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I. Základní  charakteristika  školy  

 

 

a)  Název školy, sídlo, právní forma 

 

     Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace 

     IZO: 102 179 867 

     Adresa: Kanice 135 

                  664 01 Bílovice nad Svitavou 

     Telefon: ZŠ 545 227 268 

                   MŠ 545 228 346    

     E-mail: zs.kanice@seznam.cz   

     Webové stránky: www.zskanice.cz 

     Právní forma: příspěvková organizace 

 

b)  Zřizovatel školy  

 

     Obec Kanice 

     se sídlem Kanice 76, 664 01 

     IČO: 363171 

 

c)  Ředitelka školy  

 

     Mgr. Hana Mazancová 

     Kollárova 640 

     664 01 Bílovice nad Svitavou 

 

d)  Druhy a typy škol a školská zařízení  

 

     Základní škola                     IZO:   102 179 867 

     Školní družina                     IZO:   118 300 768 

     Školní jídelna                      IZO:   103 079 785 

     Mateřská škola                    IZO:   181 028 506 

 

 

A. Úplné školy 

 

Školní  rok 

2013/14 

Počet tříd Celkový počet žáků 

k 30. 9.  /    k 30. 6. 

 2013           2014 

Počet žáků 

na jednu třídu celkem 
z toho 

spec. vyrov. 

1. stupeň  5 - -         67   /   70 13,40 /  14,00 

2. stupeň 4 - -         65  /    67 16,25 / 16,75 

Celkem  9 - -       132  /  137 14,66 / 15,22 

Mateřská škola 2 - -          56 dětí 28 dětí 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Reditelna/Desktop/Documents/ORGANIZACE%20a%20ŘÍZENÍ%20ZŠ/AppData/Local/AppData/Local/Temp/zs.kanice@seznam.cz
file:///C:/Users/Reditelna/Desktop/Documents/ORGANIZACE%20a%20ŘÍZENÍ%20ZŠ/AppData/Local/AppData/Local/Temp/www.zskanice.cz
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Počty žáků podle bydliště:   

 

Kanice   48 

Babice nad Svitavou   20 

Ochoz u Brna   18 

Řícmanice     26 

Březina     7 

Bílovice nad Svitavou     7 

Brno     8 

Skrchov     1 

Zbraslav     1 

Svatoslav     1 

CELKEM 137 

 
 

Celkový počet žáků v 1. ročníku:  26 

 

Počet žáků na učitele: 10, 54 

 

e)  Celková kapacita školy a jejích součástí 

 

     Kapacita školy - 240 žáků 

     Kapacita školní družiny - 50 dětí 

     Kapacita školní jídelny - 200 jídel 

     Kapacita mateřské školy – 56 dětí 

 

 

f)  Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření 

 

Standardní výuka, bez zvláštního zaměření. 

 

 

g)  Plnění učebních osnov a učebních plánů 

 

Zvolený vzdělávací program a jeho č. j. 

 

Název vzdělávacího 

programu 

Číslo jednací V ročníku 

ŠVP ZV 

Otevřená škola 

2.akt. 80-4/2010 1., 2., 3., 4., 5. 

6., 7., 8., 9. ročníku 

 

ŠVP PV 

Moje krůčky k poznávání 

světa 

157/2011 MŠ 
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h)  Školská rada byla zřízena dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) k 1. 9. 2005. 

 

Dle § 167, odst. 2 školského zákona byli zřizovatelem jmenováni tito členové Školské rady při 

ZŠ Kanice: 

 Obec Kanice zastupují:  p. Hana Uhrová 

                                        doc. Ing. Karol Molnár, PhD. 

                                       Mgr. Radka Kokojanová 

Zákonní zástupci žáků: p. Kateřina Opletalová (Kanice) 

                                     p. Ivona Ondráčková (Kanice) 

                                     p. Hana Rotreklová (Babice nad Svitavou) 
 

Pedagogičtí pracovníci: Ing. Alena Kovaříková 

                                      Mgr. Dana Pospíšilová 

                                      Mgr. Alena Repová 
 

 

Činnost Školské rady při ZŠ Kanice. 

V průběhu školního roku se uskutečnila dvě jednání, na nichž se členové zaobírali jak 

administrativní oblastí – dokumentací školy (seznámením se a schvalováním výroční zprávy  

o činnosti školy, prostudováním a schvalováním změn ve školním vzdělávacím programu  

a školním řádu naší školy), tak i běžnějšími provozními problémy, popř. školními akcemi. 

Zápisy z jednotlivých jednání jsou zveřejněny na webových stránkách naší školy 

(www.zskanice.cz) pod odkazem Školská rada. 

Spolupráce se dařila i v komunikaci se zřizovatelem školy Obcí Kanice prostřednictvím 

členů: paní Kokojanové, paní Uhrové a pana Molnára. Právě v této oblasti jsme se opakovaně 

věnovali stále nedořešené dopravní situaci před areálem naší školy.  

V podzimním období 2014 vyprší tříleté volební období současných členů školské rady. 

Poděkování za velmi dobrou spolupráci a za ochotu věnovat škole kus svého osobního volna 

patří všem členům šk. rady: Mgr. Aleně Repové, Mgr. Daně Pospíšilové, paní Kateřině 

Opletalové, paní Haně Rotreklové, paní Ivoně Ondráčkové, Mgr. Radce Kokojanové, paní 

Haně Uhrové a doc. Ing. Karolu Molnárovi Ph.D. V září se uskuteční ještě poslední jednání 

nynější školské rady, následovat budou volby, popř. jmenování nových členů školské rady. 

 
 

 

i)  Školní jídelna, která je součástí školy 

 

Typ jídelny Počet 

Počet strávníků 

Žáci ZŠ / děti 

MŠ 

Zaměstnanci 

školy  

ostatní 

921 - úplná 200 110 / 56 27 21 

 

Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti, žáky a zaměstnance naší MŠ a ZŠ, dále pro 

děti a zaměstnance MŠ Řícmanice.  

V rámci doplňkové činnosti zajišťujeme stravování pro důchodce a sociálně potřebné 

občany Obce Kanice. 

 

  

http://www.zskanice.cz)/
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j)  Počet pracovníků školní jídelny  

 

Fyzické osoby 6 (1 vedoucí ŠJ, 2 kuchařky, 1 pomocná síla, 1prac. 

výdej stravy v MŠ, 1prac. rozvoz obědů)  

Přepočtení na plně zaměstnané 3,90  

Silvie Dvořáčková Vedoucí ŠJ – 0,70, kuchařka – 0,30 

Hana Procházková  Hlavní kuchařka 1,00 

Jana Eichmeierová,  Kuchařka 1,00 

Dana Nerudová, od 1. 5. 2013 Pomocná kuchařka-0,5 - z toho  0,2 placeno 

z prostředků obce 

Hana Štursová  výdej stravy v MŠ – 0,6 

Božena Vaňková, od 27. 8. 2012  výdej stravy v MŠ – 0,4  

Eva Nekulová Rozvoz obědů – 0,2 placeno z prostředků obce 

 

Platy vedoucí ŠJ, kuchařek a výdej stravy jsou hrazeny ze státních prostředků, ostatní 

z prostředků obce. 

V období větší nemocnosti nám ve školní kuchyni pomohla paní Pavla Lůžová z Babic 

nad Svitavou a v mateřské škole zastupovala paní Veronika Včelíková. 

 

k)  Počet správních zaměstnanců 
 

Fyzické osoby 4 ( školnice / uklízečka / topič/ provozní) 

Přepočtení na plně zaměstnané 1,00 / 1,00 / 0,125/ 0,50 

Eva Nekulová Školnice – 1,00 

Alena Pidrová – od 1. 7. 2012 Uklízečka – 1,00 

Petr Villím, od 1. 1. 2013 Topič – 0,125 

Hana Štursová Provozní MŠ – 0,40 

Božena Vaňková Provozní MŠ – 0,60 

 

Úklid školní budovy zajišťuje jedna uklízečka a školnice, o topení se staral pan Petr 

Villím z Kanic. 

 

l)  Školní družina  

 

Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů 

2 42 2 / 1,083 

 

Školní družina v tomto školním roce zajišťovala pouze odpolední provoz – od 11.30 hod 

do 16.00 hodin ve dvou odděleních, o ranní provoz nebyl dostatečný zájem. První oddělení 

bylo určeno pro žáky 1. - 3. ročníku a vedla ho Bc. J. Zondlaková. Ve druhém oddělení  

pracovala Mgr. M. Sotolářová, toto oddělení bylo určeno pro žáky 4. - 5. ročníku pouze na 

nezbytnou dobu od 12.30 do 13.30 hodin, potom se obě oddělení spojovala. V průběhu 

pravidelné činnosti ŠD děti odcházely do zájmových kroužků a do výuky ZUŠ Adamov, která 

při naší škole působí. 

Z nedostatku prostorových možností musí školní družina využívat ke své činnosti 

kmenové třídy, 1. oddělení školní družiny bylo umístěno v učebně 1. ročníku v přízemí  

a 2. oddělení v učebně 3. ročníku. Ke svým činnostem má ŠD vždy k dispozici tělocvičnu 
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školy, hřiště i celý areál, dále hřiště u Obecního úřadu v Kanicích. Využití malého hřiště před 

školou bylo z důvodu nebezpečného přechodu vozovky omezeno. 

I v letošním roce se podařilo ve školní družině zorganizovat velmi zdařilé akce: 

Drakiádu, Dětský karneval, Kuličkiádu, pouštění vlaštovek, Dětský den,… Velmi oblíbené 

byly poznávací výlety do Brna – např. předvánoční Brno, dopravní hřiště v Lužánkách,… Na 

těchto akcích se podílely obě paní vychovatelky. 

  

m)  Školní klub – není zřízen 
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II. Údaje o pracovnících školy 
 

1. Odborná pedagogická způsobilost dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů 

 

 

Celkový počet pedagogických pracovníků 15 12,725 

přepočt. prac. 

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 15  

   

PhDr. Zdeňka Blatná učitelka ČJ, D, Z, PČ 

Ing. Jana Buřivalová učitelka, 

koordinátor 

EVVO 

Př, NJ, Z, VkZ 

Mgr. Kateřina Gronichová učitelka 1. st., HV / MD 

Mgr. Alena Jelínková učitelka 1. st. 

Mgr. Šárka Zavadilová učitelka M, Ch, F 

Mgr. Hana Kalvodová učitelka AJ 

Gabriela Kořínková asist. pedagoga 2. st. 

Ing. Alena Kovaříková zástupkyně ŘŠ, 

správce ICT 

M,  Inf 

Mgr. Hana Mazancová ředitelka školy VkO, VV 

Mgr. Eliška Opletalová učitelka  1. st., TV 

Mgr. Dana Pospíšilová učitelka 1. st. 

Mgr. Alena Repová učitelka, 

výchovná 

poradkyně 

ČJ, VoPo, PČ, VV 

Mgr. Milada Sotolářová učitelka  1.st. 

MgA. Lukáš Sotolář učitel HV 

Kateřina Opletalová asist. pedagoga 

 

MD 

Mgr. Vlasta Tomášová učitelka 1. st. 

Mgr. L. Vondrušková asist. pedagoga 2. st. 

   

Bc. Jaroslava Zondlaková vychovatelka ŠD 

1. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2013/14 

nastoupili na školu:  0 

 

2. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve škol. roce 2013/14 

nastoupili  na školu:  0 

 

3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve škol. roce 2013/14 odešli 

ze školy:  

Paní asistentka K. Opletalová ukončila pracovní poměr na vlastní žádost ke dni 7. 4. 2014 

(nemohla z rodinných důvodů po skončení RD nastoupit). 

V návaznosti na návrat Mgr. K. Gronichové z mateřské dovolené byl k 27. červnu 2014  

ukončen pracovní poměr paní učitelce Mgr. M. Sotolářové a panu učiteli  

MgA. L. Sotolářovi, kteří ji po dobu MD zastupovali.  
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Paní učitelce i panu učiteli patří velké poděkování za jejich velmi zodpovědnou, obětavou 

a kvalitní práci, kterou na naší škole odvedli.. 
 

4. Nepedagogičtí pracovníci: 0 
 

5. Věkové složení pedagogických pracovníků 

 

CELKEM - ZŠ Učitelé 13 /  

vych.ŠD  2/ asist. ped.  2 

Věk Muži Ženy 

Do 35 let 1 3/ 0 / 0 

35-50 let - 3 / 0 / 2 

Nad 50 let - 6 / 2 / 0 

Pracující důchodci nepobírající důchod - 0 

Pracující důchodci pobírající důchod - 2 / 0/ 0 

Celkem 1 13 / 2 / 2 

Rodičovská dovolená - 1 

 

CELKEM – MŠ Paní učitelky  4 

 

Věk Muži Ženy 

Do 35 let - 1 

35-50 let - 3 

 

V letošním roce došlo k doplnění pedagogického sboru, průměrný věk pedagogických 

pracovníků základní škole je 46,13 let, v mateřské škole 34,50 let.  

Všichni vyučující splňují odborné i kvalifikační předpoklady.  

 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 
Datum 

/Akce 
Pořádající organizace 

/akreditace, č. jednací 

 

Cena Jméno účastníka 

Od 24. 4. 20123 – 

ukončeno 7. 11. 2013  

Kvalifikační studium pro 

řídící pracovníky 

SSŠ Brno, Hybešova 15 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

39432/2011-25-915 

Hradí účastník Ing. A. Kovaříková 

13. 9. 2013 

Seminář Karen Saxby 

„Young Learners – Fun 

and Learning“ 

Cambridge University 

Press, Praha 
zdarma Mgr. H. Kalvodová 

16. 9. - 7. 10. 2013 

Edukačně stimulační 

program pro předškoláky 

SSŠ Brno, Hybešova 15 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

32943/2010-25-815 

2 700 Kč Mgr. M. Zonová, MŠ 

25. 9. 2013 

Psychomotorické hry v 

MŠ 

SSŠ Brno, Hybešova 15 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

28543/2011-25-719 

600 Kč Mgr. A. Sumcová, MŠ 

15. 10. 2013 

Dopravní výchova jako 

projektová výuka 

IDV, Praha 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

33426/2013-1-703 

880 Kč- Mgr. A. Jelínková 

29. 10. 2013 

Hygienické požadavky ve 
MuDr. J. Číhalová – 

vzdělávací a 

780 Kč 

780 Kč 
p. S. Dvořáčková, ŠJ 

p. H. Procházková, ŠJ 
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stravovacích službách poradenská činnost 

v potravinářství, 

Kroměříž 
24. – 27. 10. 2013 

Zdravotník zotavovacích 

akcí 

ČESKÝ  ČERVENÝ  

KŘÍŽ 

Brno – město, Křenová 

Hradil účastník p. as. G. Kořínková 

4. 11. 2013 

Integrované dítě 

v hodinách českého 

jazyka 

DESKARTES, v.o.s. 

Svratouch 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

26188/2012-25-444 

 

672 Kč Mgr. A. Repová 

5. 11. 2013 

ActivConference 2013 
PROFIMEDIA s.r.o. 

