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I. Základní charakteristika školy

a) Název školy, sídlo, právní forma

Základní škola, Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace
IZO: 102 179 867
Adresa: Kanice 135

664 01 Bílovice nad Svitavou
Telefon: 545 227 268
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) Ředitel školy

Mgr. Hana Mazancová
Kollárova 640
664 01 Bílovice nad Svitavou

d) Druhy a typy škol a školská zařízení

Základní škola IZO : 102 179 867
Školní družina IZO : 118 300 768
Školní jídelna IZO : 103 079 785

A. Úplné školy

Počet tříd
z tohoŠkolní rok

2008/09 celkem spec. vyrov.
Celkový počet žáků Počet žáků

na jednu třídu

1.stupeň 4 - - 65 16,25
2.stupeň 4 - - 53 13,25
Celkem 8 - - 118 14,75

V průběhu školního roku došlo k mírnému pohybu žáků: přišli 2 žáci z Babic nad Svitavou, 1 žák
z Bílovic nad Svitavou, 2 žáci se odstěhovali, proto se liší počet žáků oproti zahajovacímu výkazu
(k 30.9. 2008 – 117 žáků).

Počty žáků podle bydliště:
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Kanice 45
Babice nad Svitavou 37
Ochoz u Brna 13
Řícmanice 12
Březina 6
Bílovice nad Svitavou 4
Brno 1

Celkový počet žáků v 1.ročníku: 14

Počet žáků na učitele: 10,63

e) Celková kapacita školy a jejích součástí

Kapacita školy - 240 žáků
Kapacita školní družiny - 50 dětí
Kapacita školní jídelny - 200 jídel

f) Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření

Standardní výuka, bez zvláštního zaměření.

g) Plnění učebních osnov a učebních plánů

Zvolený vzdělávací program a jeho čj.

Název vzdělávacího
programu

Číslo jednací V ročníku

Otevřená škola 101/2007 1., 2, 3., 4. a
6., 7., 8. ročníku

Základní škola 16 847/96-2 9.ročník

Nadále tedy platilo rozhodnutí ředitelky školy ze dne 3.9. 2007, podle kterého je na Základní
škole Kanice vyučováno podle výše uvedených vzdělávacích programů s tím, že na celém 1. stupni
bude po dobu přechodného období ověřován model našeho školního vzdělávacího programu
Otevřená škola – viz. Rozhodnutí ředitelky školy o zařazení vzdělávacích programů č.j. 102/2007.

Využíváme tedy možnosti přizpůsobovat výuku tak, aby bylo možné realizovat záměry stanovené
v ŠVP v co nejširším měřítku a po skončení přechodného období plynule přejít na výuku ŠVP
v plném rozsahu.

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

Obec Kanice zastupují: p. Ivana Kolínková
p. Ivana Pernicová
Mgr. Radka .Kokojanová

Zákonní zástupci žáků: p. Kateřina Opletalová ( Kanice)
p. Hana Křížová ( Řícmanice )
Ing. Lenka Kabátová ( Babice nad Svitavou )

Pedagogičtí pracovníci: Ing. Alena Kovaříková
Mgr. Dana Pospíšilová
Mgr. Alena Repová

Předsedkyní byla zvolena Ing. Alena Kovaříková.

V tomto školním roce se uskutečnila dvě jednání, na kterých se školská rada věnovala
povinným a pravidelným činnostem – schvalování, projednávání, vyjadřování se k aktualizacím
dokumentace školy (školní vzdělávací program včetně příloh, výroční zpráva, aj.).

Je škoda, že se na školskou radu obrací se svými dotazy, ale i náměty pro činnost školy,
případně i s nabídkami pro spolupráci, stále jen velmi málo rodičů. Tím spíše je pak práce školské
rady převážně administrativní a formální. Na jarním zasedání prodiskutovávala p. ředitelka Mgr.
Hana Mazancová se školskou radou čím dál tíživější situaci s nedostačujícími vnitřními prostorami
školy pro rozrůstající se provoz, který vzešel ze zřízení úplného 1. stupně v ZŠ Kanice. Škola
potřebuje co nejdříve dokončit půdní vestavbu, a to je investiční činnost spadající do kompetence
zřizovatele školy. Ten žádosti školy zatím oddaluje z finančních důvodů.

Zápisy z jednání školské rady jsou uloženy v ředitelně školy a na požádání jsou přístupné všem.
O činnosti školské rady jsou rodiče též informováni prostřednictvím Školního zpravodaje.

i) Školní jídelna, která je součástí školy

Počet strávníků
Typ jídelny Počet Žáci ZŠ / děti

MŠ
Zaměstnanci

školy
ostatní

921 - úplná 167 99 / 24 16 na zač. roku 28,
nyní 24

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance naší školy a dále pro děti a
zaměstnance MŠ Řícmanice.

V rámci doplňkové činnosti zajišťujeme stravování pro důchodce a sociálně potřebné občany
Obce Kanice.

j) Počet pracovníků školní jídelny

Fyzické osoby 3 (vedoucí ŠJ, 2 kuchařky )
Přepočtení na plně zaměstnané 2,60 / 0,20 / 020
Silvie Dvořáčková Vedoucí ŠJ
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Zdena Navrátilová Kuchařka
Hana Procházková Kuchařka

Platy vedoucí ŠJ a kuchařky jsou hrazeny ze státních prostředků ( 2,60) a dále i z prostředků
obce 0,20 – pomocné práce, 0,20 rozvoz obědů ), protože zajišťují stravování pro cizí strávníky..

k) Počet správních zaměstnanců

Fyzické osoby 2 ( školnice / uklízečka / topič/ )
Přepočtení na plně zaměstnané 1,00 / 1,00 / 0,240

Eva Nekulová Školnice
Marie Keprtová Uklízečka
Pavel Malík Topič

Úklid školní budovy zajišťuje jedna uklízečka a školnice, která zároveň do konce ledna 2010
vykonávala funkci topiče. Od 1. Února 2010 topil pan Pavel Malík z Kanic.

k) Školní družina

Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů
2 50 2 / 1,267

Tereza Štouračová 1. oddělení
Mgr. Lenka

Vondrušková
2. oddělení

Školní družina je otevřena ráno od 6.45 hod do 7.30 hod, kdy vedoucí ŠD předává děti třídním
učitelům. Odpolední provoz je zajištěn od 11.30 hod do 16.30 hodin. V průběhu pravidelné činnosti
ŠD děti odcházejí do zájmových kroužků a do výuky ZUŠ Adamov, která při naší škole působí.

Z nedostatku prostorových možností je 1. oddělení školní družiny umístěno v učebně 1. ročníku
v přízemí. a 2. oddělení v další kmenové učebně 1. stupně. Ke svým činnostem má ŠD dále
k dispozici tělocvičnu školy, hřiště i celý areál, učebnu výpočetní techniky, hřiště před školou
a prolézačky u Obecního úřadu v Kanicích.

První oddělení , kde byly zařazeny děti z 1.-3. ročníku vedla paní vychovatelka Tereza
Štouračová ( ranní i odpolední provoz ). Druhé oddělení , určené pro žáky 4. a 5. ročníku, vedla
Mgr. Lenka Vondrušková z Ochozi u Brna – bylo určeno pouze pro odpolední provoz.

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 14 11,965
přepočt. prac.

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 12

PhDr. Zdeňka Blatná učitelka Č, D, Z, Pč
Ing. Jana Buřivalová učitelka,

koordinátor
EVVO

Př, N, Z, VkZ

Mgr. Kateřina Gronichová učitelka 1. st.
Mgr. Alena Jelínková učitelka 1. st.
Mgr. Hana Kalvodová učitelka A, Pč. VkZ
Ing. Alena Kovaříková Učitelka,

správce ICT
M, CH, Inf

Mgr. Martina Krupárová učitelka 1. st.
Mgr. Hana Mazancová ředitelka školy VkO, Vv
Mgr. Dana Pospíšilová učitelka 1. st.
Mgr. Alena Repová učitelka,

výchovná
poradkyně

Č, VoPo, Pč, Vv

Mgr. Libor Žanda učitel M, F, Tv

Kateřina Opletalová asistentka
pedagoga

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2009 / 10
nastoupili na školu: 0

3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří v roce 2009 / 10 nastoupili na
školu: 0

4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří v roce 2009 / 10 odešli ze školy: 1

5. Nepedagogičtí pracovníci: 0

6. Věkové složení pedagogických pracovníků

CELKEM Učitelé 11 / vych.ŠD 2 /
asist. ped. . 1

Věk Muži Ženy
Do 35 let 1 2 / 1
35-50 let - 5 / 1
Nad 50 let - 4
Pracující důchodci nepobírající důchod - 0
Pracující důchodci pobírající důchod - 0
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Celkem 1 11 / 2
Rodičovská dovolená - 0

Je potěšitelné, že pedagogický sbor je stabilizovaný a průměrný věk pedagogických
zaměstnanců je 42,07 let. Všichni učitelé splňují odborné i kvalifikační předpoklady, pouze
vychovatelka ŠD, paní T. Štouračová si musí svoji kvalifikaci dle výše uvedeného zákona doplnit.
Studium zahájila v září 2009.

V tomto školním roce nastoupila na naši školu Mgr. Kateřina Gronichová z Ochozi u Brna,
učitelka 1. stupně, učila na částečný úvazek, převážně hudební výchovu. Pracovní smlouva s ní byla
prodloužena na další období.

V druhém oddělení ŠD působila Mgr. Lenka Vondrušková z Ochozi u Brna, učitelka 1. stupně.
Její pracovní poměr skončil k 30. 6. 2010.

V tomto školním roce také nastoupila nová asistentka pedagoga paní Kateřina Opletalová
z Kanic, která splňuje kvalifikační předpoklady. A protože nám odbor školství Krajského úřadu
Jihomoravského kraje schválil asistenta pedagoga i na příští školní rok, byla pracovní smlouva p.
asistentky prodloužena i nadále.

