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Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice,
okres Brno –venkov, příspěvková organizace
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
VE ŠK. ROCE 2007/2008

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: info@zs-_kninice.cz
f/ www stránky:

www.zs-kninice.cz

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

základní škola:
školní družina

6.45 – 16 .00 hodin
6.45 – 16.00 hodin

i/ Provoz jednotlivých odloučených pracovišť:
mateřská škola : 7.00 – 16.00 hodin
školní jídelna: 6.30 - 15.00 hodin
i/ Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole:
Na škole působí :
kroužky Domu dětí a mládeže Kuřim: -

anglický jazyk
pohybové hry

ZUŠ Kuřim

výuka flétny, klávesových nástrojů

Náboženství

výuka náboženství
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SRPŠ
Při škole působí Sdružení rodičů a přátel školy, předsedkyní SRPŠ je paní Koláčková.

Spolupracují se SRPŠ při mateřské škole, financují společné akce školy a školky, samostatně
organizují dětský maškarní karneval podílí se na dalších akcích. Roční příspěvek za každé
dítě je 250,-Kč, který pokryje zejména platbu za dopravu autobusem do Brna . Do fondu
SRPŠ je přidáván výtěžek za sběr starého papíru, který je také společně se základní školou
organizován.
Vyúčtování SRPŠ je k nahlédnutí na ředitelství základní školy.

Přiložte kopii „Rozhodnutí“ o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení.
1.Úplné školy:
Školní rok 2007/2008

Počet tříd
celkem
spec.

Celkový počet
žáků

Počet žáků na jednu
třídu

z toho
vyrovnávacích

1.stupeň
2.stupeň

Celkem

2.Málotřídní nebo neúplné školy:
Školní rok
2006/2007
Malotřídní ZŠ
Neúplné ZŠ

Počet tříd

Počet
ročníků

2

Počet žáků

5

33

Průměrný
počet žáků na
třídu
16,5

Celkový počet žáků v 1.ročníku: 5
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 13,2
Školská rada zřízená dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, v platném znění .
29.6. 2005, počet členů školské rady : 3 členové.
ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada pracuje ve složení :
Zástupce obce:
pan Jaromír Helán
Zástupce školy :
paní Jarmila Kopečná
Zástupce rodičů :
paní Ing. Ivona Kahleová

3. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.:
Název zvoleného
vzdělávacího programu
Obecná škola
Škola poznání

Číslo jednací

V ročníku

12 035/97- 20

3 – 5. ročník
1. -2. ročník
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Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: nemáme
4. ŠJ, která je součástí školy:
Typ jídelny- dle výkazu Z 1701

Počet

ŠJ s kuchyní 103091360
ŠJ výdejna 150073682

1
1

Počet strávníků
žáci
0
32

děti MŠ
23
0

škol.prac.
5
4

ostatní*
0
0

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

5. Počet pracovníků školní jídelny ke 15.10. 2007
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

4
3,3

6. ŠD, která je součástí základní školy:
ŠD
Celkem

počet oddělení ŠD
1

počet dětí v ŠD
25

fyz.

počet vychovatelů ŠD
1 / přepoč.0.5

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
1. Odborná a pedagogická způsobilost:
Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně a ped. způsobilých

fyz.
Fyz

3
1,5

100%
%/

%

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2007/2008
nastoupili na školu: 1
3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2007/2008
nastoupili na školu: 1

4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2007/2008 odešli
ze školy: 0
5. Věkové složení učitelů:
Učitelé
Věk
do 35 let
35-50 let
nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem

Muži

Ženy
1
2
0
0
1
4

4

Rodičovská dovolená

1

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy:
Typ kurzu
Čtením a psaním ke kritickému. myšlení
Komunikační dovednosti
Projekt stromy
Hudební pohádka Jenčková
Angličtina Doláková
Mikuláš výt. seminář
Lektorské dovednosti
Zvířecí pohádky- Jenčková
Studijní cesty po školách
Hravá matematika
Účetnictví
Práce na málotř. škole Dolní Dubňany
Elektronická komunikace
Celkem
13

Počet zúčastněných
pracovníků
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
16

Ředitelka školy pracovala od února 2007- duben 2008 v sekci „Kabinet řízení“ , který vznikl v projektu dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků při SSŠ Brno „Lepší spravit síť, než lovit ryby rukama“. Během projektu
se zúčastnila několika kurzů, na závěr obdržela certifikát Metodik vzdělávacích akcí.

