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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 druţina                     IZO :   118 300 768 

     Školní jídelna                      IZO :   103 079 785 

 

 

A. Úplné školy 

 

Školní  rok 

2010/11 

Počet tříd 

Celkový počet ţáků 
Počet ţáků 

na jednu třídu celkem 
z toho 

spec. vyrov. 

1. stupeň   4 * - - 53 13,25 

2. stupeň 4 - - 68 17,00 

Celkem 8 - -             121 15,13 

 

*Na 1. stupni byl 4. a 5. ročník spojen do jedné třídy   

  

V druhém pololetí školního roku k nám přestoupil 1 ţák z Bílovic nad Svitavou, proto se  liší 

celkový počet ţáků oproti zahajovacímu výkazu (k 30. 9. 2010 – 120 ţáků). 

 

 

 

../AppData/Local/Temp/zs.kanice@seznam.cz
../AppData/Local/Temp/www.zskanice.cz
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Počty ţáků podle bydliště:   

 

Kanice 44 

Babice nad Svitavou 33 

Ochoz u Brna 13 

Řícmanice   13 

Březina   8 

Bílovice nad Svitavou   8 

Brno   1 

Křtiny   1 

 
 

Celkový počet ţáků v 1. ročníku:  10 

 

Počet ţáků na učitele: 11 

 

e)  Celková kapacita školy a jejích součástí 

 

     Kapacita školy - 240 ţáků 

     Kapacita školní druţiny - 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 č. j. 

 

Název vzdělávacího 

programu 

Číslo jednací V ročníku 

ŠVP ZV 

Otevřená škola 

101/2007 1., 2, 3., 4. a 

6., 7., 8., 9. ročníku, 

v 5. ročníku – pilotní 

ověřování  

 

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, ţe 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. 

 

Vyuţíváme tedy moţnosti přizpůsobovat výuku tak, aby bylo moţné realizovat záměry stanovené 

v ŠVP v co nejširším měřítku a po skončení přechodného období plynule přejít na výuku ŠVP 

v plném rozsahu. 
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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. 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. 

 

I v letošním školním roce pokračovala Školská rada ve svých činnostech, které je moţné rozdělit 

do kategorií administrativních a akutálně-provozních.  Školská rada se sešla na 2 jednáních. 

Školská rada v září 2010 schválila Výroční zprávu ZŠ Kanice za školní rok 2009/2010, byla 

seznámena, mohla se vyjádřit k úpravám a vzala na vědomí nové doplňující změny v  ŠVP ZV 

Otevřená škola (Etická výchova, Finanční gramotnost). Školská rada byla seznámena s dokumentem 

o autoevaluaci ZŠ Kanice. 

V podnětech od rodičů se objevily dotazy k výuce praktických činností, konkrétně dotazy na 

školní ţákovskou kuchyňku. Dále návrhy na doplnění vybavení parku u školy průlezkami apod. pro 

vyuţití ve školní druţině. Diskutována byla opět dopravní situace, kdy zrealizovaná výstavba 

místních komunikací neumoţňuje umístění přechodů pro chodce přímo před školou pro děti 

přecházející silnici po příjezdu autobusu nebo pro děti přecházející na obecní víceúčelové hřiště. 

Silnice přímo před školou tak stále není pro děti bezpečná. 

Na dubnovém jednání byly členky školské rady seznámeny s průběhem realizace projektu EU 

Peníze školám. Byly informovány o aktuální velmi špatné a tíţivé finanční situaci naší školy 

(sníţený rozpočet pro naši školu ze státního rozpočtu), kdy na platy zaměstnanců chybí kolem 

500 000 Kč. Vedení školy zareagovalo rychle úspornými opatřeními – sloučením 4. a 5. ročníku na 

všechny předměty a sloučením několika jiných tříd do společné výuky vybraných předmětů (Inf 6 – 

1 skupina 26 ţáků, Inf 7+8, AJ 1+2, TV 2+3). Zejména na spojení 4. a 5. ročníku přišla do školy 

velmi negativní odezva ze strany rodičů. Nejváţnější problém – finanční  rozpočet školy a negativní 

stanoviska rodičů byl řešen ve spolupráci se zřizovatelem školy na společné schůzce zástupců 

školské rady, rodičů, vedení školy a zastupitelstva obce Kanice. Výsledkem jednání byl příslib 

vytvoření finanční rezervy ve výši 200 000 Kč na dofinancování rozdělené výuky hlavních 

předmětů ve 4. a 5. ročníku (ČJ, M, AJ).  Dále byla školská rada informována o přípravách 

kulturních akcí a zejména o přípravě oslav 50. výročí ZŠ Kanice. Paní ředitelka informovala členky 

školské rady o plánované výstavbě mateřské školy v areálu ZŠ, o přípravách předběţného zápisu     

a dalších důleţitých okolnostech. 

Zápisy z jednání školské rady jsou uloţeny v ředitelně školy a na poţádání jsou přístupné všem. 

O činnosti školské rady jsou rodiče téţ informováni prostřednictvím Školního zpravodaje.                       
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i)  Školní jídelna, která je součástí školy 

 

Typ jídelny Počet 

Počet strávníků 

Ţáci ZŠ / děti 

MŠ 

Zaměstnanci 

školy  

ostatní 

921 - úplná 170 101 / 24 17 28 

 

Školní jídelna zajišťuje stravování pro ţáky 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 

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), protoţe zajišťují stravování pro cizí strávníky.  

 

 

k)  Počet  správních zaměstnanců 
 

Fyzické osoby 2 ( školnice / uklízečka / topič/ ) 

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

Eva Nekulová Školnice 

Marie Keprtová Uklízečka 

Pavel Malík Topič 

 

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

z Kanic. 
 

 

 

l)  Školní druţina 

 

Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů 

2 41 2 / 1,333 

 

Školní druţina byla otevřena ráno od 6.45 hod do 7.30 hod, kdy vedoucí ŠD předávala děti 

třídním učitelkám. Odpolední provoz byl zajištěn od 11.30 hod do 16.30 hodin. V průběhu 

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

naší škole působí. 

Z nedostatku prostorových moţností bylo 1. oddělení  školní druţiny umístěno v učebně             

2. ročníku v přízemí a 2. oddělení v další kmenové učebně – v učebně 3. ročníku. Ke svým 
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činnostem má ŠD vţdy k dispozici tělocvičnu školy, hřiště i celý areál, učebnu výpočetní techniky a  

prolézačky u Obecního úřadu v Kanicích. Vyuţití malého hřiště před školou jsme z důvodu 

nebezpečného přechodu vozovky omezili. 

První oddělení , kde byly zařazeny děti z 1. - 3. ročníku vedla paní vychovatelka Tereza Pozorská 

(ranní i odpolední provoz). Druhé oddělení, určené pro ţáky 4. a 5. ročníku, vedla v prvním pololetí 

Mgr. Martina Krupárová, v druhém pololetí Bc. Markéta Houserová. Toto oddělení bylo  určeno 

pouze pro omezený odpolední provoz – 12. 30 – 14. 30 hod. 

I v letošním roce se podařilo ve školní druţině zorganizovat velmi zdařilé akce: Drakiáda, Den 

zvířátek, Dětský karneval, Kanická rovinka – určené nejen pro děti školní druţiny, ale i pro širokou 

veřejnost. 

 

 

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 12,534 

přepočt. prac. 

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 14  

   

PhDr. Zdeňka Blatná učitelka Č, D, Z 

Ing. Jana Buřivalová učitelka, 

koordinátor 

EVVO 

Př, N, Z, VkZ 

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

Mgr. Alena Jelínková učitelka 1. st. 

Mgr. Šárka Kabátková učitelka M, Ch, F 

Mgr. Hana Kalvodová učitelka A, Pč 

Ing. Alena Kovaříková zástupkyně 

ŘŠ, správce 

ICT 

M,  Inf 

Mgr. Martina Krupárová učitelka 1. st. 

Mgr. Hana Mazancová ředitelka školy VkO, Vv 

Mgr. Eliška Opletalová učitelka  1. st., Tv 

Mgr. Dana Pospíšilová učitelka 1. st. 

Mgr. Alena Repová učitelka, 

výchovná 

poradkyně 

Č, VoPo, Pč, Vv 

Kateřina Opletalová 

 

 

asist.pedagoga 

 

MD 

 

Bc. Markéta Houserová 

asist. pedagoga  

 

 

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2010/11 

nastoupili na školu:  3 

 

3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve škol. roce 2010/11 nastoupili      

na školu:  3 

 

4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve škol. roce 2010/11 odešli ze 

školy: 1 na MD 
 

5. Nepedagogičtí pracovníci: 0 
 

6. Věkové sloţení pedagogických pracovníků 
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CELKEM Učitelé 12 / vych.ŠD  2 / 

asist. ped.  1 

Věk Muţi Ţeny 

Do 35 let - 4 / 1 / 1 

35-50 let - 3 / 0 / 0 

Nad 50 let - 5 / 0 / 0 

Pracující důchodci nepobírající důchod - 0 

Pracující důchodci pobírající důchod - 0 

Celkem - 12 / 2 

Rodičovská dovolená - 2 

 

 

V letošním roce došlo k částečné obměně pedagogického sboru, průměrný věk pedagogických 

pracovníků je 40,5 let. Všichni učitelé splňují odborné i kvalifikační předpoklady. Paní 

vychovatelka T. Pozorská dokončila v dubnu 2011 program celoţivotního vzdělávání DPS 

Vychovatelství. Paní učitelka Bc. Šárka Kabátková dokončila v červnu 2011 magisterské studium 

na PdF MU Brno. 

V tomto školním roce byly  v dlouhodobé prac. neschopnosti asistentka pedagoga paní Kateřina 

Opletalová a Mgr. Kateřina Gronichová, učitelka 1. stupně. Obě poté nastoupily na MD. Za obě 

pracovnice bylo nutné najít náhradu. Krátkodobě nám vypomohly Mgr. Hana Hynštová ze Křtin      

a Bc. Alena Jelínková z Ochozi u Brna. V druhém pololetí nastoupila na místo asistentky pedagoga 

Bc. Markéta Houserová z Bílovic nad Svitavou. Ta zároveň převzala vedení 2. oddělení ŠD, které 

v 1. pololetí vedla Mgr. M. Krupárová. 