11. 8. 2010 požádal o ukončení pracovní pracovního poměru p.uč. Žanda, jeho žádosti bylo
vyhověno.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

Datum /Akce Pořádající
organizace
/akreditace, č.
jednací

Cena Jméno účastníka

r. 2009
Specializační
studium EVVO

LIPKA, Brno ,
Lipová 20
Akred. MŠMT ČR
č.j. 11047/2007-25-
214
Ukončeno 3.2.2010

5 000,- ( 2800,-
spoluúčast)
zaplaceno již
v 03/2009

Ing. J. Buřivalová

Od září 2009
Doplňující studium
vychovatelství

MU Brno, PDf hradí účastník p.vych.T. Štouračová

Od 9.9.2009
Anglický jazyk –
Brána jazyků

SSŠ Brno,
Hybešova
Č.j. 27 389/2007-25-
573

1 870,- Kč Mgr. D. Pospíšilová

21.9.
Jak zprostředkovat
umění dětem

SSŠ Brno,
Hybešova
Akred. MŠMT ČR
č.j.
Č.25 688/2008-25-
551

zdarma Mgr. H. Mazancová

18.9. – 16.10.
Praxe – asistent

SSŠ Brno, Hybešova hradil účastník p. as. K. Opletalová
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pedagoga
24.9.
Vyhl. 50/78 Sb.

J.K. marketing 595,- Kč Mgr. L. Žanda

29.9.
Les ve škole

Sdružení Tereza 125,- Kč Ing. J. Buřivalová

5.10.
Seminář
vychovatelek ŠD

SSŠ Brno, Hybešova zdarma p.vych. T.
Štouračová

5.10.
Setkání školních
metodiků prevence

Sládkova 45 Mgr. A. Repová

6.10.
Seminář výchovných
poradců

SSŠ Brno, Hybešova Mgr. A. Repová

14.10.- 25.11.
Výchova ke zdraví

SVČ Lužánky
Akred. MŠMT ČR
č.j. 7571/2008-25-
142-2/04

1 100,- Kč Ing. J. Buřivalová

19.10.
Padesátá léta

SSŠ Brno,
Hybešova
21267/2009-25-431

PhDr. Z. Blatná

20.10.
Cesta ke kvalitě

NIDV, Brno, Křížová Mgr. H. Mazancová

4.11.
ACTIV konference

SOU Čichnova Ing. A. Kovaříková

5.11.
Konference KONEV

LIPKA, Brno ,
Lipová 20
Akred. MŠMT ČR
č.j.
21 402/2009-25-468

280,- Kč Ing. J. Buřivalová

6.11.
Jak na výuku
informatiky na ZŠ

SSŠ Brno,
Hybešova
Akred. MŠMT ČR
č.j.
Č.25 688/2008-25-
551

Ing. A. Kovaříková

10.11.
Batoh plný nápadů

FRAUS Mgr. A. Jelínková

Od 13.11.2009 –
18.1.2010
Kompetence VP

NIDV Brno, Křížová
22
Č.j. 14 131/2009-
25-323
Ukončeno 18.1.2010

1 540,- Kč Mgr. A. Repová

18.11.
Matematika a její
aplikace-

SSŠ Brno,
Hybešova
Akred. MŠMT ČR
č.j.
Č.25 688/2008-25-
551

Ing. A. Kovaříková,
Mgr. L. Žanda
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21.11.
PAU Velké Němčice

ZŠ Velké Němčice
Č.j. 23 113/2007-25-
517

2 160,- Kč Ing. J.. Buřivalová,
Mgr. A. Jelínková,
Ing. A. Kovaříková,
Mgr. M. Krupárová,
Mgr. H. Mazancová,
Mgr. A. Repová

23.11.
Jak pracovat s žáky
s SPU a žáky
nadanými

FRAUS zdarma Mgr. M. Krupárová

2.12.
Porada VP

SSŠ Brno, Hybešova zdarma Mgr. A. Repová

9.12.
Využití filmu ve
výuce Dějepisu

SSŠ Brno,
Hybešova
Akred. MŠMT ČR
č. 25688/2008-25-
551

zdarma PhDr. Z. Blatná

16.12.
Sdílení dobrých praxí
škol Jm kraje

SSŠ Brno,
Hybešova( ZŠ
Adamov )
Akred. MŠMT ČR
č.j. 7728/2008-25-
187

400,- Kč Mgr. H. Mazancová

3.2. 2010
Teorie a praxe
průřezového tématu
Environmentální
výchova

LIPKA
Akred. MŠMT ČR
č.j.
2964/2009-25-43

zdarma Ing. J. Buřivalová

8.2. 2010
EU peníze školám

zdarma Mgr. H. Mazancová

9.2.2010
Jazyk anglický

Nakladatelství… zdarma Mgr. D. Pospíšilová

24.2.2010
Čtenář – ohrožený
druh

SSŠ Hybešova
akred. MŠMT ČR
č. 25 688/2008-25-
551

zdarma Mgr. A. Repová

22.3.2010
Patří výpočty
v chemii na ZŠ – ano
či ne?

SSŠ Hybešova
Akred.MŠMT ČR
25 688/2008-25-551

Zdarma Ing. A. Kovaříková

26.3.2010
Povinnosti
vyplývající
z chemické
legislativy ve školství

SPŠCH Brno,
Vranovská 65
Akred.MŠMT ČR
Č.j. 14208/2009-25-
365

zdarma Ing. A. Kovaříková

30. 3. 2010-03-
31Tipy a triky
k aktivizaci ve výuce
cizích jazyků

SSŠ Brno,
Hybešova
Akred.MŠMT ČR
Č.j.
25688/2008-25-551

zdarma Ing. J. Buřivalová
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30.3. 2010
Country tance

SSŠ Brno,
Hybešova
Akred.MŠMT ČR
Č.j.
11323/2007-25-252

400,- Kč Mgr. K. Gronichová

18.3.-8.4.2010
Činnostní učení
v Prvouce 1.-3.
ročníku

Tvořivá škola,
Kamenná čtvrť,
Brno
Akred. MŠMT ČR
č.j. 19 548/2008-25-
448

702,- Kč Mgr. D. Pospíšilová

10.-11.4.2010 víkend
Bouzovsko-
udržitelný rozvoj
regionu

Lipka
Akred.MŠMT ČR
Č.j.
2964/2009-25-43

zdarma Ing. J. Buřivalová

15.4.2010
Finanční gramotnost
v Občanské výchově
a jiných předmětech

NIDV, Křížová 22
Akred.MŠMT ČR
Č.j.
25 351/2008-25-528

500,- Kč Mgr. H. Mazancová

5.5.2010
Specifika vzdělávání
dětí a žáků
s Aspergerovým
syndromem

APLA – JM o.s.,
Brno
Akred.MŠMT ČR
Č.j.
3154/10-25-14

650,- Kč
650,- Kč

Mgr. M. Krupárová
Mgr. A. Jelínková

19.5. 2010
Metodická
konference
„Strategické
plánování, tvorba
strategické koncepce
školy“

SSŠ Brno
Akred.MŠMT ČR
Č.j.
25688/2008-25-551

zdarma Mgr. H. Mazancová

20. 5. 2010
Artefiletika a
muzikoterapie aneb
umění zážitku

SSŠ Brno
Akred.MŠMT ČR
Č.j.
25688/2008-25-551

Mgr. A. Jelínková

4.6. 2010
Úvodní seminář do
problematiky práce
s interakt. tabulí

AutoCont Brno zdarma Mgr. M. Krupárová
Mgr. K. Gronichová

11.6. 2010
Schůzka metodiků
prevence

PPP Brno
Sládkova 45

zdarma Mgr. A. Repová

18.6. 2010
Úvodní seminář do
problematiky práce
s interakt. tabulí

AutoCont Brno
online kurz

zdarma Mgr. H. Mazancová
Ing. A. Kovaříková
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Kromě těchto kurzů je pro nás velmi důležitá a přínosná práce předmětových komisí na škole:
 komise 1. stupně – předsedkyní je Mgr. Alena Jelínková
 komise přírodovědná – předsedkyní je Ing. A. Kovaříková
 komise společenskovědní – předsedkyní je PhDr. Z. Blatná

dále využívání odborné pedagogické literatury a tisku:
 Učitelské noviny
 Rodina a škola
 Sport
 KAFOMET
 Řízení školy
 Historie živě
 Příroda
 Tvořivý Amos
 Informatorium pro ŠD
 Školství

a nezbytné samostudium všech pedagogických zaměstnanců.

V tomto školním roce dokončila p.uč. Buřivalová, koordinátorka environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty na naší škole, Specializační studium k výkonu specializovaných
činností v oblasti environmentální výchovy, které realizovalo středisko Lipka – Kolej Aleše
Záveského, Brno. Studium probíhalo dle Standardu pro výkon spec. činností ( MŠMT, č.j.
10 197/2005-22 a § 9 vyhlášky č. 317 ), v dotaci 250 vyučovacích hodin a zakončeno bylo v únoru
2010 závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce.