7. Asistenti:
Romský asistent: NE ……………………..
Jiný asistent: … NE………………………………….

Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků:
Ročník

Počet žáků

1.
2.
3.
4.
5.

5
6
7
8
8
33

Celkem za I. stupeň

Prospělo s
vyznamenání
5
5
4
5
7
24

Prospělo
bez (*)

Neprospělo
bez (*)

0

0

0

0

Opakují

0

6.
7.
8.
9.
Celkem za II. stupeň
Celkem za školu

33

24

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15.října
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0

2. Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
0
0

% z počtu všech žáků školy
0
0

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: …0, průměr na jednoho žáka: …0
4. Údaje o přijímacím řízení na školu:
Školní rok 2007/8
4 leté studium
Počty žáků

přihlášených*
přijatých**

Gymnázia
6 leté studium 8 leté studium
%
4 50 %
%
2 25 %

SOŠ

SOU
%
%

%
%

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

5. Počet absolventů ZŠ:
Ročník
9.ročník
Nižší ročník
Celkem

Počet žáků

% z celkového počtu všech žáků

Část IV .
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

a)Provedené kontroly ze strany České školní inspekce:
Poslední inspekce proběhla ve dnech 11. -12. 1. 2007.
Cíl inspekce:
Dopad informačních a komunikačních technologií na výuky a učení (informační gramotnost) ve škole.
Škola byla hodnocena jako funkční, dobře fungující. Vzhledem k velikosti školy je nadstandardně
vybavena technikou PC.
Podpora informační gramotnosti jako součást rozvoje osobnosti žáka je na běžné úrovni..Všichni
pedagogičtí pracovníci absolvovali minimálně 1-2- školení pro uživatele PC, využívají ICT ve výuce
efektivně.
b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce:
Škola zabezpečila další serverové služby, antivirové programy pro všechny počítače.
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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
O odkladu povinné školní docházky
O dodatečném odložení povinné školní docházky
Další dle § 164, odst.1, zákona č.561/2004 Sb., v platném znění

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2007/2008
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2008/2009:

Počet
3
0
0

Počet odvolání
0
0
0

4
6

V lednu 2008 se konal zápis do 1. třídy základní školy. Zapsáno bylo 6 žáků. Při zápise si vždy starší
žáci připraví program na zpříjemnění čekání před zápisem. Různé pohádkové bytosti provedou děti
školou a nachystají jim různé úkoly.
Od II. pololetí šk.roku 0708 přestoupila na naší školu z Bratislavy žákyně Simona Zedníčková.
Výuku českého jazyka zvládala výborně, proto se pedagogická rada usnesla, že bude hodnocena na
konci školního roku z českého jazyka známkou 1. (Cizinci se první rok nedhodnotí z českého jazyka).

