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1. Základní údajt o školt

Zeizovaatl školy Obec Moravské Knínice
Sídlo Kuřimská 99, 664 34 Moravské Knínice
Právní for a Příspěvková organizace
IČ 00488216
Bankovní spojtní Komerční banka Kuřim

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

Sídlo Moravské Knínice , Kuřimská 99, 664 34 Kuřim
Právní for a příspěvková organizace od 1. 1. 2001
IČ 70875481
RED IZO 600110591
Bankovní spojtní 27-049 183 0227/0100
Typ školy Mateřská škola s celodenní docházkou

a) Součást školy:

Součása školy IZO Kapaciaa Ttltfon/ obil
Základní škola 102 179 328 75 530 515 068/731 859 354
školní jídelna – výdejna 150 073 682 85
Školní družina 118 300 369 45

E –  ail vtdtní školy     info@zs-kninict.cz
E –  ail vtdtní školní jídtlny jidtlna@zs-kninict.cz
Dálkový peísaup 
(www.stránky) www.zs-kninict.cz

 b) Odloučená pracoviště:

Adrtsa odloučtného pracovišaě Kapaciaa Ttltfon/ obil
Mateřská škola           (U Školky 210, MK) 50 541 264 947/799 790 980
Školní jídelna              (U Školky 210, MK) 160 541 264 948

c) Vtdtní školy:

Funkct J éno a peíj tní Ttltfon/ obil
Ředitelka ZŠ a MŠ                  Kuřimská 99 Mgr. Hana Burianová 530 515 068/731 589 354
vedoucí učitelka         MŠ     U Školky 210   Bc. Pavlína Kozinová 541 264 947/799 790 980
vedoucí školní jídelny           U Školky 210         Zdeňka Pleskačová 541 264 948

d) Provoz školy:

Součása školy Provozní doba od - do
základní škola 7.00 - 16.00
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mateřská škola I, II. 7.00 – 16.30
školní jídelna 6.30 – 15.00
školní jídelna – výdejna I. 7.00 – 8.00 h, 11.00 – 15.00
školní družina 7.00 – 16.00 h
t) Charakatristka školy kapaciaa, atchnické a provozní vybavtní:
Vlastní budova mateřské školy v Moravských Knínicích je umístěna na ulici U Školky 210. 
V roce 2010- 2011 byla otevřena druhá třída MŠ II., která dva roky sídlila v přízemí základní školy, 
později se z důvodu nárůstu počtu žáků opět na dva roky přestěhovala do náhradních prostor do 
sokolovny. Od září 2018 bylo dostavěno nové křídlo k původní mateřské škole a nyní jsou obě třídy 
umístěny společně v jedné budově. Kapacita mateřské školy se navýšila ze 40 na 50 dět.

Školní jídtlna:
Je součást mateřské školy I., vaří pro všechny strávníky ZŠ a MŠ. Obědy  pro ZŠ  se odvážejí do školní 
jídelny - výdejny I. na Kuřimská 99.

Spoltčtnský sál ZŠ - víctúčtlová  ísanosa
Mateřská škola využívá ke své činnost společenský sál základní školy pro 80-100 lidí na kulturní akce: 
divadla, besedy, koncerty, výstavy, školní vystoupení a jiná shromáždění.

Osaaaní prosaory:
K mateřské škole patří školní zahrada na ulici U Školky. Školní zahradu využívají obě třídy společně
i se základní školou. 

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

Škola/odlouč. pr./část Kapacita Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků Průměr/třída
Základní škola 75 4 61 19
Školní družina 45 2 39 19,5
Mateřská škola celkem: 50 2 50 25
     Mateřská škola I. 
      (U Školky 210)

25
1 25 25

     Mateřská škola II.
     (U Školky 210)

25
1 25 25

Školní jídtlna MŠ. 

Zapsaní sarávníci (k 30. 10.
2018) Školní jídtlna MŠ  

Dět  mateřské školy  50
Dět   jiných škol 0
Pracovníci školy 9
Cizí strávníci 0
Ctlkt 59

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve
školském rejstříku:
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy, údaje o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků.

Mateřská škola vyučuje od roku 2007 podle svého ŠVP PV. 

