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I. Základní  charakteristika  školy  

 

 

a)  Název školy, sídlo, právní forma 

 

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

     IZO: 102 179 867 

     Adresa: Kanice 135 

                  664 01 Bílovice nad Svitavou 

     Telefon: ZŠ 545 227 268 

                   MŠ 545 228 346    

     E-mail: zs.kanice@seznam.cz   

     Webové stránky: www.zskanice.cz 

     Právní forma: příspěvková organizace 

 

b)  Zřizovatel školy  

 

     Obec Kanice 

     se sídlem Kanice 76, 664 01 

     IČO: 363171 

 

c)  Ředitelka školy  

 

     Mgr. Hana Mazancová 

     Kollárova 640 

     664 01 Bílovice nad Svitavou 

 

d)  Druhy a typy škol a školská zařízení  

 

     Základní škola                     IZO:   102 179 867 

     Školní družina                     IZO:   118 300 768 

     Školní jídelna                      IZO:   103 079 785 

     Mateřská škola                    IZO:   181 028 506 

 

 

A. Úplné školy 

 

Školní  rok 

2011/12 

Počet tříd 

Celkový počet žáků 
Počet žáků 

na jednu třídu celkem 
z toho 

spec. vyrov. 

1. stupeň   4 * - - 63 15,75 

2. stupeň 4 - - 60 15,00 

Celkem 8 - -             123 15,38 

 

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

  

file:///C:/Users/Reditelna/Desktop/Documents/ORGANIZACE%20a%20ŘÍZENÍ%20ZŠ/AppData/Local/AppData/Local/Temp/zs.kanice@seznam.cz
file:///C:/Users/Reditelna/Desktop/Documents/ORGANIZACE%20a%20ŘÍZENÍ%20ZŠ/AppData/Local/AppData/Local/Temp/www.zskanice.cz
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V druhém pololetí školního roku k nám přestoupily 2 žákyně z Bílovic nad Svitavou,  

1 z Brna, jedna žákyně byla umístěna do ústavní výchovy, proto se liší celkový počet žáků 

oproti zahajovacímu výkazu (k 30. 9. 2010 – 121 žáků). 

Počty žáků podle bydliště:   

 

Kanice 49 

Babice nad Svitavou 28 

Ochoz u Brna 14 

Řícmanice   13 

Březina   8 

Bílovice nad Svitavou   9 

Brno   2 

Křtiny   0 

CELKEM 123 

 
 

Celkový počet žáků v 1. ročníku:  11 

 

Počet žáků na učitele: 10,2 

 

e)  Celková kapacita školy a jejích součástí 

 

     Kapacita školy - 240 žáků 

     Kapacita školní družiny - 50 dětí 

     Kapacita školní jídelny - 200 jídel 

     Kapacita mateřské školy – k 30. 6. 2012 – 28 dětí, k 1. 9. 2012 -  56 dětí 

 

 

f)  Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření 

 

Standardní výuka, bez zvláštního zaměření. 

 

g)  Plnění učebních osnov a učebních plánů 

 

Zvolený vzdělávací program a jeho č. j. 

 

Název vzdělávacího 

programu 

Číslo jednací V ročníku 

ŠVP ZV 

Otevřená škola 

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

6., 7., 8., 9. ročníku 

 

ŠVP PV 

Moje krůčky k poznávání 

světa 

157/2011 MŠ 

 

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 
 

 

Na podzim 2011 skončilo tříleté období členů školské rady. Následovaly volby nových 

členů, avšak bohužel se žádní zájemci do voleb nepřihlásili. A tak následovalo oslovení 

konkrétních osob z řad rodičů žáků a pedagogických pracovníků a po jejich kladné odpovědi 

jmenování do funkcí. Takto se novými členy Školské rady při ZŠ a MŠ Kanice staly za 

zákonné zástupce žáků: paní Kateřina Opletalová, paní Hana Rotreklová a paní Ivona 

Ondráčková.  

Za pedagogické pracovníky byly jmenovány opět: Mgr. Dana Pospíšilová, Mgr. Alena 

Repová a Ing. Alena Kovaříková. Zřizovatel školy jmenoval do funkcí zbývající tři členy,  

a to: Mgr. Radku Kokojanovou, doc. Ing. Karola Molnára Ph.D. a paní Hanu Uhrovou. 

Jednání školské rady v novém složení se uskutečnilo v termínu jarních třídních schůzek  

23. dubna. Na programu byly zejména organizační záležitosti a informace o poslání  

a fungování školské rady, dále aktuální informace týkající se provozu naší školy. 

 

i)  Školní jídelna, která je součástí školy 

 

Typ jídelny Počet 

Počet strávníků 

Žáci ZŠ / děti 

MŠ 

Zaměstnanci 

školy  

ostatní 

921 - úplná 200 110/52 19 19 

 

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

a zaměstnance MŠ Řícmanice a od 30. 9. 2012 byla její činnost rozšířena o stravování dětí  

a zaměstnanců naší nové mateřské školy.  

V rámci doplňkové činnosti zajišťujeme stravování pro důchodce a sociálně potřebné 

občany Obce Kanice. 

