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I.

Základní údaje o škole

Zřizovatel školy
Sídlo
Právní forma
IČ
Bankovní spojení

Obec Moravské Knínice
Kuřimská 99, 664 34 Kuřim
obec
00488216
Komerční banka Kuřim,
Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice,
okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Moravské Knínice , Kuřimská 99, 664 34 Kuřim
příspěvková organizace od 1.1. 2001
70875481
600110591
27-049 183 0227/0100
Základní škola - málotřídní

Název školy
Sídlo
Právní forma
IČ
RED IZO
Bankovní spojení
Typ školy

1. Součásti školy
Součást školy
Základní škola
Kuřimská 99
Mateřská škola I. U Školky 210
mateřská škola II. U Sokolovny 161
školní jídelna – výdejna Kuřimská 99
školní jídelna
U Školky 210
Školní družina
Kuřimská 99
E – mail (ředitelství)*
E – mail (školní jídelna)*
Dálkový přístup (www.stránky)

IZO
102 179 328
107 603 446
150 073 682
103 091 360
118 300 369

Kapacita
75
25
15
85
135
45

Telefon/fax/mobil*
530 515 068
541 264 947

541 264 948
731 187 817

info@zs-kninice.cz
jidelna@zs-kninice.cz
www.zs-kninice.cz

2. Odloučená pracoviště
Adresa odloučeného pracoviště
Mateřská škola I.
(U Školky 210, MK)
Školní jídelna
(U Školky 210, MK)
Mateřská škola ll.
(U Sokolovny 161, MK)

Telefon / mobil
541 264 947
541 264 948
799 790 980

3. Vedení školy
Funkce
Ředitelka
Zástupce ředitele

Kuřimská 99
Kuřimská 99

Jméno a příjmení
Mgr. Hana Burianová
Mgr. Vladimíra Šípková
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Telefon /mobil
530 515 068 / 731 589 354
530 515 068

vedoucí učitelka
MŠ I. U Školky 210
vedoucí školní jídelny MŠ I. U Školky 210

Věra Scholzová
Zdeňka Pleskačová

541 264 947
541 264 948

4. Provoz školy:
Součást školy
základní škola
mateřská škola I., II.
školní jídelna
školní jídelna – výdejna
školní družina

Provozní doba od - do
7.00 - 16.00
7.00 – 16.00
6.30 – 15.00
7.00 – 8.00 h, 11.00 – 15.00
7.00 – 16.00 h

5. 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, nyní je již druhým rokem školou málotřídní se třemi třídami. Budova školy má dvě podlaží.
V přízemí je jedna kmenová učebna, školní družina, šatna a kabinet. Součástí školy je odloučené pracoviště,
kde je umístěna mateřská škola I. a školní jídelna. Mateřská škola II. byla dočasně přemístěna do
upravených prostor sokolovny, kde mají děti hernu, lehárnu, kabinet pomůcek a sociální zařízení.
Žáci školy jsou rozděleni do tří tříd. Byla přijata nová paní asistentka k žákům se SVP.
V přízemí je umístěna kmenová třída, II. oddělení školní družiny, 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. Ve vestibulu byly
zřízeny šatnové skříňky pro děti, které docházejí do budovy školy na náboženství a do pěveckého kroužku
Vrabčáci.
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.
Ve školním roce 2016 - 2017 sloužil společenský sál jako školní družina pro I. oddělení pro žáky 1. ročníku.

Přízemí
Kmenová třída
V přízemí, v prostorách v minulém školním roce využívaných mateřskou školou MŠ II., byla nově zařízena
učebna pro žáky 4. a 5. ročníku. Třída je vybavena výškově nastavitelnými lavicemi a židličkami, novým
nábytkem, knihovnou, kobercem, interaktivní tabulí a novými pomůckami.
Prostory této třídy využívá nepovinný předmět náboženství k pravidelným schůzkám s Mgr. Hanou
Švábovou.
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Školní družina
V přízemí byla nově vytvořena také třída pro II. oddělení školní družiny. Tvoří ji herna vybavená novým
nábytkem se stolkem a židličkami, kabinet paní vychovatelky a sociální zařízení. V minulém školním roce
navštěvovalo II. oddělení školní družiny 18 žáků 2. a 3. ročníku.
S narůstajícím počtem žáků byla v letošním školním roce navýšena celková kapacita školní družiny z 25 na
45 dětí. Školní družina je tedy nově rozdělena na dvě oddělení. Pro I. oddělení školní družiny byla přijata
nová paní vychovatelka. Zázemí I. oddělení je umístěno v prostorách společenského sálu.
Obě oddělení pracovala samostatně – vycházky do přírody, hry na dětském hřišti, výtvarná a pracovní
činnost, ale podílela se i společně na některých akcích např. výroba vánočních přáníček pro seniory,
vánoční tvoření – pečení perníčků, pohádkový karneval ve ŠD, výroba dárkových kornoutků pro budoucí
prvňáčky, dárečky ke Dni matek, sportovní odpoledne ve ŠD, hledání pokladu v lese.
Provoz školní družiny je od 7.00 - 16.00 hodin.
Místnost školní družiny využíval v odpoledních hodinách pěvecký kroužek Vrabčáci z Moravských Knínic
ke svým zkouškám.

