech, které jsou označeny jako A, B, C a D.  
Od září 2011 probíhá výuka anglického jazyka u předškoláků v MŠ, na kterou navazuje od září 2012 
výuka AJ v prvním až devátém ročníku. 
Počínaje rokem 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 a  v roce 2014 
byl zateplen areál všech spojovacích chodeb. 
Žáci I. i II. stupně již několik let využívají kompletně zrekonstruované sociální zařízení. 
Každý žák má také v současnosti svou uzamykatelnou šatní skříňku. Skříňky jsou postupně dokupovány 
tak, jak narůstá počet žáků. 
Na chodbách školy jsou dva pingpongové stoly, které slouží k pohybové aktivitě žáků o přestávkách a 
během polední pauzy.  
Během léta 2020 došlo k výměně střešní krytiny nad areálem spojovacích chodeb. 
Od jara 2022 má škola nový dveřní bezpečnostní systém s kamerami. 
Na všech pavilonech probíhá postupná výměna osvětlení. 
 
Pavilon A 
V pavilonu A je pět kmenových tříd  pro 1. až 5. ročník a jedna odborná učebna vybavená výškově 
nastavitelnou interaktivní tabulí. Všechny třídy prvního stupně jsou vybaveny novým nábytkem, včetně 
moderních tabulí a dataprojektorů. Ve všech třídách jsou od roku 2018 nově zrekonstruované parkety, 
nová svítidla a obklady s novými umyvadly.  
Celý pavilon A byl v roce 2014 zateplen. 
Během letních prázdnin 2019 byla položena nová střecha nad pavilonem A. 
Ve dvou třídách 1. stupně byly na jaře roku 2020 vyměněny dataprojektory. 
 
Pavilon B 
V pavilonu B jsou čtyři 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 
rovněž vybaveny novým nábytkem a ve dvou případech i interaktivní tabulí. Ostatní učebny disponují 
dataprojektorem.  
Postupně dochází k obměně podlahových krytin na celém pavilonu B. 
Koncem roku 2013 došlo k výměně nábytku v ředitelně školy.   
V červenci a srpnu 2015 byl celý pavilon B zateplen. 
Do učebny informatiky jsme v roce 2016 pořídili nové otočné a výškově nastavitelné židle, které 
odpovídají hygienickým normám pro práci u počítače. V počítačové učebně byl na jaře roku 2020 
vyměněn dataprojektor. 
Učebna pro sportovní aktivity byla během letních prázdnin 2022 kompletně zrekonstruována a vznikla 
tak nová učebna, která vyřešila problém s narůstajícím počtem žáků a tříd na druhém stupni. 
Téměř celá byla zrekonstruována v roce 2022 také  sborovna pro druhostupňové pedagogy. Kromě nové 
podlahové krytiny a osvětlení má každý pedagog moderně vybavené pracovní místo, které odpovídá 
současným požadavkům. 
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Pavilon C 
V pavilonu C je tělocvična, jedno oddělení družiny, kuchyně a školní jídelna.  
Již v roce 2006 proběhla celková rekonstrukce školní kuchyně.   
Koncem roku 2015 jsme novým nábytkem vybavili první oddělení družiny a kancelář vedoucí školní 
jídelny. Zároveň se pořídily do školní jídelny nové židle. 
V roce 2016 byla položena nová střecha nad pavilonem C. 
Od léta 2018 jsou u tělocvičny za družinou zrekonstruovaná sociální zařízení.  
Na jaře 2021 byla provedena celková rekonstrukce šatny a sociálního zařízení pro zaměstnance školní 
jídelny. 
 
Pavilon D 
V pavilonu D jsou odborné učebny pro výuku fyziky, chemie a přírodopisu, cvičná kuchyňka, družina, 
dílna, pracovna výchovného poradce a kancelář ekonomky školy. Učebny chemie a fyziky slouží 
zároveň jako učebny kmenové. 
Od roku 2012 je ve školní dílně keramická pec, která je využívána nejen při pracovních činnostech, ale i 
pro zájmovou činnost našich žáků a jejich rodičů. 
V roce 2014 došlo ke kompletní opravě střechy nad pavilonem D. 
V roce 2016 byl celý pavilon D zateplen. 
Učebna přírodopisu byla v roce 2017 přestavěna na druhé oddělení  školní družiny. V celé učebně se 
položila nová podlahová krytina a místnost je vybavena dle potřeb školní družiny. Do učebny chemie se 
v roce 2017 pořídil dataprojektor, a tak se učebna začala využívat současně i jako pracovna přírodopisu. 
Během léta 2018 se kompletně zrekonstruovala, vybavila novým nábytkem a podlahovou krytinou, 
novými svítidly a umyvadly.  
Ještě počátkem roku 2018 byla dokončena rekonstrukce kanceláře  ekonomického úseku, která 
zahrnovala výměnu podlahové krytiny, nová svítidla a nový nábytek.  
V prvním pololetí roku 2019 vznikla nově v prvním patře pavilonu D kancelář pro výchovného poradce, 
která je vybavena kompletně  novým nábytkem,  kobercem a svítidly. Zároveň bude místnost sloužit 
k jednání s rodiči. V létě 2020 byla kompletně zrekonstruována cvičná školní kuchyňka, včetně nového 
nábytku. Během školního roku 2020/2021 doznala změn i školní dílna, kde z kabinetu vznikla 
keramická dílna, a pec byla umístěna do samostatné místnosti s odvětráním, aby nedocházelo ke korozi 
železného nářadí. 
Školní dílny jsou od roku 2022 vybaveny novými sadami nářadí. 
 
Venkovní areál školy 
V roce 2014  byla také položena nová zámková dlažba v prostoru atria při vstupu do areálu školy. 
Škola disponuje poměrně rozsáhlými venkovními prostorami, ve kterých se nachází i sportovní areál, 
kolem kterého byla počátkem roku 2015 natažena ochranná sportovní síť. 
Byl  kompletně rekonstruován během září až listopadu 2017.  Je zde nové travnaté fotbalové hřiště, 
které  je vybaveno samozavlažováním, kruh s odhodištěm pro vrh koulí, hřiště na volejbal a běžecká 
dráha s umělým sportovním povrchem. Nové je také pískové doskočiště. Původní fotbalové brány nyní 
slouží na malém fotbalovém hřišti za jídelnou.  Zbylá část je využívána jako okrasná zahrada a v letních 
měsících i k výuce v přírodě a pro činnost školní družiny.  
V létě 2020 se postavila mezi pavilonem A a B celodřevěná venkovní učebna, která je vybavena 
stohovatelnými židlemi. Na střeše pergoly je umístěna meteostanice. Během školního roku 2020/2021 
byla položena zámková dlažba od vrat z ulice Ke Štěpnici až k zadnímu vchodu, tím se žákům umožnil 
bezpečnější přístup do areálu školy. Podle chodníku bylo instanlováno venkovní osvětlení.  
Zároveň došlo k celkové rekultivaci zahrady kolem celého chodníku. O letních prázdninách 2021 byla 
nahrazena stará vrata novými dálkově ovládanými, a zároveň došlo k výměně vchodové branky a 
bočních plotových dílů při hlavním vchodu do školy. 
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I v tomto školním roce byli žáci 6. a 9. ročníku testováni z českého jazyka, anglického jazyka, 
matematiky a obecných studijních předpokladů. Tyto testy naše škola pořídila od firmy SCIO.cz.  
 