Ptdagogický sbor MŠ tvoří ředitelka, vedoucí učitelka, čtyři učitelky. Pedagogové v mateřské škole 
v roce 2018 - 2019 byli kvalifkovaní, vzdělávali se dle plánu DVPP a jiných nabídek. 

Počet pracovníků mateřské  školy

Pracovní zařazení Fyzické osoby Přepočtené na plně zaměstnané
MŠ - Pedagogičtí pracovníci - celkem 6 5
z toho učitelé 5 4,0
ředitel školy 1 1,0

MŠ - Nepedagogičtí pracovníci - celkem 5 4,6
z toho účetní (hospodářka) 1 0,5
           pracovníci ŠJ 3 2,5
           ostatní nepedagogičtí prac.              2 1,6

Odborná kvalifkace pedagogických pracovníků MŠ 
Fyzický /petpočatný Fyzický v %/petpočatný v %

Ctlkový počta PP 6/ 4 100%/82%
z toho odborně kvalifkovaných 6/ 5 100%/82%

Věkové složení pedagogických pracovníků MŠ
Věk Žtny Muži
do 35 let 1 0
35 – 50 let 3 0
nad 50 let 2 0
důchodci 0 0
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4. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků
(včetně řídících pracovníků školy)

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Typ kurzu/školtní Počta 
zúčasaněných

31. 8. 2018 BOZP 5

21. 9. 2018        Sdílení Šablony - vzájemná návštěva v MŠ Jinačovice  2

5. 10. 2018 Seminář Marek Herman MAS Kuřim   1

22. 10. 2018 Pregramotnost v MŠ 1

22. 11. 2018 Vedení dokumentace v MŠ 1

6. 12. 2018 Zdravotní minimum 3

8. - 9. 1. 2019 Projekt „Společné technické školky“,  Slovensko 1
16. 1. 2019 Pregramotnost MŠ návštěva MŠ v Moravanech, se-

tkání na fakultě –zralost do MŠ
2

4. 2. 2019 Seminář Podpůrná opatření 1. stupně v MŠ 1

27. 2. 2019 I. Stakání s rodiči MŠ: p. Řehůřková Jak vést dět k 
zodpovědnost

4

5. 3. 2019 II. Stakání s rodiči MŠ: Zkus to zdravě pro MŠ, Šablo-
ny I.

2

12. 4. 2019 MAS seminář H. Švejdové 1

25. 4. 2019 Pregramotnost – spolupráce ZŠ a MŠ 2

14. 5. 2019 III. Stakání s rodiči MŠ: Technické školy se 
představují I. díl“

3

20. 5. 2019 IV. Stakání s rodiči MŠ: „Technické školy se 
představují II. díl

3

6. 6. 2019 Hospitace pro ředitele 1

ŠKOLNÍ JÍDELNA a SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI, neped.
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Daau Typ kurzu/školtní Počta 
zúčasaněných

  31. 8. 2018 Školení BOZP 6

 13. 2. 2019 Hygienické minimum 3

 14. 2. 2019 Hygienické minimum a Nové trendy vaření 2

 18. 4. 2019 Seminář Workshop pro pracovníky ŠJ v Tišnově 1

     5. 3. 2019 II. Stakání s rodiči MŠ: Zkus to zdravě pro MŠ, Šablo-
ny I.

1

Ptrsonální z ěny
V lednu 2019 odešla ze školy paní učitelka, od února ji nahradila nová paní učitelka. V základní škole 
i v mateřské škole došlo k dalším personálním změnám, od září 2019 bude naše škola pěttřídní, tedy bude 
potřebovat další pedagogy. Změny se týkají také školní jídelny. Zaměstnanci odešli po vzájemné dohodě nebo 
jim skončila pracovní smlouva.