I. poschodí
Kmenové třídy:
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, kroužek Věda nás baví a keramika.
Současně je zde odloučené pracoviště ZUŠ Kuřim, děti se zde učí pod vedením pana učitele hru na flétnu a
klávesy.
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 PC pro učitele. Zde probíhají vyučovací hodiny, kroužek PC
v odpoledních hodinách. Součástí učebny je též barevná tiskárna. V červnu 2017 byly posíleny počítače,
které již jsou ve škole sedmým rokem. Zvýšila se jejich rychlost a zvětšil se úložný disk.
Sborovna:
Pro paní učitelky slouží sborovna na přípravu na vyučování. Je vybavena počítačem a tiskárnou s připojením
na internet. Je na stejném poschodí s učebnami.
Paní asistentka pedagoga využívá k přípravě na vyučování místnost zázemí jeviště, tedy malou družinu.
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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
I. oddělení školní družiny je umístěno ve společenském sále, kde se využívají 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.
V minulém školním roce navštěvovalo I. oddělení školní družiny 20 žáků 1. ročníku.
Několikrát do roka prostory společenského sálu využívá oddíl skautů z Moravských Knínic (vánoční besídka
a pod.)
Školní jídelna:
Samostatná místnost v II. patře je prostorná, světlá. Žáci školy se stravují průběžně podle ukončení
vyučování.
Školní jídelna – výdejna I.:
Obec zřídila dovoz obědů autem do základní školy ze školní jídelny do výdejny v termoportech. Po navýšení
kapacity byly dokoupeny další gastronádoby 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 na pořádání kulturních akcí, jako
jsou divadelní představení pro ZŠ a MŠ, besedy, koncerty, výstavy, školní vystoupení a jiná shromáždění.

Ostatní prostory
Škola nemá svoji tělocvičnu a školní dvůr, proto také využívá tělocvičný sál sokolovny Sokola v Moravských
Knínicích k výuce tělesné výchovy a travnaté hřiště fotbalového oddílu.

Kapacity pracovišť ZŠ a MŠ
S narůstajícím počtem žáků byly k 1. 9. 2016 navýšeny kapacity všech pracovišť (kromě MŠ).
Přehled:
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K 1. 9. 2016 byla navýšena kapacita pro školní rok 2016-2017:
-

základní školy z 55 na 75 žáků

-

školní družiny z 25 na 45 dětí

-

školní jídelny z 110 na 135 strávníků

-

školní jídelny – výdejny I. z 75 na 85 stravovaných

-

Bylo zřízeno nové místo výkonu činnosti v sokolovně:

-

Mateřská škola II.

-

Školní jídelna – výdejna II. 15 dětí

-

Výuka hodin Tv

Ve školním roce 2016 - 2017 nastoupilo ke školní docházce 62 žáků. K 26. 9. 2017 přešli dva žáci do
speciální školy v Tišnově. V pololetí se jeden žák odstěhoval do Drásova a jeden žák přešel do ZŠ v Kuřimi.
Školní rok dokončilo 58 žáků. K zápisu do prvního ročníku se zapsalo 9 žáků, rodiče jednoho žáka požádali o
odklad školní docházky. Do šestého ročníku do ZŠ Jungmannova v Kuřimi přestoupilo 8 žáků, dvě žákyně
budou pokračovat na víceletých gymnáziích. K 1. 9. 2017 přecházejí dva žáci z 1. ročníku do jiných škol
v Brně. Do pátého ročníku přestoupil z Brna jeden žák. V září 2017 zahájí školní docházku 56 žáků.

Školní rok 2016-2017
Škola zajišťuje výuku na málotřídní škole v Moravských Knínicích ve třech třídách již druhým rokem.
V I. třídě se učili jen žáci 1. ročníku - 20 žáků. Ve II. třídě se učili žáci 2. a 3. ročníku a s nimi společně 1 žák
s LMP – 23 žáků, který měl pro svou výuku asistenta pedagoga, a ve III. třídě žáci 4. a 5. ročníku a s nimi
společně 1 žák s LMP – 19 žáků. Celkem ve škole bylo 62 žáků. K 26. 9. 2017 přešli dva žáci do speciální
školy v Tišnově.
Složení tříd bylo potom následující:
I.

třída 20 žáků

II.

třída 22 žáků

III.

třída 18. žáků

K 1. 4. 2017 bylo jednomu žákovi v 1. ročníku přiznáno podpůrné opatření 3. stupně s asistentem
pedagoga, který nastoupil 10. 4. 2017.
Kapacita, počet tříd/oddělení, počet dětí/žáků, průměr/třída
Škola/odlouč. pr./část
Základní škola
Školní družina

Kapacita
75
45

Počet tříd/oddělení
3
2
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Počet dětí/žáků
58
38

Průměr/třída
19,33
19

Mateřská škola celkem:
Mateřská škola I.
(U Školky 210)
Mateřská škola II.

40
25
15

(U Sokolovny 161)

2

40

20

1

25

25

1

15

15

Školní jídelna MŠ
Zapsaní strávníci (k 30. 10. 2016)
Děti školy
Děti jiných škol
Pracovníci školy
Cizí strávníci
Celkem

Školní jídelna
25
0
4
0
29

Školní jídelna – výdejna ZŠ a MŠ
Zapsaní strávníci (k 30. 10. 2016)
Děti školy ZŠ
Děti MŠ II.
Pracovníci školy ZŠ a MŠ
Cizí strávníci
Celkem

Školní jídelna- výdejna
62
15
8
0
71
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II.

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

Školní vzdělávací program ZV
Školní vzdělávací program ZV
s přílohou pro žáky s LMP

„Škola poznání“, od 1. 9. 2007
„Škola poznání“, od 1. 9. 2013

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
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Přehled oborů vzdělání
Čj
Aj
M
I
PrvPřVl
Hv
Vv
Tv
Svět práce
Celkem
Vysvětlivky:

1.
7+2
4
0
2
1
2
2
1
21

2.
7+2
4
0
2
1
2
2
1
21

3.
7+1
3+1
4+1
0
3
1
1
2
1
25

4.
7+1
3+1
4+1
0
3
1
1
2
1
25

5.
7+1
3+1
4+1
1
2+1
1
1
2
1
26

Disp.
+ 7D
+ 3D
+ 3D
+ 1D

14 D

RVP
35
11
20
1
12
5
7
10
5
104

ŠVP
42
12
23
1
13
5
7
10
5
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 dvě 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 druhé 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.
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V srpnu 2013 schválila pedagogická rada doplněk č. 3 k ŠVP ZV Škola poznání a ŠVP ZV s přílohou pro žáky
s lehkým mentálním postižením.
Součástí ŠVP ZV je souhlas rodičů s plaveckým výcvikem.
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III.