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
Mateřská škola byla postavena v roce 1979 jako jedna budova s  dvěma třídami a celkovou kapacitou 
padesáti dětí.  
V roce 2009  proběhla  kompletní rekonstrukce. Byla zateplena celá budova, vyměněna okna a venkovní 
dveře. Došlo i na kompletní modernizaci kotelny. 
V roce 2012 rekonstrukcí prádelny a sušárny vznikla nová třída pro čtrnáct dětí, čímž se mateřská škola 
stala trojtřídní s  celkovou kapacitou šedesát čtyři dětí. 
Při červnových povodních v roce 2013 byly zatopeny obě školní zahrady, děti přišly o hračky i herní 
prvky. Hned během následujících  letních prázdnin se podařilo obě zahrady obnovit a zmodernizovat. 
V roce 2014 byla zakoupena pračka se sušičkou a barevná tiskárna Canon. 
V roce 2015 došlo k instalaci nové Wi-fi sítě. 
V roce 2016 byla zakoupena tiskárna Kyocera. 
V roce 2017 byla provedena celková rekonstrukce dětského sociálního zařízení. V hlavní budově se 
zmodernizovaly prostory šaten, které byly vybaveny novými šatními skříňkami. V celé budově MŠ 
došlo také  k výměně svítidel. 
V roce 2018 v prvním patře vznikla nová sborovna, která byla vybavena novým kobercem , nábytkem a 
PC technikou. Do tříd se zakoupily nové skříně na matrace a lůžkoviny. Do kuchyňky v přízemí se 
pořídila nová myčka na nádobí. Došlo také na rekonstrukci sociálního zařízení, které děti využívají při 
pobytu na zahradě. Proměnou prošla i pískoviště, u nichž se vyměnilo dřevěné sezení pro děti. 
V roce 2019 byly opraveny schody u vchodu na zahradu. 
Během léta 2021 se uskutečnila částečná výměna radiátorů. 
Na konci roku 2021 byla zakoupena myčka do kuchyňky v patře a proběhla rozsáhlejší oprava výtahu 
v mateřské škole. 
Od jara 2022 má školka nový dveřní bezpečnostní systém s kamerami. 
V roce 2022 byly  vyměněny ochranné sítě u pískovišť a natřen plot. 
 
Třída „Motýlků“  
Tato třída je pro čtrnáct dětí ve věku 3-5 let. Nachází se v budově, která je s hlavní propojena chodbou. 
Třída je vybavena moderním světlým nábytkem a velkou magnetickou tabulí, která slouží k výuce dětí. 
Součástí této třídy je plně vybavená dětská knihovna, hudební a pohybový materiál pro správný rozvoj 
dětí. 
 V roce 2019 byla třída nově vymalována pastelovými barvami. 
 Během letních prázdnin 2020 byl položen nový koberec. 
Na konci prázdnin 2021 byla do této třídy zakoupena nová kuchyňka pro děti a dvě skříně na čtrnáct 
lehátek, lůžkoviny a povlečení. 
V roce 2022 byla rozšířena dětská knihovna o dvě křesílka a stoleček a byl též zakoupen pojízdný 
stoleček na výtvarný materiál. 
 
Třída „Koťátek“  
Tato třída je pro dvacet pět dětí ve věku 3-5 let. Nachází se v přízemí hlavní budovy. Místnosti, které 
děti využívají, umožňují svým prostorem široké možnosti k všestranným hrám i činnostem.   
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Součástí této třídy je velmi dobře vybavený hudební koutek.  
V roce 2017  byly zakoupeny digitální klávesy Yamaha.  
V roce 2018 byl položen nový koberec do herny a zakoupeny magnetické obrázky.  
Od roku 2019 je v této třídě nová podlahová krytina, zmodernizovaná kuchyňka a nové lůžkoviny pro 
děti.  
V roce 2020 byla tato třída vymalována a byla zakoupena magnetická tabule. 
Během letních prázdnin 2021došlo k opravě vlhké zdi a vymalování. Do třídy se pořídil nový televizor,  
skříňka na knížky do literárního koutku, nové knížky a další didaktický materiál. 
V roce 2022 docházelo k postupné modernizaci třídy. Došlo k  doplnění novými hračkami, výtvarným 
materiálem a nákupem odborné literatury. 
 
Třída „Berušek“  
Tato třída je pro dvacet pět dětí ve věku 5-6 let. Nachází se v patře hlavní budovy. Její součástí je plně 
vybavený pohybový, hudební a čtenářský koutek. Třída je světlá, prostorná, z části vybavená moderním 
nábytkem.  
V roce 2015 byl zakoupen nový televizor značky Philips.  
V roce 2017 se do této třídy koupilo dvacet pět nových lehátek na odpolední odpočinek. 
 Abychom děti seznámili s interaktivní technikou, která je běžnou součástí základní školy, byla do této 
třídy v roce 2018 zakoupena interaktivní tabule. V témže roce byl v herní části třídy položen nový 
koberec.  
V roce 2020 byla položena nová podlahová krytina ve třídě a zmodernizována kuchyňka. 
V mateřské škole je od školního roku 2011/2012 zařazena výuka anglického jazyka pro předškoláky.  
Ve školním roce 2019/2020 proběhlo druhé dotazníkové šetření „Mapa školky“, jehož výsledky jsou 
k nahlédnutí v dokumentech na našich webových stránkách. Toto dotazníkové šetření bylo pořízeno od 
firmy SCIO.cz.  
V roce 2021 došlo k postupné modernizaci nábytku ve třídě Berušek. Děti se mohou radovat z nové 
kuchyňky. Zároveň  byla tato třída vymalována pastelovými barvami. 
V roce 2022 byl zakoupen pojízdný vozík na výtvarný materiál a dovybavila se dětská knihovna. 
 
