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I. Základní údaje o škole

Zřizovatel školy Obec Moravské Knínice
Sídlo Kuřimská 99, Moravské Knínice 664 34 
Právní forma obec
IČ 00488216
Bankovní spojení Komerční banka Kuřim 

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

1. Součásti školy

Součást školy IZO Kapacita Telefon/mobil
Základní škola          Kuřimská 99 102 179 328 75 530 515 068
Mateřská škola        U Školky 210 107 603 446 50 541 264 947
školní jídelna – výdejna I. Kuřimská 99 150 073 682 85
školní jídelna            U Školky 210 103 091 360 160 541 264 948
Školní družina           Kuřimská 99 118 300 369 45 731 187 817

E – mail vedení školy info@zs-kninice.cz
E – mail vedení školní jídelny jidelna@zs-kninice.cz
Dálkový přístup (www.stránky) www.zs-kninice.cz

2. Odloučená pracoviště

Adresa odloučeného pracoviště Telefon / mobil
Mateřská škola            (U Školky 210, MK) 541 264 947
Školní jídelna               (U Školky 210, MK) 541 264 948

3. Vedení školy

Funkce Jméno a příjmení Telefon /mobil
Ředitelka                             Kuřimská 99 Mgr. Hana Burianová 530 515 068 / 731 589 354
Zástupce ředitele                    Kuřimská 99 Mgr. Vladimíra Šípková 530 515 068
vedoucí učitelka                  MŠ  U Školky 210 Bc. Pavlína Kozinová 779 790 980
vedoucí školní jídelny         ŠJ  U Školky 210 Zdeňka Pleskačová 541 264 948

4. Provoz školy:

Součást školy Provozní doba od - do
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základní škola 7.00 - 16.00
mateřská škola 7.00 – 16.30
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

5. Charakteristika školy, kapacita, technické a provozní vybavení

Vlastní budova základní 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.
Budova školy má tři podlaží.  Součást školy je odloučené pracoviště, kde je umístěna mateřská škola 
a školní jídelna.  V základní škole je umístěna také školní družina a školní jídelna - výdejna. Žáci školy jsou  
rozděleni do  čtyř tříd. 

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 vestbulu byly
zřízeny šatnové skříňky pro dět, 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. 
V odpoledních hodinách slouží společenský sál jako školní družina pro I. oddělení pro žáky 2. ročníku.

Přízemí 

Kmenová třída

V přízemí se již třetm rokem učí žáci  v nové učebně. Třída je vybavena výškově nastavitelnými lavicemi a 
židličkami, novým nábytkem, knihovnou, kobercem, interaktvní tabulí a novými pomůckami.

Prostory této třídy využívá nepovinný předmět náboženství k pravidelným schůzkám s katechetkou 
Mgr. Hanou Švábovou. Dále je třída využívána k činnost „Kroužku šití, který vedla lektorka z MAS Brána 
Brněnska Zdeňka Petříková a také škola získala 4 dětské šicí stroje na další roky na práci v kroužku. 

Školní družina
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Školní družina je rozdělena na dvě oddělení. Zázemí I. oddělení je umístěno v prostorách společenského 
sálu, II. oddělení sídlí v přízemí v nových prostorách. Tvoří ji herna vybavená novým nábytkem se stolkem a 
židličkami, kabinet paní vychovatelky a sociální zařízení.  

Ve školním roce 2018/2019 byla školní družina opět rozdělena na dvě samostatná oddělení. První oddělení 
navštěvovalo 22 žáků 1. a 2. ročníku s vychovatelkou Klárou Rotreklovou.  Druhé oddělení  navštěvovalo 16 žáků 3. a 
4. ročníku s vychovatelkou Bc. Dagmar Staroštkovou. Obě oddělení využívaly prostory tříd základní školy, školní 
družiny a společenského sálu. Oddělení pracovala samostatně – výtvarná a pracovní činnost, vycházky do přírody, 
hry a sportování na hřišt, ale podílela se i na řadě společných akcích např. „Čertovský rejí – diskotéka v kostýmech 
se soutěžením, vánoční besídka ve školní družině, výroba dárkových kornoutů pro budoucí prvňáčky, dárečky 
k zápisu do MŠ, maškarní karneval ve ŠD,  dárečky ke Dni matek, výtvarná soutěž.

Provoz školní družiny je od 7.00 -  16.00 hodin. Školní družina nemá svůj vlastní počítač, paní vychovatelky 
využívají počítač v učebně PC.

Prostory dolní školní družiny jsou využívány v odpoledních hodinách v úterý ke zkouškám místního 
pěveckého sboru dět „Vrabčácií.

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 interaktvními tabulemi, novým nábytkem.

Ve třídách probíhá odpoledne mimoškolní činnost -  jedenkrát  týdně kroužek Věda nás baví. Současně je 
zde odloučené pracoviště ZUŠ Kuřim (také jedenkrát  týdně), dět se zde učí pod vedením pana učitele hru 
na fétnu a klávesy.

