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Slovo na úvod  

            

Vážení čtenáři této zprávy,  

školní rok 2018/2019 byl charakteristický především zajištěním dobrých podmínek pro 

výuku, ke kterým došlo díky rekonstrukci elektrického vedení, osvětlení a výměnou oken 

v tělocvičně. Díky tomu se nám učilo s pomocí interaktivních tabulí a nových notebooků 

nadstandardně výborně, s ohledem k novým technologiím žáky výuka bavila a uprostřed 

hodiny nám již nevypadával proud a práce tak šla lépe „od ruky“. Máme také vynikající 

internetové připojení ve všech třídách. Toto koncepční řešení situace elektrického vedení 

bylo uskutečněno díky skvělé spolupráci se zastupitelstvem obce, za což jim všem patří 

velký dík.  
 

V rámci dotace jsme pro školu již v minulém školním roce získali cca 2,5 milionu korun, 

které jsme opět investovali především do vzdělávacích kroužků pro děti, kde podporujeme 

čtenářské a matematické dovednosti, dále podporujeme doučování a školní asistentku, 

která pomáhá dětem, které mají problémy s učením, také pomáhá s potřebnou 

administrativou, která je s těmito dětmi spojená. Mimo to jsme získali prostředky na 

moderní školní pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami apod. 

V tomto školním roce jsme využili možnosti rozdělit výuku anglického jazyka v početnějších 

třídách a mohli jsme tak přijmout dalšího pedagoga. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou 

financováni odborem školství prostřednictvím Ústeckého kraje. Dále přibývá asistentů pro 

žáky, kteří mají státem dotovaná podpůrná opatření například právě v rámci asistence ve 

výuce. Naše škola má opravdu štěstí, zatím jsou všichni tito pracovníci kvalifikovaní a velmi 

si ceníme jejich namáhavé a stále nedoceněné práce. Jsou důležitou součástí 

pedagogického procesu. 

Čtvrťáci si v tomto školním roce zvykali na novou třídní učitelku, klima třídy se výrazně 

zlepšuje a jsme moc rádi, že i paní učitelce se ve škole líbí a dovede tak tuto třídu do konce 

prvního stupně vzdělávání. 

 

Děkuji všem žákům, rodičům i zaměstnancům za vydařený školní rok a přeji jim úspěchy i 

ve školním roce následujícím. 

 

 

Mgr. Lenka Špittová, ředitelka školy 
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1. Základní údaje o základní škole 

 
 
 
Adresa školy:   Bezručova 141, 411 48 Křešice 
 
Ředitelka:   Mgr. Lenka Špittová 
 
Kontakty:   tel.: 416 786 144   
 
e-mail:   reditelna@zskresice.cz 

 

webové stránky: www.zskresice.cz 

 
IČO školy:   750 03 635 
 
REDIZO školy:  600 081 371 
 
IZO:    102 305 765 
 
Právní forma:   příspěvková organizace 
 
Zřizovatel:   Obec Křešice 
 
Adresa zřizovatele:  Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice 
Kontakty:   tel.: 416 786 109 
e-mail:   oukresice@pvtnet.cz 

starosta.kresice@nextra.cz 
 

IČO zřizovatele:  002 63 851 
 
 
Školská rada 
V dalším volebním období pracuje Školská rada ve složení: 
  
2 zástupci z řad rodičů: Bc. Alena Hrbáčková, Silvie Hlavničková 
2 zástupci školy:   Mgr. Danuše Kvapilová-Fryčová, Bc Magdaléna Chladilová  
2 zástupci Obce Křešice:   Mgr. Lukáš Kébrt, Ing. Jacqueline Vochozková 

 
Předseda:    Bc. Magdalena Chladilová, 
e-mail:    magdalena.free@seznam.cz 
 
 
 

http://www.zskresice.cz/
mailto:oukresice@pvtnet.cz
mailto:starosta.kresice@nextra.cz
mailto:magdalena.free@seznam.cz
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Základní školu Křešice zřídila obec Křešice (viz zřizovací listina, vydaná dne 1. 1. 2003 obcí 
Křešice, dále změna zřizovací listiny ze dne 14. 11. 2005) jako příspěvkovou organizaci. 

 
Zařazení do sítě škol vydalo MŠMT ČR, poslední rozhodnutí ze dne 7. 3. 2007,  s účinností             
od 1. 9. 2007, č.j. 5555/2007-21.  
 
Identifikátor právnické osoby: 600 081 371.  
 
Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo 5 tříd školy 81 žáků.  

 

Škola je umístěná v klidné části obce a patří k ní oplocený pozemek – zahrada pro MŠ 
s novými hracími prvky pro obě oddělení MŠ a multifunkční hřiště pro ZŠ. Dále je školou 
využíván neoplocený sousední pozemek s vybudovaným umělým svahem pro zimní využití. 

Budova školy je typem malotřídní školy postavené v roce 1925. Škola má všechny ročníky 
prvního stupně. Třídy se tvoří třetím rokem samostatně, nárůst počtu žáků předčil 
očekávání ve velmi krátké době – po 6 letech nového vedení školy musí škola rozšířit 
kapacitu ze 75 žáků na 100, aby uspokojila vysokou poptávku. Škola není plně 
organizovaná, tvoří ji pouze první stupeň ZŠ. Ve škole fungují dvě oddělení školní družiny. 
Kapacita školy je 75 žáků, kapacita školní družiny je 45 žáků. Škola je integrovaná s 
mateřskou školou. Do školy v tomto školním roce dojížděly děti z obcí Křešice, Zahořany, 
Nučnice, Třeboutice, Okna, Vědomice, Žatec, Milešov, Domoušice, Pohořany, Lovečkovice, 
Libínky, Roudnice nad Labem, Terezín, Polepy, Litoměřice. Celkem mimospádových žáků bylo 
30, z toho 6 žáků individuálně vzdělávaných dle § 41 ŠZ. 

Škola je průchozí se školní jídelnou, stravování dětí v I. odd. MŠ je řešeno dovozem                        
ve várnicích, v II. odd. výtahem. 
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1.1 Součásti školy a školského zařízení: 

Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Škola zajišťuje stravování pro 
žáky ZŠ, děti MŠ, zaměstnance ZŠ a MŠ, občany důchodového věku a pro členy zastupitelstva 
obce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Identifikátor Kapacita Počet tříd 

Počet 
žáků/dětí 

Počet 
žáků/dětí  
na třídu 

Počet 
učitelů + AP / 

úvazků 

Základní 
škola 

102 305 765 75 5 81 16 12 / 10,67 

Mateřská 
škola 

107 566 141 50 2 49 24,5 4 / 4,0 

Školní 
družina 

116 500 131 45 2 45 22,5 3 / 1,47 

Školní jídelna 102 753 431 136 - Počet strávníků 
151/ 120 dětí 

Počet 
úvazků 

2,8 

Počet 
Strávníků 30/1 

kuchařku 
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1.2 Materiálně - technické podmínky školy 

 počet bližší popis 

Učebny 5 kmenové třídy 

Odborné učebny 0 Učebna PC zrušena – byly nakoupeny notebooky do tříd 

Odpočinkový areál 2 relaxační místa u budov ZŠ a MŠ 

Sportovní zařízení, hřiště 1 

1 

malá tělocvična,  

víceúčelové hřiště s umělým povrchem 

Vybavení školním 

nábytkem 

 všechny třídy jsou vybaveny židlemi a lavicemi, každý žák má 

své místo na oblečení před třídou nebo v šatnách v suterénu 

– nově zakoupeny šatní skříňky pro každého žáka 

Vybavení učebními 

pomůckami, sportovním 

nářadím apod. 