Počet absolvtnaů s odbornou kvalifkací, kteří ve školním roce 2018 - 2019 nasaoupili na školu: 0
Počet učiatlů s odbornou kvalifkací, kteří ve školním roce 2018 - 2019 nasaoupili na školu: 1
Počet učitelů s odbornou kvalifkací, kteří ve školním roce 2018 - 2019 odtšli ze školy: 2

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

Zápis k předškolnímu vzdělávání (MŠ) pro školní rok 2019/2020
Počet zapsaných dětí celkem 20
z toho dívky 10
           chlapci 10
Počet volných míst celkem 14
Celkem přijato 14
z toho dívky 5
           chlapci 9
Celkem nepřijato z důvodu naplnění kapacity
                              k 31. 8. 2019 6
Celkem počet odvolání 0
Z toho záporně vyřízených 0
           kladně vyřízených 0

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 proběhl dne 9. 5. 2019 v době
od 13 do 16 hodin v základní škole. Bylo přijato 11 dětí starších 3 let, děti mladší tří let nastoupí 
během roku, jsou 3, dva chlapci a 1 dívka.

Ukončení předškolního vzdělávání 18-19
Počet dětí

Počet předškoláků celkem 14
z toho: nástup k povinné školní docházce v MK 12

odklad povinné školní docházky                                        1
nástup do jiné ZŠ   1
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Zápis  k základní u  vzdělávání  (1.  ročník  ZŠ)  pro  školní  rok  2019/2020

Počta zapsaných dět ctlkt 15
z toho dívky   9
            chlapci   6
Celkem přijato k PŠD 14
z toho dívky   9
            chlapci   5
Odklad školní docházky   1
z toho dívky   0
            chlapci   1
Nástup do jiné ZŠ   0
z toho dívky   0
            chlapci   0
Celkem počet odvolání   0
Z toho záporně vyřízených   0
            kladně vyřízených   0

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019 - 2020 proběhl dne 10. 4. 2019 v době
od 13 do 16 hodin v základní škole.
V roce 2019 - 2020 nastoupí do 1. třídy 14 žáků.
V letošním roce nebyl žádnému dítět udělen odklad školní docházky, jedno dítě nastupuje po 
konzultaci s PPP ke školní docházce předčasně.

Individuální inatgract 

Typ postžtní Počta dět Počta AP
Nemáme 0 0

Ve školním roce v MŠ 2018-2019 jsme neměli žádné dět s individuální integrací. 
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6. Údajt o aktviaách a prtztnaaci školy na vtetjnost, údajt o spolupráci
s jiný i organizact i a parantry

Základní a mateřská škola se prezentuje následujícími způsoby:

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

Příležitost pro první seznámení místních dět s mateřskou a základní školou, které ještě nechodí do 
mateřské školy a do základní školy v Moravských Knínicích  mohou být následující akce:

Drakiáda XIII.

Pouštění draků na Hásově kopci se uskutečnilo třet 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 dět, které ještě nechodí do školky. Další 
příležitost pro místní dět je:

Uspávání zvíeáatk XV. - la pionový průvod antb loučtní s podzi t 

Ve škole i v mateřské škole se dět účastnily projektu „Uspávání  želviček“, kde se seznámily 
s daným zvířátkem a sledovaly jeho způsob života, zpracovaly v jednotlivých  třídách téma želva 
v různých podobách, vyzdobily si třídu a vyrobily si želvičku, dět malovaly obrázky, nachystaly si pod 
vedením paní učitelek krátký program.

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). 
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Minibazárek dětského oblečení a potřeb

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

 Vtlký papírový dtn – sběr saarého papíru

V tomto roce jsme využili nabídky frmy REMAT, která si pro starý papír 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 dět 
z mateřské a základní školy. 

Možná peijdt i Mikuláš

Tradiční akce, kdy dět očekávají příchod Mikuláše s nadílkou. Tuto akci zajišťují žáci nejstaršího 
ročníku i pro dět v obou třídách mateřské školy, popřípadě pro maminky s dětmi v Moravských 
Knínicích. Po nadílce v základní škole přichází Mikuláš s družinou čertů a andělů za dětmi do obou 
mateřských škol.

Maškarní karntval

V únoru proběhl dětský maškarní karneval, který si vzaly na starost maminky - paní Nedomová, 
Bravencová a Helanová. Výtěžek byl rozdělen pro dět v mateřské škole i v základní škole.