Učebna PC:

Na stejném poschodí je i počítačová učebna, která byla vybudována díky dotaci „EU-peníze do školí.  
Obsahuje 11 počítačů pro žáky a jeden PC pro učitele. Zde probíhají vyučovací hodiny informatky a žáci 
mají k dispozici spoustu výukových programů. Součást učebny je též tskárna. 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 to však velice malá místnost, maximálně pro
tři pedagogy. Starý počítač byl vyřazen a nenahrazen, na stolech není mnoho místa pro vlastní práci 
učitelek. Učitelky využívají k práci počítač v učebně PC.
Dvě paní asistentky pedagoga  a jedna vychovatelka využívají k přípravě na vyučování místnost zázemí 
jeviště, tedy malou družinu.  Další paní učitelka sídlí společně s vychovatelkou v kabinetě u dolní školní 
družiny.
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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. Vzhledem k nárůstu počtu asistentů byla černobílá 
kopírka  po vyřazení a zakoupení nového stroje přemístěna do učebny PC. Barevná kopírka z učebny byla 
přemístěna do ředitelny. 

II. poschodí -  společenský sál a jídelna
Školní družina

I. oddělení školní družiny je umístěno ve společenském sále, kde se využívají dvě místnost. Prostor zázemí 
jeviště slouží k uložení hraček a pomůcek pro dět ve školní družině a sál s kobercem a s lavicemi slouží jako
herna odpoledne pro dět ve školní družině. Ke školní družině patří samostatné WC. Učebna v družině je 
vybavena novými výškově stavitelnými lavicemi a židličkami.

Školní jídelna:

Samostatná místnost v II. patře je prostorná, světlá. Žáci školy se stravují průběžně podle ukončení 
vyučování na tři směny.

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 činnost 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.
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Kapacity pracovišť ZŠ a MŠ 

- základní škola    75 žáků
- školní družina    45 dět
- školní jídelna    160 strávníků
- školní jídelna – výdejna I.  85 strávníků
- mateřská škola   50 dět

Ve školním roce 2018 - 2019 nastoupilo ke školní docházce 61 žáků. 

Školní rok 2018-2019
Škola zajišťovala výuku na málotřídní škole v Moravských Knínicích ve čtyřech třídách prvním rokem.

Složení tříd bylo  potom následující: 

I. třída 12 žáků  

II. třída 10 žáků (AP) 

III.  třída 17. žáků (AP)

IV.  třída 22 žáků

Kapacita, počet tříd/oddělení, počet dět/žákk, prkměr/třída 

Škola/odlouč. pr./část Kapacita Počet tříd/oddělení Počet dět/žákk Prkměr/třída
Základní škola 75 4 61 15,25
Školní družina 45 2 38 19

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

Pro rozlišení obou tříd v MŠ používáme MŠ I. pro mladší oddělení Broučci a pro starší oddělení Koťátka 
MŠ II. Jinak sídlí společně v jedné budově.

Školní jídelna MŠ I.

Zapsaní strávníci (k 30. 10. 2018 Školní jídelna
Dět školy 50
Dět jiných škol 0
Pracovníci školy 9
Cizí strávníci 0
Celkem 59
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Školní jídelna – výdejna I.  ZŠ 

Zapsaní strávníci (k 30. 10. 2018) Školní jídelna- výdejna
Dět školy ZŠ 61
Pracovníci školy ZŠ 11
Cizí strávníci 0
Celkem 72
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II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu 
se zápisem ve školském rejstříku

Školní vzdělávací program ZV „Škola poznáníí, od 1. 9. 2007
Školní vzdělávací program ZV
s přílohou pro žáky s LMP

„Škola poznáníí, od 1. 9. 2013

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

MOTTO našeho školního vzdělávacího programu:

„POZNEJ SÁM SEBE A VŠECHNO ŽIVÉ KOLEM TEBE.í

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 přednost a talent.

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

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Moravské Knínice 2018-2019
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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
PrvPřVl 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
Vysvětlivky:

Čj Český jazyk a literatura
Aj Anglický jazyk
M Matematka
I Informační a komunikační technologie
Prv Prvouka
PřVl Přírodověda a vlastvěda
Hv Hudební výchova
Vv Výtvarná výchova
Tv Tělesná výchova
Sp Svět práce
Základní vzdělávání žáků se realizuje v průběhu povinné devítleté 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 specifcké 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 postžením.
Součást ŠVP ZV je souhlas rodičů s plaveckým výcvikem, se školou v přírodě.
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III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti 
školy, údaje o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků

Pedagogický sbor ZŠ tvoří ředitelka, pět učitelek, dvě vychovatelky školní družiny, dvě asistentky pedagoga.
Pedagogové v základní škole v roce 2018 - 2019  byli kvalifkovaní. 
Pedagogové se vzdělávají dle plánu DVPP a jiných nabídek. 

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

Počet pracovníkk školy

Pracovní zařazení Fyzické osoby Přepočtené na plně zaměstnané
ZŠ - Pedagogičt pracovníci - celkem 9
z toho: učitelé 5 3,8
             ředitel školy 1 1,0
             asistent pedagoga 2 1,0
            vychovatel 2 1,25

MŠ - Pedagogičt pracovníci - celkem 5 4
z toho: učitelé 5 4

ZŠ a MŠ – Správní zaměstnanci - celkem 4,8
z toho: účetní (hospodářka) 1 0,5
             pracovníci ŠJ 4 3,0
             ostatní nepedagogičt prac. 4 1,5

Odborná kvalifkace pedagogických pracovníků ZŠ 

Fyzický /přepočtený Fyzický v %/přepočtený v %
Celkový počet PP 8/7 100%    /       85%
z toho odborně kvalifkovaných 8 90%
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Věkové složení pedagogických pracovníků ZŠ 