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 
   Školní družina má dvě oddělení. První je složené z žáků první a čtvrté třídy, vede ho Zdeňka Kuncová 
a  nachází se v pavilonu C u školní jídelny. Druhé oddělení složené z žáků druhé a třetí třídy vede 
Markéta Staňková a nachází se  v prvním patře pavilonu D. Do družiny bylo přihlášeno ve školním roce 
2020/2021 celkem 58 dětí, v každém oddělení po 29 dětech.   
Ranní činnost  družiny začíná v 6: 30 hodin a trvá do 7: 30 hodin, odpolední družina je v provozu od 
11:15 hodin do 16:00 hodin.  
Děti, které byly v tomto školním roce přihlášeny do družiny,  navštěvovaly tyto kroužky: keramický, 
matematický, první pomoci, florbalový, taneční, sportovní, dramatický a rybářský. 
Během roku navštěvovaly knihovnu, kde byly seznámeny s knižními novinkami, poznávaly spisovatele 
a ilustrátory. 
Během roku chodily na vycházky po obci, do parku nebo na dětské hřiště. V prosinci se děti těšily na 
vánoční besídku s rozdáváním dárečků a posezením u čaje a cukroví. V únoru jsme připravili maškarní 
rej pro děti z druhého oddělení   a Masopust a pečení koblížků v kuchyňce pro děti z  prvního oddělení . 
Akce ,, Ukliďme Česko“ a ,,Den Země “proběhla v tomto školním roce  v měsíci březnu a dubnu.  
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Děti v rámci této akce sbíraly odpadky v okolí školy, na dětském hřišti a v Bažantnici. Na Velikonoce si 
děti z obou oddělení upekly perníčky a mazance. Svými výrobky  přispěly na velikonoční trh. Konec 
školního roku jsme zakončili akcí ,,Noc v družině“. Byly připraveny soutěže a hry. V parku se děti 
svezly v povozu s oslíky a na zahradě školy  měly možnost prohlédnout si  policejní auto a dozvědět se 
více o práci policistů. Večer jsme zakončili ,,Bobříkem odvahy“. 
 
 
ŠKOLNÍ JÍDELNA (VÝDEJNA MŠ)  
 
    Kapacita školní kuchyně je 450 obědů. Kapacita školní jídelny je 62 osob. Ke stravování bylo 
přihlášeno ve školním roce 2021/2022 celkem 230 osob. Z tohoto počtu bylo 83 žáků 1. stupně, 99 žáků 
2. stupně, 42 zaměstnanců školy a 6 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 jídlo hlavní. 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, kuřecí a krůtí maso, dále luštěniny (červená, zelená a černá čočka, bílé a purpurové 
fazole, žlutý a zelený hrách) a mléčné výrobky. Kromě tradičních příloh se snažíme dětem nabízet 
kuskus, bulgur a quinou. K jídlům jsou podávány  zelenina, zeleninové saláty a ovoce, vitamínové 
nápoje a mléko. Výdej obědů probíhá ve třech intervalech od 11.15 do 13.30 hodin. 
 

 
 
 
 
 

1.7 Materiálně-technické podmínky školy 

Učebny 12 kmenových učeben 
Herny 2 herny 
Odborné pracovny, knihovna, multimediální 
učebna 

6 odborných učeben 
+ venkovní učebna 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Vše ve společném venkovním areálu školy 
Sportovní zařízení - tělocvična Tělocvična velká (pavilon C)  

Tělocvična malá (pavilon B) 
Dílny a pozemky Dílny a keramická pec (pavilon D)  

Školní pozemky na zahradě školy a skleník 
Žákovský nábytek Škola je vybavena dostatečným množstvím 

odpovídajících žákovských stolků a židlí. Ostatní 
nábytek se postupně obměňuje. 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím apod. 

Dochází k postupné obměně a vybavování dle 
finančních možností školy. 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Škola má pro své žáky dostatečný počet učebnic a 
učebních textů. Potřebné pracovní sešity  jsou 
hrazeny z provozních prostředků od zřizovatele 
školy.  

Vybavení žáků sešity Celá sada základních sešitů na všechny předměty je 
hrazena z provozních prostředků od  zřizovatele 
školy. 
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Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

Vybavení je na dostatečné úrovni. Některé 
pomůcky jsou sice zastaralé, ale probíhá jejich 
obměna. Dochází k průběžnému nákupu odborné 
literatury pro učitele. 
 
 
 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 
 

V první části školního roku byly aktivity zaměřeny na podporu a rozšíření distanční výuky 
v době neplánované nepřítomnosti žáků ve škole. Používaný Google ClassRoom dovoluje vést 
plnohodnotnou distanční výuku a využívat výukové materiály i při prezenční výuce. Každý žák má 
zaveden vlastní školní účet elektronické pošty. Pro tyto účely je zřízena doména zaci-zskrinec.cz.       

Ve sledovaném období škola využívala celkem třináct tříd vybavených výpočetní a 
audiovizuální technikou. Čtyři třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí SmartBoard, počítačem pro 
pedagoga a dataprojektorem. K dispozici je kamera pro vizualizaci aktivit a promítání na interaktivní 
tabuli. Devět dalších tříd je vybaveno počítačem a dataprojektorem. Třídy jsou vybaveny samostatnými 
DVD přehrávači nebo DVD mechanikou v počítačích.  

Učitelé mají každý k dispozici notebook s kancelářským softwarem a programem pro práci s 
interaktivními tabulemi. Nadpoloviční většina má osobní tablet iPad s možností připojení ve třídách 
pavilónu A a B. Sborovny pedagogů jsou vybaveny počítači s kancelářským softwarem. Pro vzájemnou 
vnitřní komunikaci slouží server Dell s MS Windows Server 2012, který je využíván jako souborový 
systém. Školní systém Bakaláři je umístěn v cloudovém úložišti a je přístupný přes internet. Rodiče 
žáků a žáci druhého stupně mají přístup do elektronické verze klasifikace.  
 Učebna výpočetní techniky je vybavena 30 počítači a učitelským počítačem a dataprojektorem. 
K dispozici je sada pěti výukových programů firmy SILCOM multimédia s licencemi pro počítačovou 
učebnu. V učebnách jsou nainstalovány výukové programy firem Fraus, NOVÁ ŠKOLA a Oxford dle 
potřeb vyučujících. V pavilónu B je pro žáky k dispozici volně přístupné odpočinkové místo se dvěma 
počítači. Celkem čtyřmi počítači jsou také vybaveny obě školní družiny.  
 Škola disponuje tzv. mobilní třídou, k dispozici je třicet tabletů iPad včetně boxu pro hromadné 
nabíjení. Pro připojení tabletů slouží dva přenosné wifi routery. Ke konfiguraci tabletů je využíván 
počítač iMac Mini a programové vybavení Mosyle pro vzdálenou a hromadnou správu. Celkový počet 
tabletů umožňuje souběžné nasazení ve více třídách. K dispozici jsou dva kusy Apple TV pro promítání 
obsahu tabletů přes dataprojektor. 

