
ZÁKLADNÍ ŠKOLA  a  MATEŘSKÁ ŠKOLA   MORAVSKÉ KNÍNICE,
okres Brno-venkov, příspěvková organizace

IČO: 70875481 Kuřimská 99
DIČ: 293 – 70875481 Moravské Knínice
tel. 541 230 434 664 34  p. Kuřim
e-mail: zs_kninice  @  volny.cz  www.zs-kninice.wz.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
 VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/2006

Část I.
Základní charakteristika školy

a/ Název školy:  Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice,
 okres Brno – venkov, příspěvková organizace

b/ Zřizovatel školy: obec Moravské Knínice

c/ Ředitel školy : Mgr. Hana Burianová, Bezručova 1108, Kuřim

d/ Telefonní číslo: základní škola:    541 230 434 
mateřská škola:   541 230 435

e/ E-mailová adresa: zs_kninice@volny.cz

f/ www stránky:          www.zs-kninice.wz.cz

g/ Všechny druhy a typy škol, předškolních a školských zařízení :  
základní škola, školní družina,  školní jídelna, školní výdejna, mateřská škola

g/ Provoz školy:
základní škola: 6.45 – 16.00 hodin
školní družina 6.45 – 16.00 hodin

h/ Provoz jednotlivých odloučených pracovišť: 
mateřská škola : 7.00 – 16.15 hodin

i/  Seznam zájmových,  občanských,  příp.  dalších  sdružení  působících  na 
škole:

mailto:zs_kninice(volny.cz
http://www.zs-kninice.wz.cz/
mailto:zs_kninice@volny.cz


Na škole působí :
kroužky Domu dětí a mládeže Kuřim:  - výtvarný

 anglický jazyk
výpočetní technika
aerobic
keramika

TJ Sokol Moravské Knínice: oddíl gymnastiky
cvičení pro rodiče s dětmi do 7 let

ZUŠ Kuřim výuka flétny, klávesových 
nástrojů

při základní škole: kroužek logopedické prevence
Náboženství výuka náboženství 

 V Příloze: Kopie „Rozhodnutí“ o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a 
školských zařízení.

2. Málotřídní nebo neúplné školy:

Školní rok 
2005/2006

Počet 
tříd

Počet 
ročníků

Počet 
žáků

Průměrný 
počet žáků 
na třídu

Malotřídní ZŠ 2 5 30 6
Neúplné ZŠ

Celkový počet žáků v 1. ročníku: 7

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených 
úvazcích): 12

Školská rada zřízená dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění 
(datum zřízení, počet členů ŠR):

29.6. 2005, počet členů školské rady : 3 členové.

3. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.:



Název zvoleného 
vzdělávacího 
programu

Číslo jednací V ročníku

Obecná škola 12 035/97- 20 1. – 5. ročník

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: nemáme

4. ŠJ, která je součástí školy:

Typ jídelny- dle 
výkazu Z 17-01

Počet Počet strávníků
žáci děti 

MŠ
škol.prac. ostatní*

ŠJ s kuchyní 1 0 20 4 14
ŠJ výdejna 1 25 0 2 0

* Ostatní – důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd…

5. Počet pracovníků školní jídelny ke 15.10. 2005:

Fyzické osoby 2
Přepočtení na plně zaměstnané 2

6. ŠD, která je součástí základní školy: 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD Počet vychovatelů 
ŠD

Celkem 1 22 fyz. 1/0,5 
přepoč.

Z činnosti školní družiny :školní družina zajišťuje volnočasové aktivity pro 
žáky po skončení vyučování ve svých prostorách i v prostorách školy ( v době 
zájmových kroužků).
Podílí se na  všech akcích školy – besídky, výstavy ,výlety …atd. 

Část II.
Údaje o pracovnících školy



-uvádět fyzický počet / přepočtený počet

1. Odborná a pedagogická způsobilost:

Celkový počet pedagogických 
pracovníků

fyz.   3         /2,5 100%

Z toho odborně a ped. způsobilých fyz.  3         /2,5             83        %

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve 
školním roce 2005/06 nastoupili na školu:    0

3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním 
roce 2005/06 nastoupili na školu:    0

4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním 
roce 2005/06 odešli ze školy:      0

5. Věkové složení učitelů:

Učitelé
Věk Muži Ženy
Do 35 let 0 1
35-50 let 0 2
nad 50 let 0 0
Pracující důchodci nepobírající 
důchod

