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II. Základní údaje o hospodaření školy 

 

1) Základní údaje o škole 

 

Adresa školy: Bezručova 141, 411 48 Křešice 

Ředitelka: Mgr. Lenka Špittová 

Kontakty: tel.: 416 786 144 

e-mail: 

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: 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: Mgr. Ivana Latislavová, Bc. Magdalena Chladilová, Ing. Kamila Kloubská, 

Lucie Krehanová, Marie Myšáková, Bc. Jana Kostnerová 

Předseda: Mgr. Ivana Latislavová 

e-mail: Ivana.Latislavova@seznam.c 

http://www.zskresice.cz/
mailto:oukresice@pvtnet.cz
mailto:starosta.kresice@nextra.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 2013 – 2014 navštěvovalo 3 třídy školy 40 žáků. 

 

 

 

Škola je umístěná v klidné části obce a patří k ní oplocený pozemek – zahrada pro MŠ a nově 

vybudované 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 1924. Škola má všechny ročníky 

prvního stupně. Třídy se tvoří spojením různých ročníků, dané počtem žáků v jednotlivých 

ročnících a dalšími faktory. Škola není plně organizovaná. Ve škole pracuje jedno oddělení 

školní družiny. Kapacita školy je 75 žáků, kapacita školní družiny je 25 žáků. Škola je 

integrovaná s Mateřskou školou. Do školy v současné době dojíždějí děti z obcí Křešice, 

Zahořany, Nučnice a Okna. 

Škola je průchozí se školní jídelnou, stravování dětí v I. odd. MŠ je řešeno dovozem ve 

várnicích, v II. odd. výtahem. 

Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Škola zajišťuje stravování 

pro žáky ZŠ, děti MŠ, občany důchodového věku a pro členy zastupitelstva obce.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2) Obory vzdělávání, učební plány 

 

V 1. - 5. ročníku probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání 

ZŠ Křešice. 

 

Předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Český jazyk a literatura 9 9 9 8 7 

Cizí jazyk 1 - 3 3 3 

Matematika 4 5 5 5 5 

Inf. a kom. technologie - - - - 1 

Prvouka 2 3 3 - - 

Přírodověda - - - 1 1 

Vlastivěda - - - 2 2 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 

Celkem 21 22 25 25 25 
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3) Pracovníci školy 

K 31. 12. 2013 na škole pracovalo: K 30. 6. 2014 na škole pracovalo: 

učitelé:                                   4   

vychovatelé:                          2  

asistent pedagoga:                 1  

provozní zaměstnanci:          4  

pracovníci školní jídelny:      4  

Vzhledem k potřebám školy jsou někteří zaměstnanci přijímáni na zkrácený pracovní úvazek.  

Hledisko odborné kvalifikace (na základě Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických 

pracovnících) 

Třídní učitelka 1. ročníku splňuje předepsanou kvalifikaci, třídní učitelka 2. a 3. ročníku má 

středoškolské vzdělání, třídní učitelé 4. a 5. ročníku se během roku měnili – 2 měli 

předepsanou kvalifikaci, 1 měl VŠ vzdělání – obor PVČ. 

Vychovatelky ŠD mají středoškolské vzdělání. 

Asistentka pedagoga má středoškolské vzdělání. 

Cizí jazyk vyučuje 1 učitelka splňující kvalifikaci pro výuku AJ na 1. stupni ZŠ, má VŠ 

vzdělání pg směru. 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků ZŠ 

 

do 35 let 2 

36 – 45 let 1 

46 – 55 let 1 

nad 55 let 0 

důchodový věk 0 

Celkem 4 
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Provozní pracovníci 

 

Pracovníci, u kterých je požadováno vzdělání, toto splňují, např. hospodářka školy je 

absolventkou rekvalifikačního kurzu s ekonomickým zaměřením. Uklízečka a údržbář 

absolvují v pravidelných lhůtách potřebná proškolení. 

Pracovníci školní jídelny 

Vedoucí školní jídelny požadované vzdělání splňuje, dále zde pracuje jedna vyučená 

kuchařka a dvě pomocné kuchařky. 

4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

Do 1. ročníku byly zařazeny děti na základě zápisu, který proběhl 29. 1. 2014. 

Celkem bylo u zápisu: 16 dětí 

Celkem bylo do 1. třídy k 1. září 2014 zařazeno: 14 dětí 

Odklad školní docházky byl povolen u: 2 dětí 

 

5) Výsledky vzdělávání žáků 

Ve školním roce 2013/14 jsme zaznamenali 1 změnu v pohybu žáků. – 28.4.2014 se 

přistěhovala Natálie Mazačová (4. roč.) 

Stav k 30. 9. 2013 40 žáků 

Stav k 30. 6. 2014 41 žáků 

 

Počet žáků v jednotlivých ročnících – stav k 30. 9. 2013 

 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem 

Počet žáků 16 7 3 8 6 40 

Počet tříd 1 1 1 3 
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Počet žáků v jednotlivých ročnících – stav k 30. 6. 2014 

 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem 

Počet žáků 16 7 3  9 6 41 

Počet tříd 1 1 1  3 

 

Prospěch – obě pololetí 2013/14 

 

Ročník Počet žáků 

celkem 

Počet 

integr.,zdr.post. 