 

 

 

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

 

 

Datum /Akce Pořádající 

organizace 

/akreditace, č. 

jednací 

 

Cena Jméno účastníka 

27. 8. 2010 

Integrovaná příroda – 

„Domácnost – svět 

v malém“ 

MU Brno, PdF, 

katedra kartografie 

zdarma Ing. J. Buřivalová 

Mgr. K. Gronichová 

    

27.,28. 8. 2010 

Letní škola Etické 

výchovy 

PdF Hradec 

Králové 

zdarma Mgr. A. Jelínková 

13. 10.2010 

Činnostní učení 

v M4,5 

Tvořivá škola, Brno 

Akreditace MŠMT 

ČR č.j.:14 218/2009-

25-375 

420,- Kč Mgr. K. Gronichová 

20. 10. 2010 

Dunaj v kufru 

LIPKA, Brno 

Akreditace MŠMT 

ČR 

č.j. 2964/2009-25-43 

zdarma Ing. J. Buřivalová 
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13. 10., 20. 10. 2010 

Moderování 

diskuzního fóra I. - 

MOODLE 

SSŠ Brno 

Akreditace MŠMT 

ČR č.j.27444/2007-

25-604 

zdarma Ing. A. Kovaříková 

20. 10. 2010 

Krajská konference 

SMART Klub 

AV MEDIA, a.s. 

Praha 

ZŠ Tuháčkova, Brno 

zdarma Mgr. A. Jelínková 

4. 11. 2010 

Konference 

k environmentální 

výchově( KONEV) 

LIPKA 

Akreditace MŠMT 

ČR č.j. 21402/2009-

25-468 

 Ing. J. Buřivalová 

10. 11. 2010 - 9. 2. 

2011 

Online kurz 

Metodika 

mezinárodních 

projektů spolupráce 

eTwinning 

Jednota školských 

informatiků 

 Mgr. A. Jelínková 

23. 10., 6. 11. 2010 

Činnostní učení v Čj 

ve 2. a 3. ročníku 

Tvořivá škola, Brno 

Akreditace MŠMT 

ČR Č.j.:14 

218/2009-25-375 

 Mgr. M. Krupárová 

3. 11., 10. 11., 24. 

11. 2010 

Hv 

ZŠ Krásného, Brno 1600,- Kč  

(1000,- škola, 600,- 

spoluúčast p. 

učitelky) 

Mgr. K. Gronichová 

15. 11. 2010 

Interaktivní učebnice 

na 1. stupni 

Naklad. FRAUS zdarma Mgr. A. Jelínková 

Mgr. M. Krupárová 

19. - 20. 11. 2010 

PAU 

ZŠ Velké Němčice 

Akreditace MŠMT 

ČR 

Č.j.25 850/2010-25-

659 

 

815,- Kč Bc.Š. Kabátková    

22. 11. 2010 

Anglický jazyk 

 

Confirmation of 

attendance, Brno, 

Kounicova 65 

Akreditace MŠMT 

ČR 

Č.j. 25 363/2008-25-

534 

 

zdarma Mgr. H. Kalvodová 

Jazykově – metod. 

kurz AJ  

30. 9. 2010 - 9. 6. 

2011 

 

SSŠ Brno 

Akreditace MŠMT 

ČR 

Č.j. 3375/2009-25-

81 

 

V rámci Šablon EU Mgr. D. Pospíšilová 

Aktuální očekávané SSŠ Brno 800,- Kč Mgr. H. Mazancová 
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Změny ve školské 

legislativě – Platové 

předpisy ve školství 

27. 12. 2010 

Akreditace MŠMT 

ČR 

Č.j.: 14196/2009-25-

359 

Moderování 

diskuzního fóra 

9. 2., 16. 2. 2011 

SSŠ Brno 

Akreditace MŠMT 

ČR 

Č.j.: 25 791/2010-

25-634 

zdarma Ing. A. Kovaříková 

INKLUZE 

15. 2. 2011 

Férová škola Financováno britskou 

ambasádou 

Mgr. H. Mazancová 

Redakční systémy 

9. 2.,16. 2. 2011 

SSŠ Brno 

 

zdarma Ing. A. Kovaříková 

Třídnická hodina 

jako nástroj 

24. 2. 2011 

SSŠ Brno 

Akreditace MŠMT 

ČR 

Č.j.: 25 688/2008-

25-551 

zdarma Ing. A. Kovaříková 

Mgr. A. Repová 

2. 3. 2011 

Výuka jazykových 

dovedností na ZŠ - 

Aj 

Bohemian 

Ventures, Praha – 

Brno 

Akreditace MŠMT 

ČR 

Č.j.: 2915/2009-25-

11 

zdarma Mgr. H. Kalvodová 

9. 3. 2011-03-10  

Nové výukové 

programy 

Rezekvítek, 

Kamenná 6, Brno 

zdarma Ing. J. Buřivalová 

9. 3. 2011 

Ve zdravém těle 

zdravý duch 

Naklad. FRAUS zdarma Ing. J. Buřivalová 

9. 3. 2011 

Finanční gramotnost 

– první krok 

k ekonom. myšlení 

SSŠ Brno 

Akreditace MŠMT 

ČR 

Č.j.: 16659/2010-25-

475a 

600,- Kč Ing. A. Kovaříková 

12.3. 2011-03-21  

Systemické školní 

konstelace I. 

Tvořivá škola 

Akreditace MŠMT 

ČR 

Č.j.: 16659/2010-25-

497 

648,- Kč Mgr. M. Krupárová 

10. 11. 2010 – 9. 2. 

2011  

Metodika 

mezinárodních 

vzdělávacích 

projektů eTwinning – 

online kurz 

 

 

NSS eTwinning a 

Jednota školských 

informatiků 

Akreditace MŠMT 

ČR 

Č.j.: 8954/2009-25-

160 

 

zdarma Mgr. A. Jelínková 
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Studium k výkonu 

specializovaných 

činností – koordinace 

v oblasti ICT 

Zahájení 16. 4. 2011 

(4 semestry) 

Mendelova 

univerzita,Institut 

celoţivotního 

vzdělávání, Brno 

 Ing. A. Kovaříková 

Vv Kurz – achátový 

šperk  

8. 4. 2011 

Keram. a výtv. 

studio J. 

Zapletalové při ZŠ 

Krásného, Brno 

Akreditace MŠMT 

ČR 

Č.j.: 8951/2009-25-

158 

350,- Kč Mgr. H. Mazancová 

Vor und während des  Naklad. 

Langenscheidt 

Novobranská 1, Brno 

zdarma Ing. J. Buřivalová 

Efektivní vyuţití IT 

SMART Board ve 

výuce 

23. 3., 30. 3. 2011 

AV MEDIA, a.s. 

Praha 

Č.j.:14024/2009-25-

259 

zdarma Mgr. D. Pospíšilová 

Mgr. E. Opletalová 

Metodické pomůcky 

a jejich pouţívání 

v Aj 

2. 5. 2011 

SSŠ Brno 

Č.j. 12627/2008-25-

305 

 Mgr. D. Pospíšilová 

 

Krajská konference 

Proměny školy – 

etická výchova 

31. 5. 2011 

NIDV Brno 

Č.j. 25 580/201-25-

603 

zdarma Mgr. H. Mazancová 

Mgr. A. Jelínková 

Úvod do 

inkluzívního 

vzdělávání 

14. 6. 2011 

o.s. RYTMUS, 

Praha 

na ZŠ Kanice 

č. akreditace 

9349/2009-25-206 

zdarma Všichni vyučující + 

asistentka pedagoga 

+ 

vyučující z Brna, 

Uherského Hradiště, 

Znojma 

    

 

 

 

Kromě těchto kurzů je pro nás velmi důleţitá 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 vyuţívání odborné pedagogické literatury a tisku: 

 Učitelské noviny 

 Rodina a škola 

 Sport 

 KAFOMET 

 Řízení školy 
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 Historie ţivě 

 Příroda 

 Tvořivý  Amos 

 Informatorium pro ŠD 

 Školství 

 

a nezbytné samostudium všech pedagogických zaměstnanců. 

 

V tomto školním roce dokončila doplňující studium v dubnu 2011 na Pdf MU Brno vychovatelka 

školní druţiny T. Pozorská. 

Paní učitelka Šárka Kabátková dokončila magisterské studium M a Ch na PdF MU Brno. 

Paní zástupkyně Ing. Alena Kovaříková zahájila dvouleté specializační studium ICT koordinátor 

na Mendelově univerzitě v Brně. 
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III. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

A) Celkové hodnocení a klasifikace ţáků 

 

Ročník 
Počet 

ţáků 

Prospělo  

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Opakují 

1. 10 10 - - - 

2. 15 15 - - - 

3. 10 9 1 - - 

4. 12  9 3 - - 

5.       6 3 3 - - 

Celkem  I.stupeň 53 46 7 - - 

6. 26 12 14 - - 

7. 14 7 7 - - 

8. 10 3 7 - - 

9. 18 5 13 - - 

Celkem  II.stupeň 68 27 41 - - 

CELKEM 121 73 48 0 0 

 

 

Nejlepší ţáci jednotlivých ročníků byli oceněni přijetím u pana starosty Obce Kanice Ing. 

Vladimíra Kalivody dne 27. 6. 2011 

 

1. ročník           Kamila Čanky 

2. ročník           Eliška Zukalová 

3. ročník           Kristýna Pospíšilová  

4. ročník           Monika Zachrdlová  

5. ročník           David Sehnal 

6. ročník           Radim Kovařík 

7. ročník           Adriana Kabátová 

8. ročník           ------------------------ 

9. ročník           Jana Juřičková 

 

 

 

     Chování 

 

Stupeň chování Počet Procento 

2. 0 0 

3. 1 1,21 

 

 

 

 

B)  Absence 

 

Celkový počet zameškaných hodin 7 836 

Průměr na jednoho ţáka 64, 76 

Celkový počet neomluvených hodin na škole 66 hodin – 1 ţákyně  
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C) Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce na 1.místě 

 

Školní rok 

2009/2010 

Gymnázia / Lycea SPŠ /  SOŠ   

ISŠ/ SUŠ 
SOU Celkem 

4-leté 6-leté 8-leté 

Počty 

přijatých 

ţáků 

1 / 1 0 

 

0 

 

 

 1 / 7/ 4 / 1 

 

3 

 

      18 

 

 

D) Počet absolventů ZŠ 

 

Ročník Počet ţáků % 

9. ročník 18   100,00 

niţší ročník   -     - 

Celkem 18  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. 
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V. Výkon státní správy – rozhodnutí ředitele 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O přestupu ţáka dle § 49 odst. 1, zákona č. 

561/2005 Sb. (školský zákon) 
10 - 

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

 (školský  zákon) 
3 - 

O přijetí ţáka k základnímu vzdělávání dle § 46, 

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

561/2005 Sb. ( školský zákon ) 

10 - 

O odkladu začátku povinné školní docházky dle 

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

Sb. (školský zákon) 

 1 - 

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 ţáka dle § 52 odst. 2, zákona            

č. 561/2005 sb. (školský zákon) 

1  

 

 

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

 

Počet ţáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2010 / 2011: 11 
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VI. Další údaje o škole 

 

a) Doplňkové aktivity 

 

Přednášky a besedy pro žáky 

 Návštěva IPS Brno – venkov – IX. tř.  