 učebnice odpovídají schvalovací vyhlášce MŠMT (stáří kolem 
5 let, nákup nových podle ŠVP), pomůcky a sportovní nářadí, 
které se každoročně dokupuje - stále není dostatečné,  
reaguje se na potřeby správců kabinetu, v tělocvičně nově 
vestavná skříň 

Vybavení audiovizuální 

technikou a výpočetní 

technikou 

 15 PC (15 přip. na internet), 26 notebooků – připojení přes 
wi-fi,  1 mobilní set s mikrofonem, 2 digitální fotoaparáty 

VIZE  -  investiční rozvoj  
Rozšíření sborovny, 

zednické práce v interiéru školy (štukování…), 

výměna oken na budově ZŠ – bude probíhat během 
školního roku 2019/2020,  

odhlučnění jídelny,  

generální oprava školy - fasáda,  

dokoupení stínidel nad pískovišti, 

vybudování venkovní učebny,  

rekonstrukce podkroví – chybí prostory pro výuku jazyků, 
pracovních činností, logopedie a prostor pro péči o děti 
se SVP (speciální vzdělávací potřeby) 

přístavek pro jízdní kola, stojany 
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2. Hospodaření školy 
 

Výsledky hospodaření Základní školy a Mateřské školy Křešice, okres 

Litoměřice, p.o., Bezručova 141  za rok 2018 

 

Příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Křešice tvoří a na jejím hospodaření se podílejí čtyři střediska: 

základní škola (ZŠ), mateřská škola (MŠ), školní jídelna (ŠJ) a školní družina (ŠD). Jednotlivá střediska 

hospodaří s následujícími prostředky: 

 

I. státní prostředky 

UZ 33353 - mzdy, odvody, FKSP, ONIV  

Podpora výuky plavání v ZŠ - UZ33070 

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání – Škola pro život + Šablony II- UZ33063 

Investiční dotace KÚ – interaktivní tabule 

II. provozní prostředky (dotace od zřizovatele, čerpání FO,  paušály za pronájmy bytu) 

III. vlastní prostředky dle jednotlivých středisek: 

ZŠ – pronájem tříd, tělocvičny, tržby ze školních akcí – jarmark + školní ples 

MŠ – úplata  

ŠJ (stravování žáků, závodní stravování pro zaměstnance a vývařovna ) 

ŠD – úplata, kroužky ŠD  

IV. dotace -  Úřad práce ČR 

V.  Čerpání fondů 
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I. Státní prostředky 

I.1. - výnosy 

 

Přímá dotace na vzdělávání UZ 33353 9.263.984,00Kč 

Podpora výuky plavání  v ZŠ – UZ 33070 16.820,00Kč 

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání – Škola hrou 273.269,70Kč 

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II 478.578,00Kč 

Investiční dotace KÚ – interaktivní tabule 13.747,00Kč 

Celkem 10.046.398,70Kč 

 

I.2.- náklady 

Prostředky UZ 33 353 i ostatní příspěvky byly v celé výši vyčerpány. Pro rok 2018 byla poskytnuta na 

učební pomůcky dostačující výše dotace. 

Zdroj Rozpočet Čerpání  

  platy OPPP odvody FKSP Náhr.nem

. 

ONIV 

UZ 33 353 9.263.984,00 6.559.891,00 144.971,00 2.240.758,00 131.991,68 39.693,00 146.679,32 

UZ 33 070 16.820,00 0 0 0 0 0 16.820,00 

Škola hrou 273.269,70 79.290,00 0 14.391,00 0 0 179.588,70 

Šablony II 478.578,00 97.660,00 0 19.026,00 0 0 361.892,00 

Investiční 

dotace 

13.747,00 0 0 0 0 0 13.747,00 

CELKEM 10.046.398,70 6.736.841,00 144.971,00 2.274.175,00 131.991,68 39.693,00 718.727,02 
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II. Provozní prostředky – zřizovatel 

 

 

II.1. - výnosy 

 

Provozní dotace 2.093.000,00Kč 

Čerpání – Fond Odměn 20.000,00Kč 

Jiné ostatní výnosy (paušál pronájmy byt) 52.368,00 Kč 

Celkem 2.165.368,00Kč 

 

 

II.2. - náklady 

 

 spotřeba materiálu + DDHM – použito  na čistící a úklidové prostředky, 
vybavení lékárničky, kancelářské potřeby, výtvarné potřeby, mat.na údržbu, 
předplatné, knihy, školní pomůcky a na obnovu drobného hmotného 
dlouhodobého majetku (př. Tiskárna, sekačka na trávu, servírovací vozík, 
kopírovací stroj, tabule jednodesková + interaktivní tabule,  nábytek – 
dovybavení kanceláře a tříd apod. 

 spotřeba energií 

 opravy a služby – běžné opravy – malířské práce, topenářské + instalatérské 
práce, opravy strojů, přístrojů a zařízení, revize, čištění koberců. služby na 
výtazích, ladění piana, servis mzd.programu Avensio, opravy nábytku 

 

Spotřeba materiálu + DDHM  678.124,54Kč 

Spotřeba energií 587.339,00Kč 

Opravy a služby 559.564,87Kč 

Mzdové náklady (mzda + odvody, FKSP, Kooperativa – údržbář, ŠJ) 223.559,46Kč 

Ostatní náklady (pojištění dětí, cestovné, náklady na reprezentaci, lékářské 

prohlídky, školení, OCHP, odvody FO, penále aj.) 

116.780,13Kč 

Celkem 2.165.368,00Kč 
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III. Vlastní prostředky 

 

III.1. - výnosy 

 

Tržby z prodeje služeb – školní jídelna 818.700,00Kč 

Tržby z pronájmu – základní škola, tržby – Jarmark, ples 43.325,00Kč 

Tržby z prodeje služeb –  úplata MŠ 120.442,00Kč 

Tržby z prodeje služeb – úplata ŠD 46.400,00Kč 

Tržby z prodeje služeb  – kroužky 34.651,00Kč 

Celkem 1.063.518,00Kč 

 

III.2. - náklady 

 

 tržby ŠJ – použito na nákup potravin, čistících prostředků, nákup drobného dovybavení ŠJ 

 úplata MŠ, ŠD – část prostředků použito na úhradu energií a za další příjmy škola nakoupila 

materiálové vybavení a hračky pro děti dle jednotlivých středisek, uhradila nové ochranné 
sítě na trampolínu, kruhový koberec, magnetické stavebnice aj. 

 příjmy na kroužky – nákup keram.materiálu, platby za vedení kroužků – 
dohody se zaměstnanci  

 

