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1. Základní údaje o škole 

Zřizovatel školy Obec Moravské Knínice 

Sídlo Kuřimská 99, 664 34 Kuřim 

Právní forma obec 

IČ 00488216 

Bankovní spojení Komerční banka Kuřim, 27- 049 183 0227/0100 

 

Název školy 
Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, 
okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

Sídlo Moravské Knínice , Kuřimská 99, 664 34 Kuřim 

Právní forma příspěvková organizace od 1.1. 2001 

IČ 70875481 

RED IZO 600110591 

Bankovní spojení 27-049 183 0227/0100 

Typ školy Základní škola - málotřídní 

 
 
a) Součásti školy: 

Součást školy IZO Kapacita Telefon/fax/mobil* 

Základní školaKuřimská 99 102 179 328 55 530 515 068 

Mateřská škola I.      U Školky 210 107 603 446 25 541 264 947 

mateřská škola II.      Kuřimská 99  15 530 515 069 

školní jídelna – výdejna Kuřimská 99 150 073 682 75  

školní jídelna            U Školky 210 103 091 360 110 541 264 948 

Školní družinaKuřimská 99 118 300 369 25 731 187 817 

 

E – mail (ředitelství)* info@zs-kninice.cz 

E – mail (školní jídelna)* jidelna@zs-kninice.cz 

Dálkový přístup (www.stránky) www.zs-kninice.cz 
 

 b) Odloučená pracoviště: 

Adresa odloučeného pracoviště Telefon/mobil* 

Mateřská škola I. (U Školky 210, MK) 541 264 947 
Školní jídelna (U Školky 210, MK) 541 264 948 

 
c) Vedení školy: 

Funkce Jméno a příjmení Telefon/*mobil 

ŘeditelkaKuřimská 99 Mgr. Hana Burianová 530 515 068/731 589 354 

vedoucí učitelka              MŠ I.  U Školky 210 Věra Scholzová 541 264 947 

vedoucí školní jídelnyMŠ I.  U Školky 210 Zdeňka Pleskačová 541 264 948 

 
d) Provoz školy: 

Součást školy Provozní doba od - do 

základní škola 7.00 - 16.00 

mateřská škola I., II. 7.00 – 16.00 

školní jídelna 6.30 – 15.00 

školní jídelna – výdejna 7.00 – 8.00 h, 11.00 – 15.00 

školní družina 7.00 – 16.00 h 

 
 
 



 
 
e) Charakteristika školy kapacita, technické a provozní vybavení: 
 
Vlastní budova školy je umístěna na hlavní ulici v Moravských Knínicích, na ulici Kuřimská. V roce 

2008 -2009 prošla budova základní školy celkovou rekonstrukcí z důvodu nevyhovujících podmínek 

pro výuku žáků, je školou málotřídní se dvěma třídami.  Budova školy má dvě podlaží.  V přízemí je 

třída mateřské školy, šatna a kabinet. Součástí školy je odloučené pracoviště, kde je umístěna 

mateřská škola I. a školní jídelna.  

V přízemí je umístěna třída mateřské školy II., která byla vytvořena  v roce 2010 z původních prostor 

školní družiny. Nyní splňují prostory v přízemí podmínky pro umístění 15 předškoláků ve třídě 

mateřské školy s hernou, lehárnou a kabinetem pomůcek a sociálním zařízením. Dále se v přízemí 

nachází kabinet pomůcek a WC pro dívky základní školy. 

Šatna se nachází v přízemí budovy. Tvoří ji samostatná místnost. Každý žák má svůj věšák, lavičku 

a skříňku na své věci – cvičební úbor a převlečení do družiny. Přezůvky si nechávají žáci  ve škole. 

S přibývajícím počtem žáků byly postupně doplňovány šatnové skříňky i v chodbě- pro nejstarší 

ročníky. 

V prvním patře jsou dvě kmenové učebny a počítačová učebna, sborovna, ředitelna a WC pro 

chlapce.  

Ve druhém patře je školní jídelna,  výdejna stravy, společenský sál s jevištěm, šatna školnice, 

úklidová komora, WC pro zaměstnance, výtah.  

 

I. poschodí – kmenové učebny 

V 1. poschodí jsou  dvě prostorné třídy, kde mohou být jednotlivé ročníky vhodně odděleny. Obě třídy 

jsou vybaveny výškově stavitelnými lavicemi a interaktivními tabulemi, novým nábytkem. 

Ve třídách probíhá odpoledne mimoškolní činnost -  kroužek angličtiny, keramika. Současně je zde 

odloučené pracoviště ZUŠ Kuřim, děti se zde učí  pod vedením pana učitele hru na flétnu a klávesy. 

Další učebna je zřízena v prostorách společenského sálu ve II. poschodí, kde se učí žáci anglický 

jazyk. 

Učebna PC: 
Na stejném poschodí je i počítačová učebna, která byla vybudována díky dotaci „EU-peníze do škol“.  

Obsahuje 10 počítačů pro žáky a jeden pro učitele. Zde probíhají vyučovací hodiny, kroužek PC v 

odpoledních hodinách. Byla zakoupena barevná tiskárna. 

Sborovna: 
Slouží pro paní učitelky  a asistentku pedagoga k přípravě na vyučování. Je vybavena počítačem a 

tiskárnou s připojením na internet. Je na stejném poschodí s učebnami.  

Ředitelna: 
Mezi třídami je umístěna ředitelna, která je vybavena od roku 2012 novým nábytkem, počítačem a 

kopírkou Minolta, slouží ke kopírování pro všechny pedagogy. Současně zde pracuje účetní školy. 

Ředitelna slouží k poradám a schůzkám pedagogického sboru. 

 
II. poschodí-  společenský sál a jídelna 
 
Školní družina: 



Školní družina je umístěna ve společenském sále, tvoří ji dvě místnosti. Prostor zázemí jeviště slouží 

k uložení hraček a pomůcek pro děti ve školní družině a sál s kobercem a s lavicemi slouží jako herna 

pro děti ve školní družině. Ke školní družině patří samostatné WC. Učebna v družině je vybavena  

novými výškově stavitelnými lavicemi a židličkami. 

Provoz školní družiny je od 7.00 -  16.00 hodin.  

Prostory sálu využívá nepovinný předmět náboženství k pravidelným schůzkám s Mgr. Hanou 

Švábovou. Několikrát do roka jej také využívá oddíl skautů z Moravských Knínic (vánoční besídka, 

škola pro Afriku…). 

Školní jídelna: 
Samostatná místnost v II. patře, prostorná, světlá. Žáci školy se stravují v jinou dobu než děti 

z mateřské školy II.  

Školní jídelna – výdejna: 
Obec zřídila dovoz obědů autem do základní školy ze školní jídelny do výdejny  v termoportech. Po 

navýšení kapacity bylo dokoupeno další gastronádobí na převoz stravy. 

Výdejna ve 2. patře je vybavena podle všech hygienických pravidel, ohřívání jídel je zajištěno 

elektrickým ohřívacím vozíkem, nahřívací deskou, umývání nádobí splňuje všechny hygienické 

požadavky v průmyslové myčce. Jídlo se dopravuje z přízemí výtahem ve škole do II. patra. Strava se 

vydává okénkem z výdejny. 

Společenský sál - víceúčelová místnost 
Škola využívá ke své činnosti společenský sál základní školy pro 80-100 lidí - kulturní akce- divadla, 

besedy, koncerty, výstavy, školní vystoupení a jiná shromáždění. 

