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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 – s 1. stupněm 

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 52 541 264 947 

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 

E – mail zástupce pro 

předškolní vzdělávání - MŠ 
kozinova@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 
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Zástupce pro předškolní vzdělávání                               
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 

základní škola 7.00 - 16.00 

mateřská škola  6.45 – 16.45 

školní jídelna 6.30 – 15.00 

školní jídelna – výdejna I. ZŠ 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.  Součástí školy je odloučené pracoviště, kde je umístěna mateřská škola  

a školní jídelna (kuchyně). V základní škole je umístěna také školní družina a školní jídelna – výdejna I.  

Žáci školy jsou rozděleni do pěti tříd podle ročníků.   

V červenci 2021 bylo mateřské škole schváleno nové odloučené pracoviště v prostorách místní sokolovny – 

třída pro 15 dětí i se školní jídelnou - výdejnou II. V červnu 2021 byly základní škole předány dvě nové třídy, 

které vznikly v prostorách obecního úřadu. V současné době má každý ročník svoji kmenovou třídu, tedy 

pět tříd vybavených interaktivními tabulemi a dvě třídy pro provoz školní družiny. 

V přízemí jsou umístěny dvě třídy, II. oddělení školní družiny, kabinet pro vychovatelky a WC pro dívky 

základní školy a pro chlapce, šatna. 

Šatna se nachází v přízemí budovy. 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, školní jídelna-výdejna stravy I., společenský sál s jevištěm, šatna 

školnice, úklidová komora, WC pro zaměstnance, výtah, v přísálí je kabinet pro dvě učitelky.  

V  dopoledních  hodinách slouží společenský sál pro společné kulturní akce nebo pro výuku hudební 

výchovy, v odpoledních hodinách jako školní družina pro I. oddělení.   

Přízemí  

Třídy jsou vybaveny výškově nastavitelnými lavicemi a židličkami, novým nábytkem, knihovnou, kobercem, 

interaktivní tabulí v každé třídě a novými pomůckami. 
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Prostory  třídy v přízemí využívá nepovinný předmět náboženství k pravidelným schůzkám s paní 

katechetkou Mgr. Ludmilou Císařovou, ale i výuka náboženství probíhala v loňském roce dálkově. Dále zde 

probíhaly zkoušky dětského pěveckého kroužku Vrabčáci. Vzhledem ke koronavirové situaci nebyl 

v provozu kroužek Šití, Háčkování, Angličtina, Věda nás baví a Sportík.  

 

Školní družina 

Ve školním roce 2020/2021 tvořila školní družinu dvě samostatná oddělení. 

Zázemí I. oddělení bylo umístěno v prostorách společenského sálu, II. oddělení sídlí v přízemí.  

Vychovatelka Mgr. Jana Gecová, která vedla I. oddělení, se starala o děti  1. , 4. a 5. ročníku. Vyhodnotili 

jsme tuto kombinaci jako vhodné spojení tří ročníků, starší děti se aktivně podílely na činnostech při 

plánování pro své mladší kamarády. 

Ve II. oddělení pracovala vedoucí školní družiny Bc. Dagmar Staroštíková. V jejím oddělení byly děti z druhé 

a třetí třídy, které již na sebe byly zvyklé z minulého roku. 

Družina využívala pro své výtvarné a pracovní činnosti prostory učeben a společenského sálu základní 

školy. Na sportovní aktivity navštěvovala nově zřízené dětské hřiště u sokolovny a v ulici Kout. Obě 

oddělení pracovala na samostatných i společných projektech (výrobky z přírodnin, dárečky k Vánocům, 

maškarní karneval ve ŠD).  

Z důvodu epidemické situace byla školní družina současně se základní školou v období od 14. 10. 2020 

uzavřena. Následovala distanční výuka. 

V době koronaviru byly vychovatelky v kontaktu s rodiči prostřednictvím mailu a také byla vyhlášena soutěž 

,,Jaro kolem nás´´, kdy se děti mohly výtvarně projevit.   Po návratu z distančního vzdělávání byla soutěž ve 

škole vyhodnocena.  

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

I. poschodí 

Kmenové třídy: 

V 1. poschodí jsou dvě prostorné třídy. Obě třídy jsou vybaveny výškově stavitelnými lavicemi  

a interaktivními tabulemi, novým nábytkem. 