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 
100Mbit/s, komunikace mezi uživateli a bezpečnost dat. Propojení počítačů je provedeno kabelovým 
rozvodem po budově školy. K dispozici jsou dvě 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 
s.r.o.. 

 
 
 
 
 
 
 



VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
Základní škola a Mateřská škola Křinec – příspěvková organizace 

 

 
 

  Stránka 9  

 
 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 
 
 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

Obor vzdělání Poznámky 
 

Zařazené třídy nebo oddělení 

Základní škola Rámcový vzdělávací program 
pro základní vzdělávání 

1.- 9. třída   
  

Mateřská škola Rámcový vzdělávací program 
pro předškolní vzdělávání 

3 oddělení 

 
 

  

 2.2 Vzdělávací programy 
 
Vzdělávací program  Zařazené třídy nebo oddělení 
 
Základní škola 
 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  „DUHA 2016“ s dodatkem č. 1 
 č. j. 107/17/ZSKR   platný od 4. září 2017 a s dodatkem č. 2                 
č. j. ZSKR/157/21   platný od 1. září 2021 
 
Mateřská škola 
 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  „SE SLUNÍČKEM NA TVÁŘI, 
KAŽDÝ DEN SE ROZZÁŘÍ“ č. j. 106/17/ZSKR  platný od 1.9. 2017 
 

 
1.- 9. třída   

 
 
 
 
 
 

Tři oddělení:  Motýlci, 

Koťátka a Berušky 
 

2.3 Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu  
Cíle školního vzdělávacího programu se daří naplňovat. Výuka je v 
souladu s obecnými cíli a zásadami vzdělávání. Vyučující respektují 
individuální vzdělávací potřeby žáků, a je zajištěna návaznost 
probíraného učiva. Škole se daří naplňovat dosahování klíčových 
kompetencí a očekávaných výstupů. V uplynulém školním roce se téměř 
podařilo dohnat výpadky ve výuce, které byly způsobené covidovou 
pandemií. Stalo se tak díky flexibilnímu přístupu pedagogických 
pracovníků i díky zapojení školy do projektu na doučování žáků v rámci 
Národního plánu obnovy. 

ZŠ 

Školní vzdělávací program se daří naplňovat. MŠ 
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3 Přehled pracovníků školy 
 
 

 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 
 
Počet pracovníků celkem 43 
Počet učitelů ZŠ 18 
Počet asistentů pedagoga ZŠ 7 
Počet vychovatelů ŠD 2 
Počet učitelek MŠ 6 
Počet nepedagogických pracovníků ZŠ 4 
Počet asistentů pedagoga MŠ 0 
Počet nepedagogických pracovníků MŠ 2 
Počet pracovníků ŠJ 4 

 
 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 
 

Odborná kvalifikace            % 
Učitelé 1. stupně 100 
Učitelé 2. stupně 95 
Učitelé ZŠ celkem 98 
Učitelky MŠ 100  
Vychovatelky ŠD                                                        100 

  
 
 

  3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 
do důch. věku 

v důchod. 
věku 

Celkem 

Muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 9 0 9 1 6 1 5 1 1 3 30 

 
 
 

   3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Funkce Počet osob Úvazek (%) Stupeň vzdělání 
kuchařka 1 100 SOU 
kuchařka 1 100 ÚSO 
kuchařka 1 87,50 základní 
uklízečky 3 100 základní 
školník 1 100 ÚSO 
vedoucí školní jídelny  1 100 ÚSO 
hospodářka 1 100 ÚSO 
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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 

z toho počet dětí 
starších 6 ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  školní 
rok 2022/2023 

1 19 5 8 
 
První termín zápisu k povinné školní docházce proběhl 6. dubna 2022, druhý termín byl vypsán na 
20. dubna 2022. Rozhodnutí byla vydána k 30. dubnu 2022. Dvě děti byly přijaty dodatečně během 
letních prázdnin. 
 
 
 
 4.2 Zápis do mateřské školy 
 
Do mateřské školy bylo nově zapsáno pro následující školní rok celkem 25 dětí. 
Zápis proběhl 3. května 2022. 
 

 
 

  4.3 Výsledky přijímacího řízení 

a) na víceletá gymnázia přijato 

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 1 - 
soukromá gymnázia - - 
církevní gymnázia - - 
 
Komentář: Na víceletá gymnázia se hlásili dva žáci z pátého ročníku. Přijat byl pouze jeden. 
 
 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  
      ročníků přijato  

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní 
střední školy 

střední 
odb.učiliště  

celkem 
  

1 1 1 2 9 4 18 
  c) na soukromé školy přijato 
 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní 
střední školy 

střední 
odb.učiliště  

celkem 

             0 0 0  0 0 0 0 
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 d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 
 
Komentář: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy. 
V devátém ročníku v nižším ročníku  
                                  26                                         0 
 

 
 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených v ŠVP 
 
 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
Přehled o prospěchu            
 
I. stupeň – 1.pololetí 
 

Třída Počet žáků Prospělo Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno Z toho žáci s 
dostatečnou 

1. třída 16 0 16 0 0 0 
2. třída 16 0 16 0 0 0 
3. třída 14 0 14 0 0 0 
4. třída 19 6 13 0 0 0 
5. třída 19 3 16 0 0 0 
Celkem 84 9 75 0 0 0 

 
I. stupeň – 2.pololetí 
 

Třída Počet žáků Prospělo Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno Z toho žáci s 
dostatečnou 

1. třída 16 0 16 0 0 0 
2. třída 16 0 16 0 0 0 
3. třída 14 1 13 0 0 0 
4. třída 19 7 12 0 0 0 
5. třída 19 4 15 0 0 0 
Celkem 84 12 72 0 0 0 

 
II. stupeň – 1.pololetí 
 

Třída Počet žáků Prospělo Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno Z toho žáci s 
dostatečnou 

6. A 18 14 4 0 0 3 
6. B 18 12 6 0 0 2 
7. A 21 12 9 0 0 2 
7. B 19 11 7 1 0 4 
8. A 15 9 6 0 0 1 
8. B 18 11 6 1 0 6 
9. třída 26 17 9 0 0 4 
Celkem 135 86 47 2 0 22 
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II. stupeň – 2.pololetí 
 

