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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 (do 31. 7. 2015) 

 

     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 

2014/15 

Počet tříd Celkový počet žáků 

k 30. 9.  /    k 30. 6. 

 2014           2015 

Počet žáků 

na jednu třídu celkem 
z toho 

spec. vyrov. 

1. stupeň  5 - -         77  /   75 15,40 /  15,00 

2. stupeň 4 - -         63  /   62 15,75 / 15,50 

Celkem  9 - -       140  / 137 15,55  / 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


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

příspěvkové organizace za školní rok 2014/2015 

  

 

4 

 

 

Počty žáků podle bydliště:   

 

Kanice 55 

Babice nad Svitavou 17 

Ochoz u Brna 13 

Řícmanice   29 

Březina   3 

Bílovice nad Svitavou   8 

Brno 10 

Vyškov 1 

Olbramovice 1 

CELKEM 137  

 
 

Celkový počet žáků v 1. ročníku:  22 

 

Počet žáků na učitele: 9, 3 

 

e)  Celková kapacita školy a jejích součástí 

 

     Kapacita školy - 240 žáků 

     Kapacita školní družiny - 50 dětí 

     Kapacita školní jídelny – do 7.7.2015 200 jídel, změnou ze 7.7.2015 s platností od 

1.9.2015 navýšena na 295 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 

175/2014 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. Vlastimil Minařík  

                                        doc. Ing. Karol Molnár, PhD. 

                                     p. Petr Petlach  

 

Zákonní zástupci žáků: Mgr. Radka Kokojanová (Březina)  

                                     p. Ivona Ondráčková (Kanice ) 

                                               p. Hana Hynštová (Kanice) 
 

Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Kateřina Gronichová 

                                      Mgr. Dana Pospíšilová 

                                      Mgr. Alena Repová 
 

Činnost Školské rady při ZŠ Kanice. 

V tomto školním roce se uskutečnila tři jednání, na jejichž programu byly projednání  

a schvalování školní dokumentace, diskuse ke školním aktivitám, diskuse k nedořešené 

dopravní situaci na silnici před školním areálem i na příjezdové komunikaci uvnitř areálu ZŠ 

a MŠ Kanice, diskuse o rekonstrukci půdních prostor a budování nových učeben. 

Naskenované zápisy z jednání jsou po podpisu všemi členy zveřejňovány na webových 

stránkách ZŠ a MŠ Kanice. 

Současní členové školské rady pracují ve své funkci se zájmem o rozvoj školy, naplňují 

dobře poslání školské rady nejen v oblasti schvalovací, ale  

i v oblasti komunikační - podněty směrem k vedení i ke zřizovateli školy.   

 

i)  Školní jídelna, která je součástí školy 

 

Typ jídelny Počet 

Počet strávníků 

Žáci ZŠ / děti 

MŠ 

Zaměstnanci 

školy  

ostatní 

921 - úplná 200/295* 124 / 56 28 24 

*navýšení kapacity s účinností od 1. 9. 2015 

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

děti a zaměstnance MŠ Řícmanice, v době výuky i zaměstnanci ZUŠ Adamov. 

V rámci doplňkové činnosti zajišťujeme stravování pro důchodce a sociálně potřebné 

občany Obce Kanice. 

 

 

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 – 0,55 

Hana Procházková  Hlavní kuchařka 1,00, pomocné práce v ŠJ 0,1 

Jana Eichmeierová,  Kuchařka 1,00 
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Dana Nerudová, od 1. 5. 2013 Pomocná kuchařka-0,625  

Pavla Lůžová Pomocná kuchařka-0,625  

Hana Štursová  výdej stravy v MŠ – 0,6 

Božena Vaňková  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. 

Po dobu nepřítomnosti paní J. Eichmeierové pracovala jako pomocná síla v kuchyni 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  Uklízečka – 1,00 

Veronika Včelíková – od 23. 3. 2015 Uklízečka – 0,375 

Petr Villím, od 30. 9. 2015 Topič – dohoda o provedení práce 

Hana Štursová Provozní MŠ – 0,40 

Božena Vaňková Provozní MŠ – 0,60 

 

Úklid školní budovy zajišťují dvě uklízečky a školnice, o topení pan Petr Villím z Kanic.. 

 

l)  Školní družina  

 

Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů 

2 50 2 / 1,186 

 

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

do 16.15 hodin. O provoz ranní družiny nebyl dostatečný zájem. V průběhu pravidelné 

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

škole působí. 

Z nedostatku prostorových možností bylo 1. oddělení školní družiny umístěno v učebně   

1. ročníku v přízemí, 2. v učebně 4. třídy. Ke svým činnostem má ŠD vždy k dispozici 

tělocvičnu školy, hřiště i celý areál, dále hřiště u Obecního úřadu v Kanicích.  

1. oddělení školní družiny vedla paní vychovatelka Bc. Jaroslava Zondlaková, 2. oddělení 

vedla paní Gabriela Kořínková. 

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

Drakiádu, Kreslení na chodník, Dětský karneval, Kuličkiádu, soutěž v pétanque, Dětský den – 

určené nejen pro děti školní družiny, ale i pro širokou veřejnost. V červnu navštívily děti 

v rámci ŠD dopravní hřiště v Lužánkách. 

  

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 17 14,736 

přepočt. prac. 

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 17  

   

PhDr. Zdeňka Blatná učitelka ČJ, D, Z 

Ing. Jana Buřivalová učitelka, 

koordinátor 

EVVO 

Př, NJ, Z, VkZ 

Mgr. Kateřina Gronichová učitelka 1. st., HV 

Mgr. Alena Jelínková učitelka 

správce ICT 

1. st. 

Mgr. Šárka Zavadilová učitelka MD 

Mgr. Hana Kalvodová učitelka AJ 

Mgr. Jitka Grossová učitelka M,Ch - zástup MD za  

Mgr. Zavadilovou 
Gabriela Kořínková asist. pedagoga 

vychovatelka 

2. st. 

ŠD 

Ing. Alena Kovaříková zástupkyně ŘŠ, 

správce ICT 

M,  Inf 

- uvolněna od listopadu 2014 pro 

výkon veřejné funkce 
Mgr. Hana Mazancová ředitelka školy VkO, VV 

Mgr. Eliška Opletalová učitelka  1. st., TV/ MD 

Mgr. Ondřej Dostalík učitel 

zástupce ŘŠ 
od 17.4.2015 

pověřený řízením ZŠ 

Z, D – zástup za Mgr. E. 

Opletalovou 

Mgr. Dana Pospíšilová učitelka 1. st. 

Mgr. Alena Repová učitelka, 

výchovná 

poradkyně 

ČJ, VoPo, PČ, VV 

Mgr. Milada Sotolářová učitelka  1.st. – zástup za 

Mgr. E. Opletalovou 
Mgr. Veronika Valášková učitelka M, Z-zástup za 

Ing. Kovaříkovou 
Kateřina Opletalová asist. pedagoga 1. st. 

Mgr. Vlasta Tomášová učitelka 1. st. 

Mgr. L. Vondrušková asist. pedagoga 1. st. 

Bc. Jaroslava Zondlaková vychovatelka ŠD 

 

 

1. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2014/15 

nastoupili na školu:  0 
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2. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve škol. roce 2014/15 

nastoupili  na školu:  4 – zástupy za MD a výkon veřejné funkce (Mgr. Jitka Grossová, 

Mgr. Veronika Valášková, Mgr. Ondřej Dostalík, Mgr. Milada Sotolářová) 

 

3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve škol. roce 2014/15 odešli 

ze školy: 1 (Mgr. Milada Sotolářová) 

 

4. Nepedagogičtí pracovníci: 0 
 

5. Věkové složení pedagogických pracovníků 

 

CELKEM - ZŠ Učitelé 13 /  

vych. ŠD 2 / asist. ped. 3 

Věk Muži Ženy 

Do 35 let - 0/ 0 / 0 

35-50 let 1 7 / 1 / 3 

Nad 50 let - 5 / 1 / 0 

Pracující důchodci nepobírající důchod - 0 

Pracující důchodci pobírající důchod - 2 / 1 / 0 

Celkem 1 12 / 3 / 3 

Rodičovská dovolená - 2 

Uvolněn pro výkon veřejné funkce - 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 z důvodu zástupů za MD a 

uvolnění pro výkon veřejné funkce. Průměrný věk pedagogických pracovníků základní 

škole je 47,18 let, v mateřské škole 35,25 let.  

Všichni vyučující splňují odborné i kvalifikační předpoklady. Pracovní poměr 

s p. vychovatelkou G. Kořínkovou byl z důvodu nedostatečné kvalifikace podle zákona 

563/2004 sb., § 16 ukončen. 

 

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

organizace  

Akce /akreditace, č. 

jednací 

 

Cena Jméno účastníka 

17. 9. 2014 

PPP Brno 

Diagnostika školní 

připravenosti 

zdarma Mgr. D. Pospíšilová 

18. 9.  

PPP Brno 

Intervence a stimulace 

v oblasti čtení a psaní 

zdarma Mgr. L. Vondrušková 

22. 9. 2014 

MěÚ Šlapanice 

Problémy  

v regionálním školství 

zdarma Mgr. H. Mazancová 

23. 9. 2014 

SSŠ Brno, Hybešova 15 

Pracovní schůzka 

k projektu „Pojďme se 

dotknout ICT“ 

 

zdarma Mgr. H. Mazancová 

Ing. A. Kovaříková 
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24. 9. 2014 

SSŠ Brno, Hybešova 15 

Jazyk a řeč v RVP na 

mateřské škole 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

6235/2012-25-153 

zdarma G. Minaříková 

30. 9. 2014 

J. K. facility s r.o. 
Vyhláška č. 50/1978 Sb. 

O odborné způsobilosti 

v elektronice 

560 Kč Mgr. J. Grossová 

1. 10. 2014 

KÚ Jmkraje, Cejl 73, 

Brno 

Dopravní výchova zdarma Mgr. A. Jelínková 

2. 10. 2014 

PPP Brno 

Diagnostika schopností 

V oblasti čtení a psaní 

zdarma Mgr. L. Vondrušková 

6. 10. 2014 

Tvořivá škola 
Školní systemické 

konstelace – jak 

nevyhořet 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

10740/2014-1-393 

 Ing. A. Kovaříková  

Mgr. A. Jelínková 

6. 10. 2014 

PPP Brno 

Stimulace předškolního 

dítěte 

zdarma Mgr. M. Zonová 

7. 10. 2014 

Tvořivá škola 
Matematika činnostně 

V 7. ročníku 

 Mgr. J. Grossová 

9. 10. 2014 

PPP Brno 

Diagnostika schopností 

v oblasti matematiky 

zdarma Mgr. V. Tomášová 

Mgr. E. Opletalová 

10-11. 10. 2014 

Lipka, školské zařízení 

pro envirom. vzdělávání 

Dobrá praxe EVVO a 

Josefovské údolí 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

31433/2011-25 

500 Kč Ing. J. Buřivalová 

14. 10., 6. 11. 2014 

ZŠ Bakalova, Brno 

Etická výchova Z projektu MŠMT Etická 

výchova 

Mgr. L. Vondrušková 

14. 10. 2014 

Tvořivá škola 
Matematika činnostně 

V 7. ročníku 

 Mgr. J. Grossová 

15. 10. 2014 

Tvořivá škola 
Prvouka činnostně 

v 1.ročníku 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

2540/2013-201-144 

 Mgr. K. Gronichová 

    

16. 10. 2014 

MěÚ Šlapanice, odbor 

sociální 

2. kulatý stůl – Sociálně 

právní ochrana dětí 

zdarma Mgr. H. Mazancová 

 

17. 10. 2014 

PPP Brno 

Prevence kriminality 

mládeže 

zdarma Mgr. H. Mazancová 

20. 10. 2014 

Jmkraj, Cejl 73 

Přijímací řízení na SŠ zdarma Mgr. H. Mazancová 

 

22. 5. – 23. 10. 2014 

SSŠ Brno, pobočka 

Blansko 

Kurz logopedické 

prevence – asistent 

pedagoga – 60 hod 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

34058/2013-1-785 

 G. Minaříková 

Bc. L. Přibylová 

3. 11. 2014 

Tvořivá škola 
Školní systemické 

konstelace – jak být 

autoritou 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

10740/2014-1-393 

450 Kč Mgr. A. Jelínková 

3.11. – 4. 11. 2014 

SSŠ Brno – Hraniční 

Zámeček Hlohovec 

Výjezdní zasedání pro ŘŠ 

k projektu „Pojďme se 

dotknout ICT“ 

zdarma Mgr. H. Mazancová 

4. 11. 2014 

SPŠCH Brno, Vranovská 
Chemická legislativa  

Akreditace MŠMT Č.j.: 

620 Kč Mgr. J. Grossová 
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27631/2012-25-567 

5. 11. 2014 

LIPKA 
Konference k EVVO – 

půda, poklad v ohrožení 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

29404/2014-1-751 

500 Kč Ing. J. Buřivalová 

5. 11. 2014 

PPP Brno 

Diagnostika schopností 

v oblasti čtení a psaní 

zdarma Mgr. E. Opletalová 

Mgr. V. Tomášová 

25. 11. 2014 

Tandem – koordinační 

centrum česko-

německých výměn 

mládeže 

Jazyková animace 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

17308/2012-25-399 

zdarma Ing. J. Buřivalová 

9. 9. – 9. 12. 2014 

SSŠ Brno, Hybešova 15 
Kurz logopedické 

prevence – asistent 

pedagoga – 60 hod 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

34058/2013-1-785 

 Mgr. Alice Sumcová 

Mgr. Martina Zonová 

11. 12. 2014 

Sdružení TEREZA, Brno 
Les ve škole – Lesní 

rovnováha 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

2382/2014-1-151 

zdarma Ing. J. Buřivalová 

   

 

hradí účastník 

 

 

Mgr. K. Gronichová 

9. 2. 2015 

SSŠ Brno, Hybešova 15 
Třídnická hodina – 

jeden z nástrojů, jak 

ovlivnit klima třídy 

900 Kč Mgr. H. Kalvodová 

13. 2. 2015 

LLP Vision, s.r.o. Brno 
Strategický 

management inkluzívní 

školy 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

30225/2014-1-752 

zdarma Mgr. H. Mazancová 

Mgr. A. Repová 

 

17. 2., 3. 3. 2015 

Tvořivá škola 

Kamenná čtvrť 120, Brno 

Matematika činnostně 

v 8. ročníku 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

38235/2014-1-1030 

880 Kč Mgr. J. Grossová 

6. 3. 2015 

SSŠ Brno, Hybešova 15 
Oborová didaktika 

Využití ICT v češtině 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

38789/2014-1-1011 

Zdarma  v rámci 

projektu „Pojďme se 

dotknout ICT“ 

PhDr. Z. Blatná 

Mgr. A. Repová 

6. 3. 2015 

J. K. marketing s.r.o. 

Školení BOZP a PO pro 

vedoucí pracovníky 

545 Kč Mgr. O. Dostalík 

9. 3. 2015 

SSŠ Brno, Hybešova 15 
Využití ICT vybavení 

školy ve výuce 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

29716/2014-1-819 

Zdarma  v rámci 

projektu „Pojďme se 

dotknout ICT“ 

Mgr. O. Dostalík 

Mgr. V. Valášková 

9. 3. 2015 

Brno, Kamenomlýnská  
Integrované dítě 

v hodinách českého 

jazyka 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

37490/2014-2-904 

 Mgr. A. Repová 

12. 3.2015 

SSŠ Brno, Hybešova 15 

 

 

Rozvoj 

grafomotorických 

dovedností, odstranění 

grafomotorických obtíží 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

10708/2014-1-374 

 

650 Kč Mgr. A. Sumcová 
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16. 3.2015 

SSŠ Brno, Hybešova 15 

 