Ve třídách probíhá odpoledne mimoškolní činnost. Je zde odloučené pracoviště ZUŠ Kuřim (také jedenkrát 

týdně), děti se zde učí pod vedením pana učitele hru na flétnu a klávesy. V době koronaviru byla výuka 

přerušena, posléze se vyučovalo „jeden na jednoho“. 

Učebna PC: 

Na stejném poschodí je i počítačová učebna, která byla vybudována díky dotaci „EU-peníze do škol“(2010).  

Obsahuje 11 počítačů pro žáky a jeden PC pro učitele. Zde také probíhají vyučovací hodiny informatiky 

a žáci mají k dispozici spoustu výukových programů. Součástí učebny je též tiskárna. V červnu 2017 byly 

posíleny počítače, zvýšila se jejich rychlost a zvětšil se úložný disk. Stále však jsou zastaralé. Škola 

v současné době nemá dostatečnou finanční částku na jejich výměnu, žádný projekt na vybavení ICT zatím 

není vypsán. 
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Sborovna: 

Pro paní učitelky slouží sborovna I. v 1. patře na přípravu na vyučování.  Je to však velice malá místnost, 

maximálně pro tři pedagogy 3., 4. a 5. ročníku. Starý počítač byl vyřazen a nenahrazen, na stolech není 

mnoho místa pro vlastní práci učitelek. Učitelky využívají k práci počítač v učebně PC. 

Sborovna II.  - zde využívaly k přípravě na vyučování místnost zázemí jeviště, tedy provizorní prostor vedle 

jeviště jedna paní učitelka 2. ročníku, jedna asistentka pedagoga a jedna vychovatelka - speciální pedagog.  

Další sborovna III. je v kabinetě za dolní družinou, kde sídlila paní učitelka – speciální pedagog, vedoucí 

vychovatelka a asistentka pedagoga. 

Ředitelna: 

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

a barevnou kopírkou. Současně zde pracuje účetní školy a sekretářka ředitelky na zkrácený úvazek. 

Ředitelna slouží k poradám a schůzkám pedagogického sboru. Vzhledem k nárůstu počtu žáků byla 

černobílá kopírka po vyřazení a zakoupení nového stroje přemístěna do učebny PC. Černobílá kopírka 

Minolta byla umístěna do počítačové učebny, slouží ke kopírování pro všechny pedagogy.  

II. poschodí -  společenský sál a jídelna 

Školní družina 

První  oddělení školní družiny má letos k dispozici společenský sál.  Prostor zázemí jeviště slouží k uložení 

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

školní družině. Ke školní družině patří samostatné WC. Oddělení bylo v červnu 2021 vybaveno čtyřmi 

novými kulatými stoly a novými židličkami pro práci dětí ve školní družině.  

Školní jídelna: 

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

vyučování na tři směny, jsou dodržována epidemická opatření. Kapacita školní jídelny je 36 žáků na jednu 

směnu. Celková kapacita výdejny je 85 strávníků. Do budoucna uvažujeme o výměně židlí, které jsou již 30 

let staré. 

 

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. Pro letošní školní rok byly kromě září kulturní akce zrušeny. 
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Ostatní prostory 

Škola nemá svoji tělocvičnu a školní dvůr, proto také využívá tělocvičný sál sokolovny Sokola v Moravských 

Knínicích k výuce tělesné výchovy a obecní travnaté hřiště. Z důvodu koronaviru a pokynů MŠMT probíhala 

výuka Tv jinou formou, než v sále sokolovny. 

 

Kapacity pracovišť ZŠ a MŠ 2020-2021 

- základní škola      75 žáků 

- školní družina      45 dětí 

- školní jídelna      160 strávníků 

- školní jídelna – výdejna I.   85 strávníků 

- mateřská škola     52 dětí  

 

Školní rok 2020 - 2021 

Škola zajišťovala výuku ve škole v Moravských Knínicích v pěti třídách druhým rokem. 

Složení tříd bylo potom následující:  

I. třída 13 žáků   

II. třída 15 žáků  

III.  třída. 11 žáků  

IV.  třída 10 žáků (s AP) 

V. třída 16 žáků (s AP) 

Ve školním roce 2020-2021 bylo zapsáno ve škole 65 žáků. Od 14. října 2020 byla celá škola uzavřena 

z důvodu koronaviru. Od 18. listopadu 2020 nastoupili do  na prezenční výuky jen žáci 1. a 2. třídy,  

od prosince 2020 se zapojila do prezenční výuky celá škola. V době uzavření školy probíhala výuka on-line.  