 

j)  Počet pracovníků školní jídelny  

 

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

výdej stravy v MŠ, 1prac. rozvoz obědů)  

Přepočtení na plně zaměstnané 3,90  

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

Zdena Navrátilová, do 30. 11. 2011 Hlavní kuchařka 1,00 

Hana Procházková od 1. 12. 2012 Hlavní kuchařka 1,00 
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Jana Eichmeierová, od 1. 12. 2011 Kuchařka 

Veronika Včelíková Pomocná kuchařka- 0,2 placeno z prostředků obce 

Hana Štursová Výdej stravy v MŠ – 0,5 

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

 

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

z prostředků obce. 

V měsíci listopadu odešla do starobního důchodu hlavní kuchařka, paní Zdena Navrátilová. 

Na její místo nastoupila paní Hana Kučerová, jako kuchařka byla přijata paní Jana 

Eichmeierová z Kanic, pomocné práce vykonávala paní Veronika Včelíková z Řícmanic. 

V době dlouhodobější nemoci hlavní kuchařky nám vypomohla paní J. Tomková, 

důchodkyně. 

 

k)  Počet správních zaměstnanců 
 

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

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

Eva Nekulová Školnice – 1,00 

Marie Keprtová – do 30. 6. 2012 Uklízečka – 1,00 

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

Pavel Malík Topič – 0,125 

Hana Štursová Provozní MŠ – 0,50 

 

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

Malík z Kanic.  

Paní Marie Keprtová byla od ledna 2012 dlouhodobě nemocná, v měsíci červnu  

si požádala o předčasný důchod a zároveň ukončení pracovního poměru k 30. 6. 2012. V době 

její nemoci ji krátce zastupovala paní Kobzová z Řícmanic a potom paní Alena Pidrová 

z Babic nad Svitavou. Ta projevila zájem o volné pracovní místo, a proto s ní byla  

od 1. 7. 2012 uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou. 

 

l)  Školní družina 

 

Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů 

2 43 3 / 1,041 

 

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

do 16.30 hodin. O ranní družinku nebyl dostatečný zájem. V průběhu pravidelné činnosti ŠD 

děti odcházely do zájmových kroužků a do výuky ZUŠ Adamov, která při naší škole působí. 

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

1. ročníku v přízemí a 2. oddělení v další kmenové učebně – v učebně 2. ročníku. Ke svým 

činnostem má ŠD vždy k dispozici tělocvičnu školy, hřiště i celý areál, prolézačky  

u Obecního úřadu v Kanicích. Využití malého hřiště před školou bylo z důvodu nebezpečného 

přechodu vozovky omezeno. 

První oddělení, kde byly zařazeny děti z 1. – 3. ročníku vedla paní vychovatelka  

Mgr. Milada Sotolářová (učitelka 1. stupně - důchodkyně), která k nám dojížděla z Jedovnic. 

Druhé oddělení, určené pro žáky 4. a 5. ročníku, vedla Mgr. Martina Krupárová – učitelka  

1. st. (4 dny v týdnu) a  Bc. Markéta Houserová – asistentka pedagoga (1 den v týdnu). Toto 

oddělení bylo určeno pouze pro omezený odpolední provoz – 12.30 – 14.30 hod. 
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I v letošním roce se podařilo ve školní družině zorganizovat velmi zdařilé akce: Drakiádu,  

Dětský karneval, Kanickou rovinku, Dětský den – určené nejen pro děti školní družiny, ale i 

pro širokou veřejnost. Velmi oblíbené byly sobotní turistické výlety rodičů s dětmi, které 

organizovala paní vychovatelka Mgr. M. Sotolářová. 

 

m) Školní klub – není zřízen 

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 13 12,725 

přepočt. prac. 

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 12  

   

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. 

Bc. Alena Jelínková učitelka  1.st./Hv/ Tv 

Mgr. Šárka Kabátková učitelka M, Ch, F 

Mgr. Hana Kalvodová učitelka A 

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 2011/12 

nastoupili na školu:  0 

 

3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve škol. roce 2011/12 

nastoupili  na školu:  0 
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4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve škol. roce 2011/12 odešli 

ze školy: k 29. 6. požádala o ukončení prac. poměru paní asistentka Bc. M. Houserová  

a k 31. 7. 2012 odešla na vlastní žádost paní učitelka Mgr. M. Krupárová. 
 

 

 

5. Nepedagogičtí pracovníci: 0 
 

 

 

6. Věkové složení pedagogických pracovníků 

 

CELKEM - ZŠ Paní učitelky 12 /  

vych.ŠD  1 / asist. ped.  1 

Věk Muži Ženy 

Do 35 let - 4 / 0 / 1 

35-50 let - 3 / 0 / 0 

Nad 50 let - 5 / 0 / 0 

Pracující důchodci nepobírající důchod - 0 

Pracující důchodci pobírající důchod - 0 / 0/ 1 

Celkem - 12 / 2 

Rodičovská dovolená - 2 

 

CELKEM – MŠ Paní učitelky  2  

 

Věk Muži Ženy 

Do 35 let - 2 

 

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

pedagogických pracovníků základní škole je 43,2 let, v mateřské škole 34 let. Kromě 

jedné vyučující všechny paní učitelky splňují odborné i kvalifikační předpoklady.  

Do školní družiny se nepodařilo sehnat kvalifikovanou vychovatelku ŠD, proto jsme byli rádi, 

že nastoupila Mgr. Milada Sotolářová z Jedovnic, důchodkyně. Pracovala velmi svědomitě  

a zodpovědně. S výukou hudební a tělesné výchovy a některých předmětů na 1. stupni nám 

vypomohla Bc. Alena Jelínková, studentka FF MU Brno. 