 Výukový program Narodil se v Betlémě – na Petrově, Brno – 6. -7. roč. 

 Výukový program pro Férovou školu „Předsudky a lidská práva“ – 6. – 9. roč.  

 Výukový program „Česká republika – země známá i neznámá“ -7. -9. roč.- v kině Scala 

v Brně 

 Naučte se poslouchat hudbu – pořad pro ţáky 1. 4. ročníku 

 Beseda se stonoţkovými vojáky CIMIC, kteří působili v Lógaru 

 Výukový pořad DRUM - IN – 5. – 9. roč. 

 Návštěva MLK v Kanicích – 1. – 6. ročník 

 Výukové programy - Tajemství sojčího pírka – 7. roč., Svět půdy – 8., 9. roč., Společenstvo 

průsvitných křídel – 3. - 5. roč., Kdo bydlí v lese – 1., 2. roč., Les – srdce přírody – 6. roč. - 

na Jezírku 

 Cvičný poplach PO ve spolupráci s Jednotkou dobrovolných hasičů Kanice – evakuace 

školy, přednáška hasičů 

 Dopravní výchova BESIP – 1. i  2. stupeň 

 

 
 

Exkurze 

 Den otevřených dveří na hasičské zbrojnici v Kanicích 

 ZOO Brno – 1. – 5. ročník – volná vstupenka za sponzorství tygra sumaterského 

 Praha – 7., 8., 9. ročník 

 Brněnské pověsti – 4., 5. ročník 

 

 

Kulturní a společenské akce 

 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU ve středu 1. září 2010/2011 za přítomnosti 

pana starosty Ing. Kalivody, rodičů a ţáků 

 EVROPSKÝ  DEN  JAZYKŮ – zaměřený na Indii  

 DEN  ZVÍŘAT – 1. stupeň/ŠD 

 Divadélko pro školy z Hradce Králové - divad. představení „Pohádky z našeho statku“ – 1. -

4. roč., „Divadelní učebnice aneb české divadlo 20. století“- 5. - 9. ročník 

 DRAKIÁDA - i  pro veřejnost na Nových Chocholkách – ŠD 

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

 STONOŢKOVÝ  TÝDEN – týden pracovních aktivit – malování vánočních přání -             

na konto hnutí Na vlastních nohou bylo odesláno  7 780 Kč  

 Halloweenská party – zorganizovali ţáci 9. ročníku  

 Koncert ZUŠ Adamov v hale školy 

 Vánoční dílna – vánoční vazba, výroba dárků, výzdoba – všichni 

 Vánoční rozhlasové relace  připravili ţáci 9. ročníku (projekt Tradice) 

 Mikulášská nadílka – zajistili ţáci 9. ročníku 

 Aj divadlo ROMEO  AND  JULIET – 7. - 9. roč. – Sál B. Bakaly, Brno 
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 DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ  

 Rozsvícení vánočního stromu v Kanicích před OÚ 

 VÁNOČNÍ  KONCERT v hale školy – vystoupila cimbálová muzika PENTLA -                

pro veřejnost  

 Vítání nových občánků Kanic – vystoupili ţáci 1. stupně (sobota) 

 ZŠ Kanice má TALENT 

 Zápis do 1. ročníku, DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ 

 DĚTSKÝ  KARNEVAL  i pro veřejnost (sobota) 

 Koncert ZUŠ Adamov 

 Divadelní představení „Z jedné a druhé kapsy“ – 7. - 9. roč. 

 NOC  S ANDERSENEM, spaní ve škole 

 Divadelní představení „Starořecké báje a pověsti“ – 6. – 8. roč. 

 DEN ZEMĚ  -   PROJEKTOVÝ DEN +  úklid okolí školy 

 DEN MATEK – vystoupení ţáků školy 

 OSLAVY 50. VÝROČÍ  OTEVŘENÍ  NOVÉ  ŠKOLNÍ  BUDOVY 

 – VERNISÁŢ výstavy ţákovských prací ţáků, malovaných kamenů paní Soni Čermákové, 

paličkované krajky paní Aleny Pozorské, obrazů paní Terezy Pozorské a prací výtvarného 

oddělení ZUŠ Adamov 

- PROJEKTOVÝ  DEN 

- SLAVNOSTNÍ  AKADEMIE 

- SETKÁNÍ zaměstnanců školy a hostů, koncert pěveckého sboru ADD GOSPEL 

 Vydávání školního časopisu 

 Přijetí nejlepších ţáků školy u starosty Obce Kanice, Ing. Vl. Kalivody 

 Slavnostní ukončení školního roku 2010/2011 za přítomnosti ţáků, učitelů, zaměstnanců 

školy, pana místostarosty Obce Kanice Ing. R. Vašíka a zástupce Okresního SDH pana         

J. Koţnárka a pana Petlacha, zástupce SDH Kanice. 

 Vysvědčení, poslední zvonění pro ţáky IX. třídy 
 

 

Sportovní akce 

 Ţelešická růţe 

 Vánoční sportovní turnaj 

 LYŢAŘSKÝ  KURZ v Beskydech – 7. -9. roč. 

 KANICKÁ ROVINKA – závod horských kol na školním hřišti – pro zájemce organizuje ŠD  

 BĚH kanickými lesy (sobota -  organizuje TJ Sokol Kanice) 

 Dopravní soutěţ v areálu školy – testy, jízdy zručnosti 

 KURZ  PLAVÁNÍ pro ţáky 1. – 4. ročníku– Kraví hora v Brně 

 „Kanická 20“ – org. TJ Sokol Kanice 

 Sportovní den - všichni 

 

 

Další akce 

 CELOROČNÍ  SBĚR  PAPÍRU 

 SBĚR  POMERANČOVÉ  KŮRY 

 RECYKLOHRANÍ, Les ve škole,  

 Návštěva budoucích prvňáčků z MŠ Řícmanice v naší první třídě 

 CELÉ  ČESKO  ČTE  DĚTEM – pravidelné čtení pro ţáky 1. stupně – zapojili se vyučující    

i maminky dětí 

 PASOVÁNÍ prvňáčků na čtenáře 
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Školní vlastivědná putování 

V letošním školním roce se uskutečnily následující školní výlety:  

 

 Sportovní den v hale Bongo v Brně – 1. stupeň 

 Litomyšl, Toulovcovy maštale – 2. stupeň 

 

 

 

 

b) Účast školy v soutěţích a olympiádách 

 

Soutěž Jméno, třída Umístění (okresní kolo) 

Pythagoriáda R. Kovařík , 6. r. 

L. Kučerová, 8. roč. 

              Školní kolo 

Zeměpisná olympiáda L. Kučerová, 8. r.               Školní kolo 

Matematický 

KLOKAN 
Cvrček 

B. Janská, K. pospíšilová,   

3. r. 
Školní kolo 

Klokánek P. Petlachová, 4. r. Školní kolo 

 Benjamín L. Pelant, 7. r. Školní kolo 

 Kadet T. Ševčíková, 9. r. Školní kolo 

Přírodovědný 

KLOKAN 
 O. Mietus, 9. r. Školní kolo 

Matematická olympiáda J. Havlík, V. Kovář, 7. r. Školní kolo 

Malá biologická olympiáda Z. Sotonová, 9. r. Školní kolo 

Finanční gramotnost ZŠ Kanice Okr. kolo – 3. MÍSTO 

Výtvarná soutěţ „Voda jako 

pomocník i škůdce“ 

Ţáci III. třídy 

Literární tvorba 

Povodí Moravy, okresní 

kolo 

Dopravní soutěţ K. Odstrčilová, 6. roč. 

D. Menšíková, M. Kunčar, 

1. roč. 

O. Stehlík, M. Tichý, 3. roč. 

Školní kolo 

Dějepisná olympiáda Z. Sotonová, 9. r. Školní kolo 

Poţární ochrana očima dětí 

A. Kabátová, 7. r. 1. MÍSTO v okresním kole 

3. MÍSTO v krajském kole 

 ZŠ Kanice  ČESTNÉ  UZNÁNÍ 

 v okresním kole 

Ţelešická růţe Druţstvo st. ţáků H. Blatný, 

M. Černý, D. Spěvák,  

L. Trávníček, 9. roč. 

 

 

L. Trávníček , 9. roč. 

 

1. MÍSTO v okresním kole 

 

 

 

3. MÍSTO v okresním kole 

Pětiboj Martiny Sáblíkové 

Celorepubliková soutěţ 

Kat. 1: Š. Uher, 2. roč. 

Kat. 2: O. Stehlík, 3. roč. 

Kat. 3: M. Černý, 9. roč. 

Školní kolo 

 

Videopohlednice v jazyce 

 

Ţáci 8. ročníku 

 

8. MÍSTO celostátní soutěţi 
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anglickém 

Celostátní soutěţ 

 

Ţáci 6. ročníku  

Sběr pomerančové kůry O. Bednařík, 6. roč., 

M. Kříţová, 7. roč., 

P. Šnajdr, 8. roč. 

 

Školní kolo 

Báječný svět hraček 

 

Anna Vlková- mezi 100 

nejlepšími v ČR 

 

Celostátní kolo obč.sdr. 

ADRA 

Zdravé zuby 

 

Kristýna Pospíšilová, 3. roč. Odměněna v 

celorepublikové soutěţi 

Namaluj chemický komiks 

 

Michaela Tejkalová  Celostátní soutěţ MŢP 

ČESTNÉ  UZNÁNÍ 

 

 

 

Další zapojení do soutěţí: 

 Matematická soutěţ Klokan – celostátní 

 Přírodovědný Klokan - celostátní 

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

i naši spoluobčané, kontejner je vţdy první víkend v měsíci přistaven u obecního úřadu         

a výtěţek ze sběru je pouţit ve prospěch ţáků školy.  

 SBĚR  BATERIÍ – nejvíce nasbírali K. Odstrčilová, J. Odstrčil, M. Švihálek 

 DOPRAVNÍ  SOUTĚŢ – dopravní testy absolvují všichni ţáci školy, jízdy zručnosti pouze 

ţáci 1. stupně 

 ZDRAVÉ  ZUBY – 1. – 5. ročník 

 Školní kolo soutěţe OVOZEL – doplněk programu OVOCE  DO  ŠKOL, celý první stupeň 

 Výtvarná soutěţ k  800. výročí narození sv. Aneţky České – ve spolupráci s  hnutím             

Na vlastních nohou a Arcibiskupstvím praţským 

 

Úspěchů našich ţáků si ceníme o to více, ţe v porovnání s velkými školami máme vţdy 

omezený výběr soutěţících a mnohdy i nesrovnatelné podmínky pro práci. 