Oborová didaktika 

Dobré nápady pro 

využití ICT na 1. st. ZŠ  

Akreditace MŠMT Č.j.: 

38789/2014-1-1011 

Zdarma  v rámci 

projektu „Pojďme se 

dotknout ICT“ 

Mgr. K. Gronichová 

27. 3. 2015 

SSŠ Brno, Hybešova 15 

 

Oborová didaktika 

Didaktika využití ICT 

v cizích jazycích 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

38789/2014-1-1011 

Zdarma  v rámci 

projektu „Pojďme se 

dotknout ICT“ 

Ing. J. Buřivalová 

7. 4. 2015 

SSŠ Brno, Hybešova 15 

 

Oborová didaktika 

Didaktika využití ICT 

ve speciální pedagogice 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

38789/2014-1-1011 

Zdarma  v rámci 

projektu „Pojďme se 

dotknout ICT“ 

Mgr. L. Vondrušková 

10. 4. 2015 

SSŠ Brno, Hybešova 15 

 

Oborová didaktika 

Didaktika využití ICT 

ve volnočasových 

aktivitách 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

38789/2014-1-1011 

Zdarma  v rámci 

projektu „Pojďme se 

dotknout ICT“ 

G. Kořínková 

10. 4. 2015 

SSŠ Brno, Hybešova 15 

 

Oborová didaktika 

Dobré nápady pro 

využití ICT na 1. st. ZŠ 

– mezipředmětové 

vazby 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

38789/2014-1-1011 

Zdarma  v rámci 

projektu „Pojďme se 

dotknout ICT“ 

Mgr. D. Pospíšilová 

10. 4. 2015 

SSŠ Brno, Hybešova 15 

 

Oborová didaktika 

Didaktika využití ICT 

v zeměpisu 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

38789/2014-1-1011 

Zdarma  v rámci 

projektu „Pojďme se 

dotknout ICT“ 

Mgr. O. Dostalík 

16. 4. 2015 

Jazyková škola  

P.A.R.K., Staňkova 8c, 

Brno 

Metodický seminář 

Bridge Spring 

250,- Kč Mgr. Hana Kalvodová 

18. 4. 2015 

Tvořivá škola 

Kamenná čtvrť 120, Brno 

Český jazyk činnostně 

v 1. ročníku 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

107/2015-1-173 

880,- Kč Mgr. Kateřina 

Gronichová 

20. 4. 2015 

SSŠ Brno, Hybešova 15 

 

Oborová didaktika 

Didaktika využití ICT 

v cizích jazycích 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

38789/2014-1-1011 

Zdarma  v rámci 

projektu „Pojďme se 

dotknout ICT“ 

Mgr. Hana Kalvodová 

20. 4. 2015 

SSŠ Brno, Hybešova 15 

 

Oborová didaktika 

Didaktika využití ICT 

v matematice 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

38789/2014-1-1011 

Zdarma  v rámci 

projektu „Pojďme se 

dotknout ICT“ 

Mgr. Veronika Valášková 

23.4.2015 

HZS Brno-Zábrdovice 
Ochrana člověka za 

běžných rizik a 

mimořádných událostí – 

výuka ve školách 

150,- Kč Ing. Jana Buřivalová 

27. 4.-9. 12. 2015 

SSŠ Brno, Hybešova 15 
Studium pro ŘŠ a 

školských zařízení 

11 000,- Kč Mgr. Ondřej Dostalík 
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11. 5. 2015 

Sdružení TEREZA, Brno 
Rozvoj badatelských 

dovedností žáků  

č. MŠMT-6582-2/2015 

zdarma Ing. Jana Buřivalová 

14. 5. 2015 

SSŠ Brno, Hybešova 15 

 

Oborová didaktika 

Didaktika využití ICT 

v chemii 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

38789/2014-1-1011 

Zdarma  v rámci 

projektu „Pojďme se 

dotknout ICT“ 

Mgr. Jitka Grossová 

15. 5. 2015 

SSŠ Brno, Hybešova 15 

 

Oborová didaktika 

Didaktika využití ICT 

na 1. stupni ZŠ 

Akreditace MŠMT Č.j.: 

38789/2014-1-1011 

Zdarma  v rámci 

projektu „Pojďme se 

dotknout ICT“ 

Mgr. Vlasta Tomášová 

 

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 Mgr. J. Grossová 

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

 

Využíváme odbornou pedagogickou literaturu a tisk: 

 Učitelské noviny 

 Sport 

 Řízení školy 

 Historie živě 

 Tvořivý Amos 

 Školství  

 Informatorium pro ŠD a MŠ 

 

Velmi důležité je pro všechny pedagogické zaměstnance samostudium. 

 

Pan zástupce Mgr. Ondřej Dostalík zahájil v dubnu 2015 kvalifikační studium pro ředitele 

škol a školských zařízení. 
 

 

  



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

příspěvkové organizace za školní rok 2014/2015 

  

 

13 

 

III. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

A) Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

 

Ročník 
Počet 

žáků 

Prospělo  

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Opakují 

1. 22 22 0 0 0 

2. 23 23 0 0 0 

3. 12 10 2 0 0 

4. 12 11 1 0 0 

5.       6 6 0 0 0 

Celkem  I. stupeň 75 72 3 0 0 

6. 18 3 15 0 0 

7. 14 4 10 0 0 

8. 16 9 7 0 0 

9. 14 5 9 0 0 

Celkem  II. stupeň 62 21 41 0 0 

CELKEM 137 93 44 0 0 

 

 

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

Ing. Vladimíra Kalivody dne 22. 6. 2015 společně se svými rodiči. 

I. třída            Jana Vašíková                                     

II. třída          Dominik Káňa                                    

III. třída       Marek Hynšt                                        

IV. třída         Eliška Vondrušková                              

V. třída           Nikola Kříčková                                   

VI. třída         Jan Menšík                                          

VII. třída       Kristýna Pospíšilová                            

VIII. třída     Eva Procházková                                   

IX. třída          Adéla Ševčíková                                   

Mgr. Ondřej Dostalík představil panu starostovi jednotlivé žáky, ti od něj po té obdrželi 

upomínkové knihy a dárky a podepsali se na pamětní list. 
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     Chování 

 

Stupeň chování Počet Procento 

2. 1 0,73 

3. 1 0,73 

 

 

B)  Absence 

 

Celkový počet zameškaných hodin 8487 

Průměr na jednoho žáka 61,94 

Celkový počet neomluvených hodin na škole 3  

 

 

 

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

 

Školní rok 

2014/2015 

Gymnázia / Lycea SPŠ /  SOŠ   

OA / SŠ 
SOU Celkem 

4-leté 6-leté 8-leté 

Počty 

přijatých 

žáků 

1 2 

 

1 

 

 

 2 / 6 / 0 / 5 

 

0 

 

      17 

 

 

 

D) Počet absolventů ZŠ 

 

Ročník 
Počet žáků 

137 

% 

100% 

9. ročník 14   10,21 

nižší ročník 0 0     

Celkem 14 10,21  

 

 

 



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

příspěvkové organizace za školní rok 2014/2015 

  

 

15 

 

IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 
 

Kontrola ze strany ČŠI na naší škole v tomto školním roce neproběhla. 
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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) 
4 0 

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

 (školský zákon) 
2 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) 

34 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) 

 

21 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), 

23 0 

 

 

Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2014/2015:    22 

 

Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2015/2016:    24 
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VI. Další údaje o škole  

 a) Doplňkové aktivity 

 

Přednášky, besedy  a výukové programy pro žáky 

 

 E.ON ENERGY TRUCK – program pro žáky 2. – 6. Ročníku 

 ZOO Brno – „Soutěžní stezka“- výukový program pro 1. - 5. Ročník 

 Rychta Krásensko – 6. – 9. ročník 

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

 Výchovně – vzdělávací program „Etiketa dříve a dnes“ – 1.-9. ročník 

 SŠ strojírenská, Trnkova, Brno – projekt Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání – žáci 9. ročníku  

 Mobilní planetárium 

 Výukový program Planeta Země – Indonésie – sál B. Bakaly Brno – 4. – 9. ročník 

 Program „Dobrá třída“ s Mgr. L. Cupalovou – 6. ročník 

 Návštěva knihovny v Kanicích  –  1., 2. ročník 

 Dopravní výchova - 1. část: Bezpečná cesta do školy  

                           2.část: Dopravní testy a jízdy – duben, květen 2015 

                           Návštěva dopravního hřiště v Brně, Lužánkách - ŠD 

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

 
 

Exkurze 

 

 Poznávací zájezd – Třebíč, JE Dukovany – 7., 8., 9. Ročník 

 Jazykově – poznávací zájezd do Anglie – žáci 2. Stupně 

 ZOO Vyškov – MŠ 

 Jeskyně Pekárna – 4. ročník 

 

 

Kulturní a společenské akce 

 

 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 pondělí 1. září za 

přítomnosti pana starosty Ing. Kalivody, rodičů a žáků 

 DEN  JAZYKŮ – hodiny Aj s rodilým mluvčím 

 STONOŽKOVÝ TÝDEN – práce pro Hnutí na vlastních nohou – na konto hnutí bylo 

14. 11. 2014 odesláno 4.500,- Kč 

 Projekt 72 hodin 

 Barvy podzimu – výstavka žákovských prací, ovoce a zeleniny 

 Výchovně-vzdělávací koncert – Žesťový kvartet 

 Pyžamový den 

 Divadlo Radost – div. představení Bylo nás pět – 3. – 5. Ročník 

 Divadlo Radost – div. představení O líné babičce – 1. a 2. Ročník 

 Vítání občánků Kanic na hale školy (sobota) 

 Anglické divadlo – pro 7. – 9. ročník 
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 Výstavky knih různých nakladatelství pro žáky školy 

 STONOŽKOVÁ PRAHA – žáci 4., 7., 8. a 9. ročníku 

 Halloween – zorganizovali žáci 9. ročníku  

 Krásy podzimu – tradiční výstava na hale školy 

 Video pohlednice z mého města – žáci 9. ročníku 

 Krajská konference školních redakcí – Malinovského nám Brno 

 DRAKIÁDA - i  pro veřejnost na Chocholkách – ŠD 

 Koncert, den otevřených dveří ZUŠ Adamov v budově školy 

 Mikulášská – zajistili žáci 9. ročníku 

 DNY  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ 

 Zimní vycházka – krmení zvěře – 1. – 6. ročník 

 Rodičovská kavárna 

 Vánoční besídka, rozsvěcení vánočního stromu před OÚ v  Kanicích s vystoupením 

žáků školy 

 Soutěž tříd ve šplhu „Výstup na Alexandrovku“ 

 VÁNOČNÍ  KONCERT v hale školy – vystoupil Tišnovský komorní orchestr -  pro 

veřejnost  

 Den bezpečnějšího internetu 

 Kuličkiáda 

 Pétanque – akce ŠD 

 Teambuilding – 3. - 6. ročník 

 Den dětí, Plackohraní 

 Vystoupení ke dni dětí v Ochozi u Brna – žáci 7. ročníku 

 DĚTSKÝ  KARNEVAL  i pro veřejnost (sobota) 

 Divadélko pro školy z Hradce Králové - divad. představení „Pohádka ze starého 

mlýna“ - MŠ, 1. - 4. roč., „Jak jste to myslel, pane Shakespeare?“ - 5. - 9. ročník 

 Zápis do 1. ročníku, DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ 

 NOC  S ANDERSENEM – 1. stupeň 

 PROJEKT „STAŇ SE NA JEDEN DEN ŽÁKEM ZŠ KANICE“ – žáci 5. ročníku 

 Moje soukromí – nekoukat, nešťourat 

 DEN MATEK – vystoupení žáků školy 

 Vydávání školního časopisu 

 Krajské kolo školních časopisů 

 Obhajoby absolventských prací žáků 9. ročníku 

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

Kalivody – za účasti rodičů 

 SLAVNOSTNÍ  UKONČENÍ  ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 za přítomnosti žáků, 

učitelů, zaměstnanců školy, pana starosty Obce Kanice Ing. V. Kalivody a zástupce 

Okresního výboru Sdružení hasičů  pana J. Kožnárka. 

 VYSVĚDČENÍ, poslední zvonění pro žáky IX. třídy 
 

 

Sportovní akce 

 Vranovská empiáda 

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

 KURZ  PLAVÁNÍ pro MŠ a žáky 1. – 3. ročníku – Kometa Brno, Kohoutovice 
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Další akce 

 CELOROČNÍ  SBĚR  STARÉHO PAPÍRU 

 SBĚR  POMERANČOVÉ  KŮRY- 48,40 kg 

 RECYKLOHRANÍ, Les ve škole,  

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

 PASOVÁNÍ prvňáčků na čtenáře 
 

 

Školní vlastivědná putování 

V letošním školním roce se uskutečnily následující školní výlety:  

 

 Arboretum v Řícmanicích - 1. – 2. ročník 

 Ochoz, Jeskyně Pekárna 4. ročník 

 Bílovice nad Svitavou - 5. ročník 

 Adamov, rozhledna Alexandrovka – 6.- 7. ročník 

 Josefovské údolí, Křtiny, Jeskyně Výpustek – 8. – 9. ročník 

 

b) Účast školy v soutěžích a olympiádách 

 

Soutěž Jméno, třída Umístění (okresní kolo) 

Matematická olympiáda 

J. Menšík, M. Švihálek, 6. r. 

K. Pospíšilová, L. Molnárová, 

A.Regner – 7. r. 

T. Hrnčiřík, P. Petlachová, J. 

Kožnárek, 8. r. 

Školní kolo – postupující do 

okresního kola 

Okresní kolo 

matematické olympiády 

Jan Menšík – 6. r. 

Antonín Regner – 7. r. 

Lea Molnárová – 7. r. 

Kristýna Pospíšilová – 7. r. 

Tomáš Hrnčiřík – 8. r. 

Petra Petlachová – 8. r. 

Josef Kožnárek – 8. r. 

 

- úspěšný řešitel – postupují 

do okresního kola 

 

Pythagoriáda 

K. Čanki, , 5. r. 

J. Menšík, 6.r. 

A. Regner, 7. r. 

T. Hrnčiřík, J. Odstrčil, P. 

Petlachová, 8.r. 

Školní kolo – postupující do 

okresního kola 

Olympiáda v Aj K. Pospíšilová, 7. r Školní a okresní kolo 

Soutěž „Moje soukromí! 

Nekoukat, nešťourat!“ 

A. Žemličková, V. Rotreklová, 

T. Adam-Einholzová, 

A. Ševčíková 9. r. 

Celostátní kolo 

Matematický 

KLOKAN 
Cvrček 

M. Hynšt, 3. r. 

J. Halamíček, 2. r. 
Školní kolo 
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 Dominik Káňa 2. r. 

Klokánek 
K. Čanky, 5. r. 

M. Halva, A. Urválek – 4. r. 
Školní kolo 

 Benjamín 
A. Regner, K. Pospíšilová, 7. r. 

J. Menšík, 6.r. 
Školní kolo 

 Kadet 

A. Žemličková, D. Šerák, M. 

Pidra, 9. r. 

Zachrdlová Monika, 8. r. 

Školní kolo 

Přírodovědný 

KLOKAN 
 E. Procházková, 8. r. Školní kolo 

Malá biologická 

olympiáda 
M. Pidra, 9. r. Školní kolo 

Výtvarná soutěž „Voda 

štětcem a básní 

Žáci 5. r. – Cena generálního 

ředitele 

3. MÍSTO Adéla Ševčíková, 9. r. 

Povodí Moravy,  

okresní kolo 

Soutěž Dětské kresby 

Barbary Petchenik 
J. Drábek, 3. r. 