0 0

Pracující důchodci pobírající 
důchod

0 0

Celkem 0 3
Rodičovská dovolená 0 0

6. Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících 
pracovníků školy:



Typ kurzu Počet zúčastněných 
pracovníků

22.10. Dubňany 3 
16.11. Jak psát 
ŠVP

3 

15.2.,14.3,10.4 
vlastivěda

1

24.2, 17.3. 31.3 
angličtina

1

PC modul P 2
24.3 Jak tvořit 
ŠVP

3

21.3 Jak psát 
grant

1

22.4. Dubňany 3
25.8. Průřezová 
témata ŠVP

3

Jaro v Hv 1
Celkem 10 21

7. Asistenti:

 Romský asistent: NE.
 Jiný asistent: …  NE

Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání



 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků:

Ročník Počet 
žáků

Prospělo s
 vyznamená
ní

Prospělo 
bez (*)

Neprosp
ělo bez 
(*)

Opakují

1. 7 5 0 0
2. 7 7 0 0
3. 8 8 0 0
4. 3 3 0 0
5. 5 3 0 0

Celkem za I. 26 0 0
6.
7.
8.
9.

Celkem za II. 
Celkem za školu 30 26 0 0

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15.října

2. Snížený stupeň z chování:

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků 
školy

2 0 0
3 0 0

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: …0……., průměr na jednoho 
žáka: 0

4. Údaje o přijímacím řízení na školu:

Školní rok 2005/06 Gymnázia
4 leté 
studium

6 leté 
studium

8 leté 
studium

SOŠ SOU

Počty 
žáků

přihlášen
ých*

% % 0 % % %

přijatých*
*

% % 0 % % %

* % z počtu žáků příslušného ročníku
** % z počtu žáků příslušného ročníku

5. Počet absolventů ZŠ:



Ročník Počet žáků % z celkového počtu 
všech žáků

9.ročník
Nižší ročník
Celkem 0 0

Část IV .
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce /datum, typ provedené 
kontroly, námět/, nejlépe doložené kopií jejich závěrů.

b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce.

a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce:
Poslední inspekce proběhla ve dnech 22. - 23.10. 2002.
Typ – orientační inspekce. 

Škola byla hodnocena jako dobře fungující, bez závažných problémů, stupeň
hodnotící stupnice – převážně velmi dobrý.

b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce:
- Vkládání relaxačních chvilek v pozdějších hodinách,
- Využívání PC výukových programů při vyučování všemi ročníky v ČJ, M, VL, 

PŘ, AJ
- Aprobovanost  a kvalifikovanost pedagogického sboru.

Část V.
Rozhodnutí ředitele



Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle § 37 zákona č. 561/2004 Sb., 
o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání, 
v platném znění a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání
O odkladu povinné školní docházky 0 0
O dodatečném odložení povinné školní 
docházky

0 0

Další dle § 164, odst.1, zákona č.561/2004 Sb., 
v platném znění

0 0

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2005/2006: 7
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2006/2007: 6

Část VI.
Další údaje o škole

Mimoškolní  a  volnočasové  aktivity  školy,  seznam  zájmových,  občanských 
případně dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub 
aj. ... 

- mimoškolní aktivity:
Při základní škole působí „Centrum volného času“, které organizuje 
mimoškolní aktivity nejen pro žáky školy, ale i pro děti z mateřské školy a 
ostatní děti z Moravských Knínic. Například:

- Drakiáda II.

- Uspávání skřítků II . -  loučení s podzimem, lampionový průvod

- Vázání adventních věnců pro rodiče s dětmi

- Velký papírový den –na podzim a na jaře -  sběr starého papíru

- Vítání jara – vynášení Morany…….

- Jarní výstava dětských prací

- účasti školy v soutěžích, olympiádách:

Vědomostní soutěže:



- Vranovská Empiáda II. – běžecký a vědomostní závod pro žáky 4. a 5. tříd
- Matematický Klokan a Cvrček – pro 2. -5. ročník
- Miniolympiáda pro 4. třídy- Brno
- Vědomostní testy Kalibro – testovaní žáci 5. ročníků se umístili  shodně 

s celostátním průměrem s tabulkami pro žáky vesnických škol.