 

 

c) Spolupráce školy s dalšími subjekty 

 

Sdruţení 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 ţákům hrazeno např. jízdné na různé soutěţe, odměny za reprezentaci školy, příspěvek na 

lyţařský kurz, aj. Nadále ve spolupráci s paní H. Petlachovou vystavujeme výtvarné práce našich 

ţáků v knihkupectví Kanzelsberger v Brně, ul. Josefská. V tomto roce se aktivně z řad rodičů 

podílely na organizování školních akcí (vánoční besídka, dětský karneval) – paní Stejskalová, 

Polanová a manţelé Ryšaví. Patří jim velké poděkování. 

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

flétna, kytara, klavír, zpěv a tanec je stále větší zájem. Podařilo se zajistit i výuku oddělení 

výtvarného.  

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

i zaměstnance kaţdoročně připravují cvičný poţární poplach, odbornou přednášku a ukázku 
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hasičské techniky. V září pro nás místní hasiči zorganizovali Den otevřených dveří na hasičské 

zbrojnici, v květnu jsme si vyzkoušeli cvičnou evakuaci školy a poté následovala krátká instruktáţ   

o chování v případě ohroţení poţárem, hasiči předali dětem informační materiál a předvedli jim 

praktickou ukázku hasební techniky. V měsíci březnu jsme se zapojili do výtvarné soutěţe Hasiči 

očima dětí. Adriana Kabátová ze 7. ročníku vyhrála okresní kolo a v krajském kole se umístila na 

krásném 3. místě. Měli jsme velikou radost. Během letních prázdnin pan Láník opět zajistil 

pravidelnou revizi hasicích přístrojů.  

Dobré vztahy nadále udrţujeme i s Farním úřadem v Babicích nad Svitavou. Pan farář   

Mgr. Jiří Paleček vyučoval náboţenství na naší škole kaţdý pátek odpoledne. Na kulturní 

vystoupení vţdy přijal naše pozvání pan děkan Tomáš Prnka ze Křtin. 

 

d) Účast ţáků a pedagogů školy na ţivotě v obci  

 

Bez dobré spolupráce s Obcí Kanice jako zřizovatele naší školy by nebylo moţné 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 téţ vyuţívána 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 ţivotního 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 soutěţe, …), letos přibyly i venkovní kuţelky                

u skleníku. Jsme rádi, ţe i my můţeme  tento prostor vyuţívat k našim kulturním aktivitám               

i k výuce .  

Práce našich dětí (výtvarné, keramické, rukodělné) se snaţíme ukázat co nejširší veřejnosti. 

V hale naší školy průběţně vystavujeme vše, co děti tvoří – pořádáme jarmarky dětských prací, dny 

otevřených dveří, výtvarné a pracovní dílny. Naše akce jsou navštěvovány rodiči především  ţáků   

1. stupně , ale  i našimi spoluobčany. 

TJ Sokol v Kanicích vyuţívá školní tělocvičnu k pravidelným cvičením a sportovním turnajům 

kaţdý den v týdnu. Tělocvična je tedy plně vyuţívána. Na školním hřišti a v tělocvičně  se konají 

různé sportovní soutěţe, například soutěţe ve stolním tenisu, fotbalová utkání, okresní soutěţ „Běh 

kanickými lesy“, Den dětí, . . . 

Ţáci a učitelé připravují příleţitostná 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 ţáků školy u starosty Obce Kanice. 

 

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

 

Spolupráce s PPP 

 Oblast diagnostiky SPU, SPCh, integrace 

 Přešetření ţáků, u kterých SPU a SPCh byly diagnostikovány 

 PPP Hybešova, Zachova a Kohoutova Brno 

 SPC Brno – Štolcova OPD Brno - venkov 

 Spolupráce s NIVD, pobočka Brno, Kříţová 22 

 Nabídky vzdělávacích kurzů pro učitele 

 MŠ Sněhurka, Brno – Vinohrady- logopedická péče 
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Spolupráce s OPD 

 Konzultace s kurátorkou paní Fišnarovou 

 Konzultace s Mgr. M. Hrubantovou 

 

 

Úřad práce Brno-venkov 

 Paní Knězková – program pro ţáky IX.. ročníku o moţnostech 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 FF Brno paní Capizzi –           

v předmětu Výtvarná výchova u paní ředitelky Mgr. H. Mazancové. 

Dále Bc. Šárka Kabátková, studentka 5. ročníku Pf MU Brno, absolvovala náslechy                     

u p. uč. A. Kovaříkové v rámci ukončení svého studia matematiky a chemie.  

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

pro učitele, kterých také dle moţností vyuţíváme. 
 

 

f) Zapojení školy do projektů 

 

Opět jsme poţádali o nadační příspěvek Nadaci ČEZ, která vypsala grantové řízení Oranţová 

učebna. Jednalo se o projekt s názvem “Fyzikální měření s moderními technologiemi“. Naší ţádosti 

zatím nebylo vyhověno. Správní rada ČEZ nám oznámila, ţe v průběhu podzimu bude opět 

schvalovat další ţádosti a naše ţádost zůstává nadále platná. 

Začátkem června jsme podali ţádost do rozvojového programu Vybavení škol pomůckami 

kompenzačního a rehabilitačního charakteru, který vypsalo MŠMT ČR. Výsledek výběrového 

řízení měl být znám do konce srpna 2011. 

      Zapojili jsme se do programu 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách 

operačního programu vzdělávání pro konkurence schopnost. Ţádost 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 obdrţela  26. 8. 2010, realizace potrvá aţ do 28. 2. 2013. Zatím jsme realizovali první ročník 

tohoto projektu. 

Realizace projektu je rozdělena do tzv. šablon, které se zaměřují na různé vzdělávací oblasti      

a rozdílné klíčové aktivity. 

 Individualizace spočívá v moţnosti rozdělení třídy na 2 skupiny, přičemţ 1 skupina má 1 vyuč. 

hod/týden zahrnutou do realizace projektu (mzda učitele je hrazena z prostředků projektu).  

 Inovace je šablona zaměřená na práci pedagogů - vytváření nových nebo inovaci stávajících 

výukových materiálů, které je nutno v rámci projektu ověřit ve výuce.  

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) - šablona, z níţ se hradí náklady                 

na vzdělávací semináře, kurzy. 

 V rámci všech šablon je moţno dle přesných pokynů MŠMT nakupovat didaktické učební 

pomůcky a neinvestiční majetek potřebný k realizaci školou zvolených šablon. 
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Při tvorbě realizační ţádosti jsme se snaţili rozvrhnout finanční prostředky rovnoměrně             

do různých šablon. Naším cílem je podpořit komplexní rozvoj ţáků (tedy čtenářskou a informační 

gramotnost, matematickou a finanční gramotnost, výuku cizích jazyků, zkvalitnění výuky 

přírodovědných předmětů i zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT) formou vyuţití moţnosti 

rozdělení třídy (šablona individualizace) i formou inovací a tvorby nových výukových materiálů pro 

naše ţáky. Další informace jsou zveřejněny na našich internetových stránkách 

http://www.zskanice.cz. 

 

    

g) Mezinárodní spolupráce 

 

V letošním školním roce jsme se pokusili zapojit do aktivit komunity evropských škol – 

eTwinningu. Spolupráce škol je postavena na pouţívání informačních a komunikačních technologií 

(ICT) a je moţná ve všech vyučovacích předmětech. Projekty realizovala především III. třída pod 

vedením třídní učitelky Mgr. Aleny Jelínkové.  

 

E-Twinning maraton 2010 trval celý říjen a úkolem všech zaregistrovaných škol bylo 

navrhnout vlastní zvířátko do ET parku, toto popsat podle zadané šablony zadaným jazykem             

a odeslat v daném čase následující škole, která navrţené zvířátko ztvárnila. 

Zadání pro naši školu přišlo z Ostravy v turečtině, naši třeťáci s pouţitím internetového 

překladače ztvárnili popsané zvířátko. Zároveň si předem pro ţáky ze  Suchdolu připravili zvířátko, 

které popsali ve slovenštině a v daný čas odeslali.  

Na stránkách maratonu http://2010maraton.blogspot.com/2010/10/evropske-tydny-s-

etwinningem.html si ţáci následně prohlédli zadání a výsledek práce.  

Práce na projektu děti hodně pobavila. 

 

Body, bodky, bodečky 

Krátkodobý projekt byl realizován mezi třemi partnerskými školami: ZŠ Kanice, Spojená škola 

Bratislava a Gymnázium Mikulov. Byl zaměřen na vytváření a výměnu obrázků, které nám 

vzniknou, kdyţ spojíme body, nebo tečky v určeném pořadí (číselném, nebo pomocí písmen 

abecedy).  

Z naší školy byli do projektu zapojeni i ţáci IV. a V. třídy v rámci výuky Informatiky, kde 

vytvářeli „spojovačky“ v programu Malování. Ţáci III. třídy pracovali v předmětu Výtvarná 

výchova. 

Projekt probíhal od prosince do ledna. 

 

Týden s Comeniem - oslava spolupráce  

V období od 2. do 9. května 2011 jsme prostřednictvím aktivit Týdne s Comeniem oslavili 

spolupráci evropských škol. 

Naše III. třída se zapojila do výtvarné soutěţe ,,The meaning of colours in my country" 

organizovanou rumunskou školou v Brasově. Tento projekt zaštiťovala paní učitelka Valeria 

Iordache. 

Ţáci malovali své oblíbené činnosti s pouţitím barev, které mají rádi. Na glóbu i na internetu      

se seznámili s  Rumunskem  a na stránkách eTwinningu  s městem Brasov. 

 

http://www.comeniusweek.eu/cz/pub/index.htm 

http://scoli.didactic.ro/scoala_generala_nr_9_brasov 

 

http://www.zskanice.cz/
http://2010maraton.blogspot.com/
http://2010maraton.blogspot.com/2010/10/evropske-tydny-s-etwinningem.html
http://2010maraton.blogspot.com/2010/10/evropske-tydny-s-etwinningem.html
http://www.comeniusweek.eu/cz/pub/index.htm
http://scoli.didactic.ro/scoala_generala_nr_9_brasov
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Rumunská partnerská škola uspořádala výstavu dětských prací partnerských škol (česká, polská, 

slovenská, portugalská). Zúčastnění potom v galerii hlasovali pro nejpěknější práce. Byli jsme mile 

překvapeni, ţe se i naše děti prosadily v dané věkové kategorii. Ocenění obdrţeli: Aneta 

Minaříková, Kristýna Macourková a Jiří Svoboda. 

 

Uvedené aktivity byly prvními pokusy o mezinárodní spolupráci a ţáky skutečně zaujaly. V příštím 

školním roce by chtěli pokračovat ve spolupráci s nějakou slovenskou školou. 

 

h) Péče o talentované ţáky  

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

a vytváření vhodných podmínek. Práce s nadanými ţáky je stejně důleţitá jako práce s dětmi se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Jako škola se snaţíme 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, 

soutěţí, olympiád. 