Vtlikonoční jar ark - 15. ročník
V sobotu  6.  dubna  2019  se  konal  již  15.  ročník  tradiční  Velikonočního  jarmarku.  Kulturní

vystoupení a prodej dětských prací jsme opět letos umístli do sálu sokolovny. Jarmark byl zahájen
v 10.00 h milým, velikonočně laděným vystoupením dět z mateřské školy. Jarní náladu pak umocnili
svým vystoupením žáci základní školy. Po kulturním programu návštěvníci měli možnost si zakoupit
jarní a velikonoční výrobky dět. Děkujeme Sokolu Moravské Knínice za pronájem sálu. 

Výtěžek z jarmarku použije ZŠ a MŠ opět příšt rok na nákup výtvarných potřeb dět a žáků. 
Zahradní slavnosa MŠ

V MŠ II. se konalo tradiční pasování na „ŠKOLÁKY“. Na památku z mateřské školy  si předškoláci 
odnesli krásnou knížku a šerpu.

Pohádkový lts

   Na konec června  2019 připravili bývalí žáci naší školy pod vedením  Jany Slámové Pohádkový les. 
Stanoviště v okolí Moravských Knínic byla obklopena pohádkovými bytostmi, plná úkolů a v cíli čekaly 
na dět diplomy a sladkost. Děkujeme všem organizátorům.
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7. Základní údajt o hospodaetní školy, údajt o zapojtní školy do 
rozvojových a  tzinárodních progra ů, údajt o petdložtných a školou 
rtalizovaných projtkatch fnancovaných školou, zeizovaatlt  i z cizích 
zdrojů, doplňková činnosa školy

V příloze je přiložen pravidelný roční audit.

8. Spolupráct na projtkatch, zapojtní školy do projtkaů 
(včetně mezinárodních projektů a mezinárodní spolupráce)

Projtka Uspávání zvíeáatk

Vtdoucí projtkau: Mgr. H. Burianová, Mgr. V. Šípková, Mgr.  L. Procházková, 

MŠ I. : Dufová, MŠ II. : Kozinová

V mateřské  i  základní  škole  se  žáci  účastnili  projektu  „Uspávání  zvířátek  “,  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. 

Projtka „Možná peijdt i Mikuláš…“

Vtdoucí projtkau: 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  dět nadílka.  Potom  odchází  Mikuláš  s  čertky  a  andělem
s nadílkou za dětmi do obou tříd mateřských škol.

Rtalizované projtkay fnancované školou, zeizovaatlt , z cizích zdrojů MŠ

Náztv projtkau
Financování*

škola zeizovaatl cizí zdrojt
 Technické školky ano ne ne
 Podpora pregramotnost v MŠ ne ne ano
 Šablony I. – Výzva 22 ne ne ano
 Společné technické školky - Slovensko ne ano ano
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1. Projtka „Ttchnické školky“

Vtdoucí projtkau: Bc. Pavlína Kozinová, Bc. Ptara Maaějková

Třída předškolních dět MŠ II. v ZŠ a MŠ v Moravské Knínice (25 dět) pracuje již šestým 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 schopnost.

První dva roky 2013-2015  byl projekt fnancován z místní MAS Brána Brněnska, další roky přispívá 
svými prostředky škola a obec.

Po ukončení ofciálního projektu realizovaného za podpory České manažerské asociace, Pracovníků 
společnost Prefa Brno a  VUT Brno, MAS Boskovicka a MAS Brána Brněnska a obce Moravské Knínice,
si naše MŠ vytváří vlastní dílčí projekty s tématkou dopravních prostředků.
Dět se v rámci projektu učí spolupracovat, zlepšují svoje manuální dovednost, jemnou i hrubou 
motoriku, při prezentacích své práce také komunikační dovednost. V neposlední řadě dět projektové
úlohy velmi baví.

2.   Projekt „Projtka Podpora prtgra oanost v petdškolní  vzdělávání“

Vtdoucí projtkau: Mgr. Hana Burianová, Bc. Pavlína Kozinová, Bc. Ptara Maaějková

V letošním roce se mateřská škola zapojila do projektu, který organizuje Pdf MU Brno pod vedením
PhDr. Zory Syslové, PhD. Brněnská univerzita se ve spojení s pět univerzitami v ČR věnuje tématu 
zvýšení pregramotnost v mateřských školách. Jedná se o čtenářskou a matematckou  
pregramostnost a přechod dět z mateřské školy do základní školy.