Od ledna 2021 do února 2021 chodili do školy opět jen žáci 1. a 2. třídy. Celý březen až do 12. dubna byla 

celá škola na on-line výuce prostřednictvím Google Classroom. Od 21. -22. března 2021 proběhlo ve škole  

on-line šetření ČŠI. Škola byla výborně hodnocena.  

Od 1. ledna 2021 požádali rodiče dvou dětí o individuální vzdělávání, které jim bylo povoleno.  

Od 2. pololetí přestoupil na školu do druhého ročníku žák z Brna. V květnu požádali rodiče jedné žákyně  

1. třídy o přeskočení 2. ročníku, žádost byla po přezkoušení doporučena i z PPP Brno Hybešova a žákyně od 

1. 9. 2021 nastoupí do 3. ročníku. 

 

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

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

Základní škola 75 5 65 13,00 

Školní družina 45 2 45 22,5 
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Mateřská škola celkem: 52 2 52 26 

Mateřská škola Broučci  

(U Školky 210) 

27 
1 

27 27 

Mateřská škola Koťátka 

(U Školky 210) 

25 
1 

25 25 

Pro rozlišení obou tříd v MŠ používáme pro mladší oddělení Broučci a pro starší oddělení Koťátka.  

Jinak sídlí společně v jedné budově ve dvou třídách. 

Školní jídelna MŠ  

Zapsaní strávníci (k 30. 10. 2020) Školní jídelna 

Děti školy 52 

Děti jiných škol 0 

Pracovníci školy 9 

Cizí strávníci 0 

Celkem 61 

 

Školní jídelna – výdejna I.  ZŠ  

Zapsaní strávníci (k 30. 10. 2020) Školní jídelna- výdejna 

Děti školy ZŠ 64 

Pracovníci školy ZŠ  12 

Cizí strávníci 0 

Celkem 76 
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II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu 
se zápisem ve školském rejstříku 

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

 

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

MOTTO našeho školního vzdělávacího programu: 

„POZNEJ SÁM SEBE A VŠECHNO ŽIVÉ KOLEM TEBE.“ 

Naše škola:  

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

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

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

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

ve škole. 

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

a širokou veřejnost. 

Chce vyzdvihnout individualitu žáka, jeho přednosti a talent. 

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

 1. 2. 3. 4. 5. Disp.  RVP ŠVP 

Čj 6+2 6+3 7+1 7 7 + 7D 33 40 

Aj - - 3+1 3+1 3+1 + 3D     9 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+1 2+2 +  3D 12 15 

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 20 21 25 25 26 16 D 102 118 

 

Na školní rok 2020-2021 byla schválena školskou radou změna v počtu vyučovacích hodin v 1. ročníku. 

Zkrátila se výuka českého jazyka a literatury z 9 hodin na 8 hodin, celkem 20 hodin. Odebraná hodina se 

přesouvá k tomuto ročníku až do 4. třídy, kdy bude podle pokynů MŠMT posílena hodina informatiky. Za 

celou svoji docházku na 1. stupni tento ročník 2020-2021 absolvuje povinných 118 hodin podle ŠVP.  

 

Vysvětlivky: 

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.  
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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 paní Mgr. Ludmily Císařové. 

Součástí ŠVP ZV je souhlas rodičů s plaveckým výcvikem, se školou v přírodě vždy dle dané situace. 

Vzhledem ke koronavirové situaci byly obě akce zrušeny. 
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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 

a speciální pedagog. Pedagogové v základní škole v roce 2020 - 2021 byli kvalifikovaní.  

Pedagogové se vzdělávají dle plánu DVPP a jiných nabídek.  

Pedagogický sbor MŠ tvoří zástupce pro předškolní vzdělávání (dříve vedoucí učitelka) a tři učitelky. 

Pedagogové v mateřské škole v roce 2020 - 2021 byli kvalifikovaní.  Pedagogové se vzdělávají dle plánu 

DVPP a jiných nabídek.  