Počet žáků s 

vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

1. 16 / 16 0 / 0 16 / 16 0 / 0 0 / 0 

2. 7 / 7 1 / 1 7 / 7 0 / 0 0 / 0 

3. 3 / 3 0 / 0 1 / 1 2 / 2 0 / 0 

4. 8 / 9 0 / 0 3/3 5/6 0 / 0 

5. 6 / 6 0 / 0 3 / 3 3 / 3 0 / 0 

 40 / 41 1 / 1 30/30 10/11 0 / 0 
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Chování a zameškané hodiny 

 

Roč. Počet 

žáků 

k 30.9. 

2013 

Počet 

žáků 

k 30.6. 

2014 

Počet 

žáků 

s 2.st. 

z chov. 

Počet 

žáků 

s 3.st. 

z chov. 

Zameškané 

hodiny 
Neomluv. 

hodiny 

Pochvaly Napomen. 

tř. uč. 

Důtka 

tř.uč. 

Důtka 

řed. šk. 

1. 16 16 0/0 0/0 456 / 563 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

2. 7 7 0/0 0/0 237/ 302 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

3. 3 3 0/0 0/0 212 / 80 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 

4. 8 91375 0/0 0/0 428/225 0/0 0/0 3/4 3/1 0/0 

5. 6 6 0/0 0/0 206/205 0/0 0/0 2/2 2/1 1/0 

Celkem 40 41 0/0 0/0 1539/1375 0/0 0/0 5/7 5/2 1/0 

 

 

Pro zlepšení komunikace využíváme schránku důvěry. Při pravidelných celoškolních 

setkáních jsme se podněty ze schránky důvěry společně zaobírali. 

 

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 každá z učitelek zkontrolovala a 

doplnila tématické plány a časové rozvržení učiva v souladu se ŠVP. Vyučující při 

sestavování plánů počítají s určitou časovou ztrátou, proto nedošlo během školního roku k 

vážnějšímu narušení výuky a ve většině předmětů zbyl i dostatek času na opakování. 
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Celkové hodnocení práce v ročnících 

 

1. ročník  

Skvělý kolektiv žáků, všichni se aktivně zapojili do výchovně vzdělávacího procesu. V 1. 

pololetí nepatrné rozdíly v celkové úrovni, ve 2. pololetí zdatnější žáci spontánně pomáhali 

slabším spolužákům. Častá skupinová a kooperativní činnost, spolupráce s rodiči většinou bez 

problémů. Skvěle se osvědčilo nově zavedené nevázané písmo Comenia Script. Žáci si ho 

rychle osvojili, odpadlo zdlouhavé nacvičování. Většina žáků již v 1. pololetí obstojně četla, 

na konci 2. pololetí již žáci aktivně pracovali s textem. Rovněž se osvědčila výuka 

matematiky metodou prof. Hejného. Osvojení některého učiva trvalo žákům trochu déle, bylo 

však efektní a trvalé.  

 

2. a 3. ročník 

Ve spojené třídě se plně uplatnil princip spolupráce a vzájemné pomoci. Žáci obou ročníků se 

ve všech předmětech doplňovali, mnohdy mladší radili starším. Ve třídě pracuje asistent 

pedagoga, přidělený na základě 1 integrovaného žáka (LMD). V průběhu roku zaznamenány 

menší rozepře mezi žáky, vyřešeno návštěvou rodičů a domluvou. 

 

 

4. a 5. ročník 

Stejně jako ve 2. a 3. ročníků probíhala nezbytná spolupráce mezi mladšími a staršími žáky, a 

to formou skupinové práce nebo smíšených dvojic. Výuka probíhala často formou 

tématického vyučování a odborných exkurzí. V průběhu školního roku se ve třídě vystřídali 3 

třídní učitelé: Mgr. Klára Strmeňová odešla v dubnu 2014 na MD, třídu vedl do poloviny 

června 2014 Mgr. Jan Lukášek, do konce školního roku potom Bc. Klára Latislavová. Na 

výuku tyto změny neměly vliv, pro žáky to bylo zajímavé zpestření a příležitost zažít různé 

pedagogické přístupy. 
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Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

Z vyšetření v PPP nebo SPC jsme během školního roku obdrželi se souhlasem rodičů 

poradenské zprávy žáků. Šlo převážně o stanovení diagnózy – speciální vzdělávací potřeby, 

obnovení platnosti poradenské zprávy a výchovné problémy. 

V tomto školním roce jsme měli dva žáky, kteří byli vzděláváni podle IVP. Podle těchto plánů 

se s žáky pracovalo s požadavky na finanční náklady na učební pomůcky a na mzdu učitele ze 

strany státního rozpočtu. Ve třídě s jedním žákem pracoval asistent pedagoga. 