4. – 10. místo  

v celostátním kole 

Dopravní soutěž 

Jízda zručnosti:  

N. Minaříková, 1. r. 

J. Přibyl, 1. r. 

Z. Švábiková, 1. r. 

J. Husták, 2. r. 

J. Krs, 2. r. 

L. Molnárová, 3. r. 

V. Major, 4.r. 

R. Ryšavý, 4. r. 

V. Drnec, 4. r. 

O. Fila, 4. r. 

V. Včelík, 5. r. 

Testy + jízdy: 

1. místo V. Major, 4. r. 

2. místo J. Husták, 2. r. 

3. místo R. Ryšavý, 4. r. 

Kat. 1. ročníku:  

E. Drncová, L. Jelen, D. Klíma 

Nejlepší testy – 80%: 

P. Šrajer, 6. r., 

K. Pospíšilová, 7. r., T. Hrnčiřík, 

8. r., S. Pancnerová, 8. r., 

M. Tejkalová, 8. r., 

A. Žemličková, 9. r. 

Školní kolo 



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

příspěvkové organizace za školní rok 2014/2015 

  

 

21 

 

Dějepisná olympiáda 
M. Drahovzal, J. Kožnárek, 

F. Šenkyřík 8. r. 
Školní kolo 

Požární ochrana očima 

dětí 
 ZŠ Kanice  ČESTNÉ UZNÁNÍ 

Sběr pomerančové kůry 

1. místo: K. Sapáková  7. 

třída         

2. místo: N. Kříčková    2. třída 

3. místo: D. Chráscina  7. třída 

Školní kolo 

Chemická olympiáda 

1. místo D. Sehnal 9. r. 

2. místo A. Ševčíková 9. r. 

3. místo V. Rotreklová 9. r. 

Školní kolo 

Celostátní soutěž v AJ – 

Videopohlednice z mého 

města 

F. Valachovič, 9. r. 

D. Sehnal, 9. r. 

A. Ševčíková, 9. r. 

D. Mietusová, 9. r. 

V. Rotreklová, 9. r. 

E. Čermáková, 9. r. 

T. Ondráčková, 9. r. 

D.Šerák, 9. r. 

T. Adam – Einholzová, 9. r. 

A. Žemličková, 9. r. 

5. místo celostátní kolo 

Školní časopis 5. ročník  

3. MÍSTO v krajském kole 

Asociace školních klubů a 

časopisů 

Sběr baterií 

1. místo: J. Malášek 2. r.  

2. místo: L. Slabý    2. r. 

3. místo: A. Vlková 7. r. 

 

Školní kolo 

Sběr elektroodpadu 
1. místo: A. Vlková 7. r.  

2. místo: K. Pospíšilová 7. r. 

3. místo: V. Drnec 4. r. 

Školní kolo 

 

Další zapojení do soutěží: 

 Olympiáda v matematice 

 Matematická soutěž Klokan – celostátní 

 Přírodovědný Klokan – celostátní 

 Školní časopis roku 2014/2015 

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 
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 Výtvarná soutěž „Voda štětcem a básní X“ - cena generálního ředitele za dílo „Lesní 

studánka“ 

- cena redakční rady za díla „Prší, prší, 

jen se leje“ a „Voda v české písničce“ 

 

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 jsou žákům mimo jiné hrazeny odměny za reprezentaci školy a příspěvek na 

lyžařský kurz.  

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

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

aktivita v mateřské škole. 

Vážíme si dobré spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů Kanice. V tomto školním 

roce jsme se opět zapojili do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“, ve které jsme 

získali čestné uznání. Součástí vzájemné spolupráce je i kontrola všech objektů a pravidelná 

revize hasicích přístrojů a hydrantů.  

Nadále spolupracujeme i s Farním úřadem v Bílovicích nad Svitavou. Pan farář  

PhDr. ThLic. Ing. Jaroslav Filka vyučoval náboženství na naší škole každý pátek odpoledne. 

Do náboženství chodilo 17 žáků 1. – 7. ročníku. 

 

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 je vybudováno 

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 aktivitám i k výuce TV.  

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

veřejnosti. V hale naší školy průběžně vystavujeme vše, co děti tvoří. Rodiče si výtvory žáků 

mohou prohlédnout v rámci dnů otevřených dveří, rodičovských kavárniček, třídních schůzek 

atd. Organizujeme výtvarné a pracovní dílny. Naše akce jsou hojně navštěvovány rodiči, 

bývalými žáky i našimi spoluobčany. 

V půdním prostoru byly v tomto školním roce vybudovány nové učebny informatiky, 

fyziky – chemie, jazyková a knihovna – čítárna. Učebny budou plně využívány od školního 

roku 2015/2016.  

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

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

Nidoshinkan Dojo a v zimním období mladí fotbalisté z Řícmanic pod vedením P. Malého. 

Žáci a učitelé připravují příležitostná kulturní vystoupení – vítání nových občánků 

v Kanicích, při kterém jim zároveň předávají vlastnoručně vyrobené upomínkové dárky, 

rozsvěcení vánočního stromu u obecního úřadu v Kanicích, oslava ke Dni matek, relace do 

obecního rozhlasu, relace žáků k významným dnům a svátkům do školního rozhlasu. 

V závěru školního roku se koná přijetí nejlepších žáků školy u starosty Obce Kanice. 

Ředitelka školy Mgr. Hana Mazancová psala Kroniku narozených dětí. 

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, Sládkova a Kohoutova Brno 

 SPC Brno – Štolcova OPD Brno – venkov, Mgr. M. Polenský 

 Spolupráce s NIVD, pobočka Brno, Křížová 22 

 Nabídky vzdělávacích kurzů pro učitele 

 

Spolupráce s SVP Help me 

 

Spolupráce s OSPOD 

 Konzultace s kurátory Mgr. Zedníkovou a P. Staňkem DiS. 

 

Úřad práce Brno-venkov 

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

 

Policie ČR 

 Obvodní oddělení policie ČR Šlapanice 

 

Střední a vysoké školy 

V dubnu absolvovala praxi v MŠ Marcela Nováková studentka FF MU Brno - předškolní 

pedagogika 

11. – 22. května absolvovala v MŠ praxi studentka Cyrilometodějského gymnázia a SOŠ 

pedagogické Brno, Lerchova 63 Adéla Zajíčková.  

Vysoké školy, zpravidla PdF  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 
ZDRAVÉ ZUBY Preventivní program Mgr. Dana Pospíšilová 
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1. 10. 2013 jsme se zapojili do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

na středních školách v Jihomoravském kraji. Tento projekt byl ukončen 30. 6. 2015 

V letošním školním roce se žáci zúčastnili celkem 3 exkurzí na SŠSE Trnkovu, v termínech 

20. října, 8. prosince 2014 a 2. února 2015. 

Projekt organizovala Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113. 

V tomto projektu je kromě naší školy zapojeno ještě několik dalších základních škol, 

především z Brna. Účelem tohoto projektu je motivovat žáky 9. ročníku, především chlapce, 

k přihlášení na střední školu nebo odborné učiliště technického nebo elektrotechnického 

zaměření. 

První exkurze měla 3 části – nejprve jsme byli v učebně fyziky, kde nám ukazovali fyzikální 

pokusy převážně z elektřiny. Děti něco znaly, z toho nového se jim líbilo dělo z cívky 

a mikroskop. Ve druhé části jsme šli na prohlídku dílen a odborných učeben, ve který právě 

probíhala praktická výuka a ve třetí části v učebně slaboproudu byla připravena prezentace na 

interaktivní tabuli o výrobě elektrické energie. 

Druhá exkurze měla také 3 části – začátek byly opět fyzikální pokusy, tentokrát zaměřené 

spíše na optiku, na magnetismus a na elektromagnetickou indukci. Nejvíc se dětem líbil velmi 

silný magnet, na kterém šly budovat stavby z mincí, řetězů nebo plíšků téměř popírající 

gravitaci. Ve druhé části jsme šli do počítačové učebny s programy na obsluhu CNC strojů 

a žáci si zkusili naprogramovat na CNC soustruhu výrobu šachové figurky, kterou potom také 

dostali vysoustruženou na památku. Ve třetí části jsme opět byli v učebně slaboproudu, 

tentokrát měřili proud a napětí baterií multimetrem. 

Při třetí exkurzi se žáci opět byli podívat na CNC stroj, v učebně programování CNC strojů 

jsme si vyzkoušeli naprogramovat výrobu členité podložky a v učebně slaboproudu si žáci 

vyrobili malý funkční model elektromotoru. 

Projekt je užitečnější pro chlapce, ti se víc věnovali faktickému obsahu ukázek, aktivně 

spolupracovali s přednášejícími, mají lepší technické myšlení a fyzika, potažmo právě 

elektřina, je docela baví. Žádná z dívek v devátém ročníku se na elektrotechnickou školu 

nehlásí, pozornost věnovaly spíše různým zajímavostem, obzvlášť u programování CNC 

stroje moc nevěděly, co přesně právě dělají. Celkově byli všichni žáci spokojeni, viděli velmi 

zajímavé přístroje a strojní vybavení, viděli, jak se připravují budoucí elektrikáři, jejich 

odborné učebny a praktické vybavení školy. 

 

 Od podzimu 2014 jsme zapojeni do projektu „Pojďme se dotknout ICT“, v rámci 

kterého jsme pořídili 15 notebooků Lenovo vč. programového vybavení. Všichni pedagogičtí 

pracovníci školy prošli školeními oborových didaktik, hrazených z tohoto projektu. 

Koordinátory projektu byly Ing. A. Kovaříková a H. Mazancová, nyní Mgr. O. Dostalík 

a A. Jelínková.  

 

 K 31. 12. 2014 byl ukončen projekt MŠMT zaměřený na etickou výchovu -  „Učíme 

se navzájem“ – podpora implementace  etické výchovy do vzdělávání v základních školách. 

  

 Dále jsme se zapojili do sponzorského programu „AKTIVNÍ  ŠKOLA“, v rámci 

kterého jsme v červnu 2015 pořídili interaktivní tabuli do MŠ. Děti MŠ se tak budou moci 

učit i pomocí programů a her. Tabule je navíc vybavena softwarem, který ji umožní 

obsluhovat i dotykem prstů.   

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. a 5.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 a dárků 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 

Vycházíme z § 18, § 165 odst. 2 písm. a) a § 183 odst. 1 zákona č. 561 / 2004 Sb. , o 

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

podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. , o 

vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 

mimořádně nadaných a podle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských zařízeních ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.  

Poradenské služby ve škole zajišťuje výchovná poradkyně. Kromě činností dané školskou 

legislativou se primárně věnuje problematice kariérového poradenství a procesu integrace 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitý je včasný monitoring dětí, které mají 

problémy s výukou či chováním.  

Úkoly a cíle výchovného poradenství na ZŠ:  
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· spolupráce všech subjektů školy, vytvoření široké základny primární prevence školní 

neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů  

· poskytování poradenské pomoci při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků  

· vytváření podmínek pro práci s integrovanými žáky a nadanými žáky  

· vybudování příznivého sociálního klima pro integraci kulturních odlišností a příjímání 

sociálních odlišností na škole  

· prohloubení včasné intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních 

kolektivů  

· poskytování metodické podpory učitelům při aplikaci psychologických a speciálně 

pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů  

· prohloubení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči  

· integrace poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných 

poradenských zařízení, zejména PPP, SPC a IPS úřadu práce  

Mezi standardní činnosti poradenského pracovníka školy jsou zahrnuty služby, které jsou 

poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou 

pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných 

zástupců.  

Poradenské činnosti  

a) poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků :  

· poskytování informací o studiu na středních školách, středních odborných školách, středních 

odborných učilištích a gymnáziích rodičům, žákům a třídním učitelům  

(třídní schůzky, odborné publikace, nabídky škol)  

· zajištění účasti žáků v IPS při ÚP Brno-venkov  

· předávání potřebných informací k volbě povolání učitelům, rodičům i žákům  

· zveřejňování aktuálních informací o volbě povolání na nástěnce v 1. patře  

· možnost využívání konzultačních hodin výchovného poradce žáky 9.tříd a jejich rodiči  

· průzkum předběžného zájmu žáků o studium na SŠ a OU  

· umožňování účasti těchto žáků na „Dnech otevřených dveří“ na SŠ a OU  

· poskytování informací žákům a rodičům o možnosti individuálního využití služeb IPS a PPP  

· podávání informací o zvláštním režimu přijímacích zkoušek žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami  

· sledování (evidence) přijímání žáků na SŠ a OU  

· pomoc žákům, kteří nebyli přijati ke studiu  

b) výchovné poradenství – práce s integrovanými žáky a 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 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  

c) 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“  
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· 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 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 

pracují 3 asistenti pedagoga.  

i) LVVZ, plavání 

Lyžařský kurz proběhl ve dnech 26. – 30. ledna 2015 v Jeseníkách. Kurzu se zúčastnilo  

23 žáků školy. Výcvik lyžařů i snowboardistů probíhal v  rekreačním středisku Malá Morávka 

– Karlov. Ubytováni jsme byli v penzionu Eden. Sněhové podmínky byly hlavně díky 

umělému zasněžování poměrně dobré. Všichni žáci pokročili v lyžařském a snowboardovém 

umění. Vedoucím kurzu byl Mgr. O. Dostalík, instruktory Mgr. V. Tomášová a H. Hunčová, 

zdravotnicí kurzu byla asist. pedagoga G. Kořínková. Lyžařský kurz splnil všechna 

očekávání. Škoda, že této možnosti společného pobytu na horách nevyužívá více žáků. 

Školní kurz plaveckého výcviku byl rozdělen na dvě skupiny a probíhal ve dvou dnech v 

týdnu (pondělí a úterý) na Kometě Brno v Kohoutovicích. 

První skupinu tvořili žáci třetí třídy a žáci MŠ Kanice. Ti kurz zahájili od 9.3.2015 a ukončili 

4.5.2015. Kurz absolvovalo celkem 12 žáků třetího ročníku a 25 žáků MŠ. Žáci třetího 

ročníku absolvovali výuku v dvouhodinových blocích každé pondělí po dobu sedmi týdnů. 

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

probíhala výuka. Žáci z MŠ absolvovali jednohodinový blok po dobu sedmi týdnů. 

Jako doprovod jezdily p. uč. Vlasta Tomášová, as.ped. Kateřina Opletalová, p.uč. Alice 

Sumcová a p.uč. Martina Zonová. Dva týdny se výuka nekonala, jelikož bylo Velikonoční 

pondělí a Teambuilding, proto se termín ukončení kurzu o dva týdny posunul. 

Druhou skupinu tvořili žáci první a druhé třídy ZŠ Kanice. Zahájili kurz 10.3.2015, ukončili 

21.4.2015. Kurz absolvovalo celkem 22 žáků z první třídy a 23 žáků z druhé třídy. Žáci měli 

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

výuka. Jejich doprovod zajišťovala p. uč. Dana Pospíšilová, p. uč. Kateřina Gronichová a as. 

Lenka Vondrušková. 
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Děti se učily základy plaveckých stylů, potápění a skoky do vody. U všech účastníků – 

začátečníků i pokročilých, došlo ke kvalitativnímu posunu plaveckých dovedností. 

Plavecký výcvik byl dětmi i vyučujícími hodnocen kladně.  

j) Žáci a učitelé pomáhají 

Žáci, učitelé a zaměstnanci školy 

•   již 19 let pomáhají STONOŽCE ( letos 4500 Kč) , 

•   11 let přispívají na chov TYGRA SUMATERSKÉHO v brněnské ZOO (letos 3 472 Kč), 

Za sponzorství tygra sumaterského škola obdržela naše škola vstupenku pro 30 dětí na                

  výukový program do ZOO Brno, kterou jsme využili na jaře. 

•  FOND  SIDUS – 1420 Kč 

 Sbírka víček pro Jasmínku, která pomohou jejím rodičům zakoupit speciální kočárek, 

sedačku, polohovací postel a další podpůrné a rehabilitační pomůcky. 