Věk Ženy Muži
do 35 let 2 0
35 – 50 let 4 0
nad 50 let 2 0
důchodci 1 0
Celkem 9 0

Odborná kvalifkace pedagogických pracovníkk MŠ 

Fyzický /přepočtený Fyzický v %/přepočtený v %
Celkový počet PP 5/ 4 90%
z toho odborně kvalifkovaných 5/ 4 90%

Věkové složení pedagogických pracovníkk MŠ

Věk Ženy Muži
do 35 let 0 0
35 – 50 let 4 0
nad 50 let 1 0
důchodci 0 0
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Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníkk

 (včetně řídících pracovníkk školy)

Základní škola

Datum Typ kurzu/školení Počet zúčastněných
      31. 8.  2018    Školení BOZP 9
        19. 9. 2018 Mentoring 1
       2. 10.  2018   Školení Metodiků prevence 1
 4. – 5. 10. 2018 Konference výchovných poradců Brno         1
      10. 10. 2018 Seminář Veselá matematka s hudbou 1
      11. 10. 2018 Mentoring 1
      17. 10. 2018 Poruchy příjmu potravy 2

      18. 10. 2018 Seminář Školní šikana a její řešení Ostrava  1

      22. 10. 2018 Pregramotnost v MŠ 1

      13. 11. 2018 Intervence a stmulace v matematce I. 2

       20.11. 2018 Intervence a stmulace v matematce II. 2

      15. 11. 2018 Preventvní program 2. ročník (Cupalová PPP Brno) 1

    20. 11. 2018 Předmět Spec. ped. péče 1

    22. 11. 2018 Vedení dokumentace v MŠ 1

      26. 11. 2018 Úpravy RVP ZV a PV -  málotřídky 1
      27. 11. 2018 Edookit úvodní školení Brno 1
  3. -5. 12. 2018 Šablony kontnuálně 1
       6. 12. 2018 Zdravotní minimum 4
    8. -9. 1. 2019 Projekt „Společné technické školkyí,  Slovensko 1
     16. 1. 2019 Aktuální změny v  legislatvě  pro ředitele 1

    16. 1. 2019 Pregramotnost setkání na fakultě –zralost do MŠ 1

      25. 1. 2019 Role ředitele v systému poradenských služeb ve 
škole

1

        7. 2. 2019 Předmět spec. ped. péče       1
    27. 2. 2019 I. Setkání s rodiči MŠ: p. Řehůřková Jak vést dět k 

zodpovědnost
1

     18. 2. 2019 III. Setkávání s rodiči ZŠ: Šablony I. Poruchy příjmu 
potravy

2

     25. 2. 2019 KIPR – závěrečná konference projektu  v Praze 1
       5. 3. 2019 II. Setkání s rodiči MŠ: Zkus to zdravě pro MŠ, 

Šablony I.
1

     12. 3. 2019 Šablony II. školení úvod v Brně 1
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17. 4. a 24. 4. 
2019

Seminář Matematcká gramotnost na 1. stupni 1

  25. 4. 2019 Pregramotnost – spolupráce ZŠ a MŠ 1

    26. 4. 2019 Financování málotřídek 1
     9. 5. 2019  Jak dosáhnout matematcké gramotnost 1
   28. 5. 2019 Preventcní program 4.-5. ročník: Jak zvládat 

konfiktní situace
2

    5. 6. 2019 IV. Setkávání s rodiči ZŠ: Jak zvládat konfiktní a 
stresové situace MUDr Tatjana Horká

3.

11. 6. 2019 Šablony Dotyková škola 1
12. 6. 2019 Návštěva učitelek ze Slovenska v MŠ a ZŠ 2

Počet absolventk s odbornou kvalifkací, kteří ve školním roce 2018/2019 nastoupili na školu: 0

Počet učitelk s odbornou kvalifkací, kteří ve školním roce 2018/2019 nastoupili na školu: 1

Počet učitelů s odbornou kvalifkací, kteří ve školním roce 2018/2019 odešli ze školy: 1

.

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Typ kurzu/školení Počet 
zúčastněných

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 školkyí,  Slovensko 1
16. 1. 2019 Pregramotnost MŠ návštěva MŠ v Moravanech, 

setkání na fakultě –zralost do MŠ
2

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

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

4

5. 3. 2019 II. Setkání s rodiči MŠ: Zkus to zdravě pro MŠ, 
Šablony I.

2

12. 4. 2019 MAS seminář H. Švejdové 1
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25. 4. 2019 Pregramotnost – spolupráce ZŠ a MŠ 2

14. 5. 2019 III. Setkání s rodiči MŠ: Technické školy se 
představují I. dílí

3

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

3

6. 6. 2019 Hospitace pro ředitele 1

ŠKOLNÍ JÍDELNA a SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI, neped.

Datum Typ kurzu/školení Počet 
zúčastněných

  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. Setkání s rodiči MŠ: Zkus to zdravě pro MŠ, 
Šablony I.

1

Personální změny
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.

IV. 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

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Moravské Knínice 2018-2019
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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

Zápis k základnímu vzdělávání (1. ročník ZŠ) pro školní rok 2019/2020

Počet zapsaných dět celkem 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.

Výsledky výchovy a vzdělávání ve školním roce 2018-2019

1. Celkové hodnocení a klasifkace žákk: Počet žákk: 61. 
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Ročník Počet 
žákk

Prospělo 
s vyznamenáním

Prospělo    
bez vyzn.