 

Počet pracovníků základní školy 

Pracovní zařazení Fyzické osoby Přepočtené na plně zaměstnané 

ZŠ - Pedagogičtí pracovníci - celkem 10 9,78 

z toho: učitelé 4 5,68 

Učitel/spec. ped. 1  

             ředitel školy 1 1,0 

             asistent pedagoga 2 1,5 

            vychovatel 2 1,33 

             Speciální pedagog/1 vychovatelka je 

současně ve ŠD a speciální pedagog) 
1 0,27 

   

MŠ - Pedagogičtí pracovníci - celkem 4 4 

učitelé 4 4 

   

   

ZŠ a MŠ – Správní zaměstnanci - celkem 8 7,16 

z toho: účetní (hospodářka) 1 0,75 

             Pokladní, asistentka řed. 1 0,25 

             pracovníci ŠJ 3 3,5 

             Školnice- uklízečky 3 2,66 

 
 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků ZŠ  

 Fyzický /přepočtený Fyzický v %/přepočtený v % 

Celkový počet PP 10/ 9,78 100%    /       90% 

z toho odborně kvalifikovaných 10/ 9,78 100%/           90% 

 



12 
 

12 
 

Věkové složení pedagogických pracovníků ZŠ  

Věk Ženy Muži 

do 35 let 2 0 

35 – 50 let 5 0 

nad 50 let 2 0 

důchodci 1 0 

Celkem 10 0 

 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků MŠ  

 Fyzický /přepočtený Fyzický v %/přepočtený v % 

Celkový počet PP 4/ 4      100%   

z toho odborně kvalifikovaných 4/ 4 100% 

 

Věkové složení pedagogických pracovníků MŠ 

Věk Ženy Muži 

do 35 let 1 0 

35 – 50 let 3 0 

nad 50 let 0 0 

důchodci 0 0 
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Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 2020 - 2021 

 (včetně řídících pracovníků školy) 

Základní škola 

Vzhledem ke koronavirové situaci byly prezenční semináře zrušeny a nahrazeny webináři. 

Vzdělávání v roce  2020-2021 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA: 

Datum Typ kurzu/školení  Jméno účastníka/bez 

cert. 

25. 8. 2020 BOZP 23 

12. 10. 2020 Grafomotorika 1 

2. 11. 2020 Hrajeme si v českém jazyce 1 

9. 11. 2020 Matematika nás baví 1 

10. 11. 2020 Legislativní novinky 1 

10. 11. 2020 Zkušenosti a nápady pro čtenářskou dílnu 2 

13. 11. 2020 Distanční vzdělávání - hodnocení 1 

23. 11. 2020 Doplňkové materiály do hodin AJ 1. díl 1 

30. 11. 2020 Doplňkové materiály do hodin AJ 2. díl 1 

2. 12. 2020 Jak mluvit s rodiči o problémových dětech 2 

3. 12. 2020 Jak pracovat v běžné třídě s talentovanými dětmi 2 

7. 12. 2020 Posouzení čtení a psaní na 1. stupni ZŠ 1 

3. 12. 2020 Vyjmenovaná slova  1 

   

2021   

6. 1. 2021 Podpůrná opatř.pro žáky se SPU ve škol.praxi 1. díl 1 

8. 1. 2021 Podpůrná opatř. pro žáky se SPU ve ško. praxi 2. díl 1 

13. 1. 2021 Jak na smysluplné hodnocení  2  
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          2021 Doplňkové aktivity pro slovní zásobu v AJ 1 

18. 1. 2021 Angličtina od začátku – Jak začít? 1 

22. 1. 2021 Nové financování pro školy (MŠMT Vatalová) 1 

5. 2. 2021 Právní poradna JUDr. Poláková 1 

22. 1. 2021 Nové financování pro školy-  Vatalová MŠMT 1 

10. 3. 2021 Distanční výuka na 1. stupni 1 

30.3. 2021 Dyslexie, dysortografie a dysgrafie žáků na 1. st. 1 

20. 4. 2021 EduSTEM I. - praktické školení (webinář) 1 

12. 5. 2021 Jak na hudební výchovu? 1 

4.6. -5.6. 2021 Sfumato 2 

10. 5. 2021 Aby práce s pomůckami přinášela výsledky 1 

8.- 10. 6. 2021 Šablony II. a šablony III.  2 

15. 6. 2021 Role speciálního pedagoga ve škole 1 

17. 6. -18. 6. Technické školky a školy 2 

24. - 25. 8. 2021 Technické vzdělávání Černá Hora 2 

 

Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2020 - 2021 nastoupili na školu: 0 

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2020 - 2021 nastoupili na školu:0 

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2020 - 2021 odešli ze školy: 1 a 1 as. ped. 

  

Personální změny 

Od září 2020 personální změny v pedagogickém sboru základní školy nebyly. Na konci školního 2021 odešla 

učitelka/speciální pedagožka a asistentka pedagoga ze základní školy a asistentka pedagoga v mateřské 

škole.  