SOŠ Čichnova, Brno 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

20678/2013-2-567 

zdarma Ing. A. Kovaříková 

6. 11. 2013 

Konference k EVVO - 

KONEV 

LIPKA, Brno 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

22120/2013-1-511 

500 Kč Ing. J. Buřivalová 

7. 11. 2013 

SMART Klub – krajská 

konference 

AV MEDIA, Praha 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

18314/2011-25-352 

zdarma Mgr. A. Jelínková 

12. 11. 2013 

Hrajeme si spolu aneb 

společná výchova  řeči 

dětí a rodičů 

NIDV, Brno 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

20895/2013-1-534 

500 Kč Bc. L. Přibylová 

19. 11. 2013 

Metodický seminář Aj 
INFOA International 

s.r.o., Dubisko 
zdarma Mgr. H. Kalvodová 

20. 11. 2013 

Odpady  a obaly 
EKO-KOM a.s. Praha 

Brno – Líšeň 

Č.j. 5540/2012-25-52 

zdarma Ing. J. Buřivalová 

23. 11. 2013 

Vlastivěda činnostně ve 

4. ročníku 

Tvořivá škola, o.s. 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

6495/2012-25172 

780 Kč Mgr. M. Sotolářová 

10. 12. 2013 

Podpora logopedické 

prevence a náprav ve 

vývoji řeči 

NIDV, Brno 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

49414/2012-201-975 

620 Kč Bc. L. Přibylová 

12. 12. 2013 

Řízení, spolupráce a 

týmová práce ve škole 

SSŠ Brno, Hybešova 15 

Akreditace MŠMT Č.j.:  

28543/2011-25-719 

 

980 Kč Ing. A. Kovaříková 

15. 1. 2014 

1. Krajské setkání 

metodiků s názvem 

Chemie kolem nás 

Jmkraj, Cejl 73 

Představení OP VK 

„Podpora přírod. A 

technického vzdělávání“ 

zdarma Mgr. Š. Zavadilová 

14. 2.  

Povinnosti vyplývající z 

chemické legislativy ve 

školství 

SPŠCh – Vranovská 65, 

Brno 

Akreditace MŠMT Č.j.:  

27631/2012-25-567 

600 Kč Mgr. Š. Zavadilová 

25. 2. 2014 

Nejlepší nápady do 

prvouky, přírodovědy a 

vlastivědy 

SSŠ Brno, Hybešova 15 

Akreditace MŠMT Č.j.:  

21844/2013-1-582 

550 Kč Mgr. D. Pospíšilová 

27. 2. 2014 

I čeština může být 

zábavná a zajímavá 

NIDV, Brno 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

Č.j.:13 847/2011-25 

600 Kč Mgr. A. Repová 

10. 3.     Informační 

seminář o projektu 

NIDV, Brno + 

MŠMT ČR 

zdarma Mgr. Hana Mazancová 
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Kariérní systém – Jmkraj, 

Brno, Cejl 
 

12. 3. Regionální setkání 

– Národní systém 

inspekčního hodnocení 

vzdělávací                                                          

soustavy v ČR                                                                                                                         

ČŠI + MŠMT ČR zdarma Ing. A. Kovaříková 

8. 4. 2014, 22. 4. 2014 

Matematika činnostně 

v 6. ročníku 

Tvořivá škola, o.s. 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

39449/2011-25-933 

 

780 Kč 

780 Kč 
Mgr. Š. Zavadilová 

Ing. A. Kovaříková 

29. 4. 2014 

Fyzika činnostně na ZŠ 
Tvořivá škola, o.s. zdarma Mgr. Š. Zavadilová 

 
20. 3. 2014 

Setkání ředitelů Férových 

škol 

Liga lidských práv, 

pracoviště Brno 
zdarma Mgr. Hana Mazancová 

 

27. 3. 2014 

Sdílení dobrých praxí 

v MŠ, ZŠ  a SŠ v rámci 

přeshraniční spolupráce - 

Vídeň 

 

 

SSŠ Brno, Hybešova 15 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

6235/2012-25-153 

 

zdarma 
 

Ing. J. Buřivalová 

5. 4.,  28. 5. 2014 

Aplikace etické výchovy 

v pedagogické praxi 

Etická výchova, o.p.s. 

Malenovice 

7 000 Kč Mgr. L. Vondrušková 

11. 4. 2014 

Etická výchova  a 

učebnice 

NIDV, Brno zdarma Mgr. A. Jelínková 

17. 4., 2. 5., 6. 5. 2014 

Etická výchova 
Etická výchova, o.p.s. 

Malenovice 
V rámci projektu MŠMT 

ČR „ Podpora 

implementace Etické 

výchovy do vzdělávání 

na ZŠ“ 

25 000 Kč 

 

Celý učitelský sbor 

2. 5. 2014 

Aj pro ty, co se nechtějí 

učit 

SSŠ Brno, Hybešova 15 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

43214/2013-1-1001 

 

zdarma Mgr. H. Kalvodová 

13. 5. 2014 

Individuální výchovný 

program – smlouvy se 

školou 

 

NIDV, Brno 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

1881/2014-1-128 

660 Kč Mgr. A. Repová 

19. 5., 2. 6. 2014 

Školní systemické 

konstelace III., IV. 

Tvořivá škola 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

27650/2012-25-586 

400 Kč + 400 Kč Mgr. A. Jelínková 

 

23. 5,. 2014 

Metodika Sfumato – 

splývavé čtení 

ABC MUSIC v.o.s. Zdarma ( v rámci grantu) Mgr. D. Pospíšilová 

Mgr. V. Tomášová 

Mgr. E. Opletalová 

Mgr. K. Gronichová 

Bc. L. Přibylová 

 
22. 5. 2014 

Práce s diferencovanou 

třídou v českém jazyce 

EDUPRAXE, s.r.o., 

Brno 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

660 Kč Mgr. A. Repová 
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34200/2013-1-679 

 

 
05 - 06/2014 

Logopedie 
SSŠ Blansko V rámci projektu 

MŠMT ČR „Podpora 

logopedické prevence“ 

 5 000 Kč + 5 000 Kč 

G. Minaříková 

Bc. L. Přibylová 

 

 

 

 

Kromě těchto kurzů je pro nás velmi důležitá a přínosná práce předmětových komisí na 

škole: 

a. komise 1. stupně – předsedkyní je Mgr. Alena Jelínková 

b. komise přírodovědná – předsedkyní je Ing. A. Kovaříková 

c. komise společenskovědní – předsedkyní je PhDr. Z. Blatná 

 

Dále pak využívání odborné pedagogické literatury a tisku: 

 Učitelské noviny 

 Sport 

 Řízení školy 

 Historie živě 

 Tvořivý Amos 

 Školství  

 Informatorium pro ŠD a MŠ 

 

a nezbytné samostudium všech pedagogických zaměstnanců. 

 

Paní zástupkyně Ing. Alena Kovaříková dokončila v listopadu 2013 kvalifikační studium 

pro řídící pracovníky. 
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III. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

A) Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

 

Ročník 
Počet 

žáků 

Prospělo  

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Opakují 

1. 26 26 0 0 0 

2. 10 10 0 0 0 

3. 12 11 1 0 0 

4. 7 6 1 0 0 

5.       15 9 6 0 0 

Celkem  I. stupeň 70 62 8 0 0 

6. 12 7 5 0 0 

7. 17 7 10 0 0 

8. 14 3 11 0 0 

9. 24 11 13 0 0 

Celkem  II. stupeň 67 28 39 0 0 

CELKEM 137 90 47 0 0 

 

 

Nejlepší žáci jednotlivých ročníků byli oceněni přijetím u pana starosty Obce Kanice 

Ing. Vladimíra Kalivody dne 23. 6. 2014 společně se svými rodiči. 

 

1. ročník           Vendula Petlachová, Jaromír Halamíček 

2. ročník           Terezie Vondrušková  

3. ročník           Filip Klimpar 

4. ročník           Kamila Čanky 

5. ročník           -------------------- 

6. ročník           Kristýna Pospíšilová 

7. ročník           Sabina Pancnerová 

8. ročník           Anita Žemličková 

9. ročník           Monika Haluščáková, Petr Sapák 

 

Ředitelka školy Mgr. Hana Mazancová představila panu starostovi jednotlivé žáky, ti po 

té z rukou pana starosty obdrželi upomínkové knihy a dárky a podepsali se na pamětní list 

k tomu určený. 
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     Chování 

 

Stupeň chování Počet Procento 

2. 0 0 

3. 0 0 

 

 

B)  Absence 

 

Celkový počet zameškaných hodin 6636 

Průměr na jednoho žáka 48,43 

Celkový počet neomluvených hodin na škole 0  

 

 

 

C) Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce na 1. místě 

 

Školní rok 

2013/2014 

Gymnázia   

      SŠ 

s maturitou  

SŠ 3letý 

obor  
Celkem 4-leté 6-leté 8-leté 

Počty 

přijatých 

žáků 

2 0 

 

2 

 

 

      17 

 

5 

 

      26 

 

 

 

D) Počet absolventů ZŠ 

 

Ročník 
Počet žáků 

137 

% 

100% 

9. ročník 24  17,52 

nižší ročník 0 0     

Celkem 24 17,52 
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IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 
 

A) Kontrola ze strany ČŠI proběhla na naší škole ve dnech 24. až 26. února 2014. 

 

Předmětem inspekční činnosti bylo: 

 

1) Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou  

a mateřskou školou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších přepisů.  

 

2) Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu  

s rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 c) školského zákona   

 

Šetření se opíralo o hospitační činnost, rozhovory s vedením školy a učiteli MŠ i ZŠ, 

prohlídku budovy ZŠ, MŠ i celého areálu a 88 kontrolovaných dokladů a ostatních materiálů. 

 

Závěry: 

 

Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů  

V posuzované oblasti převažoval vynikající stav. Činnosti školy probíhaly v souladu s právními 

předpisy. Škola měla funkční systém vnitřní kontroly a vlastního hodnocení. Podmínky  

k realizaci vzdělávacích programů měly nadstandardní úroveň. 

 

Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům 

V posuzované oblasti převažoval standardní stav. Činnosti probíhaly v souladu s právními 

předpisy. Škola při vzdělávání naplňovala cíle ŠVP PV a ŠVP ZV na požadované úrovni. 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům 

Systém hodnocení výsledků vzdělávání měl standardní úroveň. Výsledky vzdělávání dětí byly na 

požadované úrovni a měly úroveň nadstandardní. 

 

 

Předmětem kontrolní činnosti byla dále: 

 

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících  

a provádějících právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání  

a školských služeb, vykonávaných podle § 174 odst. 2písm. d) školského zákona, ve znění 

účinném v kontrolovaném období. 

 

Šetření se opíralo o 14 různých dokladů a ostatních materiálů. 

 

Závěry: 

 

1)  Kontrola vydání školních vzdělávacích programů podle § 5 odst.3, věta první 

školského zákona 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení školského zákona. 
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2) Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školních řádů podle § 30 odst. 1 až 3 školského 

zákona 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení školského zákona. 

 

 

 

B)  V listopadu 2013 organizovala ČŠI na žádost MŠMT ČR zjišťování ohledně problematiky  

věkového automatu, resp. platových tarifů zaměstnanců – sběr dat probíhal elektronicky. 

 

C)  V dubnu 2014  byla naše škola vybrána a zařazena do mezinárodního výzkumného 

projektu Světové zdravotnické organizace. Jednalo se o mezinárodní výzkumnou studii  

o zdraví a životním stylu dětí a školáků – průzkum organizovalo MŠMT ČR v 5., 7. a 9. 

ročníku. 

 

D)  V květnu 2014 probíhalo prostřednictvím ČŠI elektronické šetření pro MŠMT ČR  

k problematice případného zavedení jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a dále 

problematika aktuální vybavenosti škol prostředky ICT. 
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V. Výkon státní správy – rozhodnutí ředitele 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O přestupu žáka dle § 49 odst. 1, zákona  

č. 561/2005 Sb. (školský zákon) 
13 0 

O uvolnění žáka z výuky dle § 50 odst. 2, 

 (školský zákon) 
5 0 

O přijetí žáka k základnímu vzdělávání dle § 46, 

§ 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1, zákona  

č. 561/2005 Sb. (školský zákon) 

22 0 

O odkladu začátku povinné školní docházky dle 

§37 a §165, odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 

Sb. (školský zákon) 

 4 0 

O opakování ročníku dle § 52 odst. 5 zákona   

č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 
0 0 

O pokračování v základním vzdělávání dle § 55 

odst. 2, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183  

odst. 1 zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon) 

0 0 

O náhradním termínu hodnocení výsledků 

vzdělávání žáka dle § 52 odst. 2, zákona            

č. 561/2005 sb. (školský zákon) 

0 0 

O přijetí dítěte dle ustanovení § 34 odst. 4, § 165 

odst. 2. písm. b) a § 183 odst. 1 zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) 

 

19  0 

O nepřijetí dítěte dle ustanovení § 34 odst. 4,  

§ 165 odst. 2. písm. b) a § 183 odst. 1 zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), 

28  0 

 

 

Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2013/2014:    27 

 

Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2014/2015:    22 
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VI. Další údaje o škole  

 a) Doplňkové aktivity 

 

Přednášky, besedy  a výukové programy pro žáky 

 

 Výukový program Brněnské pověsti 1. okruh  – pro žáky 4. - 5. roč. 

 Workshop: 5. ročník – Vztahy ve třídě – Mgr. L. Cupalová, Mgr. Aujezdská 

 Muzikoterapie – výchovně vzdělávací program – 1. roč. – 2x 

 Návštěva IPS Brno – venkov – IX. tř.  