Třída Počet žáků Prospělo Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno Z toho žáci s 
dostatečnou 

6. A 18 13 4 1 0 6 
6. B 18 13 5 0 0 4 
7. A 21 12 9 0 0 2 
7. B 20 12 8 0 0 3 
8. A 15 5 10 0 0 1 
8. B 17 10 7 0 0 4 
9. třída 26 14 12 0 0 6 
Celkem 135 79 55 1 0 26 

Přehled o chování 
 
 
I. stupeň – 1.pololetí  

 
Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtky TU Důtky ŘŠ 
1. třída 16 0 0 0 0 0 
2. třída 16 0 0 0 0 0 
3. třída 14 0 0 0 0 0 
4. třída 19 0 0 1 0 0 
5. třída 19 0 0 0 0 0 
Celkem 84 0 0 1 0 0 

 
I. stupeň – 2.pololetí 

 
Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtky TU Důtky ŘŠ 
1. třída 16 0 0 0 0 0 
2. třída 16 6 0 2 0 0 
3. třída 14 5 0 3 3 0 
4. třída 19 7 0 1 0 0 
5. třída 19 0 0 0 0 0 
Celkem 84 18 0 6 3 0 

 
II. stupeň – 1.pololetí 
 

Třída Počet žáků Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka TU Důtka 
ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

6. A 18 1 0 9 4 1 0 0 
6. B 18 6 0 8 1 0 0 0 
7. A 21 0 0 0 0 0 0 0 
7. B 19 3 0 7 0 0 0 0 
8. A 15 0 0 2 0 0 0 0 
8. B 18 0 0 1 2 0 0 0 
9. třída 26 4 0 1 3 1 1 0 
Celkem 135 14 0 28 10 2 1 0 
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II. stupeň – 2.pololetí 
 

Třída Počet žáků Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka TU Důtka 
ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

6. A 18 0 0 4 1 2 1 0 
6. B 18 0 0 0 0 0 0 0 
7. A 21 0 0 0 1 0 0 0 
7. B 20 2 0 2 0 0 0 0 
8. A 15 1 0 0 0 1 1 0 
8. B 17 0 0 0 0 1 0 0 
9. třída 26 1 0 0 2 1 1 0 
Celkem 135 4 0 6 4 5 3 0 

 
 5.2 Údaje o zameškaných hodinách 
 

  1. pololetí 

Třída 
Počet 

omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 

hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených 
hodin na žáka 

1. třída 1310 81,875 0 0 
2. třída 770 48,125 0 0 
3. třída 1064 76,000 0 0 
4. třída 1508 79,368 0 0 
5. třída 1541 81,105 0 0 

     6. A 1094 60,778 7 0,389 
     6. B 1660 92,222 0 0 
     7. A 1949 92,810 0 0 
     7. B 1885 99,211 0 0 
     8. A 987 65,800 0 0 
     8. B 1947 108,167 0 0 

9. třída 2636 101,385 0 0 
  I. stupeň 6193 366,473 0 0 
II. stupeň 12158 620,373 7 0,389 
Celkem 18351 986,846 7 0,389 

 
 

  2. pololetí 

Třída 
Počet 

omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 

hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených 
hodin na žáka 

1. třída 984 61,500 0 0 
2. třída 1002 62,625 0 0 
3. třída 727 51,929 0 0 
4. třída 1846 97,158 0 0 
5. třída 1348 70,947 0 0 
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     6. A 1424 79,111 32 1,778 
     6. B 1510 83,889 0 0 
     7. A 1302 62,000 0 0 
     7. B 1553 77,650 0 0 
     8. A 888 59,200 0 0 
     8. B 1647 96,882 0 0 

9. třída 3775 145,192 6 0,231 
  I. stupeň 5907 344,159 0 0 
II. stupeň 12099 603,924 38 2,009 
Celkem 18006 948,083 38 2,009 

 
 
 

5.3 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
 Ročník Počet žáků 
Mimořádně nadaní žáci - - 
Žáci s nárokem na poskytování 
jazykové přípravy 

4. 
6. 
7. 
8. 

1 
2 
1 
2 

Žáci s postižením   
Sluchové postižení 4. 1 
Zrakové postižení - - 
S vadami řeči - - 
Tělesné postižení                       - - 
Mentální postižení                       -                          - 
S kombinací postižení 8. 1 
S poruchami chování - - 
S vývojovými poruchami učení. LMP 1. -  9. 45 

 
 
 

  5.4 Prevence sociálně patologických jevů 
 
 
Primární prevence rizikového chování u žáků se zaměřuje hlavně na předcházení rozvoje rizik, která 
směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků: Agrese, šikana, záškoláctví, 
závislostní chování, rizikové sporty, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt, sexuální 
rizikové chování a další. Tyto problémy se mohou objevit kdykoli a je třeba je řešit. Nejlepší postup je 
takový, aby tyto jevy ve škole vůbec nemohly vznikat a pokud ano, tak je řešit bez zbytečných odkladů. 
Proto jsou aktivity školy cíleně směřovány k prokazatelně efektivní primární prevenci, k rozpoznání 
a zajištění pomoci včasnou intervencí ve výše zmíněných případech. 
Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení 
a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního 
sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. 
Ve školním roce 2021/2022 jsme na škole řešili několik přestupků proti školnímu řádu. Většina z nich 
byla řešena na úrovni třídního učitele.  
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Vyskytly se ale i dva případy, na které musela reagovat výchovná komise. V lednu byly u žáků 9. 
ročníku zachyceny lyfty (tabákové sáčky), které jsou vysoce návykové. Žáci byli potrestáni ředitelskými 
důtkami a dvojkami z chování. Tato skutečnost byla hlášena na OSPOD. Ve druhém pololetí bylo u 
dvou žáků 8. ročníku podezření na požití alkoholu ve škole.  
U jednoho z nich byl alkohol nalezen v plastové lahvi. Žáci byli opět potrestáni ředitelskou důtkou  
a dvojkou z chování. 
Významnou akcí, která pomáhá dětem začlenit se do kolektivu, naučit se spolupracovat a pomáhat si, je 
každoroční adaptační kurz 6. ročníku.  
V tomto školním roce se uskutečnila i škola v přírodě, která se koná jednou za dva roky pro žáky  
1.  stupně. 
Během celého roku pracují pedagogové s žáky tak, aby předcházeli rizikovým jevům. Na naší škole se 
nemusí žáci bát obrátit se na kteréhokoli pedagoga s prosbou o radu, jestliže cítí potřebu pomoci. 
V rámci prevence funguje na naší škole i elektronická schránka důvěry. Žáci ji občas využívají, ale 
problémy, se kterými se zde svěřují, nemůžeme aktivně řešit, protože jsou vždy anonymní. Pokaždé se 
ale dočkají odpovědi a dle našich možností i rady, jak vzniklý problém řešit. 
  