Na nový školní rok 2021 – 2022 bylo přijato 7 nových pracovníků. 

Do základní školy jedna učitelka do první třídy. 

Do mateřské školy dvě učitelky, jedna asistentka pedagoga, jedna školní asistentka v projektu Šablony III.  

Ve školní jídelně také došlo ke změnám, po odchodu vedoucí školní jídelny do důchodu přešla na její místo 

současná kuchařka. Dále byla přijata nová kuchařka do ŠJ a jedna kuchařka/školnice do sokolovny.  
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Údaje o zápisu k předškolnímu a základnímu vzdělávání a následném přijetí do školy, individuální integrace 

Zápis k předškolnímu vzdělávání (MŠ) pro školní rok 2021/2022 
 

Počet zapsaných dětí celkem 29 

z toho dívky 13 

           chlapci 16 

Počet volných míst celkem 27 

Celkem přijato 27 

z toho dívky 12 

           chlapci 15 

Celkem nepřijato z důvodu naplnění kapacity  

                              k 31. 8. 2021 2 

Celkem počet odvolání 0 

Z toho záporně vyřízených 0 

           kladně vyřízených 0 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhl dne 13. 5. 2021 v době 
od 13 do 16 hodin v základní škole. Od 6. 5. - 14. 5. 2021 probíhal zápis také dalšími formami komunikace 
v souladu se školským zákonem. Bylo přijato 27 dětí starších 3 let. Dvě děti mladší 3 let nebyly přijaty 
z důvodu naplnění kapacity mateřské školy. 
Vzhledem k tomu, že počet přijatých dětí byl větší než kapacita MŠ, rozhodla obec po dohodě s ředitelkou 
školy o zřízení nového třídy pro 15 dětí v místní sokolovně. Ředitelka školy byla pověřena vyřízením žádosti 
o navýšení kapacity mateřské školy z 52 na 67 dětí a zápisem nové třídy a školní jídelny-výdejny II. pro 15 
dětí na adrese U Sokolovny 161 do rejstříku škol. Ta byla v červenci 2021 mateřské škole schválena  
a zapsána do školského rejstříku jako nové odloučené pracoviště v prostorách místní sokolovny – třída pro 
15 dětí i se školní jídelnou-výdejnou II.  
V červnu 2021 byly základní škole předány dvě nové třídy, které vznikly v prostorách obecního úřadu. 
V současné době má každý ročník svoji kmenovou třídu. V pondělí 30. 8. 2021 se dostavili k zápisu do 
základní školy ještě rodiče se dvěma sourozenci – dvojčaty. 
Ve školním roce 2021 – 2022 nastoupí v ZŠ do první třídy 13 žáků, odešlo 18 žáků. V září 2021 nastoupí  

do základní školy 60 žáků. 

Ve školním roce 2021 – 2022 nastoupí v MŠ 67 dětí, z toho 25 tříletých  nových dětí. 

 

Ukončení předškolního vzdělávání 20-21 

 Počet dětí 

Počet předškoláků celkem 16 

z toho: nástup k povinné školní docházce v MK 11 

odklad povinné školní docházky                                  3, nástup v MŠ MK 

předčasný nástup (pětileté dítě)   0 

nástup do jiné ZŠ   2 
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Zápis k základnímu vzdělávání (1. ročník ZŠ) pro školní rok 2021/2022 

 

Počet zapsaných dětí celkem 18 

z toho dívky 11 

            chlapci 7 

Celkem přijato k PŠD  13 

z toho dívky   8 

            chlapci   5 

Odklad školní docházky   3 

z toho dívky   2 

            chlapci   1 

Nástup do jiné ZŠ   2 

z toho dívky   2 

            chlapci   0 

Celkem počet odvolání   0 

Z toho záporně vyřízených   0 

            kladně vyřízených   0 

 

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhl dne 20. 4. 2021 v době 

od 13 do 16 hodin v základní škole. Zápis probíhal také dalšími formami komunikace v souladu se 

školským zákonem. 

V roce 2021/2022 nastoupí do 1. třídy 13 žáků. 

Odklad školní docházky mají 3 děti, které zůstávají v mateřské škole. 
 

Výsledky výchovy a vzdělávání ve školním roce 2020 – 2021: 

 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků: Počet žáků: 65 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo        

bez vyzn. 