Všem dárcům patří upřímné poděkování. 

k) Výpočetní technika  

Naše škola má na počet žáků standardní vybavení v množství počítačů i dalšího ICT 

vybavení. Tyto počítače bohužel pomalu stárnou a budou je postupně muset nahradit nové. 

V letošním školním roce jsme v rámci rekonstrukce podkroví získali i novou učebnu 

výpočetní techniky. Z projektu „Pojďme se dotknout ICT“ jsme pořídili 15 ks notebooků, 

které slouží pro práci pedagogů - jejich přípravě na výuku i v samotných vyučovacích 

hodinách. Všichni vyučující navíc v rámci tohoto projektu absolvovali řadu školení – 

předmětových didaktik, která jim měla pomoci lépe poznat nové notebooky a efektivně je 

využívat. 

V nových učebnách - informatiky, fyziky/chemie a jazykové učebně, v učebně 6. třídy 

a ve třídě MŠ byly instalovány interaktivní tabule a následně k nim byly pořízeny a připojeny 

učitelské počítače.  

O prázdninách byl připojen nový server a nainstalovány počítačové stanice v nové 

učebně informatiky. Ve škole funguje dobré internetové připojení technologií WiFi.  

Funkci ICT koordinátora vykonává Mgr. Alena Jelínková. 

 

l) Environmentální výchova, Recyklohraní 

Environmentální výchova je v ZŠ a MŠ Kanice ve ŠVP začleněna jako průřezové téma do 

většiny předmětů a není vyučována jako samostatný předmět. Učitelé postupují podle ročního 

plánu EVVO, který byl na naší škole vypracován. Většinu plánovaných aktivit se podařilo 

splnit a jsou zaznamenány v třídních knihách. 

Od začátku školního roku 2014/2015 jsme se zapojili do řešení některých úkolů zadaných 

v rámci Recyklohraní. Naše škola je do tohoto celorepublikového programu  zapojena již od 

roku 2008, Žáci pod vedením svých učitelů plní mnoho úkolů zadaných v tomto projektu. 

Žáci 9. třídy pracovali v hodinách fyziky pod vedením paní učitelky Mgr. Jitky Grossové na 

úkolu Ovocná výzva, kde se pokoušeli zapnout mobil na ovocné články. 

V pracovních činnostech si žáci 8. třídy zkusili pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny 

Repové připravit pohoštění na párty s pomocí elektrospotřebičů a bez nich. Tento úkol pod 

názvem Blackout se jim podařilo splnit a připravili pro své spolužáky pohoštění. V hodinách 

informatiky a fyziky žáci 8. třídy pracovali s paní učitelkou Mgr. Jitkou Grossovou na úkolu 

Světlo. Fotografovali světlo a poté vytvořili plakáty. Světlo kreslili i žáci 4. třídy pod vedením 
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paní učitelky Mgr. Aleny Jelínkové. Žáci 6. třídy v hodině výchovy ke zdraví vypracovali 

tabulku nejoblíbenějších domácích prací a elektrospotřebičů. V hodině informatiky poté 

vytvořili tabulku za celou třídu. Ve výtvarné výchově kreslili a vytvářeli nové pomocníky do 

domácnosti. Žáky při práci vedly paní učitelka Mgr. Veronika Valášková, paní učitelka Ing. 

Jana Buřivalová a paní asistentka Gabriela Kořínková. 

V letošním školním roce naši žáci nasbírali 46 kg vybitých baterií, nejvíce baterií přinesli J. 

Malášek – 1. třída, L. Slabý – 2. třída a A. Vlková – 7. třída. Ve sběru drobného 

elektroodpadu byla na prvním místě A. Vlková – 7. třída, na druhém místě K. Pospíšilová – 7. 

třída a na třetím místě V. Drnec – 4. třída. 

K dalšímu zpracování jsme odevzdali 7 ks vysloužilých počítačů a 128 kg elektroodpadu. 

Kolektivní systém Asekol nám zaslal Certifikát za rok 2014 s ročním vyúčtováním. Žáci naší 

školy odevzdali za rok 2014 celkem 323 kg elektroodpadu, tím přispěli nemalou mírou k 

ochraně životního prostředí (úspora vody 26,96 m3, úspora elektrické energie 6,33 MWh, 

úspora ropy 377,61 l). 

Na náš účet nám bylo za všechny tyto akce připsáno 2364 bodů. V měsíci červnu jsme 

objednali za body odměny pro žáky (hry, pastelky, fixy…) v celkové hodnotě 2004 bodů. Na 

našem účtu v Recyklohraní nám zůstává do příštího školního roku 432 bodů. 

Ve druhém pololetí navštěvovali žáci 1. – 3. třídy přírodovědný kroužek, který vedla paní 

učitelka Mgr. Dana Pospíšilová. Kroužek žáci velmi rádi navštěvovali a aktivně pracovali. 

V hodinách pracovních činností pracovali žáci na pozemku Malého školního arboreta, starali 

se o rostliny zde vysazené a bylinky z bylinkové zahrádky použili při přípravě pokrmů. 

Již dlouho sponzorujeme tygra sumaterského v ZOO Brno. V letošním školním roce jsme na 

tygra poslali 3472,- Kč. Odměnou pro naše žáky za tuto aktivitu byl volný vstup do ZOO 

Brno. 

I v letošním školním roce naši žáci sbírali sušenou pomerančovou kůru. V březnu 2015 jsme 

odevzdali firmě Leros 37,10 kg sušené kůry a tím jsme získali 735,- Kč. Tyto peníze budou 

použity na odměny pro žáky. 

Žáci 1. – 5. třídy se zúčastnili soutěže Biodiverzita, kterou pořádala ZOO Brno. Žáci psali 

povídky a malovali ohrožené druhy živočichů. 

Dne 8. 4. 2015 se zúčastnily děti z MŠ interiérového přírodovědného výukového programu 

„Třídíme s krysou Belisou“, který pro ně připravili pracovníci Rezekvítku. Děti i paní učitelky 

byly s prezentací programu velmi spokojeny. 

Koordinátorka EVVO Ing. Jana Buřivalová absolvovala dne 11. 5. 2015 seminář Biologicky 

orientované vyučování, který pořádalo sdružení Tereza. 

5. května 2015 jeli žáci 7. – 9. třídy na exkurzi do Jaderné elektrárny Dukovany. Ve čtvrtek 7. 

5. 2015 absolvovali všichni žáci přírodovědné programy, kterými jsme oslavili Den Země. 

Žáci I. stupně jeli do ZOO Brno, kde pro ně mimo volného vstupu byla připravena i naučná 
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stezka, kterou si všichni prošli a plnili úkoly pro ně nachystané. Žáci II. stupně odjeli na 

výukové středisko Lipky – Rychta Krásensko. Zde se rozdělili a žáci 6. a 7. třídy odešli do 

lesa, kde byl pro ně nachystán program Džungle pod nohama. Zkoumali hmyz v dané lokalitě, 

popisovali a chystali si prezentace. Žáci 8. a 9. třídy absolvovali výukový program Ryba na 

prášcích, zde se zabývali chemickými změnami ve vodách a působením těchto změn na 

živočichy. 

Nadále jsme pokračovali ve sběru papíru a třídíme odpad. 

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. 

m) Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí je od školního roku 2013/2014 na 

ZŠ a MŠ Kanice rozpracována v rámci Dodatku č. 4 k ŠVP ZV „Otevřená škola“ pod bodem 

9. 

Ve školním roce 2014/2015 byla výuka zařazena průběžně do všech ročníků vhodně podle 

probírajícího učiva.(Prvouka 1. – 3. ročník, Vlastivěda, Přírodověda 4. a 5. ročník, Přírodopis 

7. – 9. ročník, Zeměpis 6. ročník, Chemie 8. a 9. ročník, Výchova ke zdraví 6., 7. a 9. ročník 

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

Přesné znění výstupů RVP, dílčí výstupy ŠVP a naplňování v předmětech je uvedeno v 

Dodatku ŠVP ZV „Otevřená škola“ ZŠ a MŠ Kanice. 

Výuka byla v druhém pololetí zařazena na druhém stupni i v hodinách tělesné výchovy. 

Dne 23. 4. 2015 se paní učitelka a koordinátorka EVVO Ing. Jana Buřivalová zúčastnila 

školení Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – výuka ve školách (NIDV 

Brno). 

5. května 2015 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili exkurze do jaderné elektrárny v Dukovanech. 

K výuce byly použity „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 gen. ředitelstvím Hasičského 

záchranného sboru ČR). 

Na 2. stupni byla dále použita příručka pro učitele základních a středních škol „Ochrana 

člověka za mimořádných událostí“, vydaná Ministerstvem vnitra, gen. ředitelstvím HZS ČR, 

2003. Při výuce jsme také postupovali podle příručky – Příprava občanů k obraně státu 

(POKOS). 

Na 1. stupni proběhla výuka také podle učebnic pro 1. stupeň: F. Černoch: Neztratím se, S 

mapou nezabloudím, Pomáhám zraněným (vydalo nakl. ALBA, SPL Práce, 2004). 

 

n)  Dopravní výchova   

Projekt Bezpečná cesta zaměřený na dopravní výchovu probíhal podle ŠVP ve dvou 

etapách.  

První část „Cesta do školy“ proběhla na začátku školního roku od 15. září do 19. září 

2014. Jejím cílem bylo napomoci bezpečnému a zodpovědnému chování dětí na cestě do 

školy  

a zpět. Vyučující zjišťovali mezery v dopravních znalostech a dovednostech žáků při 
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bezpečném pohybu na cestě do školy a zpět S žáky procvičovali a fixovali správné návyky 

v chování na dopravní komunikaci i v dopravním prostředku. Žáci I. stupně si prakticky 

procvičovali: chůzi ve dvojicích v útvaru, přecházení přes cestu, rozeznávání dopravních 

značek, základní orientaci v obci a rozeznávání významných budov v okolí, znalost 

základního pravidla „Vidět a být viděn“, vyhledávali nebezpečná místa na cestě do školy 

apod.  

Druhá část „Malý cyklista“ proběhla od 23. 4. do 30. 4. 2015 a to na obou stupních školy. 

Příprava na testy probíhala na I. stupni v 10 předmětech a na II. v pěti. Testování všech žáků 

ze znalostí dopravních předpisů a značek se uskutečnilo 30. 4. 2015.  

Systematická dopravní výchova proběhla u nás na škole 22.5.2015. Skládala se ze dvou částí. 

Teoretické dopravní části a Praktické dopravní části. Byla určena pro žáky čtvrtého ročníku, 

avšak pro malý počet žáků této třídy byla doplněna žáky třetí třídy.  

Teoretická část probíhala ve třídě, kdy lektor seznámil žáky s pravidly bezpečnostního 

provozu, žáci si zopakovali předpisy a cvičně zkusili řešit situace na křižovatkách.  

Po správném vyřešení testů, získali žáci 4. třídy Průkaz cyklisty. Žáci třetí třídy zkoušeli test 

pouze na nečisto.  

Poté jsme se všichni přesunuli na Mobilní dopravní hřiště, které bylo postaveno u školy na 

trávníku. Žáci měli svá kola, helmy a cyklistické vybavení. Zde zdolávali překážky, jízdu na 

čas, řešili průjezd křižovatkou. Zkoušeli si role cyklistů a chodců.  

Cílem všech 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, www.ibesip.cz, dopravnialarm.cz atd. 

 

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 je 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 osobní prezentace žáka, jeho názorů, postojů a kompetencí. Žáci si tak 

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

je plně v kompetenci žáků. Práce mají vyjádřit jejich koníčky, zájmy a budoucí profesní 

orientaci. 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. Obhajobám absolventských prací byli přítomni i starosta obce Kanice Ing. 

V. Kalivoda, starostka obce Ochoz u Brna Ing. A. Kovaříková a někteří rodiče žáků. 

Žáci při obhajobách prokázali dobré znalosti zvolené problematiky. 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. Děti 1. stupně navštívily Místní 

knihovnu, velmi úspěšná byla akce Noc s Andersenem. 

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

čtenáře. Na památku děti obdržely knihy pohádek, které věnovalo SRPŠ při naší škole. 

 

s) Noc s Andersenem 

Naše škola se i v tomto školním roce zapojila do celostátní akce Noc s Andersenem. 

Letos se jednalo o jubilejní patnáctý ročník. Tato akce si klade za cíl vzbudit zájem dětí 

o čtení knih, o jejich autory a ilustrátory.  

Akce byla určena pro žáky 1. stupně a byla opět spojena se spaním ve škole.   

Společné zahájení proběhlo v hale školy. Děti byly seznámeny s osobou H. CH. 

Andersena, následovalo čtení knih ve třídách, dílničky, plnění zajímavých úkolů a kvízů. Celý 

program byl protkán tematikou duchů. Děti se seznámily s knihou autorů K. Smolíkové a H. 

Smolíka „Na hradě Bradě“.  Nejlepší čtenáři byli odměněni. 

  

t)  Zájmové útvary při ZŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Keramický 1 28 

Dyslektický 7 53 

Přírodovědný 1 25 

Cvičení z matematiky 1 9 

Cvičení z jazyka českého 1 9 

Míčové a pohybové hry 1 23 

Knihovnička 1 11 

Časopis 1 12 

Čtení v AJ 2 18 

Cvičení z Aj 1 16 

Survival 1 17 

 ZUŠ Adamov Oddělení hudební - 3 

Oddělení taneční - 1 

 

 
Poděkování patří všem vyučujícím naší školy, kteří zájmové kroužky vedli. 

 

u)  Zdravé zuby 

I v letošním školním roce se žáci 1. stupně opět zapojili do preventivního programu 

zaměřeného na péči o zoubky.  

Cílem programu 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 dospělé populace.  
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Tento celorepublikový program, spojený se soutěží pro děti i školy, probíhal letos již 

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

si žáci opakovali a osvojovali nové informace týkající se zubního zdraví. Vyplňováním 

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

Celkem 20 dětí (1.tř.-11, 2.tř.- 4, 3.tř.- 3, 4.tř.- 0, 5.tř.- 2), což je o 4 méně než v loňském roce, 

se účastnilo i druhé části projektu. Tou 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. Do druhé části projektu se 

bohužel nezapojil ani jeden žák ze 4. třídy.  

Vyhodnocení soutěže bývá vždy na začátku následujícího školního roku.  

 

v) Ovoce do škol 

Naše škola je již šestým rokem zapojena do celorepublikového projektu ,,Ovoce do 

škol“. Je to 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 bylo alespoň částečně změnit stravovací návyky dětí a tím omezit narůstající 

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

zeleninové šťávy a to jedenkrát za 2 až 3 týdny.  

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

stylu do výuky, motivování dětí ke zdravým svačinkám.  

Na každý měsíc dostávali školáci průkazku s různými zábavnými úkoly a s obrázky ovoce a 

zeleniny, kterou si průběžně vyplňovali. Děti si pojmenovaly tento projekt zkratkou „Ovozel“.  

Na konci školního roku dostanou všechny aktivně zapojené děti „Ovozelácký“ diplom .  

Naším dodavatelem „Ovoce do škol“ je firma LAKTEA.  

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 za zdravou svačinku získávaly body, které byly zaznamenávány v tabulce 

vyvěšené ve třídě. Vyhodnocení bude na konci školního roku, kdy aktivně zapojené děti 

obdrží diplom (stanoven limit 20 svačinek za školní rok) a tři nejlepší z každé třídy obdrží 

drobnou odměnu.  

2. Děti dostávaly na každý měsíc „Ovozelácké průkazky“, kde si vlastním tempem plnily 

úkoly a vybarvovaly omalovánky zaměřené na zdravý životní styl.  

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

4. 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, obilí).  

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

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

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

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

nejlepší sběrači kůry.  
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7. Na škole pracoval Přírodovědný kroužek, který navštěvovali žáci 1. až 3. ročníku. Do jeho 

náplně byla zařazena i témata ze zdravovědy.  