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 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:
DrakiádaIV.
Pouštění draků na Hásově kopci ve spolupráci s obcí Moravské Knínice, žáci soutěží v několika
kategoriích.
Uspávání ježečků IV. - lampionový průvod aneb loučení s podzimem
Ve škole se žáci účastní projektu „Uspávání ježečků“, kde se seznámí s daným zvířátkem a sledují
jeho způsob života, zpracují v jednotlivých ročnících téma ježek v různých podobách včetně práce na
počítači, vyzdobí si třídu a vyrobí - připraví ježka na uspávání, nachystají kulturní program.
.– lampionový průvod vychází od základní školy, je ukončen krátkým programem mateřské školy a
základní školy na zahradě mateřské školy. Tato akce opět probíhá ve spolupráci s obcí Moravské
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Knínice.
Vázání adventních věnců IV.
pro rodiče s dětmi. Tato akce se konala již čtvrtým rokem a zřejmě se už většina naučila věnce vázat i
zdobit sami, protože účast rodičů i dětí byla proti minulým ročníkům menší.
Velký papírový den
Škola se přihlásila do celostátní akce sběru starého papíru firmou A.S.A ., která si pro sběr sama
přijede a nabídla lepší ceny pro výkup starého papíru.
Akce proběhla celkem 3x v roce - na podzim, na jaře a v létě při úklidu a stěhování školy- sběr
starého papíru
Jarní výstava V.
V sobotu 15. března se konal již pátý ročník tradiční jarní výstavy spojený s jarmarkem. Ukázal průřez
činností dětí a žáků školky a školy, kulturní vystoupení a výstavu dětských prací v sokolovně.
Výtěžek z jarmarku použije škola opět příští rok na nákup výtvarných potřeb dětí a žáků.
Rodiče mohli shlédnout část vystoupení i v kabelové televizi, stejně jako záznamy z mnoha dalších
akcí, které škola pořádá.
ÚČASTI ŠKOLY V SOUTĚŽÍCH, OLYMPIÁDÁCH:
Vědomostní soutěže:
- Matematický Klokan a Cvrček – pro 2. -5. ročník
- Vědomostní testy SCIO – testovaní žáci 5. ročníků se umístili nad tabulkami s celostátním
průměrem pro žáky vesnických škol.
Výtvarné soutěže:
Medové dny - projekt Medový týden - I. a II. místo ve skupinových pracích dětí na výstavě
v Kuřimi
Sportovní soutěže:
Žáci č. a 4. a 5. ročníku se zúčastnili okrskového kola ve vybíjené Mac Donalds CUP v Kuřimi.
Školní soutěže:
Tyto soutěže proběhly v posledním týdnu školy, kdy již probíhaly přípravné práce na stěhování.
Recitační soutěž
Pěvecká soutěž Doreminka
Malování na chodníku IV
Umístění žáků v malování na chodníku:
1. místo: Eliška Špačková, Simona Kahleová
2. místo: Jana Helanová, Anička Kosíková, Tereza Hanáková
3. místo: Simona Zedníčková
- SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY, ŠKOLAMI
Během školního roku spolupracujeme :
14.3. „Studijní cesty po školách aneb dobrá praxe základních škol“- Jarní výstava V.
exkurze pro učitele Jihomoravského kraje na škole v Chudčicích a Moravských Knínicích spojená
s vystoupením žáků základní školy, které bylo velni kladně hodnoceno. Akce byla uspořádána ve
spolupráci se vzdělávacím zařízením SSS Brno, Hybešova 15 v rámci projektu EU „Lepší spravit síť
než chytat ryby rukama“. Na tuto činnost bychom chtěli navázat i v příštím roce.
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Mateřská škola Jinačovice – společná divadelní představení, návštěva Lesní školy Jezírko
v Soběšicích s výukovým programem pro děti, který je ekologicky zaměřen.
ZŠ Rozdrojovice, Čebín, Chudčice – společné návštěvy divadel, kulturních akcí, plavecký výcvik, den
dětí….
ZŠ Dolní Dubňany – pořádání seminářů pro učitele
ZŠ Tyršova a Jungmannova 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
Ve spolupráci s bývalými žáky školy vznikla před mnoha lety myšlenka uspořádat Pohádkový les pro
děti. Každoročně tuto akci připravují pro naše žáky školy a pro děti ze školky, na závěr je připraveno
opékání špekáčků.

občanská a zájmová sdružení):
TJ Sokol Moravské Knínice
Místní knihovna v Moravských Knínicích
Regionální knihovna v Kuřimi

- gymnastika,
- beseda
- beseda

- ÚČASTI ŽÁKŮ NEBO PEDAGOGŮ NA ŽIVOTĚ V OBCI
-

Drakiáda - tradičně na Hásově kopci.

-

Uspávání ježečků IV. – výstava vydlabaných dýní, ježečků, loučení s podzimem.

- Živý Betlém - poprvé v obci, ale s velkým úspěchem. Žáci vystoupili v sobotu před Vánocemi na
akci Živý Betlém, kterou jsme nahradili vánoční besídky ve škole i ve školce. V 17. hodin se sešli
obyvatelé Moravských Knínice v parku v Koutě, kde si v podání dětí ze školy i ze školky připomněli
vznik a tradice vánočních svátků. V „Betlémě“ jste mohli spatřit živého Josefa s Marií a jejich
jezulátko v jesličkách, kolem byla živá zvířátka. Na závěr hrála místní skupina koledy, lidé si
navzájem přáli pěkné vánoční svátky. V příštím roce chceme v této akci pokračovat..
Vítání občánků na obecním úřadě – škola vždy připravuje pro vítání miminek do života v obci
kulturní program.
-

Jarní výstava- prezentace školy a školky výtvarné práce a kulturní vystoupení.