Projekt Podpora pregramotnost 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 specifckým cílem 02.3.68.1 
Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dět na ZŠ. 

Projekt se zaměří na rozvoj profesních kompetencí učitelů MŠ a studentů v oblast předškolní 
didaktky s dopadem na provázanost předškolního a primárního vzdělávání. Projekt prostřednictvím 
azv. spoltčtnsaví praxt umožní propojovat nejnovější vědecké poznatky a aktuální zkušenost učitelek
MŠ, čímž lze ověřit doporučené didaktcké postupy přímo v praxi, aplikovat aktuální vědecké 
poznatky do předškolního vzdělávání, zobecnit získané praktcké poznatky atd. Projekt umožní sdílení 
zkušenost a obohacování všech aktérů v oblast čtenářské a matematcké pregramotnost, 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 
refektovanou výměnu zkušenost (např. formou sdílení zkušenost pedagogické praxe, videozáznamů 
inovatvních prvků předškolního vzdělávání) tak, aby jejich působení nebylo založeno především na 
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praktcismu (zkušenostech, intuici atd.), ale na nejnovějších poznatcích obecné, předškolní a speciální 
pedagogiky, psychologie a jednotlivých oborových didaktk. 

Cílt projtkau:

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím společenství praxe propojit pedagogickou praxi a 
akademické prostředí, a tm podpořit rozvoj profesních kompetencí učitelů MŠ a studentů oboru 
Učitelství pro MŠ (pedagogicko-psychologických, didaktckých, diagnostckých atd.). Projekt se 
zaměřuje na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dět z MŠ do ZŠ 
prostřednictvím tzv. společenství praxe učitelů MŠ, speciálních pedagogů, psychologů, oborových 
didaktků a didaktků předškolního vzdělávání. Vést dět k podpoře čtenářských strategií se zřetelem 
k porozumění, motvovat dět ke čtenářství, podporovat práci s knihou, vlastní projekty, 
spolupracovat mezi rodinou a předškolním zařízením a podporovat rozvoj raných čtenářských 
dovednost.

Na jaře 2019 byla v mateřské škole na praxi studentka   s výzkumem ke své diplomové práci v rámci  
projektu. Ve čtvrtek 25. dubna 2019 navštvily dopoledne naši základní školu v 1. třídě paní učitelky 
mateřských škol z Brněnska. Téma bylo „Přechod dět z mateřské školy do základní školy a vzájemná 
spolupráce“ mezi pedagogy školy a mateřské školy. Odpoledne jsme se všichni setkali na půdě 
pedagogické fakulty v Brně na semináři zaměřeném na toto téma a vzájemnou diskusi. Obdobně 
proběhla setkání pedagogů v mateřské škole Sluníčko v Brně a v mateřské škole v Moravanech
u Brna, vždy následovalo setkání s pracovníky pedagogické fakulty v Brně.

Projekt pokračuje i na podzim v  dalším školním roce.

3.  Škola st zapojila do projtkau Výzva 22 – Šablony I. od 1. 9. 2017 -  31. 8. 2019.
Vtdoucí projtkau: Mgr. Hana Burianová

Paní učitelky ZŠ i MŠ se zúčastnily DVPP - školení  hrazené ze šablon, dále proběhlo vzájemné 
sdílení praxí mezi učitelkami základní školy se ZŠ a MŠ Nikolčice a mezi učitelkami MŠ Jinačovice. 
V rámci tohoto sdílení navštvily naši školu paní učitelky ze ZŠ a MŠ Drásov a MŠ Kuřim.

Celkem proběhla čtyři setkávání s rodiči na různá témata v mateřské a stejně tak v základní škole. 
Rodiče byli s touto formou setkávání velice spokojeni a budeme v tom pokračovat i v dalším projektu 
Šablony II.

Pedagogové se zúčastnili dalšího vzdělávání, základní škola i mateřská škola měly možnost 
zakoupit si z projektu pomůcky do výuky.

Vzájemná setkávání s pedagogy jiných škol, tedy návštěva v jiné mateřské nebo základní škole byly
příležitost k vzájemnému sdílení a předávání zkušenost, porozhlédnout se, „jak to dělají jinde“. 
Stejně tak se mohly naše paní učitelky pochlubit, jak se věnují svým dětem ve třídách.