Neprospělo Opakují

1. 12 12 0 0 0

2. 10 9 1 0 0

3. 17 14 3 0 0

4. 13 8 5 0 0

5. 9 8 1 0 0

Celkem za I. stupeň 61 51 10 0 0

Průměrný prospěch žáků školy je 1,186, absence průměr na žáka je 37,84 h.
Všichni žáci z 5. ročníku  (13) přešli na ZŠ Jungmannova v Kuřimi. 

1. Snížený stupeň z chování: 0 

2. Neomluvené hodiny: 0

3. Společné vzdělávání

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovali základní školu  žáci  s podpůrným opatřením 3. stupně.,
ke kterým byli přiděleni dva asistent pedagoga. Dále se škola věnovala žákům s podpůrnými opatřeními
2. stupně. Škola se zapojila do projektu KIPR-viz. informace níže.

2.

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Moravské Knínice 2018-2019



18

V. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, EVVO, 
poradenské služby na škole

„Minimální preventvní programí zpracovává škola na každý školní rok. 
Součást „Minimálního preventvního programuí je „Školní program prot šikaněí.
Výskyt sociálně patologických jevů ve škole jako jsou návykové látky: alkohol, marihuana, pervitn, heroin, 
kouření, záškoláctví, gambling, kriminalita, rasismus a jiné jsme nezaznamenali.
Zaznamenali jsme však počátky šikany a posmívání v některých ročnících, to však bylo ihned řešeno. Během
roku jsme pro některé třídy objednali speciální preventvní programy.

Hodnocení minimálního preventvního programu:

Školní preventvní program podporuje rozvoj sociálních dovednost každého jedince, posiluje komunikační 
dovednost a schopnost, vytváří pozitvní sociální klima ve škole – pocit důvěry, zařazení do skupiny. 
Formuje právní vědomí a morální hodnoty žáků. Spoluprací s rodinami – účast na různých školních akcích a
vtahováním rodičů do života školy podporujeme preventvní program a společně zabraňujeme vzniku 
sociálně patologických jevů.

Každoročně zařazujeme na první týden školní docházky „Školní hrátkyí, 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 Kvalifkace, specializace Dosažené vzdělání
Výchovný poradce 1 VŠ VŠ
Školní metodik prevence 1 VŠ VŠ

Školní metodik EVVO 1 VŠ VŠ

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Moravské Knínice 2018-2019
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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 tsku „Zpravodají pro Moravské Knínice, vychází 1x měsíčně
- regionální tsk pro Kuřimsko „Zlobiceí, 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 dět v MŠ

Účasti školy v soutěžích, olympiádách

Také letos si žáci naší školy ověřili své matematcké schopnost a to hned v několika matematckých 
soutěžích:
V únoru to nejprve byla Pangea - matematcká soutěž pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, které 
baví počítání. Obecně zcela poprvé si žáci mohli s Pangeou zasoutěžit v roce 2013, kdy proběhl první ročník 
soutěže. Od té doby se každoročně soutěže účastní základní školy a víceletá gymnázia po celé České 
republice. Naše škola se letos zapojila již podruhé. Pro letošní rok byla zvolena témata Hudba, Příroda a 
Ekologie. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 žáků 4. ročníku, kde nejlepšího výsledku dosáhla Julie Veselská a 
9 žáků 5. ročníku, kde se nejvíce dařilo Anetě Kalábové.
Druhou  soutěží  byl  již  tradičně  Matematcký  klokan.  Jedná  se  o  mezinárodní  soutěž  s netradičními
matematckými 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 v pátek 22. března 2019. Zde je přehled
nejúspěšnějších řešitelů:

Kategorie Cvrček (celkem 27 žáků 2. a 3. ročníku, maximální možný počet bodů 90)

1. místo Ondřej Šimek 3. roč.  68 bodů
2. místo Jakub Ondra 3. roč.  63 bodů
3. místo Vítek Císař 3. roč.  61 bodů

 Kategorie Klokánek (celkem 21 žáků 4. a 5. ročníku, maximální možný počet bodů 120)

1. místo David Zeman 5. roč.  89 bodů
2. místo Aneta Kalábová 5. roč.  88 bodů
3. místo Julie Veselská 4. roč.  84 bodů

Všem úspěšným řešitelům a šikovným matematkům gratulujemee
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Účast dětí, školy a pedagogů na životě obce 2018/2019

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 8. září 2018 proběhla na fotbalovém hřišt každoroční akce Školní hrátky, tentokrát na téma Cestování.
Cílem akce byla adaptace nových žáků z 1. ročníku. Dět se nejen seznámily se svými staršími spolužáky, ale 
také si poprvé vyzkoušely, jak funguje organizace soutěží a her při školních akcích. Na osmi stanovištch si 
pak dět rozdělené do skupin napříč věku užívaly sportovně i vědomostně laděné úkoly. 