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

Pedagogický sbor ZŠ tvoří ředitelka, tři učitelky, dvě vychovatelky ŠD a asistentka pedagoga. Pedagogové
v základní škole v roce 2016 - 2017 byli 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 a tři učitelky. Pedagogové v mateřské škole v roce
2016 - 2017 byli plně aprobovaní a kvalifikovaní. Pedagogové se vzdělávají dle plánu DVPP a jiných
nabídek.

Počet pracovníků školy
Pracovní zařazení
ZŠ - Pedagogičtí pracovníci - celkem
z toho: učitelé
ředitel školy
Zástupce ředitele/ učitel
asistent pedagoga
vychovatel

Fyzické osoby
7
2
1
1
1
2

Přepočtené na plně zaměstnané
5,1
2,0
1,0
1,0
0,5
0,6

MŠ - Pedagogičtí pracovníci - celkem
z toho: učitelé

4
4

3,5
3,5

ZŠ a MŠ – Správní zaměstnanci - celkem
z toho: účetní (hospodářka)
pracovníci ŠJ
ostatní nepedagogičtí prac.

6
1
3
2

4,8
0,5
2,5
1,8

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků ZŠ

Celkový počet PP
z toho odborně kvalifikovaných

Fyzický /přepočtený
7/6
7
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Fyzický v %/přepočtený v %
100% /
80%
100%

Věkové složení pedagogických pracovníků ZŠ
Věk
do 35 let
35 – 50 let
nad 50 let
důchodci
Celkem

Ženy
2
3
1
1
7

Muži
0
0
0
0
0

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků MŠ

Celkový počet PP
z toho odborně kvalifikovaných

Fyzický /přepočtený
4/ 3,5
4/3,5

Fyzický v %/přepočtený v %
100% / 82%
100%

Věkové složení pedagogických pracovníků MŠ
Věk
do 35 let
35 – 50 let
nad 50 let
důchodci

Ženy
0
3
1
0

Muži
0
0
0
0

Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků
(včetně řídících pracovníků školy)
Základní škola
Datum
29. 8. 2016
31. 8. 2016
20.10. 2016
7. 12. 2016
13. 2. 2017
24. 2. 2017
27. 2. 2017
1.3. 2017
26. - 27. 4. 2017

Typ kurzu/školení
MAS Brána Brněnska - školení pro pedagogy
„Kuřimsko“
Školení BOZP
Seminář SPC k nové vyhlášce č. 27
Hospitace učitelů na ZŠ ve Vídni
Projekt „Rozvoj pregramotnosti v MŠ“ s Pdf
MU
Aktuální právní předpisy v rámci školské
legislativy JUDr. Poláková
Setkání ředitelů málotřídních škol Brno

Počet zúčastněných
Bur. Šíp. Proch, Val., Star.,
Přikryl., Rotrekl.
Bur. Šíp. Proch, Val., Star.,
Přikryl., Rotrekl.,
Bur.
Burianová
Burianová
Burianová
Burianová

Hospitace učitelů na ZŠ ve Vídni

Šípková

Seminář pro ředitele Šablony - Výzva 22

Burianová

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Moravské Knínice 2016 - 2017

28. 4. 2017

Projekt „Rozvoj pregramotnosti v MŠ“v Praze

14. 6. 2017

Projekt Rozvoj pregramotnosti v MŠ
čtenářství PF Brno
14. 6. 2017 Využití písní a videa ve výuce AJ
6.5.
2017 Vých . poradce
4. 7. 2017 Změny v legislativě – Zák. o ped. prac.
30. 8. 2017 Semináře o komunikaci a klima třídy,
asertivita „Santon Brno MAS“
31. 8. – 1. 9. 2017 Sfumato – splývavé čtení, Praha

Burianová
Burianová

Šípková, Procházková
Procházková
Burianová
Bur., Šíp., Rotrekl.,
Rozman.
Procházková

Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků
(včetně řídících pracovníků školy)
MATEŘSKÁ ŠKOLA I. a II.
Typ kurzu/školení

Počet zúčastněných

29. 8. 2016

MAS Brána Brněnska

Matějková, Kozinová,
Dufková, Scholzová

31. 8. 2016

BOZP

Scholz., Duf., Koz., Mat.

18. 10. 2016

Edulab – digitalizace MŠ Brno

Matějková, Dufková

24. 10. 2016

Konference MAS Brána Brněnska

Kozinová

11. 4. 2017

Rozvíjení smyslového vnímání „Hanka
Švejdová“

Scholzová, Dufková

28. 4. 2017

Projekt Pregramotnost v MŠ konference pěti
vysokých škol v Praze

Burianová

13. 6. 2017

Projekt Pregramotnost v MŠ - matem.
program. Pdf MU Brno

Kozinová

14. 6. 2017

Projekt Pregramotnost v MŠ – čtenářská
pregram. Pdf MU Brno

Matějková, Burianová

15. 7. 2017

Jak si inovovat svůj ŠVP Blansko

Kozinová

30. 8. 2017

Semináře o komunikaci a klima třídy,
asertivita „Santon Brno MAS“

Duf., Scholz.

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Moravské Knínice 2016 - 2017

ŠKOLNÍ JÍDELNA a SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI
Datum

Typ kurzu/školení

Počet zúčastněných

29. 8. 2016

Seminář „Skutečně zdravá škola“

Pleskačová, Rauschová

31. 8. 2016

Školení BOZP

Plesk., Rausch., Šil.,
Šoj., Ammari, Rom.