Doplňující studium zahájila v září 2009 na Pdf MU Brno vychovatelka školní družiny T.
Štouračová.
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III. Výsledky výchovy a vzdělávání

A) Celkové hodnocení a klasifikace žáků

Ročník Počet
žáků

Prospělo
s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují

1. 14 14 - - -
2. 11 10 1 - -
3. 12 11 1 - -
4. 5 3 2 - -
5. 23 14 9 - -

Celkem za I.stupeň 65 52 13 - -
6. 12 7 5 - -
7. 10 8 2 - -
8. 20 6 14 - -
9. 11 4 7 - -

Celkem za II.stupeň 53 25 28 - -
Celkem za školu 118 77 41 0 0

Nejlepší žáci jednotlivých ročníků byli oceněni přijetím u pana starosty Obce Kanice Ing.
Vladimíra Kalivody dne 28.6. 2010

1. ročník Jan Menšík
2. ročník Kristýna Pospíšilová
3. ročník Michal Menšík
4. ročník ------
5. ročník Natálie Pospíšilová
6. ročník Monika Řepová
7. ročník Kristýna Tejkalová
8. ročník Kristýna Kousalíková
9. ročník Jana Fišerová

Chování

Stupeň chování Počet Procento
2. 2 2,36
3. 0 0

B) Absence

Celkový počet zameškaných hodin 9 569
Průměr na jednoho žáka 81,09
Celkový počet neomluvených hodin na škole 5 hodin – 2 žáci
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C) Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce na 1.místě

Gymnázia / LyceaŠkolní rok
2009/2010 4-leté 6-leté 8-leté

SPŠ / SZŠ /
SOŠ SOU Celkem

Počty
přijatých

žáků
1 / 0 1 1 2 / 2 / 3 3 13

D) Počet absolventů ZŠ

Ročník Počet žáků %
9. ročník 11 100,00
nižší ročník - -
Celkem 11 100,00
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IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

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

V tomto školním roce provedla Česká školní inspekce v rámci kontrolní činnosti hodnocení
našeho školního vzdělávacího programu. Její doporučení jsme realizovali.
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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 ) 17 -

O uvolnění žáka z výuky dle § 50 odst. 2,
( školský zákon ) 2 -

O přijetí žáka k základnímu vzdělávání dle § 46,
§ 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1, zákona č.
561/2005 Sb. ( školský zákon )

11 -

O odkladu začátku povinné školní docházky dle
§37 a §165, odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004
Sb. ( školský zákon )

3 -

O opakování ročníku dle § 52 odst.5 zákona
č.561/2004 Sb. ( školský zákon ) - -

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 )

- -

O náhradním termínu hodnocení výsledků
vzdělávání žáka dle § 52 odst. 2 , zákona č.
561/2005 sb. ( školský zákon )

1

Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2009 / 2010: 14

Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2010 / 2011: 14
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V. Další údaje o škole

a) Doplňkové aktivity

Přednášky a besedy pro žáky
 Fashion party - nám. Svobody – IX. třída
 Výukový program „ Jak roste chléb“ a „Život v rybníce“ – LIPKA – 2. -5. roč.
 Cvičný poplach PO ve spolupráci s Jednotkou dobrovolných hasičů Kanice – evakuace

školy, přednáška hasičů
 Dopravní výchova BESIP – pro 3.,4. ročník – teorie, testy, dopravní hřiště, průkazy mladého

cyklisty
 Preventivní program primární prevence „ Děti ulice“ – podané ruce – 6. -7. roč.
 Návštěva IPS Brno – venkov – IX. tř.
 Veletrh SŠ – Výstaviště Brno – IX. tř.
 Výukový program pro Férovou školu „ Předsudky a lidská práva“ – 6. – 9. roč. – Mgr. L.

Obrovská z Ligy lidských práv
 Hudební výukový pořad „ Mladí maličkým“ – 1. -3. roč.

„ Zvonky Země“ – 4. - 9. roč.
 Výukový program o Indii – „Planeta Země „ -7. -9. roč.- v kině Scala v Brně
 Preventivní program „ Jeden svět na školách “ – Sál B. Bakaly v Brně – 9. roč.
 Mezinárodní konference k dopravní výchově v Praze – žáci 5. ročníku
 Výukový program Policie ČR , odd. Šlapanice , Mgr. L. Lustigová
 – „ Ohrožení dětí „ – 1. stupeň
 Výstava divadelních kostýmů v Letohrádku Mitrovských – 6. -9. roč.
 Výukový program „ Les čtyř ročních období“ – Jezírko – 4. - 6. roč.
 Výukový program „ Není dřevo jako dřevo „ – Jezírko – 7. - 8. roč.
 Preventivní program kurátorky Mgr. M. Hrubanové „ Povinnosti dětí a rodičů a případné

sankce při neplnění povinností“ – 7. – 8. roč.
 Návštěva MLK v Kanicích – 1. – 6. ročník
 Preventivní program „ Poznej svého psa“ – 1. stupeň – paní Kotková

Exkurze
 Žďár nad Sázavou, Muzeum knihy, Zelená hora, Škrdlovice – sklárny – 7. - 9. roč.
 ZOO Brno – 2. – 5. ročník – volná vstupenka za sponzorství tygra sumaterského

Kulturní a společenské akce
 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU v úterý 1. září 2009/2010 za přítomnosti

pana starosty ing. Kalivody , rodičů a žáků
 EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ – Egypt, Čína, Madagaskar, Japonsko - žákovské prezentace

- Beseda s majitelem Student Agency – panem Jančurou
- Žáci 2. stupně

 DEN ZVÍŘAT – 1. stupeň / ŠD
 Převzetí titulu FÉROVÁ ŠKOLA na MŠMT ĆR v Praze
 Divad. představení „ Ježibaby a ženichové“ – Divadlo B. Polívky – 1. -4. roč.
 DRAKIÁDA - i pro veřejnost na Nových Chocholkách
 STONOŽKOVÝ TÝDEN – týden pracovních aktivit – malování vánočních přání - na

konto hnutí Na vlastních nohou bylo odesláno 7.150,- Kč
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 Vánoční dílna – vánoční vazba, výroba dárků, výzdoba – všichni
 Divad. předs. „ Staré pověsti České „ – Sál B. Bakaly, Brno – 4.-6. roč.
 Vánoční rozhlasové relace připravili žáci 9. ročníku ( projekt Tradice )
 Mikulášská nadílka – zajistili žáci 9. ročníku
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 Vánoční besídka v hale školy – pro veřejnost, vystoupila i ZUŠ Adamov
 Rozsvícení vánočního stromu v Kanicích před OÚ
 Návštěva výstavy obrazů na ZŠ Bílovice nad Svit. – IX. tř.
 VÁNOČNÍ KONCERT v hale školy – vystoupili studenti konzervatoře - pro veřejnost
 Angl. divadlo „ Sen noci svatojánské“ – 7. -9. roč. – divadlo Barka
 Vítání nových občánků Kanic – vystoupili žáci 1. stupně
 Zápis do 1. ročníku – Z pohádky do pohádky, DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 Pěvecká soutěž KANICKÁ STAR - všichni
 JARNÍ KONCERT pro veřejnost v hale školy – vystoupili učitelé ZUŠ Adamov
 Barevný týden, Velikonoční dílna – velikonoční vazby, malování kraslic - DEN

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 DĚTSKÝ KARNEVAL i pro veřejnost ( sobota )
 Koncert ZUŠ Adamov
 „ Pošťácká „ – Mgr. I. Horáková – 1. - 6. roč.
 Divad. představení „ Gulliverovy cesty“ – divadlo Radost 1. - 4. roč.
 DEN ZEMĚ s Rajcem - PROJEKTOVÝ DEN i pro veřejnost
 KRAJINA KOLEM NÁS – pátý ročník výtvarné soutěže – za účasti veřejnosti
 DEN MATEK – vystoupení žáků školy, jarmark žákovských prací
 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v hale školy
 POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY – vernisáž, kulturní program, výstava prací žáků,

loutek a kostýmů v půdním prostoru školy – i pro veřejnost – týdenní akce
 KOUZELNÁ ŠKOLA – batikování a savování triček, spaní ve škole - pro zájemce
 DEN DĚTÍ – zábavné dopoledne ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Kanice –

s organizací pomohli žáci 9. ročníku
 Veřejné OBHAJOBY ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ žáků 9. ročníku
 Vystoupení žáků ZUŠ Adamov – i pro veřejnost
 Taneční soutěž – zástupci tříd
 Vydávání školního Zpravodaje – dvakrát ročně
 Přijetí nejlepších žáků školy u starosty obce Kanice
 Slavnostní ukončení školního roku 2009 / 2010 za přítomnosti rodičů, starosty obce Kanice

a zástupce SDH Kanice
 Poslední zvonění pro žáky IX. třídy

Sportovní akce
 KANICKÁ ROVINKA – závod horských kol – pro zájemce organizuje ŠD
 Návštěva haly BONGO v Brně – všichni
 LYŽAŘSKÝ KURZ v Jeseníkách – 7. -9. roč.
 BĚH kanickými lesy (sobota - organizuje TJ Sokol Kanice )
 Dopravní soutěž v areálu školy – testy, jízdy zručnosti
 KURZ PLAVÁNÍ pro žáky 1. – 4.. ročníku– Kraví hora v Brně
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Další akce
 CELOROČNÍ SBĚR PAPÍRU
 SBĚR POMERANČOVÉ KŮRY
 RECYKLOHRANÍ, Les ve škole, M.R.K.E.V
 Návštěva budoucích prvňáčků z MŠ Řícmanice v naší první třídě
 Sběr víček z PET lahví pro rehabilitační zařízení v Hrabyni
 Příspěvky do stonožkové knihy „OSMÝ DIV SVĚTA“
 Výtvarné práce a text do knihy „MĚSTA A OBCE OČIMA DĚTÍ“
 CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM – pravidelné čtení pro žáky 1.stupně – zapojili se vyučující i

maminky dětí
 PASOVÁNÍ prvňáčků na čtenáře

Školní vlastivědná putování
V letošním školním roce se uskutečnily následující školní výlety:

 STONOŽKOVÁ PRAHA – setkání stonožkových dětí na Julisce – 20. výročí hnutí Na
vlastních nohou a 10 let spolupráce s Armádou ČR – 7. – 9. roč.

 Zámek Rájec Jestřebí – 1. -2. roč. + MŠ Řícmanice
 Sportovní den v hale Bongo v Brně – 6. roč.
 TEAMBUILDING – Březová u Třebíče – 3. -5- roč. - týdenní akce
 Bouzov, Mladečské jeskyně – 6. - 9. roč.
 Znojmo, Vranov – 7. roč. – dvoudenní výlet

b) Účast školy v soutěžích a olympiádách

Soutěž Jméno, třída Umístění (okresní kolo)

Pythagoriáda J. Havlík,, V. Kovář , 6. r. Školní kolo
Zeměpisná olympiáda L. Kučerová, 7.r. Školní kolo

Cvrček P. Petlachová, 3.r. Školní koloMatematický
KLOKAN Klokánek R. Kovařík, F. Pospíšil, 5.r. Školní kolo

Benjamín V. Kovář, 6.r. Školní kolo
Kadet M. Černý,8.r., , R. Streit,9.r. Školní kolo

Přírodovědný
KLOKAN H. Blatný, 8.r. Školní kolo

Matematická olympiáda M. Řepová, 6.r.
A. Kalvoda, 7.r.

