
 
ZÁKLADNÍ  ŠKOLA   MORAVSKÉ  KNÍNICE 
Organizace školního roku 2017 – 2018: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
V základní škole bude  s dětmi pracovat  v tomto školním roce  kolektiv : 

ředitelka školy Mgr. Hana Burianová 

zástupce ředitele Mgr. Vladimíra Šípková 

učitelky Mgr. Lucie Procházková 

 Mgr. Eva Flamichová 

vychovatelky ŠD Bc. Dagmar Staroštíková 

 Klára Rotreklová 

asistentky pedagoga  Milada Živnová 1. ročník 
                                                         Natálie Rozmanová 2. ročník  
školní asistent   Klára Rotreklová 
školnice, kuchařka Miluše Šílová 

   

První třídní schůzka SRPŠ  se uskuteční ve středu 6. 9. 2017 v 16.00 hodin ve škole.  
 
FILOSOFIE ŠKOLY 
 
Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivit školy je vychovat zdravě sebevědomého 
žáka, který dokáže: 

 uvědomit si svoje potřeby a pocity, vyjádřit a zařídit se podle nich 
 přijímat zodpovědnost za sebe, za druhé, za životní prostředí 
 vyjádřit a zdůvodnit svoje názory 
 smysluplně a užitečně použít získané poznatky a dovednosti 
 plánovat a organizovat svoji práci 
 spolupracovat, hledat, objevovat, pracovat s chybou 
 pečovat o své psychické, fyzické i emocionální zdraví 
 vědomě používat životní dovednosti 

 
K tomuto cíli chceme dojít vytvořením prostředí školy jako centra setkávání a živé diskuse 
mezi žáky, žáků s pedagogy i širokou veřejností, aplikací moderních, interaktivních a 
tvořivých metod práce a otevřenou spoluprací s pedagogickou i nepedagogickou veřejností. 

Spolupráce s rodiči probíhá formou:  
 otevřené vstřícné komunikace 
 individuálních konzultací 
 návštěv ve výuce 
 zapojení rodičů do akcí a života školy 

 
ORGANIZACE VÝUKY 
Základní škola je školou málotřídní, navštěvují ji žáci  1. - 5. ročníku, kteří jsou rozděleni do 
tří tříd – I. třída (1. a 3. ročník), II. třída (2.ročník), III. třída  (4. a 5. ročník).  
Školu navštěvuje 56 žáků. 
V tomto školním roce vyučujeme v prvním až pátém ročníku podle svého školního 
vzdělávacího programu “Škola poznání“. Výuka probíhá prostřednictvím aktivních, 
interaktivních a kooperativních metod učení zaměřených na smysluplnost učiva a 
angažovanost žáků v procesu poznávání. 
Mezi takové metody a formy práce patří: 

 projektové vyučování 
 tematický pobyt v přírodě 
 propojení a praktické využití získaných poznatků 
 propojení teorie a praxe 
 rozvoj životních dovedností v konkrétních situacích 
 rozvoj osobnosti žáků a jejich vzájemných vztahů 
 podpora identity žáka, třídy, školy 

 
Co připravujeme pro  naše žáky a jejich rodiče? 
 
Během školního roku se žáci  účastní  školních soutěží – vědomostních i sportovních, čekají 
na ně návštěvy divadelních představení, exkurze, besedy, výchovné koncerty, apod 
K tradičním akcím školy patří: 
Drakiáda, Uspávání zvířátek s lampionovým průvodem,   Možná přijde i Mikuláš, zápis do 1. 
třídy, Velká lední revue na ledě –bude-li led, Maškarní karneval, Velikonoční Jarmark, Letní 
škola v přírodě, Dopravní soutěž,  Pohádkový les, vystoupení dětí k různým příležitostem… 
Mnoho akcí připravujeme s mateřskou školou společně pro všechny děti z  Moravských 
Knínic. 
Tyto  akce podporují  zájem dětí o život a rozvoj obce, oživují lidové tradice a zvyky. 
 