Ostatní prostory: 
Škola nemá svoji tělocvičnu  a školní dvůr, proto také využívá prostory školní zahrady mateřské školy 

pro školní pozemek, sokolovnu a hřiště Sokola v Moravských Knínicích k výuce tělesné výchovy. 

Kapacita základní školy 55 ještě umožňuje další nárůst žáků, v roce 2014-2015 bylo 44 žáků, ve 

školním roce 2015 - 2016 máme 48 žáků. Pro školní rok 2016-2017 počítáme s naplněním kapacity 

základní školy na maximum 55 žáků. 

Kapacity školní družiny a mateřské školy jsou již naplněny maximálně. Po navýšení kapacity 

strávníků je plně využíván konvektomat ve školní jídelně. 

Plán na příští rok: (Příprava však začala již v roce 2015) 

Po zápise do 1. ročníku v lednu 2015 bylo rozhodnuto, že od nového školního roku 2015-2016 bude 

zřízena samostatná třída pro žáky 1. ročníku, jelikož jich nastoupilo 9 z naší mateřské školy, 1 

nastoupil v Brně a k zápisu přišly 3 děti, které se do Moravských Knínic přistěhovaly. Odklady školní 

docházky byly 4. Celkem je tedy v první třídě 12 žáků a ještě 1 žák s LMP a asistentem pedagoga. 

Dále se učí spojené ročníky 2.-3., 4.-5. ročník. I na další školní rok počítáme se samostatnou třídou, 

protože máme  20 předškoláků. Nejstarší jsou umístěni v MŠ II., ti mladší navštěvují MŠ I., kde se 

s nimi pracuje stejně jako s předškoláky v druhé třídě MŠ. 

Zřízení druhé třídy MŠ bylo v roce 2010 dočasným řešením nárůstu počtu dětí v mateřské škole. 

S nárůstem se však ještě během dvou tří let  počítá. Vzhledem k rychlé výstavbě rodinných domků 

v Moravských Knínicích se počítá i s dalším růstem počtu žáků v základní škole a současné kapacity 

tříd na výuku nestačí pokrýt rozvrh. Škola bude potřebovat místnosti v přízemí pro výuku. Nyní se učí 

ve společenském sále III. třída (4.-5. ročník), odpoledne zde probíhá školní družina. 

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo přístavbu další   třídy mateřské školy k původní      stavbě MŠ, kam 

se přestěhuje druhá třída MŠ II. Navýší se kapacita mateřské školy na 50 dětí a obě třídy MŠ budou 

pohromadě  v jedné budově. 



 

 Kapacita, počet tříd/oddělení, počet dětí/žáků, průměr/třída  

Škola/odlouč. pr./část Kapacita Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků Průměr/třída 

 základní škola 55 2 44 22 

Školní družina 25 1 25 25 

     

Mateřská škola celkem: 40 2 40 20 

Mateřská škola I.  
(U Školky 210) 

25 
1 25 25 

Mateřská škola II. 
(Kuřimská 99) 

15 1 15 15 

 
Školní jídelna MŠ 

Zapsaní strávníci (k 30. 10. 2014) Školní jídelna  

Děti  školy 25  

Děti   jiných škol 0  

Pracovníci školy  4  

Cizí strávníci 0  

Celkem 29  

 
školní jídelna – výdejna ZŠ a MŠ 

Zapsaní strávníci (k 30. 10. 2014) Školní jídelna- výdejna  

Děti  školy ZŠ                         44  

Děti   MŠ II.  15  

Pracovníci školy ZŠ a MŠ   8  

Cizí strávníci 0  

Celkem 67  

 
 

2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském 
rejstříku* 
 

Školní vzdělávací program „Škola poznání“, od 1. 9. 2007 

 

Základní škola vyučuje od roku 2007 podle svého ŠVP ZV„ Škola poznání“.  

MOTTO našeho školního vzdělávacího programu: 

„POZNEJ SÁM SEBE  A VŠECHNO ŽIVÉ KOLEM TEBE.“ 

Naše škola:  

Chce připravit pro žáky prostředí, kam by rádi chodili (a občas se i vraceli). 

Chce být náročná v učivu – výuku prožít v projektech, vidět učení v souvislostech a návaznostech. 

Chce, aby žáci odcházeli  dobře jazykově vybaveni do 6. ročníku na jinou školu. 

Chce, aby vzájemná spolupráce s rodiči a s obcí podporovala pohodu a dobrou  pracovní atmosféru 

ve škole. 

Chce směřovat ke komunitní škole – být otevřenou školou, vtáhnout do života školy i další subjekty a 

širokou veřejnost. 

Chce vyzdvihnout individualitu žáka, jeho přednosti  a talent. 



Chce ukázat žákům přírodu okolo jejich obce a život v ní prostřednictvím poznání sebe sama. 

Přehled oborů vzdělání: 

 1. 2. 3. 4. 5. Disp.  RVP ŠVP 

Čj 7+2 7+2 7+1 7+1 7+1 + 7D 35 42 

Aj - - 3+1 3+1 3+1 + 3D     11 12 

M 4 4 4+1 4+1 4+1 + 3D 20 23 

I 0 0 0 0 1  1 1 

Prv Př Vl 2 2 3  3 2+1 +  1D 12 13 

Hv 1 1 1 1 1  5 5 

Vv 2 2 1 1 1  7 7 

Tv 2 2 2 2 2  10 10 

Svět práce 1 1 1 1 1  5 5 

Celkem 21 21 25 25 26 14 D 104 118 

 

Čj  Český jazyk a  literatura 

Aj   Anglický jazyk 

M  Matematika 

I  Informační a komunikační technologie 

Prv  Prvouka 

PřVl  Přírodověda a vlastivěda 

Hv  Hudební výchova 

Vv  Výtvarná výchova 

Tv  Tělesná výchova 

Sp  Svět práce  

 

Základní vzdělávání žáků se realizuje v průběhu povinné devítileté školní docházky.  

Vzdělávací a výchovný proces je rozdělen na 2 období: 

1.  období:    1. - 3. ročník 

2. období:  4.-  5. ročník 

 

Každé vzdělávací období má své specifické cíle a stanovené očekávané výstupy, které jsou 

pro 2. období závazné.  



 

První část školního vzdělávacího programu je připravena pro základní vzdělávání žáků v 1. období 

povinné školní docházky, tj. v 1. až 3. ročníku. RVP ZV stanovuje očekávané výstupy na konci 3. 

ročníku orientačně. 

 

Druhá část školního vzdělávacího programu je připravena pro základní vzdělávání žáků ve 2. období 

povinné školní docházky, tj. ve 4. a 5. ročníku. RVP ZV stanovuje očekávané výstupy na konci 5. 

ročníku závazně. 

Nepovinné předměty: Náboženství ŘK. Výuky se účastní  žáci různých ročníků 1x týdně ve školní 

budově pod vedením katechetky Mgr. Hany Švábové. 

V září 2013 schválila pedagogická rada doplněk č. 3 k ŠVP ZV Škola poznání a ŠVP ZV s přílohou  

pro žáky s lehkým  mentálním  postižením. 