Spotřeba potravin 817.462,20Kč 

Spotřeba materiálu  + DDHM 164.594,00Kč 

Spotřeba energií 15.000,00 Kč 

Služby, náklady na reprezentaci a opravy 13.431,92Kč 

Mzdové náklady – OON kroužky 16.350,00Kč 

Celkem 1.026.838,12Kč 
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IV. Úřad práce ČR 

 

IV.1. - výnosy 

 

Dotace 342.556,00Kč 

Celkem 342.556,00Kč 

 

IV.2. - náklady 

 

Mzdové náklady 342.556,00Kč 

Celkem 342.556,00Kč 

 

     

 

 

 

 V. Čerpání fondů 

 

V.1. - výnosy 

 

Účelový dar – Women for women 28.094,00Kč 

Účelové finanční dary – pro žáky ZŠ a MŠ, stravné, pomůcky, hračky) 11.179,00Kč 

Celkem 39.273,00Kč 

 

V.2. - náklady 

 

Spotřeba materiálu + služby pro žáky školy 6.381,00Kč 

Stravné – finanční dary pro žáky ZŠ 32.892,00Kč 

Celkem 39.273,00Kč 
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Hospodářský výsledek 

 

Finanční prostředky Poskytnuto Použito Rozdíl 

Státní prostředky 10.046.398,70Kč 10.046.398,70Kč 0,00 Kč 

Provozní prostředky 2.165.368,00Kč 2.165.368,00Kč 0,00 Kč 

Vlastní prostředky 1.063.518,00Kč 1.026.838,12Kč 36.679,88 Kč 

Ostatní zdroje - ÚP 342.556,00Kč 342.556,00Kč 0,00 Kč 

Čerpání fondů  

 

39.273,00Kč 39.273,00Kč 0,00 Kč 

C E L K E M 13.657.113,70Kč 13.620.433,82 36.679,88 Kč 

 

 

V ZŠ a MŠ Křešice na konci roku 2018 skončilo hospodaření s kladným hospodářským výsledkem ve 

výši 36.679,88Kč. Finanční hospodaření je uskutečňováno v souladu se schváleným rozpočtem,  

je prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola hospodaření po celý rok. Závazné ukazatele 

předepsané zřizovatelem byly dodrženy. Finanční prostředky byly využity hospodárně, efektivně 

a účelně.  

 

Rozdělení HV za rok 2018:  

Do Rezervního fondu bylo schváleno přidělení částky ve výši:  16.679,88Kč a do Fondu odměn byla 

převedena částka ve výši: 20.000,- Kč 
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Kalendářní rok - Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice,  

 – čerpání  1.pol. 2019 

 

I. Státní prostředky + ostatní 

 

schválená dotace na rok 2019 

Platy celkem 7.399.277,00Kč 

OPPP 80.000,00Kč 

odvody 2.542.954,00Kč 

FKSP 147.985,00Kč 

ONIV 152.572,00Kč 

Celkem 10.322.788,00Kč  

 

 

 

čerpání 1.pololetí 2019 

 

výnosy 

 

Přímá dotace na vzdělávání UZ 33353  5.199.230,44Kč 

Rozvojový program MŠMT – Fin.zajištění překrývání PPČ v MŠ 139.084,00Kč 

Celkem 5.338.314,44Kč 

 

I. 2. - náklady 

 

Zdroj Čerpání Čerpání 

  platy OPPP odvody FKSP Náhr.nem. ONIV 

UZ 33353 5.199.230,44Kč 3.694.276,00 35.200,00 1.262.661,00 74.130,44 12.246,00 120.717,00 

UZ33074 29.702,80Kč 21.840,00 0 7.426,00 436,8 0 0 

CELKEM 5.228.933,24Kč 3.716.116,00 35.200,00 1.270.087,00 74.567,24 12.246,00 120.717,00 
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I. Provozní prostředky – zřizovatel 

Schválená dotace na rok 2019 

Neinvestiční příspěvek na provoz 1.900.000,00Kč 

z toho:   

Úložné prostory do tělocvičny 60.000,00Kč 

Běžné opravy a revize 100.000,00Kč 

malování  100.000,00Kč 

režijní výdaje 518.000,00Kč 

obnova a oprava majetku 95.000,00Kč 

pověřenec GDPR 12.000,00Kč 

účetní a mzdové služby 215.000,00Kč 

energie 800.000,00Kč 

Neinvestiční příspěvek na mzdy 180.000,00Kč 

 

čerpání 1.pololetí 2019 

 

výnosy 

Neinvestiční příspěvek na provoz, energie, mzdy 1.042.000,00Kč 

Paušál byt zaměstnanců školy 26.184,00Kč 

Úplata ŠD + kroužky 61.336,00Kč 

Úplata MŠ 75.200,00Kč 

Ostatní výnosy 320,00 Kč 

Celkem 1.205.040,00Kč 

 

náklady 

Spotřeba materiálu  191.924,22Kč 

DDHM  181.303,90Kč 

Spotřeba energií 250.820,00Kč 

Opravy  85.488,30Kč 

Služby 219.792,00Kč 

 

Ostatní (cestovné, náklady na reprezentaci, pokuty, školení, pojištění,ostatní nákl.) 83.118,09Kč 

Mzdové náklady – kuchařka, spr.sítě 117.279,46Kč 

Poplatky bance z běžných účtů 8.997,00Kč 

Celkem 1.138.722,97Kč 
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Hospodářský výsledek 1.pololetí 2019 

 

Finanční prostředky Poskytnuto Použito Rozdíl 

Státní prostředky 5.338.314,44Kč 5.228.933,24Kč 109.381,20 Kč 

Provozní prostředky  

+ úplaty ŠD,MŠ 

1.205.040,00Kč 1.138.722,97Kč 66.317,03 Kč 

Vlastní prostředky ŠJ 442.614,00Kč 420.978,45Kč 21.635,55 Kč 

Hospodářská činnost 20.738,00Kč 16.670,00Kč 4.068,00 Kč 

Čerpání fondů 21.406,00Kč 21.406,00Kč 0,00Kč 

Výzva 22 - Šablony 272.059,00Kč 272.059,00Kč 0,00 Kč 

Ostatní zdroje - ÚP 210.714,00Kč 210.714,00Kč 0,00 Kč 

C E L K E M 7.510.885,44Kč 7.309.483,66Kč 201.401,78 Kč 

 

 

Vypracovala: Bc. Jitka Raclová - ekonomka školy: 

 

V Křešicích dne:  19. 8. 2019 
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 3. Učební plán 
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4.  Pracovníci školy 

Pedagogové: 6 pedagogů na celý úvazek vč. Ředitelky, dále angličtinářka na 0,5 úvazku 

  3 vychovatelé na částečný úvazek 
  5 asistentek pedagoga  
  Všichni hrazeni z prostředků Krajského úřadu 
 

Správní zaměstnanci: 1 hospodářka na částečný úvazek  - z prostředků KÚ 

1 uklízečka-školnice na částečný úvazek – z prostředků KÚ 
1 údržbář na celý úvazek – z dotace ÚP 
 

Zaměstnanci školní jídelny: 2 kuchařky na částečný úvazek – z prostředků KÚ  

 0,5 úvazek svačinářky hrazen z prostředků OÚ Křešice 

1 kuchařka na celý úvazek – z prostředků KÚ 
1 vedoucí stravovny na 3/4 úvazku 
 

 4.1 Věková skladba pedagogických pracovníků 

 Do 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let Nad 55 let Důchodový věk Věkový průměr 

Muži 0 0 1 0 0 

39,07 
Ženy 4 4 4 0 0 

Vzhledem k potřebám školy jsou někteří zaměstnanci přijímáni na zkrácený pracovní úvazek.  
 