Ve výuce vyuţíváme výukové programy, které rozšiřují znalosti ţáků, přínosné je i to, ţe          

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

Důleţité je doplňování školní knihovny odbornou literaturou a školy moderním vybavením. 

Ţáci vydávají školní časopis. 

Dlouhodobé projekty jsou pevnou součástí ŠVP Otevřená škola. 

Krátkodobé projekty jsou jiţ samozřejmostí všech vyučovacích hodin. 

Nabízíme dětem moţnost zapojit se do soutěţí a olympiád a následné ověření vědomostí             

a dovedností na okresní úrovni. 

Pravidelně pořádáme soutěţe školní, a to sportovní, výtvarné, poznávací, hudební, taneční. 

Nabízíme ţákům moţnost zapojení do mimoškolní činnosti – ZUŠ, krouţky. 

Důleţitou součástí práce ţáků 9. ročníku je tvorba absolventských prací a následná veřejná 

prezentace a obhajoba. 

Samostatnost a odpovědnost ţáků podporujeme jejich aktivní účastí na činnosti školy prací 

v ţákovské radě. 

Ţáci se učí pomáhat potřebným lidem – práce v Stonoţkovém hnutí. 

Ţáky učíme vnímat kulturnost a estetiku prostředí, ve kterém ţijí – podílí se na výzdobě školy      

a jejího okolí. 

Ţáci se učí manuální zručnosti – např. výroba drobností k různým příleţitostem. 

Učíme ţáky ţít ekologicky – projekty a akce EVVO, vyhodnocení ke konci roku a předání 

odměn – hry, míče, … 

 

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

problémů i v chování. Naší snahou je tyto jejich vlastnosti vyuţít v organizaci ţivota školy nebo 

třídy (třídní samospráva), pomoc učitelům, pomoc spoluţákům, organizování činností pro 

spoluţáky, 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 průběţně 

čtvrtletně hodnoceno. Pololetní zprávy výchovné poradkyně jsou součástí dokumentace školy. 

 

ch) Péče o ţáky se specifickými 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 
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ustanovení § 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných a podle vyhlášky č. 72/2005 

Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských zařízeních 

Ke komplexní práci výchovné poradkyně na ZŠ Kanice je kromě činností dané školskou 

legislativou důleţitý včasný monitoring dětí, které mají problémy s výukou či chováním. Při práci     

s dětmi s poruchami učení je sledování chování ţáka přinejmenším stejně důleţité, 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: 

- Inkluzívní vzdělávání 

- Individuální přístup v rámci běţné třídy základní školy  

- Reedukace vyškoleným učitelem v dyslektickém krouţku  

- Vypracování individuálního výukového plánu na základě doporučení PPP 

- Umoţnit těmto dětem vyniknout, zaţít úspěch 

- Sledování dětí sociálně znevýhodněným, dětí se zdravotním znevýhodněním 

Po stanovení diagnózy vývojových poruch učení, chování či kombinovaných poruch v PPP je 

třeba zváţit, který typ péče bude pro dítě nejpřijatelnější. Nejlehčí formy speciálních vzdělávacích 

poruch je moţné napravovat přímo v rámci běţného vyučování. Důleţitá je reedukace 

v dyslektických krouţcích a pro dítě se závaţnějším stupněm poruch učení i chování je vypracován 

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

potřeba asistence, potřebné pomůcky aj.). Je důleţité, aby s individuálním plánem byli seznámeni 

jak rodiče a ţák, tak i všichni vyučující daného ţáka a aby respektovali daná doporučení. Schůzky 

během roku se nám osvědčily, ale pro příští období plánujeme schůzkám dát přesný řád a jasně 

stanovit jejich frekvenci. 

Na naší škole bylo průběţně ke dni 30. 6. 2011 vyšetřeno 47 ţáků, u nichţ byly diagnostikovány 

vývojové poruchy učení nebo chování, ale také kombinace obojího. Z celkového počtu 120 ţáků 

naší školy to činí přes 39 %.  Snaţíme se, aby všichni tito ţáci pracovali v dyslektických krouţcích, 

a to jak na I., tak na II. stupni školy, jsou inkluzívně vzděláváni. 

Z počtu 47 vyšetřených ţáků v PPP, SPC je na škole integrováno 7 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 škole mají téměř všichni vyučující speciální školení pro práci s dětmi se VPU a VPCH,         

na škole pracuje dyslektický asistent a asistent pedagoga.  

 

 

 

i) LVVZ, plavání  

 

Lyţařský kurz proběhl ve dnech 31. 1. – 4. 2. 2011 v Jeseníkách, v rekreačním středisku 

Relaxa. Kurzu se zúčastnilo 24 ţáků školy. Výcvik lyţařů i snowboardistů probíhal v lyţařském 

středisku Orientka a v Karlově.  Sněhové podmínky a počasí byly vynikající, všechny děti pokročily 

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

Zapletal a Filip Šolc. 

 

Školní kurz plaveckého výcviku v rozsahu 20 hodin absolvovaly děti 1.- 4. ročníku. Probíhal 

vţdy v pondělí od 28. 2. do 16. 5. 2011 v plavecké škole  SKP Kometa Brno na Kraví hoře. Náklady 
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na dopravu platili rodiče, výcvik a pronájem bazénu hradila škola. U všech účastníků došlo              

ke kvalitativnímu posunu plaveckých dovedností, či přístupu k vodě vůbec. 

            Děti doprovázely Mgr. A. Jelínková, Mgr. D. Pospíšilová, Mgr. M. Krupárová,                

Mgr. E. Opletalová. 

 

 

j) Děti i dospělí pomáhají 

 

Ţáci, učitelé a zaměstnanci školy 

•   jiţ 15 let pomáhají STONOŢCE (letos 7 150 Kč) , 

•   8 let přispívají na chov TYGRA SUMATERSKÉHO v brněnské ZOO (letos 4 000 Kč), 

Za sponzorství tygra sumaterského škola obdrţela naše škola vstupenku pro 30 dětí na výukový 

program do ZOO Brno, kterou vyuţijeme na podzim 2011. 

•   Zakoupením reflexních pásků a bločků pomohli i občanskému sdruţení ŢIVOT  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. 

 

 

k) Výpočetní technika  

 
Ve školním roce 2010/2011 byl zajištěn provoz výpočetní techniky zaběhnutým způsobem. 

Spolupracoval s námi externí správce sítě Ing. Lukáš Pernica, v jarních měsících nám vypomohl 

s instalací filtru internetového obsahu Ing. Bronislav Němec  (otec ţákyně naší školy), internetové 

připojení WiFi nám stále zajišťuje místní firma p. Petra Ševčíka.  

Počítačové vybavení se nám daří udrţovat na střední úrovni jen díky opakovaným sponzorským 

darům České Spořitelny, a. s., pobočka Brno a částečně díky darovaným počítačům od zřizovatele 

naší školy. Realizací projektu EU Peníze školám jsme si mohli zakoupit do školy nové vybavení, 

které by nám jinak bylo finančně zcela nedostupné. Jednalo se o interaktivní tabuli SmartBoard pro 

1. stupeň, na druhý stupeň byly pořízeny 2 ks inovativní folie na střední část triptychových školních 

tabulí a později 2 projektory s interaktivními snímači. Z prostředků projektu byly hrazeny i provozní 

náklady související s jeho průběhem a realizací: nákup spotřebního materiálů (zejména tonery)         

a výměna lampy a čištění projektoru v učebně fyziky (cena přibliţně 10 000 Kč). 

Vyučující vyuţívali výpočetní techniku ve výuce efektivně a dle svých tématických plánů 

procvičování učiva na PC zařazovali do výuky.  Výpočetní techniku jsme vyuţili i k plnění školních 

projektů: dopravní projekt Bezpečná cesta – testování Besip, další projekty: Absolventské práce, 

Evropský den jazyků, Den Země – příprava a zpracování materiálů, Tradice, dále pak on-line 

testování ţáků 5. a 9. ročníku v projektu Kvalita školy. Výpočetní techniku také pravidelně 

vyuţívají vyučující v zájmových útvarech – zejména výukové programy v dyslektických krouţcích    

a reedukacích. 
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l) Environmentální výchova, Recyklohraní 

 

Ve školním roce 2010/2011 byl na Základní škole Kanice vypracován roční plán environmentální 

výchovy, který navazoval na dlouhodobý plán školy. Do zpracování ročního plánu se zapojili 

všichni učitelé ZŠ. 

Environmentální výchova je v ŠVP začleněna jako průřezové téma do většiny předmětů a není 

vyučována jako samostatný předmět. V průběhu školního roku se ţáci zapojili do několika soutěţí, 

např. „Přírodovědný klokan“, ţáci 9. ročníku se zapojili do „Malé biologické olympiády“, všichni 

ţáci pracovali také v rámci projektů „Les ve škole – škola v lese“ a „Recyklohraní“. 

Ţáci 6. a 9. ročníku vytvořili plakáty k Mezinárodnímu roku lesů, tyto plakáty jsou vystaveny 

v hale školy. 

Tak jako kaţdý rok jsme se stali přispěvateli na chov tygra sumaterského. Za peníze, které jsme 

poslali na chov tygra, jsme dostali volnou vstupenku na výukový program v ZOO Brno. 

V letošním školním roce se všichni ţáci ZŠ Kanice zúčastnili výukových programů na Lesní 

škole Jezírko. Ţáci 7. ročníku absolvovali dne 11. 5. 2011 výukový program „Tajemství sojčího 

pírka“, v ten stejný den ţáci 8. a 9. ročníku absolvovali program „Svět půdy a neţivé přírody“.      

12. 5. 2011 pak ţáci 2. ročníku pracovali v rámci programu „Kdo bydlí v lese“ a ţáci 3. – 5. ročníku 

absolvovali program „Společenstvo průhledných křídel“. Ţáci 1. ročníku si hráli 19. 5. 2011 

v programu „Kdo bydlí v lese“ a ţáci 6. ročníku řešili úkoly z programu „Les – srdce přírody“. 

Dětem se programy líbily. 

V rámci oslav „Dne Země“ ţáci uklízeli okolí školy a část obce, také Srnčí studánku v lese. Ţáci 

I. stupně šli na jarní vycházku do přírody. Ţáci 9. třídy si připravili relaci do místního rozhlasu. 

  

Od roku 2009 jsme zapojeni do programu Recyklohraní, v rámci kterého ţáci plní zadané úkoly, 

sbírají staré baterie a elektroodpad. Za úspěšně vypracované a odevzdané úkoly ( Byly to například 

práce na téma Příběhy našich dědečků a babiček, Sešlápni – ušetříš, Vánoční koledy, Zpětný odběr – 

návrh obálky a Recyklace papíru. Za práci na téma Baterie do koše nepatří získali ţáci 7. ročníku     

1. MÍSTO v rámci II. stupně základních škol)  a za sběr elektroodpadu- 257 kg a baterií - 22 kg jsme 

získali celkem 5035 bodů, které jsme vyměnili za hry (zpráva Recyklohraní). V „Recyklohraní“ 

budeme pokračovat i v příštím školním roce. 