Školní kolo

Chemická olympiáda A. Podhorná, 9.r. Školní kolo
Malá biologická olympiáda M. Sova, 9.r. Školní kolo

Finanční gramotnost J. Havlík, 6.r. Celostátní soutěž, 6.
MÍSTO v okresním kole

Olympiáda z jazyka
anglického R. Galčan, 7.r. 2. MÍSTO v okresním kole
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Výtvarná soutěž „Vodní
hladina a její zrcadlení“

III.,IV.třída
Literární tvorba

Cena generálního ředitele
Povodí Moravy

L. Macourková, A.
Minaříková, Š. Pernicová, O.
Stehlík, M. Tichý, A. Vlková,

2.r.
M. Tejkalová, J. Kožnárek,

K. Opletalová, S.
Pancnerová, P. Petlachová,

D. Sehnal, 3.,4. r.
M. Řepová, T. Opletalová,

A. Kabátová, A.
Markytánová, M. Křížová,

6.r.
A. Kalvoda, 7.r.

Okresní kolo

Atletický trojboj G. Honková, V. Navrátilová,
J. Klíma, P. Učeň, 9.r.

3. MÍSTO – Stonožková
Praha

Dopravní soutěž A. Procházka, V. Tichý, 1.r.
M. Zachrdlová, D. Sehnal

3.r.
A. Petlachová, J. Starý, 5.r.

M. Krpeš, 7.r

Školní kolo

L. Kučerová, K. Tejkalová,
7.r.

K. Kousalíková, T.
Ševčíková, E. Nekulová, 8.r.

V. Navrátilová, 9.r.

Kniha vydaná naklad.
History – v jazyce českém a

anglickémKniha „ Města a obce očima
dětí“

A. Trávníček, P. Šnajdr, 7.r. Školní koloNej záložka do knihy A. Kabátová, 6.r.
Z. Sotonová Školní kolo

Dějepisná olympiáda

A. Kabátová, 6.r. 1. MÍSTO v okresním kole

K. Tejkalová, 7. r. 2. MÍSTO v okresním kole
VIII.tř. Čestné uznání za výtvarný

námět a zpracování v okr.
kole

Požární ochrana očima dětí

Čestné uznání ZŠ Kanice V okresním kole

Další zapojení do soutěží:
 Matematická soutěž Klokan – celostátní
 Přírodovědný Klokan - celostátní
 Výtvarná soutěž Spravedlnost očima dětí – org. Ministerstvo spravedlnosti
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 Výtvarná soutěž Svět netopýrů – org. Ministerstvo život. prostředí
 Výtvarná soutěž Zmrzlinový svět – spol. Twister
 SBĚR POMERANČOVÉ KŮRY - školní soutěž – Michaela Křížová, žákyně VI. třídy

nasbírala 6,65 kg sušené kůry
 SBĚR PAPÍRU – starý papír sbíráme ve škole celoročně ( třídíme odpad), zapojeni jsou i

naši spoluobčané, kontejner je vždy první víkend v měsíci přistaven u obecního úřadu a
výtěžek ze sběru je použit ve prospěch žáků školy. Do školy vozili starý papír pouze
sourozenci Anna a Antonín Vlkovi.

 SBĚR BATERIÍ – nejvíce nasbíraly K. Odstrčilová a M. Kokojanová z 5. ročníku
 DOPRAVNÍ SOUTĚŽ – dopravní testy absolvují všichni žáci školy, jízdy zručnosti žáci 1.

stupně
 ZDRAVÉ ZUBY – 1. – 5. ročník
 Školní kolo soutěže OVOZEL – doplněk programu OVOCE DO ŠKOL

Úspěchů našich žáků si ceníme o to více, že v porovnání s velkými školami máme vždy
omezený výběr soutěžících a mnohdy i nesrovnatelné podmínky pro práci.

c) Spolupráce školy s dalšími subjekty

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Kanice zastupuje nadále paní Hana Petlachová
z Kanic a spolupráce s ní je na velmi dobré úrovni. Stará se především o pokladní fond SRPŠ.
Z tohoto fondu je žákům hrazeno např. jízdné na různé soutěže, odměny za reprezentaci školy,
příspěvek na lyžařský kurz,... Pro žákyně, které se podílely na tvorbě publikace „ Města a obce
očima dětí“ zakoupilo Sdružení rodičů tyto knihy jako odměnu za pěknou reprezentaci a propagaci
školy a obce. Ve spolupráci s paní H. Petlachovou jsme také začali vystavovat výtvarné práce našich
žáků v knihkupectví Kanzelsberger v Brně, ul. Josefská.
O širší spolupráci z řad rodičů požádala ředitelka školy rodiče na začátku školního roku, ale zatím

se nikdo nezapojil.
Úpěšná spolupráce se ZUŠ Adamov pokračuje i nadále. O výuku v hudebních oborech -

flétna, kytara, klavír, zpěv a tanec je stále větší zájem. Ředitelka školy jedná s vedením ZUŠ
Adamov též o obnovení oddělení výtvarného.

Vážíme si dobré spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů Kanice, kteří pro naše žáky
i zaměstnance každoročně připravují cvičný požární poplach, odbornou přednášku a ukázku
hasičské techniky. Letos jsme tyto aktivity spojili se Dnem dětí a pan starosta nám v polní kuchyni
uvařil výborný guláš. Pan Láník nám každoročně zajišťuje pravidelnou revizi hasících přístrojů.

Hudební škola YAMAHA z Brna, která od září začala v naší škole výuku pod vedením
Mgr. K. Gronichové má obrovský úspěch a věříme, že tato aktivita bude i nadále pokračovat.

Nadále spolupracujeme i s Lesním podnikem Křtiny. Chlapci z 2. stupně opět vyráběli
ptačí budky – tentokrát je rozmístili přímo v areálu školy. Žáci se zdokonalili v práci se dřevem,
rozšířili si znalosti v oboru biologie a ochrany přírody. V rámci přírodovědných předmětů mohou
v dalších letech sledovat počet obsazených budek, druh ptactva,… Potěšilo nás, že na Den Země
s Rajcem, který jsme zorganizovali u Srnčí studánky v Kanicích, nás přišel podpořit Ing. Pavel
Mauer a naši práci ocenil.

Dobré vztahy nadále udržujeme i s Farním úřadem v Babicích nad Svitavou. Pan farář
Mgr. Jiří Paleček vyučoval náboženství na naší škole každý pátek odpoledne. Na kulturní
vystoupení vždy přijal naše pozvání pan děkan Tomáš Prnka ze Křtin.
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d) Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci

Bez dobré spolupráce s Obcí Kanice jako zřizovatele naší školy by nebylo možné zajistit
kvalitní chod celého školního provozu. Jsme spoluorganizátory různých společenských
i sportovních akcí, vzájemně si pomáháme.

Společně s Obecním úřadem v Kanicích zajišťujeme v hale naší školy koncerty význačných
hudebních těles pro veřejnost. Hala školy je obcí též využívána k setkávání s občany, konají se tu
veřejná zasedání obecního zastupitelstva, společenská setkání, volby. Společně s obcí pečujeme o
školní areál a pomáháme s ochranou životního prostředí (sbíráme starý papír, třídíme odpad,
podílíme se na úklidu obce, pomáháme odklízet odpadky podél komunikací do Babic nad Svit. a
Ochozi u Brna). Na školním hřišti obec buduje stále dokonalejší zázemí pro společenské akce
v obci (konají se tu hody, zábavy, sportovní soutěže…), letos přibyly i venkovní kuželky u skleníku.
Jsme rádi, že i my můžeme tento prostor využívat k našim kulturním aktivitám i k výuce .

Práce našich dětí (výtvarné, keramické, rukodělné) se snažíme ukázat co nejširší veřejnosti.
V hale naší školy průběžně vystavujeme vše, co děti tvoří – pořádáme jarmarky dětských prací, dny
otevřených dveří, výtvarné a pracovní dílny. Naše akce jsou navštěvovány rodiči především žáků
1. stupně , ale i našimi spoluobčany.

TJ Sokol v Kanicích využívá školní tělocvičnu k pravidelným cvičením a sportovním
turnajům každý den v týdnu. Na školním hřišti a v tělocvičně se konají různé sportovní soutěže,
například soutěže ve stolním tenisu, fotbalová utkání, okresní soutěž „Běh kanickými lesy“, Den
dětí, . . .

Žáci a učitelé připravují příležitostná kulturní vystoupení - vítání občánků v Kanicích, mezi
další zdařilé akce patří rozsvícení vánočního stromu v Kanicích, oslava ke Dni matek, relace
do obecního rozhlasu, ředitelka školy píše Kroniku narozených dětí, v závěru školního roku se koná
přijetí nejlepších žáků školy u starosty Obce Kanice.

Sbor dobrovolných hasičů Kanice pro nás připravil simulované požární cvičení s úplnou
evakuací školy, ukázku hasební techniky, ukázku činnosti oddílu mladých hasičů a malou přednášku
– jak se chovat v případě požáru. Žáci měli možnost si vyzkoušet účinnost práškového hasicího
přístojer v praxi. S velitelem SDH Kanice společně řešíme pravidelné revize hasicích přístrojů a
kontrolu celého objektu. V rámci protipožární výchovy jsme se opět zúčastnili okresního kola
výtvarné soutěže Hasiči očima dětí a opětovný úspěch našich žáků nás potěšil.