Drakiáda XIII. ročník

13. ročník na Hásově kopci. Že by číslo 13 způsobilo, že „téměří nefoukal vítr? Ne, i když foukalo jen 
chvílemi a jen trošičku, naši zdatní „drakoběžcií pobíhali po kopci a draci opravdu byli i občas  ve vzduchu. 
Hodnotcí komise vypsala diplomy všem účastníkům a rozdala krásné ceny za velké úsilí při pouštění draků.
Vzhůru do oblake

Uspávání zvířátek XIV. ročník - lampionový prkvod aneb loučení s podzimem

Uspávání želviček 7. 11. 2018
„Uspávání želviček aneb loučení s podzimemí se konalo tentokrát na upraveném prostranství školní 
zahrady mateřské školy. Průvod v 16.30 h vyšel od základní školy, dět s lampióny a lucerničkami prošly 
Koutem a dorazily terase mateřské školy.   Zde obě třídy mateřské školy uspaly želvičky,  po nich vystoupili 
žáci školy s písničkami a básničkami.
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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 dět, sportovního vybavení a hraček. Paní učitelka Šípková společně s paní vychovatelkou 
Staroštkovou zorganizovaly podzimní a jarní bazárek.

 Velký papírový den 

Škola se přihlásila do celostátní akce sběru starého papíru frmou 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 dět z mateřské a základní 
školy. 

Adventní setkání seniork ve škole s kulturní akcí

11. 12. 2018 se konalo „Adventní setkání se senioryí. Po krátkém kulturním vystoupení žáků školy 
následovalo společné posezení s hudbou cimbálové kapely Kyničan. Občerstvení napekly paní učitelky.

Možná přijde i Mikuláš

Tradiční akce, kdy dět očekávají příchod Mikuláše s nadílkou. Tuto akci zajišťují žáci nejstaršího ročníku pro
žáky školy i pro dět v obou třídách mateřské školy. Mikuláš s průvodem čertů a andělů potěšil všechny dět 
drobným dárečkem.

Maškarní karneval

Po ostatkové zábavě v neděli 3. března 2019 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 - 15. ročník

V sobotu 4. dubna 2019 se konal tradiční Velikonoční jarmark -  již 15. ročník. 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. 

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 dět s myslivcií, kde se žáci seznámili s mláďaty lišky a prožili 
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si lanové centrum, měli možnost si zastřílet ze vzduchovky. Nejlepší střelci si vystříleli diplomy, obdrželi 
věcné ceny včetně pohárů. Obě akce byly velmi zdařilé a měly kladný ohlas u dět.

Pohádkový les

Na konec června 21. 6. 2019 připravili bývalí žáci naší školy pod vedením Jany Slámové Pohádkový les. Jak 
se vyjádřily paní učitelky ze školy i ze školky, opět se to povedlo. Stanoviště v okolí Moravských Knínic byla 
obklopena pohádkovými bytostmi, plná úkolů a v cíli čekaly na dět diplomy a sladkost. 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 17. června 2019 navštvili. Žáci se seznámili s prostředím školy, jídelna a tělocvična
pro  ně  zůstala  malým  překvapením,  protože  v době  naší  návštěvy  probíhaly  stavební  úpravy  těchto
prostor. Navštvili však obě třídy, které je přivítají v následujícím školním roce 2019/2020.

Kroužky při základní škole Počet skupin Počet žákk Vedoucí kroužku
Keramika (pro ZŠ) 2 18 Pí. Živnová (plat nájem)
Náboženství ŘK 1 16 Mgr. Švábová
ZUŠ 1 8 Pan Ziegler
Sportk       ZŠ 2 20 Mgr. Bravencová
 Věda nás baví 1 7 Pan Krejčí (plat nájem)
Tvořivé dílničky 1 19 Kristýna Staroštková
Kroužek šit 1 6 Zdenka Petříková

Spolupráce školy s dalšími subjekty

Jiné školy: 
ZŠ Tyršova a ZŠ Jungmannova Kuřim, návštěva žáků 5. ročníků, kulturní akce
ZŠ a MŠ Chudčice, ZŠ a MŠ Nikolčice, MŠ Jinačovice, MŠ Kuřim, MŠ Ostrovačice, 
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
Mě Knihovna Kuřim besedy pro dět a žáky
Masarykovo muzeum Hodonín – Mikulčice  
Plavecká škola Kuřim
MDD Kuřim – zájmové kroužky
Domov pro seniory Okružní Brno - Návštěva seniorů v prosinci a v dubnu
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ZŠ Rozdrojovice, Chudčice, Jinačovice, Čebín – společné návštěvy divadel, planetária, kulturních akcí, den 
dět, setkávání pedagogů

ZŠ Tyršova a Jungmannova Kuřim – spolupráce při přechodu žáků z 5. ročníku

Pobočka ZUŠ Kuřim – výuka fétny a klávesových nástrojů. 

Dkm dět 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 se vzdělávacími  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 zkušenost.

PPP Brno Hybešova, 
Pravidelná setkání s paní Mgr. Lenkou Cupalovou – informace o novinkách v oblast prevence v PPP v Brně. 
Realizace preventvních programů.

Spolupráce s PPP Brno – s paní Mgr. Juditou Baumgartnerovou, která pracuje v poradně pro vyšetření dět 
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 dět s postžením ze základní školy.

OSPOD Kuřim
Oddělení sociálně právní ochrany dět – paní Sojková.