Přínosem byly i vzájemné hospitace mezi pedagogy v naší škole.
Projekt Šablony I. jsme vyhodnotli jako přínosný a škola si podala žádost o schválení projektu 

Šablony II., který se spust od 1. 9. 2019.

4. Spoltčné atchnické školky - Slovtnsko
Vtdoucí projtkau: Mgr. Hana Burianová, Bc. Pavlína Kozinová
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Naše mateřská i základní škola se zapojila do projektu „Společné Technické školky“, který je 
pokračováním projektu „Technické školky“, ve kterém je naše škola zapojena již od roku 2013.  Nyní 
se zapojily mateřské a základní školy na Slovensku, projekt se tedy stává mezinárodním.
Na začátku roku 8. a 9. ledna 2019 se konalo první pracovní setkání  (26) zástupců mateřských
i základních škol  pod vedením Bc. Jany Šťastné z regionu MAS Brána Brněnska a stejných škol na 
Slovensku v Krpeľanech a Turčianské Štavničke. Krpeľany leží asi 30 km od města Martn v širokém 
údolí mezi Maľou a Veľkou Fatrou.
Ve škole nás uvítala paní ředitelka a  pan starosta Krpeľan . Po krátké prohlídce budov následovalo 
společné setkání a seznámení se s cílem projektu. 
Večer jsme se setkali se slovenskými učitelkami a se starosty okolních spádových obcí, se zástupci 
školského odboru v Martne, který se stará o 10 škol v regionu. Večer probíhal ve vzájemné 
komunikaci (výhoda blízkost slovenského jazyka) a spolupráci, česká strana prezentovala, jak 
postupujeme při projektu „Technické školky“ při práci s dětmi a velice bylo oceněno zapojení několika
žákyní naší základní školy v kroužku šit, který zprostředkuje také MAS Brána Brněnska. 
Ve středu dopoledne se část pedagogů vydala do Turčianskej  Štavničky.
Druhá skupina pedagogů vyráběla společně se slovenskými kolegyněmi ve školní dílně základní školy 
v Krpeľanech krmítko pro ptáčky z balzy.
U devít stolů nás pracovalo asi 28 včetně pana starosty. Výsledkem bylo, že si každý odvážel do své 
školy krmítko pro ptáky, ještě zbývá jej nalakovat  a může sloužit svému účelu. Práci na výrobě 
krmítek zajistl z MAS Brána Brněnska pan Jaroslav Martnek, jemuž patří velké díky za trpělivost 
s tolika ženami „nezkušenými v oblast vrtaček, pilek, vrutů apod“.

Na jaře se přijeli slovenšt kolegové podívat k nám na Moravu, jak pracujeme s dětmi a také poznat 
naše školství. Na podzim bude následovat opět cesta na Slovensko.

Chtěla bych poděkovat vedení obce Moravské Knínice, která rozjezd projektu „Společné technické 
školky“  a vzájemnou výměnu zkušenost fnančně podpořila .

9. Údajt o výsltdcích konarolní a insptkční činnost provtdtné 
zeizovaatlt , Čtskou školní insptkcí a jiný i konarolní i orgány

Náztv konaroly Konarolní orgán Výsltdtk konaroly
Škola se účastnila bleskových šetření vyhlá-
šených ČŠI. ČŠI 

Viz inspekční zpráva 2015 na 
webu.

Finanční kontrola
Finanční komise 
obce MK.

V pořádku.
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Externí audit Viz. příloha
Kontrola BOZP V pořádku

Kontrola hasicích přístrojů
V pořádku, vyměněny staré pří-
stroje za nové.

Kontrola herních prvků na školní zahradě a 
pískoviště 1x ročně

Drobné opravy, nátěr herních 
prvků. Dokončeno o prázdni-
nách.

15. 10. 2018 Školská rada V pořádku, schválena výr. zpráva

Doplňková činnosa rtalizovaná školou

Okruhy rtalizované doplňkové činnost
Nemáme.