Neprospělo  Průměr třídy Průměr 

absence/žák 

1. 13 13 0 0 1,00 25,69 

2. 15 15 0 0 1,05 34,13 

3. 11 11 0 0 1,05 14,92 

4. 10 4 6 0 1,59 9,70 

5. 16 11 5 0 1,39 27,38 

Celkem za školu 65 54  11 0 1,21 22,36 

 

 Z pátého ročníku odešli tři žáci na gymnázium, jedna do ZŠ Veverská Bítýška a  12 žáků na ZŠ Jungmannova 

Kuřim. 
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1. Snížený stupeň z chování: 0  

2. Neomluvené hodiny: 0 

3. Společné vzdělávání : 12 žáků, kterým byla poskytována podpůrná opatření 

Ve školním roce 2020 - 2021 navštěvovali základní školu žáci s podpůrným opatřením 2. a 3. stupně., 

dále ve třídách pracovali dva asistenti pedagoga. S těmito dětmi pracovali v hodinách speciálně 

pedagogické péče dva speciální pedagogové, dále i v hodinách individuální pedagogické intervence. 

Výuka předmětu spec. ped. péče a doučování žáků pokračovalo i v době distančního vzdělávání.  
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IV. 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, 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 preventivní programy, které z důvodu koronavirové situace 

byly zrušeny. Po návratu z distančního vzdělávání se škola řídila doporučeními z MŠMT a PPP - podle 

pokynů školního metodika prevence. K vážným případům problémů po návratu na prezenční výuku 

nedošlo. Některým žákům bylo doporučeno doučování. 

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. Podporujeme spolupráci a 

vzájemnou pomoc mezi žáky. 

Během roku se zúčastňují paní učitelky dle dané situace ve třídě programů na podporu komunikace se 

střídou a podobně nebo aktuálně k danému problému. 

Údaje o pracovnících 

Zařazení Fyzický počet Kvalifikace, specializace Dosažené vzdělání 

Výchovný poradce 1 VŠ VŠ 

Školní metodik prevence 1 VŠ VŠ 

Školní metodik EVVO 1 VŠ VŠ 
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V. 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 

- mailová korespondence s rodiči ZŠ i MŠ 

Účasti školy v soutěžích, olympiádách 

- Účast v matematických soutěžích: 
- Matematická olympiáda – 2 úspěšní řešitelé školního kola (David Kaláb a Jakub Ondra) postoupili 

do okresního kola, které se konalo formou online. Úspěšným řešitelem okresního kola se 14body 
z 18 bodů se stal Jakub Ondra.  

- Matematický klokan – 19. 3. 2021, online formou 
- 3 nejúspěšnější řešitelé: 

-         David Kaláb 114b, Jakub Ondra 99b, Ondřej Šimek 69b. 
-       Pangea – školní kolo proběhlo 30. 3. 2021 formou online, zúčastnili se 3 chlapci 5. ročníku. 
 
Účast dětí, školy a pedagogů na životě obce 2020 - 2021 

 

Název akce 

Školní hrátky 

Drakiáda 

Možná přijde i Mikuláš 

Maškarní karneval 

 
Tradiční akce jako Velikonoční jarmark,  Přírodní stezka aneb „Lesní hrátky“  a Pohádkový les také na jaře 
neproběhly.  
 
Drakiáda XVI. ročník 

 

Na Hásově kopci  proběhl 16. ročník.  

Během létání drakům vítr foukal, ale po 16. hodině už více běhaly děti a drakům se již do vzduchu moc 

nechtělo. Přesto měli všichni radost z drobných dárečků a z diplomů.  

A za rok: Vzhůru do oblak! 

http://zs-kninice.cz/nove/2016/10/25/prirodni-stezka-aneb-lesni-hratky/
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Velký papírový den  

Sběr starého papíru proběhl třikrát v roce. 

Možná přijde i Mikuláš 

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

žáky školy. Mikuláš s průvodem čertů a andělů potěšil všechny děti drobným dárečkem. 

Maškarní karneval 

V únoru proběhl dětský maškarní karneval zvlášť v obou odděleních školní družiny z důvodu koronaviru. 

 

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 nebo 
odchází na víceletá gymnázia. I přes dobu koronavirovou měli možnost všichni žáci 5. ročníku si 
prohlédnout školu v Kuřimi, ve které budou pokračovat v září 2021 v 6. třídě. 