MAS Brána Brněnska a Boskovicka, Rosicka
Pokračování  projektu Technické školky a se Slovenskem „Společné technické školkyí, viz VZ MŠ, zapojení 
do projektu a vzdělávání pedagogů MAS, akce pro žáky – „Divadlo ÚDIFí, „Kroužek šití.
Návštěva učitelek mateřských škol z Martna ze Slovenska, prohlídka mateřské a základní školy.
Místní akční skupina Brána Brněnska, z. s., která je realizátorem projektů Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání, pořádala na konci června první akci svého druhu v okolí, tzv. Mini-veletrh pro školy. Každá 
základní i mateřská škola měla možnost si zde objednat výrobky vystavovatelů hrazené z prostředků MAS.
Z těchto prostředků také škola získala 4 dětské šicí stroje na další roky na práci v kroužku šit. 

Dopravní výchova Amavet Brno 

Letos opět pokračovala spolupráce s Centrum AMAVET - Junior Brno. Pod vedením paní Čížkové 
žáci 4. a 5. ročníku absolvovali teoretckou a následně praktckou část dopravní výchovy nejprve na podzim 
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a poté na jaře, kdy součást výuky bylo též řešení testu a předvedení dovednost při jízdě na kole. Odměnou
byl průkaz cyklisty pro žáky 4. a 5. ročníku. Všichni žáci pak obdrželi dárečky s refexními prvky.

Plavecká škola Kuřim 

Plavecký výcvik pro základní školu se uskutečnil na jaře v plaveckém areálu v Kuřimi. Od 15. 1. 2015 plat 
vyhláška, kdy se stát a zřizovatel podělí o náklady plavání, úhradu za dopravu autobusem škola využila 
v rozvojovém programu, žáci měli dopravu zdarma. Vzhledem k vysokému počtu žáků, kapacity plaveckého
bazénu a možnost dotace na dopravu žáků budou vždy plavat pouze žáci od 2. – 5. ročníku od  školního 
roku 2018-2019.

VII. Základní údaje o hospodaření školy, údaje o zapojení školy 
do rozvojových a mezinárodních programk, údaje o 
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předložených a školou realizovaných projektech 
fnancovaných školou, zřizovatelem i z cizích zdrojk, 
doplňková činnost školy

6. Spolupráce na projektech, zapojení školy do projektk
(včetně mezinárodních projektk a mezinárodní spolupráce)

Záložka do knihy 30. 10. 2018

Naši žáci vyrobí záložku do knihy 
na dané téma a posílají je 
družební škole na Slovensko. (Již 
7. ročník)

Noc s Andersenem   29. 3. 2019
Čtení společně s dětmi a s úkoly, 
přenocování ve škole.

Matematcký Klokan a Cvrček 21. 3. 2019 Mezinárodní matematcká soutěž

Záložka do Knihy
Vedoucí projektu: Mgr. Hana Burianová

Brněnská knihovna Jiřího Mahena a Slovenská pedagogická knihovna v Bratslavě společně pořádají pro malé čtenáře
projekt, kdy si školy v Česku a na Slovensku vzájemně vyměňují záložky do knihy na dané téma. Je to příležitost se
dovědět něco více o našich blízkých sousedech. Naše škola se účastnila již po sedmé.

Noc s Andersenem

Vedoucí projektu: Mgr. Vladimíra Šípková       

V noci  z pátku  29.  března  na  sobotu  30.  března  2019  měli  žáci  naší  školy  opět  jedinečnou  možnost
přenocovat  v naší  škole  v rámci  akce  Noc  s Andersenem.  Do  tohoto  mezinárodního  projektu  jsme  se
zapojili již po deváté. Tentokrát jsme listovali v knihách vydaných pod nakladatelstvím Albatros, které letos
slavilo své jubileum – 70 let od založení. Pozornost jsme věnovali známým autorům, jejichž knihy nesou
symbol Albatrosu – Frantšek Nepil, Ondřej Sekora, Jaroslav Foglar, Václav Čtvrtek a řada dalších. Po večeři
a po pohádce dět prožily dobrodružnou noc ve spacáku. Ráno si pochutnaly na buchtách od maminek a
babiček a v sobotu ráno jsme se všichni rozloučili. 

Matematcký Klokan a Cvrček        (viz školní soutěže)

Zapojení do školních projektk a aktvit

Projekt „Technické školky“ aneb „Technická družinka“
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Vedoucí projektu: Klára Rotreklová

Třída předškolních dět MŠ II. v ZŠ a MŠ v Moravské Knínice (15 dět) pracuje již  šestým rokem na projektu 
„Technické školkyí. 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 TŠ 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.

Na dovednost z „Technických školekí volně navázala paní vychovatelka Rotreklová, která má na starost 
první oddělení školní družiny a začala s dětmi (absolvent technických školek) vyrábět různé dopravní 
prostředky, pirátskou loď, pro dět z mateřské školy vyrobili pirátskou pokladnici a pod., využívají 
recyklovatelné zdroje.

Letní škola v přírodě „Indiáni v údolí 2019“

Vedoucí: Mgr. Hana Burianová

Projekt nazvaný tentokrát „Indiáni v údolí 2019í začal kolektv učitelek připravovat již na počátku školního 
roku a téma indiáni bylo využito již při akci Školní hrátky a na maškarním karnevale v únoru. Rovněž výuka 
byla příležitostně motvována tmto tématem. Škola v přírodě se uskutečnila v týdnu 20. 5. – 24. 5. 2019 
v Šafránkově mlýně v obci Drahonín na Českomoravské vrchovině. Žáci byli tradičně rozděleni do skupin a 
každý den poznávali postupně zákonitost, krásy a rozmanitost přírody. Do projektu byly zařazeny aktvity 
sportovní, vědomostní, výtvarné a tvořivé, stejně jako aktvity 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  Želviček

Vedoucí projektu: Mgr. H. Burianová, Mgr. V. Šípková, Mgr. L. Procházková 

MŠ I. :Dufková,  MŠ II. : Kozinová

Viz. výše. 