 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

 

Datum /Akce Pořádající 

organizace 

/akreditace, č. 

jednací 

 

Cena Jméno účastníka 

6. 9. 2011 

Seminář pro učitele 

přírodopisu 

REZEKVÍTEK zdarma Ing. J. Buřivalová 



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

příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012 

 

 

9 

 

16. 9. 2011 

Dobré nápady pro 

výuku informatiky  

SSŠ Hybešova 

Akreditace MŠMT 

Č.j 25791/2010-25-

634 

750 Kč 

Placeno z EU peníze 

školám 

Ing. A. Kovaříková 

24. – 25. 9. 2011  

So, Ne 

ICT Koordinátor 

Mendelova 

univerzita BRNO 

Akreditace MŠMT 

Č.j. 32679/2010-25-

753 

zdarma Ing. A. Kovaříková 

30. 9. 2011 

Diagnostika stavu 

znalostí 

Jmkraj, odbor 

školství 

zdarma Ing. A. Kovaříková 

4. 10. 2011 

Schůzka metodiků 

prevence 

SSŠ Hybešova zdarma Mgr. A. Repová 

7. -  9. 10. 2011 

Doplňkový seminář 

pro koordinátory 

EVVO – Národní 

park Podyjí 

Lipka 

Č.j. 25259/2008-25-

513 

zdarma Ing. J. Buřivalová 

12. 10. 2011 

Podpora výuky 

cizích jazyků  - 

rozdílné úrovně ve 

výukové skupině 

METODICA, 

Institut pro další 

vzdělávání, Brno 

Akreditace MŠMT 

Č.j. 3944/10-25-74 

zdarma Ing. J. Buřivalová 

20. 10. 2011 

Jak učit hospodářství 

ČR 

Přírod. Fakulta Brno zdarma Ing. J. Buřivalová 

20. 10. 2011 

Dobré nápady do 

informatiky 

SSŠ Hybešova zdarma Ing. A. Kovaříková 

31. 10. 2011 

VII. Metodická 

konference 

Matematika a její 

aplikace 

SSŠ Brno 

Akreditace MŠMT 

Č.j.: 25688/2088-25-

551 

zdarma Mgr. Š. Kabátková 

2. 11. 2011 

Konference k EVVO 

(KONEV) 

Lipka Brno 

Akreditace MŠMT 

Č.j. 21402/2009-25-

468 

zdarma Ing. J. Buřivalová 

2. 11. 2011 

Activ konference 

SOU Čichnova zdarma Ing. A. Kovaříková 

3. 11. 2011 

SMART Klub 

AV MEDIA 

ZŠ Tuháčkova, Brno 

Akreditace MŠMT 

Č.j.18 314/2011-25-

352 

zdarma Mgr. A. Jelínková 

24. 11. 2011 MU Brno, ped. zdarma Ing. J. Buřivalová 
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Integrovaná 

přírodověda – Počasí 

a  podnebí 

Fakulta, katedra 

kartografie 

11. 1. 2012 

Workshop vedoucích 

pracovníků ve 

školství 

SSŠ Brno, 

Hybešova 

Akreditace MŠMT 

Č.j. 25688/2008-25-

551 

700 Kč Mgr. H. Mazancová 

17. 1. 2012 

Aktuální a očekávané 

změny ve školské 

legislativě 

SSŠ Brno, 

Hybešova 

Akreditace MŠMT 

Č.j.14196/2009-25-

359 

700 Kč Mgr. H. Mazancová 

26. 1. 2012 

Povinnosti 

vyplývající 

z chemické 

legislativy ve 

školství 

 

SPŠCH Brno, 

Vranovská 

Akreditace MŠMT 

Č.j.: 14 208/2009-

25-365 

 

870 Kč 

 

Mgr. Š. Kabátková 

1. 2. 2012 

Integrovaná 

přírodověda 

MU Pdf Brno, 

katedra kartografie 

zdarma Ing. J. Buřivalová 

17. 2. 2012 

Financování 

regionálního školství 

NIDV – sál B. 

Bakaly, Brno – 

vystoupení 1. Nám. 

Ministra školství ing. 

L. Němce 

zdarma Mgr. H. Mazancová 

2. 3. 2012 

Konference 

Microsoft pro 

školství 

SSŠ Brno, Hybešova 

15 

zdarma Ing. A. Kovaříková 

12. 3. 2012 

Rozvíjíme 

čtenářskou 

gramotnost ve vyuč. 

předmětech Prvouka, 

Vlastivěda, Přírodov. 

SSŠ Brno, 

Hybešova 15  

Akreditace MŠMT  

č.j.: 32943/2010-25-

815 

Placeno z projektu 

EU peníze školám 

600 Kč 

Mgr. M. Krupárová 

14. 3. 2012 

Inkluzivní vzdělávání 

Focus  group 

Pdf MU Brno, Poříčí zdarma Mgr. A. Repová 

2. 4. 2012 

Pedag. konference 

NAOMAK 

LIPKA 

Akreditace MŠMT  

Č.j.: 39431/2011-25-

914 

zdarma Ing. J. Buřivalová 

4. 4. 2012 

Příprava projektů na 

ZŠ a využívání ICT 

ve výuce 

IT ve škole, Sál B. 