20. 10. 2016

Školení pro pracovníky jídelen

Plesk.,

20. 10. 2016

Školení hygiena a stravování

Plesk., Rausch., Šíl.,
Ammari

15. 3. 2017

Hygienické minimum

Šílová

16. 3. 2017

Hygienické minimum a Nové trendy vaření

Pleskačová, Rauschová

30.8. 2017

Stravování a dietní vaření Santon Brno

Plesk., Rausch., Ammari

Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/2017 nastoupili na školu: 1
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/2017 nastoupili na školu: 1
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/2017 odešli ze školy: 1
.
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IV. Údaje o zápisu k předškolnímu a základnímu
vzdělávání a následném přijetí do školy, individuální
integrace
Zápis k předškolnímu vzdělávání (MŠ) pro školní rok 2017/2018
Počet zapsaných dětí celkem
16
z toho dívky
12
chlapci
4
Počet volných míst celkem
Celkem přijato
z toho dívky
chlapci
Celkem nepřijato z důvodu naplnění kapacity
k 31. 8. 2017
Celkem počet odvolání
Z toho záporně vyřízených
kladně vyřízených

11
11
8
3
4
0
0
0

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 proběhl dne 3. 5. 2017 v době
od 13 do 16 hodin v základní škole.
K 31. 8. 2017 rodiče 1 přijatého dítěte žádost zrušili, proto bylo přijato dítě, které je dále v pořadí podle
kritérií. Jedno dítě ukončilo PV v MŠ a jedno mu byl zamítnut odklad školní docházky. Na jejich místa byly
přijaty děti v pořadí podle kritérií. Celkem tedy nebyly přijaty 4 děti z Moravských Knínic, všechny jsou
mladší 3 let.
Ukončení předškolního vzdělávání 16-17
Počet dětí
11
9
1
1

Počet předškoláků celkem
z toho: nástup k povinné školní docházce v MK
odklad povinné školní docházky
nástup do jiné ZŠ

Zápis k základnímu vzdělávání (1. ročník ZŠ) pro školní rok 2017/2018
Počet zapsaných dětí celkem
z toho dívky
chlapci
Celkem přijato k PŠD
z toho dívky
chlapci
Odklad školní docházky
z toho dívky
chlapci
Nástup do jiné ZŠ
z toho dívky
chlapci
Celkem počet odvolání
Z toho záporně vyřízených
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11
1
10
9
1
8
1
0
1
1
0
1
0
0

kladně vyřízených
0
Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017 - 2018 proběhl dne 11. 4. 2017 v době
od 13 do 16 hodin v základní škole.
V roce 2017 - 2018 nastoupí do 1. třídy 9 žáků.

Výsledky výchovy a vzdělávání ve školním roce 2016-2017
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků: Počet žáků: 58. Děvčat: 27, Chlapců: 31
Ročník

Počet Prospělo
žáků s vyznamenáním

Prospělo
bez vyzn.

Neprospělo

Opakují

1.

19

17

2

0

0

2.

13

12

1

0

0

3.

9

9

0

0

0

4.

7

7

0

0

0

5.

10

8

2

0

0

Celkem za I. stupeň

58

53

5

0

0

Průměrný prospěch žáků školy je 1,18, celková absence 2 198 h, průměr na žáka je 37,90 h.
Prospěch žáků je téměř stejný 1,18 jako v předchozím roce, počet zameškaných hodin je o 3 hodiny na
žáka vyšší než v loňském roce. Žáci z 5. ročníku (8) odešli na ZŠ Jungmannova v Kuřimi, dvě žákyně na
víceletá gymnázia.
2. Snížený stupeň z chování: 0
3. Neomluvené hodiny: 0

Individuální integrace
1. Ve školním roce 2016-2017 navštěvovali základní školu 2 žáci s lehkým mentálním postižením
a s 1 asistentem pedagoga. Vyučováni byli podle ŠVP ZV s přílohou pro žáky s LMP.
Dne 26. 9. 2016 oba žáci přešli do speciální školy v Tišnově.
2. Stav k 1. 4. 2017
Typ postižení
SVP
SVP
ADHD

Počet dětí
8
1
2

Počet AP
0
0
1

Podpůrná opatření
1. stupeň 8x
2. stupeň 1x
2. stupeň 1x

Ve třídě byli dva žáci s ADHD. Na začátku školního roku byl vypracován PLPP Plán pedagogické
podpory pro jednoho žáka s ADHD. Po vyhodnocení byl poslán na vyšetření do PPP. K 1. 4. 2017 mu
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bylo přiznáno podpůrné opatření PO 3. stupně s asistentem pedagoga. Nová asistentka k němu do
třídy nastoupila k 10. 4. 2017.
3. Do PPP byli na základě PLPP plánu pedagogické podpory posláni další žáci z 2. a 3. ročníku. V dalším
školním roce budou na škole pracovat jedna asistentka pedagoga pro žáka v 1. ročníku a jedna
asistentka pedagoga pro žáka 2. ročníku.
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V. 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
Výchovný poradce
Školní metodik prevence

Fyzický počet Kvalifikace, specializace
1
VŠ
VŠ
1

Školní metodik EVVO

1

VŠ
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Dosažené vzdělání
VŠ
VŠ
VŠ

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

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

Účasti školy v soutěžích, olympiádách
Matematické soutěže:
PYTHAGORIÁDA
Naše škola se letos zapojila do dvou matematických soutěží. Na začátku kalendářního roku to nejprve byla nově
Pythagoriáda, což je matematická soutěž pro žáky pátých tříd (v našem případě). Jedná se o řešení patnácti příkladů
na prostorovou představivost a logické uvažování v průběhu 60 minut. Školní kolo proběhlo v pondělí 30. ledna 2017.
Zúčastnilo se ho celkem 8 žáků 5. ročníku a 5 zájemců též bylo ze 4. ročníku. Úspěšnými řešiteli se mohli stát ti
počtáři, kteří získali alespoň 10 bodů. Dvěma žákům (viz níže) se to podařilo.

Antonie Pekaříková, 5. ročník

10 bodů

Martin Kaláb, 4. ročník

10 bodů

MATEMATICKÝ KLOKAN
Druhou soutěží byl již tradičně Matematický klokan. Jedná se o mezinárodní soutěž s netradičními
matematickými úlohami rozdělenou do několika kategorií. Nás se týkají dvě kategorie – Cvrček pro žáky 2. a
3. ročníku a Klokánek pro žáky 4. a 5. ročníku. Školní kolo proběhlo po návratu z jarních prázdnin v pondělí
20. března 2017. Zde je přehled nejlepších řešitelů:
Kategorie Cvrček (celkem 20 žáků 2. a 3. ročníku, maximální možný počet bodů 90)
1. místo

Anna Císařová 3. roč.

63 bodů

2. místo

Martin Stehno 3. roč.