V letošním školním roce jsme také sbírali sušenou pomerančovou kůru, kterou jsme odevzdali   

do výkupny a získali jsme 640,- Kč. Také pokračujeme ve sběru papíru a nadále třídíme odpad. 

Roční plán EVVO byl plněn podle plánu, ţáci podle moţností pracovali v parku školy                 

a ve skleníku. Byla dokončena práce na naučné stezce „Keře v našem parku“, instalována byla 

k výročí otevření nové budovy školy. V rámci dlouhodobého programu pro vytvoření lepšího 

zázemí pro výuku přírodovědných oborů a pro vytvoření přírodovědného krouţku i na druhém 

stupni bude třeba získat více financí. 

 

 m) Ochrana člověka za mimořádných událostí 

 

Ve školním roce 2010/2011 byla Ochrana člověka za mimořádných událostí na prvním stupni 

zařazena průběţně do výuky, na druhém stupni byla výuka zařazena v předmětech Zeměpis                

a Výchova ke zdraví. (Ţivelné pohromy, Přírodní katastrofy, První pomoc, Integrovaný záchranný 

systém).V rámci Výchovy ke zdraví si připravili ţáci 7. ročníku základní informace k první pomoci. 

Ţáci 6. ročníku si ověřili své znalosti v krátkém testu (dle příručky pro učitele). Zápis o výuce         

je veden v třídních knihách. 

V pátek 13. 5. 2011 proběhl v naší škole cvičný hasičský poplach a následně ukázka práce           

a techniky místních hasičů. 
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V rámci absolventských prací ţáků 9. ročníku jsme byli seznámeni s ukázkou obhajoby práce 

Historie SDH v Kanicích. 

Při výuce byla pouţita příručka pro učitele vydaná Ministerstvem vnitra 

 

 

n)  Dopravní výchova   

 

Projekt „Bezpečná cesta“ probíhal přesně podle ŠVP ve dvou termínech: na podzim po příchodu 

ţáků do školy od 23. 9. do 1. 10. a na jaře od 7. 4. do 29. 4. a 26. 5. 2011. 

Cílem tohoto projektu bylo zvýšit bezpečnost dětí při kaţdodenních cestách do školy, podpořit, 

aby se při dopravě do školy ať uţ pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou zlepšilo jejich povědomí    

o pravidlech dopravního chování. 

Podzimní část „Cesta do školy“ probíhala jen na I. stupni a v hodinách ČJ, VV, M, PRV, PŘV, 

PČ a TV. Ţáci řešili dopravní situace jak teoreticky, tak i prakticky. Cestování hromadnými 

dopravními prostředky a pohyb po městě si ţáci procvičili prakticky návštěvou ZOO v Brně 24. 9. 

2010. 

Jarní část „Malý cyklista“ byla zařazena opět do předmětů ČJ, PRV, PŘV, PČ a TV. Pravidla 

silničního provozu ţáci procvičovali v pracovních sešitech a pracovních listech, na interaktivní 

tabuli, formou dramatizace reálných dopravních situací, přivolání pomoci a poskytnutí první 

pomoci. 

Dne 29. 4. byli všichni ţáci naší školy testováni na počítačích testy BESIP, ověření znalostí ţáků 

I. třídy bylo ústní. 

Praktickou část – Jízdu zručnosti (26. 5.) absolvovali jen ţáci 1. stupně.  

Úspěšní ţáci byli vyhodnoceni na Slavnostním ukončení školního roku 29. 6. Obdrţeli diplomy   

a drobné ceny. (Klára Odstrčilová 90% úspěšnost v řešení testů, Miroslav Tichý, Ondřej Stehlík       

a Jan Menšík nejúspěšnější v obou disciplinách – kategorie II. – V. třídy, Miroslav Kunčar, Denisa 

Menšíková a Barbora Stehlíková  - kategorie 1. třídy.) 

Projekt dopravní výchovy byl pro ţáky zábavný a poučný, ale nejaktivnější jsou vţdy ţáci          

od I. po III. třídu. U starších zájem klesá, přestoţe právě oni jezdí častěji na kole i do školy. 

 

 

o) Etická výchova 

 

Ze školy by měl mladý člověk vyjít jako harmonická osobnost, ne jako specialista.  

A. EINSTEIN 

 

Krize dnešní doby není jen ekonomická, je krizí rodiny a tedy i krizí mezilidských vztahů.         

Na školu jsou kladeny nové poţadavky na kvalitu i obsah vzdělávání zaměřené na etické vybavení 

ţáka. 

Přestoţe vţdy všemi předměty prostupovalo vedení ţáka ke správnému chování (ke slušnosti, 

toleranci a dalším charakterovým vlastnostem), rozhodli jsme se pro samostatný předmět, abychom 

ţákům umoţnili ucelený jednoroční program vedený metodou proţitku, který umoţňuje nejen 

upevnění a získání dovedností, ale i formování postojů, jejich zvnitřnění, ujasnění hodnot a jejich 

přenosu do reálného ţivota. 

Ve školním roce 2010/2011 jsme zařadili do našeho ŠVP etickou výchovu na 1. stupni               

ve IV. třídě jako samostatný předmět. Výuka předmětu EtV se opírá o metody výuky Roberta Roche 

Olivara, který vytvořil promyšlený program výchovy k prosociálnosti.  Pro naše podmínky upravil 

a doplnil L. Lencz. 
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Ţáky předmětem vedla Mgr. Alena Jelínková, která absolvovala třídenní kurz „Letní škola etické 

výchovy“ na Univerzitě v Hradci Králové. 

Tento předmět si získal u ţáků velkou oblibu, chtěli by, aby v něm mohli pokračovat i v dalších 

ročnících. 

Úspěch etické výchovy je podmíněn systematickým výcvikem ţáků v sociálních dovednostech, 

v řešení modelových i reálných situací s etickým obsahem a proto pokračujeme na druhém stupni 

v předmětech Výchova k občanství, Výchova ke zdraví, Český jazyk, Informatika, do kterých jsme 

EtV zařadili a samozřejmě při kaţdé příleţitosti v kaţdodenní práci. 

 

p) Finanční gramotnost 

V naší škole se soustavně zabýváme problematikou finanční gramotnosti. Věnujeme této oblasti 

pozornost na prvním i druhém stupni s individuálním rozdělením obsahu a hloubky učiva, získávání 

znalostí i dovednosti ţáků v závislosti na jejich věku a schopnostech. 

Na prvním stupni je finanční gramotnost rozvíjena především v oblastech gramotnosti peněţní, 

numerické a informační. Zařazena je v podstatě ve všech předmětech, nejvíce však v matematice, 

prvouce, vlastivědě a českém jazyce. V učivu se orientujeme na okruhy hospodaření domácnosti, 

peníze a finanční produkty.  

Na druhém stupni rozšiřujeme oblast finanční gramotnosti o gramotnost cenovou,  rozpočtovou  

a právní. V průběhu 6. – 1. pol. 9. ročníku je obsah učiva integrován zejména do předmětů 

matematika, výchova k občanství a praktické činnosti, v menší míře i do ostatních vyučovacích 

předmětů. V tomto školním roce jsme po aktualizaci ŠVP ZŠ Kanice zařadili do 2. pol. 9. ročníku 

nový volitelný předmět Finanční matematika s dotací 1 vyuč. hodina/týden.  Hlavními tématy jsou 

druhy vlastnictví a jeho ochrana, principy trţního hospodářství, peníze, bankovní sluţby                   

a  produkty, rozpočty a daně, odměna za práci – mzda. Jedná se o vzdělávací obsahy z reálného 

světa a ţivota kaţdého člověka, které aktivizují zájem a práci většiny ţáků.  

V doplňkové činnosti související s výukou se všichni ţáci 2. stupně zapojili do soutěţe pořádané 

MŠMT ČR Finanční gramotnost (forma on-line testování znalostí a dovedností). Druţstvo našich 

nejúspěšnějších ţáků ze školního kola obsadilo 3. místo v kole okresním. 

 

 

q) Absolventské práce ţáků 9. ročníku 

 

Na naší škole jiţ tradičně – uţ osmým rokem – ţáci 9. ročníku končí povinnou školní docházku 

vypracováním závěrečné povinné absolventské práce. Jejím cílem je ověřit si, jak ţáci dokáţou 

získané dovednosti, vědomosti a znalosti samostatně uplatnit, jak dokáţou propojit poznatky 

s vlastními moţnostmi. Výběr témat necháváme na ţácích, mají však vyjádřit jejich koníčky, zájmy 

a budoucí profesi. Všichni ţáci práce odevzdali a na veřejných prezentacích také obhájili. Sledovali 

jsme, jak ţáci dodrţují stanovené poţadavky na práci, nápaditost a originalitu zpracování, 

gramatickou i stylistickou úroveň díla, prezentaci i vystupování při obhajobě tj. kultivovanost           

i úroveň projevu. Slavnostní zahájení i ukončení dvou náročných dnů za přítomnosti místostarosty 

obce pana Ing. Radima Vašíka podtrhlo významný a důstojný okamţik pro všechny přítomné. Ţáci 

ve většině případů ukázali, ţe mají velmi dobré znalosti a několik nejzdařilejších prezentací bude 

opětovně předvedeno mladším ţákům školy pro příklad i poučení. 
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r)  Celé Česko čte dětem 

 
Protoţe jsme si vědomi toho, ţe škola má po rodině na dítě největší vliv, pokračovali jsme i letos 

v tomto projektu. Rozhodli jsme se předčítat malým dětem (zájemcům) 1x týdně v úterý po obědě. 

Kaţdý týden jsme četli z jedné knihy, a dále podle zájmu dětí ve čtení pokračovali, nebo nabídli 

dětem knihu jinou. Po skončení čtecí půlhodinky jsme si s dětmi povídali, co je na knize zaujalo, 

jaké mají z četby záţitky.  

Velmi jsme přivítali zájem z řad rodičů, zejména maminek na MD, pedagogů školy, volnou 

chvilku si našla také paní ředitelka H. Mazancová i vedoucí obecní knihovny v Kanicích paní 

Kalivodová, našly se dokonce i maminky, které si zařídily volno v práci a také přišly dětem číst.   

Zájemců o čtení byl různý počet, přibliţně 3 – 8 dětí. Protoţe jsme dbali na dobrovolnost akce 

a děti byly někdy jiţ unavené či je zaujal program školní druţiny, stávalo se, ţe kolem pololetí jejich 

zájem o čtení upadal. Proto jsme se rozhodli čtení pozastavit a počkat si na dobu, kdy zase budou 

dětské obličejíčky dychtivě naslouchat a děti budou ţadonit o pokračování čtení. 