Projekt „Možná přijde i Mikuláš…“

Vedoucí projektu: Mgr. V. Šípková
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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 dět nadílka. Potom odchází Mikuláš s čertky 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 zajistlo pro žáky dotované mléko a mléčné výrobky. Každý žák může odebírat 1 
dotovaný výrobek  týdně.

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 „Jíme zdravěí.  Také se učíme zapisovat 
recepty, žáci si vytvářejí svoji knížku receptů. Celá škola ochutnává a projekt slouží k bližšímu seznámení
i s cizokrajným ovocem a zeleninou.

7. Realizované projekty fnancované školou, zřizovatelem, z cizích 
zdrojk ZŠ

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Moravské Knínice 2018-2019



28

Název projektu
Financování
škola zřizovatel cizí zdroje

Projekt Podpora pregramotnost v předškolním vzdělávání“ ne ne ano
Projektu Výzva 22 – Šablony I. ne ne ano
Projekt KIPR ne ne ano

Doplňková činnost realizovaná školou - nemáme.

Projekt „Projekt Podpora pregramotnost v předškolním vzdělávání“

Vedoucí projektu: Mgr. Hana Burianová, Bc. Pavlína Kozinová, Bc. Petra Matějková

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 tzv. společenství 
praxe 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 
praktcismu (zkušenostech, intuici atd.), ale na nejnovějších poznatcích obecné, předškolní a speciální 
pedagogiky, psychologie a jednotlivých oborových didaktk. 

Cíle projektu:

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 
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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 
spolupráceí 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.

Škola se zapojila do projektu Výzva 22 – Šablony I. od 1. 9. 2017 -  31. 8. 2019.
Vedoucí projektu: 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 jindeí. 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.

Projekt KIPR
NÚV , Vedoucí projektu: Mgr. Hana Burianová, výchovný poradce
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Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávaní pedagogických 
pracovníků („NÚVí) nabídl škole účast v projektu KIPR (Kvalita, Inovace, Poradenství, Rozvoj). Škola se 
zapojila v období únor 2018-únor 2019.

Cílem projektu je podpora školy při zavádění principů inkluzivního vzdělávání, prostřednictvím posilování 
kompetencí pedagogických pracovníků školy v oblast implementace nové legislatvy, vyplývající z novely 
školského zákona č. 82/2015 Sb., zejména pak §16 školského zákona. Podpora školy měla charakter  
metodické podpory, podpory pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství, 
podpory v zajištění programů DVPP.
Projekt se týkal zavádění a ověřování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
pro žáky z odlišného kulturního prostředí stejně jako pro žáky s odlišnými životními podmínkami.
Škola dostala možnost poskytnout pracovníkům programy DVPP, které považuje za nezbytné pro 
zabezpečení společného vzdělávání ve svojí škole. 
Pro školu byla z projektu zabezpečena konzultační služba v oblast pedagogicko-psychologického a 
speciálně pedagogického poradenství. Tato služba byla v počátcích „Společného vzděláváníí velice 
potřebná. 
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VIII. Údaje o výsledcích kontrolní a inspekční činnosti 
provedené zřizovatelem, Českou školní inspekcí a 
jinými kontrolními orgány

Název kontroly Kontrolní orgán Výsledek kontroly
Škola se účastnila bleskových šetření 
vyhlášených ČŠI. ČŠI 

Viz inspekční zpráva 2015 na 
webu.

Finanční kontrola
Finanční komise 
obce MK.

V pořádku.

Externí audit Viz. příloha
Kontrola BOZP V pořádku

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

Kontrola herních prvků na školní zahradě a 
pískoviště 1x ročně

Drobné opravy, nátěr herních 
prvků. Dokončeno o 
prázdninách.

15. 10. 2018 Školská rada V pořádku, schválena výr. zpráva
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IX. Záměry a perspektivy rozvoje školy, koncepce rozvoje 
školy, aktivity školy, orientace školy, vlastní 
hodnocení

Aktvity školy  - Přehled akcí školy 2018 - 2019

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

           11. 9. 2018 Třídní schůzky SRPŠ v ZŠ 
           12. 9. 2018 Třídní schůzky SRPŠ v MŠ
             7. 9. 2018 Školní hrátky  - adaptační den pro žáky školy
          18. 9. 2018 Exkurze do dílny modrotsku Olešnice a do Rudky u Kunštátu

          22. 9. 2018   Drakiáda na Hásově kopci
          26. 9. 2018 Velký papírový den - podzim
          27. 9. 2018 Výchovný koncert pan Janeček  
           19. 9. 2018 Dopravní výchova teorie - 4. a 5. ročník
3.10.      2018 Dopravní výchova praxe - 4. a 5. ročník
          1. 10. 2018 Divadlo ÚDIF  MAS Kuřim 

  1.-4. 10. 2018 Sběr starého papíru
 10. 10. 2018 Podzimní minibazárek oblečení a hraček