 V době vyučování škola žákům zajišťuje:  
 pitný režim - čaj, šťáva, dotované mléko –projekt “Mléko do škol” 
 dvakrát měsíčně ovoce nebo zelenina – projekt “Ovoce a zelenina do škol” 
 stravování ve  školní jídelně - zapojení do programu “Zdravá škola” 
 o přestávkách pohybové činnosti  
 
Chystáme pro žáky různé kroužky, např.  technicko-přírodovědný kroužek Věda nás baví 
v úterý, keramiku - středa, výtvarný,  pohybové hry, angličtina… Termíny kroužků 
upřesníme během září a podle zájmu. 
 
V prostorách školy  je zajištěna výuka hry na klávesové nástroje a  zobcovou flétnu z  

odloučeného pracoviště ZUŠ Kuřim panem Zieglerem. Zahájení od 4. 9. 2017 

ve  14.00 h v I. třídě. 

Výuka  náboženství bude probíhat v základní škole v přízemí ve III. třídě. První schůzka  

bude  ve středu 6. 9. 2017 výjímečně v sále. (Z důvodu SRPŠ). Přezůvky  s sebou.  

Zahájení školního vyučování  4. 9. 2017 
Podzimní prázdniny                 26.10. a 27.10. 2017 
Vánoční prázdniny                   23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 
Výuka začíná                                     3.1. 2018 
Vysvědčení I. pololetí    31.1. 2018 
Pololetní prázdniny                  2. 2. 2018 
Jarní prázdniny                         5. 2. -11. 2. 2018 
Velikonoční prázdniny             29. 3. a 30. 3. 2018 
Ukončení vyučování   29.6. 2018  
Školní rok 2018 - 2019 začíná             3. 9. 2018 

 
 
 
 
 
Zakončení výuky                     30. 6. 2005 

 



Školní jídelna 

Oběd do nosičů si můžete vyzvednout pouze první den nemoci.  
Obědy se v době nepřítomnosti dětí i žáků ve  škole odhlašují ve školní jídelně na tel: 

541 264 948. Pokud není dítě odhlášeno, platí se plná cena za oběd 60,- Kč.  

Provoz ve školní jídelně bude zahájen od 4. 9. 2017.  

Školní družina 

Informace o tom, co připravit dětem do školní družiny  dostanou žáci samostatně na letáčku 

školní družiny. 

 

Všechno oblečení, obutí  a potřeby pro  školáky je nutné PODEPSAT – OZNAČIT 

velkým  tiskacím písmem!!! 

Obuv zvolte takovou, aby neměla černou podrážku a držela pevně na nohou – papuče 

nebo sandále s přeskou vzadu.  

 

POTŘEBY DO VYUČOVÁNÍ  

Žákovskou knížku tiskne škola sama pro všechny žáky, žáci ji obdrží první týden a rodiče 

uhradí částku, kterou upřesníme.  

 

Výtvarná výchova 2.-5. ročník: 

Kufřík, igelit 80x60 cm, zástěra (stará košile, do rukávů  dát gumu), hadřík, kelímek na vodu 

– polovina láhve od octa, nůžky, malé kalíšky na míchání barev sada, vodové barvy 

obdélníkové, štětce, voskovky, plastelína, nůžky, tempery 10 barev – připraví si všichni 

žáci 2. - 5. ročníku. 

Do Tv – Úbor: sportovní oblečení do tělocvičny včetně sálové obuvi, oblečení na hřiště a 
tenisky, uložit do plátěné tašky, ne do igelitové tašky. 

 Do jídelny a do třídy: 

Společně  budeme kupovat: ubrousky, toaletní papír, sadu  papírových kapesníčků, tekuté 

mýdlo. Peníze na pití (šťáva, čaj) a hygienu  upřesníme v září. 

 Program na první školní týden pro žáky 2. - 5. ročníku: 

 V pondělí 4. 9. 2017  slavnostní zahájení školního roku od 9.00 -10.00 hodin, následuje 

družina. 

 Od úterý 5. 9. máme celý týden vyučování do 11.45 h následuje oběd, družina 

Žáci si  přinesou aktovku, pouzdro, pastelky, desky na sešity, ručníky, svačinu, kufříky 

a cvičební úbor  až další týden. 

 Ve čtvrtek ráno se koná beseda s malířem Adolfem Dudkem. V pátek jsou školní hrátky, 
sportovní oblečení, budeme v přírodě celé dopoledne. 

 Sešity a učebnice budou mít žáci obalené nejpozději do 16. 9. 2017 !!!!! 