Výtvarné soutěže:
- Za humny města – drobné ceny pro účastníky
- Iberia –barvená trička - diplom
- Haribo – projekt medvědi - diplom

Medové dny  - projekt Medový týden - I. a II. místo ve skupinových 
pracích dětí na  výstavě v Kuřimi

Školní soutěže:
Recitační soutěž
Pěvecká soutěž Doreminka
Výtvarná soutěž – projekt Dinosauři
Dopravní soutěž – cyklistika
Malování na chodníku II.

Sportovní soutěž:
Letní olympiáda málotřídních škol v Kuřimi

- spolupráce školy s     dalšími subjekty (jiná škola,):  
-

Během školního roku spolupracujeme s:
ZŠ Rozdrojovice, Čebín, Chudčice – společné návštěvy divadel, kulturních akcí, 
plavecký výcvik, den dětí….
ZŠ Dolní Dubňany – pořádání seminářů pro učitele
ZŠ Řeznovice, Zakřany, Neslovice – společná školení k tvorbě školního 
vzdělávacího programu
ZŠ Tyršova Kuřim a Veverská Bitýška spolupráce při přechodu žáků z 5. 
ročníku 
Pobočka ZUŠ Kuřim – výuka flétny a klávesových nástrojů
Dům dětí a mládeže Kuřim – zájmové kroužky, dílničky pro žáky, Pohádková 
cesta lesem
Mateřská škola Jinačovice – společná divadelní představení

občanská a zájmová sdružení):
TJ Sokol Moravské Knínice- gymnastika, nácvik na slet 2006, vystoupení 

v Praze
Český červený kříž Brno – venkov – výuka zdravovědy



Amavet Centrum Brno – výuka dopravní výchovy
, Místní knihovna v Moravských Knínicích – beseda

Regionální knihovna v Kuřimi – beseda

- účasti žáků a pedagogů školy na životě v     obci:  
- Uspávání skřítků II.  – výstava vydlabaných dýní, skřítků, loučení s 

podzimem
- Vítání občánků
-  Jarní výstava III. – průřez činnosti dětí a žáků školky a školy, kulturní 

vystoupení a výstava dětských prací
Ovocný sad – společné sázení stromků ve spolupráci s obcí Moravské 

Knínice
Po stopách železnice Kuřim – Vev. Bitýška společné vystoupení 

s kapelou  z Mor. Knínic

- spolupráce školy s     PC, vys. školami:  

- Zúčastňujeme se školení a seminářů pořádaných NIVD Brno, Středisko 
služeb škole Brno,
-  Lektorská činnost pro Pedagogické centrum Pardubice, Svitavy, Praha

- zapojení školy do projektů  :
-

- Mléčný program Laktea
projekt Zdravé zuby
projekt Dinosauři zakončený výtvarnou soutěží
projekt Egypt – 1.-2- ročník
projekt Londýn -3.-5. ročník
projekt Jablečný týden – 1.-2. ročník
projekt Týden mezi indiány na škole v přírodě  - 1.-5. ročník
projekt Medvědi- 1.-5. ročník
a další krátké projekty

- mezinárodní spolupráce:
Matematická soutěž Klokan

- péče o talentované žáky:
škola využívá individuální přístup při práci s talentovanými a nadanými žáky, 
umožňuje jim účast v soutěžích…

- péče o zaostávající, problémové žáky:
škola pečuje o žáky se specifickými poruchami učení podle metodického 
pokynu MŠMT



- LVVZ, školy v     přírodě:  
- Každoročně škola pořádá školu v přírodě v krásném prostředí vysočiny 

v Křižanově , letos v době od 19.5. - 26.5. 2006 pro všechny žáky školy.
-
- Kroužky při ZŠ:  

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků

Logopedická prevence 1 8
Kroužky při Domu dětí a mládeže Kuřim

- Výtvarný - 11 žáků
- Angličtina  – 14 žáků
- Výpočetní technika  – 12 žáků
- keramika  – 12 žáků

Část VII.
Poradenské služby v základní škole

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy):

a) Počty: 0

Zařazení Fyzický počet Kvalifikace, 
specializace

Dosažené 
vzdělání

Výchovný 
poradce

0

Školní metodik 
prevence

1 VŠ -  1. stupeň

Zařazení Úvazek Kvalifikace, 
specializace

Dosažené 
vzdělání

Školní psycholog 0
Školní speciální 

pedagog (netřídní)
0

b) Věková struktura:

Zařazení do 35 let 35 – 50 let 50 let – důch. 
věk/z toho 
důchodci



Výchovný 
poradce

Školní metodik 
prevence

1

Školní psycholog
Školní speciální 

pedagog

c) Další vzdělávání poradenských pracovníků: pravidelná setkání s paní 
Lenkou Cupalovou – informace o novinkách  v oblasti prevence.