 

 

3.Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy, údaje o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků 
 

Pedagogický sbor ZŠ tvoří ředitelka, dvě  učitelky, vychovatelka ŠD a asistentka pedagoga. 
Pedagogové v základní škole v roce 2014-2015 jsou plně aprobovaní a kvalifikovaní.  Od. 1. 2. 2015 
byla stanovena  funkce zástupce ředitele, kompetence – ŠVP, BOZP, Inventarizace. 
Pedagogové se vzdělávají dle plánu DVPP a jiných nabídek.  

Pedagogický sbor MŠ tvoří vedoucí učitelka, tři učitelky. Pedagogové v mateřské škole v roce 

2014-2015 jsou plně aprobovaní a kvalifikovaní.  Pedagogové se vzdělávají dle plánu DVPP a jiných 

nabídek.  

 

Počet pracovníků školy 
 

Pracovní zařazení Fyzické osoby Přepočtené na plně zaměstnané 

ZŠ -Pedagogičtí pracovníci - celkem 5 4,1 

z toho učitelé 1 1,0 

ředitel školy 1 1,0 

           Zástupce ředitele/ učitel 1 1,0 

asistent pedagoga 1 0,5 

          vychovatel 1 0,6 

 
 

  

MŠ -Pedagogičtí pracovníci - celkem 4 3,5 

z toho učitelé 4 3,5 

   

 
 

  

ZŠ a MŠ - Nepedagogičtí pracovníci - 
celkem 

6 4,8 

z toho účetní (hospodářka) 1 0,5 

pracovníci ŠJ 3 2,5 

ostatní nepedagogičtí prac. 2 1,8 

 



 
Od. 1. 2. 2015 byla stanovena  funkce zástupce ředitele, kompetence – ŠVP, BOZP, 
Inventarizace. 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků ZŠ  
 

 Fyzický /přepočtený Fyzický v %/přepočtený v % 

Celkový počet PP 5/4 100%    /       80% 

z toho odborně kvalifikovaných                     5       100% 

 
 
 

Věkové složení pedagogických pracovníků ZŠ  

Věk Ženy Muži 

do 35 let 1  

35 – 50 let 2  

nad 50 let 1  

důchodci 1  

Celkem 5  

 
 
 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků MŠ  
 

 Fyzický /přepočtený Fyzický v %/přepočtený v % 

Celkový počet PP 4/ 3,5 100%    /       82% 

z toho odborně kvalifikovaných 4/3,5 100% 

 
 
 

Věkové složení pedagogických pracovníků MŠ 
 

Věk Ženy Muži 

do 35 let 0  

35 – 50 let 3  

nad 50 let 1  

důchodci 0  

Celkem 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 

(včetně řídících pracovníků školy) 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA: 

Datum Typ kurzu/školení  Počet zúčastněných 

29.8. 2014 Školení BOZP Bur. Šíp., Smet. Star., Matějíč. 

26.8. 2014 Tradiční i netradiční pohybové hry v MŠ 
(Brno) 

Staroštíková 

2.9. 2014 LegroConsult – úvodní seminář Burianová 

13.10. 2014 Kachle ze sádry Brno  Burianová 

6.11. 2014 seminář Čarovné barvy Země (MK)   Burianová, Smetanová 

18.9.    2014 Sfumato metoda splývavého čtení I. Brno Burianová 

28.11. 2014 Sfumato metoda splývavého čtení II. 

Ostopovice 

Burianová, Smetanová 

4.12. 2014 Seminář pro ředitele LegroConsult Burianová 

16.2.2015 Chov zvířat ve škole i za školou Smetanová 

16. 2. 2015 Násobilka a dělení v oboru násobilek  Šípková 

19.2.  2015 Právní odpovědnost ředitele Brno Burianová 

3.3. 2015 Nevyhazujte časopisy, budeme si hrát Staroštíková 

4.3. 2015 ČŠI testování žáků Burianová 

9.-13.3. 2015 odborná stáž v Itálii LegroConsult Burianová 

19. 3. 2015 Angl. jazyk činnostně v 5. roč.  Šípková 

23.3.2015 Kouzla s papírem - Výtvarná dílna  Smetanová 

9. 4. 2015 Seminář InspIS SET – modul pro škol. 

testování. ŠVP  

Burianová, Šípková 

12.- 15.4.  Odborná tuzemská stáž v Tachově 

LegroConsult 

Burianová 

14. 4. 2015 Mluvnické kategorie sloves, druhy příd. 
jmen 

Šípková 

7.5.2015 Práce s keramickou dílnou I. 

LegroConsult 

Burianová, Smetanová 

14.5.2015 Práce s keramickou dílnou II. 

LegroConsult 

Burianová, Smetanová 

21.-22. 8. 

2015 

Závěrečný workshop pro ředitele 

LegroConsult 

Burianová 

18.-31. 8. Jazykový kurz AJ na Maltě (Výzva 56.) Šípková,Smetanová,Procházková 



2015 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA I. a II.  

Datum Typ kurzu/školení  Počet zúčastněných 

26.8. 2014 Tradiční i netradiční pohybové hry v MŠ 
(Brno) 

Kozinová, Matějková  

29.8. 2014 Školení BOZP Koz., Mat., Schulz., Duf. 

16.9. 2014 Odměny a tresty -   Olomouc „Rozvoš“ Kozinová, Matějková 

3.10. 2014 Storytelling (Olomouc „Rozvoš“) Kozinová, Matějková 

10.10. 2014 Hra jako edukační prostředek (Olomouc 

„Rozvoš“) 

Kozinová, Matějková 

14.10. 2014 Agresivní chování dětí předškolního věku 

(Brno) 

Kozinová 

16. 10. 2014 Ochrana přírody I. díl (Brno – Legro) Matějková, Scholzová 

30.10. 2014 Ochrana přírody II. díl (Brno – Legro) Matějková, Scholzová 

6. 11. 2014 Konvička EVVO konference  Scholz . Duf 

6.11. 2014 seminář Čarovné barvy Země (MK)   Scholz. Koz., Matěj. 

5.2.    2015 Práce se dřevem I. díl (Brno- Legro) Kozinová, Matějková 

19.2. 2015 Práce se dřevem II. díl (Brno- Legro) Kozinová, Matějková 

19.3. 2015 Tvoříme pravidla s dětmi Scholz., Duf. 

7.5.2015 Práce s keramickou dílnou I. díl 

LegroConsult 

Matějková 

14.5.2015 Práce s keramickou dílnou II. díl 
LegroConsult 

Matějková 

14.5. 2015 Závěrečná konference Technické školky 

Boskovice 

Kozinová 

17.-23.5. 

2015 

odborná stáž Francie MŠ Kozinová, Matějková 

28.5.2015 I Pad (Brno-LegroConsult) Matějková 

4.6.  2015 Práce s netradičním mat. a  eko 

materiálem I. díl 

Kozinová, Scholzová 

11.6. 2015 Práce s netradičním mat. a  eko 
materiálem II. díl 

Kozinová, Scholzová 

17.6. 2015 Práce se speciálními nástroji I. díl Kozinová, Matějková 

25.6. 2015 Práce se speciálními nástroji II. díl  Kozinová, Matějková 

 



 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Datum Typ kurzu/školení  Počet 

zúčastněných 

26.8. 2014 Hygienické minimum  Plesk., Kšic. Šíl. 

29.8. 2014 Školení BOZP Plesk., Kšic. Šíl., 

Šoj. 

29.10. 2014 Školení celiakie Plesk. 

26.2. 2015 Moderní trendy vaření  Plesk., Kšic. 