 
4.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

Odborná kvalifikace                   2017/2018              srovnání                  2018/2019 

Učitelé 1. stupně 80 % 80 % 

Vychovatelé 50 % 50 % 

 
 

Hledisko odborné kvalifikace   

(na základě Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících) 
 
Téměř všichni učitelé splňují předepsanou kvalifikaci, pouze jedna učitelka má vysokoškolské 
vzdělání pro vzdělávání na druhém stupni, avšak na prvním stupni ZŠ působí přibližně  deset 
let.  
 
Vychovatelky ŠD mají vysokoškolské a středoškolské pedagogické vzdělání si právě jedna 
doplňuje. 
 
Ředitelka školy splňuje kvalifikaci pro ředitele základní a mateřské školy. 
 
Asistentky pedagogů jsou všechny kvalifikované. 



 

 20 

Naše pedagogická partička 
2018/2019 

 

„Laskavá přísnost“ 

 4.3 Provozní pracovníci 

Pracovníci, u kterých je požadováno vzdělání, toto splňují, např. hospodářka školy je 
absolventkou rekvalifikačního kurzu s ekonomickým zaměřením. Školnice a údržbář absolvují 
v pravidelných lhůtách potřebná školení (provoz kotelny apod.). 

 
4.4  Pracovníci školní jídelny 

 
Vedoucí školní jídelny požadované vzdělání splňuje, dále zde pracuje jedna vyučená kuchařka 
a dvě pomocné kuchařky. 
 
 
 



 

 21 

5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 

 5.1 Zápis do 1. třídy 

proběhl v úterý, 16. dubna 2019. Proběhl v příjemné sváteční atmosféře v prostorách 1. 

třídy. Každé dítě obdrželo předem osobní pozvání a rodiče měli možnost určit si čas zápisu, 

který jim nejvíce vyhovoval. U zápisu byli přítomni učitelé ZŠ, rodiče, někdy i prarodiče. 

Zejména přítomnost paní učitelky budoucích prvňáčků Mgr. Kláry Strmeňové byla velice 

důležitá z hlediska prvního poznávání dětí a učitelky vzájemně.  
 

Prvňáčci 2019/2020 (zápis v dubnu 2019) 

 

 

5.2  Odklad školní povinné docházky  

Odklad školní povinné docházky byl doporučen čtyřem dětem. Pro školní rok 2019/20 bylo 

přijato 11 dětí, nakonec nastoupilo do první třídy 14 žáků. Z celkového počtu žáků ZŠ se 

během školního roku 6 žáků na domácím vzdělávání přihlásilo na jinou školu, z toho 4 na 

domácím vzdělávání, dvě žákyně se odstěhovaly. Otevírat budeme jednu první třídu, 

vzhledem k narůstajícímu počtu žáků budeme mít opět po letech všechny třídy samostatné. 
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V příštím školním roce také nebudeme žádat Obec Křešice o povolení výjimky z počtu žáků, 

bude jich dostatek k otevření celkem 5 tříd. V novém školním roce stále řešíme rozšíření 

kapacity školy ze 75 na 100 žáků vzhledem k vybudování nových umyvadel na WC. 

 
5.3  Zařazení žáků do školní družiny 

 

O školní družinu je stále větší zájem. Naplněnost školní družiny byla již třetím rokem vyšší, 

proto jsme v tomto školním roce otevřeli druhé oddělení pro starší děti. 

 

Ve školní družině byla velmi dobrá parta, jak v prvním tak i ve druhém oddělení. Děti 

docházely do družiny velmi rády, o čemž svědčí plně zaplněná kapacita. Obě oddělení 

podnikají společné akce, vycházky a scházejí se společně na dětském školním hřišti. 

Uskutečněné, již tradiční akce: 

- Halloween – plný soutěží a zábavy 

- Vánoční nadílka, Čertovská diskotéka 

- Čarodějnický rej – zábavné hry, diskotéka, soutěže 

- Módní přehlídka – obrovský úspěch 

- Rozloučení se Školním rokem 

- Hry na školním hřišti 

- Návštěva lékařky – první pomoc názorně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V naší školní družině se dětem líbí, nenudí se a už společně plánujeme další akce na příští 

školní rok. Karla Šindelářová, vedoucí vychovatelka 
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6. Výsledky vzdělávání žáků 
 

1. třída 
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2. třída 
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3. třída 
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4. třída 
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5. třída 
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Plnění učebních osnov 

V 1. - 5. ročníku jsme pracovali podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání ZŠ Křešice. 

Na začátku školního roku byly projednány základní úkoly a každý z vyučujících zkontroloval a 
doplnil tematické plány a časové rozvržení učiva v souladu se ŠVP. Vyučující při sestavování 
plánů počítají s určitou časovou ztrátou, proto opět nedošlo během školního roku k 
vážnějšímu narušení výuky a ve většině předmětů zbyl i dostatek času na opakování. Ve 
čtvrté třídě nastala změna – nastoupila nová paní učitelka Mgr. Petra Jenčková. Ve třídě 
nebylo dobré klima, paní učitelka ale se třídou pracovala a kolektiv se výrazně stmelil, 
pracuje společně, ale i individuálně. Třídu dovede až do konce pátého ročníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1   Počet žáků a tříd ve školním roce 2018/2019  

Ve školním roce 2018/19 jsme zaznamenali několik změn v pohybu žáků: 

Příchod jednoho žáka do 4. ročníku, dvou žáků do 3. ročníku, a  odchod jednoho žáka z 1. 
ročníku, stav k 30. 6. 2019 byl 80 žáků – kapacita školy naplněna na 100%.. 
 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem 

Počet žáků 21 12 19 17 11 80 

Počet tříd 1 1 1 1 1 5 
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6.2  Celkové hodnocení práce v 1. až 5. ročníku ZŠ 

 

Školní rok 2018/2019 byl pro nás všechny v křešické škole barevný a plný poznání… 

Navštěvovali jsme divadelní představení, knihovnu K.H.Máchy a její programy pro školy, 

vydali jsme se za muzikálem do Prahy (Hybernia), měli jsme předvánoční vystoupení 

v motorestu v Nučnicích pro křešické seniory, přespali jsme ve škole v rámci akce „Noc 

s Andersenem“. Také jsme se s nadšením vrhli na hloubení jamek a sázení stromků k výročí 

Zahořan. Vyráběli jsme z dýní, připravovali vánoční a velikonoční každoroční jarmark, 

nacvičili jsme si program pro rodiče a ostatní přátele školy .  

Ke konci školního roku jsme si užívali na pobytu v přírodě s názvem „ Hudbou letem, 

světem“, kde nám vyšlo nádherné počasí a všichni si vyzkoušeli zahrát ve velkém orchestru, i 

podat maximální výkon před porotou, která hledala talent Benecka.  