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

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

9. V letošním roce jsme využili nabídky doprovodného programu našeho dodavatele „ Ovoce 

do škol“ a objednali jsme dětem tzv. ochutnávkové koše – mix ovoce a zeleniny, které jsme 

využili k seznámení s některými druhy ovoce a zeleniny, jejich zpracováním a ochutnávkou. 

Program byl dětmi velice kladně přijat.  

w) Slavnostní stonožková setkání 

V pátek 5. 12. 2014 v 11.00 hodin se konala v Chrámu svatého Víta, Václava 

a Vojtěcha v Praze slavnostní mše svatá jako poděkování stonožkovým přátelům 

a příslušníkům AČR za pomoc dětem, které to potřebují. Mši celebroval Jeho Eminence 

Dominik kardinál Duka OP, programem provázela Veronika Žilková a kpt. Bc. Petr Šabaka. 

V 15.00 hodin proběhla vernisáž výstavy prací z výtvarné soutěže „Chrám svatého Víta“ 

v Anežském klášteře v Praze na Starém Městě, které se naše děti zúčastnily a mnohé byly 

oceněny. Této slavnostní akce se zúčastnili žáci 4., 7., 8. a 9. ročníku. 

Naši laskaví sponzoři 

nejmenovaní dárci  fin. příspěvek 1 000 Kč, papíry 

Rodina Hynštova ŠD - papíry 

Rodina Urválkova ŠD - fin. příspěvek 1 200Kč 

p. Juřina ŠD - fin. příspěvek 1 000Kč 

p. Žižlavský ŠD - fin. příspěvek 1 000Kč 

Rodina Drábkova ŠD - fin. příspěvek 2 000Kč 

Rodina Sumcova ŠD - fin. příspěvek 1 000Kč 

Rodiče dětí MŠ MŠ - finanční dar 7 300Kč 

Firma Thermis, s.r.o., Brno (zast. p. Škorpíkem, 

Kanice) 
MŠ - finanční dar 10.000 Kč 

Rodina Macháčkova, Kanice  MŠ - fin. příspěvek 5.000 Kč 

Rodina Tomášova, Řícmanice  MŠ - fin. příspěvek 500 Kč 

Hodový výbor, Kanice  MŠ - fin. příspěvek 1.000 Kč 

p. Kumpová  
papírové výkroje, papír do 

tiskárny 

p. Pluhařová  papíry bílé A4 

p. Tomášová fin. příspěvek 500 Kč 

Hodový výbor, Kanice  fin. příspěvek 500 Kč 

p. Škorpík  fin. příspěvek 10.000 Kč 

Ostatní dárci celkem  4.700 Kč 

 

Všem laskavým dárcům moc děkujeme a jejich pomoci si nesmírně vážíme 
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VII. Zhodnocení a závěr  

 
Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015  proběhlo v pondělí 1. září 2014 v hale 

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

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

Školní rok 2014 / 2015 byl bohatý na celou řadu zajímavých aktivit, setkání, ale 

neočekávaných situací. Potrápila nás velmi dlouhá zima, topilo se od října 2014 až do května 

2015. Jaro i léto bylo srážkově velmi podprůměrné, na konci školního roku přišla vlna 

tropických veder.  

V tomto školním roce proběhly v hale volby do zastupitelstva obce, volby do evropského 

parlamentu a do senátu.  

Během školního roku došlo k několika personálním změnám. Mgr. Š. Zavadilová a Mgr. 

E. Opletalová nastoupily na mateřskou dovolenou, Ing. A. Kovaříková byla uvolněna 

k výkonu veřejné funkce starostky obce Ochoz u Brna. Na uvolněná místa pedagogů byli 

přijati Mgr. J. Grossová, Mgr. V. Valášková a Mgr. O. Dostalík. Ředitelka školy Mgr. H. 

Mazancová byla od 17. 4. 2015 v pracovní neschopnosti. Zástupem byl pověřen zástupce ŘŠ 

Mgr. O. Dostalík. 24. 6. 2015 oznámila Mgr. H. Mazancová, že se k 31. 7. 2015 vzdává 

funkce ředitelky školy. 1. 7. 2015 byl proto vyhlášen konkurs na místo ředitele / ředitelky. 

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

rozsahu. Rozmanité doplňkové programy byly velmi přínosné pro celý výchovně vzdělávací 

proces. Z celkového počtu 137 žáků prospělo 93 žáků s vyznamenáním. Mnoho žáků se 

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

krajské i celostátní úrovni (viz přehled). 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 učitelů z řad rodičů. 

Všichni učitelé se během školního roku účastnili dle možnosti a svých aprobací dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků a nově získané poznatky aplikovali ve výuce. Velmi 

oceňuji jejich zájem a snahu se stále vzdělávat. Využili jsme i bezplatné kurzy a kurzy 

placené z projektu „Pojďme se dotknout ICT“, na úhradě některých se i učitelé finančně 

spolupodíleli.  

Mgr. Ondřej Dostalík zahájil v dubnu, kdy byl pověřen řízením školy Studium pro 

ředitele škol a školských zařízení.  

Všem pedagogickým pracovníkům děkuji za každodenní trpělivou práci, odbornou 

přípravu žáků do soutěží, k přijímacím pohovorům, vedení mnoha zájmových útvarů  

a realizaci celé řady zajímavých akcí, projektů a projektových dnů pro žáky, rodiče i naše 

spoluobčany. 

Školní družinu letos navštěvovalo 50 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 neumožňuje vyčlenit samostatnou místnost pro činnost školní družiny, proto stále 

využíváme kmenové třídu. Snažíme se vždy hledat co nejvhodnější řešení.  

Děkuji pracovnicím školní jídelny i správním zaměstnancům školy za jejich pracovní 

nasazení a ochotu nám vždy pomoci. Na tomto pracovním úseku bylo nutné opět požádat  

o dofinancování platů zaměstnankyň z prostředků obce. Vzhledem k tomu, že školní jídelna 

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

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

obce, místostarostovi panu L. Láníkovi za podporu školy, za vstřícné řešení provozních 

problémů a za péči o školní budovu a areál. Děkuji i celému zastupitelstvu Obce Kanice, které 
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nás opět podpořilo v návrhu výuky všech ročníků v samostatných třídách a vzalo na sebe 

velký závazek dofinancování nákladů. Máme velkou radost z nově vybudovaných učeben 

v podkrovním prostoru školy. Nové učebny poskytují nejen více prostoru pro výuku žáků, ale 

i více možností pro doplňkové aktivity.  

Stále se snažíme obnovovat stávající inventář a vylepšovat školní prostředí. O letošních 

prázdninách jsme se zaměřili na přebudování bývalých odborných učeben informatiky 

a fyziky / chemie na kmenové třídy, přebudování přípravny chemie na kabinet přírodopisu 

a přebudování zadní části bývalé učebny F / Ch (letos 5. třída) na kabinet 1. stupně. Zvláště 

nutné bylo vybudování kabinetů. Pomůcky 1. stupně byly totiž umístěny ve skříních na 

chodbě ke schodišti do podkroví a bránily tak bezpečnému pohybu žáků a zaměstnanců školy 

– např. v případě evakuace podkrovních učeben v případě požáru. 

V příštím školním roce bude třeba vyměnit podlahovou krytinu v bývalé učebně fyziky / 

chemie. Bylo by potřeba zlepšit prostředí žákovských šaten a také nevyhovující šatny pro 

správní zaměstnance. 

Rád bych na tomto místě poděkovala zaměstnancům Obecního úřadu Kanice, kteří nám 

s některými pracemi pomáhali – panu Villímovi a panu Pokornému.  

Snažíme se získávat prostředky i z jiných zdrojů – z projektu „Pojďme se dotknout ICT“ 

byly zakoupeny notebooky pro pedagogické pracovníky. S pomocí programu „AKTIVNÍ 

ŠKOLA“  jsme získali za zvýhodněnou cenu interaktivní tabuli do mateřské školy. 

Také výtěžek ze sběru papíru využíváme na nákup pomůcek a zkvalitnění prostředí, 

v kterém pracujeme.  

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

a děkuji jim za spolupráci. 

Oceňuji dobrou spolupráci se Školskou radou při naší škole. 

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 a PPP Brno. 

 

 
 

 

V Kanicích  31. 8.  2015 

 

 

                                                                            ………………………… 

                                                                            Mgr. Ondřej Dostalík, zástupce ŘŠ, 

                                                     s účinností od 17. 4. 2015 pověřený řízením 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 

školní metodik 

prevence 

- - 
1 

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 MP 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 II., III.,IX 4 

VPCH - 

autismus 

VII. 1 

VPU IX. 2 

VPU+VPCH III. 1 

Celkem  8 
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Příloha 2 

Vyhodnocení Minimálního preventivního programu na ZŠ Kanice  

Preventista Základní školy Kanice: Mgr. Alena Repová 

 

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 pg. 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. Zedníkovou a Staňkem.  

- přednášky z oblasti protidrogové politiky, oblasti zdraví a z právní problematiky Mgr. L. 

Cupalová, OSPOD  

Konkrétní úkoly v rámci organizace života školy :  

o Přednáška na úvodních třídních schůzkách zaměřená na možnosti pomoci žákům s 

koncentrací a soustředěním, zdravé klima rodiny, třídy a návyky žáků - biofeedback  

o Práce pro Hnutí na vlastních nohou – získávání financí, sbírka ošacení pro uprchlíky…, 

výtvarné aktivity  

o exkurze pro žáky 4., 7., 8. a 9. třídy do Prahy – Stonožková Praha  

o Projekt 1.st. Cesta do školy  

o Halloweenská párty pro žáky školy – hry, zábava  

o Krásy podzimu – tradiční výstava na hale školy  

o 72 hodin – celorepubliková akce zaměřená na ochranu prostředí  

o Návštěva IPS Brno – venkov – volba povolání – 6. 12. 2014  

o Anglické divadelní představení, představení v G studiu  

o Vánoční besídka  

o Rozsvícení vánočního stromu v Kanicích  

o Mikulášská  
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o Vítání občánků v Kanicích  

o Vánoční koncert na hale školy  

o Vánoční sportovní akce ve šplhu  

o Dny otevřených dveří  

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

o Klima třídy – pro žáky VI. třídy – 2 cykly  

o Klima třídy – akce OSPOD (Staněk, Zedníková)  

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. třídy  

o Team Building pro žáky 4. -6. ročníku v Březové  

o Školní výlety a exkurze  

o Rodičovské kavárničky  

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  

Dětský 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  

* Práce žákovské rady  

* Rodičovské kavárničky  

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 dle svého plánu, pravidelně se 

setkává; zápisy jsou uveřejněny na webových stránkách školy  

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. V letošním roce jsme vícekrát řešily případy šikany, kyberšikany a dle 

Programu proti šikaně jsme ne spolupráci s OSPOD a PPP postupovali.  

Vzhledem k personálním změnám školy bude v příštím roce aktualizován.  

 

 

 

červen 2015                                                             ____________________________ 

                  Mgr.Alena Repová 

        školní preventista 
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Příloha 3 

Zpráva výchovné poradkyně  

2014 – 2015 Výchovné poradenství se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění vyhlášky č. 

116/2011 Sb. a vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění vyhlášky č. 

147/2011 Sb.  

Dle ŠVP Otevřená škola byla činnost VP zaměřena na tyto hlavní oblasti:  

1. na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s žáky integrovanými  

2. práce se žáky talentovanými  

3. pomoc při správném výběru střední školy pro vycházející žáky a kariérové poradenství, 

novelizace vyhlášky o přijímacím řízení na SŠ  

4. zařazení žáků 1. třídy a nově příchozích mezi ostatní spolužáky a prevenci školní 

neúspěšnosti  

5. pomoc a poradenství učitelům v obtížných situacích v souvislosti s řešením výchovných a 

vzdělávacích obtíží žáků  

Nejdůležitějšími úkoly výchovného poradce na škole jsou:  

* poradenská činnost pro rodiče i žáky  

* zaměřit pozornost na žáky s kázeňskými i výukovými problémy, při školní neúspěšností 

žáků včas spolupracovat s rodiči, učiteli a odborníky – zajistit případnou pomoc či podporu  

* důsledné šetření a potrestání negativního chování žáků (šikana, nesnášenlivost, ponižování, 

vandalismus, záškoláctví, intolerance…), spolupracovat s kurátorkou, PPP, SPC, rodiči, 

třídními učiteli v součinnosti s MPP a Programem proti šikanování ZŠ Kanice  

* pracovat s žáky integrovanými, jejich rodiči, asistentkami pedagoga, zajišťovat jejich 

vyšetření v PPP, SPC, vypracovat IVP, spolupracovat s jejich učiteli, poskytovat jim pomoc i 

radu  

* úzká spolupráce s vedením školy a pedagogickými pracovníky  

* zajišťování vyšetření nebo následných kontrol v pedagogicko-psychologické poradně, SPC  

* vedení přehledu o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami  

* zpracování materiálů o integraci žáků, ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími 

zpracování individuálních vzdělávacích plánů  

* zajišťování činnosti dyslektických kroužků, individuální péče o integrované žáky, 

individuální reedukace  

* profiorientace žáků, spolupráce s IPS Brno – město, středními školami  

* podání informací rodičům i žákům o přijímacím řízení a pomoc s odeslání přihlášek na SŠ, 

individuální řešení problémů s umístěním žáků  

* informovat o umístění žáků na SŠ, vedení evidence  

* účast na seminářích a poradách výchovných poradců – organizuje ÚP Brno-venkov, 

Šujanovo náměstí, SSŠ a další organizace  

Dlouhodobě úspěšně využíváme spolupráce s PPP Brno, Hybešova, Zachova a Kohoutova, 

dále SPC Štolcova nejen při péči o naše žáky, ale také jsme využili nabídky dalších aktivit 

PPP, SPC. Velmi vítanou je pravidelná poradní činnost, kterou vedeme s Mgr. Bachorecovou, 

uskutečnila se v prostorách PPP, a to v 1.pol., následně proběhla schůzka na škole s cílem 

zmapovat aktuální problémy vybraných žáků. Na pravidelných poradách s Mgr. Bínovou, 

Mgr. Bednářovou, Mgr. Nečasovou a Dr. Němečkovou konzultujeme práci s integrovanými 

žáky. Spolupracujeme i s Mgr. Polenským, pracovníkem SPC Štolcova.  
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V letošní práci s dětmi jsme si zaměřili převážně na kulturní a výchovné akce. Bylo jich 

hodně, ale k nejzdařilejším patřily bezesporu :  

o Přednáška na úvodních třídních schůzkách zaměřená na možnosti pomoci žákům s 

koncentrací a soustředěním, zdravé klima rodiny, třídy a návyky žáků - biofeedback  

o Práce pro Hnutí na vlastních nohou – získávání financí, sbírka ošacení pro uprchlíky…, 

výtvarné aktivity  

o exkurze pro žáky 4., 7., 8. a 9. třídy do Prahy – Stonožková Praha  

o Projekt 1.st. Cesta do školy  

o Halloweenská párty pro žáky školy – hry, zábava  

o Krásy podzimu – tradiční výstava na hale školy  

o 72 hodin – celorepubliková akce zaměřená na ochranu prostředí  

o Návštěva IPS Brno – venkov – volba povolání – 6. 12. 2014  

o Anglické divadelní představení, představení v G studiu  

o Vánoční besídka  

o Rozsvícení vánočního stromu v Kanicích  

o Mikulášská  

o Vítání občánků v Kanicích  

o Vánoční koncert na hale školy  

o Vánoční sportovní akce ve šplhu  

o Dny otevřených dveří  

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

o Klima třídy – pro žáky VI. třídy – 2 cykly  

o Klima třídy – akce OSPOD (Staněk, Zedníková)  

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. třídy  

o Team Building pro žáky 4. -6. ročníku v Březové  

o Školní výlety a exkurze  

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  

Dětský den  

Vzhledem k předpisům, které změnily postup v přijímacím řízení, bylo nutné a potřebné 

uspořádat pro rodiče a žáky schůzku (12.1.2015). Na ní se dozvěděli vše potřebné k 

správnému vyplnění přihlášky a byli informováni o dalších krocích v případě, že dítě v 

prvním kole neuspěje.  