58 bodů

3. místo

David Zeman 3. roč.

53 bodů

Kategorie Klokánek (celkem 16 žáků 4. a 5. ročníku, maximální možný počet bodů 120)
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1. místo

Antonie Pekaříková 5. roč.

109 bodů

2. místo

Martin Kaláb 4. roč.

104 bodů

3. místo

Karolína Jindřichová 5. roč.

94 bodů

Účast dětí, školy a pedagogů na životě obce 2016/2017
Název akce
Školní hrátky
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
Lesní hrátky
Pohádkový les
Školní hrátky
Dne 5. září 2016 proběhla na fotbalovém hřišti každoroční akce Školní hrátky, tentokrát na téma Vodní
svět. Cílem akce byla adaptace nových žáků z 1. ročníku. Děti se nejen seznámily se svými staršími
spolužáky, ale také si poprvé vyzkoušely, jak funguje organizace soutěží a her při školních akcích. Na osmi
stanovištích si pak děti rozdělené do skupin napříč věku užívaly sportovně i vědomostně laděné úkoly.

Drakiáda XII. ročník
V neděli 25. září 2016 na Hásově kopci začala opravdu úderem třetí hodiny Drakiáda. Děti, tatínci a
maminky se snažili, aby právě jejich drak vyhrál jednu z vyhlášených kategorií. Diplomy a ceny byly
připraveny pro všechny účastníky a zase za rok: Vzhůru do oblak!
Uspávání zvířátek XIII. ročník - lampionový průvod aneb loučení s podzimem
Ve škole i v mateřské škole se děti účastnily již tradičně s přicházejícím podzimem projektu „Uspávání
myšek“. Děti poznaly způsob života hlodavců, vyzdobily si třídu a vyrobily si myšky, malovaly obrázky
myšek a nachystaly si pod vedením paní učitelek kulturní program pro rodiče na školní zahradu.
Ve čtvrtek v podvečer 3. listopadu 2016 se před školou sešli rodiče s dětmi, prarodiče a kamarádi a
společně se v průvodu s krásnými a často originálními lampiony všichni odebrali k budově mateřské školky.
Na venkovním pódiu uspávali postupně myšičky nejprve děti z MŠ a pak také žáci ZŠ. Akci podpořilo hezké
počasí a všichni odcházeli domů spokojení. Vše probíhalo ve spolupráci s obcí Moravské Knínice (osvětlení,
ozvučení).
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Minibazárek dětského oblečení a potřeb
Dvakrát během školního roku se společenský sál proměnil v prodejní místo a nabídl spoustu pěkného
oblečení pro děti, sportovního vybavení a hraček. Paní učitelka Šípková společně s paní vychovatelkou
Staroštíkovou zorganizovaly zimní a jarní bazárek.
Velký papírový den
Škola se přihlásila do celostátní akce sběru starého papíru firmou REMAK, 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 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
Ve čtvrtek 1. prosince 2016 se ve společenském sále školy shromáždili senioři z Moravských Knínic. Učitelé
s dětmi pro ně připravili předvánoční program s nádechem Adventu. Program byl pestrý. Nejmladší děti
měly nacvičeno pásmo v duchu lidové slovesnosti. Druhá třída si připravila divadelní představení s názvem
„Jak se ořechová skořápka plavila na Vánoční ostrovy“. Nejstarší žáci do svého programu zařadili od
každého žánru kousek a dokonce se pochlubili i anglickým textem vánoční písně. Diváci odcházeli
s úsměvem na rtech a doufáme, že byli skutečně příjemně předvánočně naladěni.
Možná přijde i Mikuláš
Tradiční akce, kdy děti očekávají příchod Mikuláše s nadílkou. Tuto akci zajišťují žáci nejstaršího ročníku pro
žáky školy i pro děti v obou třídách mateřské školy. Mikuláš s průvodem čertů a andělů potěšil i maminky
s dětmi v sokolovně v Moravských Knínicích.
Maškarní karneval
Po ostatkové zábavě v neděli 26. únoru 2017 proběhl dětský maškarní karneval, který si vzaly na starost
maminky ze SRPŠ - paní Bravencová, Helanová a Nedomová. Výtěžek byl rozdělen spravedlivě mezi
základní školu a mateřskou školu.
Velikonoční jarmark - 14. ročník
V neděli 9. dubna 2017 se konal již 14. ročník tradiční jarní výstavy spojený s jarmarkem. Kulturní
vystoupení a prodej dětských prací jsme opět letos umístili do sálu sokolovny. Jarmark byl zahájen
v 10.00 h milým velikonočně laděným vystoupením dětí z mateřské školy. Jarní náladu pak umocnili svým
vystoupením žáci základní školy. Po kulturním programu návštěvníci měli možnost si zakoupit jarní a
velikonoční výrobky dětí a paní keramičky. Děkujeme Sokolu Moravské Knínice za pronájem sálu a rodičům
za pomoc při úklidu.
Výtěžek z jarmarku použije ZŠ a MŠ opět příští rok na nákup výtvarných potřeb dětí a žáků.
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Přírodní stezka aneb „Lesní hrátky“
V letošním školním roce jsme opět navázali spolupráci s Mysliveckým spolkem Sychrov se sídlem
v Moravských Knínicích, který pro žáky naší školy zorganizoval dvě akce. Na podzim naučnou stezku
přírodou a plnění úkolů. Druhou akcí byl „Den dětí s myslivci“, kde se žáci seznámili s chovem loveckých
psů a měli možnost si zastřílet ze vzduchovky. Nejlepší střelci si vystříleli diplomy, věcné ceny včetně
pohárů. Obě akce byly velmi zdařilé a měly kladný ohlas u dětí.
Pohádkový les
Na konec června 20. 6.2017 připravili bývalí žáci naší školy pod vedením Zuzky Večeřové Pohádkový les.
Jak se vyjádřily paní učitelky ze školy i ze školky, letošní rok „byl obzvláště vydařený“.
Stanoviště v okolí Moravských Knínic byla obklopena pohádkovými bytostmi, plná úkolů a v cíli čekaly na
děti diplomy a sladkosti. Děkujeme všem organizátorům.
Návštěva ZŠ Jungmannova Kuřim
Měsíc červen je ve znamení blížícího se konce školního roku. Pro žáky pátého ročníku to také znamená
poslední měsíc ve škole v Moravských Knínicích. Řada z nich nastupuje do 6. třídy na ZŠ Jungmannova,
kterou jsme v pondělí 26. června 2017 navštívili. Děti se seznámily s prostředím školy, nahlédly do jídelny,
tělocvičny a do třídy, která je přivítá v následujícím školním roce 2017/2018.