Bakaly, Brno 

Akreditace MŠMT  

č.j.:108867/2011-25-

794 

zdarma Ing. A. Kovaříková 
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17. 4. 2012 

Go Interactive 

INFOA Brno zdarma Mgr. H. Kalvodová 

18. 4.  

Matematická 

mozaika 

SSŠ Brno 

Akreditace MŠMT  

č.j.: 16 659/2010-25-

475a 

550 Kč 

Placeno z projektu 

EU peníze školám  

Mgr. Š. Kabátková 

19. 4. 2012 

SMART tabule 
AV Media, Brno - 

ZŠ Tuháčkova 

Akreditace MŠMT 

Č.j.14 024/2009-25-

259 

2 500 Kč 

Placeno z projektu 

EU peníze školám 

Mgr. A. Jelínková 

Mgr. E. Opletalová 

2. 2. – 28. 3. 2012 

Edukativně 

stimulační program 

pro předškoláky 

SSŠ Brno 

Akreditace MŠMT 

Č.j.36 364/2005-25 

2400 Kč G. Minaříková - MŠ 

 

 

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 

 Sport 

 Řízení školy 

 Historie živě 

 Tvořivý Amos 

 Informatorium pro ŠD a MŠ 

 Školství 

 

a nezbytné samostudium všech pedagogických zaměstnanců. 

 

Paní zástupkyně Ing. Alena Kovaříková pokračovala ve dvouletém specializačním studiu 

ICT koordinátorů na Mendelově univerzitě v Brně. Studium dokončí obhajobou závěrečné 

práce v 1. polovině škol. roku 2012/ 2013.  
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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. 11 11 - - - 

2. 10 10 - - - 

3. 15 15 - - - 

4. 12 11 1 - - 

5.       15 11 4 - - 

Celkem  I. stupeň 63 58 5 - - 

6. 12 6 6 - - 

7. 25 10 15 - - 

8. 14 6 8 - - 

9. 9 5 4 - - 

Celkem  II. stupeň 60 27 33 - - 

CELKEM 123 85 38 0 0 

 

 

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

Ing. Vladimíra Kalivody dne 25. 6. 2012 společně se svými rodiči. 

 

1. ročník           Vít Drnec 

2. ročník           Kamila Čanky  

3. ročník           Jan Menšík  

4. ročník           Aneta Minaříková 

5. ročník           Sára Janošková 

6. ročník           ---------------------- 

7. ročník           Alena Petlachová 

8. ročník           Marie Švehlová 

9. ročník           Alois Trávníček 

 

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

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

k tomu určený. 

 

CENA  ŘEDITELKY  ŠKOLY - tuto cenu udělila ředitelka školy žákyním 7. ročníku 

Kláře Odstrčilové, Aleně Petlachové a Natálii Pospíšilové za mnohaletou aktivní účast na 

kulturních vystoupeních a společenských akcích školy i obce. 
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     Chování 

 

Stupeň chování Počet Procento 

2. 0 0 

3. 0 0 

 

 

B)  Absence 

 

Celkový počet zameškaných hodin 5323 

Průměr na jednoho žáka 43,28 

Celkový počet neomluvených hodin na škole 0  

 

 

 

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

 

Školní rok 

2011/2012 

Gymnázia / Lycea SPŠ /  SOŠ   

ISŠ/ Sodb.Š 
SOU Celkem 

4-leté 6-leté 8-leté 

Počty 

přijatých 

žáků 

2 2 

 

0 

 

 

 3 / 1/ 1 / 2 

 

0 

 

      11 

 

 

 

D) Počet absolventů ZŠ 

 

Ročník 
Počet žáků 

123 

% 

100% 

9. ročník 9   11,07 

nižší ročník  2 2,46     

Celkem 11 13,53  
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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 žáka dle § 49 odst. 1, zákona  

č. 561/2005 Sb. (školský zákon) 
12 - 

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

 (školský zákon) 
3 - 

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) 

 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 žáka dle § 52 odst. 2, zákona            

č. 561/2005 sb. (školský zákon) 

1 - 

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

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

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

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) 

 

28 - 

O nepřijetí dítěte dle ustanovení § 34 odst. 4,  

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

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

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), 

13 1 

 

 

Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2011/2012: 11 

 

Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2012/2013: 11 
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VI. Další údaje o škole  

 a) Doplňkové aktivity 

 

Přednášky a besedy pro žáky 

 

 Výukový program Brněnské pověsti 2 – pro žáky 4. - 5. roč. 

 Návštěva IPS Brno – venkov – IX. tř.  

 Workshopy s Mgr. L. Cupalovou – VI. tř. – Zdraví jako životní styl, VII. tř.  - Kruhy 

rozhodnutí, VIII. - IX. tř. – Drogy – energetická bomba  

 Výukový program Planeta Země - „Čína – říše mocného draka“ - 7. - 9. roč. - v kině 

Scala v Brně 

 Návštěva MLK v Kanicích – 1. – 6. ročník 

 Jeden svět ve školách – 8., 9. roč. – filmová projekce v kině Art v Brně 

 Výukové programy -  Po proudu řeky – 8., 9. roč., Okolní krajina – 4. - 5. roč., Les 

jako ekosystém – 1. – 3. roč., Cesta vody vodovody – 6., 7. roč. - REZEKVÍTEK 

 Cvičný poplach PO ve spolupráci s Jednotkou dobrovolných hasičů Kanice – 

evakuace školy, přednáška hasičů 

 Dopravní výchova BESIP – 1. i  2. stupeň 

 Výukový program studentů lékařské fakulty – Jste to, co jíte – 6. - 7. roč., Nástrahy 

moderní doby – 8., 9. roč. 