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

Spolupráce s PPP
 Oblast diagnostiky SPU, SPCh, integrace
 Přešetření žáků, u kterých SPU a SPCh byly diagnostikovány
 PPP Hybešova, Zachova a Kohoutova Brno
 SPC Brno – Štolcova OPD Brno - venkov
 Spolupráce s NIVD, pobočka Brno, Křížová 22
 Nabídky vzdělávacích kurzů pro učitele
 MŠ Sněhurka, Brno – Vinohrady- logopedická péče

Spolupráce s OPD
 Konzultace s kurátorkou paní Fišnarovou
 Konzultace s Mgr. M. Hrubantovou
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Úřad práce Brno-venkov
 Paní Knězková – program pro žáky IX.. ročníku o možnostech studia na SŠ

Policie ČR
 Obvodní oddělení policie ČR Šlapanice
 Mgr. Lenka Lustigová

Vysoké školy
V letošním roce u nás také absolvovala praxi studentka 5. ročníku katedry Občanské

výchovy PdF MU Brno Blanka Černá – v předmětu Výchova k občanství u paní ředitelky Mgr. H.
Mazancové.

Dále Mgr. M. Devátová, studentka 4. ročníku katedry psychologie FF MU Brno v období
leden až březen prováděla v rámci diplomové práce výzkum v šestém ročníku. Výzkum se týkal
tématiky preventivních programů a jejich vlivu na třídní kolektiv.

Vysoké školy, zpravidla PF MU Brno, MZLU Brno a PF Olomouc, nabízejí vzdělávací kurzy
pro učitele, kterých také dle možností využíváme.

f) Zapojení školy do projektů

Na začátku školního roku 2009 /2010 nás potěšila zpráva, se nám podařilo získat titul Férová
škola. Certifikát převzala ředitelka školy a p.uč. Kovaříková 6. 10. 2010 na MŠMT ČR v Praze.

Férová škola vychází ze tří základních principů:
• dodržování lidských práv
• zabránění diskriminaci žáků a rodičů
• podpora integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školách

V této oblasti nadále spolupracujeme s organizací Ligy lidských práv v Brně. Naše názory,
zkušenosti a postřehy byly publikovány v týdeníku Schools Education, v Extra Ligových novinách a
v časopisu Moderní obec. V prosinci 2009 realizovala Mgr. L. Obrovská na naší škole výukový
seminář pro žáky 5. – 9. ročníku na téma „Předsudky a lidská práva“.

Pevně věříme, že se nám podaří udržet stávající hodnoty a titul nám bude i nadále náležet.

I v letošním roce jsme absolvovali nabízená školení pro psaní projektů a o možnosti
využívání prostředků z evropských strukturálních fondů.

Podali jsme grantový program NA ZELENOU Bezpečné cesty do školy. Po bližší
konzultaci s vypisovatelem těchto grantů Nadací partnerství jsme zjistili, že náš projekt byl stejně
dobrý jako ostatní, ale neměli jsme šanci uspět, protože jsme venkovská škola a zde není
předpoklad složitých dopravních situací. Přednost dostaly městské školy.

Dále jsme požádali o nadační příspěvek Nadaci ČEZ, která vypsala grantové řízení Oranžová
učebna. Podali jsme tři žádosti, ale opět jsme neuspěli. Po odeslání žádostí společnost ČEZ změnila
výběrová pravidla a záleželo na hlasování veřejnosti pro daný projekt. I když jsme požádali rodiče a
širokou veřejnost, vůči velkým školám jsme byli ve značné nevýhodě. Cítíme to jako velkou
nespravedlnost a nerovnost šancí.

Začátkem června jsme podali žádost do rozvojového programu Vybavení škol pomůckami
kompenzačního a rehabilitačního charakteru, který vypsalo MŠMT ČR. Výsledek výběrového
řízení měl být znám do konce srpna 2010.



24

Zapojili jsme se do programu 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
operačního programu vzdělávání pro konkurence schopnost. Žádost na tzv.“ŠABLONY“
jsme odeslali na MŠMT ČR 22. 6. 2010. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 1600/21/7.1.4/2010 na
úhradu výdajů souvisejících s realizací výše uvedeného projektu ve výši 800 293,- Kč naše škola
obdržela 26. 8. 2010. Projekt bude realizován v následujících dvou školních letech.

g) Mezinárodní spolupráce

Navázat spolupráci s některou zahraniční školou se nám zatím nedaří.

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
specifickými vývojovými poruchami. 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 škálu 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 interaktivní tabulí.
Důležité je doplňování školní knihovny odbornou literaturou.
Žáci 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 krmítek pro ptáčky.
Učíme žáky žít ekologicky – projekty a akce EVVO.

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.
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ch) Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

V péči o tyto žáky 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. , o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
Ke kompexní práci výchovné poradkyně na ZŠ Kanice je kromě činností dané školskou legislativou
důležitý včasný monitoring dětí, které mají problémy s výukou či chováním. Při práci s dětmi s
poruchami učení je sledování chování žáka přinejmenším stejně důležité, jako sledování úrovně
vědomostí a dovedností. Je nezbytné, aby po celou dobu docházky byla dětem se specifickými
vývojovými poruchami učení věnována speciální péče. V naší škole tuto péči zajišťujeme těmito
formami:

- Individuální přístup v rámci běžné třídy základní školy.
- Reedukace vyškoleným učitelem v dyslektickém kroužku
- Vypracování individuálního výukového plánu na základě doporučení PPP
- Umožnit i těmto dětem vyniknout

Po stanovení diagnózy specifické vývojové poruchy v PPP je třeba zvážit, který typ péče bude pro
dítě nejpřijatelnější. Nejlehčí formy poruch učení je možné napravovat přímo v rámci běžného
vyučování. Důležitá je reedukace v dyslektických kroužcích a pro dítě se závažnějším stupněm
poruch učení i chování je vypracován individuální plán, kde jsou upřesněny jednotlivé kroky (forma
a frekvence nápravy, obsah nápravy aj.). Je důležité, aby s individuálním plánem byli seznámeni jak
rodiče a žák, tak i všichni vyučující daného žáka a aby respektovali daná doporučení.
Na naší škole bylo ke dni 30. 6. 2010 vyšetřeno 45 žáků, u nichž byly diagnostikovány vývojové
poruchy učení nebo chování, ale také kombinace obojího. Z celkového počtu 118 žáků naší školy to
je téměř 38 %. Všichni tito žáci pracují v dyslektických kroužcích, a to jak na I., tak na II. stupni
školy.
Z počtu 45 vyšetřených žáků v PPP je na škole integrováno 8 dětí.

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

i) LVVZ, plavání, teambuilding

Lyžařský kurz proběhl ve dnech 31. 1. – 6. 2. 2010 v Beskydech, Dolní Bečva, penzion
Rozpité. Kurzu se zúčastnilo 20 žáků školy. Lyžařský areál se nacházel asi 10 km od chaty, ale
majitel lyžařského střediska každý den posílal pro lyžaře zdarma skibus. Sněhové podmínky byly
vynikající, všechny děti se naučily sjíždět svah, vyjíždět na vlecích, povedlo se zdokonalit i
předchozí dovednosti. Vedoucí kurzu byl Mgr. L. Žanda, instruktory Mgr. P. Hradský a pan
Čábelka.

Školní kurz plaveckého výcviku v rozsahu 20 hodin pro žáky 1. – 4. ročníku ( 39 žáků )
probíhal vždy v pondělí v plavecké škole SKP Kometa Brno na Kraví hoře, vždy od 10.00 do 12.00
hodin. Od školy se odjíždělo v 9.15 hodin, návrat byl okolo 13. 00 hodiny. Kurz byl zahájen 8. 3.
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2010 a ukončen 17. 5. 2010. Přístup instruktorů k žákům byl velmi pěkný a výcvik byl veden
kvalitně. Letos žáci absolvovali 20 výukových hodin.

Náklady na dopravu platili rodiče, SRPŠ přispělo částkou 500,- Kč. Výcvik a pronájem
bazénu hradila škola.

Děti doprovázely Mgr. A. Jelínková, Mgr. D. Pospíšilová, Mgr. M. Krupárová, asis. pedag.
K. Opletalová.

Teambuilding – ozdravný pobyt v RS Březová u Třebíče se zúčastnilo 33 žáků 3.,4. a 5.
ročníku ve dnech 14. – 18.6. 2010. Doprovod zajišťovaly Mgr. A. Jelínková, PhDr. Z. Blatná a
asist. pedag. K. Opletalová.

Celou akci lze hodnotit jako úspěšnou, nedošlo k žádným organizačním problémům.
Plánovaný program byl rozšířen o návštěvu rozhledny Babylon u Kramolína, z autobusu děti zhlédly
jadernou elektrárnu Dukovany a přehradu Dalešice s vodní elektrárnou.

Program sestavený organizací STAN byl v celém rozsahu splněn, došlo jen k přesunu
některých aktivit na jiný čas či den z důvodu deště. Veškeré činnosti žáci plnili s nadšením a
připlatili si ještě trampolínky. Žáci byli rozděleni do dvou skupin, teamové hry měli často společně,
ale outdoorové aktivity měli samostatně. Instruktory měli všichni v oblibě, také se setkali
s instruktorkou Petrou z minulého pobytu.

Mimo základní program tvořili žáci ve skupinkách kroniky pobytu v RS Březová a měli soutěž
v udržování pořádku. Tuto soutěž jsme rozšířili i na jednotlivce. Na závěr akce byli všichni žáci
oceněni diplomy, které si vyrobili v informatice, drobnými sladkostmi a věcnými maličkostmi.