Pomáhali jsme čistit přírodu kolem Třeboutic, Křešic a Zahořan. V úplném závěru šk. roku 

jsme podnikli pěší/cyklo výlet k Labi ,  kde jsme si nejen zaplavali a odměnili se zmzlinou, ale i 

jízdou na motorovém člunu. 
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1.ročník 
 

 

První třídu ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo celkem 16 žáků. Prožili jsme, myslím, 

skvělý šk. rok nabytý nejen učením, ale i mnoha akcemi.  

Navštěvovali jsme divadelní představení, dokonce i v Praze, knihovnu K.H.Máchy a její 

programy pro školy, měli jsme předvánoční vystoupení v motorestu v Nučnicích pro seniory, 

přespali jsme ve škole v rámci akce „Noc s Andersenem“. Také jsme se zapojili do příprav a 

vyráběli jsme na vánoční a velikonoční každoroční jarmark, nacvičili jsme si program pro 

rodiče a ostatní přátele školy na vánoční besídku.  

Ke konci školního roku jsme si užívali pobytu v přírodě v Krkonoších, kde nám vyšlo nádherné 

počasí a skvělý program. V úplném závěru šk. roku jsme podnikli třídní výlet pěší turistikou 

po okolí, opékali buřty za školou, zasportovali na kolech na cyklovýletu, projeli se rychlým 

motorovým člunem po Labi v Třebouticích.  

Ale hlavně tyto děti zvládly se naučit všechna písmena abecedy a přečíst krátký souvislý text, 

počítat do 20 hravě , hrát si a anglicky se učit se Stevem (metoda Wow English), a také psát 

všechna písmena malá i velká písmem Comenia Script. Hodiny prvouky jsme trávili hodně 

v přírodě, kde děti získaly dobré znalosti. Všichni byli velmi šikovní žáčci, které učení bavilo a 

navštěvovali i spoustu zájmových kroužků pořádaných ve škole. 
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Byl to krásný, úžasný a velmi nabytý školní rok, na který budou, doufám, všichni žáčci 1. třídy 

dlouho vzpomínat, neboť to byl první rok jejich školní docházky.                                                                                                

Mgr. Danuše Kvapilová Fryčová, tř. učitelka, asistentka Michaela Prokopová 

 

 

2. ročník 

 

Druháci  už dobře vědí, jak to ve škole chodí a že učení je sice pro některé mučení, ale že bez 

něj to prostě nepůjde.   
 

Naštěstí škola není jen o tom učení, a tak se do ní děti těší přinejmenším na kamarády a 

velké přestávky, které tráví venku. A někdy se vydaří i nějaká ta zábavná akce, jako třeba 

maškarní v období masopustu, divadelní představení studia Karavana nebo oblíbená Noc 

s Andersenem.  
 

Z druhé třídy se pomalu ale jistě stává slušně sehraná parta, která umí táhnout za jeden 

provaz a vzájemně se podržet.  

 

Mgr. Klára Strmeňová, tř. učitelka, asistentka Olga Berglová 

 



 

 32 

3. ročník 

 

Třetí třída pod vedením Mgr. Zuzany Škorpilové a asistentky Tereza Šílová byla v letošním 

roce nejpočetnější. Začátek školního roku jsme zahájili počtem 19 dětí. V hodinách jsme si 

osvojili nové vědomosti, naučili jsme se násobilku, vyjmenovaná slova.  

Během roku se žáci zúčastnili akcí a výletů.  

Hodiny matematiky nám zpestřil projekt "Finanční gramotnost" ve kterém jsme se učili 

hospodařit s penězi.  

Rovněž nás oslovil projekt "Laskavec", jehož smyslem bylo vykonávat dobré skutky a vytvořit 

úsměv na rtech.  

Naše třída si vybrala pro projekt "Laskavec" kamarády z Pustaje, kterým jsme zahráli divadlo, 

přednesli básničky a rozdali spousty plyšáků. Naši kamarádi nás na oplátku pozvali do 

chráněné dílny v Litoměřicích. Výsledkem projektu "Laskavec" bylo, že jsme se rozhodli 

vykonávat dobré skutky častěji.  

Mgr. Zuzana Škorpilová 
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4.ročník 

 

 

 

Nás čtvrťáků bylo tento školní rok nejdříve 19, v průběhu pololetí přestoupila tři děvčata na 

jiné školy a naopak jedna žákyně přibyla k nám do týmu. Čtvrtý ročník tedy ukončilo v  

ZŠ Křešicích celkem 17 žáků. 

Celý rok nám ochotně pomáhala přívětivá asistentka Karla Šindelářová, do pololetí        

 s kamarádskou Markétou Trtkovou , od druhého pololetí s trpělivou asistentkou Denisou 

Lečbychovou. 

Jako každý rok jsme se účastnili mnoha aktivit, Během po úštěckých schodech počínaje a 

získáním průkazů cyklisty konče. Vyzkoušeli jsme si etiketu, při shlédnutí baletního 

představení „Louskáčka“, vyjeli za opravdovým  muzikálem do Hybernie v Praze. 

 Celé dopoledne jsme si hráli s angličtinou v  jazykové škole v Litoměřicích, stali se z nás 

badatelé, při objevování života v zahořanském  Lučním potoce, i pekaři , při  výrobě 

vánočních perníčků. Všichni jsme zvládli plavecký kurz a na jaře k „mokrému“ vysvědčení 

přibyl ještě cyklistický průkaz. 

 

Šla nám Matematika i Český jazyk, ale kupodivu si své místo na výsluní vydobyla také 

Hudební výchova, Přírodověda, ale překvapivě především Vlastivěda, kde jsme se přes Cyrila 

a Metoděje, Karla IV nebo Jana Husa prokousali až K Marii Terezii.  

Ve Výtvarné výchově a v Pracovních činnostech jsme vyzkoušeli mnoho technik a 

experimentovali s barvami i materiály. V hodinách Tělesné výchovy jsme se naučili šplhat, 

vyskočit na bednu, házet na koš, i do dálky, upevnili si techniku kotoulů vpřed a vzad, běhali 

na čas…Zabrat nám dalo dodržování pravidel míčových a pohybových her. 
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Doufáme, že všechno, co jsme se letos naučili, použijeme nejen v dalším ročníku, ale i 

v našem dalším životě. Proto chodí naše třída do školy opravdu ráda, což se nebojíme 

kdykoliv osobně potvrdit. 

 

4. třída a paní učitelka Mgr. Petra Jenčková 

 

5.ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pátého ročníku naší školy nastoupilo 11 žáků společně s panem učitelem Mgr. Jiřím 

Černým. Naše třída byla sehraná parta s dobrou atmosférou a díky tomu jsme mohli 

zvládnout pěknou porci učiva. 

Všechno učivo potřebné k přechodu na druhý stupeň ZŠ jsme hravě zvládli. K tomu jsme si 

ještě užili zakončení našeho společného konání paintballovým zápolením v nedalekých 

Polepech a také nočního spaní pod širákem.  

 

Mgr. Jiří Černý 
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6.3. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z vyšetření v PPP nebo SPC jsme během školního roku obdrželi se souhlasem rodičů 
poradenské zprávy některých žáků, u kterých jsme pozorovali problémy s učením. Šlo 
převážně o stanovení podpůrných opatření stupně 1 až 3. 