 

 
Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2014/2015 nastoupili na školu: 0 
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2014/2015 nastoupili na školu: 0 
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2014/2015 odešli ze školy: 0 
Pracovní poměr skončil asistentce pedagoga k 30.6. 2015. 
 

4. Údaje o zápisu k předškolnímu  a základnímu vzdělávání a následném přijetí do 
školy, individuální integrace 
 

Zápis k předškolnímu vzdělávání (MŠ) pro školní rok 2015/2016 
 

Počet zapsaných dětí celkem 16 

z toho dívky   9 

           chlapci   7 

Počet volných míst celkem 10 

Celkem přijato 10 

z toho dívky   6 

           chlapci   4 

Celkem nepřijato z důvodu naplnění kapacity   6 

                              k 30.6. 2015   3 

Celkem počet odvolání 0 

Z toho záporně vyřízených 0 

kladně vyřízených 0 

 
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016 proběhl dne 31.3. 2015 v době 
od 14 do 16 hodin v základní škole.  
K 30.6. rodiče 3 přijatých dětí žádost zrušili, proto byly přijaty děti, které byly dále v pořadí. Celkem 
tedy nebyly přijaty 3 děti, z toho 1 z MK a dva mimo Moravské Knínice. 
 

Ukončení předškolního vzdělávání 
 

 Počet dětí 

Počet předškoláků celkem 14 

z toho nástup k povinné školní docházce 10 (z toho 1 odešel do Brna) 

odklad povinné školní docházky 4 

 
 
 
 
 
 



Zápis k základnímu vzdělávání (1. ročník ZŠ) pro školní rok 2015/2016  
 

Počet zapsaných dětí celkem 16 

z toho dívky   8 

chlapci   8 

Celkem přijato k PŠD  12 

z toho dívky   7 

chlapci   5 

Odklad školní docházky   4 

z toho dívky   1 

chlapci   3 

Celkem počet odvolání   0 

Z toho záporně vyřízených   0 

kladně vyřízených   0 

 
Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 proběhl dne 22.1. 2015 v době 
od 14 do 16 hodin v základní škole. V roce 2015-2016 nastoupí do 1. třídy 12 žáků, organizačně je 
tam zařazen také 1 integrovaný žák s asistentem pedagoga. 

 
 

Výsledky výchovy a vzdělávání ve školním roce 2014-2015 
 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků: Počet žáků: 44. Děvčat: 17, Chlapců: 27 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo        

bez vyzn. 

Neprospělo  Opakují 

1. 10 9 1 0 0 

2. 8 7 1 0 0 

3. 11 9 2 0 0 

4. 8 5 3 0 0 

5. 7 6 1 0 0 

Celkem za I. stupeň 44 36 8 0 0 

 

Průměrný prospěch žáků školy je 1,16, celková absence 1731 h, průměr na žáka je 39,34 h. 

Prospěch žáků je lepší než v předchozím roce, počet zameškaných hodin je o 5 hodin na žáka vyšší 

než loňský rok. Jedna žákyně pokračuje na víceletém gymnáziu v Tišnově, další žáci odešli 

z 5. ročníku do ZŠ Jungmannova v Kuřimi.  

2. Snížený stupeň z chování: 0 

3. Neomluvené hodiny: 0 

 

 

 

 

 

 



Individuální integrace  
 

Typ postižení Počet dětí Počet AP 

Lehká mentální retardace ZŠ  1. ročník. 1 1 

Lehká mentální retardace ZŠ   2. ročník 1 0 

 
Ve školním roce 2014-2015 navštěvovali základní  školu 2 žáci s lehkým mentálním postižením 
a s 1 asistentem pedagoga. Výuka probíhala v I. třídě (1. a 2. ročník) a s 1 asistentem pedagoga, 
vyučováni byli podle ŠVP ZV s přílohou pro žáky s LMP. Pro žáky byl vypracován IVP- individuální 
vzdělávací plán. Škola spolupracuje s SPC Brno, Sekaninova. Do budoucna není vhodné spojit tyto 
dva žáky s lehkou mentální retardací do jedné třídy s 1 asistentem pedagoga, kde se ještě vzdělávají 
společně žáci 1. a 2. ročníku. Všichni se velmi vzájemně ruší při výuce a pro pedagoga i pro učitele je 
to velká psychická zátěž. Integrace  dvou žáků s tímto postižením v tomto případě nesplňuje účel, pro 
který je zřízena. Žáci se nezapojují mezi ostatní žáky. 
 
 
5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, EVVO, poradenské služby na škole* 
 
 
„Minimální preventivní program“ zpracovává škola na každý školní rok.  

Součástí „Minimálního preventivního programu“ je „Školní program proti šikaně“. 

Výskyt sociálně patologických jevů ve škole jako jsou návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, 

heroin, kouření, záškoláctví, šikana, gambling, kriminalita, rasismus a jiné jsme nezaznamenali. 

Hodnocení minimálního preventivního programu: 

Školní preventivní program podporuje rozvoj sociálních dovedností každého jedince, posiluje 
komunikační dovednosti a schopnosti, vytváří 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. 

 
Každoročně zařazujeme na první týden školní docházky „Školní hrátky“, což je adaptační program 

pro všechny žáky školy, pro seznámení nových prvňáčků  s ostatními spolužáky. Školní hrátky 
chystáme během roku k různým příležitostem. Podporujeme spolupráci a vzájemnou pomoc mezi 
žáky. 
 
 

Údaje o pracovnících 
 

Zařazení 
Fyzický 
počet 

Kvalifikace, specializace Dosažené vzdělání 

Výchovný poradce 1  VŠ 

Školní metodik prevence 1  VŠ 

Školní metodik EVVO 1  VŠ 

 
6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, údaje o spolupráci s jinými organizacemi 
a partnery     
 
Základní a mateřská škola se prezentuje následujícími způsoby: 
 

1. webové stránky školy www.zs-kninice.cz 
2. články v místním tisku „Zpravodaj“ pro Moravské Knínice,  vychází 1x měsíčně 
3. regionální tisk pro Kuřimsko „Zlobice“, vychází 1x měsíčně 
4. místní kabelová televize v Moravských Knínicích 
5. regionální kabelová televize v Kuřimi 
6. prostory a chodby školy 
7. akce pořádané školou inzerované na nástěnce u autobusové zastávky 
8. pozvánky na akce - nástěnka v obchodě v Moravských Knínicích 
9. deníček žáků, informace a pozvánky v šatně dětí v MŠ 



Účast žáků školy v soutěžích 

Název 

Výtvarné soutěže: 

Medové dny 

Záložka do knihy 

Příroda kolem nás 

Čarovné barvy země 

 
„Čarovné barvy země“  
Jedná se o výstavu soutěžních prací školních kolektivů, vytvořených pomocí přírodních barevných jílů 

a dalších čistě přírodních materiálů. Soutěž je vyhlašována Jihomoravským krajem a organizována 

Masarykovým muzeem v Hodoníně – pobočkou Slovanské hradiště v Mikulčicích. Pátého ročníku 

soutěže se zúčastnilo v pěti kategoriích 30 škol především z Jihomoravského kraje.   

 

Práce s barevnými jíly je velmi zajímavá, kreativní a tím poskytuje nepřeberné množství využití tohoto 

materiálu. Děti a jejich pedagogy zaujala soutěž nejen po umělecké stránce, ale i pro studium historie. 