 

Proţili jsme spolu s dětmi krásné chvilky a rádi se k nim opět vrátíme. 

 
 

Na závěr této akce proběhlo 29. 6. 2011 v hale naší školy při slavnostním zakončení školního 

roku také pasování ţáků 1. ročníku na čtenáře. Na památku děti obdrţeli knihu Pohádková 

čítanka od Eduarda Petišky. 

 
 

s) Noc s Andersenem 

Tuto celostátní akci na podporu čtenářství pořádala síť dětských knihoven letos jiţ po jedenácté. 

Aby bylo moţno uspokojit co nejvíče knihomilných dětí, rozšířila se Noc s Andersenem z veřejných 

knihoven také do škol, školních druţin a dalších volnočasových center. V letošním roce se akce 

zúčastnilo rekordních 50 tisíc dětí. 

V ZŠ Kanice jsme letos pořádali tuto akci poprvé. Proto nás příjemně překvapilo přibliţně          

50 přihlášených dětí a ochota téměř všech pedagogů. 

Přípravy probíhaly několik týdnů předem, kdy děti kreslily v průběhu vyučování portréty           

H. Ch. Andersena, poslouchaly jeho pohádky, sháněly o něm informace, ţákyně druhého stupně pak 

malovaly pod vedením paní uč. Repové na stěny školy strom Pohádkovník. 

V pátek  1. 4. 2011 odpoledne byly děti krátce seznámeny s historií akce Noc s Andersenem,      

se samotnou osobností světoznámého pohádkáře a s průběhem naší společné noci. Poté byly 

rozděleny do druţstev a vydaly se plnit úkoly. 

Kaţdé druţstvo luštilo literární rébusy, kříţovky a hádanky úměrné svému věku, za jejichţ 

splnění získalo originální pohlednice s ilustrací výtvarnice Galiny Miklínové a pamětní průkaz 

s razítkem školy a knihovny v Kanicích. 

Další nelehký úkol byl připravit si dramatizaci zadané pohádky V. Čtvrtka, J. Wericha nebo 

H.Ch. Andersena včetně kulis, loutek či kostýmů. Zde se uplatnila jak zručnost a schopnost 

improvizace, tak čtenářské a vypravěčské umění.  

Všechny skupiny se pustily s vervou do práce, svojí radou a nápady přispěchaly na pomoc také 

paní učitelky.  

Příjemným rozptýlením byl Hajaja v obecním rozhlase, kterého zde byli přečíst vybrané děti      

ze 6. třídy, a pak jsme se jiţ mohli společně bavit na hale školy, kde úspěšně proběhly jednotlivé 

dramatizace pohádek. 
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Překvapením akce byla ohňová show, kterou nám před setmělou školou předvedla paní 

asistentka M. Houserová. 

Následovalo uloţení dětí do připravených spacáků, samozřejmě nesmělo chybět další čtení 

pohádek, aţ se i ti největší nespavci vydali se do říše pohádek a snů. 

A co strom Pohádkovník? Těší se, jak bude obrůstat listy, které mu přibývají s kaţdou přečtenou 

knihou našimi dětmi. 

 

 

t)  Zájmové útvary při ZŠ 

 

Název krouţku Počet krouţků Počet ţáků 

Keramický 2 22 

Dyslektický 6 41 

Pěvecký 1 5 

Cvičení z matematiky 1 10 

Cvičení z Čj 1 11 

Jazyk německý 1 14 

Cvičení z jazyka českého 1 10 

Míčové hry 1 10 

Časopis 1 8 

Dramatický 1 12 

 ZUŠ Adamov Oddělení hudební - 3 

Oddělení taneční - 1 

Oddělení výtvarné - 1 

 

 
Poděkování patří všem vyučujícím naší školy, které zájmové krouţky vedly a také                    

Mgr. L. Matyášové, která vedla krouţek dramatický.  

 

 

u)  Zdravé zuby 

 

Naše škola se i letos aktivně účastnila projektu ,,Zdravé zuby“, který je určen ţákům 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 soutěţi bylo absolvovat 

preventivní prohlídku u stomatologa a zodpovědět soutěţní otázku 

Součástí projektu byly pracovní listy, diferencované podle ročníků, prostřednictvím  nichţ si ţáci 

opakovali a osvojovali nové informace týkající se chrupu. Vyplňováním pracovních listů                 

se zabývali všichni ţáci 1. stupně.  

Část z nich se účastnila i druhé části projektu, coţ 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 soutěţe“. Vyplněné kartičky byly zaslány organizátorovi projektu.  

Děti, které se svým odhadem nejvíce přiblíţí 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.  

V celorepublikovém hodnocení byla mezi oceněnými výherci ţákyně 3. ročníku Kristýna 

Pospíšilová. 
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v) Ovoce do škol 

 

Od letošního školního roku, protoţe vzrostl počet zapojených škol do projektu, dostávají děti 

ovoce pouze 1x za 14 dní. Tím nám klesl motivační efekt projektu, který jsme vyuţívali k našemu 

doprovodnému programu. I přesto probíhá podpůrný program na naší škole v původním rozsahu. 

Děti dostávaly na kaţdý měsíc průkazku s  obrázky ovoce a zeleniny, luštěnky a kvízy k danému 

tématu. Průkazky zhotovovala p.uč. A. Jelínková.  

Bohuţel jiţ není ze strany dětí o tuto aktivitu tak velký zájem jako zpočátku, klesá motivovanost, 

coţ je způsobeno prodlouţením dodávek na 2 aţ 3 týdny.   

 Tak jako v loňském roce dostaly všechny děti, které se projektu účastnily ,,Ovozelácký‘‘ diplom, 

který zhotovila Mgr. Dana Pospíšilová. 
 

 

z) 50. výročí otevření nové školní budovy  

 

Nová školní budova Základní školy v Kanicích byla otevřena 4. února 1961. Tato událost 

prolínala učivem i mnoha školními akcemi po celý školní rok. 

Nejdříve jsme si toto výročí připomněli s dětmi jiţ 3. února 2011, kdy si kaţdá třída vypustila na 

oblohu balónek štěstí s přáním pro naši školu. Byl to pro nás v tom mrazivém dnu nezapomenutelný 

záţitek. 

Další oslavy jsme odloţili aţ na měsíc červen. 

Ve středu 8. června proběhla VERNISÁŢ výstavy ţákovských prací ţáků, malovaných kamenů 

paní Soni Čermákové, paličkované krajky paní Aleny Pozorské, obrazů paní Terezy Pozorské          

a prací výtvarného oddělení ZUŠ Adamov.  

Ve čtvrtek 9. června dopoledne byl na programu  PROJEKTOVÝ  DEN zaměřený na naši školu, 

kdy děti posuzovaly současnou školu, pátraly v historii, pracovaly s kronikami, vyhledávaly              

a zpracovávaly informace, dokázaly se vţít do role zastupitelstva obce a plánovaly budoucnost. Při 

této práci všichni ţáci prokázali velké znalosti a dovednosti, a také schopnost prezentovat výsledky 

svojí práce ostatním. Odpoledne proběhla v hale školy velmi zdařilá a slavnostní ŠKOLNÍ  

AKADEMIE pro širokou veřejnost. 

V pátek 10. června se uskutečnilo odpolední SETKÁNÍ zaměstnanců školy a hostů ve škole. 

Pěknou tečkou oslav 50. výročí školy byl koncert pěveckého sboru ADD GOSPEL na hřišti            

za školou, kterého se opět zúčastnila široká veřejnost. 

U příleţitosti oslav se nám podařilo vydat i skromný ALMANACH, který obdrţeli všichni ţáci, 

zaměstnanci i hosté.  

Myslím, ţe se nám podařilo důstojným způsobem připomenout minulost, ukázat současnost 

a nastínit budoucnost Základní školy v Kanicích.  
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VII. Naši laskaví sponzoři 

 

Česká spořitelna, a.s. Brno Počítačové sestavy do učebny VT 

SRPŠ při ZŠ Kanice Magnetická tabule pro popis křídou – 2 ks (cena 

celkem 12 163 Kč) 

Hodový výbor Kanice 2 000 Kč na uč. pomůcky 

Manţelé Minaříkovi, Kanice Krmení pro domácí mazlíčky 

Ing. M. Stejskal, Bílovice nad Svitavou Ozvučení a pojezd k interaktivní tabuli 

SmartBoard 

Bc. P. Nešpor, Kanice 5 000 Kč na učební pomůcky 

Pan J. Koţnárek, Pozorský, Kanice Oprava 15 ks ţákovských ţidlí (montáţ sedáků) 

a úprava 1 ks dveří 

Rodina Odstrčilova, Kanice Míč pro sálovou kopanou 

Laskavý dárce Jekorový koberec pro povrchovou úpravu pódia 

skládajícího se ze 4 dílů – celkem cca 14 m2 

Laskavý dárce 10 000 Kč – zakoupeny byly zeměpisné mapy 

do tříd 

SITA, a.s., Brno 20 000 Kč – hlavní sponzor oslav 50. výročí 

školy 

 

Všem dárcům, i těm, kteří nechtějí být jmenováni, moc děkujeme a jejich pomoci si nesmírně 

váţíme. 
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VIII. Zhodnocení  a  závěr  

 

Školní rok 2010/2011 proběhl v duchu 50. výročí otevření nové školní budovy. Byl opět velmi 

náročný po stránce výchovně vzdělávací i organizační, ale mohu říci, ţe náš celoroční plán se nám 

podařilo naplnit a v mnohém i překročit. 

Slavnostní zahájení školního roku 2010/2011  proběhlo ve středu 1. září 2010 v hale školy                 

za přítomnosti ţáků, rodičů, učitelů a správních zaměstnanců. Tradičně naše pozvání přijal pan 

starosta Obce  Kanice,  Ing. V. Kalivoda.  

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

Dle Opatření ministryně školství, mládeţe a tělovýchovy jsme doplnili náš školní vzdělávací 

program „Otevřená škola“ od 1. 9. 2010 o předmět Etické výchovy a Finanční matematiky. Jiţ      

po prvním roce můţeme konstatovat, ţe tyto dva předměty byly u ţáků velmi oblíbené. Celoroční 

výuka byla obohacena o celou řadu velmi kvalitních a přínosných výchovně vzdělávacích akcí         

a projektových dnů. Z celkového počtu 121 ţáků dosáhlo 73 ţáků vyznamenání, mnoho ţáků          

se aktivně pod vedením svých učitelů zapojilo do organizovaných soutěţí a byli úspěšní. Máme 

radost, ţe i ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami, pokud dbají rad a pokynů svých učitelů, 

dělají obrovské pokroky. Co nás ale nadále trápí – je vysoká absence našich ţáků a jsme toho 

názoru, ţe častá a mnohdy zbytečná absence negativně ovlivňuje konečné školní výsledky. 