Distanční výuka nás připravila o řadu společných akcí, které běžně během školního roku pořádáme. Po 
opětovném nástupu do školy, jsme si to chtěli vynahradit a dopřát našim žákům co nejvíce společných 
zážitků mimo školní lavice. Druhou polovinu června jsme proto tvořili, sportovali, chodili do přírody a 
společně si užívali takovou malou příměstskou školu v přírodě. Nejprve jsme si celá škola 16. 6. vytvořili 
nádherná trička pomocí centrifugy na barvy. Naše trička hrála všemi barvami a velmi zajímavými vzory. 
Každý si ozdobil své tričko sám – co tričko, to originál. 

Další den žáci 5. ročníku připravili pro ostatní žáky naší školy „Fáborkovanou“ – trasu s úkoly zaměřenými 
na znalosti přírody, na postřeh, hledání apod. Všichni si to velmi užili, nikdo nezabloudil a na závěr byli 
všichni odměněni za svůj výkon. 

Naše malá příměstská škola v přírodě pokračovala celý následující týden. Děti si užily den u rybníka na 
piknik dekách, plnily úkoly a zahrály si různé hry. Jiný den žáci vyrazili na Naučnou stezku pod Kuřimskou 
horou – na Ptačí stezku. Ověřili si a zcela určitě též prohloubili znalosti o našem ptactvu díky 
pozorovatelnám s kukátky a naučným tabulím s interaktivními prvky. Velkou zábavou byl též den mezi 
zvířaty – žáci 1. – 3. ročníku si jej užili s kuřátky u Bravenců, žáci 4. a 5. ročníku u koní u Helánů. Zájemci, 
kterých bylo spousta, si zajezdili na koni, případně na poníkovi.  

Podařilo se nám také uskutečnit školní výlet do zábavního parku Permonium v Oslavanech. Kluci a holky se 
v týmech vydali po stopách oslavanských permoníků, zahráli si interaktivní hru, někteří se vykoupali 
v jezírku, jiní pobloudili v bludišti, ale všichni si to jednoznačně užili a odvezli si domů vzpomínku v podobě 
permoníka, kterého každý po absolvování trasy získal za odměnu. 

Na začátku posledního školního týdne si všichni pořádně zasportovali na fotbalovém hřišti, kde se konal 
„Atletický pětiboj“. Soutěžilo se ve skoku do dálky z místa i s rozběhem, v hodu do dálky i na cíl a v běhu na 
60m. Nejlepší atleti byli odměněni. Zkrátka, v červnu jsme si vynahradili to, o co jsme přišli v předchozích 
měsících. 
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Kroužky v základní škole 

Kroužky v základní škole Počet skupin Počet žáků Vedoucí kroužku 

Náboženství ŘK 1 12 Mgr. Císařová 

ZUŠ 1 8 Pan Ziegler 

 

Předmět náboženství v době distančního v\zdělávání probíhal pod vedením paní Císařové on-line. ZUŠ 

probíhala jeden na jednoho.  

Spolupráce školy s dalšími subjekty 

Jiné školy:  

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

Sokol MK - pronájem sokolovny a hřiště 

PPP Brno, Hybešova, SPC Brno, Sekaninova, KPPP Brno, Veveří 

SSŠ Brno, Hybešova – DVPP, Objednávka učebnic 

Papír Kuřim – kancelářské potřeby 

MěÚ Kuřim – odbor školství, OSPOD 

MAS Brána Brněnska a Boskovicka 

 

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,  

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 zkušeností. 

PPP Brno Hybešova,  

Pravidelná setkání s paní Mgr. Lenkou Cupalovou – informace o novinkách v oblasti prevence v PPP v Brně. 

Realizace preventivních programů. 

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. 

OSPOD Kuřim 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí – paní Sojková. 
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MAS Brána Brněnska a Boskovicka, Rosicka 

Pokračování  projektu Technické školky. Zapojení do projektu a vzdělávání pedagogů MAS, akce pro žáky a 

dospělé byly omezeny z důvodu koronaviru.  

 

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 na dopravním 

hřišti v Řečkovicích. Navážeme na podzim 2021. 

Plavecká škola Kuřim  

Plavecký výcvik byl z důvodu koronaviru zrušen.  
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VI. 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) 

Záložka do knihy 30. 10. 2020 

Naši žáci vyrobí záložku do knihy 

na dané téma a posílají je 

družební škole na Slovensko. 

 (Již 9. ročník) 

Šablony II. 
Zahájení práce na šablonách 

přerušil koronavir. 