10. Zá ěry a ptrsptktvy rozvojt školy, konctpct rozvojt školy, aktviay 
školy, oritnaact školy, vlasaní hodnoctní

Pethltd aktvia  školy 2018 -  2019  

Akct v MŠ:

  5. 9. 2018     Malování  - beseda s ilustrátorem Adolf Dudek

 12. 9. 2018 Třídní schůzky SRPŠ v MŠ
1.10. 2018 divadlo ÚDIF – zábavná fyzika v ZŠ
4.10. 2018 Divadelní představení Tetny v MŠ
6.11. 2018 vánoční fotografování

7.11. 2018 Uspávání želviček  (s rodiči)
10.11. 2018 Divadlo Barborka
3.12. 2018 zahájení Adventu
4.12.  2018             Čertovský den
5.12. 2018 Návštěva Mikuláše a Čerta v MŠ
11. 12. 2018 Vánoční dílničky s rodiči
18. 12. 2018 Nadílka pod stromečkem
14.1. 2019 cvičení v Sokolovně
24. 1. 2019 maminky čtou dětem ( s p. Dvořákovou)

31.1. 2019 divadelní představení Maxipes Fík
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8. 2. 2019 návštěva knihovny v Kuřimi
31. 1. 2019 kouzelnické představení  p.Vildomec
26.2. 2019 karneval v MŠ
27.2. 2019 třídní schůzka, beseda s p. Řehůřkovou (s rodiči)
5.3. 2019 Divadelní představení Devatero pohádek v ZŠ
5.3. 2019 beseda o Zdravé výživě (s rodiči)
8.3.   2019            keramická dílnička
18.3. 2019 Divadlo Šikulka v MŠ
19.3. 2019 návštěva TŠ ze Slovenska
25.3. 2019 loučení ze zimou, vynášení Moreny
29.2. 201

9
optometristka, TŠ ukázka práce s dětmi

1.4.  2019             cvičení v Sokolovně
3.4. 2019 návštěva v ZŠ Kuřim, den otevřených dveří
4.4. 2019 divadelní představení Tetny v MŠ
6.4. 2019 Jarmark  (s rodiči)
16.4. 2019 cesta za Velikonočním zajíčkem, den otevřených dveří
25.4. 2019 návštěva p. uč. z projektu předčtenářská gramotnost
30.4. 2019 Čarodějnický den
6. 5. 2019 návštěva v první třídě ZŠ ( předškoláci)
14. 5. 2019 fotografování (třída koťátek)
20. 5. 2019 odpolední dílnička TŠ (s rodiči)
28. 5. 
2019

výlet na zámek v Lysicích

31. 5. 
2019

oslava MDD

10.6. 2019 TŠ návštěva p.učitelek z Frenštátu
11.6. 2019 fotografování třída Broučků
12.6. 2019 návštěva TŠ ze Slovenska
13. 6. 
2019 

pasování předškoláků (s rodiči)

19.6. 2019 ukázka 1. pomoci , prázdninová nebezpečí (s p. Dvořákovou)
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11. Zhodnoctní a závěr

Hodnoctní aeídy Broučci
Letošní školní rok jsme v září zahajovali s nízkým počtem dět, protože dět nastupovaly do MŠ po 
dovršení tří let v průběhu celého školního roku. Byl tak dostatek času na to, každému dítět se 
individuálně věnovat a usnadnit mu co nejvíce adaptaci na nové prostředí. 

Uvědomujeme si, že je pro tříleté dítě složité se odpoutat od rodičů a vstoupit do neznámého 
kolektvu s danými pravidly.  Proto jsme si vytyčily jako hlavní úkol, aby se dět v MŠ cítly dobře.

Doufáme, že se nám to dařilo, i když  situaci komplikovala dlouhodobá pracovní neschopnost dvou 
pedagogických pracovníků a dět se tak musely potýkat s častým střídáním pedagogů.  I přes tyto 
provozní obtže jsme však dokázaly dětem připravit prostředí, ve kterém se cítly dobře a bezpečně, 
naučily se základům sebeobsluhy a pravidlům společného soužit v kolektvu, což je pro nejmladší dět
velmi důležité.

V letošním roce jsme se s dětmi zúčastnili výtvarné soutěže „ Školka plná dět“.