        12. 10. 2018 Přírodní stezka aneb „Lesní hrátkyí
          7. 11. 2018 Uspávání želviček aneb loučení s podzimem
         6. 11. 2018 Fotografování dět na Vánoce
        5. 12. 2018 Možná přijde i Mikuláš

11. 12. 2018 Vánoční setkání seniorů  s kult. programem žáků,  vystoupení 
cimbálové kapely Kyničan

12. 12. 2018 Program Dům seniorů Okružní Brno  - setkání seniorů a žáků          
      14. 12. 2018 Green life  - Beseda o želvách pan Jeglík
      19. 12. 2018 Zdobení stromečku pro zvířátka
      21. 12. 2018 Vánoční nadílka ve třídách a štědrovečerní oběd školy

2019

8. 1. – 9. 1. 2019    Projekt „Společné technické školkyí,  Slovensko 

         31. 1. 2019 Divadlo Špílberg: divadelní představení Maxipes Fík , rozdání 
vysvědčení za I. pololet

           7. 2. 2019 MAS  Výroba krmítek a ptačích budek 4. a 5. roč.

         21. 2. 2019        Kouzelník Vildomec 

        25. 2.  2019 Karneval ve školní družině
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         23. 2. 2019 Dopolední keramické tvoření na jarmark
           3. 3. 2019 SRPŠ – Maškarní karneval v sokolovně, výzdoba dětskými pracemi
          5. 3. 2019         Divadélko Hradec Králové  K. Čapek Devatero pohádek    

11. 3.- 14. 3.  2019 Velký papírový den - jaro
        13. 3. 2019 Den otevřených dveří ZŠ
        14. 3. 2019 Jarní minibazárek oblečení a hraček
        21. 3. 2019 Matematcký Klokan a Cvrček 
        29. 3. 2019 Noc s Andersenem
         6. 4.  2019 Velikonoční jarmark
8.4.  - 26. 6. 2019 Zahájení plaveckého výcviku
          9. 4. 2019 Velikonoční vystoupení pro seniory Okružní Brno 4. a 5. roč,
        10. 4. 2019 Zápis do první třídy ZŠ
        23. 4. 2019 Dopravní výchova Amavet  praxe na hřišt v Řečkovicích 4. a 5. ročník
        16. 4. 2019 Den otevřených dveří MŠ
        16. 4. 2019 SRPŠ ZŠ
        25. 4. 2019 Pregramotnost, návštěva učitelek z Brněnska
          3. 5. 2019 Doprovodná opatření ovoce a mléko do škol, projekt školy „Jíme 

zdravěí

    7. 5. 2019 Bubnování  s drumbeny, paní Beata Boháčová

         9. 5. 2019 Zápis do MŠ
       14. 5. 2019 Fotografování dět na společnou fotografi ZŠ a MŠ
       15. 5. 2019 Sběr starého papíru - léto
20. -24. 5. 2019 Škola v přírodě Penzion Šafránkův mlýn u Drahonína

  31. 5. 2019 Den dět s myslivci
       28. 5. 2019 Preventvní program 4.-5. ročník: Jak zvládat konfiktní situace

(MUDr. T. Horká)
        6. 6. 2019 Školská rada

        7. 6. 2019 Dopravní výchova praxe - 4. a 5. ročník
12. 6. 2019 Návštěva pedagogů ze Slovenska z Martna

       17. 6. 2019 Návštěva „páťákůí v ZŠ Kuřim, Jungmannova
18., 19., 20. 6. 2019 Jednodennní školní výlet jednotlivých tříd do Anthroposu v Brně
       21. 6. 2019 Pohádkový les
       28. 6. 2019 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 do života po všech stránkách. Dostanou výbornou 
jazykovou přípravu v angličtně, vyučujeme 4 hodiny týdně od 3. ročníku. 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, součást je pobyt na škole v přírodě, kde jsou vedeni žáci 
k samostatnost a odpovědnost, ale také k týmové spolupráci.

Již dalším rokem pracovala škola podle svého vzdělávacího programu „Škola poznáníí.  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, včetně 
nepedagogických pracovníků.

Demografcká křivka v naší obci prudce stoupá a škola řeší nárůst počtu nových dět a žáků v souvislost 
s prostory na vzdělávání.
V září 2018 byla slavnostně otevřena nová přístavba mateřské školy a nové školní kuchyně. Mateřské škola 
a školní kuchyně byly vybaveny veškerým nábytkem, hračkami, pomůckami a v kuchyni nádobím a 
moderními stroji. Od září je tedy naše mateřská škola dvoutřídní, sídlí v jedné budově. Pedagogický sbor byl
posílen o paní učitelku na poloviční úvazek v mateřské škole.

Celkově je v mateřské škole i v základní škole vytvořen kolektv vstřícných, aktvních, vzdělaných, ochotných
pracovníků, kteří si vzájemně pomáhají a spolupracují. 

Chtěla bych poděkovat celému pedagogickému sboru, který pracoval během loňského školního roku  
s velikým pracovním nasazením. Zpětnou vazbou jsou úspěchy žáků, kteří úspěšně zvládli přechod 
z mateřské do základní školy a také těch, co pokračují ve školní docházce na základních školách v okolí nebo
na víceletých gymnáziích, na vysokých školách. Často se za námi přicházejí podívat do školy a chlubí se 
svými úspěchy i t, kteří jsou již „v prácií. 

Děkuji všem, kteří naši školu podporovali.

Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy

V Moravských Knínicích        9. 9. 2019
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