Pro žáky vycházející bylo pořádáno několik aktivit s jediným cílem – pomoci jim s výběrem 

správné školy. Navštívili jsme IPS Brno-venkov na Šujanově náměstí. Zde měli žáci možnost 

získat ucelené informace o jednotlivých typech škol a oborů, vyzkoušet si program určený k 

výběru povolání a správně se rozhodnout. Dále to byly: doporučená návštěva Veletrhu SŠ, 

informativní schůzky s náborovými pracovníky škol a využívání dnů otevřených dveří škol. 

Žáci byli průběžně informováni mailem o aktuálních akcích středních škol.  

Věnovala jsem pozornost i práci s rodiči, formou individuálních pohovorů jsem řešila všechny 

dotazy a připomínky, na webových stránkách školy jsou uveřejněny všechny potřebné 

informace o př. řízení na SŠ.  

I v letošním školním roce mají rodiče možnost využít i alternativní formu konzultací – a to 

pomocí elektronické pošty.  

Žáci měli možnost využít služeb PPP Brno Hybešova, konkr. to bylo zjišťování a mapování 

profesní orientace žáků.  
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V měsíci lednu jsem zákonným zástupcům žáků IX. tř. vydala zápisové lístky na SŠ (12. 1.) 

spolu s instrukcemi o správném vyplňování přihlášek.  

Pravidelně metodicky pomáhám učitelům i rodičům při řešení pedagogicko-psychologických 

problémů vývoje a vzdělávání žáků. V říjnu a nyní v lednu jsem ve spolupráci s třídními 

učiteli odeslala žádosti o přešetření žáků s již diagnostikovanými poruchami učení a chování 

dle doporučení PPP Brno a žádosti o vyšetření nová. V měsíci dubnu byla odeslána hodnocení 

plnění IVP integrovaných žáků a požádali o prodloužení integrace, dále bylo požádáno o 

přidělení tří asistentů pedagoga na základě doporučení PPP (A Ryšavá, L. Slabý, J. Stejskal).  

Věnovala jsem pozornost i práci s rodiči, formou individuálních pohovorů jsem řešila všechny 

dotazy a připomínky. Přehled výsledků přijímacího řízení je přiloženo k plánu práce školy.  

Ve školním roce 2014/15 bylo na škole integrováno 8 žáků, kteří pracovali dle svých 

schválených IVP.  

Rodiče, žáci i učitelé byli podrobně seznámeni s prací a povinnostmi a od září 2014 probíhá 

nejen práce v dyslektických kroužcích, ale i individuální reedukace. V souvislosti s integrací 

žáků spolupracuji s PPP Brno Hybešova (Mgr. Bachorecová), Kohoutova (Mgr. J. 

Bednářová), s PPP Zachova (Mgr. S. Němečkovou). Ve škole taktéž 2x provedl šetření 

zástupce SPC Šolcova Mgr. Polenský v souvislosti s integrací žákyně s prvky autismu.  

Informuji rodiče i žáky o dalších poradenských službách v regionu nejen formou zápisů do 

ŽK, otevřeným dopisem, ale především na webových stránkách.  

I nadále spolu s dalšími pedagogy sleduji žáky ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí 

a metodicky pomáhám zajišťovat podmínky pro jejich výchovu a vzdělání, v této oblasti 

pracuji s dětskými kurátory. Pokračujeme ve spolupráci s organizací Férová škola (oblast 

diskriminace, předcházení násilí, intolerance, šikana…), v kontaktu jsme s organizací Rytmus 

o.s., hlavně písemnou formou.  

Práce s žáky talentovanými je také nedílnou součástí práce pedagoga. Nejsou to jen soutěže a 

olympiády, ale také tematické úkoly, dlouhodobé práce, patří sem i příprava školních akcí, 

organizace akcí pro spolužáky. Podporujeme tak jejich samostatnost, tvořivost i zájem o 

okolní dění.  

Na práci školy se podílí všichni pedagogičtí pracovníci a taktéž do akcí jsou zapojeni i správní 

zaměstnanci a pracovnice školní jídelny.  

 

 

 

 

 

červen 2015                                                                               Mgr. Alena Repová  

                                                                                                     vých. poradkyně  
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       Příloha č. 4 

MAPOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍVH JEVŮ NA ŠKOLÁCH: 
       

Vyplňte, prosím, přesný evidovaný počet.  

ŠKOLA (název, 

adresa): 

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

 

664 01 Kanice 135 

           Základní škola (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) 

  1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. 

Kouření reálná zjištění x x x x x x x x x 

                      

Alkohol reálná zjištění x x x x x x x x x 

                      

„měkké drogy“  reálná zjištění x x x x x x x x x 

(marihuana)                     

„tvrdé drogy“  reálná zjištění x x x x x x x x x 

(ostatní)                     

Šikana  vyloučení 

jednotlivce  

z kolektivu 

x x x x x x 1 x x 

  psychická šikana x x x x x x 1 x x 

   fyzická šikana x x x x x x x x x 

  lynčování  x x x x x x x x x 

                      

Záškoláctví  do 10 neoml.hodin x x x x x x x 1 2 

  nad 10 neoml.hodin x x x x x x x x x 

Kriminalita       

(činy jinak označované 

za trestné)  

násilné povahy x x x x x x x x x 

majetkové povahy x x x x x x x x x 

pod vlivem 

návykové látky 

x x x x x x x x x 

Týrání dítěte  reálná zjištění x x x x x x x x x 

                      

Zneužívání dítěte  reálná zjištění x x x x x x x x x 

                      

Zanedbávání dítěte   reálná zjištění x x x x x x x x x 

                      

Gamblerství  reálná zjištění x x x x x x x x x 

                      

Jiné reálná zjištění x x x x x x x x x 
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       Příloha č. 5 

 

Zpráva o činnosti MŠ Kanice ve školním roce 2014/2015 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název: Základní škola a Mateřská škola Kanice, 

            okr. Brno – venkov, příspěvková organizace 

REDIZO: 600111008 

IČO: 71001689 

Adresa:Kanice135, 664 01Bílovice nad Svitavou 

E-mail:zs.kanice@seznam.cz 

www: www.zskanice.cz 

Telefon: mateřská škola – 545 228 346, 734 846 301 

  základní škola – 545 227 268 

  školní jídelna – 545 228345        

Ředitelka ZŠ a MŠ Kanice: Mgr. Hana Mazancová /do 31.7.2015/, od 17. 4. 2015 pověřen 

řízením školy Mgr. Ondřej Dostalík 

Zřizovatel: Obec Kanice 

Adresa zřizovatele: Kanice č. 76, 664 01 Bílovice nad Svitavou 

IČO: 00363171 

Telefon: 545 227 234 

E-mail: obec.kanice@volny.cz 

www: www.obeckanice.eud.cz 

 

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. třídy 

                                                Božena Vaňková, provozní II. třídy 

 

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 Kanice – 

Základní škola a Mateřská škola Kanice. 

V roce 2011 byla vybudována a otevřena jedna třída mateřské školy. V dubnu 2012 

následovala stavba druhé třídy. Od školního roku 2012/2013 jsou v provozu dvě třídy – třída 

Broučci a třída Motýlci. 

 

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

kládové houpačky, pískoviště, altán s kreslící tabulí, dřevěný domeček na 

hračky, kladina, lano upevněné mezi stromy a venkovní WC. V letošním školním roce jsme si 

pořídili nový herní prvek, plastovou skluzavku. 

mailto:zs.kanice@seznam.cz
mailto:obec.kanice@volny.cz
http://www.obeckanice.eud.cz/


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

příspěvkové organizace za školní rok 2014/2015 

  

 

46 

 

 

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

docházkou. 

 

Třídy jsou věkově smíšené, maximální kapacita předškolního zařízení je  

56 dětí. 

 

3. PROVOZ ŠKOLY 

 

V letošním školní 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 bezpečnostních a provozních důvodů 

uzamčena. 

V případě pozdějších příchodů informovali rodiče p. učitelky ve třídách (osobně nebo 

telefonicky). 

Odpoledne (od 16.00 hod.) byly opět obě třídy spojeny a provoz v MŠ  

probíhal ve třídě Broučků. Odtud děti průběžně odcházely domů.  

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

provozní.  

Při pobytu dětí venku byly přítomny všechny čtyři paní učitelky. V případě nepřítomnosti 

učitelky ve třídě 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 

 

Podzimní prázdniny 27. 10. – 29. 10. 2014 otevřeno 

Vánoční prázdniny 22. 12. 2014 – 2. 1. 2015 zavřeno 

Jednodenní pololetní p. 30. 1. 2015 otevřeno 

Jarní prázdniny 23. 2. – 1. 3. 2015 otevřeno 

Velikonoční prázdniny 2. 4. – 3. 4. 2015 otevřeno 

 

b) v době hlavních prázdnin (červenec – srpen) 

- z důvodu většího počtu přihlášených a docházejících dětí během prázdninového 

provozu byly otevřeny obě třídy MŠ 

 

 1. 7. 2015 – 10. 7. 2015   otevřeno 

13. 7. 2015 – 31. 7. 2015 zavřeno 

1. 8. 2015 – 26. 8. 2015 zavřeno 

27. 8. 2015 – 31. 8. 2015 otevřeno 
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4. VÝŠE ÚPLATY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 

 

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

školní rok stanovena, pro období od 1. září 2014 do 30. června 2015, ve výši 500 Kč měsíčně. 

 

V době prázdninového provozu byla úplata upravena takto: 

 

Červenec 350,- 

Srpen 0,- 

 

5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

  

Kapacita mateřské školy je 56 dětí (navýšená po dohodě se zřizovatelem) a byla naplněna po 

celý školní rok. Došlo k několika novým přijetím místo dětí, které docházku z nějakého 

důvodu ukončily (jednalo se o tři děti). 

 

5.1. Počet dětí  

 

 1. 9. 2015 31. 8. 2015 

Třída “Broučci“ 28 28 

Třída „Motýlci“ 28 28 

 

5.2. Počet pracovníků 

 

pedagogičtí 4 

provozní 2 

celkem 6 

 

a) věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 8. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

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 kvalifikovaní v % 100 

nekvalifikovaní 0 

SŠ 1 

VŠ 3 
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d) další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Slečna učitelka Bc. Lucie Přibylová pokračovala ve dvouletém studiu na Filozofické fakultě 

Masarykovy univerzity, obor PEDAGOGIKA – navazující magisterské studium. 

Předpokládané ukončení studia je stanoveno na září 2015. 

 

SAMOSTUDIUM  

Všechny pedagogické pracovnice mají aktivní přístup k oblasti dalšího vzdělávání pro 

naplňování stanovených cílů. 

Pro přípravu různorodých činností a inspirací pro práci s dětmi učitelky čerpaly během roku 

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

zaměřených na předškolní vzdělávání. Při plánování výchovných činností využívaly odborné 

literatury a tisku, zejména nakladatelství PORTÁL. 

         

 Další vzdělávání:  - časopisy Informatorium 

             - odborný časopis Poradce ředitelky MŠ 

                          

 

 

 

datum / akce pořádající organizace/ 

akreditace, č. j. 

rozsah jméno účastníka 

24. 9. 2014 

Jazyk a řeč v RVP na 

mateřské škole 

SSŠ Brno, Hybešova 15 

Č. j. MSMT6235/2012-25-153 

4h  

G. Minaříková 

22. 5. – 23. 10. 2014 

Kurz logopedická 

prevence – asistent 

logopeda 

SSŠ pobočka Blansko 

Akreditace MŠMT 

Č. j. -34058/2013-1-785 

 

 

  60h 

 

G. Minaříková 

 

22. 5. – 23. 10. 2014 

Kurz logopedická 

prevence – asistent 

logopeda 

SSŠ pobočka Blansko 

Akreditace MŠMT 

Č. j. -34058/2013-1-785 

  

  60h 

 

Bc. L. Přibylová 

 

9.9. - 9. 12. 2014 

Kurz logopedické 

prevence – asistent 

logopeda 

 

SSŠ Brno, Hybešova 15 

Č. j. -34058/2013-1-785 

 

  60h 

 

Mgr. M. Zonová 

  9.9. - 9. 12. 2014 

Kurz logopedické 

prevence – asistent 

logopeda 

 

SSŠ Brno, Hybešova 15 

Č. j. -34058/2013-1-785 

 

  60h 

 

Mgr. A. Sumcová 

12. 3. 2015 

Rozvoj 

grafomotorických 

dovedností, 

odstranění 

grafomotorických 

obtíží 

 

 

SSŠ Brno, Hybešova 15 

Č. j.  MSMT – 10708/2014-1-

374 

 

 

 

5h 

 

 

 

Mgr. A. Sumcová 
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5.3 

Integrované děti 

 

Integrované děti 0 

 

5.4 
Zápis do prvního ročníku základní školy 

 
Děti odcházející do školy k 31. 8. 2014 21 

 

Odloženou školní docházku 3 

 
Na žádost mateřské školy a zákonných zástupců byly v tomto školním roce v PPP vyšetřeny 3 

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 2015/2016 proběhlo ve dnech 16. 

2. – 19. 2. 2015, na základě stanovených kritérii. Bylo vydáno 44 formulářů (žádost, 

evidenční list). 

 

Zápis do mateřské školy na školní rok 2015/2016  proběhl ve dnech  

1. 3. – 10. 3. 2015 dle časového rozpisu. 

Celkem bylo přijato 42 vyplněných žádostí a evidenčních listů.  

 

K základnímu vzdělávání od 1. 9. 2015 bylo přijato 21 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.  

 

17. 3. 2015 byl zveřejněn seznam na internetu pod registračními čísly. 

 

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

Kapacita na příští školní rok 2015/2016 byla stanovena na 28 dětí pro každou třídu. 

 

5.6  

Průměrná docházka dětí 

 

 průměrný počet 

docházejících dětí 

průměrný počet docházejících 

dětí o hlavních prázdninách 

I. třída 18,9 11 

II. třída 21,1 13 

5.7 

Školní stravování 
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Stravování v mateřské škole je zajišťováno jídelnou ZŠ Kanice. 

výdejna stravy ………………2 (každá třída má svoji výdejnu) 

počet stravovaných dětí ……56 

stravování zaměstnanců ……6 

 

5.8 

Využití poradenských služeb pro MŠ 

 

 speciální pedagog při ZŠ Kanice – Mgr. Alena Repová 

 PPP Hybešova 15, 602 00, Brno 

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 

 

    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.  

Integrované bloky se vztahují k určitému ročnímu období, vychází z praktických životních 

problémů, situací a přirozených potřeb dítěte. Bloky jsou obsahově různě rozsáhlé, skládají se 

z různých témat, která byla před začátkem školního roku upravena a rozšířena. Svým 

obsahem na sebe vzájemně navazují, doplňují se a prohlubují - vychází z našich potřeb, 

možností a zkušeností. 

 

 

 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 

 

   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. 
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Od samého začátku, v adaptačních týdnech, jsme vycházely z dotazníku, který nám vyplnili 

rodiče o svých dětech. To nám v naší práci velmi pomáhá. Lépe dítě poznáme, můžeme 

respektovat jejich individuální potřeby, možnosti a k tomu zvolit vhodné metody a formy 

práce. 

 

   U dětí předškolního věku jsme se zaměřily na přípravu do základní školy, rozvíjely jsme u 

dětí soustředění a vytrvalost dokončit činnost, pomáhaly jsme dětem rozšířit jejich aktivní 

slovník. Dbaly jsme na správný úchop psacího náčiní, uvolnění ruky a zápěstí – každý týden 

byla zařazována grafomotorická cvičení.   