Soutěžní témata pracují s půdou jako přírodou, ale také s půdou, ve které můžeme nalézt otisky naší 

historie. 

 

Pod vedením 62 pedagogů se do tvorby pustilo 325 dětí a studentů mateřských, základních, 

středních škol a nově také speciálních a praktických škol, které vytvořily celkem 95 soutěžních děl a 

které byly vyhodnoceny odbornou porotou dne 19. května 2015 v nově otevřeném návštěvnickém 

centru Slovanského  hradiště v Mikulčicích. Na prosinec 2015 je opět naplánována vernisáž této 

výtvarné soutěže. 

 
ÚČASTI ŠKOLY V SOUTĚŽÍCH, OLYMPIÁDÁCH: 

a) Vědomostní soutěže: 

 Matematický Klokan a Cvrček – pro 2. – 5. ročník. 

 
Soutěž „Matematický Klokan a Cvrček“ 
 Matematická soutěž Klokan proběhla opět na naší škole účastí v kategorii Cvrček a Klokánek. 
Počátky této soutěže jsou spojeny se jménem australského matematika Petera O’Hallorana. Jeho 
záměrem nebylo vytvořit novou soutěž pro nejlepší, nejtalentovanější matematiky (v České republice 
je takovou soutěží například Matematická olympiáda), ale získávat pro matematiku „normální“ žáky. 
Chtěl jim ukázat, že matematika nemusí být vždy nudný, nezáživný a obávaný školní předmět. Chtěl 
jim poskytnout radost ze soutěžení při řešení netradičních úloh, kterých stále ještě není v učebnicích 
dostatek, a dopřát jim možnost porovnání vlastních schopností se stejně starými kamarády ve třídě, 
škole, ale i v širším okresním, regionálním či celostátním měřítku. Možná právě z tohoto důvodu si 
soutěž získala v krátké době značnou oblibu u žáků i učitelů v celé Austrálii. V roce 1991 
zorganizovala skupina francouzských matematiků, inspirovaná australským příkladem, soutěž, pro niž 
užila sympatický symbol – klokana. Z Francie se Matematický klokan dále úspěšně rozšířil do řady 
evropských zemí. Před několika lety byla zavedena soutěž také pro žáky 2. a 3. ročníků – „Cvrček“. 

 
MATEMATICKÝ KLOKAN 

V pondělí 23. března 2015 proběhla mezinárodní soutěž Matematický klokan. Soutěže se zúčastnili 

žáci 2., 3., 4. a 5. ročníku. Děti řešily zapeklité úlohy ve dvou kategoriích. Nejlepší tři účastníky 

v každé kategorii najdete níže: 

 

 



Kategorie Cvrček (2. a 3. ročník, maximální počet bodů 60) 

1. místo Filip Hanák 2. roč. 73 bodů 

2. místo Antonie Pekaříková 3. roč. 61 bodů 

3. místo Martin Kaláb 2. roč. 57 bodů 

  

Kategorie Klokánek (4. a 5. ročník, maximální počet bodů 120) 

1. místo Petra Kalábová 5. roč. 92 bodů 

2. místo Denisa Křížová 5. roč. 82 bodů 

3. místo Matěj Romanovský 5. roč. 81 bodů 

 

Účast dětí, školy a pedagogů na životě obce 14/15 
 

Název akce Činnosti jsou rozepsány pod tabulkou. 

Drakiáda  

Uspávání zvířátek  

Minibazárek oblečení  

Velký papírový den  

Adventní setkání seniorů ve škole s kulturní akcí  

Možná přijde i Mikuláš  

Maškarní karneval  

Jarní výstava s jarmarkem  

Zahradní slavnost MŠ  

Pohádkový les  

 

 

Drakiáda  X. 

Pouštění draků na Hásově kopci se uskutečnilo třetí neděli v září, draci vzlétli do vzduchu, 
někomu lehce, někoho pořádně potrápili. Na všechny návštěvníky Drakiády čekaly diplomy a drobné 
odměny, je to první seznámení s mateřskou a základní školou pro děti, které ještě nechodí do školky. 
Další příležitostí pro místní děti je: 

 

Uspávání zvířátek XI. - lampionový průvod aneb loučení s podzimem 

Ve škole i v mateřské škole se děti účastnily projektu „Uspávání žížalek“, kde se seznámily 
s daným zvířátkem a sledovaly jeho způsob života, zpracovaly v jednotlivých ročnících téma žížala 
v různých podobách včetně práce na počítači, vyzdobily si třídu a vyrobily si žížalu, žáci malovali 
obrázky žížalek, nachystali si pod vedením paní učitelek kulturní program pro rodiče na školní 
zahradu. 

Lampionový průvod vždy 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 
Knínice (osvětlení, ozvučení).  

 

Minibazárek dětského oblečení a potřeb 

Po úspěchu zimního bazárku připravily paní učitelka Šípková a paní Poláková minibazárek oblečení a 
věcí na jaro a léto pro věk dětí od 0-15 roků.  

http://zs-kninice.cz/nove/2011/03/23/jarni-a-letni-minibazarek-detskeho-obleceni-a-potreb/


Soutěžíme s panem Popelou- Velký papírový den  

Škola se přihlásila do celostátní akce sběru starého papíru firmou A.S.A ., která si pro sběr sama 
přijela a nabídla lepší ceny pro výkup starého papíru. 
Akce proběhla celkem 3x v roce - na podzim, na jaře a v létě   -  sběr starého papíru. Do akce 

„Sbíráme s panem Popelou“- sběru starého papíru se zapojila celá obec. Výtěžek byl použit do fondu 

SRPŠ na různé akce pro děti z mateřské a základní školy.  

Adventní setkání seniorů ve škole s kulturní akcí 
     Tradičně jsme ve společenském sále školy přivítali seniory z Moravských Knínic, připraveno bylo 
pro ně vystoupení žáků školy a potom vystoupení skupiny  Motýlí )D( efekt. 
 
Možná přijde i Mikuláš 

Tradiční akce, kdy děti očekávají příchod Mikuláše s nadílkou. Tuto akci zajišťují žáci nejstaršího 

ročníku i pro děti v obou třídách mateřské školy, popřípadě pro maminky s dětmi v Moravských 

Knínicích. 

Maškarní karneval 

V únoru proběhl dětský maškarní karneval, který si vzaly na starost maminky- paní Pekaříková, 

Bravencová a Helanová. 

Jarní výstava 12. ročník 

V sobotu 21. 3. 2015 se konal již dvanáctý ročník tradiční jarní výstavy spojený s jarmarkem. 
Ukázal průřez činností dětí a žáků školky a školy.  Kulturní vystoupení a prodej dětských prací jsme 
letos umístili do sálu sokolovny, protože se zvýšil počet návštěvníků a kapacita sálu ve škole již na 
toto množství dětí, rodičů a prarodičů nestačí. Jarmark byl zahájen v 10.00 h a po vystoupení dětí a 
žáků školy se nádherně nazdobené stoly plné jarních a velikonočních výrobků vyprázdnily. Děkujeme 
Sokolu Moravské Knínice za pronájem sálu a rodičům za pomoc při úklidu.  
Žáci ze školy vyrobili na tento jarmark např. závěsné dekorace na dveře, květináče se zápichy, 
poznámkové bločky na pověšení... Děti z MŠ přispěly mimo jiné vlastnoručně vyřezávanými slepicemi 
ze dřeva.  