 SŠ strojírenská, Trnkova, Brno – výukový program pro žáky 9. ročníku – Fyzika hrou 

 Výukový program Planeta Země - Madagaskar - 4. - 9. roč. – sál B. Bakaly v Brně 

 Návštěva MLK v Kanicích  –  ŠD, 1., 2. ročník 

 Cvičný poplach PO ve spolupráci s Jednotkou dobrovolných hasičů Kanice – 

evakuace školy, přednáška hasičů 

 Dopravní výchova - 1. část: Bezpečná cesta do školy – září 2013 

                           2. část: Dopravní testy a jízdy – březen, duben 2014 

                           Návštěva dopravního hřiště v Brně, Lužánkách - ŠD 

 Veselé zoubky – preventivní program Dm drogerie pro žáky 1. Ročníku 

 Projekt Ruku na to „ Pro Kanice“ 

 Světový den výživy – zdravé svačinky, zdravý oběd 

 ZDRAVÁ PĚTKA – výukový program nadačního fondu Albert pro všechny žáky 

školy 

 ZEYFERUS – ukázka dravých ptáků – ZŠ + MŠ 

 KAPRÁLŮV MLÝN, Ochoz u Brna – výukový program Technologie pro XXI. století 

pro žáky 8., 9. ročníku 

 Lesní školka JEZÍRKO – výukový program Mravencovo desatero – 1., 2. Ročník 

 Tonda Obal na cestách – výukový program pro žáky 1. i 2. Stupně 

 NAŠE CESTA – interaktivní výstava pro žáky 2. - 9. ročníku (jak se žije lidem 

s postižením) -  BVV Brno 

 Výukové programy na Lipce -„Nech brouka žít“ – 3. - 5. ročník, „Život v rybníce“ – 

6.,7. ročník 

 

 
 

Exkurze 

 

 

 

Kulturní a společenské akce 

 

 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 pondělí 2. září za 

přítomnosti pana starosty Ing. Kalivody, rodičů a žáků 

 EVROPSKÝ DEN  JAZYKŮ- společnost AFRIKANA – i pro MŠ 

 Výstavka knih nakladatelství JUGA pro žáky školy 

 STONOŽKOVÝ TÝDEN – týden pracovních aktivit – malování vánočních přání -  na 

konto hnutí Na vlastních nohou bylo odesláno  1.712 Kč  
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 Halloween party – zorganizovali žáci 9. ročníku  

 Krajská konference školních redakcí – Mahenova knihovna v Brně 

 DRAKIÁDA - i  pro veřejnost na Nových Chocholkách – ŠD 

 Koncert ZUŠ Adamov v hale školy- 4x 

 Výstava Podzim ve škole 

 Volby v hale školy 2x 

 Vánoční dílna – výroba adventního kalendáře, vánoční vazba – pro zájemce 

 Vánoční besídka, rozsvícení vánočního stromu před OÚ v Kanicích 

 Mikulášská – zajistili žáci 9. Ročníku 

 Brněnské Vánoce – návštěva předvánočního Brna - ŠD 

 DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ 

 Aj divadlo HENRY AND SIX WIVES pro žáky 7. - 9. roč. - Sál B. Bakaly, Brno 

 VÁNOČNÍ  KONCERT v hale školy – vystoupili členové Filharmonie Brno -  pro 

veřejnost  

 Vítání nových občánků v Kanicích - vystoupili žáci 1. stupně (sobota) 

 Přijetí hostů ze Spillernu – prohlídka školy, beseda ( sobota) 

 Divadelní představení Mach a Šebestová - divadlo Radost - 1.st.,  

 DĚTSKÝ  KARNEVAL  i pro veřejnost (sobota) 

 Divadélko pro školy z Hradce Králové - divad. představení „Písnička je na draka“ - 

MŠ, 1. - 4. roč., „ Divadlo nekouše! Aneb Živelný průvodce divadelními žánry - 5. - 9. 

ročník 

 Zápis do 1. ročníku, DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ 

 Návštěva MŠ Kanice a MŠ Řícmanice v naší I. třídě 

 Ukázka malování kraslic – paní Kleinbauerová z Babic nad Svitavou 

 NOC  S ANDERSENEM – 1. stupeň 

 DEN ZEMĚ  -     úklid okolí školy, zahájení prací na projektu Malé školní arboretum 

 DEN MATEK – vystoupení žáků školy, výstava panenek v půdním prostoru školy - – 

pro veřejnost 

 Vydávání školního časopisu a školního Zpravodaje 

 Obhajoby absolventských prací žáků 9. Ročníku 

 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 

 Plážový den 

 SLAVNOSTNÍ PŘIJETÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ školy u starosty Obce Kanice, Ing. Vl. 

Kalivody – za účasti rodičů 

 SLAVNOSTNÍ  UKONČENÍ  ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 za přítomnosti žáků, 

učitelů, zaměstnanců školy, Ing. R. Vašíka, místostarosty Obce Kanice  

 VYSVĚDČENÍ, poslední zvonění pro žáky IX. třídy 
 

 

Sportovní akce 

 Vánoční turnaj ve vybíjené 

 LYŽAŘSKÝ  KURZ v Jeseníkách, Malá Morávka – 7. - 9. roč. 

 KURZ  PLAVÁNÍ pro žáky 1. – 3. ročníku – Aquapark Brno, Kohoutovice 

 Sportovní den v závěru školního roku 
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Další akce 

 CELOROČNÍ  SBĚR  STARÉHO PAPÍRU 

 SBĚR  POMERANČOVÉ  KŮRY- 31 kg 

 RECYKLOHRANÍ, Les ve škole,  

 Návštěva budoucích prvňáčků z naší MŠ a MŠ Řícmanice v naší první třídě 

 Spaní ve škole – 1. - 5. ročník 

 BAREVNÝ  TÝDEN 

 PASOVÁNÍ prvňáčků na čtenáře 

 Teambuilding – zotavovací pobyt pro žáky 4., 5., 6. ročníku – RS STAN Březová u 

Třebíče 
 

 

Školní vlastivědná putování 

V letošním školním roce se uskutečnily následující školní výlety:  

 

 Zámek Rájec nad Svitavou – 1. – 3. ročník 

 Lanové centrum Ivančice – 7., 8. ročník 

 Zámek Boskovice - 9. ročník 

 

b) Účast školy v soutěžích a olympiádách 

 

Soutěž Jméno, třída Umístění (okresní kolo) 

Finanční gramotnost 

F. Pospíšil, 9. r., 

A. Trávníček, 9. r. 

S. Janošková, 7. r.. 

Úspěšní řešitelé ve školním 

kole 

V okresním kole jako 

družstvo – 6. MÍSTO 

Pythagoriáda 

J. Menšík, 5. r.,  

K. Pospíšilová, 6.r. 

T. Hrnčiřík, 7.r. 

Školní kolo 

Olympiáda v českém 

jazyce 

L. Blatná, D. Prchal,  

V. Remešová, 9. r. 
Školní kolo, okr. kolo 

Olympiáda v jazyce 

anglickém 
K. Pospíšilová, 6. roč. Školní kolo, okr. kolo 

Matematická olympiáda 

K. Pospíšilová, 6. roč. 

L. Molnárová, 6. roč. 

T. Hrnčiřík, 7.r. 

M. Zachrdlová, 7. roč. 

Školní kolo 

Přírodovědný KLOKAN Petr Dvořáček, 9. roč. Školní kolo 

Bobřík informatiky 

J. Menšík, 5.r. 

K. Čanky, 4.r. 

T. Hrnčiřík, 7.r. 

A. Petlachová, D. Prchal,  9.r. 

Úspěšní řešitelé národního 

kola 

Malá biologická A. Petlachová, 9. r. Školní kolo 
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olympiáda 

Výtvarná soutěž „Voda 

štětcem a básní 

 

K. Opletalová, 7. r. 

 

 

O. Fila, V. Sumcová, M. Halva 

E. Vondrušková, V. Major, 

J. Kokojanová, R. Ryšavý 

Povodí Moravy, kraj. kolo 

              3. MÍSTO 

 

 

Cena RR 

 

 

Dopravní soutěž  - Testy 

 

 

 

 

Dopravní soutěž –  

    Testy + Jízdy 

 ( pouze 1. stupeň) 

 

J. Menšík, 5.r. 

R. Kovařík, 9.r. 

V. Tomková, 5.r. 

 

 

B. Břínková, S. Seidlová, 1.r. 

T. Vondrušková, 2.r. 

E. Vondrušková, 3.r. 

N. Kříčková, 4.r.  

J. Menšík, 5.r. 

           Školní kolo 

1. místo 

2. místo 

3. místo 

 

 

1. místo 

1. místo 

1. místo 

1. místo 

1. místo 

Dějepisná olympiáda 
A. Petlachová, 9.r. 

V. Rotreklová, 8. r. 
Školní kolo 

Požární ochrana očima 

dětí 

K. Opletalová Okresní kolo – 3. MÍSTO 

F. Černý Okresní kolo – 3. MÍSTO 

Sběr pomerančové kůry 

 

Natálie Kříčková, 1. r. 

V. Tomáš, 1.r. 

K. Sapáková, 6.r. 

           Školní kolo  

                 1. místo 

                 2. místo 

                 3. místo 

Poznej kvalitu – vyhraj 

kvalitu  
Žáci  3. ročníku Odměny v celostátní soutěži 

Školní časopis 
ZPRÁVIČKY z kanické 

školičky 

2. MÍSTO 

v Jihomoravském kraji 

+ diplom za obsah 

Sběr baterií 

J. Odstrčil, 7.r. 

M. Švihálek, 5.r. 

V. Havlík, 7.r. 

Školní kolo – 1. místo 

                       2. místo 

                       3. místo 

Sběr elektrozařízení 

K. Pospíšilová, 6.r. 

V. Havlík, 7.r. 

J. Kožnárek, 7.r. 

Školní kolo – 1. místo 

                        2. místo 

                        3. místo 

Malujeme po síti K. Čanky, D. Menšíková, 4.r. 
Finále mezinárodní 

výtvarné soutěže  

PURKIÁDA 
F. Pospíšil 

 

        1. MÍSTO  

Soutěž SŠ Purkyňova.  
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D. Prchal        6. - 7. MÍSTO 

Pomáháme osobám se 

zdravotním postižením – 

Vv soutěž 

M. Hynštová, T. Vondrušková, 

K. Čanky  
Soutěž MěÚ Šlapanice 

 

 

Další zapojení do soutěží: 

 Přírodovědný Klokan – celostátní 

 Logická olympiáda – celostátní 

 Školní časopis roku 2013/2014 

 SBĚR  PAPÍRU –  starý  papír sbíráme ve škole celoročně (třídíme odpad), zapojeni  

          jsou i naši spoluobčané, kontejner firmy A.S.A.  je vždy první víkend v měsíci  

          přistaven u obecního úřadu a výtěžek ze sběru je použit ve prospěch žáků školy. 

 DOPRAVNÍ  SOUTĚŽ – dopravní testy absolvují všichni žáci školy, jízdy zručnosti 

pouze žáci 1. stupně 

 ZDRAVÉ  ZUBY – 1. – 5. ročník, Veselé zoubky 

 Výtvarná soutěž k 670. výročí položení základního kamene ke stavbě Katedrály sv. Víta, 

kterou vyhlásilo Arcibiskupství pražské a hnutí Na vlastních nohou – výsledky budou 

známy v září 2014 

 

 

Úspěchů našich žáků si velmi ceníme, protože patříme spíše k menším školám  

a přesto se naše děti dokáží ve velké konkurenci prosadit. 

 

 

c) Spolupráce školy s dalšími subjekty  

 

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Kanice zastupuje nadále paní Hana Petlachová 

z Kanic a spolupráce s ní je na velmi dobré úrovni. Stará se především o pokladní fond SRPŠ. 

Z tohoto fondu je žákům hrazeno např. jízdné na různé soutěže, odměny za reprezentaci 

školy, příspěvek 100 Kč na lyžařský kurz pro žáky 7. - 9. ročníku, na plavání pro žáky 1.- 3. 

ročníku a na Teambuilding pro žáky 4. – 6. ročníku.  

Úspěšná spolupráce pokračuje i nadále se ZUŠ Adamov. O výuku v hudebních oborech 

- flétna, kytara, klavír, zpěv a tanec je stále velký zájem. I v letošním roce pokračovala tato 

aktivita v mateřské škole. 

Vážíme si dobré spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů Kanice, kteří pro naše 

žáky i zaměstnance každoročně připravují cvičný požární poplach, odbornou přednášku  

a ukázku hasičské techniky. Na konci měsíce května pro nás místní hasiči zorganizovali 

cvičnou evakuaci školy spojenou s krátkou instruktáží o chování v případě ohrožení 

chemickými látkami. V měsíci březnu jsme se zapojili do výtvarné soutěže Hasiči očima dětí, 

ve které jsme byli opět úspěšní – viz. přehled výsledků soutěží. Součástí vzájemné spolupráce 

je i kontrola všech objektů a pravidelná revize hasicích přístrojů a hydrantů.  

Od letošního školního roku převzal výuku nepovinného předmětu Náboženství pan farář 

J. Filka z Bílovic nad Svitavou. Výuka probíhala každý pátek odpoledne a zájemců  

o výuku náboženství přibylo. 
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d) Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci  

 

Bez dobré spolupráce s Obcí Kanice jako zřizovatele naší školy by nebylo možné zajistit 

kvalitní chod celého školního provozu. Jsme spoluorganizátory různých společenských  

i sportovních akcí, vzájemně si pomáháme.  

Společně s Obecním úřadem v Kanicích zajišťujeme v hale naší školy koncerty 

význačných hudebních těles pro veřejnost. Hala školy je obcí též využívána k setkávání 

s občany, konají se tu veřejná zasedání obecního zastupitelstva, společenská setkání, volby. 

Společně s obcí pečujeme o školní areál a pomáháme s ochranou životního prostředí (sbíráme 

starý papír, třídíme odpad, podílíme se na úklidu obce). Na školním hřišti obec buduje stále 

dokonalejší zázemí pro společenské akce v obci (konají se tu hody, zábavy, sportovní soutěže, 

aj. Jsme rádi, že i my můžeme tento prostor využívat k našim kulturním aktivitám i k výuce.  

Práce našich dětí (výtvarné, keramické, rukodělné) se snažíme ukázat co nejširší 

veřejnosti. V hale naší školy průběžně vystavujeme vše, co děti tvoří, organizujeme dny 

otevřených dveří, výtvarné a pracovní dílny. Ke svým aktivitám využíváme  

i krásný půdní prostor školy (vzhledem k plánované rekonstrukci letos naposledy). Naše akce 

jsou hojně navštěvovány rodiči, bývalými žáky i našimi spoluobčany.  

TJ Sokol v Kanicích využívá školní tělocvičnu k pravidelným cvičením a sportovním 

turnajům každý den v týdnu. Tělocvična je tedy plně využívána. Na školním hřišti  

a v tělocvičně se konají různé sportovní soutěže, například soutěže ve stolním tenisu, 

fotbalová utkání, …, Den dětí, hodové slavnosti. Tělocvičnu též využívají malí karatisté  

a v zimním období mladí fotbalisté z Řícmanic 

Žáci a učitelé připravují příležitostná kulturní vystoupení - vítání občánků v Kanicích, 

mezi další zdařilé akce patří rozsvícení vánočního stromu v Kanicích, oslava ke Dni matek, 

relace do obecního rozhlasu, ředitelka školy píše Kroniku narozených dětí, naši žáci vystupují 

s kulturním programem při vítání nových občánků v obci, zároveň jim předávají vlastnoručně 

vyrobené upomínkové dárky, v závěru školního roku se koná přijetí nejlepších žáků školy  

u starosty Obce Kanice. 

 

 

e) Spolupráce s pedagogickými centry, vysokými školami a dalšími subjekty 

 

Spolupráce s PPP 

 Oblast diagnostiky SPU, SPCh, integrace 

 Přešetření žáků, u kterých SPU a SPCh byly diagnostikovány 

 PPP Hybešova, Zachova a Kohoutova Brno 

 SPC Brno – Štolcova OPD Brno - venkov 

 Spolupráce s NIVD, pobočka Brno, Křížová 22 

 Nabídky vzdělávacích kurzů pro učitele 

Spolupráce s OPD 

 Konzultace s Mgr. M. Hrubanovou 

Úřad práce Brno-venkov 

 Paní Knězková – program pro žáky IX.. ročníku o možnostech studia na SŠ 

 

Policie ČR 

 Obvodní oddělení policie ČR Šlapanice 
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Vysoké školy 

        Praxe studentů pedagogické fakulty u nás letos neproběhla. 

 

Vysoké školy, zpravidla PF  MU Brno, MZLU Brno a PF Olomouc, nabízejí vzdělávací 

kurzy pro učitele, kterých také dle možností využíváme. 
 

 

f) Zapojení školy do projektů 

 
Název projektu Časový rozvrh Koordinátor projektu 

 
RECYKLOHRANÍ 

 

Dlouhodobý projekt Ing. Jana Buřivalová 

OVOCE  DO ŠKOL Dlouhodobý projekt Mgr. Dana Pospíšilová 
Mgr. Hana Mazancová 

LES  VE ŠKOLE 

 

Dlouhodobý projekt Ing. Jana Buřivalová 

eTWINNING Dlouhodobý projekt Mgr. Alena Jelínková 
 

MALÉ  ŠKOLNÍ  ARBORETUM  A 

BYLINKOVÁ  ZAHRÁDKA – 

z Revolvingového fondu MŽP ČR 
                                                                  67 000 Kč 

15. 4. 2013 – 30. 4. 