I v tomto školním roce mateřská škola nabídla dětem předškolního věku a jejich rodičům 

výukový program pod názvem Edukativně - stimulační skupinky. 

.   Do vzdělávacích činností se promítaly prvky environmentální výchovy. Učitelky pro svoji 

práci využívají prostředí, ve kterém se MŠ nachází. Našim cílem je v dětech vychovávat 

kladný vztah k přírodě a úctu k životu.               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 využívaly 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 v tomto školním roce i náš půlroční 

školní projekt „Knoflíkování“. Byl velice úspěšný a splnil stanovené cíle. Pro mnohé děti bylo 

získávání knoflíků velikou motivací k ochutnání pokrmů ze školní jídelny. Některým dětem 

nedělalo problém získávání knoflíků (především dobrým jedlíkům), naopak jiné děti si každý 

knoflík pracně vydobývaly. Vyvrcholení celého projektu proběhlo v červnu, kdy se 

v mateřské škole uskutečnil „ Knoflíkový jarmark“. Do jarmarku se zapojili i rodiče, kteří 

nám věnovali (podle svých možností) nejrůznější hračky, reklamní předměty a drobné 

maličkosti. Za získané knoflíky si děti nakoupily různé drobnosti a předměty, ze kterých měly 

velikou radost. 

Protože „knoflíkování“ je u dětí oblíbené, plánujeme v projektu pokračovat i v dalších letech.  

 

 

    I několik menších školních projektů, jako např. Vynášení Morany,  

Sv. Martin přijíždí, Tři Králové…, které učitelky zpracovaly v rámci třídních vzdělávacích 

programů, rozšířily a obohatily výchovně vzdělávací program na naší škole. 

 

   Některé děti se letos také zúčastnily výtvarné soutěže „ Požární ochrana očima dětí“ 

pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

Za příspěvek v literární a výtvarné soutěži nám bylo uděleno Čestné uznání a 2. místo 

v kategorii MŠ. 

 

    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 hlásek. Tuto nabídku využilo 20 rodičů. 

Naši práci v oblasti logopedické péče se nám podařilo v tomto školním roce zkvalitnit. 

Všechny pedagogické pracovnice v rámci projektu „Krůčky k rozhýbání jazýčků“ (viz 

projekty) absolvovaly kurz Logopedické prevence – logopedický asistent.  

 



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

příspěvkové organizace za školní rok 2014/2015 

  

 

52 

 

 

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… 

Děti byly vedeny k ohleduplnosti ve vzájemném chování, k dodržování daných pravidel při 

soužití v kolektivu. Snažili jsme se odstranit všechny náznaky povyšování a ubližování mezi 

dětmi. 

 

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. 

Tuto možnost (vyšetření zraku dětí) využila asi polovina rodičů. 

 

V loňském školním roce jsme se zapojily do rozvojového programu Podpora logopedické 

prevence v předškolním vzdělávání vyhlášeným MŠMT pro rok 2014. Na základě žádosti a 

vypracovaného projektu se nám podařilo získat dotaci ve výši 49.783,- na školní projekt 

„Krůčky k rozhýbání jazýčku.“ 
Realizace projektu probíhala od září 2014 do konce června 2015. 

Díky finančním prostředkům jsme vybavily třídy vhodnými logopedickými a didaktickými 

pomůckami, které nám umožňují zefektivnit vzdělávání v rámci logopedické prevence. Dále 

pak všechny pani učitelky získaly odborné znalosti a dovednosti v oblasti logopedické 

prevence. 

Celý projekt byl zároveň velice kladně hodnocen ze strany rodičů, přispěl k vyšší 

informovanosti rodičů a aktivizoval jejich zájem o úroveň mluveného projevu dětí. 

 

Naše škola se dále zapojila do akce „Víčko k víčku pro Mišičku“. Sbíráním víček jsme 

přispěly na výdělek, který bude použit na kompenzační pomůcky pro sedmiletou holčičku. 

 

6.3    

Údaje o aktivitách, prezentace, spolupráce 
 

Doplňkové aktivity 

aktivity počet přihlášených dětí  

Taneční kroužek 11 ve spolupráci se ZUŠ 

Adamov 

Edukativně stimulační 

skupinky 

11 učitelky z MŠ 

Angličtina 10 zajišťovala p.J.Hrabalová 

Předplavecká výchova 26 Plavecká škola Kohoutovice 

Prezentace 

 www stránky: www.zskanice.cz 

 článek do Zpravodaje obce Kanice 
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 účast dětí na veřejných akcí (besídka ke Dni matek, Vánoční strom…) 

 zapojení do projektů 

 

 

Akce mateřské školy 

 

Září  Informativní schůzka (1. 9. 2014) 

Říjen  Logopedická depistáž – Mgr. Radka Retková (3. 10. 2014) 

 Drakiáda – společně s rodiči (24. 10. 2014) 

Listopad   Lesní program – Po špičkách, po lesních cestičkách  

/ předškoláci / (5. 11. 2014) 

 Lesní program – Po špičkách, po lesních cestičkách    

/ mladší děti / (10. 11. 2014) 

 Fotografování dětí (14. 11. 2014) 

 Muzikoterapie – Kdysi dávno… Příběhy pro planetu  

(20. 11. 2014) 

Prosinec  Mikulášská nadílka (4. 12. 2014) 

 Vánoční dílny s jarmarkem (12. 12. 2014) 

 Posezení u stromečku s nadílkou (17. 12. 2014) 

Leden  návštěva předškoláků v 1. třídě (13. 1. 2015) 

 zápis do MŠ (15. 1. 2015) 

 výprava za zvířátky ke krmelci  

Únor  Karneval v MŠ (10. 2. 2015) 

Březen  divadlo v ZŠ – „Pohádka ze starého mlýna aneb…(4. 3.2015) 

 Medvídkova nemocnice (11. 3. 2015) 

 Vítání jara – výlet do Bílovic nad Svitavou (20. 3. 2015) 

 Velikonoční dílničky (27. 3. 2015) 

 Muzikoterapie – pokračování pohádkového příběhu Kdysi 

dávno….(31. 3. 2015) 

Duben  Rezekvítek – výukový program - třídíme s krysou Belisou 

 (8. 4. 2015) 

 Čarodějnické košťátkování – soutěž o čarodějnický lektvar (29. 4. 

2015) 

Květen  Den matek (13. 5. 2015) 

 Fotografování na tablo (20. 5. 2015) 

Červen  Celodenní výlet do Dinoparku (4. 6. 2015) 

 Knoflíkový jarmark (5. 6. a 11. 6. 2015) 

 ukázka -  hasiči Kanice (15. 6. 2015) 

 Pasování předškoláků (18. 6. 2015) 
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Spolupráce  

 

Se ZŠ: 

 návštěva předškoláků v první třídě 

 zápis dětí do I. třídy 

 spoluúčast na kulturních akcí  

 sběr papíru 

 

Se 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 

 Vyplnění dotazníků (anketa) 

 

Spolupráci s rodiči hodnotíme za velmi dobrou. 

Rodiny Sponzorské dary 

Šmahelova vyřazené hračky  

věcné dary 

Troppova papíry,  

100,- 

věcné dary 

Hodový výbor Kanice 1000,- 

Prchalova vyřazené hračky 

Opletalova papíry 

věcné dary 

p.Opletalová věcné dary 

Macháčkova 5000,- 

Kárníkova pojízdný servírovací stolek IKEA 

Štěpánkova tenisové míčky 

papíry  

500,- 

Štursova 500,- 

Čanky 100,- 

Pešova 100,- 

věcné dary 

Neckařova věcné dary 
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Sedlákova 100,- 

Ostrovská 200,- 

věcné dary 

Urválkova 1.000,- 

Capizzi 1.000,- 

věcné dary 

Vašíkova 300,- 

Eichmeierova materiál na opravu zahradního prvku 

Svobodova věcné dary 

Kučerova věcné dary 

Kumpova papírové výkroje  

papíry 

500,- 

Pluhařova papíry 

500,- 

Tomášova 500,- 

Škorpíkova 10.000,- 

Rožokova 400,- 

Matouškova 300,- 

vyčištění koberců v MŠ 

nejmenovaný dárce 500,- 

Halvova 200,- 

Ondrouškova 500,- 

Bělejova 500,- 

Zachrdlova 400,- 

 

Další spolupráce: 

 

Zřizovatel  - Obec Kanice 

TJ Sokol Kanice  

Hodový výbor Kanice 

Sbor dobrovolných hasičů Kanice 

 

6.4.      

Kontroly, hospitace 

 

   V tomto školním roce nebyla v ZŠ a MŠ Kanice provedena kontrola ČŠI.  

Kontrolní a hospitační činnost se odvíjela dle plánu. 

Ze strany vedoucí učitelky byly provedeny tři hospitační činnosti (1x u každé paní učitelky). 

1x měsíčně byl ve třídách prováděn orientační vstup. 

Závažné nedostatky nebyly zjištěny. 

 

 

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). 
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Veškeré vnitřní či vnější prostory (třídy, chodby, umyvárny, toalety…) odpovídají příslušným 

bezpečnostním a hygienickým předpisům. 

 

Do druhé třídy se nám podařilo, z ušetřených financí, zakoupit interaktivní tabuli, počítač a 

monitor.  

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

 

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

Všechny závady a nedostatky byly řešeny s paní ředitelkou a se zřizovatelem. 

 

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

 

Plánované úpravy, materiální vybavení 

 

  Plánované připevnění vysouvací zástěny k rozdělení prostoru herny nebylo provedeno. Po 

důkladném zvážení nebylo toto řešení vhodné a vyhovující. 

K rozdělení prostoru jsme využily skříněk, které v místnosti působí přirozeně a splňují účel. 

Tímto způsobem je tak zajištěna klidová část pro spící děti a prostor pro děti nespavé, 

především předškoláky. 

Zakoupené zástěny budou zatím uloženy v technické místnosti a po domluvě s vedením školy 

budou použity pro jiné účely nebo nabídnuty k odprodeji. 

   Mezi opravy, které se nepodařilo uskutečnit je obnovení nátěru dřevěného štítu MŠ a pergol 

a oprava odpadávajících obkladu kolem hlavního vchodu. Tento požadavek tedy nadále trvá. 

 

Během přípravného týdne byl panem Pospíšilem nainstalován nový zámek k elektromagnetu. 

Stávající zámek byl nevyhovující. 

  

  Pokud nám finanční možnosti dovolí, chtěly bychom pokračovat v rozšiřování vybavenosti 

tříd o další didaktické hry, o pomůcky k tělovýchovným činnostem a rozšířit i dětskou 

knihovnu o odbornou literaturu. 

 

V následujících letech bychom chtěly pořídit také i do I. třídy interaktivní tabuli s počítačem a 

monitorem. K tomu bude však nutné udělat i stavební úpravy zdi, na které by interaktivní 

tabule byla v budoucnu zavěšena. 

 

   

8. ZÁVĚRY PRO PRÁCI V PŘÍŠTÍM ROCE 

 

  Nadále se intenzivně věnovat logopedické prevenci 

 Výchovně vzdělávací práci zaměřit na pěstování dobrých vzájemných vztahů a 

prosociálního chování 

 Hledat nové cesty v práci s dětmi, zvyšovat podíl spontánních činností 

  Budeme respektovat a napomáhat uspokojování potřeb dětí s přihlédnutím k jejich 

individualitě 

 Pani učitelky se budou nadále účastnit vzdělávacích akcí týkajících se jejich práce 
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 Nadále pokračovat v dobré spolupráci s rodiči, a to ve společných akcích s nimi, 

nabízet jim možnost podílet se na dění v mateřské škole a na přípravě programu 

činností   

 

 

                 

V Kanicích 31. 8. 2015                                     Zpracovala: 

 

                                                                          Gabriela Minaříková 

                                                                            vedoucí učitelka 
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Příloha č. 6 

DÍLČÍ EVALUAČNÍ ZPRÁVA "DOTYKY" (KA2-

MENTORING) 
 

škola ZŠ a MŠ KANICE, Kanice 135 
za ŠPT Mgr. Hana Mazancová, Mgr. Ondřej Dostalík, Mgr. Alena Jelínková 

datum 1. 9. 2015 
 

 

 

A) HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH MENTORSKÝCH PODPOR 
 

 

A1) ČETNOST UŽITÍ MENTORSKÝCH PODPOR (podle typů) 
Předmět zjištění:  

Jak často byly využity jednotlivé formy mentorské podpory? 
 

Forma mentorské podpory Četnost (stupeň) užití typu podpory 

1. Přímé působení na místě A Velmi  častá forma podpory 

2. Vzdálené působení - telefonie B Častá forma podpory 

3. Vzdálené působení - elektronická pošta B Častá forma podpory 

4. Aktivita v komunikačním prostředí (moodle) C Méně častá forma podpory 

5. Jiné formy podpory (webinář) C Méně častá forma podpory 
 

 

A2) ÚČINNOST MENTORSKÝCH PODPOR (podle typů) 
Předmět zjištění: 

Jak účinné se respondentovi jevily jednotlivé formy mentorské podpory v průběhu projektu? 
 

Typ mentorské podpory Účinnost podpor dle jednotlivých typů (vyjadřuje %) 

1. Přímé působení na místě 
 

5O%  

 

2. Vzdálené působení - telefonie 
 

10 %  

3. Vzdálené působení - elektronická pošta 
 

20 %  

4. Aktivita v komunikačním prostředí (moodle) 
 

10 %  

5. Jiné formy podpory (webinář) 10 %  

 

 

A3) OBLÍBENOST MENTORSKÝCH PODPOR (podle typů) 
Předmět zjištění: 

Jak respondent posuzuje jednotlivé formy mentorské podpory z hlediska oblíbenosti u školního projektového 

týmu? 
 

Typ mentorské podpory Účinnost podpor dle jednotlivých typů (vyjadřuje %) 

1. Přímé působení na místě 
 

6O%  

 

2. Vzdálené působení - telefonie 
 

10 %  

3. Vzdálené působení - elektronická pošta 
 

10 %  

4. Aktivita v komunikačním prostředí (moodle) 
 

10 %  

5. Jiné formy podpory (webinář) 10 %  
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B) VĚCNÉ POZNÁMKY K MENTORSKÝM PODPORÁM 
 

 

B1) POSTŘEHY Z PRŮBĚHU MENTORSKÝCH PODPOR 
Předmět zjištění: 

Věcné skutečnosti, které považuje školní projektový tým za důležité a které měly vliv na formování 

kompetenčního rozvoje podpořených osob ve spojitosti s realizací mentorských podpor projektu. 
 

 Vyjádření + / - 
1. Mentorská podpora splnila svůj účel (všeobecná dostatečnost) + 
 

 

B2) NÁVRHY OPATŘENÍ DO BUDOUCNA 
Předmět zjištění: 

Zkušenosti podpořených osob z programu dané klíčové aktivity (KA 2) motivovaly školní projektový tým k 

formulování návrhů pro realizátora daných podpor.  
 

 Vyjádření 
1. Mentorská podpora jako služba mimo rámec projektu 
2. Další podpora dotykových zařízení (respektovat výkon. úroveň a aktuální potřeby každé školy) 
 

 

 

 

C) EVALUAČNÍ DOTAZNÍK 
 

C1) SPOKOJENOST S PŮSOBENÍM MENTORŮ 
Předmět zjištění: 

Jak byli vnímáni členové projektového mentorského týmu při konkrétní realizaci podpor v prostředí 

partnerských škol? 
 