 Výukový program Sluneční soustavy v Planetáriu Brno – 8., 9. roč. 

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

 

 
 

Exkurze 

 Den otevřených dveří na hasičské zbrojnici v Kanicích 

 Inform. centrum v jad. elektrárně Dukovany, Třebíč – 7. -  9. roč. 

 Rájec Jestřebí, Kunštát, Olešnice – 7., 8., 9. ročník 

 

Kulturní a společenské akce 

 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 ve čtvrtek 1. září za 

přítomnosti pana starosty Ing. Kalivody, rodičů a žáků 

 Jablkobraní – akce ZŠ a SRPŠ i pro veřejnost 

 DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ v nové MŠ, slavnostní zahájení provozu nové MŠ 

 STONOŽKOVÝ TÝDEN – týden pracovních aktivit – malování vánočních přání, 

koncert Pepy Vágnera na naší ZŠ -  na konto hnutí Na vlastních nohou bylo odesláno  

7 880 Kč  

 Halloween party – zorganizovali žáci 9. ročníku ve spolupráci se SRPŠ 

 Aj divadlo pro žáky 7. - 9. roč. - Sál B. Bakaly, Brno 

 DRAKIÁDA - i  pro veřejnost na Nových Chocholkách – ŠD 

 Koncert ZUŠ Adamov v hale školy 

 Hudební pořad „Ke kořenům“ – 1. i 2. stupeň 

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

 Vánoční besídka, rozsvícení vánočního stromu před OÚ v Kanicích 
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 Děkovná mše v Chrámu sv. Víta v Praze pro stonožkové děti, které se zúčastnily 

výtvarné soutěže k 800. Výročí nar. Sv. Anežky České, převzetí cen v Arcibiskupském 

paláci z rukou arcib. D. Duky, návštěva výstavy soutěžních prací ve Strahovském 

klášteru. 

 Slavnostní setkání u příležitosti otevření nové mateřské školy v Kanicích – pozvání 

přijali představitelé spřátelené rakouské obce Spillern, starostové okolních obcí, 

zástupci Jmkraje, rodiče, vystoupili žáci ZŠ i MŠ (sobota) 

 Mikulášská – zajistili žáci 9. ročníku 

 DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ 

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

 VÁNOČNÍ  KONCERT v hale školy – vystoupila cimbálová muzika PENTLA -                

pro veřejnost  

 Koncert ZUŠ Adamov v hale školy 

 Divadelní představení KUK  a CUK – 1.st., MŠ  Kanice, MŠ Řícmanice 

 DĚTSKÝ  KARNEVAL  i pro veřejnost (sobota) 

 Divadélko pro školy z Hradce Králové - divad. představení „Africká pohádka aneb 

Podivuhodná dobrodružství doktora Holuba“ – MŠ, 1. - 4. roč., „Legenda V+W aneb 

příběh Osvobozeného divadla“ - 5. - 9. ročník 

 Zápis do 1. ročníku, DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ 

 NOC  S ANDERSENEM, spaní ve škole – 1. – 6. ročník 

 Velikonoční dílna 

 Ukázka dramatické výchovy žáků 5. ročníku v naší MŠ 

 DEN ZEMĚ  -   PROJEKTOVÝ DEN ve spolupráci s REZEKVÍTKEM+  úklid okolí 

školy, čištění Srnčí studánky 

 JARNÍ  KONCERT pěveckého sboru ADD GOSPEL v hale školy – pro veřejnost 

 DEN MATEK – vystoupení žáků školy 

 Vydávání školního časopisu a školního Zpravodaje 

 Obhajoby absolventských prací žáků 9. Ročníku 

 Vernisáž výtvarné soutěže KRÁSA  STROMŮ a 1 150. výr. příchodu Cyrila   

a Metoděje na Moravu v půdním prostoru školy – pro veřejnost, po té v Kostele Cyrila 

a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou 

 Šestý smysl jménem TALENT – školní soutěž talentovaných žáků – i pro veřejnost 

- zorganizovali žáci 9. ročníku 

 Slavnostní přijetí nejlepších žáků školy u starosty Obce Kanice, Ing. Vl. Kalivody – za 

účasti rodičů 

 Slavnostní ukončení školního roku 2011/2012 za přítomnosti žáků, učitelů, 

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

SDH pana J. Kožnárka. 

 Vysvědčení, poslední zvonění pro žáky IX. třídy 
 

 

Sportovní akce 

 Vranovská empiáda 

 Želešická růže 

 Coca-Cola Školský pohár 

 Vánoční sportovní turnaj 

 LYŽAŘSKÝ  KURZ v Jeseníkách – 7. - 9. roč. 