2014 
 

 

Ing. Jana Buřivalová 

Mgr. Hana Mazancová 

Spolupráce na projektu 
DIAGNOSTICKO – INTERVENČNÍ  

NÁSTROJE JAKO  PREVENCE ŠKOLNÍ  

ÚSPĚŠNOSTI  A  PODPORA  ŽÁKŮ  SE SVP 

Realizátor projektu - PPP Brno, Hybešova 15, 602 

00 Brno 

15. 10. 2013 – 27. 6. 

2014 
Mgr. Hana Mazancová 

Spolupráce na projektu 
PODPORA  PŘÍRODOVĚDNÉHO A  

TECHNICKÉHO  VZDÉLÁVÁNÍ  NA  

STŘEDNÍCH  ŠKOLÁCH 

V JIHOMORAVSKÉM  KRAJI 

Realizátor projektu – SŠstroj. a elektrot. Brno, 

Trnkova 113, 628 00 Brno  

1. 9. 2013 – 30. 6. 2014  Mgr. Hana Mazancová 
Mgr. Šárka Zavadilová 

UČÍME  SE  NAVZÁJEM - PODPORA  

IMPLEMENTACE  ETICKÉ  VÝCHOVY  DO  

VZDĚLÁVÁNÍ  V ZÁKLADNÍCH  ŠKOLÁCH 
MŠMT ČR, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 

                                                                  60 810 Kč 

rok 2014 Mgr. Alena Jelínková 

Mgr. Hana Mazancová 
 

KRŮČKY  K ROZHÝBÁNÍ  JAZÝČKŮ - 

PODPORA LOGOPEDICKÉ  PREVENCE  

V PŘEDŠKOLNÍM  VZDĚLÁVÁNÍ 
MŠMT ČR, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 

                                                                 49 783 Kč 

Rok 2014 G. Minaříková, vedoucí 

učitelka MŠ 

Mgr. Hana Mazancová 

 

    

g) Mezinárodní spolupráce 

nebyla  
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h) Péče o talentované žáky  

Nadaní žáci potřebují specifickou péči a pomoc ze strany školy i rodiny, především při 

stimulaci a vytváření vhodných podmínek. Práce s nadanými žáky je stejně důležitá jako 

práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Jako škola se snažíme rozvíjet 

především rozumový talent, vytváříme vhodné podmínky pro rozvíjení vlastní osobnosti 

dítěte a podporujeme dětskou tvořivost. K tomu ve škole zajišťujeme celou řadu činností, 

projektů jak krátkodobých, tak dlouhodobých, soutěží, olympiád. 

Ve výuce využíváme výukové programy, které rozšiřují znalosti žáků, přínosné je i to, že 

ve třídách jsou k dispozici počítače, děti pracují s interaktivními tabulemi. 

Důležité je doplňování školní knihovny odbornou literaturou a školy moderním 

vybavením. 

Žáci 4. ročníku vydávají časopis. 

Dlouhodobé projekty jsou pevnou součástí ŠVP Otevřená škola. 

Krátkodobé projekty jsou již samozřejmostí všech vyučovacích hodin. 

Nabízíme dětem možnost zapojit se do soutěží a olympiád a následné ověření vědomostí 

a dovedností na okresní úrovni. 

Pravidelně pořádáme soutěže školní, a to sportovní, výtvarné, poznávací, hudební, 

taneční. 

Nabízíme žákům možnost zapojení do mimoškolní činnosti – ZUŠ, kroužky. 

Důležitou součástí práce žáků 9. ročníku je tvorba absolventských prací a následná 

veřejná prezentace a obhajoba. 

Samostatnost a odpovědnost žáků podporujeme jejich aktivní účastí na činnosti školy 

prací v žákovské radě. 

Žáci se učí pomáhat potřebným lidem – práce v Stonožkovém hnutí. 

Žáky učíme vnímat kulturnost a estetiku prostředí, ve kterém žijí – podílí se na výzdobě 

školy a jejího okolí. 

Žáci se učí manuální zručnosti – např. výroba drobností k různým příležitostem. 

Učíme žáky žít ekologicky – projekty a akce EVVO, vytvoření Školního arboreta  

a bylinkové zahrádky, vyhodnocení aktivit ke konci roku a předání odměn. 

Charakteristickou vlastností nadaných dětí je jejich samostatnost v rozhodování, v řešení 

problémů i v chování. Naší snahou je tyto jejich vlastnosti využít v organizaci života školy 

nebo třídy (třídní samospráva), pomoc učitelům, pomoc spolužákům, organizování činností 

pro spolužáky, učíme je sebepoznání, motivujeme je k zájmu o poznání a vědění, vedeme je 

k pracovitosti, toleranci k druhým, učíme je sociálním dovednostem. 

Výchovné poradenství na škole je zpracováno v plánu výchovného poradenství  

a průběžně čtvrtletně hodnoceno. Pololetní zprávy výchovné poradkyně jsou součástí 

dokumentace školy. 

 

 

ch) Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní 

pozornost, ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči  

 posílání těchto žáků na vyšetření a odborné posouzení do PPP a SPC 

 příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

shromažďování posudků k integraci, zajišťování dokumentace, vypracování 
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individuálních vzdělávacích programů, organizace práce dyslektických kroužků, 

individuální reedukace žáků, poskytování informací rodičům a třídním učitelům  

o práci v reedukačních hodinách 

 shromažďování materiálů, pomůcek, odborných publikací a informací pro práci 

s integrovanými žáky  

 

a) řešení výukových a výchovných problémů žáků 

 kladení důrazu na dodržování školního řádu 

 při porušení školního řádu postupovat podle Školního řádu ZŠ a MŠ Kanice 

 neomluvené hodiny řešit podle „Metodického pokynu k jednotnému postupu při 

uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví“ 

 při řešení výukových problémů uplatňovat individuální přístup ve vyučování, 

spolupráce s rodiči, PPP a SPC 

 

Po stanovení diagnózy SVP žáka, tj. vývojových poruch učení, chování či 

kombinovaných poruch v PPP je třeba zvážit, který typ péče bude pro dítě nejpřijatelnější. 

Nejlehčí formy speciálních vzdělávacích poruch je možné napravovat přímo v rámci běžného 

vyučování formou inkluze. Důležitá je reedukace v dyslektických kroužcích a pro dítě se 

závažnějším stupněm poruch učení i chování je vypracován individuální vzdělávací program, 

kde jsou upřesněny jednotlivé kroky (forma a frekvence nápravy, obsah nápravy, potřeba 

asistence, potřebné pomůcky aj.). Je důležité, aby s IVP byli seznámeni jak rodiče a žák, tak  

i všichni vyučující daného žáka a aby respektovali daná doporučení. Schůzky během roku se 

nám osvědčily, zefektivnily jsme je stanovením přesného řádu a jasným stanovením jejich 

frekvence. 

Z počtu celkového počtu vyšetřených žáků v PPP, SPC je na škole integrováno 7 dětí se 

SVP.  

Spolupracujeme s odbornými pracovišti: PPP Brno, Hybešova a PPP Kohoutova, PPP 

Zachova, SPC Štolcova, Kociánka a některými dalšími institucemi. S nimi postupy 

konzultujeme a obracíme se na ně s případnými problémy. 

Na škole mají téměř všichni vyučující speciální školení pro práci s dětmi se SVP, na 

škole pracuje dyslektický asistent a 2 asistenti pedagoga.  

 

i) LVVZ, plavání 

Lyžařský kurz proběhl ve dnech 27. 1. – 4. února 2014 v  Jeseníkách. Kurzu se 

zúčastnilo 28 žáků školy. Výcvik lyžařů i snowboardistů probíhal v  rekreačním středisku 

Karlov, v penzionu Eden - personál byl velmi ochotný a vstřícný. Měli jsme štěstí, že sněhové 

podmínky byly na letošní mírnou zimu velmi dobré.  Všechny děti pokročily v lyžařském  

a snowboardovém umění. Vedoucí kurzu byla Mgr. E. Opletalová, instruktory  

Mgr. V. Tomášová, Bc. M. Synková,  H. Hunčová, G. Kořínková, as. pedagoga, zdravotník.  

Lyžařský kurz splnil všechna očekávání.  

Plavecký kurz probíhal od 28. 4.2014 do 9. 6. 2014 na Kometě Brno v Kohoutovicích. 

Kurz absolvovalo celkem 48 žáků. Z prvního ročníku 26 dětí, ze druhého 10 dětí a ze třetího 

12 dětí. Kurz probíhal v dvouhodinových blocích každé pondělí po dobu sedmi týdnů. Žáci 

měli jednu vyučovací hodinu, poté přistaveným autobusem odjeli do Kohoutovic, kde 

probíhala výuka, byli rozděleni do tří skupin podle schopností. Trenéři se výuce intenzivně 

věnovali a u všech žáků byl viditelný pokrok.  
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Každá hodina začala nástupem a rozcvičkou, osprchováním a následnou výukou. Žáci se 

učili potápět, plavat s deskou i bez ní, skákat a hlavně nebát se vody. Při výuce byly 

používány doplňkové materiály jako desky, pěnové hadice, kroužky, obruče a další. Během 

přestávky mezi plaváním směli žáci využívat tobogán nebo páru. Při posledním kurzu byl 

otevřen i venkovní bazén, kam byl žákům umožněn přístup.  

Dětem se plavání velice líbilo. Kurz byl uzavřen Mokrým vysvědčením, kde byl každý 

žák ohodnocen. Každé dítě se zlepšilo a mělo ze svého osobního úspěchu radost. 

Na Mokré vysvědčení dostali žáci dle výkonnosti ocenění: Kapr – 20 dětí, Krokodýl – 15 dětí, 

Tučňák – 4 děti, Delfín – 9 dětí. 
 

 

 

j) Žáci a učitelé pomáhají 

Žáci, učitelé a zaměstnanci školy 

•   již 18 let pomáhají STONOŽCE (letos 1 712 Kč) , 

•   10 let přispívají na chov TYGRA SUMATERSKÉHO v brněnské ZOO (letos 3 000 Kč), 

•   Zakoupením reflexních pásků a bločků pomohli i občanskému sdružení ŽIVOT  DĚTEM  

     (částkou  725 Kč). 

 •  FOND  SIDUS – 923 Kč 

Všem dárcům patří upřímné poděkování. 

 

 

k) Výpočetní technika  

V letošním školním roce jsme se po několika letech díky nově pořízenému hardwaru 

v rámci projektu EU peníze vrátili k doménovému způsobu připojení lokálních počítačů do 

školní sítě. Přínosné je to rozhodně z praktického hlediska v poskytnutí „soukromí“ 

jednotlivým uživatelům střídajícím se na počítačích.  

Výraznou pomocí je pro nás dar České Spořitelny (pobočky Brno), která nám v jarním 

období takto poskytla 20 ks repasovaných počítačových sestav. Velmi si této pomoci vážíme 

a děkujeme za ni. Tyto počítače budou v průběhu letních prázdnin nainstalovány a budou  

použity v učebně výpočetní techniky. 

Domníváme se, že máme velmi dobré zajištění výukovými programy. Přesto se snažíme 

v každém roce o zakoupení nějaké novinky, někdy jsou to jen aktualizace z důvodu změny 

operačního systému, jindy se jedná o úplně nové tituly. V tomto roce jsme zakoupili výukový 

program podporující výuku ČJ Slovní druhy. 

Internetové připojení je velmi kvalitní a jeho provoz je bezporuchový. Zajištěn je přes 

stálého poskytovatele Hydro spol. s.r.o. Stejně tak dlouhodobě, velmi dobře a efektivně 

spolupracujeme v oblasti správy sítě s Ing. Lukášem Pernicou, který takto vykonává externího 

administrátora sítě.  
 

 

l) Environmentální výchova, Recyklohraní 

Environmentální výchova (EVVO) na naší škole je zařazena jako průřezové téma do 

většiny předmětů. Již několik let jsme zapojeni do projektu Recyklohraní, v rámci kterého 

žáci plní mnoho úkolů a rádi soutěží. Sbíráme vybité baterie (46 kg) a vysloužilé 

elektrospotřebiče (398 kg), které odevzdáváme k recyklaci. Společně tak nemalou měrou 

přispíváme k ochraně životního prostředí. Za tuto aktivitu jsme od firmy Asekol obdrželi 
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Certifikát za rok 2013 s ročním vyúčtováním.  Dále plníme průběžně zadávané úkoly, které 

jsou ale stále náročnější a těžší. Za získané body jsme získali sportovní vybavení, materiál do 

výtvarné výchovy a keramiky a společenské hry pro žáky 1. i 2. stupně a školní družinu.  

 

Zkontrolovali jsme vhodnost interiérových rostlin pěstovaných ve škole. 

        Dne 1. 4. 2014 se všichni žáci zúčastnili ekologického výukového programu „Tonda obal 

na cestách“, v rámci kterého se učili třídit odpad a získávali zajímavosti o recyklaci odpadu. 

Program zaštítila nadace Ahold, pro naše žáky byl program zdarma. 

       Nadále pokračujeme ve sběru papíru a třídíme odpad. V květnu se naši žáci opět zapojili 

do velkého sběru papíru a vyhráli zajímavé ceny. 

       Tak jako každý rok i v letošním školním roce jsme sbírali sušenou pomerančovou kůru, 

kterou pak žáci v březnu 2014 přinesli do školy. Kůru jsme odevzdali firmě Leros, která nám 

následně vyplatí finanční hotovost. 

       V únoru 2014 proběhla již tradičně dobrovolná sbírka na chov tygra sumaterského v ZOO 

Brno. Náš příspěvek na chov tygra byl 3000,- Kč, tím jsme se stali opět adoptivními rodiči  

a dostali jsme volnou vstupenku na vybraný výukový program v ZOO pro 30 žáků. 

        Výuka probíhala v rámci možností v areálu školy, přilehlém parku, v arboretu 

a bylinkové zahrádce, kde si žáci mohli ověřovat své teoretické znalosti a pozorovat přírodu 

kolem nás.  

        Spolupracovali jsme s organizacemi, které se zabývají environmentální výchovou, např. 

Sdružení Tereza – jsme přihlášeni do projektu Les ve škole, Lipka, Rezekvítek. 

           Pokračovali jsme v práci na projektu „Malé školní arboretum a bylinková zahrádka“, na 

který jsme dostali dotaci z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Projekt 

byl zahájen 15. 4. 2013 a dokončen byl 30. 4. 2014. Práce postupovaly podle plánu, tak jak 

byl rozvržen na toto období. V hodinách výtvarné výchovy žáci 7. třídy vyráběli domečky pro 

drobné živočichy, které pak umístili v arboretu. 22. 4. 2014 na Den Země bylo arboretum 

slavnostně otevřeno pro žáky i veřejnost. Práce v arboretu samozřejmě nekončí a o vysazené 

rostliny budeme i nadále pečovat. V květnu 2014 byla odeslána na MŽP závěrečná zpráva 

nutná k ukončení a vyplacení finančního zůstatku, po dodání požadovaných dokumentů byla 

zpráva přijata a peníze budou v nejbližším období připsány na účet školy. 

 

 

 

m) Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Ve školním roce 2013/2014 byla Ochrana člověka za mimořádných událostí byla na 

prvním stupni zařazena do výuky předmětů Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda, na druhém 

stupni byla výuka zařazena v předmětech Zeměpis, Výchova ke zdraví, Přírodopis, Chemie 

(Živelné pohromy, Přírodní katastrofy, První pomoc, Integrovaný záchranný systém). 