 
 

  5.5 Výchovné poradenství  
 
  
Základem práce výchovné poradkyně je zajištění společného vzdělávání - práce s dětmi se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Další součástí je 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 poradenskými zařízeními Středočeského kraje (PPP Středočeského kraje, SPC 
v Kolíně a Poděbradech, NAUTIS Praha). Klienti těchto zařízení mají v naší škole zajištěny podmínky 
pro vzdělávání podle svých potřeb. Na základě doporučení podpůrných opatření je žákům zajištěna 
pedagogická podpora a odpovídající pomůcky. Tam, kde je to doporučeno, je jim vypracován 
individuální vzdělávací plán, který odpovídá jejich specifickým potřebám. Rodiče jsou zváni  
k  detailnímu projednání Doporučení školského poradenského zařízení a IVP, 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. Byla 
zajištěna návštěva žáků deváté třídy v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání Úřadu 
práce v Nymburce. Zde si žáci ujasňují svou profesní orientaci, seznámí se s možnostmi dalšího 
vzdělávání a porovnají své představy se skutečnými možnostmi. Schůzky 8. tříd s poradci z Úřadu práce 
byly realizovány ve škole. 
Žáci deváté třídy i v tomto školním roce využívali konzultace výchovné poradkyně. Všichni vycházející 
žáci 9. třídy byli přijati ke studiu na středních školách a učilištích. 
 
 
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. Každý rok si žáci páté a deváté 
třídě ověří své znalosti v prakticky zaměřeném testu. 
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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 osobnostnímu rozvoji každého zúčastněného, naučit 
děti vzájemné komunikaci a vytvořit z nich spolupracující tým. K tomu vedou různé aktivity, které 
naplňují výzvy fyzické, mentální i emoční. Jsou vzájemně propojeny tak, aby vytvářely zážitkové 
činnosti, které přispívají k osobnímu a skupinovému rozvoji. Adaptační kurz se tradičně koná začátkem 
září v Českém ráji se základnou na Malé Skále. 6. Září 2021 odjelo dvacet čtyři žáků šestých tříd 
s pedagogickým dozorem Tomášem Veverkou, Jaroslavem Puldou a Lenkou Reichovou, aby zde prožili 
čtyři dny plné různých aktivit. Poznávali krásné prostředí Českého ráje, část prošli pěšky (Vranov – 
Frýdštejn), sjeli úsek Jizery z Malé Skály do Dolánek na raftech, zpáteční cestu z Dolánek na Malou 
Skálu zdolali na koloběžkách, absolvovali dobrodružnou stezku v Klokočských skalách a vyzkoušeli si 
lukostřelbu. Každý večer se všichni scházeli k sociálním hrám, děti přemýšlely o sobě i o druhých, při 
hrách si vyzkoušely týmovou práci.  
V průběhu druhého pololetí byl připravován adaptační kurz na další školní rok. 
 

 
 

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 Bc. Michaela Antošová 
Ing. Jaroslav Pulda 
Eva Plášilová 
Romana Zvěřinová 
      
 

b) Studium pedagogiky -------- 
c) Studium pro asistenta pedagoga -------- 
d) Studium pro ředitele škol -------- 
e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Mgr. Andrea Krmenčíková 

Mgr. Markéta Veselá 
Bc. Dominika Merklová 

 
 
 

vzdělávání Pracovník (místo konání) 
6.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních 
předpokladů 

 

a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky -------- 
b) Studium pro výchovné poradce Mgr. Andrea Krmenčíková 
c) Specializovaná činnost – koordinace v oblasti 
informačních a komunikačních technologií 

-------- 
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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 

-------- 

 
Vzdělávání (místo konání) Pracovník 

  
6.3 Studium k prohlubování odborné 
kvalifikace, semináře 

 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 
  
Asociace ředitelů základních škol ČR Mgr. Tomáš Veverka 
Bakaláři Mgr. Andrea Krmenčíková 
Bakaláři – zápis do 1. Třídy Mgr. Andrea Krmenčíková 
Revize RVP ZV – Startovací balíček – Informační 
systémy pro 2. St. ZŠ 

Mgr. Andrea Krmenčíková 

Základy tvorby únikových her Mgr. Andrea Krmenčíková 
Hudební a pohybová výchova/Vánoční koledy a 
říkadla 

Mgr. Pavlína Brzobohatá 

Násobilka a dělení v oboru násobilek Mgr. Světlana Vošická 
Hudební a pohybová výchova/Vánoční koledy a 
říkadla 

Mgr. Světlana Vošická 

Podporujeme chuť ke čtení Mgr. Marie Jeníková 
Jak vyučovat cizí jazyk žáky se specifickými 
poruchami učení 

Mgr. Michaela Antošová 

Moderní německé písně Mgr. Michaela Antošová 
Komunikace s rodiči Mgr. Šárka Bebutová 
Zvládání konfliktních situací Mgr. Šárka Bebutová 
Zdravé cvičení – Abeceda správného držení těla Mgr. Veronika Novotná 
Jak nevyhořet – webinář z cyklu Systemická 
pedagogika 

Mgr. Veronika Novotná 

Revize RVP ZV – Startovací balíček – Digitální 
technologie pro 1. st. ZŠ 

Ing. Jaroslav Pulda 

Revize RVP ZV – Startovací balíček – Digitální 
technologie pro 2. st. ZŠ 

Ing. Jaroslav Pulda 

Učitelé přírodovědných předmětů sobě 2021 Mgr. Markéta Veselá 
Jak podpořit neoblíbené chemické výpočty 
pomocí experimentů? 

Mgr. Markéta Veselá 
 

Nech půdu žít! Náměty na projektovou a  
badatelsky orientovanou výuku 

Mgr. Markéta Veselá 
 

Jak jinak učit strukturu hmoty na ZŠ Mgr. Markéta Veselá 
Inovativní metody výuky cizích jazyků na ZŠ Ing. Kateřina Tuláčková 
Americká historie a kultura Ing. Kateřina Tuláčková 
Metodika výuky angličtiny pro žáky mladšího 
školního věku 

Ing. Kateřina Tuláčková 

Komunikace s rodiči Mgr. Veronika Petříková 
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Historická gramotnost v praxi Mgr. Jana Sobotová 
Péče o tělo a zdraví – Domku, domečku, kdo 
v tobě bydlí? 