Komunikace = přístup, empatie, věcnost, ochota, srozumitelnost ... 

nespokojenost dostačující dobrá velmi dobrá vynikající 

0 25 50 75 100 
 

Odbornost = implikace ICT, dotyková zařízení (respekt dané kompetenční úrovně) 

nespokojenost dostačující dobrá velmi dobrá vynikající 

0 25 50 75 100 
 

Kvalifikovanost = specifické znalosti a dovednosti ve vztahu k potřebám školství 

nespokojenost dostačující dobrá velmi dobrá vynikající 

0 25 50 75 100 
 

Operativnost = vycházení vstříc aktuálním potřebám menteé 

nespokojenost dostačující dobrá velmi dobrá vynikající 

0 25 50 75 100 
 

C2) PRAKTICKÝ PŘÍNOS PRO MENTEÉ (oblast ICT) 
Předmět zjištění: 

Jak školní projektový tým hodnotí přínos realizovaných mentorských podpor ve vztahu k praktickým potřebám 

podpořených osob ve výkonu profesní činnosti? 
 

Obecný rozvoj kompetencí pro ICT = obecné užívání zařízení, aplikace pro individ. potřeby  

žádný minimální evidentní výrazný zásadní 

0 25 50 75 100 
 

 

Kompet. pro užívání ICT ve výuce = užitečná podpora přípravy a realizace vzdělávání 

žádný minimální evidentní výrazný zásadní 

0 25 50 75 100 
 

Administrativa, organizace a řízení  = práce s daty (vyhledávání, úpr., sdílení, pokytování) 

žádný minimální evidentní výrazný zásadní 

0 25 50 75 100 
 

Oblast podpory komunikace = aktivní účast ve vzájemné výměně věcných obsahů 
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žádný minimální evidentní výrazný zásadní 

0 25 50 75 100 

Poznámka: 
 

C3) AKTIVIZACE A MOTIVACE PRO DALŠÍ ROZVOJ (prohlubování kompetencí) 
Předmět zjištění: 

Jak komplex realizací mentoringu v prostředí partnerské organizace projektu "Dotyky" ovlivnil podpořené osoby 

v oblasti hledání cest k individuálnímu rozvoji kompetencí ICT? 
 

Zájem o ICT v rámci nabídky DVPP = aktivní vyhledávání příležitostí - zvýšení kompetencí  

nezájem minimální zájem evidentní výrazný velmi výrazný 

0 25 50 75 100 
 

Zájem o individuální cesty rozvoje = aktivní vyhledávání příležitostí - zvýšení kompetencí  

nezájem minimální zájem evidentní výrazný velmi výrazný 

0 25 50 75 100 
 

Rozvoj cestou inter. mentoringu = vyškolení vlastních specialistů k zajištění podpory 

nezájem minimální zájem evidentní výrazný velmi výrazný 

0 25 50 75 100 
 

D) VÝSTUPNÍ ANALÝZA 
 

D1) Výsledky Vstupní analýzy IC prostředí školy 
Předmět zjištění: 

V rámci Analýzy ICT prostředí školy organizace kvalifikovala úroveň implementace ICT do vzdělávání před 

započetím aktivit KA-2 (mentoring). 
 výsledek vstupní analýzy ICT prostředí 

oblast F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F1

0 

F11 F12 F13 F1

4 

F15 

model,ztotožně

ní 

AII

3 

AIII

1 

AII

2 

AII

3 

AII

3 

AII

3 

AIII

1 

AIII

3 

AI

3 

AII

2 

AIII

1 

AIV

3 

AIII

1 

AII

3 

AIII

2 

hodnocení - 

body 

29 33 26 29 29 29 33 39 13 26 33 49 33 29 36 

 

Tabulka vyjadřuje vyhodnocení patnácti formulářů vstupní analýzy ICT prostředí školy. Každá z oblastí (F1 - 

F15) je charakterizována zvolenou modelovou situací (I. - IV.) a stupněm ztotožnění (1, 2, 3). 
Poznámka: Formuláře analýzy (PDF) jsou k dispozici v dokumentaci projektu. 

 vstupní úroveň implementace ICT do vzdělávání 

podstandardní standardní nadstandardní pozoruhodná 

limit: 195 - 315 b limit: 316 - 465 b limit: 466 - 615 b limit: 616 - 735 b 

  469  

Tabulka vyjadřuje začlenění školy do stupnice podle úrovně implementace ICT do vzdělávání před zahájením 

projektu. 
 

D2) Výstupní analýza IC prostředí školy 
Předmět zjištění: 

V rámci Analýzy ICT prostředí školy organizace kvalifikovala vlastní úroveň implementace ICT do vzdělávání a 

pozici ve čtyřstupňové stupnici úrovně implementace ICT do vzdělávání. 
 výsledek výstupní analýzy ICT prostředí 

oblast F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F1

0 

F11 F12 F13 F14 F15 

model,ztotožně

ní 

AII

3 

AIII

1 

AII

3 

AII

3 

AIII

3 

AII

3 

AIII

2 

AIII

3 

AI

3 

AII

3 

AIII

2 

AIV

3 

AIII

3 

AIII

1 

AIII

2 

hodnocení - 

body 

29 33 29 29 39 29 36 39 13 29 36 49 39 33 36 
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Tabulka vyjadřuje vyhodnocení patnácti formulářů analýzy ICT prostředí školy po ukončení programu 

mentorských podpor. Zvýrazněné buňky označují oblasti s prokazatelným kvalitativním posunem. 
 

 výstupní úroveň implementace ICT do vzdělávání 

podstandardní standardní nadstandardní pozoruhodná 

limit: 195 - 315 b limit: 316 - 465 b limit: 466 - 615 b limit: 616 - 735 b 

  498  

Tabulka vyjadřuje začlenění školy do stupnice podle úrovně implementace ICT do vzdělávání po ukončení 

projektu (výstupní úroveň). 
 

 rozvoj organizace v oblasti implementace ICT do vzdělávání 

oblast F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 
49                

46                
43                
39     ●        ●   
36 ●  ●       ●      
33      ● ● ● ● ●   ● ●  ●  
29   ●  ●      ● ● ● ● ● ●  

26    ●  ● ● ●        
23         ●       
19                

16                

13                
 

F  1: vztah školy k ICT F  6: metodická podpora ICT F 11: ICT a rozvoj vzdělávání 

F  2: ICT a žáci F  7: formy využití ICT F 12: ICT a specifické vzděl. potřeby 

F 3: technická podpora ICT F  8: ICT a projektové aktivity F 13: porozumění učitelů (pro ICT) 

F  4: plán rozvoje ICT školy F  9: e-learning F 14: vztah učitelů k ICT 

F  5: využití a dostupnost ICT F10: digitální učební materiály (DUM) F 15: ICT a aktivita žáků 
 

 Výchozí úroveň implementace ICT 
(zjištění: vstupní analýza dané školy) 

● Průměrná výchozí úroveň impl. 
ICT 

(soubor: skupina partnerských škol) 

 Výchozí úroveň implementace ICT 

v oblastech mimo rámec projektu 

 Dosažená úroveň implementace ICT 

(zjištění: výstupní analýza dané školy) 
● Průměrná dosažená úroveň imp. 

ICT 
(soubor: skupina partnerských škol) 

*  

 

Vizualizace zobrazuje průmět vstupní (výchozí) a výstupní (dosažené) úrovně implementace ICT do vzdělávání 

na dané partnerské škole. Modrá pole nabízejí informaci o stavu implementace ICT na škole před zahájením 

projektu. Růžová pole zobrazují oblasti a rozsah kvalitativního posunu (pozitivní kompetenční změny). 

Průměrné hodnoty (modré a červené body) skupiny partnerských škol (vstupní i výstupní) jsou uvedeny pro 

potřeby případné komparace. 

E) POTŘEBY ŠKOLY, PLÁN A REALIZACE OPATŘENÍ 
 

E1) ŠKOLNÍ UŽIVATELSKÝ STANDARD 
Předmět zjištění: 

Na základě kvalifikace potřeb školy ve vztahu k rozvoji implementace ICT školy (součást analýzy ICT prostředí 

školy) byl formulován plán opatření k realizaci mentorských podpor. 
 

 indikované potřeby školy ve vtahu k implementaci dotykových zařízení do výuky 

a) Formulace, sjednocení a individuální zvýšení uživatelského standardu učitelů (zvláště pro dotyková  

    zařízení),  

b) formulace obsahu a rozsahu, stanovení cest dosažení a způsobu aktualizace, 

c) rozvoj kompetencí se zapojením všech pedagogických pracovníků, 

d) obecně dosáhnout standardu u všech členů učitelského sboru, vyšší úroveň dovedností podle ¨ 

     individuálních potřeb a zájmů.  

 plán mentorské podpory 
 

a)  Škola sama formuluje, která zařízení a do jaké míry budou učiteli zvládnuta, 

b)  stanovení způsobu dožení uživatelských kompetencí (autodidakce, DVPP, mentorská podpora), 
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c)  podpořené osoby dosáhnou minimálně základní úrovně (individuální rozvoj dle potřeb a zájmu). 
 

 stav dosažení prostřednictvím realizace mentorské podpory 

1.  Vzbuzení zájmu učitelů o ICT a dotyková zařízení (obecně na standardní úrovni), 

2.  vytvoření uživatelských zásad pro dotyková zařízení , 

3.  obrys obecného uživatelského standardu pro pedagogický sbor (vytýčení cest dosažení), 

4.  formulace školního uživatelského standardu (úzus, dokument). 
 

 

 účinné nástroje mentoringu v dané oblasti 

1.  Přímá účast mentora na místě, 

2.  poskytnutí materiálu (odkazu, zdroje ...) vzdáleným přístupem, 

3. vzdálený přístup - telefonie, 

4. jiné formy podpory - webinář. 
 

 

 vizualizace působení projektového mentoringu 

počátek 

4. 11. 2014 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ukončení 

31. 8. 2015 výchozí stav jiné vlivy přímý vliv mentoringu 
 

Vizualizace (číselné hodnoty jednotlivých políček označují procenta) nabízí porovnání výchozího stavu v dané 

oblasti implementace a její rozvoj v období trvání projektu. Žlutá políčka vyjadřují účinek aktivit mimo rámec 

projektu (DVPP, jiné projekty, individuální zaujetí problematikou ...) a zelená kvalifikují míru přímého vlivu 

mentorských podpor. 

 
 

E2) VYUŽITÍ DOTYKOVÉHO ZAŘÍZENÍ  

Předmět zjištění: 

Na základě kvalifikace potřeb školy ve vztahu k rozvoji implementace ICT školy (součást analýzy ICT prostředí 

školy) byl formulován plán opatření k realizaci mentorských podpor. 
 indikované potřeby školy ve vtahu k implementaci dotykových zařízení do výuky 

a) Plánovité nasazení dotykových zřízení do života školy, primární  ovládání zařízení a efektivní využití  

    v přípravě výuky;  primární tvorba  na základě znalostí zásad (technické, etické,  estetické, obsah,  

    forma), 

b) spojení problematiky dotykových zařízení se záměrem zřízení jednotného prostředí (dotyková  

    zařízení a cloudová řešení) pro komunikaci a sdílení materiálů,  

c) multimediální a interaktivní DUM  - elektronické publ. a uložení DUM do centrálního úložiště, 

c) směřování k plánovitému využití multimediálních dispozic (pořízení datm úprava, výměna, sdílení). 

 plán mentorské podpory 

a) Základní nebo pokročilé technické ovládání (funkce, nástroje, výstupy, sdílení ...), 

b) využití zařízení pro podporu přípravy učitele na běžnou výuku a projektové vyučování (přímá  

     podpora, náměty, modelové řešení), 

c) dotyková zařízení v roli specifických pomůcek (operativnost využití - specifické potřeby),  

d) multimediální aplikace (pořízení, zpracování, úprava a prezentace).  

 stav dosažení prostřednictvím realizace mentorské podpory 

1. Dosažení základní uživatelské úrovně (úroveň skupina), 

2. dosažení vyšší kompetenční úrovně (úroveň jednotlivci), 

3. sjednocení kompetenční úrovně v rámci skupiny podpořených osob (podíl minimálně 75 %). 
 

 

 účinné nástroje mentoringu v dané oblasti 

1. Přímá účast na místě, 

2. poskytnutí materiálu (odkaz, zdroj), 

3. jiná forma (webinář). 

 vizualizace působení projektového mentoringu 
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počátek 

4. 11. 2014 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ukončení 

31. 8. 2015 výchozí stav implementace ICT jiné vlivy přímý vliv mentoringu 
 

Vizualizace (číselné hodnoty jednotlivých políček označují procenta) nabízí porovnání výchozího stavu v dané 

oblasti implementace a její rozvoj v období trvání projektu. Žlutá políčka vyjadřují účinek aktivit mimo rámec 

projektu (DVPP, jiné projekty, individuální zaujetí problematikou ...) a zelená kvalifikují míru přímého vlivu 

mentorských podpor. 
 

E3) TVORBA A ZPRACOVÁNÍ DUM  
 

 indikované potřeby školy ve vtahu k implementaci dotykových zařízení do výuky 

a)  Na základě individuálních potřeb - autorská tvorba pro účely individuálního vzdělávání a domácí  

     přípravu,  

b) vzájemné sdílení příkladů dobré praxe, výměna zkušeností a vzájemná podpora (komunita), 

c)  využití zařízení za respektování pravidel pro realizaci DUM (autorská práva, citace, zdroje), 

d)  využití  dotykových zařízení pro agendy učitele a technická stránka realizace DUM (základní a  

     pokročilá úroveň,  multimediální a interaktivní obsahy), 

e) další nakládání s digitálními učeb. materiály uložení do centrálního úložiště, sdílení, aktualizace, 

f) vytvoření pozice koordinátora ICT (interní mentor) s plánovitým sledováním trendů,  

g) aktivizace metodických sdružení (interní DVPP, pracovní dílny, komunitní výměna zkušeností). 

 plán mentorské podpory 

a) Základní až pokročilá úroveň tvorby digitálních materiálů: zásady tvorby, poskytování, sdílení  

    materiálů), 

b) využití dotykových zařízení s využitím zásad tvorby DUM (etická pravidla, citace, zdroje / autorská  

     tvorba / nástroje / aktualizace), 

c) dotyková zařízení a DUM ve sjednoceném prostředí (úložiště, knihovny, cloudové služby, LMS  

    nástroje). 

 stav dosažení prostřednictvím realizace mentorské podpory 

1. Rozšíření knihovny stávajících DUM (aktualizací, aktivací uložených), 

2. systemizace školního fondu DUM (knihovna, sdílení, podpora). 
 

 účinné nástroje mentoringu v dané oblasti 

1. Přímá účast na místě, 

2. poskytnutí materiálu (odkaz, zdroj). 

 vizualizace působení projektového mentoringu 

počátek 

4. 11. 2014 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ukončení 

31. 8. 2015 výchozí jiné přímý vliv mentoringu 
 

Vizualizace (číselné hodnoty jednotlivých políček označují procenta) nabízí porovnání výchozího stavu v dané 

oblasti implementace a její rozvoj v období trvání projektu. Žlutá políčka vyjadřují účinek aktivit mimo rámec 

projektu (DVPP, jiné projekty, individuální zaujetí problematikou ...) a zelená kvalifikují míru přímého vlivu 

mentorských podpor. 
 

F) NÁVRHY A NÁMĚTY K ČINNOSTI SSŠ BRNO  

 

 Vyjádření 
1. Pokračování mentoringu pro rozvoj kompetencí pro ICT (didaktiky, technický rozvoj, plánování)  
2. DVPP - posílení technické podpory v učebnách SSŠ (technické potíže jsou demotivující); dotyková zařízení 

jako nástroj DVPP 
3. Zřízení stálé mentorské podpory (pro školy možnost formulovat obsah podpor) 
4. Kontrolní činnost projektové dokumentace - demotivující neustálé opravy oprav (požadovat nastavení 

podmínek od úrovně vyhlašovatele) 
5. Kompetence učitelů zvyšovat i v rámci oborového DVPP (práce na zařízení) - obnovit metodická sdružení 

na okresní a krajské úrovni (pod hlavičkou SSŠ Brno) 
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