- Besídka pro maminky a koncert ZUŠ - tradiční koncert ZUŠ byl přesunut ze zimy na začátek
léta.
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- SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝMI CENTRY, VYSOKÝMI ŠKOLAMI
-

Zúčastňujeme se školení a seminářů pořádaných NIVD Brno, Středisko služeb škole Brno,

-

Lektorská činnost ředitelky pro : Vzdělávací zařízení Středisko služeb škole Brno,
Pedagogické centrum Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí
-

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTŮ

projekt Ježečci
Vedoucí projektu: Mgr. H. Burianová, Mgr. K. Hartlová
Ve škole se žáci účastní projektu „Uspávání ježečků“, kde se seznámí s daným zvířátkem a sledují
jeho způsob života, zpracují v jednotlivých ročnících téma ježek v různých podobách včetně práce na
počítači, vyzdobí si třídu, nachystají kulturní program. Ze slaného těsta si vymodelovali si ježky, které
připravili na uspávání před příchodem zimy.
Součástí tohoto projektu je tradiční zdobení a vyřezávání dýní, které má na starosti paní učitelka
Kopečná. Vyřezané dýně zdobí svými světýlky večer zahradu pro uspávání ježečků.
Lampiónový průvod vychází od základní školy, je ukončen krátkým programem mateřské školy a
základní školy na zahradě mateřské školy. Ježečci jsou uspáni a na jaře se opět objeví.
Projekt Mikulášská nadílka
Vedoucí projektu: Mgr. Kateřina Hartlová
Tradičně žáci 5. ročníku chystají úkoly pro mladší spolužáky, přijde mezi ně i Mikuláš a plno čertů as
andělem. Po splnění úkolů čeká na děti nadílka.

projekt Expedice Morakea 2008
Vedoucí projektu: Mgr. H. Burianová,
Tradiční projekt pro žáky školy v pololetí školního roku- dárek k vysvědčení. Připravit všechno
potřebné na expedici do Brazílie, která má zkoumat způsob života papouška „Morakea“.
Na začátku byl jeden „článek“ v novinách…..
Žák školy – František Srnec z 5. ročníku- chovatel papoušků nám přinesl do školy ukázku některých
druhů a dětem vyprávěl o jejich životě a o chovatelství.
Žáci v jednotlivých ročnících zpracovali úkoly podle věku.
Například:
- stavba těla papouška- česky a anglicky, určování barev, potrava…
- skládání věty o papouškovi z písmenek, opis z tabule, namalovat obrázek k textu….
- práce s encyklopediemi
- určování slovních druhů v textu…..
- skládání básničky nebo krátký text o papouškovi
- slovní úlohy k tématu expedice pro mladší žáky
- práce s internetem – vyhledat zajímavosti ze života papoušků
- práce s internetem - najít leteckou linku do Rio de Janeira, spočítat celkovou cenu na žáka a za
celou školu na expedici
- připravit seznam věcí, které musí mít každý účastník s sebou na 5dnů
- připravit seznam věcí pro výzkum expedice
- výtvarné zpracování papoušků
Celý projekt trval sice dva dny - tolik času jsme měli na přípravu před odletem do Brazílie, ale žáky to
úplně pohltilo. Pololetní vysvědčení si všichni plně zasloužili a také bylo pěkné.
Jen pro zajímavost. Zpáteční letenka do Brazílie pro žáky školy a pedagogy by stála asi 1 142 000 Kč.
Pobyt a stravu nepočítáme, byli jsme tam na pozvání domorodých kmenů.

10

projekt Probouzení jara
Vedoucí projektu: Mgr. Kateřina Hartlová
Naše škola se přihlásila do dvouletého projektu. Cílem bylo zasadit semínka několika druhů borovic a
druhým rokem je vysadit do lesa.
Protože jako škola máme svůj strom v obci – lípu „Evropku“ , také máme svůj ovocný sad, proč
bychom nemohli mít i kousek svého lesa?
Děti s paní učitelkou Hartlovou šly do lesa pro lesní zeminu a vysadili v březnu do kelímků semínka.
Čekali, čekali, semínka si dala na čas. Ke konci roku jich vyrostlo velice málo.
Projekt ZDRAVÉ ZUBY
Vedouví projektu: Jarmila Kopečná
Probíhá v hodinách prvouky pro žáky s tématem nauka o těle.
- mezinárodní spolupráce:
Matematická soutěž Klokan proběhla opět na naší škole účastí v kategorii Cvrček a Klokánek.
Škola navázala korespondenci s dětmi z Ameriky – paní učitelka Hartlová a děti v hodinách angličtiny
si dopisují s dětmi ze státu Oregon v USA.
- 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, zajišťuje vyšetření
žáků v pedagogicko psychologické poradně, spolupracuje s rodiči těchto žáků.