V úterý 27. května 2014 proběhl v naší škole cvičný hasičský poplach. Po provedené 

evakuaci školy a kontrole celého objektu následovala krátká instruktáž velitele místních 

hasičů o tom, jak se chovat v případě ohrožení chemickými látkami. Hasiči pracovali  

v  ochranném oděvu a předvedli žákům ukázku odstraňování chemických látek.. 

Při výuce byla použita příručka „Ochrana člověka za mimořádných událostí“, vydaná 

Ministerstvem vnitra a „Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik  

a mimořádných událostí v základních školách“ (Asociace záchranný kruh ve spolupráci 

s Ministerstvem vnitra, MŠMT, Ministerstvem zdravotnictví a HZS ČR). 
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n)  Dopravní výchova   

Projekt Bezpečná cesta zaměřený na dopravní výchovu probíhal podle našeho ŠVP ZV 

ve dvou etapách.  

První část „Cesta do školy“ proběhla na začátku školního roku od 16. 9. do 20. 9. 2013. 

Jejím hlavním cílem bylo: 

 seznámit děti s okolím školy, s cestou do školy, s nebezpečnými místy v obci a s  

přechody pro chodce, s dopravními značkami 

 naučit chůzi ve dvojicích v útvaru 

  základní orientace v obci 

 bezpečné přecházení u školy v místě, kde není přechod pro chodce 

 ujasnit si, co patří do povinného, co do doporučeného vybavení jízdního kola, čím by 

mělo být jízdní kolo vybaveno pro jízdu za snížené viditelnosti 

 jak cestovat MHD a v osobním autě 

 vysvětlit pojmy „předvídat“, „vidět a být viděn“ 

 

Druhá část „Malý cyklista“ proběhla od 22. 4. do 29. 4. 2014 a to na obou stupních školy.  

Příprava na testy probíhala na I. stupni v 9 předmětech a na II. v šesti. Testování všech žáků 

ze znalostí dopravních předpisů a značek se uskutečnilo 29. 4. 2013. Tentýž den proběhla 

jízda zručnosti, která byla jen pro žáky I. stupně.  

Cílem těchto aktivit bylo posílení bezpečného chování dětí při pohybu na dopravní 

komunikaci. 

Nejúspěšnější řešitelé testu a jízdy zručnosti byli vyhodnoceni na slavnostním ukončení 

školního roku. 

Při výuce bylo použito materiálů BESIP, sešity pro I. až V. třídu, internetové stránky 

např. oblíbená Škoda hrou, Záchranný kruh, materiál Kapka prevence od Policie ČR – 

pracovní sešit pro II. třídu. 

Pro IV. a V. třídu proběhl 27. 5. 2014 vzdělávací program Střediska bezpečné jízdy 

z Brna. Žáci byli nejprve seznámeni s dopravními předpisy, značkami a řešením křižovatek. 

Po ověřovacím testu následovala praktická jízda na kole. V závěru žáci dostali průkazky 

k řízení kola. 

 

 

q) Absolventské práce žáků 9. ročníku 

Absolventské práce jsou pro žáka příležitostí najít propojení poznatků a dovedností 

získaných v jednotlivých vyučovacích předmětech se svými vlastními možnostmi. Projekt 

absolventských prací se stal nedílnou součástí Školního vzdělávacího programu Otevřená 

škola ZŠ a MŠ Kanice. Cílem práce je nejen shromáždění informací k danému tématu a jejich 

zpracování, ale také prezentace osobnosti žáka, jeho názorů, postojů a kompetencí. Žáci si tak  

ověří, jak dokážou získané dovednosti, vědomosti a znalosti samostatně uplatnit. Výběr témat 

necháváme na žácích, mají však vyjádřit jejich koníčky, zájmy a budoucí profesi. Všichni žáci 

práce odevzdali a na veřejných prezentacích také obhájili. Sledovali jsme, jak žáci dodržují 

stanovené požadavky na práci, nápaditost a originalitu zpracování, gramatickou i stylistickou 

úroveň díla, prezentaci i vystupování při obhajobě tj. kultivovanost i úroveň projevu. 

Slavnostní zahájení za přítomnosti starosty Obce Kanice, učitelů a rodičů i společné ukončení 

podtrhlo významný a důstojný okamžik pro všechny přítomné. Žáci ve většině případů 

dokázali, že mají velmi dobré znalosti a mnozí nás příjemně překvapili. Absolventské práce 

 patří k tradičnímu důstojnému zakončení školní docházky žáků 9. třídy. 
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r)  Celé Česko čte dětem 

Doplňková četba byla průběžně zařazována do výuky, přečtené tituly doplňovaly na 

lístečky našeho Pohádkovníku, děti 1. stupně navštívily Místní lidovou knihovnu, velmi 

úspěšná byla akce Noc s Andersenem. 

Na slavnostním zakončení školního roku proběhlo pasování žáků 1. ročníku na 

čtenáře. Na památku děti obdržely knihu Pohádkové vandrování, které věnovalo SRPŠ při 

naší škole. 

 

s) Noc s Andersenem 

Naše škola se i letos zapojila do celostátní akce Noc s Andersenem, která  

si klade za cíl vzbudit zájem dětí o čtení knih, o jejich autory a ilustrátory. Protože bylo pěkné 

počasí, společné zahájení proběhlo před halou školy. Akce byla zahájena plněním zajímavých 

úkolů, které byly zaměřeny známé dětské knihy a jejich autory. Následovalo opékání 

špekáčků na školním hřišti a po té se všichni přesunuli opět do školy. Zde byly děti 

seznámeny s osobou H. CH. Andersena, další čas byl věnován knihám o Vrťapkovi a děti 

soutěžily o získání průkazky vrchního komisaře a kartu o absolvování Noci s Andersenem. 

Největším zážitkem bylo pro děti spaní ve škole. Dětem se program moc líbil a v sobotu ráno 

odcházely spokojené domů. 

  

t)  Zájmové útvary při ZŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Keramický 2 23 

Dyslektický 5 45 

Přírodovědný 2 26 

Cvičení z matematiky 1 11 

Cvičení z jazyka českého 1 7 

Pohybové hry 1 12 

Časopis 1 9 

Čtení v AJ 2 9 

Cvičení z Aj 1 8 

Vaření 1 17 

 ZUŠ Adamov Oddělení hudební - 3 

Oddělení taneční - 1 

 

 
Poděkování patří všem vyučujícím naší školy, které zájmové kroužky vedly. 

 

 

u)  Zdravé zuby 

V letošním roce se žáci 1. stupně opět zapojili do dvou preventivních programů 

zaměřených na péči o zoubky. 
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První program s názvem „Zdravé zuby“ byl určen všem žákům 1. stupně. Jeho cílem 

bylo přivést do stomatologických ordinací co největší počet dětí mladšího školního věku na 

preventivní vyšetření chrupu a tím zlepšit zubní zdraví dětí, mládeže a v budoucích letech  

i u dospělé populace.  

Tento celorepublikový program, spojený se soutěží pro děti i školy, probíhal letos již  

13. rokem. Součástí projektu byly pracovní listy, dělené podle ročníků, prostřednictvím nichž 

si žáci opakovali a osvojovali nové informace týkající se chrupu. Vyplňováním pracovních 

listů se zabývali všichni žáci 1. stupně v hodinách prvouky a přírodovědy.  

 Celkem 24 dětí (1.tř.-11, 2.tř.-5, 3.tř.- 4, 4.tř.-1, 5.tř.- 3) se účastnilo i druhé části 

projektu, což byla preventivní prohlídka u svého stomatologa, který prohlídku potvrdil 

razítkem a podpisem na kartičku pro zdravé zuby. Děti následně doplnily na kartičku svůj 

odhad – ,,Kolik dětí pošle v letošním školním roce potvrzené kartičky do soutěže“. Vyplněné 

kartičky byly zaslány organizátorovi projektu.  

Vyhodnocení soutěže bývá vždy na začátku následujícího školního roku.  

 

Druhý preventivní program ,,Veselé zoubky“ byl určen pouze prvňáčkům. 

Organizátorem a sponzorem byla společnost dm drogerie a na naší škole se uskutečnil potřetí. 

Dětem bylo promítnuto výukové DVD se zábavně-vzdělávacím filmem „Jak se dostat 

Hurvínkovi na zoubek“, zaměřeným na péči o zoubky. Dále jsme společně vyplnili pracovní 

listy. Děti dostaly samolepku do koupelny, aby měly správný postup čištění zoubků stále před 

očima. Největší radost jim ale udělaly preventivní balíčky, protože obsahovaly zubní pastu, 

kartáček na zuby, přesýpací hodiny, letáček k dané problematice a žvýkačky. 

 

Oba programy byly mezi dětmi kladně přijaty a doporučujeme v nich pokračovat  

i v příštím školním roce. 

  
      

v) Ovoce do škol 

Projekt schválený Vládou ČR a finančně podporovaný z EU (73%) a rozpočtu ČR (27%). 

Cílovou skupinou jsou žáci 1. stupně (1. – 5. ročník). 

Hlavním cílem je alespoň částečně změnit stravovací návyky dětí a tím omezit narůstající 

trend obezity. Děti dostávají ve škole zdarma čerstvé ovoce a zeleninu, balené ovocné nebo 

zeleninové šťávy a to jedenkrát za 2 až 3 týdny.  

Ze strany školy probíhá tzv. podpůrný program - začlenění informací o zdravém životním 

stylu do výuky, motivování dětí ke zdravým svačinkám.  

Na každý měsíc dostávají školáci průkazku s různými zábavnými úkoly a s obrázky 

ovoce a zeleniny. Za zdravou svačinku si průběžně úkoly a omalovánky vyplňují. Děti si 

pojmenovaly tento projekt zkratkou „Ovozel“. 

Na konci školního roku dostanou všechny aktivně zapojené děti „Ovozelácký“ diplom. 
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Podpůrný program ze strany školy v letošním školním roce:  

  

1. Ve vyučovacích hodinách prvouky (1. - 3. roč.) a přírodovědy (4. a 5. roč.) byla realizována 

soutěž se zaměřením na zdravé stravování – mapování zdravých složek svačiny (ovoce + 

zelenina). Děti si za zdravou svačinku vybarvovaly obrázky v průkazce a plnily zábavné 

úkoly. Na viditelném místě ve třídě byla vyvěšena tabulka s přehledem frekvence zdravých 

svačin u dětí (za zdravou svačinku měly děti bod). Vyhodnocení podpůrného programu bude 

na konci školního roku. 

 

2. Do výuky, kromě hodin tělesné výchovy, byly zařazovány tělovýchovné chvilky. 

 

3. V hodinách pracovních činností se děti seznámily s výsevem popř. výsadbou zeleniny. 

Prakticky si tyto činnosti vyzkoušely ve třídě výsevem do květináčků s následným 

pozorováním a péčí (řeřicha, hrách, fazole, rajče, paprika, apod.).  

 

4. Ve spolupráci s vedoucí školního stravování jsme se pokusili upřednostňovat čerstvé ovoce 

nebo zeleninu podávanou ve školní jídelně (zeleninové saláty, ovoce). 

 

5. Sběr pomerančové kůry (rodiče kupují pomeranče, kůra se suší a odevzdává ve škole, která 

ji potom předává k dalšímu zpracování). Na konci školního roku byli vyhlášeni a odměněni 

nejlepší sběrači kůry. 

 

6. Na škole pracoval přírodovědný kroužek, který navštěvovali žáci 1. až 3. ročníku. Do jeho 

náplně byla zařazena i témata ze zdravovědy. 

 

7. Na podzim naše škola uspořádala výstavku podzimní úrody (pojmenování druhů, 

seznámení s neznámými druhy ovoce a zeleniny, přínos pro naše zdraví). 

 

8. Celoškolní zapojení do projektu „Zdravá pětka“, podporovaného z nadačního fondu Albert. 

 

 

 

 

w)  Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka 

 

 I v letošním školním roce jsme pokračovali ve spolupráci se Stonožkou. Malovali jsme 

vánoční přání, uspořádali finanční sbírku, zapojili se do výtvarné soutěže k 670. výročí 

položení základního kamene ke stavbě Katedrály sv. Víta, kterou vyhlásilo 

Arcibiskupství pražské a hnutí Na vlastních nohou – výsledky budou známy v září 2014. 

Za práci pro stonožkové hnutí byla naše škola nominována na udělení Ceny Ď, které jsou 

pravidelně v červnu předávány v Národním divadle v Praze. Nepředpokládali jsme, že 

bychom mohli vyhrát, ale již samotná nominace nás potěšila. 
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Naši laskaví sponzoři 
Rodina Kokojanova, Březina Dárky a odměny dětem do soutěží pro ŠD 

Rodina Klimparova, Kanice Odměny do soutěží a projektu dopravní 

výchova 

Česká spořitelna, a.s. 20 ks repasovaných počítačových sestav 

Rodiny Pavlíčkova, Šrajerova, Káňova, 

Adámkova, Rakšány, Eichmeierova z Kanic, 

Pospíšilova z Březiny, rodiny Sotolářova, 

Repova, Kalvodova, Zavadilova, Zondlakova, 

Mazancova, ZŠ Kanice 

Dětský karneval – dary do tomboly, 

občerstvení 

Dobrovolné příspěvky, Vánoční koncert 1.355 Kč 

Hodový výbor Kanice 1.000 Kč 

Rodina Odstrčilova, Kanice 2 lopaty na odhrnování sněhu 

Rodina Zavadilova, Bílovice nad Svit. Klubíčka vlny pro práci ve Vv i Pč 

Mgr. A. Krajíček, Řícmanice Hrnčířský kruh 

Ing. P. Učeň, MINOLTA Kopírovací stroj 

Rodina Haluščákova, Ochoz u Brna Výtvarný materiál 

Kominictví R. Trnka, Bílovice nad Svitavou Revize a čištění komínu 

Rodiny Uhrova, Sotolářova Občerstvení na Zahradní slavnost 

 

Všem laskavým dárcům, i těm, kteří nechtějí být jmenováni,  moc 

děkujeme a jejich pomoci si nesmírně vážíme. 

  



Výroční zpráva o činnosti  Základní školy a Mateřské školy Kanice, okr. Brno – venkov,                         

příspěvkové organizace za školní rok 2012/2013 

  

 

34 

 

VII. Zhodnocení a závěr  

Slavnostní zahájení školního roku 2013/2014  proběhlo v pondělí 2. září 2013 v hale 

školy za přítomnosti žáků, rodičů, učitelů a správních zaměstnanců. Tradičně naše pozvání 

přijal pan starosta Obce Kanice, Ing. V. Kalivoda.  

Školní rok 2013/2014 byl bohatý na celou řadu zajímavých akcí, setkání, ale  

i neočekávaných situací. Letošní zima byla dlouhá (topit jsme začali již 19. září), ale mírná, 

téměř bez sněhu. Nepršelo ani v jarních měsících a v červnu nás již trápila sucha. V tomto 

školním roce probíhaly v hale dvoje volby – v měsíci říjnu do Poslanecké sněmovny  

a v měsíci květnu volby do Evropského parlamentu. Ani letos se nám nevyhýbala dlouhodobá 

nemocnost dětí i zaměstnanců školy. 