Kroužky při základní škole
Název kroužku
Základy angličtiny DDM
Kuřim
Zpěváci DDM Kuřim
Keramika (pro ZŠ)
Náboženství ŘK
ZUŠ
Sportík
ZŠ
Věda nás baví

Počet skupin

Počet žáků

Vedoucí kroužku

1

13

Mgr. Šípková

1
2
1
1
2
1

18
7
10
12
12

Mgr. Bravencová
Pí. Živnová (platí nájem)
Mgr. Švábová
Pan Ziegler
Mgr. Bravencová

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
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SSŠ Brno, Hybešova – DVPP, Objednávka učebnic
Fain papír Kuřim – kancelářské potřeby
MěÚ Kuřim – odbor školství
MAS Brána Brněnska a Boskovicka
Mě Knihovna Kuřim besedy pro děti a žáky
Masarykovo muzeum Hodonín – Mikulčice
Autoškola Navrátil Brno
Plavecká škola Kuřim
MDD Kuřim – zájmové kroužky

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.
Občanská a zájmová sdružení - TJ Sokol Moravské Knínice – sport, divadlo, 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, apod.
Spolupráce s okolními mateřskými a základními školami
Na naší škole se scházíme k diskuzi nad různými tématy, které zajímají ředitelky a paní učitelky okolních
mateřských škol. Sdílení dobrých praxí – neformální setkávání ředitelů a předávání si zkušeností.
PPP Brno Hybešova,
Pravidelná setkání s paní Mgr. Lenkou Cupalovou – informace o novinkách v oblasti prevence v PPP v Brně.
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, Dr. Procházka, konzultace pro asistenty
pedagoga a děti s postižením ze základní školy.
OSPOD Kuřim
Oddělení sociálně právní ochrany dětí – paní Sojková.
MAS Brána Brněnska a Boskovicka
Dvouletý projekt technické školky, viz VZ MŠ, Zapojení do projektu a vzdělávání MAS.
Masarykovo muzeum Hodonín – Mikulčice
Pořádá výtvarnou soutěž Čarovné barvy země, viz níže.
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Dopravní výchova Amavet Brno
Letos opět pokračovala spolupráce s Centrum AMAVET - Junior Brno. Pod vedením paní Čížkové žáci 4. a 5.
ročníku absolvovali teoretickou a následně praktickou část dopravní výchovy nejprve na podzim a poté na
jaře, kdy součástí výuky bylo též řešení testu a předvedení dovedností při jízdě na kole. Odměnou byl
průkaz cyklisty pro žáky 4. ročníku. Všichni žáci pak obdrželi dárečky s reflexními prvky.
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.
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VII.

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

6. Spolupráce na projektech, zapojení školy do projektů
(včetně mezinárodních projektů a mezinárodní spolupráce)
Noc s Andersenem 31. 3. 2017
Olympijský běh 21. 6. 2017
Projekt Pregramotnost v MŠ

Čtení společně s dětmi a s úkoly,
přenocování ve škole.
Školní olympijský běh, motivace
dětí k pohybu.
Předčtenářská gramotnost a
přechod žáků do základní školy

Noc s Andersenem
Vedoucí projektu: Mgr. Vladimíra Šípková, Mgr. Lucie Procházková
Ani letošní školní rok jsme si nenechali utéct možnost společného setkání ve škole nejen v denních ale též
ve večerních a dokonce i v nočních hodinách. Opět jsme se přihlásili, a to již po sedmé, do mezinárodního
projektu Noc s Andersenem. Jedná se o akci, kterou české knihovny a další do projektu zapojené instituce
ve střední Evropě chtějí povzbudit zájem dětí o čtení. Dnešní děti upřednostňují televizi, mobil, tablet apod.
Proto každá činnost spojená s knihou či čtením samotným je pro ně čím dál tím prospěšnější a důležitější.
Naším cílem je dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství a zábava. Termín
nocování se vztahuje k výročí narození dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena. Společně jsme se
všichni sešli v pátek večer 31. března 2017. Naše škola se přemístila do Třeskoprsk a hlavními aktéry zde
byli členové Čtyřlístku – Fifinka, Myšpulín, Bobík a Pinďa, díky kterým děti nahlédly do kuchyně, laboratoře,
do Vesmíru, do sklepení, procestovaly kus země, zahrály si na detektivy a hlavně se pořádně bavily.
Maminky a babičky napekly dětem spoustu buchet ke snídani. Rozloučili jsme se v sobotu ráno.
Olympijský běh
Vedoucí projektu: Mgr. Lucie Procházková
Dne 21.6.2017se naše škola zapojila do celostátně vyhlášené akce Školní olympijský běh, jehož cílem bylo
motivovat děti k prožitku účasti na Olympijské běžecké trati a přiblížit jim hlavní myšlenku olympiády –
není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Všechny děti statečně uběhly 500m a obdržely od pořadatelů malé
odměny. Akce se setkala s nadšením všech zúčastněných.