Hodnoctní aeídy Koťáaka

   V letošním školním roce se naše třída „Koťátka“ přesunula z místní Sokolovny do nové přístavby MŠ 
a kapacita třídy se zvýšila z 15 na 25 dět. V nové budově jsme dostali k dispozici třídu a odpočinkovou
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místnost. Po dohodě s ostatními p. učitelkami, vedením školy a zřizovatelem jsme pomocí nového 
nábytku vytvořily ve třídě několik funkčních center – např. dílnu, domácnost, výtvarné centrum, 
centrum pro deskové hry atd.
V prostoru odpočinkové místnost jsme se rozhodly pro stohování lehátek tak, aby mohla místnost 
přes den sloužit jako tělocvična a mohl v ní být umístěn klidný čtenářský koutek a místo pro práci s 
interaktvní tabulí. Během roku se rozmístění ještě mírně měnilo, vzhledem k praktckému využit 
jednotlivých center.

   Novinkou pro nás byl větší počet dět ve třídě a zejména větší počet dět mladších pět let. Například
bylo nutné rozhodnout, zda v našem projektu technických školek budou pracovat všechny dět bez 
rozdílu věku nebo jen předškoláci. Rozhodnut pracovat v projektu se všemi dětmi hodnotme zpětně 
jako pozitvní, dět práce velmi bavila a projevila se zejména na zvyšující se zručnost dět. Velkým 
plusem jsou větší prostory, které nám umožnily zřídit dílničku ve třídě natrvalo, tudíž dětem 
přístupnou během celého dne.

   Pracujeme na větší samostatnost v oblast sebeobsluhy dět, tomu bylo nutné přizpůsobit mírně 
podmínky a organizaci dne ve třídě.

   Na počátku roku jsme s dětmi vytvořily pravidla, která se pak během roku dařilo až na výjimky 
dodržovat, třída dobře fungovala jako kolektv a dět se velmi rády zapojovaly do připravených 
činnost. Velmi oblíbená byla dílnička, čtenářský koutek a po počátečních nezdarech se dařilo 
smysluplně využívat i interaktvní tabuli.

   Činnost třídy v letošním roce byla mírně narušena dlouhodobou pracovní neschopnost dvou
p. učitelek, nesthli jsme například  plánovanou exkurzi s dílničkou v rámci TŠ. Větší zůstatek peněz ve 
fondu SRPŠ bychom rády využily na společnou dílničku s prvňáčky v příštm roce.

   Naše třída se také zapojila do projektu „ Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ ve spolupráci s 
Českou obcí sokolskou, dět zlepšovaly svou zdatnost a svoje úspěchy zaznamenávaly do připravených
zápisníků. Na závěr si každé dítě odnášelo diplom a medaili.

   V letošním roce nebyl žádnému dítět udělen odklad školní docházky, jedno dítě nastupuje po 
konzultaci s PPP ke školní docházce předčasně.

 V tomto školním roce se nám bez větších obtží dařilo v obou třídách vytvořit podnětné klima, ve 
kterém se dět rády zapojovaly do připravených činnost, které rozvíjely jejich schopnost a dovednost
potřebné pro bezproblémový přechod do základní školy. Myslíme, že také dostatečný pobyt dět 
v přírodě i za horšího počasí, přispěl k velmi nízké nemocnost v obou třídách, kde máme velm 
vysokou průměrnou docházku po celý rok. Postupně se nám daří také doplňovat a modiernizovat 
vybavení obou tříd novými edukačními materiály a hrami, které napomáhají rozvoji dět ve všech 
oblastech.

Jsme rády, že se nám v letošním roce dařilo opět velmi dobře komunikovat s většinou rodičů, což se 
příznivě odrazilo v hodnocení práce učitelek a MŠ jako celku v dotaznících, které nám rodiče ke konci 
školního roku vyplnili. Rodiče oceňují přístup učitelek k dětem, široký záběr a kvalitu vzdělávání, které
dětem poskytujeme i množství kulturních a nadstandardních akcí.
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Velmi bychom chtěli poděkovat rodičům za jejich spolupráci, zájem o dění v mateřské škole a 
v neposlední řadě o sponzorské dary, kterých si velmi vážíme.

Na konci školního roku odešly dvě učitelky, v novém školním roce nastoupí místo nich jiné.

Děkuji všem, kteří naši školu podporovali.

Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy

V Moravských Knínicích     11. 9. 2019
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