Všichni učitelé se během školního roku účastnili dle moţnosti 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, ţe mnohá školení si vyučující částečně platili 

z vlastních prostředků, protoţe nízký rozpočet školy nás značně omezuje právě v čerpání prostředků 

na další vzdělávání pedagogů. Paní vychovatelka T. Pozorská ukončila v rámci celoţivotního 

vzdělávání studium vychovatelství na PdF MU Brno, paní učitelka Šárka Kabátková dokončila 

magisterské studium na PdF MU Brno. 

Všem pedagogickým pracovníkům děkuji za kaţdodenní trpělivou práci, odbornou přípravu ţáků 

do soutěţí, k přijímacím pohovorům, vedení mnoha zájmových útvarů a realizaci celé řady 

zajímavých akcí, projektů a projektových dnů pro ţáky, rodiče i naše spoluobčany. 

Školní druţinu letos navštěvovalo 41 ţáků ve dvou odděleních. Paní vychovatelky připravovaly 

po celý rok pro děti bohatý a rozmanitý ranní i odpolední program. Prostorové řešení naší školy nám 

zatím neumoţňuje vyčlenit samostatnou místnost pro činnost školní druţiny, ale snaţíme se hledat 

přijatelné řešení.  

Děkuji pracovnicím školní jídelny i správním zaměstnancům školy za jejich pracovní nasazení    

a ochotu nám vţdy pomoci. Na tomto pracovním úseku bylo nutné opět poţádat o dofinancování 

platů zaměstnankyň z prostředků obce. Vzhledem k tomu, ţe školní jídelna zajišťuje stravování       

a rozvoz obědů pro starší spoluobčany, naší ţádosti bylo vyhověno. 

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

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

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

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

učitelů. 

 Bohuţel se stále nedaří dokončit půdní vestavbu školy, abychom měli více prostoru pro výuku     

i výkon našich doplňkových aktivit. V letošním roce dostala přednost výstavba nové Mateřské školy 

v Kanicích, v prostoru dnes jiţ bývalého školního pozemku. Mateřská škola bude součástí naší 

školy a pokud vše půjde podle plánu, měla by být otevřena k 30. 9. 2011. 

 Další věc, která nás tíţí, jsou nekvalitní podlahové krytiny ve třídách, ne příliš příjemné 

prostředí  šaten pro ţáky. Tyto záleţitosti nelze zatím realizovat z důvodu nedostatku finančních 

prostředků. Nevyhovující šatny pro správní zaměstnance nelze vyřešit z důvodu nedostatku 

prostorových moţností.  
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Velmi si váţím 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 vţdy ochotně a rychle řeší naše 

přání a poţadavky.  

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

toho váţíme. 

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  1. 9.  2011                                      Mgr. Hana Mazancová,  

    ředitelka ZŠ Kanice 



 

 

 

 

37 

Příloha1 

Poradenské sluţby v základní škole 

 

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích) školy 

 

A)  počty 

 

 fyzický počet kvalifikace, specializace dosaţené 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 dosaţené 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 - - - 

 

 

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 ţáky se zdravotním postiţením 

Inkluzívní vzdělávání 

 

 

školní metodik prevence: 

Prevence a řešení šikany 

Třídnická hodina jako nástroj 
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školní psycholog: --- 

 

školní spec. pedagog: --- 

 

 

 

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

Škola nečerpala ţádné finanční prostředky na tento účel. 

 

 

 

3. Individuální integrace  

 

Typ postiţení Ročník Počet ţáků  

VPU III. 1 

VPCH V. 1 

VPU VI. 1 

Zdravotní 

postiţení 

VI. 1 

VPU VII. 1 

VPU VIII. 1 

VPU           IX. 1 

Celkem  7 
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Příloha 2 

Vyhodnocení Minimálního preventivního programu na ZŠ Kanice 

- 2. pololetí škol. roku 2010-2011 (pokračování a doplnění zprávy z 1. pololetí) 
 

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

plán) a ŠVP Otevřená škola. Součástí MPP je Program proti šikanování. 

Je zaměřen především na: 

 získávání relevantních sociálních dovedností 

 vytváření vstřícné a uvolněné atmosféry ve škole 

 budování kladných vztahů mezi ţáky a učiteli  

 zlepšování spolupráce s rodinou 

 nalézání dalších moţností kvalitního způsobu trávení volného času ţáků 

 

Vzdělávání pg. pracovníků: preventista A. Repová  - kurz Prevence a řešení šikany 1., 2. stupeň, 

dále pravidelné schůzky s okresní preventistkou Mgr. Lenkou Cupalovou 

 

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 moţnostech 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 seznámeni s informativními materiály k problematice prevence, byli seznámeni 

s MPP a Programem proti šikanování 

 výchovná komise 

 rodiče mají moţnost  pravidelných konzultací 

 konzultace pro rodiče, jejichţ děti se učí dle IVP 

 konzultace pro ţáky 

 anonymní řešení ţákovských problémů 

 

Spolupráce s odborníky:  pravidelná spolupráce s PPP Hybešova, Sládkova, Kohoutova a Zachova 

Brno, SPC Brno, Štolcova, dále přednášky z oblasti protidrogové politiky, oblasti zdraví a z právní 

problematiky v rámci seminářů 

 

Konkrétní úkoly v rámci organizace ţivota školy : 

Literární, dějepisná a Vko exkurze 

- Evropský den jazyků 

- Anglické představení v divadle Barca 

- Divadelní představení pro ţáky  

- Návštěva akcí pro ţáky 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 koncert na hale školy 

- Výzdoba školy u příleţitosti tradičních svátků 

- Vítání občánků v Kanicích 

http://www.drogovaporadna.cz/
http://www.internetporadna.cz/
http://www.drogy-info.cz/
http://www.odrogach.cz/
http://www.nekurte.cz/
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- ZŠ Kanice má talent 

- Aktualizace nástěnky primární prevence 

- Třídnické hodiny řešící aktuální problémy třídy 

- Dny otevřených dveří 

- Oslavy 50. výročí otevření ZŠ Kanice 

- Absolventské práce ţáků 9. ročníku 

 

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, proţitkové programy, školní kulturní a sportovní akce 

- Poradenská činnost 

- Třídnické hodiny 

- Mimoškolní činnost 

- Práce zájmových krouţků 

 

 

Schránka důvěry plní svou funkci – jejím prostřednictvím řešíme drobné připomínky ţáků vesměs 

k organizaci provozu školy 

 

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

 

Ţákovská rada- činnost ŢR se zlepšuje. Ţáci se schází pravidelně vţdy první úterý v měsíci            

a námětem bývají hlavně akce, které ţáci organizují sami. Stále více se do ţivota školy zapojují – 

Mikulášská, vánoční akce, zápis do 1. třídy, Talentmánie v Kanicích, vítání občánků…. Snaţíme se, 

aby na ţáky byla přenášena částečně zodpovědnost při organizování a řešení  drobných úkolů. Jako 

největší problém vidíme nevyváţenost mezi tím, co ţáci na vedení školy vyţadují (zařídit, udělat, 

zavést…), coţ má být hned a beze zbytku vykonáno, a tím, co mají zařídit sami.  

 

Heslo určitého období, které spočívá ve vyhlašování aktivity, podle níţ se mají všichni chovat 

nebo pracovat, se stalo nedílnou součástí ţivota kaţdé třídy – heslo vyhlašují ţáci ze ţákovské rady. 

Záleţí na vyučujících, jak heslo zařadí do výuky, jak na ně upozorní, jak je ţáci sami ztvární – 

verbálně, výtvarně… Zatím hodnotíme kladně. 

 

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 

průběţně plněn. Záleţí však vţdy na jedincích, jak odpovědně k němu přistoupí a zda si zcela 

uvědomí jeho důleţitost a nezbytnost. Program proti šikanování je vypracován, zatím nebylo 

prokázáno, ţe by na škole šikana existovala, problémy byly vyhodnoceny jako nedorozumění nebo 

neshody mezi ţáky. 

 

 

 

____________________________ 

červen 2011                   Mgr. Alena Repová 

                      školní preventista 

 

 



 

 

 

 

41 

Příloha3 

Dotazník pro školní metodiky  
 

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 ţáků/studentů 65 53 X X 

Počet pedagogů 4 7   
 

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE (ŠMP):Alena Repová 

Nástup do funkce 
Měsíc 

1. září 

Rok 

1996 

  

ŠMP je zároveň 

výchovným poradcem 

ANO    

ŠMP má odpovídající 

vzdělání 

    

ŠMP absolvoval  kurzy 

a semináře v oblasti 

prim.prevence 

 

vícedenní 
několika- 

fázové 

 

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 ţáků – 

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 okr. 

metodikem 

prevence 

spolupracuje 

s odbor. 

zařízeními 

    



 

 

 

 

42 

SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI: 

Zařízení 
  forma spolupráce (řešení situace, 

prevence apod.) 

Pedagogicko psychologická poradna ANO 

 Vyšetření ţáků, 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 ţáky, 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 mládeţe  /“sociálka“/ 
ANO 

 Řešení situace, konzultace, osobní 

návštěvy, výchovné komise, 

přednášky pro ţáky, písemné zprávy 

a následné konzultace 

Odborníci ANO 

 Přednášky pro ţáky, akce pro ţáky i 

pedagogy, konzultace, DVPP 

 

Jiné (jaké?) 

Férová škola, hnutí Na vlastních 

nohou, jednotlivci z řad rodičů 

Jeden svět - kino 

ANO 

 

 

 

Akce pro ţáky i učitele, návštěvy, 

sportovní akce, koncerty, dílny, 

Spoluorganizování akcí pro 

Stonoţku – 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 1. stupni ANO, 

na 2. stupni málo  
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MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAM: 

Příprava 

MPP je vypracováván na základě vyhodnocení  předch.šk.roku ANO  

Při vypracovávání MPP spolupracuje více pedagogů ANO  
 

Formy a metody realizace MPP 

Přednášky ANO  

Besedy ANO  

Konzultace ANO  

Informační materiály ANO  

Proţitkové programy ANO  

Pobytové akce 
ANO 

jednodenní 
 

Peer programy ANO  

Sociální učení ANO NE 

Exkurze ANO  

Jiné (jaké?) Webové stránky školy 

 

Aktivity pro ţáky/studenty (uveďte,prosím, konkrétní počet případných aktivit-netýká se aktivit 

zařazených do témat výuky) 

 Základní škola Střední 

škola 

Vyšší 

odborn

á škola 

1.stupeň 2.stupeň 

Přednášky 2 4   

Besedy 0 4   

Komponované pořady 0 1   

Záţitkový 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.                                    