Výtěžek z jarmarku použije ZŠ a MŠ  opět příští rok na nákup výtvarných potřeb dětí  a žáků.  
 

Zahradní slavnost MŠ 

Na zahradní slavnosti 17.6.2015 na školní zahradě opět pomáhali žáci naší školy na stanovištích , 

kde byly připraveny hravé úkoly pro předškoláky. 

Pohádkový les 

Na konec června 24.6.2015 připravili bývalí žáci naší školy pod vedením Jany Helánové Pohádkový 

les. 

Stanoviště v okolí Moravských Knínic byla obklopena pohádkovými bytostmi, plná úkolů a v cíli čekaly 

na děti diplomy a sladkosti. 

Kroužky při základní škole 
 

Název kroužku Počet skupin Počet žáků Vedoucí kroužku 

Práce na PC  
DDM Kuřim 

1 10 Mgr. Smetanová 

Základy angličtiny 
DDM Kuřim 

1 10 Mgr. Šípková 

Keramika 2 18 Pí. Živnová (platí nájem) 

Náboženství ŘK 1 7 Mgr. Švábová 

ZUŠ 1 10 Pan Ziegler 

 



Při mateřské škole organizujeme kroužek keramiky v odpoledních hodinách. 

Spolupráce školy s dalšími subjekty 

Jiné školy:  

ZŠ Tyršova a ZŠ Jungmannova Kuřim, návštěva žáků 5. ročníků, kulturní akce 

ZŠ Čebín - divadelní představení v sále školy 

Skaut MK - akce v sále školy 

Sokol MK - pronájem sokolovny a hřiště 

SRPŠ  - maškarní karneval 

PPP Brno, Hybešova 

SPC Brno, Sekaninova 

SSŠ Brno, Hybešova – DVPP, Objednávka učebnic 

Fain papír Kuřim – kancelářské potřeby 

MěÚ Kuřim – odbor školství 

MAS Brána Brněnska a Boskovicka 

LegroConsult České Budějovice 

Mě Knihovna Kuřim besedy pro děti a žáky 

Masarykovo muzeum Hodonín – Mikulčice   

Autoškola Navrátil Brno 

Plavecká škola Kuřim 

 

ZŠ Rozdrojovice,  Chudčice, Jinačovice, Čebín – společné návštěvy divadel, planetária, kulturních 
akcí, den dětí…setkávání pedagogů 

ZŠ Tyršova a Jungmannova Kuřim – 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 jej připravují pro naše žáky školy a pro děti ze školky, na závěr je připraveno 
opékání špekáčků nebo jiná odměna.  

Občanská a zájmová sdružení - TJ Sokol Moravské Knínice – gymnastika, Místní knihovna v 
Moravských Knínicích – beseda, Regionální knihovna v Kuřimi – beseda.  

Spolupráce školy s Pedagogickými centry – zúčastňujeme se dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků na školeních a seminářích pořádaných NIVD Brno, Středisko služeb škole Brno, paní 
Jenčkovou z Hradce Králové apod.  

Spolupráce s okolními mateřskými školami 
Na naší škole se scházíme k diskuzi  nad různými tématy, které zajímají ředitelky a paní učitelky 
mateřských škol. 
 
PPP Brno Hybešova,  
Pravidelná setkání s paní Mgr. Lenkou Cupalovou – informace o novinkách  v oblasti prevence v PPP  
v Brno. 
Spolupráce s PPP Brno –  s paní Mgr. Juditou Baumgartnerovou, která pracuje v poradně pro 
vyšetření dětí s poruchami učení. Konzultace, návštěva v hodinách ve škole. 

SPC Brno Sekaninova 
Spolupráce SPC Brno- Mgr. Zdeňka Křížová, Mgr. M. Illková, konzultace pro asistenty pedagoga a 
děti s postižením ze základní školy. 



LegroConsult České Budějovice  
Firma, která nabídla projekt profesní rozvoj ped. pracovníků, viz. níže. 

MAS Brána Brněnska a Boskovicka 
Dvouletý projekt technické školky, viz VZ MŠ. 

Masarykovo muzeum Hodonín – Mikulčice   
Pořádá výtvarnou soutěž Čarovné barvy země, viz níže. 

Autoškolou Navrátil“- Dopravní výchova 

Již pátým rokem spolupracujeme s „Autoškolou Navrátil“, která pro naši školu pořádá kurz 
dopravní výchovy. Nejprve jsou žáci proškoleni odborným lektorem, napíší test a potom na kolech 
plní na hřišti úkoly a řeší dopravní situace. Žáci 4. ročníku vždy obdrží řidičský průkaz cyklisty. 

Plavecká škola Kuřim  

Plavecký výcvik pro základní školu se uskutečnil na jaře v plaveckém areálu v Kuřimi. Od 

15.1. 2015 platí vyhláška, kdy se stát a zřizovatel podělí o náklady plavání, rodiče hradí dopravu 

autobusem. S předplaveckým výcvikem se zapojily i děti z  mateřské školy II. K dopravě využíváme 

společný autobus. 

 

 

 

 

 

7. Základní údaje o hospodaření školy, údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných školou, 
zřizovatelem i z cizích zdrojů, doplňková činnost školy 
 
V příloze je přiložena Zpráva o hospodaření a pravidelný roční audit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spolupráce na projektech, zapojení školy do projektů 
(včetně mezinárodních projektů a mezinárodní spolupráce) 

 

Název projektu Činnost 

Záložka do knihy spojuje školy -  září, říjen 2014 
Výroba záložky do knihy pro 
kamarády na Slovensko. 

Noc s Andersenem   10. 4. 2015 
Čtení společně s dětmi a s úkoly, 
přenocování ve škole 

 

Záložka do knihy spojuje školy 
 
Vedoucí projektu: Mgr. Hana Burianová, Mgr. Barbora Smetanová 

Naše škola se  v Česku zapojila do projektu, který má již čtvrtý ročník. Projekt je pod záštitou 
Národního pedagogického muzea a knihovny J.A. Komenského v Praze a Slovenské pedagogické 
knižnice v Bratislavě. Byl vyhlášen k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven a probíhal v měsíci 
září a říjnu. Cílem projektu je navázání kontaktů a spolupráce mezi českými a slovenskými 
školami, seznámení s životem dětí na Slovensku a podpora čtenářství. 

Naši žáci vytvářeli libovolnou technikou záložky s mottem: Namaluj mi svého oblíbeného 
literárního hrdinu. Záložky jsme odeslali na partnerskou školu na Slovensko. 

 

 

 

Noc s Andersenem 

Vedoucí projektu: Mgr. V. Šípková, Mgr. Barbora Smetanová 

Naše škola se  přihlásila opět do mezinárodního projektu Noc s Andersenem. Noc s Andersenem 

je jednou z akcí, kterou české knihovny a další do projektu zapojené instituce ve střední Evropě chtějí 

povzbudit zájem dětí o čtení. Knihy soupeří s mnoha akčními lákadly i vysedáváním před televizní 

obrazovkou či počítačovými monitory. Laická i odborná veřejnost často konstatuje, že dnešní děti 

nečtou. Bylo provedeno mnoho výzkumů dětského čtenářství s alarmujícími výsledky, ale jen 

málokterý z nich radí, jak ze začarovaného kruhu ven. Víme, že existuje docela jednoduchá cesta: dát 

dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. Termín nocování se vztahuje 

k výročí narození dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena. Společně s dětmi ze základní 

školy se sešly paní učitelky v pátek večer  10. dubna 2015 nad společným čtením a různými úkoly, 

tentokrát ve znamení rytířů a bílých paní. Maminky napekly dětem spoustu buchet ke snídani.  