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

příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012 

 

 

18 

 

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

organizuje ŠD  

 BĚH kanickými lesy (sobota -  organizuje TJ Sokol Kanice) 

 Dopravní soutěž v areálu školy – testy, jízdy zručnosti 

 KURZ  PLAVÁNÍ pro žáky 1. – 4. ročníku – Aquapark Brno, Kohoutovice 

 Teambuilding – 4. - 6. roč. – Jeseníky 

 Sportovní den – všichni 

 Sportovní olympiáda v Bílovicích nad Svitavou 
 

 

Další akce 

 CELOROČNÍ  SBĚR  PAPÍRU 

 SBĚR  POMERANČOVÉ  KŮRY 

 RECYKLOHRANÍ, Les ve škole,  

 Návštěva budoucích prvňáčků z MŠ Řícmanice v naší první třídě 

 PASOVÁNÍ prvňáčků na čtenáře 
 
 

Školní vlastivědná putování 

V letošním školním roce se uskutečnily následující školní výlety:  

 

 Zámek Bučovice – 1. – 3. ročník 

 Vyškov – 7. ročník, MŠ 

 Josefovské údolí, Křtiny – 8., 9. roč. 

 Hrad Veveří – 8., 9. roč. 
 

b) Účast školy v soutěžích a olympiádách 

 

Soutěž Jméno, třída Umístění (okresní kolo) 

Finanční gramotnost M. Petlach, 9. r., 

A. Markytánová, 8. r. 

T. Opletalová, 8. r. 

1. MÍSTO v okresním kole 

Zeměpisná olympiáda P. Sapák, 6. r.,  

J. Havlík, M. Řepová, 8. r. 
              Školní kolo 

Olympiáda v českém 

jazyce 
L. Kučerová, 9. r. 6. MÍSTO v okresním kole 

Matematický 

KLOKAN 

Cvrček P. Šrajer, 3. r. Školní kolo 

Klokánek 
B. Janská, 4. r. 

P. Petlachová, 5. r. 
Školní kolo 

 Benjamín A. Petlachová, 7. r. Školní kolo 

 Kadet L. Pelant, 8. r. Školní kolo 

Přírodovědný 

KLOKAN 
 J. Havlík, 8. r. Školní kolo 

Malá biologická P. Šnajdr, 9. r. Školní kolo 
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olympiáda 

Biologická olympiáda J. Havlík, 8. r. Školní kolo 

Výtvarná soutěž „Voda 

štětcem a básní“ 

Žáci 2. r. – Cena generálního 

ředitele 

Žáci 4. a 5. r. - Cena 

generálního ředitele + 

Zvláštní cena redakční rady 

A. Petlachová, 7. r. - Cena 

generálního ředitele 

Povodí Moravy, okresní 

kolo 

Dopravní soutěž Testy + jízdy: 

1. místo M. Tichý 4. r. 

2. místo B. Janská, 4. r. 

M. Švihálek, 3. r. 

Kat. 1. ročníku:  

1. místo R. Ryšavý 

2. místo J. Kokojan 

M. Nešpor 

Nejlepší testy: 

M. Švihálek, 3. r. 

M. Tichý, 4. r. 

V. Rotreklová, 6. r. 

Školní kolo 

Dějepisná olympiáda J. Havlík, 8. r. Školní kolo 

Požární ochrana očima dětí 

A. Kabátová, 9. r. 

 

Š. Pernicová, A. Hrabalová, 

R. Čermáková 

E. Švehlová, K. Tejkalová 

1. MÍSTO v okresním kole 

1. MÍSTO v krajském kole 

2. MÍSTO v okresním kole 

3. MÍSTO v okresním kole 

 ZŠ Kanice  ČESTNÉ UZNÁNÍ 

 v okresním kole 

Olympiáda v Aj R. Galčan, 9. r. 8. MÍSTO v okresním kole 

 

Konverzace v jazyce 

anglickém 

 

 

N. Pospíšilová, F. Pospíšil,  

7. r. – kat. I. A 

R. Galčan, 9. r. – kat. II. A 

 

Školní kolo 

 

English Cup R. Galčan, 9. r. 17. MÍSTO v okresním kole 

Sběr pomerančové kůry O. Fila, 1. r., N. Kříčková,  

2. r., A. Hrabalová, 3. r.,  

K. Sapáková, 4. r.,  

V. Havlík, 5. r., S. Uhrová,  

6. roč., 

O. Bednařík, 7. roč., 

Školní kolo 
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M. Křížová – 4 kg, 8. roč., 

P. Šnajdr, 9. r. 

Tygr sumaterský 

 

J. Kokojanová,  M. Kunčar, 

A. Minaříková,  

M. Tejkalová, A. Ševčíková, 

K. Odstrčilová, A. Kabátová, 

K. Tejkalová 

Školní kolo 

 

S pohybem každý den – 

projekt MZ ČR 

L. Molnárová, Š. Pernicová – 

4. r. 

Odměny v celostátní 

soutěži 

Poznej kvalitu – vyhraj 

kvalitu  

Žáci 4. a 5. ročníku Odměny v celostátní 

soutěži 

Výtvarná soutěž k 800. 

výročí nar. Sv. Anežky 

české 

A. Minaříková, 3. r., 

T. Ševčíková, býv. žákyně – 

nyní studentka SUPŠ Brno, 

Husova 

Oceněny diplomem a 

medailí 

 z rukou arcib. D. Duky 

Sběr baterií 1.místo A. Petlachová, 7. r. 

2. místo N. Ševelová, 2. r. 

3. místo A. Vlk, 7. r.,  

M. Švihálek 3. r. 

Školní kolo 

Sběr elektra 1. místo A. Vlk, 7. r. 

2. místo K. Opletalová, 5. r. 

3. místo J. Kožnárek, 5. r. 