Kroužky při ZŠ:
Při základní škole působil kroužek Logopedická prevence, účastnilo se jej
9 žáků a dětí z mateřské školy.
Kroužky při Domu dětí a mládeže Kuřim
- angličtina
– 10 žáků
- výpočetní technika
– 12 žáků
- keramika
– 12 žáků
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Část VII.
Poradenské služby v základní škole
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy):
a) Počty:
Zařazení
Výchovný poradce
Školní metodik prevence

Fyzický počet
1
1

Kvalifikace, specializace

Dosažené vzdělání
VŠ – I. Stupeň ZŠ
VŠ – I. Stupeň ZS

Zařazení
Školní psycholog
Školní speciální pedagog
(netřídní)

0
0

Úvazek

Kvalifikace, specializace

Dosažené vzdělání

do 35 let

35 – 50 let

b) Věková struktura:
Zařazení
Výchovný poradce
Školní metodik prevence
Školní psycholog
Školní speciální pedagog

50 let – důch. věk/z toho
důchodci

1
1
0
0

c) Další vzdělávání poradenských pracovníků:
pravidelná setkání s paní Mgr. Lenkou Cupalovou – informace o novinkách v oblasti prevence v PPP
v Brno.
Spolupráce s PPP Brno – s paní Juditou Baumgartnerovou, která pracuje v poradně pro vyšetření dětí
s poruchami učení. Konzultace, návštěva v hodinách ve škole.

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách:
a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů.
V tomto školním roce jsme čerpali finanční prostředky z grantů na podporu informatiky ve školách
SIPVZ v částce 20 000,- Kč. Prostředky byly použity na nákup infrastruktury ICT, na připojení
internetu, úhrada licencí a uživatelských práv.
Další finanční prostředky jsme čerpali z dotace na podporu dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků v částce 19 700,- Kč. Z obou dotací byly vyčerpány všechny prostředky.

3. Individuální integrace:
Typ postižení
0
0
Celkem 0

Ročník
0
0
0
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Počet žáků
0
0
0

Část VIII.
Hodnocení Minimálního preventivního programu
1. Uveďte specializované programy zaměřené na rizikové jedince a skupiny: nemáme

2. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole:
ano
návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, kouření∗
záškoláctví
šikana
gambling
kriminalita
rasismus
jiné
∗ uveďte v %

ne

věk

celkem
případů

0
0
0
0
0
0
0

Hodnocení minimálního preventivního programu:
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.

Část IX.
Zhodnocení a závěr
Tento školní rok proběhl naposledy ve staré budově školy. V únoru dostala škola prostřednictvím
svého \zřizovatele možnost požádat o finanční prostředky na rekonstrukci školy z fondů Evropské
unie. Bohužel tato možnost nevyšla, ale dále se hledají cesty k dalším dotacím z evropských fondů.
V dubnu onemocněla ředitelka školy Mgr. H. Burianová a po dobu její nemoci ji zastupuje Mgr.
Zdenka Dušáková.
V květnu se škola připravovala intenzívně na stěhování do náhradních prostor , které poskytl Sokol
Moravské Knínice. Z tohoto důvodu byla zrušena škola v přírodě v Křižanově.
Vedení školy požádalo o mimořádné ukončení školního roku na MŠMT z důvodu rekonstrukce školy,
aby mohla být škola vyklizena do 30. 6. 2008, kdy měla začít samotná rekonstrukce.
Žáci obdrželi vysvědčení o týden dříve – 20. 6. 2008. V posledním týdnu pracovníci školy vyklízeli
budovu školy a chystali pomůcky na převoz do sokolovny.
Na tomto místě je třeba poděkovat panu starostovi Kšicovi a pracovníkům obce, kteří velice pomohli
se stěhováním.

Mgr. Hana Burianová
ředitelka školy

V Moravských Knínicích 30.9. 2008
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