Tento kurz byl proti předchozímu náročnější. Možná to bylo širším věkovým rozsahem
účastníků. Je ale jisté, že společně prožitých pět dnů bez rodičů a mimo školu nenahradí žádná jiná
aktivita realizovaná na půdě školy.

j) Děti i dospělí pomáhají

Žáci, učitelé a zaměstnanci školy
• již 15 let pomáhají STONOŽCE ( letos 7.150,- Kč ) ,
• 8 let přispívají na chov TYGRA SUMATERSKÉHO v brněnské ZOO ( letos 4 000,- Kč ),
• Zakoupením reflexních pásků a bločků pomohli i občanskému sdružení ŽIVOT DĚTEM

( částkou 2 951,- Kč ).
• • Sběrem víček od PET lahví pomáháme dlouhodobě nemocným v rehabilitačním středisku

v Hrabyni – v této oblasti spolupracujeme se SZŠ Grohova, Brno

Všem dárcům patří upřímné poděkování.
Za sponzorství tygra sumaterského škola obdržela 2 volné skupinové vstupenky do ZOO, které
budou využity na podzim 2010.

k) Výpočetní technika

Provoz a rozvoj ICT se v naší škole řídí zpracovaným ICT plánem. Udržení potřebného
počtu počítačů se však daří pouze díky opakovaným darům České Spořitelny, a. s., pobočka Brno.
Škola měla ve škol. roce 2009/2010 1 učebnu výpočetní techniky, ve které bylo celkem 18 PC a 1
dataprojektor, který bohužel vykazuje opakované technické problémy s přehříváním a vypínáním
(odborná firma však v přístroji neshledala závadu, provedla běžný servis a potvrdila vypínání
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projektoru při zavěšení u stropu). Ve všech učebnách je minimálně 1 počítač s připojením
k internetu. V odborné učebně fyziky a chemie je interaktivní tabule + dataprojektor.

Vyučující mají k dispozici počítač a příslušenství ve sborovně, dále mohou využívat
výpočetní techniku v kterékoliv učebně.

Programové vybavení se v letošním školním roce nezměnilo. Na počítačích je nainstalováno
více než 40 titulů vzdělávacího software. Programové vybavení je přiměřeně a účelně využíváno –
více však na druhém stupni. Žáci měli opět možnost využít e-learningového portálu Škola za školou
(obsahuje zejména procvičovací aktivity k učivu pro žáky 2. stupně).

Všechny počítače ve škole jsou připojeny k internetu technologií WiFi s dostatečnými
parametry rychlosti připojení. Tuto službu zajišťuje pro školu firma TS Hydro spol. s.r.o., Kanice
116, zastoupená Ing. Petrem Ševčíkem. V oblasti údržby serveru a školní sítě spolupracujeme s
externím administrátorem sítě Ing. Lukášem Pernicou. Z důvodu jeho dlouhodobého zahraničního
pobytu nám o prázdninách pomohl s přeinstalováním počítačů Martin Kovařík z Ochozi u Brna,
student VUT Brno.

Funkci školního metodika ICT nadále vykonává Ing. Alena Kovaříková, která zároveň
pečuje o webové stránky školy.

l) Environmentální výchova, Recyklohraní

Ve školním roce 2009/2010 byl na Základní škole Kanice vypracován dlouhodobý i roční
plán environmentální výchovy. V rámci tohoto plánu byly vyhodnoceny možnosti práce na naší
škole v oblasti EVVO. Do zpracování ročního plánu se zapojili všichni učitelé ZŠ a dlouhodobý
plán vytvořila koordinátorka EVVO Ing. Jana Buřivalová spolu s vedením školy.

Environmentální výchova je v ŠVP začleněna jako průřezové téma do většiny předmětů a
není vyučována jako samostatný předmět. V průběhu školního roku se žáci zapojili do soutěží
„Přírodovědný klokan“ a „Malá biologická olympiáda“, také pracovali v rámci projektů „Les ve
škole – škola v lese“ a „Recyklohraní“. Na prvním stupni pracoval Přírodovědný kroužek.

Koordinátorka EVVO absolvovala „Specializační studium k výkonu specializačních činností
v oblasti environmentální výchovy“, dále semináře „Školní program EVVO“ a „Bouzovsko –
udržitelný rozvoj regionu“ z cyklu „Teorie a praxe průřezového téma environmentální výchova“.

Žáci prvního stupně absolvovali výukový program „Život v rybníce“ a „Jak roste chléb“ ve
středisku Lipka. Žáci druhého stupně absolvovali výukový program „Les čtyř ročních období“ a
„Není dřevo jako dřevo“ ve středisku Jezírko. V rámci pracovních činností vyráběli žáci 8. a 9.
ročníku ptačí budky, které pak rozmístili v areálu školy. V rámci oslav ke Dni Země jsme se zapojili
do projektu Sdružení Tereza „Otvírání studánek s Rajcem“, v rámci kterého žáci naší školy uklidili
část lesa, okolí studánky a část obce Kanice. Za tento projekt získala naše škola odměnu 5000,- Kč.

V letošním školním roce jsme také sbírali sušenou pomerančovou kůru, do výkupny jsme
odevzdali skoro 30 kg sušené kůry. Také pokračujeme ve sběru papíru a nadále třídíme odpad.

Základní škola Kanice přispěla v březnu 2010 na chov tygra sumaterského částkou 4000,-
Kč. ZOO Brno nás odměnila dvěma volnými skupinovými vstupenkami, každá vstupenka je pro 30
dětí.

Roční plán EVVO byl plněn podle plánu, žáci podle možností pracovali na pozemku a ve
skleníku, i když počasí nebylo moc příznivé. Pokračuje práce na naučné stezce „Keře“, jehož
dokončení je plánováno na příští školní rok. V rámci dlouhodobého programu pro vytvoření lepšího
zázemí pro výuku přírodovědných oborů a pro vytvoření přírodovědného kroužku i na druhém
stupni bude třeba získat více financí za tímto účelem.
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ZŠ Kanice je již druhý rok zapojena do Recyklohraní, v rámci tohoto projektu žáci pracují
na různých úkolech týkajících se třídění odpadů. V letošním školním roce pracovali na zadaných
úkolech žáci 2. – 9. ročníku. Byly to například práce na téma Cesta odpadů, Světlo, Ideální
elektrospotřebič. Za dobře vypracované projekty jsme získali body. Další body jsme získali např. za
sběr vyřazených baterií, také za sběr elektrospotřebičů. Tyto body jsme vyměnili za hru stolní
fotbálek, kterou mohou všichni žáci využívat o přestávkách i ve svém volnu v hale školy.

V současné době již máme na kontě dalších 1906 bodů, takže v příštím školním roce
budeme pokračovat.

m) Ochrana člověka za mimořádných událostí

V druhém pololetí školního roku 2009/2010 byla Ochrana člověka za mimořádných událostí
na prvním stupni zařazena průběžně do výuky. Na druhém stupni byla zařazena v předmětech
zeměpis (9. třída a 6. třída – Živelné pohromy, Přírodní katastrofy) a výchova ke zdraví (8. třída a 7.
třída – První pomoc, Integrovaný záchranný systém). Zápis o výuce je uveden v třídních knihách.
Při výuce byla použita příručka pro učitele.

Dne 1. 6. 2010 proběhl v naší škole cvičný požární poplach včetně názorné ukázky hašení
s výkladem, při kterém zasahovala Jednotka dobrovolných hasičů Obce Kanice. Hasiči také
připravili pro naše žáky zajímavý program, mimo jiné nám uvařili v polní kuchyni dobrý oběd.

V rámci programu ke Dni dětí si žáci 9. třídy připravili otázky týkající se první pomoci a
radili dětem jak postupovat při poskytování první pomoci.

n) Dopravní výchova

Celoškolní dopravní projekt BEZPEČNÁ CESTA měla dvě části.
V dubnu proběhla ve všech třídách 1. stupně beseda o dopravních předpisech se zástupci Policie

ČR - Šlapanice.
V květnu byla zahájena druhá část projektu akcí organizovanou regionálním pracovištěm BESIP

pro Jihomoravský kraj. Výuka dopravní výchovy byla zaměřena na III. a IV. třídu. Z důvodů
deštivého počasí nemohla proběhnout praktická část na školním hřišti.

V červnu proběhlo testování ve znalosti dopravních předpisů na PC - pro všechny žáky školy.,
po té následovaly jízdy zručnosti pro žáky 1. stupně.

o) Absolventské práce žáků 9. ročníku

Na naší škole již tradičně – už sedmým rokem – žáci 9. ročníku končí povinnou školní
docházku vypracováním závěrečné povinné absolventské práce. Jejím cílem je, abychom ověřili, jak
žáci dokážou získané dovednosti, vědomosti a znalosti samostatně uplatnit, jak dokážou propojit
poznatky s vlastními možnostmi. Všichni žáci práce odevzdali a na veřejných prezentacích také
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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. Rozmanitost témat nám umožnila nahlédnout i do oblasti
osobních zájmů žáků. Vzhledem k nízkému počtu žáků 9. ročníku bylo možné obhajoby zvládnout
za jeden den. Na své mladší spolužáky se přišlo podívat i několik našich bývalých žáků a celý den
proběhl v příjemné a klidné atmosféře.
.

Absolventské práce jsou uloženy v archivu školy a je možné si je kdykoliv prohlédnout.

p) Celé Česko čte dětem
Naše Základní škola Kanice se zapojila do celostátního projektu Celé Česko čte dětem.
Projekt vznikl proto, abychom si všichni uvědomili, že pravidelné předčítaní má pro

emocionální vývoj dítěte a formování jeho návyku číst si v dospělosti obrovský význam. Pravidelné
hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o
vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné čtení
vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou. Ovšem nejde jen
o čtení. Jde o mnohem více. O emoce. O společné sdílení času. O pohlazení. O pocit dítěte, že
rodič právě teď patří jen jemu a že je důležité a milované. Právě kniha může být tím pojítkem, díky
kterému se táta a dítě nebo máma a dítě vydají společně do světů, kde nic není nemožné. Celé
Česko čte dětem oslovuje rodiče, učitele a jiné dospělé z nejbližšího okolí dítěte. Více na
www.celeceskoctedetem.cz

Zájemcům z řad dětí jsme v naší škole 1x týdně předčítali z knížek a povídali si s nimi o
dětské literatuře. Do projektu se zapojila paní ředitelka Mgr. H. Mazancová, vyučující naší školy
Ing. J. Buřivalová, Mgr. A. Repová, Mgr. M. Krupárová a rodiče, maminky na MD, paní Hrabalová,
pí Minaříková, pí Polanová a pí Tomková, kterým patří naše poděkování.