Školní kolo 

Krása stromů – Vv soutěž S. Pospíšilová,  

D. Menšíková, A. Hrabalová, 

V. Tomková, S. Pancnerová, 

J. Kožnárek, A. Ševčíková, T. 

Adam Einholzová,    

A. Vlk, R. Čermáková,  

R. Kovařík, M. Švehlová,  

L. Navrátilová, M. Křížová,  

L. Pelant, Š. Oherová,  

E. Muselíková 

Školní kolo 

Sportovní olympiáda 

v Bílovicích n. Sv. 

Běh na 50 m – 

 1. MÍSTO J. Kokojan, 1. r. 

Běh na 60 m – 

 1. MÍSTO A. Petlachová,  

L. Navrátilová 

2. MÍSTO T. A. Einholzová, 

J. Starý 

3. MÍSTO M. Menšík, A. 

Pantůčková 

 

Soutěž mezi školami 
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Běh na 500m – 

 3. MÍSTO T. A. Einholzová  

Běh na 800m –  

1. MÍSTO – L. Navrátilová, 2. 

MÍSTO J. Starý,  

3. MÍSTO A. Petlachová 

Skok z místa – 

1. MÍSTO J. Kokojan 

 

 

Další zapojení do soutěží: 

 Matematická soutěž Klokan – celostátní 

 Přírodovědný Klokan – celostátní 

 Logická olympiáda – celostátní 

 Bobřík informatiky – celostátní 

 Školní časopis roku 2011 

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

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

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

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

pouze žáci 1. stupně 

 ZDRAVÉ  ZUBY – 1. – 5. ročník 

 Výtvarná soutěž k  1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu – 

ve spolupráci s  hnutím Na vlastních nohou a Arcibiskupstvím pražským 

 Šestý smyl TALENT – školní kolo soutěže pro talentované děti 

 

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. V letošním roce nám SRPŠ přispělo částkou 24 000 Kč na 

nákup žákovských výškově stavitelných lavic a židlí pro žáky 2. stupně. Nadále ve spolupráci 

s paní H. Petlachovou vystavujeme výtvarné práce našich žáků v knihkupectví Kanzelsberger 

v Brně, ul. Josefská. V tomto roce se aktivně z řad rodičů podílely na organizování školních 

akcí (Jablkobraní, Halloween party, Vánoční besídka, Dětský karneval, Den dětí) – paní 

Stejskalová, Ryšavá, Tomková, Stehlíková, Polanová. Patří jim velké poděkování. 

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

flétna, kytara, klavír, zpěv a tanec je stále větší zájem. V letošním roce byla tato aktivita 

rozšířena i na mateřskou školu. 

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

i zaměstnance každoročně připravují cvičný požární poplach, odbornou přednášku a ukázku 
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hasičské techniky. V měsíci květnu pro nás místní hasiči zorganizovali cvičnou evakuaci 

školy spojenou s krátkou instruktáží o chování v případě ohrožení požárem, hasiči předali 

dětem informační materiál a předvedli jim praktickou ukázku hasební techniky. V měsíci 

březnu jsme se zapojili do výtvarné soutěže Hasiči očima dětí, ve které jsme byli opět úspěšní 

– viz. přehled výsledků soutěží. Součástí vzájemné spolupráce je i kontrola všech objektů  

a  pravidelná revize hasicích přístrojů.  

Nadále spolupracujeme 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, který nám také 

požehnal při otevření nové mateřské školy. 

 

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. V letošním školním roce byly naše aktivity 

rozšířeny o dění v naší nové mateřské škole.  

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

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

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

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

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

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

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

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

V hale naší školy průběžně vystavujeme vše, co děti tvoří – pořádáme jarmarky dětských 

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

i krásný půdní prostor školy. Naše akce jsou hojně navštěvovány rodiči, bývalými žáky  

i našimi spoluobčany. 

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

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

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

fotbalová utkání, okresní soutěž „Běh kanickými lesy“, Den dětí, hodové slavnosti. 

Tělocvičnu též využívají malí karatisté a v zimním období mladí fotbalisté z Řícmanic 

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

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

relace do obecního rozhlasu, ředitelka školy píše Kroniku narozených dětí, v závěru školního 

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

 

 

 

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

 

Spolupráce s PPP 

 Oblast diagnostiky SPU, SPCh, integrace 

 Přešetření žáků, u kterých SPU a SPCh byly diagnostikovány 

 PPP Hybešova, Zachova a Kohoutova Brno 
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 SPC Brno – Štolcova OPD Brno - venkov 

 Spolupráce s NIVD, pobočka Brno, Křížová 22 

 Nabídky vzdělávacích kurzů pro učitele 

Spolupráce s OPD 

 Konzultace s kurátorkou paní Fišnarovou 

 Konzultace s Mgr. M. Hrubanovou 

Úřad práce Brno-venkov 

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

 

Policie ČR 

 Obvodní oddělení policie ČR Šlapanice 

 Mgr. Lenka Lustigová 

 

Vysoké školy 

V měsíci říjnu u nás absolvoval náslechové hodiny student 3. ročníku Pf MU Brno Pavel 

Drahovzal  v předmětech Informatika a Praktické činnosti.  

V měsíci květnu a červnu absolvovala studentka Cyrilometodějského gymnázia a střední 

odborné školy pedagogické Brno, Lerchova Denisa Komzáková praxi v naší mateřské škole. 