Projekt „Projekt Podpora pregramotnosti v předškolním vzdělávání“
Vedoucí projektu: Mgr. Hana Burianová, Bc. Pavlína Kozinová, Bc. Petra Matějková
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V letošním roce se mateřská škola zapojila do projektu organizovaném Pdf MU Brno pod vedením PhDr.
Zory Syslové, PhD. Brněnská univerzita se ve spojení s pěti univerzitami v ČR věnuje tématu zvýšení
pregramotnosti v mateřských školách. Jedná se o čtenářskou a matematickou pregramostnost a přechod
dětí z mateřské školy do základní školy.
Projekt Podpora pregramotnosti v předškolním vzdělávání (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663) je
realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 02.3 Rovný přístup ke
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání se specifickým cílem 02.3.68.1 Zvýšení
kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Projekt se zaměří na rozvoj profesních kompetencí učitelů MŠ a studentů v oblasti předškolní didaktiky s
dopadem na provázanost předškolního a primárního vzdělávání. Projekt prostřednictvím tzv. společenství
praxe umožní propojovat nejnovější vědecké poznatky a aktuální zkušenosti učitelek MŠ, čímž lze ověřit
doporučené didaktické postupy přímo v praxi, aplikovat aktuální vědecké poznatky do předškolního
vzdělávání, zobecnit získané praktické poznatky atd. Projekt umožní sdílení zkušeností a obohacování všech
aktérů v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti, které by zohledňovaly individuální přístup k
dětem a reagovaly by na zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání.
Dále nabízí učitelům mateřských škol a studentům oboru Učitelství pro mateřské školy prostor pro
reflektovanou výměnu zkušeností (např. formou sdílení zkušeností pedagogické praxe, videozáznamů
inovativních prvků předškolního vzdělávání) tak, aby jejich působení nebylo založeno především na
prakticismu (zkušenostech, intuici atd.), ale na nejnovějších poznatcích obecné, předškolní a speciální
pedagogiky, psychologie a jednotlivých oborových didaktik.
Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím společenství praxe propojit pedagogickou praxi a akademické
prostředí, a tím podpořit rozvoj profesních kompetencí učitelů MŠ a studentů oboru Učitelství pro MŠ
(pedagogicko-psychologických, didaktických, diagnostických atd.). Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality
předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ prostřednictvím tzv. společenství
praxe učitelů MŠ, speciálních pedagogů, psychologů, oborových didaktiků a didaktiků předškolního
vzdělávání. Vést děti k podpoře čtenářských strategií se zřetelem k porozumění, motivovat děti ke
čtenářství, podporovat práci s knihou, vlastní projekty, spolupracovat mezi rodinou a předškolním
zařízením a podporovat rozvoj raných čtenářských dovedností.
Projekt „Technické školky“ aneb „Technická družinka“
Vedoucí projektu: Klára Rotreklová
Třída předškolních dětí MŠ II. v ZŠ a MŠ v Moravské Knínice (15 dětí) pracuje již pátým rokem na projektu
„Technické školky“. Cílem projektu je podpořit v dětech již od předškolního věku zájem o technické obory,
podporovat a rozvíjet jejich technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti.
První dva roky 2013-2015 byl projekt financován z místní MAS Brána Brněnska, další roky přispívá svými
prostředky škola a obec.
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Po ukončení oficiálního projektu realizovaného za podpory České manažerské asociace, Pracovníků
společnosti Prefa Brno a VUT Brno, MAS Boskovicka a MAS Brána Brněnska a obce Moravské Knínice, si
naše MŠ vytváří vlastní dílčí projekty s tématikou dopravních prostředků.
Děti se v rámci projektu učí spolupracovat, zlepšují svoje manuální dovednosti, jemnou i hrubou motoriku,
při prezentacích své práce také komunikační dovednosti. V neposlední řadě děti projektové úlohy velmi
baví.
Na dovednosti z „Technických školek“ volně navázala paní vychovatelka Rotreklová, která má na starosti
první oddělení školní družiny a začala s dětmi (absolventi technických školek) vyrábět různé dopravní
prostředky nebo autodráhu, hrad z kartonů.
Projekt „Brick by brick “
Vedoucí projektu: Mgr. Hana Burianová
Projekt „Brick by brick “ aneb vzdělávání prostřednictvím kostek „LEGO“. Děti a žáci hledají vhodná řešení
nabídnutých problémů přiměřeně věku pod vedením zkušených lektorů. Během jedné hodiny se v březnu
žáci z 1. ročníku dostali k tradičním kostkám „Lego Duplo“. Dostali za úkol vytvořit dopravní prostředek –
autobus a fantazii se meze nekladly. Z dané stavebnice je možné vytvořit asi 70 sestav. Pro starší ročníky
ZŠ bylo připraveno Lego – technik. Kurz Lega plánuje škola otevřít pro zájemce od října příštího školního
roku.

Zapojení do školních projektů a aktivit
Letní škola v přírodě „V pohodě ve vodě“
Vedoucí: Mgr. Hana Burianová
Projekt nazvaný tentokrát „V pohodě ve vodě“ začal kolektiv učitelek připravovat již na počátku školního
roku a téma vodního světa bylo využito již při akci Školní hrátky a na maškarním karnevale v únoru.. Rovněž
výuka byla příležitostně motivována tímto tématem. Škola v přírodě se uskutečnila v týdnu 22. 5. – 26. 5.
2017 v Šafránkově mlýně v obci Drahotín na Českomoravské vrchovině. Žáci byli tradičně rozděleni do
skupin a každý den poznávali postupně zákonitosti, krásy a rozmanitost vodní říše. Do projektu byly
zařazeny aktivity sportovní, vědomostní, výtvarné a tvořivé, stejně jako aktivity rozvíjející sociální a
komunikační vazby mezi žáky. Ubytování, strava, prostory pro výuku a krásné prostředí areálu kolem
objektu a v neposlední řadě trpělivý personál tvořily příjemné zázemí pro veškerou naši činnost. Podrobně
o činnostech na škole v přírodě pojednává příslušná zpráva.
Projekt Uspávání MYŠEK
Vedoucí projektu: Mgr. H. Burianová, Mgr. V. Šípková, Mgr. L. Procházková
MŠ I. : Scholzová, MŠ II. : Kozinová
V mateřské i základní škole se žáci účastnili projektu „Uspávání myšek“, kde se seznámili s daným zvířátkem
a sledovali jeho způsob života. Lampiónový průvod vychází vždy od základní školy, je ukončen krátkým
programem dětí z mateřské školy a žáků ze základní školy na zahradě mateřské školy.
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Projekt „Možná přijde i Mikuláš…“
Vedoucí projektu: Mgr. V. Šípková
Tradičně žáci 5. ročníku chystají úkoly pro mladší spolužáky v základní škole, 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 „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 a zelenina 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. Jednou do roka má škola nárok na tzv. doprovodné opatření. Objednáme si bedýnky
s namixovaným ovocem a zeleninou a spojíme do projektu. Celá škola ochutnává a projekt slouží k bližšímu
seznámení i s cizokrajným ovocem a zeleninou.