Přesto jsme Školní vzdělávací program ZV Otevřená škola v 1. – 9. ročníku realizovali 

v plném rozsahu. Rozmanité doplňkové programy byly velmi přínosné pro celý výchovně 

vzdělávací proces. Z celkového počtu 137 žáků dosáhlo 90 žáků vyznamenání. Mnoho žáků 

se aktivně pod vedením svých učitelů zapojilo do různých soutěží a byli úspěšní na okresní, 

krajské i celostátní úrovni (viz přehled). Všichni žáci 9. ročníku byli úspěšní při výběru 

středních škol. Daří se nám, že i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, pokud dbají rad 

a pokynů svých učitelů, dělají obrovské pokroky. Máme z toho radost a vážíme si ocenění 

z řad rodičů i odborníků. 

V tomto školním roce navštívila naši školu Česká školní inspekce a její hodnocení bylo 

pro nás velmi pozitivní a motivační pro další práci. Jsem přesvědčena o tom, že je to zásluha 

především našich pedagogů, kteří každý den odvádí profesionální práci, jsou trpěliví při práci 

s dětmi, jsou ochotni se neustále vzdělávat, uplatňovat moderní metody práce a své nové 

poznatky předávat žákům, připravují žáky do různých soutěží, k přijímacím pohovorům, 

nabízí dětem rozmanité zájmové útvary a realizují celou řadu zajímavých akcí, projektů  

a projektových dnů pro žáky, rodiče i naše spoluobčany. Moc jim za to děkuji a přeji si, 

abychom v tomto pozitivním trendu pokračovali. 

V měsíci dubnu se nám podařilo úspěšně dokončit projekt Malé školní arboretum  

a bylinková zahrádka, financovaného z Revolvingového fondu MŽP ČR.  Pomocí získané 

částky 67 000 Kč a dalších prostředků z rozpočtu školy jsme náš záměr realizovali – upravili 

jsme vymezený terén, vytvořili bylinkové záhonky, vysadily okrasné dřeviny a stromky, 

zakoupili dřevěný zahradní nábytek a zahradní domek. Arboretum využíváme jako přírodní 

učebnu a máme z ní radost. Tu nám ale občas kazí pár vandalů, kteří naši práci opakovaně 

ničí. V souvislosti s touto aktivitou bych ráda poděkovala paní učitelce Ing. Janě Buřivalové 

za vedení projektu, všem učitelům, žákům. Poděkování patří i paní školnici  Evě Nekulové, 

která nám také velmi pomáhala a také i zaměstnancům obecního úřadu – panu P. Villímovi  

a panu L. Pokornému za jejich pomoc s pracemi, na které naše síly nestačily – přívod vody, 

šindelová střecha zahradního domku, … 

Školní družinu letos navštěvovalo 42 dětí ve dvou odděleních. Paní vychovatelky 

připravovaly po celý rok pro děti bohatý a rozmanitý program. Velmi oblíbené byly 

doplňkové aktivity ŠD, kterých se zúčastňovali i rodiče. Prostorové řešení naší školy nám 

zatím stále neumožňuje vyčlenit samostatnou místnost pro činnost školní družiny, proto 

nadále využíváme kmenové třídy. Snažíme se vždy hledat co nejvhodnější řešení.  

V průběhu školního roku se podařilo modernizovat zařízení školní kuchyně. Obec Kanice 

nad rámec ročního rozpočtu školy zakoupila nový sporák, dva kotle a pánev v celkové 

hodnotě 346 348 Kč. Z provozních prostředků školy byla opravena škrabka brambor  

a svépomocí vymalovány sklady potravin a přípravna skleníku.  

Pracovnicím školní jídelny i správním zaměstnancům školy děkuji za jejich pracovní 

nasazení a ochotu nám vždy pomoci. Na tomto pracovním úseku bylo nutné opět požádat  
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o dofinancování platů zaměstnankyň z prostředků obce. Vzhledem k tomu, že školní jídelna 

zajišťuje stravování a rozvoz obědů pro starší spoluobčany, naší žádosti bylo vyhověno.  

Poděkování patří našemu zřizovateli Obci Kanice, zejména Ing. V. Kalivodovi, starostovi 

obce, místostarostovi panu ing. R. Vašíkovi a panu L. Láníkovi za podporu školy, za vstřícné 

řešení provozních problémů a za péči o školní budovu a areál. I v tomto kalendářním roce 

oceňuji jejich pomoc při řešení neutěšené situace nedostatku finančních prostředků na platy 

učitelů nejen v základní škole i v mateřské škole. Děkuji i celému zastupitelstvu Obce Kanice, 

které nás opět podpořilo v návrhu výuky všech ročníků v samostatných třídách a vzalo na 

sebe velký závazek dofinancování značně vysokých nákladů. 

Naším velkým přáním bylo dokončení půdní vestavby školy, abychom měli více prostoru 

pro výuku žáků, ale i více možností pro doplňkové aktivity. Naše přání se začíná pomalu 

naplňovat. V měsíci květnu jsme se dozvěděli, že obec získala dotaci na realizaci tohoto 

projektu. Celý půdní prostor jsme vyklidili a 1. 7. 2014 převzala stavební společnost Čáslava, 

s.r.o. půdní prostor k realizaci záměru. Stavební práce jsou naplánovány až do konce března 

2015. 

Během hlavních prázdnin se podařilo v rámci tohoto projektu úplné zasíťování školy pro 

potřeby ICT, do půdního prostoru zajistit přívod vody, přívod elektřiny a zajištění navýšení 

jejího odběru, přeložení telefonu. Tyto práce byly velmi náročné, bylo nutné stavebně 

zasáhnout i do stávajících učeben a chodeb, ale díky dobré koordinaci prací stavební firmou  

a kontrolními pracovníky se je podařilo uskutečnit. V této fázi byl ve škole také nainstalován 

nový školní rozhlas a školní zvonění. 

V této souvislosti velmi oceňuji mimořádné pracovní nasazení správních zaměstnankyň 

při úklidu školy tak, aby nový školní rok mohl být zahájen v řádném termínu. 

Z provozních prostředků školy se nám také podařilo zakoupit nový žákovský stavitelný 

nábytek pro žáky 1. stupně v hodnotě 60 639 Kč, další policové systémy do tříd, byly 

vymalovány 3 učebny, školní kuchyň a jídelna za cenu 29 000 Kč. 

V budoucnu by bylo dobré hledat řešení pro lepší prostředí žákovských šaten a také 

nevyhovující šatny pro správní zaměstnance a provést nové nátěry dveří a zárubní. Vzhledem 

k tomu, že školní tělocvična je využívána nejen ke školní výuce, ale každý den i pro 

odpolední a večerní cvičení, bylo by vhodné opravit podlahu školní tělocvičny, protože je 

značně opotřebovaná. 

Velmi si vážím dlouholeté a vstřícné spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů Kanice  

a děkuji jim za spolupráci (preventivní požární cvičení, pravidelná kontrola hasičských 

přístrojů, hydrantů). 

Oceňuji dobrou spolupráci se Školskou radou při naší škole, oceňuji jejich rady  

a pozitivní přístup při řešení problémů. 

Děkuji paní Haně Petlachové z Kanic, pokladní SRPŠ, která vždy ochotně a rychle řeší 

naše přání a požadavky.  

Děkuji rodičům a přátelům školy za dary a finanční příspěvky, které nám poskytují. 

Nesmírně si toho vážíme. 

Za velmi dobrou a vstřícnou spolupráci děkuji odboru školství Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje, odboru školství Městského úřadu Šlapanice, SSŠ Brno  a PPP Brno  

a dalším poradenským centrům, s kterými spolupracujeme. 
 

 

 

V Kanicích 31. 8. 2014                                                                        ………………………… 

   Mgr. Hana Mazancová 

ředitelka ZŠ a MŠ Kanice     
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Příloha 1  

Poradenské služby v základní škole 

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích) školy 

 

A)  počty 

 

 fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 PF Ostrava, výchovné 

poradenství,  
VŠ 

Školní metodik 

prevence 

1 Kurz pro školní metodiky 

protidrogové prevence a 

prevence sociálně 

patologických jevů (1998 – 

I.stupeň, 2001 – II.stupeň) 

VŠ 

 

 

 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

Školní psycholog - - - 

Školní spec. pedagog - - - 

 

 

 

B) věková struktura 

 

 do 35 let 35-50 let 50 let-důch. věk/z toho důchodci  

výchovný poradce - - 1/0 

školní metodik 

prevence 

- - 
1/0 

školní psycholog - - - 

školní spec. pedagog - - - 

 

 

 

C) další vzdělávání poradenských pracovníků 

 

výchovný poradce: 

Kariérové poradenství pro učitele základních škol 

SPU a jejich náprava 

Jak pomoci dětem se SPU a chování 

dyslektický asistent 

Kompetence VP v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením 

Inkluzívní vzdělávání 

Další doporučené a povinné vzdělávání VP dle nabídky 
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školní metodik prevence: 

Prevence a řešení šikany 

Třídnická hodina jako nástroj 

 Další doporučené a povinné vzdělávání VP dle nabídky 

 

                                        

školní psycholog: --- 

 

školní spec. pedagog: --- 

 

 

 

 

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

 

Škola nečerpala žádné finanční prostředky na tento účel. 

 

 

 

3. Individuální integrace  

 

Typ postižení Ročník Počet žáků  

VPCH I., VIII. 3 

VPCH - 

autismus 

VI. 1 

VPU VIII. 2 

Zdravotní 

postižení 

IX. 1 

Celkem  7 
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Příloha 2 

Vyhodnocení Minimálního preventivního programu na ZŠ Kanice  

- II. pololetí škol. roku 2013-2014 (pokračování vyhodnocení MPP za I. pol.) 

 

MPP je součástí Plánu školy a byl vypracován podle závazných materiálů MŠMT ČR (viz 

MPP – plán), tj. dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních ve znění vyhlášky č, 116/2011 Sb. a ŠVP Otevřená škola. 

Součástí MPP je Program proti šikanování. 

MPP je zaměřen především na: 

 získávání relevantních sociálních dovedností 

 vytváření vstřícné a uvolněné atmosféry ve škole 

 budování kladných vztahů mezi žáky a učiteli  

 zlepšování spolupráce s rodinou 

 nalézání dalších možností kvalitního způsobu trávení volného času žáků 

 

Vzdělávání ped. pracovníků: preventista A. Repová  - kurz Prevence a řešení šikany I., II. 

stupeň, další školení dle nabídky, pravidelné porady  

 

Spolupráce s rodiči:   

 pravidelné podávání informací na tř. schůzkách (přednáška na 1. tř. schůzce školy), na 

hovor. hodinách, individuálních pohovorech 

 seznámení rodičů s webovými stránkami školy, naučit je orientovat na nich 

 informování rodičů o možnostech získávání informací, rad, vysvětlení v oblasti 

prevence pomocí internetu: www.drogovaporadna.cz, www.internetporadna.cz, 

www.drogy-info.cz, www.odrogach.cz, www.nekurte.cz a další 

 rodiče byli prokazatelně seznámeni s informativními materiály k problematice 

prevence, byli seznámeni s MPP a Programem proti šikanování 

 výchovná komise 

 rodiče mají možnost pravidelných konzultací 

 konzultace pro rodiče, jejichž děti se učí dle IVP 

 

Spolupráce s odborníky:  
– pravidelná spolupráce s PPP Hybešova, Kohoutova, Sládkova  

a Zachova Brno, SPC Brno, dále s kurátorkou Mgr. Hrubanovou 

– přednášky z oblasti protidrogové politiky, oblasti zdraví a z právní problematiky  

Mgr. L. Cupalová 

 

Konkrétní úkoly v rámci organizace života školy : 

 

o Přednáška Mgr. Cupalové na úvodních třídních schůzkách zaměřená na zdravé klima     

rodiny, třídy a návyky žáků 

o Literární, dějepisná a zeměpisná exkurze 

o Evropský den jazyků 

o Anglické představení  

o 72 hodin – celorepubliková akce 

o Divadelní představení pro žáky 

o Návštěva IPS Brno – venkov 

http://www.drogovaporadna.cz/
http://www.internetporadna.cz/
http://www.drogy-info.cz/
http://www.odrogach.cz/
http://www.nekurte.cz/
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o Mikulášská 

o Vánoční akce: Vánoční dílna 

Rozsvícení vánočního stromu v Kanicích 

Sportovní turnaj 

              Vánoční koncert na hale školy 

             Výzdoba školy u příležitosti tradičních svátků 

o Vítání občánků v Kanicích 

o Aktualizace nástěnky primární prevence 

o Třídnické hodiny řešící aktuální problémy třídy 

o Dny otevřených dveří 

o Pracovní semináře pro žáky zaměřené na prevenci zajistila Mgr. Cupalová 

o Absolventské práce žáků 9. ročníku 

o Akce Besip: Bezpečná cesta do školy – testy a jízdy zručnosti – celoroční projekt 

o Akce dalšího vzdělávání: kino, přednášky, výstavy… 

o Plavání žáků 1. - 3. ročník 

o Teambuilding pro žáky 4. - 6. ročníku 

o Školní výlety a exkurze 

o Účast rodičů i žáků při zakládání, zřizování a otevření Malého školního arboreta a 

bylinkové zahrádky, budování prostoru pro venkovní výuku 

o Mnoho dalších akcí, které jsou součástí výkazu akcí ve výroční zprávě školy 

o Akce žákovské rady s náplní zábavy pro žáky: Velikonoční dílna pro nejmladší žáky 

            Barevný týden 

            Dětský den 

            Plážový den 

 

 

 

 

Dále je to plnění témat pro I. i II. stupeň dle přílohy MPP v hodinách jednotlivých 

předmětů 

 

Způsoby realizace MPP 

- Metody realizované přímo ve vyučovacím procesu 

- Besedy, prožitkové programy, školní kulturní a sportovní akce 

- Poradenská činnost 

- Třídnické hodiny 

 

 

Schránka důvěry plní svou funkci – jejím prostřednictvím řešíme drobné připomínky žáků 

vesměs k organizaci provozu školy 

 

 

Stálý informační poutač na hale školy je průběžně doplňován aktuálními informacemi. 

 

 

Žákovská rada - pracuje  a organizuje akce pro spolužáky 
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Kvalitativní hodnocení školního roku 2013/2014 

 

1. Co se nám během roku dařilo? 

- Pozitivně hodnotíme vcelku dobrou činnost žákovské rady. Dětem se podařilo úspěšně 

zorganizovat několik kvalitních akcí pro své spolužáky. 

 

- Pozitivně hodnotíme spolupráci s PPP Brno – jednak aktivní účast při řešení 

aktuálních problémů, vč. Návštěv ve škole, dále organizaci dalšího vzdělávání pro 

učitele i akcí pro žáky. 

 

2. Co se nám nedaří podle stanovených cílů a proč? 

 Stále se nedaří aktivně zapojit rodiče do akcí školy. Domníváme se, že je to způsobeno 

jednak dojížděním rodičů do zaměstnání, a tudíž jejich zaneprázdněností  

a nedostatkem času, jednak nezájmem a lhostejností. 

 

 Stále nemůžeme dosáhnout toho, aby někteří rodiče z naší obce brali naši školu jako 

stejně hodnotnou jako školy městské, důvěřovali našim pedagogickým schopnostem  

a kvalitním podmínkám pro výuku.  