 Domácí úkoly podepisujte, minimálně jednou za týden podepisujte žákovskou knížku. 

Sledujte úkoly v deníčku, potvrďte podpisem. 
 Plaťte vždy až po zápisu v deníčku.  Ne předem. Děkujeme za pochopení. 

 

Všem budoucím prvňáčkům a žákům školy i rodičům přejeme úspěšné vykročení do 

nového školního roku 2017/2018.     Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy 

Základní škola a Mateřská škola 
Moravské Knínice 

okres Brno – venkov, příspěvková organizace 
 
e-mail: info@zs-kninice.cz      web:   www.zs-kninice.cz    

  
Ředitelství ZŠ a MŠ:  530 515 068                Mateřská škola I.:        541 264 947               

                                   731 589 354                 Mateřská škola II.:      799 790 980      
Školní družina: I.           799 799 364          Školní jídelna:             541 264 948 

Školní družina: II.          731 872 817 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní škola 
 

http://www.zs-kninice.cz/


Program na první školní týden pro žáky  1. ročníku: 

 
Pondělí       4. 9. zahájení   9.00 -   10.00 h, potom družina 
Úterý          5. 9.  výuka     8.00  – 10.00 h, družina 
Středa         6. 9.  výuka     8.00  – 11. 00 h, družina 
Čtvrtek       7. 9.  výuka     8.00  – 11.45  h, družina  

Ve čtvrtek ráno se koná beseda s malířem Adolfem Dudkem. V pátek  jsou školní hrátky, 

sportovní oblečení, budeme v přírodě celé dopoledne do 11.45 h. 
 

V  úterý  5. 9 . 2017  si žáci přinesou aktovku, pouzdro, pastelky, desky na sešity, ručníky, svačinu, 

kufříky a cvičební úbor  až další týden v pondělí. 

 
Školní pomůcky a potřeby: 

 
1.  Učebnice Živá abeceda, Slabikář, Prvouka Já a můj svět I., pracovní sešity k živé 

abecedě, ke slabikáři, do matematiky, písanky 1. - 3. díl, písmenka a sadu teček a číslic obdrží 

žáci zdarma ve škole. 

 

2. Některé pomůcky do kufříku v hodnotě 200 Kč obdrží žáci zdarma ve škole: 

 Dětské nůžky, lepidlo, pastelky silné Jumbo, plastelína 10 barev, voskovky 12 barev, 2x trojhrannou 
tužku, vodové barvy Koh I Noor.    
Malou krabičku do lavice na pomůcky obdrží děti jako dárek z projektu Ovoce do škol. 
 

3. Objedná škola a hradí rodiče: 
Sešity pro 1. ročník, deníček, výkresy…. 135,- Kč 

 

4. Pomůcky do výtvarné výchovy objedná škola a hradí rodiče: 

Kufřík, velké desky, malé desky, obal na písmena, štětce kulaté č. 6 a č. 14, ploché č. 10 a č. 20, silná 
tužka Jumbo,  …545,-Kč.  
 

5. Další pomůcky zajistí rodiče: 
Do kufříku Vv: igelit na lavici 80x60, velký kalíšek na vodu, sadu malých kalíšků, hadřík, pracovní 
košili s rukávy do gumy. 
Do krabičky do lavice: tužku, lepidlo a nůžky.  
Do Tv: úbor, cvičky - sálové tenisky, tenisky na hřiště, všechno do plátěného sáčku. 

 

6. Do jídelny a do třídy: v září vybíráme peníze na společný nákup: 
- ubrousky, toaletní papír, sada papírových kapesníčků, tekuté mýdlo 

- na pití (šťáva, čaj) 

 

7.  Do třídy: 
Dva čitelně podepsané dětské ručníky ( na výměnu).   
 

Pomůcky hrazené školou obdrží žáci 4. září 2017 při zahájení nového školního roku v 9.00 h 

s dalšími informacemi.   

Peníze za pomůcky uhradí rodiče během dalšího týdne.  Plaťte vždy až po zápisu v deníčku, ne 

předem. Děkujeme za pochopení. 
 
Domácí úkoly podepisujte, minimálně jednou za týden podepisujte žákovskou knížku. Sledujte denně 
informace v deníčku, potvrďte podpisem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