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách:

a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ 
Jmk).
Uveďte: 
1. - program (grant) :                                 . Program SIPVZ
 organizaci, která grant poskytuje:    MŠMT
- výši fin. částky   :  11 000,- Kč

2. - program (grant) :                                 .Zpřístupnění dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků. pro málotřídní školy 
 organizaci, která grant poskytuje:    MŠMT
- výši fin. částky   :  13 500,- Kč

 2. - program (grant) :                                . Dotace na zajištění ICT  Standartu služeb 
 organizaci, která grant poskytuje:    MŠMT
- výši fin. částky   :  20 000,- Kč

 
b)          finanční prostředky z     jiných zdrojů v     okrese (jakých), např. městská   
část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné. 

1  firma MONTÁŽE, Pan Miroslav Posád , 1 000,- Kč

2. firma SCHONOX. Pan Petr Procházka, 2 000,-Kč

3. Individuální integrace:

Typ postižení Ročník Počet žáků



Celkem 0 0

Část VIII.
Hodnocení Minimálního preventivního programu

1. Stručně analyzujte preventivní program: 

- hledisko cíle
- hledisko aktivit (směrem k pedagogům, žákům a rodičům)
- hledisko očekávaných výsledků (ovlivňuje psychosociální klima ve škole, 

kázeň a prospěch; zhodnocení  posunu v postojích a hodnotových 
systémech; zhodnocení projevů vztahujících se k výskytu sociálně 
patologických jevů)

Školní preventivní program podporuje rozvoj sociálních dovedností každého 
jedince, posiluje komunikační dovednosti a schopnosti, vyváří pozitivní sociální 
klima ve škole – pocit důvěry, zařazení do skupiny. Formuje právní vědomí  a 
morální hodnoty žáků. Spoluprací s rodinami – účastí na různých školních 
akcích  a vtahováním rodičů  do života školy podporujeme preventivní program 
a společně zabraňujeme vzniku sociálně patologických jevů.

2. Uveďte specializované programy zaměřené na rizikové jedince a 
skupiny: ne

3. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole: 

ano ne věk celkem 
případů

návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, 
heroin, kouření∗

0

Záškoláctví 0
Šikana 0
Gambling 0
Kriminalita 0
Rasismus 0
Jiné 0
∗ uveďte v  %

Část IX.
Zhodnocení a závěr



      Základní škola Moravské Knínice je právní subjekt, který sdružuje i 
mateřskou školu. Z toho vyplývá spolupráce v oblasti přípravy předškoláků. Po 
příchodu do základní školy jsou již v prostředí, které dobře znají a znají také 
učitelky za základní školy. S rodiči předškoláků se scházíme po zápise ještě na 
schůzce na konci školního roku.

Mimoškolní činnost nabízí žákům kroužek angličtiny pro žáky 1. a 2. 
ročníku. Zde si osvojí hravou formou jednoduché základy, na které se navazuje 
výukou anglického jazyka ve 3. ročníku.

Škola se nachází v budově, která se připravuje na celkovou rekonstrukci. 
Přesto se snažíme, aby se žáci učili v příjemném prostředí. Svými výtvarnými 
pracemi se starají o výzdobu školy, průběžně vystavujeme také výstupy 
projektů, aby rodiče, kteří přicházejí do školy v různých záležitostech, mohli 
sledovat jejich vzdělávací a výchovnou činnost. Rodiče vtahujeme do dění školy 
při nejrůznějších akcích, jejich účast je hojná, stejně jako na třídních schůzkách, 
které se konají dvakrát do roka (září, leden). Dvakrát do roka se setkáváme v 
„trojicích -  učitel, žák, rodič“(hovorových chvilkách (listopad, červen), kdy 
společně hodnotíme výchovně vzdělávací činnost a probíhá autoevaluace žáka. 
Žáci si zakládají svoje portfolia. Tento způsob se nám velmi osvědčil v další 
práci.

Tradičně proběhlo na škole testování žáků 5. ročníků v projektu 
KALIBRO. Žáci naší školy se umístili shodně s celostátním průměrem 
vesnických škol. Žádný z žáků se nehlásil na víceleté gymnázium.

Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastňují školení a seminářů v dalším 
vzdělávání ped. pracovníků.

V Moravských Knínicích  dne  9.10. 2006………………..
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