V tomto školním roce jsme měli opět několik žáků, kteří byli vzděláváni podle IVP. Podle 
těchto plánů se s žáky pracovalo s požadavky na finanční náklady na učební pomůcky a na 
plat asistentů pedagoga ze strany státního rozpočtu. Ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku 
pracovaly asistentky pedagogů, které byly přiděleny žákům se SVP (speciální vzdělávací 
potřeby). Pro všechny žáky je také zajištěno doučování v odpoledních hodinách zcela 
zdarma. 

Kromě těchto dětí jsme na škole měli žáky, u nichž jsou diagnostikovány dyslektické, 
dysortografické, dysgrafické nebo dyskalkulické obtíže, dále prospěchové problémy, 
neurotické obtíže, zdravotní a kázeňské problémy. I u těchto žáků uplatňujeme individuální 
přístup na základě spolupráce třídního učitele a vyučujících, s rodiči žáků, s dětským lékařem, 
s PPP a SPC v Litoměřicích. Ředitelka školy dále pokračovala v projektu PROKOM, který 
probíhal pod záštitou Ústeckého kraje ve spolupráci s vedením poradenských zařízení a to do 
prosince 2018. Šlo o projekt zaměřený na prohlubování znalostí inkluze a spolupráce se 
školskými poradenskými zařízeními mezi školou a rodiči a především rozvíjení komunikačních 
dovedností našich žáků. 
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Speciální učebna pro děti se SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

 

 
6.4 Akce během školního roku 2018/2019 (kulturní pořady, soutěže, exkurze) 

  
Září 

Začátek školního roku    
  
3.9.2018 
Třídní schůzky prvňáčků od 16 hodin 

5.9.2018 

BĚH PO ÚŠTĚCKÝCH SCHODECH 

14.9.2018 

Třídní schůzky pro rodiče žáků 2.-5. třídy 
od 16 hodin 

20.9.2018 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 

29.9.2018 

 

Říjen 

Dýňování 

4.10.2018 
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Školská rada 17:00 

Podzimní prázdniny 28.10 

28.10.2018 

 

Listopad  

PLAVÁNÍ 

15.11.2018 

Pedagogická rada-hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. Čtvrtletí 

21.11.2018 

PLAVÁNÍ 

22.11.2018 

DÍLNIČKA S RODIČI-VYRÁBĚNÍ NA VÁNOČNÍ 
JARMARK 16-18 HOD 

21.11.2018 

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1.-5. třídy 

22.11.2018 

PLAVÁNÍ 

29.11.2018 

 

 

Prosinec   

ROZSVÍCENÍ STROMEČKU+JARMARK   
1.12.2018 

MIKULÁŠ V TĚLOCVIČNĚ 5.12.2018 

PLAVÁNÍ  

6.12.2018 

PLAVÁNÍ 
13.12.2018 

PLAVÁNÍ 

20.12.20178 

VÁNOČNÍ BESÍDKA VE ŠKOLE 16-17 HOD 

20.12.2018 

ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH ON 10 HOD a JEŽÍŠEK VE ŠKOLE 

21.12.2018 

Vánoční prázdniny  

22.12.2018 
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Leden   

PLAVÁNÍ 
10.1.2019 

PLAVÁNÍ 

11.1.2019 

PLAVÁNÍ 

17.1.2019 

Pedagogická rada-hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí 

24.1.2019 

PLAVÁNÍ 

24.1.2019 

Konec prvního pololetí 

31.1.2019 

VYSVĚDČENÍ 

31.1.2019 

 

 

Únor 

ZAČÁTEK 2.POLOLETÍ  
1.2.2019 

Pololetní  prázdniny 

1.2.2019 

Jarní prázdniny okres Litoměřice 18.2.-24.2. 

18.2.2019 

MAŠKARNÍ V TĚLOCVIČNĚ/ SOUTĚŽE + HRY 
14.2.2019 

 

Březen 
VYNÁŠENÍ MORENY ZŠ+MŠ 10:00 

21.3.2019 

NOC S ANDERSENEM 

29.3.2019 

VYRÁBĚNÍ NA VELIKONOČNÍ JARMARK 

14.3.2019 
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Duben 

Předškolák aneb „ My se toho nebojíme“ 

9.4.2019 

Zápis do první třídy ZŠ 

16.4.2019 

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1.-5.- třídy 

11.4.2019 

Pedagogická rada-hodnocení prospěchu a chování žáků za 3.čtvrtletí 

16.4.2019 

DEN ZEMĚ/PROCHÁZKA OBCEMI,POMÁHÁME PŘÍRODĚ 

17.4.2019 

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY  

18.4.2019 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ  

22.4.2019 

ČARODĚJNICE 

26.4.2019 

 

Květen  

ETIKETA – LEPŠÍ VZTAHY VE TŘÍDĚ 

28.5.2019 

Červen 

OLYMPIÁDA ZŠ 

4.6.2019 

POBYT V PŘÍRODĚ - KRKONOŠE 

17.6. – 21.6.2019 

Pedagogická rada-hodnocení prospěchu a 
chování žáků za  2.pololetí 

18.6.2018 
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POSLEDNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN 

TŘÍDNÍ VÝLETY 

25.6.2019 

STEZKA DO TŘEBOUTIC 

26.6.2019 

VYSVEDČENÍ 

28.6.2019 
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6.5 Kroužky 

V hodnoceném školním roce byly při škole otevřeny kroužky: 

 

Tento školní rok se nám podařilo otevřít pobočku Základní umělecké školy Litoměřice 
přímo u nás ve škole. Je to velmi významný počin pro naše nadané děti v obci, které tak 
nemusejí dojíždět do města za uměleckým vzděláváním. V rámci této výuky k nám 
dojíždějí kvalifikovaní učitelé hry na piano, trubku, housle, flétnu, kytaru a další hudební 
nástroje, ale také se mohou děti rozvíjet ve výtvarné výchově. 

 

 

 

 

 



 

 42 

V minulém školním roce jsme zakoupili keramickou pec, kterou využíváme s dětmi,                            
i pro širokou veřejnost. Tento kroužek je ve škole velmi oblíbený. 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
Pěvecký kroužek – pěvecký sbor Sluníčko nebyl bohužel opět pro nezájem otevřen, moc nás 
to mrzí, pokusíme se v dalším školním roce kroužek znovu nabídnout. Vzhledem k tomu, že 
je ve škole široká nabídka kroužků, děti se „rozutečou“ mezi všechny nabízené aktivity a na 
zpěv se obyčejně přihlásí jen jeden až dva žáci. V tomto školním roce jsme ale nabídli 
kroužek „Flétnička“, což byla také krásná tradice naší školy po dlouhá léta a tento kroužek se 
naplnil a probíhal celý školní rok. 
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6.6  Mimoškolní aktivita 

Mimoškolní činnost organizovali třídní učitelé a také jeden zákonný zástupce a externí 
lektoři.  Vychovatelé ŠD zajišťovali činnost dětí v době po vyučování do 16.00 hod. 
 