Četli jsme si vždy v úterý od 12,30 do 13 hodin. Zájemců - posluchačů bylo v průměru
kolem deseti, převážně děti z 1., 2. a 3. třídy naší školy.

Přečetli jsme si knihy Pinocchio, Ferda mravenec, Paní Láry Fáry, Byla jedna koťata,
Veverka a malý nosorožec, Dumbo a poslední byla kniha Tuláček liška, známá také z televizních
Večerníčků. Knihy si děti volily vždy z několika nabízených, některé jsme přečetli celé, z jiných
pouze vybrané kapitoly.

Všechny knihy se dětem líbily a doufáme, že nám přibudou noví vášniví čtenáři, pro které
je čtení radost a každodenní potřeba.

Na závěr této akce proběhlo 29.6. 2010 v hale naší školy při slavnostním zakončení
školního roku také pasování žáků 1. ročníku na čtenáře. Na památku obdrželi knihu Dědeček
Večerníček.
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q) Kroužky při ZŠ

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků
Keramický 2 27
Dyslektický 5 45
PC hrátky 1 12
Psaní na PC 1 14
Pěvecký 1 15
Cvičení z matematiky 1 9
Cvičení z Čj 1 11
Přírodovědný 1 20
Jazyk německý 1 8
Cvičení z jazyka českého 1 8
Anglická konverzace 1 9
Basketbal 1 13
Rukodělný - Šikulky 1 18
Míčové hry 1 16
Časopis 1 8
ZUŠ Adamov Oddělení hudební – 3

Oddělení taneční - 1

Poděkování patří všem vyučujícím, kteří zájmové kroužky vedli, paní K. Opletalové, která vedla
Šikulky a MGr. Hrabalová za vedení Anglické konverzace.

r) Zdravé zuby

Naše škola se i letos aktivně účastnila projektu ,,Zdravé zuby“, který je určen žákům
1. stupně. Tento projekt probíhá celorepublikově. Jeho cílem je podpora preventivních zubních

prohlídek u dětí a snaha o zvýšení zájmu v péči o svůj chrup. Podmínkou účasti v soutěži bylo
absolvovat preventivní prohlídku u stomatologa a zodpovědět soutěžní otázku

Součástí projektu byly pracovní listy, diferencované podle ročníků, prostřednictvím nichž si
žáci opakovali a osvojovali nové informace týkající se chrupu. Vyplňováním pracovních listů se
zabývali všichni žáci 1. stupně.

Část z nich se účastnila i druhé části projektu, což byla preventivní prohlídka u svého
stomatologa, který prohlídku potvrdil razítkem a podpisem na kartičku pro zdravé zuby. Děti
následně doplnily na kartičku svůj odhad – ,,Kolik dětí pošle v letošním školním roce potvrzené
kartičky do soutěže“. Vyplněné kartičky byly zaslány organizátorovi projektu.

Děti, které se svým odhadem nejvíce přiblíží skutečnému číslu došlých kartiček, budou na
začátku následujícího školního roku organizátorem akce odměněny. Všechny děti, které se
zúčastnily, alespoň jedné části projektu, dostaly na konci školního roku diplom.
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s) Ovoce do škol

Naše škola se přihlásila do projektu ,,Ovoce do škol“, který začal celostátně probíhat od
března tohoto roku. 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 je pokusit se alespoň částečně změnit stravovací návyky dětí a tím omezit
narůstající trend obezity.

Děti dostávaly ve škole dvakrát týdně zdarma čerstvé ovoce, zeleninu a zeleninové šťávy.

Ze strany školy probíhal tzv. podpůrný program - začlenění informací o zdravém životním stylu
do výuky, spolupráce s rodinou (monitorování zdravých ovocných či zeleninových složek svačin
dětí). Děti si pojmenovaly tento projekt zkratkou ,,Ovozel“. Na každý měsíc dostávaly průkazku
s různými obrázky ovoce a zeleniny. Za zdravou svačinku si vybarvovaly vždy jeden obrázek. Na
konci školního roku byly všechny aktivně zapojené děti odměněny diplomem a drobnou odměnou.

NAŠI LASKAVÍ SPONZOŘI

Česká spořitelna, a.s. Brno Počítačové sestavy do učebny VT
RNDr. P. Kavan, CSc. , SPIRIT MEDICAL 20 000,- na učební pomůcky
Vodárenská a.s., Soběšická Brno 2 000,- Kč na učební pomůcky
Manželé Minaříkovi, Kanice Krmení pro domácí mazlíčky, ušití návleků na

boty
Ing. M. Stejskal, Bílovice nad Svitavou Počítačová sestava

Elektronická stavebnice
Bc. P. Nešpor, Kanice LCD monitor

5 000,- Kč na učební pomůcky
Pan P. Ševčík, Babice nad Svit. Aranžovací materiál
Pan Z. Zukal, Bílovice nad Svitavou Výroba a montáž stojanů na kola

Kovová konstrukce zábradlí do šaten
Pan J. Kožnárek, Kanice Úprava dveří

Počítač
Dřevěná madla k zábradlí do šaten

Rodina Drahovzalova, Babice nad Svitavou 1 000,- Kč ( knihovna, ŠVP )
HARTMANN RICO a.s., Veverská Bítýška 5 000,- Kč na učební pomůcky
Pan M. Tejkal, Babice nad Svitavou 10 000,- Kč - nákup linolea, jeho pokládka a

olištování v nové učebně u tělocvičny
Rodina Vlkova, Řícmanice Křídlo Petrov
Rodina Polanova, Kanice Pódium pro kulturní vystoupení žáků do haly

školy

Všem dárcům, i těm, kteří nechtějí být jmenováni, moc děkujeme a jejich pomoci si nesmírně
vážíme.
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VI. Zhodnocení a závěr

Školní rok 2009/2010 byl opět velmi náročný po stránce výchovně vzdělávací i organizační,
ale mohu říci, že náš celoroční plán se nám podařilo naplnit a v mnohém i překročit.
.

Slavnostní zahájení školního roku 2009/2010 proběhlo v úterý 1. září 2009 v hale školy
za přítomnosti žáků, rodičů, učitelů a správních zaměstnanců. Tradičně naše pozvání přijal pan
starosta Obce Kanice, Ing. V. Kalivoda a pan místostarosta pan Lukáš Láník.

Školní vzdělávací program Otevřená škola jsme na na 1. stupni realizovali v plném rozsahu
a na 2. stupni do 8. ročníku. Výuka byla obohacena o celou řadu velmi kvalitních a přínosných
výchovně vzdělávacích akcí, projektových dnů. Z celkového počtu 118 žáků dosáhlo 77 žáků
vyznamenání, mnoho žáků se aktivně pod vedením svých učitelů zapojilo do organizovaných
soutěží a byli úspěšní. Máme radost, že i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, pokud dbají
rad a pokynů svých učitelů, dělají obrovské pokroky. Co nás ale nadále trápí – je vysoká absence
našich žáků a jsme toho názoru, že častá a mnohdy zbytečná absence negativně ovlivňuje konečné
školní výsledky.

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 a také to, že mnohá školení si vyučující částečně platili
z vlastních prostředků, protože nízký rozpočet školy nás značně omezuje právě v čerpání prostředků
na další vzdělávání pedagogů. Paní učitelka Buřivalová úspěšně ukončila Specializační studium
EVVO , paní vychovatelka T. Štouračová započala studium vychovatelství na PdF MU Brno.

Po zkušenostech s prací dle našeho ŠVP ZV „ Otevřená škola“ jsme dospěli k názoru, že
bude prospěšné udělat jisté úpravy – všichni vyučující doplnili ročníkové výstupy, do učebního
plánu byla na přání rodičů zařazena výuka jazyka anglického již od první třídy, prováděli jsme
úpravu našeho školního řádu a klasifikačního řádu, zabývali jsme se autoevaluací školy. Dle
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se od 1. 9. 2010 Rámcový vzdělávací program
pro základní vzdělávání doplňuje o Etickou výchovu a Finanční gramotnost. Naším úkolem bylo
zakomponovat tato nová témata do našeho ŠVP ZV „Otevřená škola“. Všem učitelům patří
poděkování za zpracování podkladů. Kompletací všech materiálů se zabývalo užší vedení školy -
Mgr. H. Mazancová, Ing. A. Kovaříková, Mgr. A. Repová i o prázdninách.

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 žáků ve dvou odděleních. Paní vychovatelky
připravovaly po celý rok pro děti bohatý a rozmanitý ranní i odpolední program. Prostorové řešení
naší školy nám zatím neumožňuje vyčlenit samostatnou místnost pro činnost školní družiny, ale
snažíme se hledat přijatelné 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, naší žádosti bylo vyhověno.

Poděkování patří našemu zřizovateli Obci Kanice, zejména Ing. V. Kalivodovi, starostovi
obce a místostarostovi panu L. Láníkovi za podporu školy, za vstřícné řešení provozních problémů
a za péči o školní budovu a areál.

Bohužel se stále nedaří dokončit půdní vestavbu školy, abychom měli více prostoru pro
výuku i výkon našich doplňkových aktivit. Proto stále hledáme řešení, kde vytvořit další učebny. V
závěru školního roku ředitelka školy zajistila předělení učebny F / Ch na dvě místnosti. Menší bude
využívána k běžné výuce, větší bude nadále sloužit jako učebna F/Ch. Dále se nám podařilo
přestěhovat kabinet tělesné výchovy do nářaďovny a kabinet výtvarné výchovy do jedné z šaten.
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Z těchto kabinetů přes prázdniny vznikla další malá učebna. Tím už jsme vyčerpaly všechny naše
možnosti.