7. Realizované projekty financované školou, zřizovatelem, z cizích
zdrojů ZŠ
Název projektu
Projekt Podpora pregramotnosti v předškolním vzdělávání“

Financování*
škola
zřizovatel
ne
ne

Škola si podala žádost o projekt Výzva 22, která by měla vejít v platnost od 1. 9. 2017.
Doplňková činnost realizovaná školou - nemáme.
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cizí zdroje
ano

VIII.

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

Název kontroly
23. - 26. 9. 2016 Kontrola ČŠI

Škola se účastnila bleskových šetření
vyhlášených ČŠI.
Celostátní testování žáků 5. ročníků v květnu.
Finanční kontrola

Kontrolní orgán

Výsledek kontroly

ČŠI

Dvě stížnosti byly neoprávněné
a jedna neprokazatelná.

Finanční komise
obce MK.

V pořádku

Audit
Kontrola BOZP
Kontrola hasicích přístrojů
Kontrola herních prvků na školní zahradě a
pískoviště 1x ročně
15. 10. 2016, 14. 6. 2017

Školská rada
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V pořádku
V pořádku
V pořádku, vyměněny staré
přístroje za nové.
V pořádku. Herní prvky byly
natřeny o prázdninách.
Schváleno.

IX.

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

Aktivity školy - Přehled akcí školy 2016 - 2017
7. 9. 2016
8. 9. 2016
9. 9. 2016
25. 9. 2016
26. 9. 2016
27. 9. 2016
27. 9. 2016
29. 9. 2016
3.10. 2016
11.10. 2016
12.10. 2016
14.10. 216
3.11. 2016
25.11. 2016
1.12. 2016
5.12.
12.12. 2016
19.12. 2016
21.12.
22.12.

Třídní schůzky SRPŠ v ZŠ
Třídní schůzky SRPŠ v MŠ
Školní hrátky - adaptační den pro žáky školy
Drakiáda na Hásově kopci
Velký papírový den - podzim
Výchovný koncert
pan Janeček
Dopravní výchova teorie - 4. a 5. ročník
Dopravní výchova praxe - 4. a 5. ročník
Podzimní minibazárek oblečení a hraček
Hudební nástroje pan Macků
Zdravotní výchova pro 5. ročník v ZŠ Drásov
Přírodní stezka aneb „Lesní hrátky“
Uspávání myšiček aneb loučení s podzimem
Fotografování dětí na Vánoce
Vánoční setkání seniorů s kult. programem žáků, vystoupení manželů
Maškových
Možná přijde i Mikuláš
Divadlo „ÚDIF“ (Úžasné divadlo fyziky)
Divadlo Radost v Brně – „Mach a Šebestová“
Zdobení stromečku pro zvířátka
Vánoční nadílka ve třídách a štědrovečerní oběd školy

2017
27. 1. 2017
31. 1. 2017
17.2. 2017
23.2. 2017
26.2. 2017
6. - 9. 3. 2017
15.3. 2017
20. 3. 2017

Kouzelník Katonas
Den deskových her, rozdání vysvědčení za I. pololetí
Karneval ve školní družině
Dopolední keramické tvoření na jarmark
SRPŠ – Maškarní karneval v sokolovně, výzdoba dětskými pracemi
Velký papírový den - jaro
Hasičská výtvarná soutěž Děti, pozor, červená!
Matematický Klokan a Cvrček
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22. 3. 2017
27. 3. - 26. 6. 2017
28.3. 2017
31. 3.
a.
2017
9. 4. 2017
11. 4. 2017
19.4.
26.4.
3.5. 2017
15.5.-19.5
16.5. 2017
15.5. 2017
18.5. 2017
22.-26.5. 2017
29.4.
2.6.
6.6.
17.6.
20.6.
30.6.

Jarní minibazárek oblečení a hraček
Zahájení plaveckého výcviku
Country tance IV.
Noc s Andersenem
Den otevřených dveří ZŠ
Velikonoční jarmark
Zápis do první třídy ZŠ
Mobilní planetárium ve škole
Dopravní výchova Amavet praxe na hřišti v Řečkovicích 4. a 5. ročník
Den otevřených dveří MŠ
Zápis do MŠ
Testování žáků 5. tříd
Fotografování dětí na společnou fotografii ZŠ a MŠ
Sběr starého papíru léto
Ovoce a zelenina do škol - doprovodný program
Škola v přírodě Penzion Šafránkův mlýn u Drahonína
Divadélko Hradec Králové Africká pohádka
Den dětí s myslivci
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
Návštěva „páťáků“ v ZŠ Kuřim, Jungmannova
Pohádkový les
Ukončení školního roku
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X.

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 2. ročníku mají žáci kroužek angličtiny, kde
se seznamují s prvním cizím jazykem. Kontrolou naší práce je zpětná vazba od pedagogů ze ZŠ
Jungmannova, popřípadě pedagogů gymnázia a především přímá zpětná vazba od našich bývalých žáků
školy, kteří nás často navštěvují a podělí se s námi o dojmy ze školní docházky v jiných školách.
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.
Již dalším 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.
Do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP se zapojila většina pracovníků, protože se vytvořil
stabilní pedagogický kolektiv ZŠ i MŠ včetně nepedagogických pracovníků.
Celkově je v mateřské škole i v základní škole vytvořen kolektiv vstřícných, aktivních, vzdělaných, ochotných
pracovníků, kteří si vzájemně pomáhají a spolupracují.
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.
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. Děkuji všem, kteří naši školu podporovali.

Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy
V Moravských Knínicích

20. 8. 2017
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