Markéta Staňková 

Tvoříme levně a kreativně – využití zbytkových 
materiálů v MŠ a na 1. st. ZŠ (recyklace) 

Markéta Staňková 

Hudební a pohybová výchova/Věneček veršů, her 
a říkadel pro děti 

Markéta Staňková 

Hudební a pohybová výchova/Vánoční koledy a 
říkadla 

Zdeňka Kuncová 

  
Pedagogičtí pracovníci MŠ  
  
Pedagogická diagnostika v MŠ a tvorba 
diagnostických materiálů. 

Ivana Merklová 

Studium pro logopedické asistenty. Bc. Dominika Merklová 
Péče o tělo a zdraví – Domku, domečku, kdo 
v tobě bydlí. 

Kamila Kočová 

Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole. Eva Koseková 
Enviromentální výchova v MŠ. Lada Mniazgová 
Hudební a pohybová výchova/ Věneček veršů, her 
a říkadel pro děti. 

Markéta Čihulová Dis. 

Nepedagogičtí pracovníci  
  
Hygienické minimum  Hana Kmochová 
Hygienické minimum  Zdeňka Burešová 

 
 
 
 

7. Údaje o aktivitách školy 
 
 

  7.1 Údaje o aktivitách základní školy, mateřské školy a školní družiny 
 
Významné akce 
základní školy 

Slavnostní zahájení školního roku ve venkovním atriu školy (září 2021) 
Adaptační kurz pro žáky 6. třídy v Malé Skále (září 2021) 
Plavecký výcvik pro 2. a 3. ročník (prosinec 2021 – únor 2022) 
Lyžařský kurz (leden 2022) 
Den Země (duben 2022) 
Velikonoční jarmark (duben 2022) 
Noc s Andersenem (duben 2022) 
Škola v přírodě – Medvědí bouda (květen 2022) 
O pohár ředitele školy (červen 2022) 
Zahradní slavnost (červen 2022) 
Zábavné dopoledne u Komárovského rybníka pořádané SDH Křinec pro žáky  
1. stupně (červen 2022) 
Celoškolní sběr papíru (červen 2022) 
Slavnostní ukončení školního roku ve venkovním atriu školy (červen 2022) 
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Další akce 
základní školy 

Návštěva výstavy Českého zahrádkářského svazu v Křinci (září 2021) 
Pirátská bojovka 3. třída (září 2021) 
Pasování žáků 2. třídy na Rytíře čtenářského řádu (září 2021) 
Sportovní dopoledne 1. a 9. třídy (září 2021) 
Exkurze žáků 6. B – Planetárium Hradec Králové (říjen 2021) 
Korálková dílna pro 1. stupeň (říjen 2021) 
Dopravní výchova pro žáky 4. třídy (říjen 2021) 
Exkurze 8. B na Pražský hrad (říjen 2021) 
Soutěž o nejlepší dýni žáků 1. stupně (listopad 2021) 
Barvy a materiály podle Jacquesa Lecoqa – Vendula Prager-Rytířová – program pro 
žáky 1. stupně (listopad 2021) 
Beseda ÚP - Volba povolání pro žáky 9. třídy (listopad 2021) 
Beseda Městské policie Nymburk – Trestní odpovědnost – 8. a 9. ročník (listopad 
2021) 
Adventní tvoření 3. třídy (listopad 2021) 
Dopravní výchova pro 1., 2., 3. a 5. ročník (prosinec 2021) 
Mikulášská nadílka pro 1. stupeň (prosinec 2021) 
Evropský den v 5. třídě (únor 2022) 
Den ptactva – projektový den žáků 1. stupně (březen 2022) 
Dětský karneval pro 1. stupeň (březen 2022) 
Exkurze 8. B do knihovny v Nymburce (květen 2022) 
Dopravní hřiště Nymburk 4. třída (květen 2022) 
Exkurze žáků 9. třídy do ZOO Praha (květen 2022) 
Projektový den 5. třídy Záchranářští psi (červen 2022) 
Projektový den 4. třídy Den s hasičem (červen 2022) 
Turnaj ve vybíjené pro žáky 3. – 7. ročníku (červen 2022) 
Petřín a Jumppark Zličín – školní výlet 7. A (červen 2022) 
Národní muzeum – školní výlet 8. B (červen 2022) 
Výlet 8. A do Prahy – Paintball (červen 2022) 
Pasování na čtenáře – 1. třída (červen 2022) 
Exkurze žáků 7. A na Pražský hrad (červen 2022) 
Výlet žáků 3., 5. a 6. A třídy do Chlumce nad Cidlinou – Fajnpark (červen 2022) 
Sportovní dopoledne na Chotuci pro žáky 1. a 9. ročníku (červen 2022) 
Závěrečný školní výlet 9. třídy v Krkonoších (červen 2022) 
Výlet žáků 4. třídy do Jičína (červen 2022) 

 
  
Významné akce 
mateřské školy 

Slavnostní přivítání dětí ( září 2021) 

Halloween ( listopad 2021) 

Vánoční nadílka v MŠ  ( prosinec 2021) 

Pyžamový den ( leden 2022) 

Školní výlet ( květen 2022) 

Oslava dne dětí ( červen 2022) 

Letní slavnost s rodiči ( červen 2022) 
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Další akce 
mateřské školy 

Seznámení s pravidly naší školky (září 2021) 
Cestování se skřítkem „Podzimníčkem“ (říjen 2021) 
Kaštanový den ( říjen 2021) 
Putování za skřítky na Chotuc (říjen 2021) 
Jablečný a hruškový den (říjen 2021) 
Co vidí drak na podzim (říjen 2021) 
Projekt „ Den stromů“ (říjen 2021) 
Dýňový den (říjen 2021) 
Halloween v MŠ (listopad 2021) 
Adventní zdobení  (listopad 2021) 
Svatý Martin (listopad 2021) 
Přišel k nám Mikuláš (prosinec 2021) 
Vánoční nadílka (prosinec 2021) 
Bílý den v MŠ (leden 2022) 
Pyžamový den (leden 2022) 
Maškarní karneval (únor 2022) 
Vítání jara (březen 2022) 
Hledání velikonočního zajíčka (duben 2022) 
Zelený den - ( duben 2022) 
Čarodějnický rej - (duben 2022) 
Sluníčkový den (květen 2022) 
Pohádkový den - (květen 2022) 
Barevný den - (květen 2022)  
Školní výlet Staré Hrady– (květen 2022) 
Oslava Dne dětí (červen 2022) 
Letní slavnost- rozloučení se školním rokem (červen 2022) 