 

6.7    Pobyt v přírodě  

Základní škola se v termínu od 17. 6. do 21. 6. 2019 zúčastnila pobytu v přírodě v Krkonoších 
– Benecku, hotelu Alfonska. Na akci vyjelo 82 žáků z 1. stupně základní školy, 10 
pedagogických pracovníků a 1 vychovatelka - zdravotnice.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 44 

Snažili jsme se o to, aby děti procítily, jak prospěšné může být člověku zastavit se a potěšit se 
z krásy v přírodě. Objevovaly a zjišťovaly propojenost prvků živé a neživé přírody, vnímaly 
výskyt organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi, Vnímaly prostředí a zároveň se mu 
přiblížit různými smysly – sluchem, čichem, chutí, zrakem a hmatem.  

 

 

 

 

 

 

Celkovou úroveň podmínek a průběhu výchovně-vzdělávacích činností v rámci pobytu v 
přírodě hodnotím jako výbornou. Organizace pobytu dětí byla promyšlená, odpovídala jejich 
schopnostem. Velmi vhodné prostředí, podmínky a způsob stravování uspokojoval jejich 
veškeré potřeby, bezpečnost byla zajištěna. Všichni pedagogičtí pracovníci a zdravotnice o 
děti zodpovědně pečovali a v případě potřeby jim pomáhali. 

Letošní pobyt v přírodě hodnotím velmi pozitivně. Počasí bylo vydařené. Veliká pochvala 
patří dětem za úžasné chování, respektování dohodnutých pravidel a zejména ocenění za 
zvládnutí pobytu. Vše vyšlo, jak se naplánovalo, bez úrazu, v klidu a pohodě, v dobré náladě 
a v krásné přírodě. 
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.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8   Ukončení docházky 

 
Na konci tohoto školního roku ukončili v 5. ročníku školní docházku na 1. st. ZŠ celkem  

11 žáků. 10 žáků přestoupilo do škol v Litoměřicích, 1 žák přestoupil do ZŠ Polepy. 
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7   Zapojení ZŠ do projektů 
 

7.1   Celé Česko čte dětem 

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného 

čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam                

pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. 

Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, 

budu ti  číst". 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2    Šablony „Škola hrou“ 

Šablony pro mateřské a základní školy byly v této výzvě voleny tak, aby podporovaly prioritní 

témata, která stanovilo MŠMT. Průřezovým tématem je zvyšování proinkluzívních 

kompetencí škol a vytváření podmínek pro společné vzdělávání všech dětí a žáků. Podpora 

škol v tom, aby dokázaly účinně podporovat děti a žáky s potřebou podpůrných opatření, je 

však zároveň cestou, která školy posiluje ve schopnosti efektivně podporovat všechny děti a 

žáky. 

 

 Čtenářský klub - jedná se o mimoškolní aktivitu vedoucí k rozvoji základních 

kompetencí žáků.  Čtenářský klub funguje jako volnočasová aktivita, která vede                

ke zvýšení čtenářské gramotnosti žáků a pozitivně se promítá do povinné složky 

vzdělávání žáka.  Každý čtenářský klub vyžaduje ze strany vedoucích pečlivou 

přípravu. Je třeba respektovat individuální potřeby a požadavky žáků jako je např. 

rozdílná úroveň techniky čtení, jejich věk a různé zájmy. Vedoucí v rámci čtenářský 

dílen každého žáka nejen pozoruje a pravidelně vyhodnocuje, ale především žákovi 

vytváří aktivity a činnosti, které vedou k jeho rozvoji. Zároveň je třeba naplánovat 

aktivity tak, aby byly pro žáky přínosné, motivující a pestré. 
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 Logik klub  - zaměřuje se např. na rozvoj vrozené logiky, verbálních schopností, 

matematických schopností, plošnou a prostorovou představivost, kreativitu, důvtip, 

funkční gramotnost, praktickou inteligenci, vnímání, postřeh apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Doučování - kroužek trvá 60 minut. Tato doba se ukázala jako nejvhodnější: delší 

kroužek by představoval přílišnou zátěž, za kratší čas by se nic nestihlo. Další 

podmínkou pro efektivitu kroužku je přiměřený počet žáků na jednu doučující osobu. 

Žákům je třeba se individuálně věnovat, motivovat je, vysvětlovat jim látku. Pokud by 

byl počet žáků na jednoho doučujícího podstatně vyšší, doučování by se příliš nelišilo 

od běžné výuky a ztratilo by svůj efekt. 
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7.3   Projekt “PROKOM“ 

Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání a rovného přístupu ke kvalitnímu 

vzdělávání pro žáky ze 37 základních škol v Ústeckém kraji.  Hlavní zaměření se orientuje            

na žáky se SVP, žáky ohrožené školním neúspěchem a na vyrovnání příležitostí žáků se 

sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí zvyšováním komunikativních 

kompetencí a kompetencí k učení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4   Women for Women 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4   Projekt „Obědy pro děti“ 

Obědy pro děti pomáhají dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit 

zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo 

prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly 

opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být 

zneužita. Ve školním roce 2018/2019 jsme takto pomohli 8 rodinám.  
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7.5    HOKA – Ovoce a zeleninu do škol 

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. 

Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a 

zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské 

obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí 

z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo 

ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.  

 

 

 

 

 

7.6    Celoroční projekt „Recyklohraní“ – sběr elektroodpadu a baterií 

Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a 
umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných 
elektrozařízení. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován 
společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci. 

  

 

 
 

7.7   Skutečně zdravá škola 

 

 

 

 

 

 

Skutečně zdravé školy nabízejí dětem jídlo, které je chutné a zdravé. Pomáhají dětem také 
získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým 
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žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy 
odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a důležité informace, díky kterým si v životě 
dokážou vybrat zdravé a kvalitní potraviny.  

Chceme, aby naše děti jedly jídlo, které je zdravé a které jim chutná, a aby věděly, odkud 
jídlo pochází a jak vzniká. 

 

 

 

 

 

Svačinka z naší školní jídelny 

 

 

Od října 2016 do července 2020 
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7.8    Sběr druhotných surovin  

Sběr  papíru a dalších druhotných surovin je určen pro střední školy, základní školy a jiná 
mládežnických zařízení. Smyslem je pomoci školám získat základní znalosti, jak jednoduché a 
účelné je třídit odpad, dozvědět se o práci třídících linek a vědět, co se s nasbíraným 
materiálem děje, jak se zpracovává, jak prodává a jak je dále využíván.  
 

7.9    Učíme se učit spolu  

Projekt University Jana Evagelisty Purkyně, do kterého jsme se zapojili jako fakultní škola. Společně se 

studenty zkoumáme efektivitu metod a stxlů výuky, reagujeme na moderní trendy, implementujeme 

alternativní způsoby vyučování žáků na 1. stupni ZŠ. 
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8   Prezentace školy na veřejnosti 

 

 

Každoroční fotografie našich prvňáčků v novinách (prvňáčci 2018/2019) 

 webové stránky školy  
 fb stránky ZŠ a MŠ Křešice 
 vánoční „Zpívání na schodech“ 
 vánoční dílničky  pro děti a veřejnost 
 spolupráce s Domovem Na Pustaji 
 Velikonoční a Vánoční jarmark 
 Školní ples 
 účast rodičů na akcích školy 
 články ve Zpravodaji obce 
 keramika pro děti i veřejnost 
 odborné přednášky pro pedagogy, rodiče a širší veřejnost 



 

 53 

10   Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Využíváme především nabídky PF Ústí nad Labem a dalších komerčních institucí. 
Vzdělávací akce provádíme i v rámci školy. Učitelé se proškolují v oblasti využití počítačů, v 
oblasti drogové problematiky, cizích jazyků, zdokonalování ŠVP, seminářů pro zpestření a 
zefektivnění výuky předmětů na 1. stupni ZŠ, seminářů v rámci matematiky dle profesora 
Hejného, písma Comenia Script, nově v oblasti inkluze a hodnotového vzdělávání. 
 