Po spánku ve škole si rodiče vyzvedli děti v sobotu ráno v 8.00 h. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Zapojení do školních projektů a aktivit 

Letní škola v přírodě „Afrika nejen na trika“ 

Vedoucí: Mgr. Hana Burianová 

Letní škola v přírodě se tentokrát konala v „Penzionu Vrchovina“ v Novém Městě na Moravě  na 

Českomoravské vysočině, proběhla v termínu 25.5.-29.5. 2015. Žáci se učili poznávat přírodu, 

seznámili se s mnoha africkými kmeny, zasoutěžili si při spoustě her v lese a v okolí penzionu, 

zazpívali si u táboráku, opekli špekáčky, vyřádili se na lanovém centru a na diskotéce, navštívili Nové 

Město a samozřejmě si odnesli mnoho zážitků a každý pěknou cenu po týdenním zápolení ve 

společné hře. Všem se tam moc líbilo, a tak jsme si domluvili termín i na příští rok. 

Projekt Uspávání ŽÍŽALEK 

Vedoucí projektu: Mgr. H. Burianová, Mgr. V. Šípková, Mgr. B. Smetanová,  

MŠ I. : Scholzová, MŠ II. : Kozinová 

V mateřské i základní škole se žáci účastnili projektu „Uspávání žížalek“, kde se seznámili 
s daným zvířátkem a sledovali jeho způsob  života. Lampiónový průvod  vychází od základní školy,  je 
ukončen krátkým programem mateřské školy a základní školy na zahradě mateřské školy.  
 

Projekt „Možná přijde i Mikuláš…“ 

Vedoucí projektu: Mgr. V. Šípková 

Tradičně žáci 5. ročníku chystají úkoly pro mladší spolužáky, přijde mezi ně i Mikuláš a  plno čertů 
s andělem. Po splnění úkolů čeká na děti nadílka. Potom odchází Mikuláš s čertíky a andělem 
s nadílkou za dětmi do obou mateřských škol a za maminkami s dětmi do sokolovny. 

 

Projekt Zdravé zuby 

Vedoucí projektu:  Mgr. Barbora Smetanová 

Probíhá v hodinách prvouky pro žáky s tématem nauka o těle. Letos byl doplněn praktickou 
ukázkou a výukou studentkami, jak pečovat o své zuby. 
 
 

Projekt „Mléko do škol“ 

Vedoucí projektu: Mgr. V. Šípková 

Ministerstvo zemědělství zajistilo pro žáky dotované mléko a mléčné výrobky. Každý žák  může 
odebírat 1 dotovaný výrobek denně. 

 

Projekt „Ovoce do škol“ 

Vedoucí projektu: Mgr. H. Burianová 

Od února 2010 se rozběhla akce ovoce do škol. Každých 14 dnů obdrží žáci 1 kus ovoce, 
zeleniny nebo 250 ml ovocného nebo  zeleninového nápoje. Naší škole zajišťuje distribuci  stejný 
dodavatel jako mléko Laktea Praha. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Realizované projekty financované školou, zřizovatelem, z cizích zdrojů ZŠ 

 

Název projektu 
Financování* 

škola zřizovatel cizí zdroje 

Sfumato – splývavé čtení ne ne ano 

Profesní rozvoj pracovníků mateřských škol LegroConsult ne ne ano 

Výzva 56. - KROK ZA KROKEM DO SVĚTA ne ne ano 
* 
 

SFUMATO  - SPLÝVAVÉ ČTENÍ 
Projekt na další vzdělávání ped. pracovníků v metodě splývavého čtení. 
 
 

PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL Jihočeského, Plzeňského a 

Jihomoravského kraje:  

Naše škola ZŠ a MŠ Moravské Knínice se zapojila v červnu 2014 do projektu EU: „Profesní rozvoj 
pedagogických pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje“, reg. 
č. CZ.1.07./1.3.00./48.00091.  

Součástí projektu je další vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol v polytechnickém 
vzdělávání, v měkkých dovednostech, vybavení mateřských škol pomůckami, stáže tuzemské 
(Tachov) a zahraniční (Anglie, Itálie a Francie). Zástupci naší školy se zúčastnili odborných stáží v 
Itálii, ve Francii a v Tachově. V dubnu obdržela mateřská škola z projektu polytechnické vybavení, 
vypalovací pec a iPad, v červnu bylo ukončeno další vzdělávání pedagogických pracovníků k 
polytechnickým dovednostem.  
Ze základní školy se zúčastnily projektu: ředitelka školy, odborná stáž v Itálii a v Tachově, kurz práce 
s keramickou hlínou, závěrečný workshop. Paní učitelka Smetanová: kurz práce s keramickou hlínou.  

Celý projekt hodnotíme jako velice přínosný pro práci  s dětmi v mateřské i základní škole, můžeme 
volně navázat na polytechnické dovednosti  organizované mateřskou školou.  Podrobnosti k projektu 
jsou ve výroční zprávě MŠ. 

Výzva 56. - KROK ZA KROKEM DO SVĚTA 

V květnu škola požádala o dotaci v rámci Výzvy 56. na čtenářskou gramotnost a jazykové vzdělávání  
pedagogických pracovníků s názvem Krok za krokem do světa ve výši 526 815 Kč. Škole byla dotace 
celých 100 % bez spoluúčasti   schválena 8. července 2015. Již v době prázdnin se 3 pedagogové 
zúčastnili zahraničního jazykového kurzu na Maltě. V dalším školním roce projekt pokračuje 
jazykovým pobytem žáků v Anglii, stínováním (odborná stáž) pracovníků na Maltě a vytvořením 
tematického plánu čtenářských dílen a jejich   praktickým aplikováním v praxi, nákupem více než 100 
kusů knih potřebných k výuce čtenářských dílen. Projekt končí 31. 12. 2015. 

 
 

Doplňková činnost realizovaná školou. Nemáme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Údaje o výsledcích kontrolní a inspekční činnosti provedené zřizovatelem, Českou školní 
inspekcí a jinými kontrolními orgány 
 

Název kontroly Kontrolní orgán Výsledek kontroly 

Ve školním roce 2014-2015 proběhla 
kontrola ČŠI na škole ve dnech 
13.-15. 1. 2015. 
 
Škola se účastnila bleskových šetření 
vyhlášených ČŠI. 

ČŠI 

V pořádku. Výsledky projednány 
na mimořádné ped. radě,  se 
zřizovatelem a se školskou 
radou. 

Finanční kontrola 
Finanční komise 
obce MK. 

V pořádku 

Audit  V pořádku 

Kontrola BOZP  V pořádku 

Kontrola hasicích přístrojů  
V pořádku, vyměněny staré 
přístroje za nové. 