 

 Bezpečnost našich žáků v okolí školy je obtížně naplnitelná – nemáme zajištěný 

přechod pro chodce na zastávku autobusu. Tato situace se řeší již několik let, ale zatím 

nebyla nalezena taková řešení, aby byla akceptovatelná pro obec i ředitelství silnic 

(členitost terénu, finančně náročná řešení, nesouhlas občanů obce…) 

 

 

Závěr: Organizace a zajištění preventivních programů spadá do povinnosti ŠMP, za aktivity 

realizované v rámci výuky odpovídají vyučující předmětů nebo třídní učitelé. Mimoškolní 

akce jsou zajišťovány ve spolupráci všech vyučujících a přizvaných institucí nebo organizací. 

MPP na ZŠ Kanice je průběžně plněn. Záleží však vždy na jedincích, jak odpovědně k němu 

přistoupí a zda si zcela uvědomí jeho důležitost a nezbytnost.  

 

 

Hodnocení Programu proti šikaně ZŠ Kanice 

Program je vypracován dle doporučených pravidel, je součástí povinné dokumentace ZŠ 

Kanice. Žáci, rodiče žáků i učitelé s ním byli prokazatelně seznámeni, dokumenty uloženy  

u ředitelky školy.  

 

 

 

____________________________ 

červen 2014                   Mgr.Alena Repová 

                      školní preventista 
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Příloha č. 3     

Zpráva o činnosti MŠ Kanice ve školním roce 2013/2014  
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Oficiální název:  Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno – venkov,  

                           příspěvková organizace 

Adresa: Kanice 135, 664 01 

Zřizovatel: Obec Kanice, Kanice č. 76, 664 01 Bílovice nad Svitavou 

IČO: 71001689 

E-mail: zs.kanice@seznam.cz 

www stránky: www.zskanice.cz 

 

Telefon: mateřská škola  –  545 228 346 

základní škola  –  545 227 268 

školní jídelna  –  545 228 345 

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Kanice: Mgr. Hana Mazancová 

 

Pedagogické pracovnice MŠ:     Gabriela Minaříková, vedoucí učitelka 

                                                    Mgr. Alice Sumcová, učitelka 

                                                    Mgr. Martina Zonová, učitelka 

                                                    Bc. Lucie Přibylová, učitelka 

 

Nepedagogické pracovnice:        Hana Štursová, provozní I. oddělení 

                                                     Božena Vaňková, provozní II. oddělení  

 
 

 

2. CHARAKTERISTIKA 
Mateřská škola byla zřízena obcí Kanice a nachází se v areálu Základní školy Kanice.  

Od 30. 9. 2011 je zapsána ve školském rejstříku a je součástí Základní školy a Mateřské školy 

Kanice. Od školního roku 2012/2013 jsou v provozu dvě třídy – třída Broučků a třída 

Motýlků. 

Mateřskou školu navštěvují děti dvouleté až šestileté a děti s odloženou školní 

docházkou. Třídy jsou věkově smíšené, maximální kapacita předškolního zařízení je 56 dětí. 

Součástí mateřské školy je i přilehlá školní zahrada s dřevěnými prvky – kládové 

houpačky, pískoviště, altán s kreslící tabulí, dřevěný domeček na hračky, kladina a lano 

upevněné mezi stromy. 

 

 

 

3. PROVOZ ŠKOLY 
I v  tomto školním roce mateřská škola zajišťovala celodenní provoz  

od 6.30 do 16.30 hodin. 

Děti se scházely ve třídě Motýlků. V 7.00 hodin se otevírala třída Broučků.  Příchod dětí 

do MŠ byl do 8.15 hodin. Poté byla budova MŠ z důvodů bezpečnostních a provozních 

mailto:zs.kanice@seznam.cz
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uzamčena. V případě pozdějších příchodů informovali rodiče p. učitelky ve třídách (osobně 

nebo telefonicky). 

Odpoledne od 16.00 hodin byly opět obě třídy spojeny a provoz v MŠ probíhal ve třídě 

Broučků.  

Během dopoledne (do 10.00 hodin) byla na každé třídě vždy jedna paní učitelka a paní 

provozní.  

Při pobytu dětí venku byly přítomny obě paní učitelky z každé třídy. V případě 

nepřítomnosti učitelky na oddělení byl vždy zajištěn dostatečný dohled nad dětmi, 

zodpovědnost za děti byla rozdělena mezi přítomné učitelky. 

Školní kuchyně není součástí mateřské školy. Strava se do MŠ dováží ze ZŠ. Dovoz  

a výdej stravy zajišťují 2 paní provozní, které se zároveň starají o čistotu a pořádek 

v prostorách školy, ale i kolem budovy MŠ. 

 

Prázdninový provoz v MŠ  

a) v době vedlejších prázdnin 

- z důvodu minimálního zájmu o provoz MŠ (z předchozích let) byla se souhlasem 

zřizovatele v tomto školním roce 2013/2014  MŠ uzavřena  

 

Vánoční prázdniny 21. 12. 2013 – 5. 1. 2014 

Jarní prázdniny 17. 2. – 23. 2. 2014 

Velikonoční prázdniny 17. 4. -18. 4. 2014 

 

b) v době hlavních prázdnin (červenec – srpen) 

- z důvodu menšího počtu přihlášených dětí a čerpání řádné dovolené zaměstnanců, 

byl provoz omezen pouze na jednu třídu 

-  během prázdninového provozu docházelo do MŠ méně dětí než bylo nahlášených 

1. 7. 2014 – 11. 7. 2014   otevřeno 

12. 7. 2014 – 31. 7. 2014 zavřeno 

1. 8. 2014 – 26. 8. 2014 zavřeno 

27. 8. 2014 – 29. 8. 2014 otevřeno 

 

                  

 

 

4. VÝŠE ÚPLATY  PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 
 

Úplata za předškolní vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Kanice byla pro tento 

školní rok stanovena, pro období od 1. září 2013 do 30. června 2014, ve výši 600 Kč měsíčně. 

 

V době prázdninového provozu byla úplata upravena takto: 

 

Červenec 400,- 

Srpen 0,- 
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5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
Kapacita mateřské školky je 56 dětí (navýšená po dohodě se zřizovatelem). Ve školním 

roce 2013/2014  mateřskou školu navštěvovalo 56 dětí, do každé třídy docházelo 28 přijatých 

dětí. 

Na žádost rodičů došlo k ukončení předškolního vzdělávání u jednoho dítěte.  Důvodem 

bylo přestěhování rodiny a získání místa v MŠ, v místě bydliště. Volné místo bylo ihned 

nabídnuto rodičům dítěte dle pořadníku. Holčička nastoupila 3. 9. 2013. 

V průběhu I. pololetí došlo k ukončení předškolního vzdělávání u dítěte z důvodu 

nedostatečné sociální zralosti.  Místo bylo opět nabídnuto rodičům podle evidence uchazečů.  

Rodiče tuto možnost využili a dítě začalo mateřskou školu navštěvovat od 14. 10. 2013. 

 

5.1 Počty dětí 
 

 2. 9. 2013 31. 8. 2014 

Třída “Broučci“ 28 28 

Třída „Motýlci“ 28 28 

 

5.2 Počty pracovníků 
 

pedagogičtí 4 

provozní 2 

celkem 6 

 

 

a) věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 8. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

 

 

 

 

 

  

 

c) získaná odborná kvalifikace 

 

 

 

 

 
  

do 30 let včetně 1 

31 – 40 let 3 

41 – 50 let 0 

51 – 60 let 0 

nad 60 let 0 

počet učitelek 4 

odborně kvalifikovaní 4 

odborně kvalif. v % 100 

nekvalifikovaní 0 

SŠ 1 

VŠ 3 
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d) další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

+ Kurz  logopedické prevenci pokračuje a bude ukončen 23. 10. 2014. 

 

Slečna učitelka Bc. Lucie Přibylová zahájila dvouleté studium na Masarykově univerzitě, 

Filozofické fakultě, obor Pedagogika – navazující magisterské studium. 

 

 

SAMOSTUDIUM  

Pro přípravu různorodých činností a inspirací pro práci s dětmi i letos učitelky čerpaly 

během roku ze stránek „ Metodického portálu pro předškolní vzdělávání“ a z různých 

webových stránek zaměřených na předškolní vzdělávání. 

         

 Dalším vzdělávání: časopisy Informatorium 

                       odborné publikace z nakladatelství Portál aj.   

 

 

5.3 Integrované děti 

Integrované děti 0 

 

  

datum / akce pořádající organizace/ 

akreditace, č.j. 

rozsah jméno účastníka 

25. 9. 2013 

Psychomotorické hry 

v MŠ 

SSŠ Brno, 

Akreditace MŠMT 

Č.j. 28543/2011-25-719 

 

 

6 h 

 

Mgr. A. Sumcová 

12. 9. - 7. 10. 2013 

Edukačně stimulační 

program pro 

předškoláky 

 

SSŠ Brno, 

Akreditace MŠMT 

Č.j.32943/2010-25-815 

 

 

30 h 

 

 

Mgr. M. Zonová 

12. 11. 2013 

Hrajeme si spolu aneb 

společná výchova řeči 

dětí a rodičů 

 

NIDV Brno 

Akreditace MŠMT 

Č.j. 20895/2013-1-534 

 

 

 6 h 

 

 

Bc. L. Přibylová 

10. 12. 2013 

Podpora logopedické 

prevence a náprav ve 

vývoji řeči 

 

NIDV Brno 

Akreditace MŠMT 

Č.j. 49414/2012-201-975 

 

 

8 h 

 

 

Bc. L. Přibylová 

22. 5. – 23. 10. 2014 

Kurz logopedická 

prevence – asistent 

logopeda 

SSŠ pobočka Blansko 

Akreditace MŠMT 

Č.j. 34058/2013-1-785 

 

 

  60 h 

 

G. Minaříková 

+ 

22. 5. – 23. 10. 2014 

Kurz logopedická 

prevence – asistent 

logopeda 

SSŠ pobočka Blansko 

Akreditace MŠMT 

Č.j. 34058/2013-1-785 

  

  60 h 

 

Bc. L. Přibylová 

+ 
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5.4 Zápis do prvního ročníku základní školy 

 
Děti odcházející do školy k 31. 8. 2014 15 

 

Odloženou školní docházku 4 

 

Na žádost mateřské školy a zákonných zástupců byly v tomto školním roce v PPP  

vyšetřeny  4 děti k posouzení školní zralosti.  

Na doporučení PPP a se souhlasem rodičů mají tyto děti odklad školní docházky  

a zůstávají nadále v mateřské škole. 

 

 

5.5 Údaje o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

Vydávání žádostí o přijetí do mateřské školy na školní rok 2014/2015 proběhlo ve dnech 

24. 2. – 27. 2. 2014, na základě stanovených kritérii. Bylo vydáno 42 formulářů (žádost, 

evidenční list). 

Zápis do mateřské školy na školní rok 2014/2015  proběhl ve dnech 10. – 11. 3. 2014 dle 

časového rozpisu.  

Celkem bylo přijato 42 vyplněných žádostí a evidenčních listů.  

K předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2014 bylo přijato 15 dětí. O přijetí dítěte bylo v 

souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné 

rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte. 24. 3. 2014 byl zveřejněn seznam přijatých dětí na 

internetu pod registračními čísly.  

28 dětí přijato nebylo, protože kapacita Mateřské školy Kanice již byla naplněna. 

Kapacita na příští školní rok 2014/2015 byla stanovena na 28 dětí na každou třídu. 

 

 

5.6 Průměrná docházka dětí 

 

 průměrný počet 

docházejících dětí 

průměrný počet docházejících dětí 

o hlavních prázdninách 

I.třída 19,8 8 

II.třída 20,2 8 

 

5.7 Školní stravování 

Stravování v mateřské škole je zajišťováno školní jídelnou při ZŠ Kanice. 

 Počet 

Výdejna stravy v MŠ 2 

Stravující se děti 56 

Stravující se zaměstnanci 6 

 

 

5.8 Využití poradenských služeb pro MŠ 

 speciální pedagog při ZŠ Kanice – Mgr. Alena Repová 

 PPP Hybešova 15, 602 00, Brno 
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6. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES 
Našim záměrem je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je 

tak, aby na konci předškolního období bylo relativně samostatnou osobností, schopnou 

zvládat nároky života a povinnosti v základní škole, které jsou na ně kladeny. 

   Hlavním záměrem našeho vzdělávacího úsilí je všestranný rozvoj dětské osobnosti. 

Rozvíjet tedy osobnost přirozenou cestou po všech stránkách a dbát při tom na individualitu. 

 

 

6.1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

Školní vzdělávací program (ŠVP) vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání. 

ŠVP „Moje krůčky k poznávání světa“ je vzdělávací dokument, podle něhož se 

uskutečňuje vzdělávání v naší mateřské škole. 

Učitelky z obou tříd z něj vycházejí při tvorbě třídního vzdělávacího programu. 

Vzdělávací nabídka je rozdělena do 6 integrovaných bloků. Jednotlivé bloky obsahují 

témata, která pedagog realizoval a konkretizoval formou plánů, stanovením dílčích cílů 

vzdělávacích oblastí, nabídkou činností, her… 

 

 Program je uspořádán tak, aby: 

 rozvíjel dítě a jeho učení ve všech oblastech – psychologické, sociální, 

biologické……. 

 dítě mělo možnost získávat potřebné dovednosti, poznatky, samostatné postoje 

a poznávat žádoucí hodnoty 

 do něho bylo možno zařadit pestrou nabídku činností 

Je pružný a variabilní, témata vycházejí z přirozeného života kolem nás – roční doby, 

společenské události, tradice. 

Hlavní cíle ŠVP byly průběžně plněny po celý rok.  Dětem jsme vytvořily klidné  

a bezpečné prostředí. U nových dětí jsme se v počátečním období zaměřily na adaptaci do 

nového prostředí a úspěšné zařazení do dětské skupiny. Děti jsme podporovaly v jejich 

rozvoji a učení. Vytvořily jsme podnětné prostředí k získávání vědomostí, dovedností  

a návyků ve všech vzdělávacích oblastech. Vycházely jsme z individuálních potřeb dětí. 

Zvýšenou pozornost jsme věnovaly předškolákům, kteří v září 2014 zahájí povinnou 

školní docházku. Zaměřily jsme se na správný úchop kreslícího náčiní, uvolněnost ruky  

a zápěstí, rozvoj poznávacích schopností a koordinaci ruky - oka. 

I letos se do vzdělávacích činností promítaly prvky environmentální výchovy. Učitelky 

pro svoji práci využívají prostředí, ve kterém se MŠ nachází. Děti se nejen seznamovaly 

s živou i neživou přírodou, ale učily se ji i chránit a starat se o ni. Při vycházkách do lesa, ale  

i při různých činnostech ve třídě využívají přírodních materiálů. V průběhu roku se děti 

postupně seznamovaly s pojmy recyklace, ekologie…., učily se třídit odpad, který pak 

odnášely do připravených kontejnerů v obci. 

Součástí našeho výchovně vzdělávacího programu byl i projekt Edukativně – stimulační 

skupiny určený pro předškoláky, celoroční školní projekt „Knoflíkování“, jehož cílem bylo 

vést děti ke správným stravovacím návykům. Dále pak několik menších školních projektů, 

jako např. Vynášení Morany, Sv. Martin přijíždí, Tři Králové…, které učitelky zpracovaly 

v rámci třídních vzdělávacích programů. 