Velmi si vážím dlouholeté a vstřícné spolupráce s Sborem dobrovolných hasičů Kanice.
Oceňuji dobrou spolupráci se Školskou radou při naší škole.
Děkuji paní Haně Petlachové z Kanic, pokladní SRPŠ, která se své funkce zhostila velmi

dobře. Naším přáním je, aby se do této činnosti zapojilo více rodičů.
Děkuji rodičům a přátelům školy za dary a finanční příspěvky, které nám poskytují.

Nesmírně si toho vážíme.
Za dobrou spolupráci děkuji PPP Brno-venkov, dále děkuji za velmi dobrou a vstřícnou

spolupráci odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje a odboru školství Městského
úřadu Šlapanice.

V Kanicích 31.8. 2010
Mgr. Hana Mazancová, ředitelka školy
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Poradenské služby v základní škole

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích) školy

A) počty

fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání
výchovný poradce 1 PF Ostrava 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, SPU a jejich náprava, dyslektický asistent

školní metodik prevence: Prevence a řešení šikany

školní psycholog: ---

školní spec. pedagog: ---
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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
SPU II. 1
SPU IV. 1
SPU V. 1
zdravotní 1
SPU VI. 1
SPU VII. 1
SPU VIII. 2
SPU IX. -
Celkem 8
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Hodnocení Minimálního preventivního programu na ZŠ Kanice

MPP je součástí Plánu školy a byl vypracován podle závazných materiálů MŠMT ČR ( viz MPP –
plán) a ŠVP ZV Otevřená škola.
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
- Pravidelné konzultace s Mgr. Lenkou Cuupalovou, okresní metodičkou prevence

Spolupráce s rodiči:
 pravidelné podávání informací na tř.schůzkách , 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
prokazatelně 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, Zachova a Kohoutova Brno,
SPC Brno Štolcova OPD Brno-venkov, přednášky z oblasti protidrogové politiky, oblasti zdraví a
z právní problematiky, MŠ Sněhurka, Brno – Vinohrady – logopedická péče

Konkrétní úkoly v rámci organizace života školy :
Literární, dějepisná a zeměpisná exkurze

- Evropský den jazyků
- Anglické představení v divadle Barca
- Divadelní představení pro žáky
- Návštěva akcí pro žáky 9.r. se zaměřením na správnou volbu povolání
- Návštěva IPS Brno – venkov
- Návštěva místní knihovny
- Mikulášská
- Vánoční akce: Vánoční dílna
- Rozsvícení vánočního stromu v Kanicích
- Vánoční a jarní koncert na hale školy
- Výzdoba školy u příležitosti tradičních svátků
- Vítání občánků v Kanicích
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- Aktualizace nástěnky primární prevence
- Třídnické hodiny řešící aktuální problémy třídy
- Preventivní akce pro žáky I. st. na téma: Osobní bezpečí – Policie ČR
- Dny otevřených dveří
- Filmový festival Jeden svět
- Kouzelná škola- spaní ve škole
- Pojďte s námi do pohádky – dlouhodobý projekt ukončený výstavou a autorským

čtením vlastních děl žáků
- Výlety
- Přednášky kurátorky Mgr. Hrubanové

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 hromadná
- Třídnické hodiny
- Ind. Poradenská činnost

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-v II. pololetí jsme se zaměřili na činnost rady. Stanovili jsme přesná pravidla,
provedli základní školení a přesně jsme stanovili, co od ŽR očekáváme. Byly ustanoveny funkce a
ŽR začala pracovat. Osvědčilo se, že všichni členové jsou písemně informováni a děti 1x měsíčně
po společné schůzce informují třídní kolektivy o akcích následujícího období. Stále však v činnosti
ŽR vidíme problémy, hlavně v samostatnosti a tvůrčí aktivitě žáků. Zástupci jednotlivých tříd se
k práci staví různě, nejzodpovědněji k ní přistupují žáci nižších ročníků. Snažíme se, aby na žáky
byla přenášena částečně zodpovědnost při organizování a řešení drobných úkolů. Jako největší
problém vidíme nevyváženost mezi tím, co žáci na vedení školy vyžadují ( zařídit, udělat,
zavést…), což má být hned a beze zbytku vykonáno, a tím, co mají zařídit sami. Žáci se podíleli na
organizaci některých akcí pro spolužáky, např. přivítání nových dětí ve škole, Kanická star,
Mikulášská, zápis do 1. třídy, Den otevřených dveří pro nové žáky, Karneval, taneční soutěž…

Heslo měsíce , které spočívá ve vyhlašování aktivity, podle níž se mají všichni chovat nebo
pracovat, se stalo nedílnou součástí života každé třídy. Hesla vyhlašují členové ŽR. Záleží na
vyučujících, jak heslo zařadí do výuky, jak na ně upozorní, jak je žáci sami ztvární – verbálně,
výtvarně… Zatím hodnotíme kladně.
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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 MPP je součástí výroční zprávy školy.

Hodnocení programu proti šikanování na ZŠ Kanice
Dle platných předpisů, které vychází z metodického pokynu ministra školství, mládeže a

tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6,
byl na naší škole vypracován program proti šikanování. Na počátku školního roku s ním byli
prokazatelně seznámeni všichni vyučující, žáci i jejich rodiče – stvrdili to svým podpisem na archu,
jež je součástí spisu žáka a dokumentace školy.

V tomto školním roce jsme neřešili žádný případ, kde bychom museli dle tohoto pokynu
postpovat. Takto bude vyplněna tabulka pro okresní metodičku prevence Mgr. Lenku Cupalovou a
do 7. 7. 2010 bude odeslána.

____________________________
červen 2010 Mgr.Alena Repová

školní preventista
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DOTAZNÍK PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE

školní rok: 2009/2010
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KANICE

ŠKOLA: ………………………………………………………………………………………
MGR. ALENA REPOVÁ

školní metodik prevence:…………………………………………………………………….
kontakt – tel./e-mail 777 082 756 / alenarepova@centrum.cz
.

ŠKOLA :Základní škola Kanice
1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ

SŠ VOŠ
Počet žáků/studentů 65 53 x X

Počet pedagogů 4 7

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE (ŠMP):Alena Repová
Nástup do funkce Měsíc

1.9.

Rok

1996

ŠMP je zároveň
výchovným poradcem

ANO

ŠMP má odpovídající
vzdělání

ŠMP absolvoval kurzy
a semináře v oblasti
prim.prevence

vícedenní několikafázové

Forma finančního
ohodnocení ŠMP

nepravidelná
odměna

Konzultace vymezené hodiny místnost pro
konzultace

přístup
k internetu

přístup
k odbor.literatuře

Forma předávání
informací pedagogickému
sboru

na pedagogické
radě

pravidelně- 4x
ročně cca 10

min

individuální
konzultace

dle přání rodičů a
žáků –

nepravidelně cca
10x/15 min

ŠMP spolupracuje výchovným
poradcem

vedením školy třídními učiteli ostatními
pg.pracovníky

ŠMP mapuje
soc.než.chování

ve škole

řeší
soc.než.chování

ve škole

spolupracuje
s ok.metodikem

prevence

spolupracuje
s odbor.zařízeními
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SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI:
zařízení forma spolupráce (řešení situace, prevence

apod.)
Pedagogicko psychologická
poradna ANO

Vyšetření žáků, konzultace, přednášky,
semináře, profesní orientace, exkurze do
jiných zařízení - Vídeň

Středisko výchovné péče
ANO

Řešení situace, konzultace, pracovní
návštěva

Speciálně pedagogické centrum
ANO Přednášky, školení, konzultace, návštěvy

odborníka ve škole
Policie ČR

ANO
Akce pro žáky, konzultace, letáčky, Kapka
prevence pro 2. tř., Dopravní výchova,
preventivní přednášky

Městská policie
NE

Státní zdravotní ústav
ANO

Letáčky, propagační materiál

Odbor sociálně právní ochrany dětí
a mládeže /“sociálka“/ ANO

Řešení situace, konzultace, osobní návštěvy,
výchovné komise, přednášky pro žáky,
písemné zprávy a následné konzultace

Odborníci
ANO

Přednášky pro žáky, akce pro žáky i
pedagogy, konzultace, DVPP

Jiné (jaké?)
Férová škola, hnutí Na vlastních nohou,
jednotlivci z řad rodičů
Jeden svět - kino

ANO
Akce pro žáky i učitele, návštěvy, sportovní
akce, koncerty, dílny,
Spoluorganizování akcí pro Stonožku –
získávání financí

SPOLUPRÁCE S RODIČI:
rodiče jsou informováni o strategii MPP

ANO
rodiče se přímo účastní realizace MPP

NE
jsou realizovány školní akce pro děti a rodiče

ANO
škola nabízí besedy pro rodiče

ANO
ŠMP ve stanovených situacích si zve rodiče na konzultace

ANO
škola má pro rodiče informační letáky

ANO
rodiče mají zájem o spolupráci se školou

Na I. stupniANO,

na II. stupni
málo

MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAM:
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Příprava
MPP je vypracováván na základě vyhodnocení předch.šk.roku

AN
O

Při vypracovávání MPP spolupracuje více pedagogů
AN
O

Formy a metody realizace MPP
Přednášky

ANO
Besedy

ANO
Konzultace

ANO
informační materiály

ANO
prožitkové programy

ANO
pobytové akce

ANO
jednodenní

peer programy
ANO

sociální učení
ANO NE

Exkurze
ANO

jiné (jaké?) Webové stránky školy

Aktivity pro žáky/studenty (uveďte,prosím, konkrétní počet případných aktivit-netýká se aktivit
zařazených do témat výuky)

Základní škola
1.stupeň 2.stupeň

Střední
škola

Vyšší
odborná

škola
Přednášky 2 4
Besedy 0 4
Komponované pořady 0 1
Zážitkový program 2 2
Pobytový program 1 2
Jiné programy 6 7

Má škola vytvořen vlastní Program proti šikanování včetně Krizového plánu ?

ANO, dle platné legislativy