V Křešicích dne 31. srpna 2019  -  školní rok 2018/2019 
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1 1  Co jsme za šest let nového vedení dokázali: 
 

Namátkou:  

 Jsme Fakultní školou UJEP,  

 učíme novou matematiku – dle prof. Hejného,  

 angličtina od MŠ, v ZŠ od 1. třídy a ještě posílená o více hodin 

 jsme pobočkou Základní umělecké školy Litoměřice – hudební i výtvarné 
obory, 

 podporujeme domácí vzdělávání, 

 učíme nově hodnotové vzdělávání – o důležitých lidských hodnotách, 

 v každé třídě je asistent pedagoga, 

 jsme v síti škol podporující ekologické vzdělávání, 

 třídy nejsou spojené, každá je samostatně,  

 počet žáků překročil naše možnosti - musíme odmítat, proto rozšiřujeme 
kapacitu školy,  

 máme krásně zrenovované vnitřní prostory školy,  

 notebooky pro žáky,  

 nová družina,  

 ve všech třídách máme interaktivní tabule,  

 pořádáme školní plesy, jarmarky, více aktivit venku, exkurze, zajímavé 
kroužky,  

 máme nové hřiště před MŠ a multifunkční hřiště pro ZŠ, novou střechu, 
oplocení, okna v tělocvičně i elektrické rozvody včetně datového 
připojení, nové osvětlení, 

 nové webové stránky, 

 interaktivní tabule ve všem pěti třídách, 

 Magic Box ve školní družině 

 pravidelně oslovujeme děti, rodiče i zaměstnance a zjišťujeme jejich 
spokojenost s výukou, či klimatem školy 

 nová keramická dílna s keramickou pecí,  

 zdravěji se stravujeme nejen díky novému konvektomatu – naše 
kuchařky se účastní seminářů o vaření 

 zveme zajímavé osobnosti pro setkávání s učiteli, i širokou veřejností, 

 díky sponzorům a dotacím škola za posledních 5 let získala cca 4,5 
milionu korun. 
 
Nic však netrvá věčně, vše se snažíme společně se zastupiteli obce 
udržovat v pořádku a rozvíjet tak potenciál rodinné venkovské školičky 
na úrovni moderního vzdělávání a příjemného prostředí pro děti i 
zaměstnance.  
 
V budoucnu nás čeká například rozšíření sborovny, odhlučnění jídelny, 
výměna oken a obnova fasády školy. Děkujeme všem zastupitelům za 
dosavadní i budoucí spolupráci, velmi si jí vážíme  
 
Mgr. Lenka Špittová, ředitelka  
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1 2  Slovo závěrem 
 

Šestileté funkční období ředitelky školy – krátké ohlédnutí 
 

 Nastoupila jsem v květnu 2013. O povodni, která vzápětí následovala a o tom, jak 
jsme se ve škole dokázali spojit v jeden úspěšný tým, jsem psala v minulé výroční zprávě. Nyní 
bych chtěla shrnout šest let, a budu se však soustředit na podstatu vzdělávání a řízení. 
 

 Během šesti let se naši pedagogové podívali do zahraničí, na inspirativní praxi v rámci 
vzdělávání. Navštívili jsme například Belgii, Skotsko a Velkou Británii. I v budoucnu bychom 
rádi zavítali do škol, kde se vzdělávání věnují s ohledem na nemodernější poznatky v rámci 
učení, a to i do škol v České republice, příklady dobré praxe zavádíme do naší učitelské praxe. 
Dokonce i do naší školy se občas přijede někdo podívat, s přáním podívat se na výuku a 
prostředí, o které je zvýšený zájem, což dokazuje každoroční odmítání žáků, kteří se do naší 
školy už prostě nevejdou. Jde ale o žáky mimospádové, vše je samozřejmě nastaveno tak, aby 
pro žáky z našich spádových obcí bylo vždy místo volné.  
 

 Spolupráce se zastupiteli obce je v posledních letech velmi příznivá. Po letech je na 
budově nová střecha, kompletní elektrické rozvody ve škole a příprava k rekonstrukci oken 
běží v plném proudu, moc děkuji za spolupráci s lidmi, kteří chápou nezastupitelnost školy a 
školky v našich obcích.  
 

 Díky členství naší školy v Asociaci ředitelů základních škol, máme velmi dobré kontakty 
a možnosti dostat se k diskuzím a efektivnímu připomínkování v jednání přímo se zástupci 
ministerstva školství, kde pravidelně upozorňujeme na problémy, se kterými se nejen naše 
škola potýká. Jde zejména o administrativu, na kterou nemáme dostatečné množství 
personálu, resp. financí. 
 

 V uplynulých letech jsem se zaměřila na studium mentorinku a koučinku. Je to 
významný nástroj pro vedení lidí, který se ve škole osvědčil. Ve stylu vedení se vzdělávám 
kontinuálně a využívám v praxi získané dovednosti. Například si nastavujeme vzájemně 
pravidla s důrazem na respekt ke všem účastníkům vzdělávání v naší škole, přičemž na 
prvním místě je vždy zájem dítěte. V tomto ohledu vidím deficit u veřejnosti, která nebyla do 
značné míry obeznámena s problematikou například inkluzivního vzdělávání. Vznikají tak 
mylné představy o možnostech nepřijetí problémových žáků, nebo jejich vyloučení. Ani jedno 
není z hlediska zákona možné. Snažíme se tedy o lepší informovanost rodičů nejen na třídních 
schůzkách, kde mají rodiče možnost vyjadřovat se k čemukoli, co se týká vzdělávání jejich 
dětí. 
 

Za šest let se tato škola stala významnou institucí nejen v rámci obce, ale i našeho regionu, 
což dokládá stále velký zájem o to, v naší škole se vzdělávat. Věřím, že i příští šestileté období 
se vydaří, stále máme nové vize, nápady a chuť předávat dětem vědomosti tak, aby je 
v životě dokázaly využít a chápaly, že odpovědnost je především na nich samotných. Naším 
úkolem je neodradit je od celoživotního zájmu o vzdělávání a to hlavně tak, aby do školy děti 
chodily rády a odnášely si praktické znalosti a dovednosti. 
 

Opět děkuji všem, kteří křešické škole a školce pomohli vstát z té nejistoty před šesti lety a 
dokázali, že i v malé venkovské škole se dají tvořit báječné, velké věci. Především patří velký 
dík všem našim skvělým malý návštěvníkům – právě díky nim se nám do práce chodí s velkým 
potěšením, máme to tu rádi! 
    Mgr. Lenka Špittová, ředitelka 