V měsíci říjnu se nám podařilo opět zajistit logopedickou depistáž p. Mgr. Radkou 

Retkovou. Depistáž byla určena hlavně pro děti starší 4 let. Vyšetření bylo zaměřeno na 

celkovou obratnost mluvidel, rozsah slovní zásoby, gramatickou stránku řeči a artikulaci 
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hlásek. Tuto nabídku využilo 14 rodičů. V současné době usilujeme o zkvalitnění a rozšíření 

logopedické péče na naší mateřské škole (viz projekt „Krůčky k rozhýbání jazýčku“ ). 

 

Prevence rizikových projevů chování 

V rámci rizikových projevů chování s dětmi diskutujeme, upozorňujeme, jak se chovat na 

zahradě, venku na vycházce, na výletě, ve třídě. 

 

Prevence sociálně patologických jevů 

Využívání komunikativního kruhu k vyslechnutí ostatních, s možností říci svoji 

myšlenku… 

Každodenní vysvětlování s praktikováním zásad kladného vztahu k ostatním dětem, 

vzájemné pomoci a respektování se navzájem, stanovením pravidel chování ke svým 

vrstevníkům. 

  

 

6.2  Zapojení školy do projektů, programů 

Škola se zúčastnila projektu s názvem – „Koukají na nás správně?“  Jednalo se  

o preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí. Za účast v projektu nám bylo 

zasláno Osvědčení. 

Na základě žádosti a vypracovaného projektu nazvaného „Krůčky k rozhýbání 

jazýčku“ se nám podařilo získat dotaci MŠMT ve výši 49.783,- na podporu logopedické 

prevence v předškolním vzdělávání. 

HLAVNÍM CÍLEM PROJEKTU JE: 

 vytvořit podmínky pro správný a přirozený vývoj řeči 

 zajistit logopedickou prevenci v naší mateřské škole prostřednictvím zvýšení 

odborných znalostí pedagogů 

 napomáhat v odstraňování řečových vad u dětí 

 zvýšit informovanost rodičů, aktivizovat jejich zájem o úroveň mluvené projevu 

dětí 

 ukázat rodičům dětí, jak pracovat s dítětem doma a poskytnout jim inspirující 

materiál pro výchovu správné řeč 

Realizace projektu byla zahájena 17. 5. 2014, kdy nám bylo oznámeno poukázání 

finančních prostředků na účet. Dvě paní učitelky dne 22. 5. 2014 zahájily Kurz logopedické 

prevence – asistent logopeda. Další dvě budou pokračovat v proškolení v září 2014. 

 

 

6.3  Údaje o aktivitách, prezentace, spolupráce 
 

aktivity počet přihlášených dětí  

Taneční kroužek 
11 

ve spolupráci se ZUŠ 

Adamov 

Edukativně stimulační 

skupinky 
14 učitelky z MŠ 

Angličtina 10 zajišťovala p. J. Hrabalová 

Předplavecká výchova 25 Plavecká škola Blansko 
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Prezentace 

 www stránky: www.zskanice.cz 

 články do školního zpravodaje 

 účast dětí na veřejných akcí (besídka ke Dni matek, Vánoční strom, ...) 

 zapojení do projektů 

 

 

Akce mateřské školy 

 

Září  Informativní schůzka (2. 9. 2013) 

 Návštěva výstavy výtvarných prací žáků ZŠ (16. 9. 2013) 

 Evropský den jazyků – AFRIKANA (26. 9. 2013) 

Říjen  DÝŇOVÉ SLAVNOSTI (18. 10. 2013) 

 Logopedická depistáž (24. 10. 2013) 

Listopad  Ukázky dravců – ZAYFERUS (4. 11. 2013) 

 INDIÁNSKÝ PŘÍBĚH - muzikoterapie (5. 11. 2013) 

 Beseda s Mgr.Bachorecovou – Školní zralost (6. 11. 2014) 

 Fotografování dětí (19. 11. 2013) 

 DRAKIÁDA na Chocholkách (25. 11. 2013) 

Prosinec  JEZÍRKO – „Večerníčkovo“ vyprávění (2. 12. 2013) 

 VÁNOČNÍ STROM – vystoupení (4. 12. 2013) 

 Mikuláš (5. 12. 2013) 

 Vánoční dílny s jarmarkem (13. 12. 2013) 

 Četba pohádky žáků 6. ročníku v MŠ (16. 12. 2013) 

 Posezení u stromečku s nadílkou (18. 12. 2013) 

Leden  Návštěva předškoláků v 1. třídě (14. 1. 2014) 

 Výprava za zvířátky ke krmelci  

Únor  Muzikoterapie – pokračování – „Bližší seznámení s netradičními 

hudebními nástroji“ (3. 2. 2014) 

Březen  Divadlo v MŠ – Písnička pro draka……(4. 3. 2014) 

 Rezekvítek – „Malá lesní výprava“ (12. 3. 2014) 

 ZDRAVÁ PĚTKA (17. 3. 2014) 

 Karneval s TETINAMI (19. 3. 2014) 

 Polodenní výlet do Bílovic – vynášení Morany (24. 3. 2014) 

Duben  Velikonoční tvořeníčko (4. 4. 2014) 

 Fotografování v MŠ (22. 4. 2014) 

 Výstava čarodějnických košťátek 

 Čarodějnické košťátkování – soutěž o nejkrásnější čarodějnické koště 

(30. 4. 2014) 

Květen  Výstava panenek v prostorách školy (7. 5. 2014) 

 Ukázky hasičské techniky SDH Kanice (27. 5. 2014) 

 Výlet – Jalový dvůr (28. 5. 2014) 

Červen  Pirátský týden (2. 6. - 6. 6. 2014) 
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 „Knoflíkový jarmark“ (10. 6. 2014) 

 Pasování předškoláků s TETINAMI  (27. 6. 2014) 

 Spaní ve školce (27. 6. 2014) 

Červenec  Krojované hody – vystoupení dětí z MŠ (5. 6. 2014) 

 

 

Spolupráce  

 

Se ZŠ: 

 návštěva předškoláků v první třídě 

 zápis dětí do I. třídy 

 spoluúčast na kulturních akcí (Vánoční strom, Dem matek, ...) 

 sběr papíru 

 

 

S ZUŠ: 

 informační letáčky 

 vystoupení na kulturních akcí pořádaných ZUŠ Adamov 

 Taneční kroužek – 1x týdně v mateřské škole 

 

S rodiči: 

 Zahajovací a informativní schůzka pro rodiče. 

 Spolupráce s rodiči probíhala formou individuálních rozhovorů s učitelkou. 

 Aktuální informace byly předávány ústně nebo rodiče měli možnost si je přečíst na 

nástěnkách v šatně.  

 Děti společně s rodiči svědomitě plnily připravené domácí úkoly. 

 Pomáhali nám s přípravou společných akcí. 

 Setkávali jsme se společně na akcích pořádaných MŠ i ZŠ.  

 Rodiče přispívali mateřské škole finančními i věcnými dary. 

 

Spolupráci s rodiči hodnotíme za velmi dobrou. 

 

Sponzoři (rodiny) 

 

Firma NEOPHARMA, a.s., Kanice 
MŠ - dezinfekce do lékárničky, omalovánky 

pro děti  

Rodina Matouškova, Kanice MŠ - hra Žabáci  

Rodina Rakšány, Kanice MŠ - dřevěné auto na hraní  

Pokladnička - příspěvky rodičů MŠ - fin. příspěvky 2.500 Kč  

Rodina Pluhařova, Kanice MŠ - fin. příspěvek 2.000 Kč  

Rodina Ondrouškova, Kanice MŠ - fin. příspěvek 500 Kč  

Rodina Becova, Kanice MŠ - fin. příspěvek 300 Kč  

Rodina Rakšány, Kanice MŠ - fin. příspěvek 500 Kč  

Rodina Zachrdlova, Kanice MŠ - fin. příspěvek 500 Kč  

Rodina Vaňkova (Rožnokova), Řícmanice MŠ - fin. příspěvek 500 Kč  

Nejmenovaný dárce MŠ - fin. příspěvek 1.000 Kč  

Rodina Capizzi, Kanice MŠ - fin. příspěvek 500 Kč  
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Rodina Sobolova, Kanice MŠ - fin. příspěvek 200 Kč  

Rodina Halvova, Kanice MŠ - fin. příspěvek 200 Kč  

Rodina Káňova, Kanice MŠ - fin. příspěvek 700 Kč  

Rodina Jelínkova, Kanice MŠ - fin. příspěvek 250 Kč  

Rodina Horníkova, Kanice MŠ - fin. příspěvek 700 Kč  

Rodina Šplíchalova, Kanice MŠ - fin. příspěvek 300 Kč  

Firma Quest Central Europe, s.r.o., Kanice  

(zast. p. D. Neckařem, Kanice) 
MŠ - finanční dar 2.000 Kč  

Firma Thermis, s.r.o., Brno  

(zast. p. Škorpíkem, Kanice) 
MŠ - finanční dar 10.000 Kč  

Rodina Becova, Kanice MŠ - odrážedlo 

Rodina Včelíkova, Řícmanice MŠ - dřevěné stavebnice (2 ks) 

Rodina Bělejova, Kanice MŠ - hračky 

Rodina Dostálova, Kanice 
MŠ - Tavná pistole + náplň, encyklopedie 

Zvířata 

Rodina Káňova, Kanice MŠ - zažehlovací šablony, LEGO Duplo 

Rodina Capizzi, Kanice 
MŠ - hračky (auta, autodráha, tunel), krabice 

a 2 židle IKEA 

Rodina Pluhařova, Kanice MŠ - papíry 

Rodina Dostálova, Kanice MŠ - trampolína 

Rodina Ondrouškova, Kanice MŠ - Společ. hry (Člověče nezlob se, aj.) 

Rodina Tomáškova, Babice nad Svitavou MŠ - kancel. potřeby 

Hodový výbor, Kanice MŠ - fin. příspěvek 1.000 Kč 

Rodina Tomášova, Řícmanice MŠ - fin. příspěvek 1.000 Kč 

Rodina Ostrovská,  Kanice     MŠ – dárky pod stromeček 

Rodiny: Adámkova, Capizzi, Drncova, 

Jelínkova, Kučerova, Neckařova,Pešova, 

Prchalova, Přibylova                                                 

MŠ – Knoflíkový jarmark - dary 

Rodiny: Sedlákova, Suchyňova, Učňova,  

Urválkova, Vašíkova z Kanic, p.Opletalová                                              

MŠ – „Pirátský týden“ – poklad (čokoládové 

mince) 

Rodina Matouškova    MŠ – zásobníky na jednorázové papírové 

utěrky do umyváren + náhradní náplně 

 

Další spolupráce: 

Zřizovatel  - Obec Kanice 

TJ Sokol Kanice  

Hodový výbor Kanice 

MŠ Řícmanice 

Sbor dobrovolných hasičů Kanice 
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6. 4 Kontroly, hospitace 

V tomto školním roce byla v ZŠ a MŠ Kanice provedena kontrola ČŠI. Kontrolní činnost 

se konala 24.2 – 26.2 2014. Byla zaměřena na všechny oblasti subjektu (kontrola pedagogické 

činnosti, kontrola dokumentů, ...) 

V průběhu inspekční činnosti byly odstraněny formální nedostatky v činnosti MŠ: 

 stanovení výše úplaty 

 doplnění údajů v knize úrazů 

 písemné pověření v souvislosti s nadstandardní aktivitou 

 byly doplněny záměry ke zkvalitnění podmínek pro vzdělávání dětí, části 

týkající se organizace vzdělávání a evaluačního systému 

Dále pak na doporučení ČSI  byly zřetelněji označeny vchodové dveře do MŠ, a tím tak 

zajištěno bezpečné prostředí pro vzdělávání dětí. Celkové hodnocení naší mateřské školy má 

v inspekční zprávě dobrou úroveň. Celou zprávu je možné si přečíst na stránkách školy nebo 

je k nahlédnutí u paní ředitelky. 

Ze strany vedoucí učitelky byla provedena jedna hospitační činnost u sl. uč.  

Bc L. Přibylové.  Další hospitace u pedag. pracovnic provedeny nebyly. 1x měsíčně byl ve 

třídách prováděn orientační vstup. Závažné nedostatky nebyly zaznamenány. 

 

 

 

7. OBLAST MATERIÁLNÍ 
Mateřská škola je nově postavená a vybavená budova, veškeré zařízení a vybavení je zde 

nové. Prostory tříd a školy jsou dostatečně velké (vzhledem počtu dětí). Veškeré vnitřní či 

vnější prostory (třídy, chodby, umyvárny, toalety, …) odpovídají příslušným bezpečnostním  

a hygienickým předpisům. 

V herně došlo během přípravného týdne ke změnám vnitřního uspořádání nábytku. Do 

každé třídy byly zakoupeny dvě otevřené policové skříně, stolečky a čtyři plastové židličky.  

Herní prostor byl rozčleněn na více hracích koutů.  Dětem tak bude poskytovat od příštího 

školního roku širší možnosti ke hrám.  

Zároveň byl vytvořen koutek pro předškoláky, kde jsme soustředily více didaktických her 

a pomůcek. Součástí tohoto koutku se stal i logopedický koutek se zrcadlem a dětská 

knihovnička. 

Díky sponzorským darům jsme měly i letos možnost rozšířit vybavení mateřské školy. Do 

třídy Motýlků byla zakoupena mikrovlnná trouba.  V dětských umyvárnách byly umístěny 

zásobníky s jednorázovými utěrkami.   

Během roku byly prováděny drobné opravy, které zajišťovali obecní pracovníci. V době 

prázdninového provozu byl provozními zaměstnanci obnoven nátěr dřevěného plotu na školní 

zahradě. O úpravu zeleně a trávníku v okolí školky se nám nadále staral p. L. Láník. 

 

Plánované úpravy, materiální vybavení 

Během začátku škol. roku 2014/2015  bude v každé třídě připevněna  vysouvací zástěna. 

Zástěna bude využívána v době odpočinku k rozdělení prostoru herny. Rozdělením, tak bude 

zajištěna klidová část, pro spící děti a prostor pro děti nespavé, především předškoláky.  

Mezi opravy, které bychom chtěli v následujícím roce uskutečnit, patří obnovení nátěru 

dřeveného štítu MŠ a pergol. V současném stavu je nátěr již „strávený“ a působí nepěkně. 
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Pokud nám finanční možnosti dovolí, chtěli bychom rozšířit vybavenost tříd o další 

didaktické hry, o pomůcky k tělovýchovným činnostem a rozšířit dětskou knihovnu  

o odbornou literaturu (encyklopedie). 

 

  

 

8. ZÁVĚRY PRO PRÁCI V PŘÍŠTÍM ROCE 
 

 Podle zpracovaného projektu „Krůčky k rozhýbání jazýčků“ se budeme věnovat 

logopedické prevenci u dětí. 

 Nadále budeme vytvářet vhodné sociální klima, které se zakládá na vzájemné důvěře  

a úctě. 

 Budeme respektovat a napomáhat uspokojování potřeb dětí s přihlédnutím k jejich 

individualitě. 

 Paní učitelky se budou nadále účastnit vzdělávacích akcí týkajících se jejich práce. 

 Nadále pokračovat v dobré spolupráci s rodiči, ve společných akcích s nimi, nabízet 

rodičům možnost podílet se na dění v mateřské škole a na přípravě programu činností.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kanicích 31. 8. 2014                                        Zpracovala: ……………………………… 

                                                                          Gabriela Minaříková 

                                                                                                         vedoucí učitelka MŠ Kanice 