Kromě těchto žáků jsme na škole měli žáky, u nichž jsou diagnostikovany 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 Litoměřicíc 

 

 

 

Akce během školního roku 2013/2014 (kulturní pořady, soutěže, 

exkurze) 

2. 9. - slavnostní zahájení školního roku 2013/14 v tělocvičně, účast rodičů a hostů, členů 

          obecního zastupitelstva, projev nové ředitelky Mgr. Lenky Špittové, starosty obce 

          Václava Kovaříka a bývalého ředitele školy Mgr. Adolfa Škardy 

13. 9. - Běh po úštěckých schodech 

4. 10. - Dýňování 

11. 10 – výlet do Prahy (2. a 3. třída) 

18. 10. - exkurze u hasičů v Litoměřicích 

18. 10. - Drakiáda v Zahořanech 

21. 10. - výlet do lesa u Vědomic (1. třída) 

23. 10 . - návštěva knihovny v Křešicích 

25. 10. - návštěva podzemí v Litoměřicích 
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4. - 8. 11. - škola v přírodě v Liticích 

11. 11. - 27. 1. - plavecký výcvik v bazénu v Litoměřicích 

16. 11. - výlet do IQ parku Liberec ve spolupráci s SDH Křešice 

1. 12. - adventní jarmark ve spolupráci s SDH Křešice 

5. 12. - Mikulášská nadílka 

11. 12. - účast na celostátní akci Česko zpívá koledy (Mariánský kostel) 

16. 12. - účast na sbírce Fond Sidus 

17. 12. - instalace směrovky k ZŠ na Pražské ulici 

17. 12. - vánoční besídka pro rodiče a veřejnost - 

?. 12. - vystoupení klientů Domova Na Pustaji (vánoční koledy) 

20. 12. - zpívání na schodech 

5. 1. - zapojení do celostátního projektu Čtení pomáhá 

24. 1. - návštěva výstavy Z. Buriana v galerii a knihovnav Litoměřicích 

28. 1. - Den otevřených dveří 

29. 1. - zápis do 1. tříd 

14. 2. - 1. Učitelský ples v Nučnicích 

17. 3. - návštěva psího útulku v Řepnicích 

21. 3. - loučení se zimou – vynášení Morany 

22. 3. - Velikonoční jarmark a Maškarní 

karneval ve spolupráci s SDH Křešice 

8. 4. - návštěva Divadla K.H.Máchy v 

Litoměřicích („Ztracené velikonoční vajíčko“) 

28. 4. - divadelní představení „O hudebních 

nástrojích“ 

23.5. a 15.6. - účast na celostátní akci Noc kostelů (program u kostela Nejsvětější Trojice 

                        v Zahořanech 

2. 6. - návštěva Knihovny K. H. Máchy v Litoměřicích 
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6. 6. - kulturní pořad „V rytmu Afriky“ 

13. 6. - ukončení sbírky PET víček pro Michalku a Natálku 

17. 6. - ukázka CANIS terapie a Psí školy 

19. 6. - exkurze 2. a 3. třídy na ČOV v Litoměřicích 

20. 6. - vycházka do Třeboutic – ukázka odborného ošetření jírovce 

20. 6. - stanování ve škole (1.třída) 

22. 6. - „Spaníčko“ ve škole (2. a 3. 

třída) 

24. 6. - školní výlet do Mirakula v 

Milovicích 

26. 6. - závěrečná besídka a 

rozloučení s páťáky 

 

 

 

Kroužky 

V tomto školním roce pracovaly na škole kroužky: 

pěvecký – pěvecký sbor Sluníčko (více než čtyřicetiletá tradice sborového zpěvu na naší 

škole) 

hra na zobcovou flétnu – 2 

skupiny podle vyspělosti 

hráčů 

dovedné ruce 

počítačový  

turistický 

dovedné ruce 

ruční práce 

přírodovědný 
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myslivecký 

 

Mimoškolní aktivita 

Mimoškolní činnost organizovali třídní učitelé. Vychovatelka ŠD zajišťovala činnost dětí v 

době po vyučování do 16.00 hod., v pátek do 15.00 hod. 

 

 

Škola v přírodě 

 

Díky pozvání zastupitelstva obce Kravaře jsme 4. - 8. 11. vyjeli na školu v přírodě v Liticích. 

V krásné přírodě kokořínských lesů jsme strávili nádherný týden plný her, dobrodružství a 

trochu učení. Nechyběly výlety do okolí ani maškarní karneval. Přijeli se za námi dokonce 

podívat i zpravodajové z rozhlasu a České televize.  
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Ukončení docházky 

 

Na konci tohoto školního roku ukončilo v 5. ročníku školní docházku na 1.st. ZŠ 6 žáků.  

Všichni byli umístěni na plně organizované základní školy v Litoměřicích a v Polepech. 

 

6. Prezentace školy na veřejnosti 

 

 webové stránky školy – informace o veškerém dění ve škole 

 vánoční „Zpívání na schodech“ 

 vánoční besídka – spojená s jarmarkem 

 vystoupení pěveckého sboru Sluníčko a flétnového kroužku 

 vystoupení žáků na konci školního roku pro rodiče a veřejnost 

 spolupráce s Domovem Na Pustaji 

 spolupráce s Občanským sdružením ProZahořany 

 účast rodičů na akcích školy 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Využíváme především nabídky PC 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. 