  

 

Záložka do Knihy 

Vedoucí projektu: Mgr. Hana Burianová 

Brněnská knihovna Jiřího Mahena a Slovenská pedagogická knihovna v Bratislavě 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 deváté. 

Zapojení do školních projektů a aktivit 
 
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 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. Tato akce byla v době korony od 25. 5. 2020 zajištěna pouze pro žáky chodící prezenčně  

do školy. 
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7. Realizované projekty financované školou, zřizovatelem, z cizích 
zdrojů ZŠ 

 

Název projektu 
Financování 

škola zřizovatel cizí zdroje 

Projekt Šablony II. ne ne ano 

 

Doplňková činnost realizovaná školou - nemáme. 

Škola se zapojila do projektu  Šablony II. od 1. 9. 2019 -  31. 8. 2021. 

Vedoucí projektu: Mgr. Hana Burianová 

Paní učitelky ZŠ i MŠ byly seznámeny s projektem, některé aktivity vzájemné návštěvy škol byly zahájeny, 

ostatní přerušilo mimořádné opatření ke koronaviru, škola podala žádost o prodloužení termínu do 28. 2. 

2021. Od nového školního roku budeme opět pokračovat. 

  



25 
 

25 
 

VII. 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 telefonicky: 

Pro MŠ i ZŠ. 

 

ČŠI  

- ZŠ – březen 

škola byla hodnocena 

výborně 

 

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 
 V pořádku. 

31. 8. 2021 Školská rada Změny v ŠVP 
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VIII. Záměry a perspektivy rozvoje školy, koncepce rozvoje 
školy, aktivity školy, orientace školy, vlastní 
hodnocení 
 

Aktivity školy  - Přehled akcí školy 2020 - 2021 

Datum              Aktivita 

 7. 9. 2020     Malování  - beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem 

             4. 9. 2020 Školní hrátky  - adaptační den pro žáky školy  

   9. 9.   2020 Třídní schůzky SRPŠ v ZŠ  

         10. 9. 2020 Třídní schůzky SRPŠ v MŠ 

20. 9. 2020    Drakiáda na Hásově kopci 16. ročník 

30. 10. 2020  Záložka do knihy 

        4. 12. 2020 Možná přijde i Mikuláš 

21. 12. 2020 Výroba vánočních svícnů 

      22. 12. 2020 Vánoční nadílka ve třídách a štědrovečerní oběd školy 

  

2021  

Červen 2021 Návštěva žáků 5. ročníku v Kuřimi 

30. 6. 2021 Ukončení školního roku 

 Ředitelské volno škola v letošním roce nečerpala. 
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IX. Hodnocení a závěr 

Cílem výchovy a vzdělávání na naší škole je připravit žáky, kteří po ukončení 5. ročníku přecházejí 

na základní školy v Kuřimi, do Veverské Bítýšky nebo na víceletá gymnázia do života po všech stránkách. 

Dostanou výbornou jazykovou přípravu v angličtině, 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. 

Uplynulý školní rok se podobal tomu předešlému…  

 

Po zkušenostech s distanční výukou jsme začali nákupem notebooků pro pedagogické pracovníky ze státní 

dotace a zavedením výuky přes aplikaci Google Classroom. Od 14. října 2020 byla škola z důvodu 

koronaviru uzavřena. Všichni rodiče žáků 3. - 5. ročníku byli proškoleni a svoje děti ve výuce podporovali. 

Žáci 1. a 2. ročníku pokračovali po Skypu. Od 18. listopadu se vrátili na prezenční výuku žáci 1. a2. ročníku, 

od prosince pokračovala celá škola. 

V lednu 2021 zůstali opět doma žáci 3. - 5. ročníku, žáci 1. a 2. ročníku chodili do školy. 

Od 1. března byla uzavřena celá škola, postupně přešly všechny ročníky na výuku pomocí Google 

Classroom. 

Naštěstí naše škola spadá do kategorie malých škol do 75 žáků a mohli jsme od 12. dubna 2021 všichni opět 

chodit do školy bez rotační výuky. Zahájili jsme povinné testování antigenními testy, využili jsme prostory 

skautské klubovny pod obecním úřadem. Nebyl prokázán žádný pozitivní výsledek. 

Školní rok nebyl vůbec jednoduchý, ale společnými silami jsme jej dovedli do zdárného konce. 

 

 

 

Děkuji všem, kteří naši školu podporovali. 

        Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy 

V Moravských Knínicích        29. 8. 2021 