Kontrola herních prvků na školní zahradě a 
pískoviště 1x ročně 

 
V pořádku. Herní prvky se 
budou natírat před nástupem 
zimy. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Záměry a perspektivy rozvoje školy, koncepce rozvoje školy, aktivity školy, orientace školy, 
vlastní hodnocení 
 

Aktivity školy                 

Přehled akcí školy 2014-2015 

2014   
     

21.9. Drakiáda na Hásově kopci 

23.9. Podzimní minibazárek oblečení a hraček 

24.9. Medové dny v Kuřimi výstava Řemesla v Kuřimi a okolí 

6.10.-7. 10.      Velký papírový den 

20.10.  EkoCentrum „Doprava, jak na to?“ 

15.10. Divadlo Jak naučit draka zpívat 

23.10. Vranovská Empiáda 

24.10. Exkurze do ZetorGallery Brno 

3.11. Vernisáž výstavy Čarovné barvy země 

5.11. Uspávání žížalek aneb loučení s podzimem 

6.11. Seminář na naší škole k výstavě Čarovné barvy země. 

13.11 Korálkování- odpolední nabídka pro šikovné ruce „ZIMA“ 

13.11. Dárky pro rodiče –malování chňapek 

20.11.  Fotografování dětí na Vánoce 

5.12. Možná přijde i Mikuláš 

16.12. Adventní setkání seniorů , vystoupení skupiny Motýlí )D( efekt 

17.12. Zdobení stromečku pro zvířátka 

19.12. Vánoční nadílka ve třídách a štědrovečerní oběd školy 

  

 

2015 

13.1. Den otevřených dveří ZŠ 

16.1.   Hudební nástroje netradičně – pan Macků 

22.1. Zápis do první třídy ZŠ 

29.1.   Den deskových her, rozdání vysvědčení za I. pololetí 

3.2.       Výrobky na výzdobu sálu na „Maškarní karneval“ 

21.3. Jarní výstava s jarmarkem 

9.3.  Jarní papírový den 

9.3.  Jarní minibazárek oblečení a hraček 

31.3. Zápis do mateřské školy 

10.4.  Noc s Andersenem 

20.4.-22.6. Plavecký výcvik 

5.5.  Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem 

15.5. S Country tanci do stodoly II. 

25.-29. 5. Škola v přírodě Penzion Vrchovina  Nové Město na Moravě 

18.6. Vystoupení skupiny Zeyferos s dravými ptáky 

22.6. Návštěva „páťáků“ v ZŠ Kuřim, Jungmannova 

23.6.               Malování na chodníku 

24.6. Pohádkový les 

          
    
  
   



10. Hodnocení a závěr 

Cílem výchovy a vzdělávání na naší škole je připravit žáky, kteří po ukončení 5. ročníku přecházejí na 
základní školy v Kuřimi nebo na víceletá gymnázia po všech stránkách. Dostanou výbornou 
jazykovou přípravu v angličtině, vyučujeme 4 hodiny týdně od 3. ročníku, v 1. - 2. ročníku mají žáci 
kroužek angličtiny, kde se seznamují s prvním cizím jazykem. Kontrolou naší práce je zpětná vazba 
od učitelů ze ZŠ Jungmannova. 

V 1. - 2. ročníku mají žáci také kroužek výpočetní techniky, kde se seznámí s prací na počítači, 
v 5. ročníku mají hodinu informatiky týdně. Svoje znalosti využívají při práci na interaktivní tabuli a při 
výukových programech v počítačové učebně. 

Protože je naše škola na vesnici, seznamují se žáci s okolní přírodou, jak se v ní a k ní chovat – 
environmentální výchova, která se prolíná všemi předměty v souladu s cíli školního vzdělávacího 
programu. Během celého roku jsou zařazeny různé projekty, součástí je  pobyt na škole v přírodě, 
kde jsou vedeni žáci k samostatnosti a odpovědnosti, ale také k týmové spolupráci. 

Od roku 2009 – po celkové rekonstrukci prošlo vnitřní vybavení základní školy (během pěti let) čtyřmi 

etapami modernizace.  

O prázdninách 2013-2014 byla zahájena I. etapa modernizace mateřské školy, také je rozdělena do 
několika etap, které budou  probíhat v prázdninovém období, aby nebyl narušen běžný provoz.  
 
Stranou nezůstala ani školní jídelna. Před začátkem školního roku byla navýšena kapacita školní 
jídelny a výdejny, počty žáků stále stoupají. 
 
Již sedmým rokem pracovala škola podle svého vzdělávacího programu „Škola poznání“.  Po celý rok 
měli žáci stále co poznávat, zkoumat, vyhledávat, objevovat. Všechny ročníky se zapojovaly do 
projektového vyučování. 
 
Celkově je v mateřské škole i v základní škole  vytvořen kolektiv vstřícných, aktivních, vzdělaných, 
ochotných pracovníků, kteří  si vzájemně pomáhají  a  spolupracují. 
 
Do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP se zapojilo letos více pracovníků, protože se 
vytvořil stabilní pedagogický kolektiv a škola také čerpala na školení  finanční prostředky z grantů pro 
ZŠ i MŠ. 
 
Velice oceňuji možnost (pro mateřské školy to bylo vůbec poprvé) vycestovat do světa (Projekt 
profesní rozvoj ped. prac. …) a sbírat tam zkušenosti, nechat se inspirovat, ale také ukázat, co 
s našimi dětmi dokážeme my v České republice.  
V ZŠ jsme měli možnost v minulých letech v projektu Ed –Twin hospitovat na různých školách ve 
Vídni, v projektu Erasmus prohloubit jazykové vzdělávání na Maltě, letos díky Výzvě 56.  (Malta je po 
Anglii centrem intenzivního jazykového vzdělávání pro studenty z celé Evropy, zejména v době 
letních prázdnin.) 
 
Naši  žáci získali během dvou let v projektu Technické školky v mateřské škole základy 
polytechnického vzdělávání. (viz výr. zpráva MŠ). 
Chceme  na to v příštím roce navázat na 1. stupni v předmětu svět práce  naším společným 
projektem MŠ a ZŠ v polytechnickém vzdělávání. 
 
Úspěšně byla provedena korekce ŠVP. ŠVP ZŠ  s přílohou pro žáky s LMP byl základem pro 
vytvoření IVP (individuálního vzdělávacího programu pro dva integrované žáky). 
 
Bez úspěchu skončila žádost o dotaci na zabezpečení vstupu do školních budov. Z Jihomoravského 
kraje byla přidělena jen 7 školám. Nicméně z investičního fondu byla po dohodě s vedením obce 
základní škola vybavena novými videotelefony, které fungují od 1.9. 2015. S investicí zabezpečení do 
mateřské školy počkáme až s novou přístavbou, kde se bude řešit celý nový vstup. 
 



Na tomto místě je třeba poděkovat panu starostovi Františku  Kšicovi a zastupitelstvu obce, kteří se 
zasloužili o to, aby naše škola odpovídala požadavkům na moderní školu 21. století. V Rakousku ve 
Vídni stále ve třídách používají Meotar  při výuce, naše škola pracuje již od roku 2009 s interaktivní 
tabulí. (O dva roky dříve než v okolních školách.) 
 
Chtěla bych poděkovat celému pedagogickému sboru, který pracoval během  loňského školního roku  
s velkým  pracovním nasazením. Zpětnou vazbou jsou úspěchy žáků, kteří pokračují ve školní 
docházce na základních školách v okolí nebo na víceletých gymnáziích. Často se za námi přicházejí 
podívat do školy a chlubí se svými úspěchy. Máme z nich radost. 
 
Děkuji všem, kteří naši školu podporovali. 
              

    Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy 

 

V Moravských Knínicích     11.10. 2015 

 