  
  

 
 

  7.2 Zájmové útvary 
 
Název zájmového útvaru Vedoucí zájmového útvaru 
 
Keramika I. stupeň  A Světlana Vošická 
Keramika I. stupeň  B Jana Jislová 
Hlídka první pomoci I. st. Marie Jeníková 
Hlídka první pomoci II. st. Marie Jeníková 
Rybářský kroužek Vratislav Moucha, Radek Nožička 
Dramatický kroužek Jana Fančíková 
Hrátky nejen s čísly Marie Jeníková 
Šachový kroužek Tomáš Mrázek 
Taneční kroužek Petr Svěcený 
Florbal a fotbal Tomáš Veverka 
Keramika pro dospělé Světlana Vošická 
Kroužek vybíjené Pavlína Brzobohatá 
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  7.3 Účast žáků školy v soutěžích 
 

Název soutěže Upřesňující informace (umístění) 
  

Kopidlenský kvítek (říjen 2021) 
 

přírodovědná soutěž 
Kategorie Včela: 
Kateřina Macounová – 1. místo 
Andrea Plachá – 2. místo 
Kategorie Kvíteček: 
Markéta Kordačová, Martina Havlová – 4. místo 
Kategorie Kapřík: 
Adam Vrabec, Vojtěch Novohradský – 5. místo 
Kategorie Jelen: 
Martin Macoun, David Dytrych – 4. Místo 
 

Soutěž o nejlepší dýni žáků 1. stupně 
 (listopad 2021) – školní soutěž 

Štěpán Mrázek – 1. místo 
Petra Kordačová – 2. místo 
David Klemens – 3. místo 
 

Matematický klokan (březen 2022) matematická soutěž 
Konverzační soutěž v anglickém jazyce  
v Poděbradech (duben 2022) 
 

konverzační soutěž 
 
kategorie 6. – 7. třída: 
Veronika Dobešová 1. místo 
 
kategorie 8. – 9. třída: 
Jakub Vejvoda 4. místo 
 

Okresní kolo ve vybíjené Poděbrady 
 (květen 2022) 

turnaj ve vybíjené – vybraní žáci 4. a 5. třídy 
(účast) 
 

Dopravní soutěž mladých cyklistů v Nymburce 
(květen 2022) 

výběr žáků ze 7. A (5. místo) 
 
 

Atletická olympiáda v Hořátvi (červen 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

atletická olympiáda (3. místo) 
 
ve věkové kategorii 2. třída: 
Denisa Reichová 2. místo - hod míčkem, 3. místo   
- běh na 50 m 
Adam Jeřábek 3. místo - skok daleký 
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ve věkové kategorii 3. a 4. třída: 
Michaela Kudláčková 1. místo – běh na 60 m;  
3. místo – skok daleký 
Jan Kudláček 2. místo – hod míčkem; 3. místo – 
běh na 400 m 
Filip Matušek 3. místo – hod míčkem 
 
 
ve věkové kategorii 5. třída: 
Šimon Kudláček 1. místo – hod míčkem;  
3. místo – běh na 60 m 
Lucie Dobešová 2. místo – hod míčkem 
Tereza Teslíková 1. místo – hod míčkem 

Atletický trojboj Milovice (červen 2022) 
 

atletická soutěž (12. a 15. místo) 
 

O pohár městyse Křinec (červen 2022) 
 

fotbalový turnaj (4. místo) 
 

Turnaj v kopané – Libice nad Cidlinou 
 (červen 2022) 

fotbalový turnaj – výběr žáků 1. stupně (3. místo) 

  
 
 
 
 
 
 

8. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 
zdrojů 

 
Od září 2021 probíhá na naší škole projekt „Projektové vzdělávání a personální podpora MŠ a ZŠ“, na 
nějž jsme získali peníze z fondů OP VVV. V rámci tohoto projektu má MŠ i ZŠ k dispozici školního 
asistenta, který poskytuje podporu dětem a žákům se SVP. Dále jsou z těchto finančních prostředků 
organizovány projektové dny ve škole, které děti a žáky rozvíjejí v polytechnické oblasti, finanční 
gramotnosti nebo jsou zaměřeny na kariérové poradenství. 
 
Od září 2021 probíhá doučování žáků v rámci projektu Národního plánu obnovy, kde finančním 
zdrojem pro realizaci jsou prostředky fondu EU.  
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9. Základní údaje o hospodaření školy 

 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 

Výnosy 
 

Výnosy celkem 29.170.442,51 
- dotace celkem 27.677.643,60 
z toho: dotace KÚSK 24.653.193,00 
            provozní dotace Městys Křinec 2.562.000,00 
            provozní dotace OÚ Žitovlice 36.000,00 
            projekt „Zvýšení kompetence učitelů 2“ 289.271,00 
            projekt „Zvýšení kompetence učitelů 3“ 136.429,60 
            transferový podíl – vstupní brána 750,00 
- školské služby ŠD + MŠ 121.935,00 
- stravné 873.565,25 
- použití fondů/dary,SRK 20.597,61 
- úroky ČS 393,85 
- použití účel.dotace (oprava soc.zařízení ŠJ+zahr.domku) 258.523,00 
- jiné ostatní výnosy  198.908,18 
- doplňková činnost 18.876,02 
Investiční dotace  0,00 

 
Náklady 
 

Neinvestiční náklady celkem 28.826.442,51 
- spotřební materiál  556.063,30 
- DDHM,DDNM,OE 727.390,98 
- učebnice, učební pomůcky, potřeby VV, sešity, PS  374.743,46 
- potraviny   873.551,86 
- energie  728.398,85 
- opravy a udržování  457.326,61 
- cestovné  9.593,00 
- ostatní služby  420.326,81 
- mzdové náklady  18.128.947,00 
- zákonné sociální pojištění 6.008.814,00 
- jiné sociální pojištění   74.660,00 
- zákonné sociální náklady   390.526,62 
- odpisy DHM 41.344,00 
- jiné ostatní náklady (pojištění, apod.) 15.880,00 
- doplňková činnost   18.876,02 
Investiční náklady celkem 0,00 

 
 
Hospodářský výsledek   =  344.000,-  Kč 
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V Křinci 3. října 2022 
 
 
 
                                                                                    ………………………………… 
                                                                                             Mgr. Tomáš Veverka 
                                                                                                   ředitel školy 
 
 
 
 
Výroční zpráva byla schválena školskou radou 11. října 2022 