Oba studenti jsou našimi bývalými žáky, proto nás velmi těší jejich zájem, absolvovat 

praxi právě na naší škole.  

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 

 

      Úspěšně jsme pokračovali v programu 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na 

základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurence schopnost. 

realizace potrvá až do 28. 2. 2013.  

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

oblasti a rozdílné klíčové aktivity. 

 Individualizace spočívá v možnosti rozdělení třídy na 2 skupiny, přičemž 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 níž se hradí náklady                 

na vzdělávací semináře, kurzy. 

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

pomůcky a neinvestiční majetek potřebný k realizaci školou zvolených šablon. 

Při tvorbě realizační žádosti jsme se snažili rozvrhnout finanční prostředky rovnoměrně             

do různých šablon. Naším cílem je podpořit komplexní rozvoj žáků (tedy čtenářskou  

a informační gramotnost, matematickou a finanční gramotnost, výuku cizích jazyků, 

zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů i zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT) formou 

využití možnosti rozdělení třídy (šablona individualizace) i formou inovací a tvorby nových 
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výukových materiálů pro naše žáky. Další informace jsou zveřejněny na našich internetových 

stránkách http://www.zskanice.cz. 

Ve spolupráci s Obcí Kanice a aktivními maminkami předškolních dětí jsme požádali  

o nadační příspěvek Nadaci ČEZ, která vypsala grantové řízení Oranžové hřiště. Tento 

projekt řešil efektivní využití volné plochy v areálu školy v místě „od okálů“, kde by bylo 

umístěno dětského hřiště pro děti školní družiny a v odpoledních hodinách pro maminky  

s dětmi. Naší žádosti nebylo vyhověno.  

 

V měsíci červnu jsme vypracovali dva projekty. První byl vypsán Jihomoravským 

krajem - Odborem pro regionální rozvoj - zaměřený byl na podporu zájmu žáků o řemesla 

a podnikatelské činnosti. Ani zde jsme nebyli úspěšní.  

Další projekt vypsalo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Rezekvítkem. 

Vzhledem k tomu, že výstavbou nové mateřské školy jsme přišli o školní pozemek, tuto 

možnost jsme uvítali. Náš projekt jsme zaměřili na tvorbu malého cvičného arboreta pro 

školní práci, které by bylo umístěno v prostoru za hlavním vchodem, směrem k „okálům“, 

podmínkou projektu bylo zapojení veřejnosti. Na výsledek výběrového řízení čekáme. 

 

    

g) Mezinárodní spolupráce 

 

eTwinning 

Již druhým rokem je naše škola zapojena v eTwinningu – komunitě evropských škol.  

Žáci 4. a 5. ročníku pod vedením p. u. Mgr. Aleny Jelínkové spolupracují  

v mezinárodním projektu Each child is special. Partnerů je celkem devět, jde o školy 

z Rumunska, Polska, Turecka, Litvy, Španělska a z ČR jsme to my. Celý projekt 

zastřešuje p. u. Valeria Iordache Şcoala Gimnazială Nr.9,, Nicolae Orghidan " Braşov, 

Brasov (Rumunsko).  

Projekt je pro žáky od 3 do 12 let a realizuje se hlavně ve Výtvarné 

výchově a Informatice. Dorozumívací jazyk je angličtina. 

Cílem je otevření nových obzorů pro děti sdílením zkušeností  

s ostatními dětmi z různých zemí, poskytování rovných příležitostí pro 

všechny děti  a jejich optimální integraci do společnosti. 

 

 

Uvedené aktivity žáky skutečně velmi baví a dělají je rádi.  

 

V závěru školního roku jsme získali kontakt na slovenskou školu v Zelenči, pokusíme se 

navázat mezinárodní spolupráci i tímto směrem. 

 

h) Péče o talentované žáky  

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

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

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

především rozumový talent, vytváříme vhodné podmínky pro rozvíjení vlastní osobnosti 

http://www.zskanice.cz/


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

příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012 

 

 

25 

 

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

projektů jak krátkodobých, tak dlouhodobých, soutěží, olympiád. 

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

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

Důležité je doplňování školní knihovny odbornou literaturou a školy moderním 

vybavením. 

Žáci vydávají školní časopis. 

Dlouhodobé projekty jsou pevnou součástí ŠVP ZV 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. 

V letošním roce jsme zorganizovali školní soutěž „Šestý smysl TALENT“. Děti byly velmi 

šikovné, ale výrazný talent jsme neobjevili. 

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

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

prezentace a obhajoba. 

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

v žákovské radě. 

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

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

školy a jejího okolí. 

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

Učíme žáky žít ekologicky – projekty a akce EVVO, 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 využít v organizaci života školy 

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

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

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

Výchovné poradenství na škole je zpracováno v plánu výchovného poradenství a průběžně 

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

 

ch) Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

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

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

a podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů  

se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a podle 

vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

zařízeních 

Ke komplexní 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 



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

příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012 

 

 

26 

 

dětem se specifickými vývojovými poruchami učení věnována speciální péče. V naší škole 

tuto péči zajišťujeme těmito formami: 

- Inkluzívní vzdělávání 

- Individuální přístup v rámci běžné třídy základní školy  

- Reedukace vyškoleným učitelem v dyslektickém kroužku  

- Vypracování individuálního výukového plánu na základě doporučení PPP 

- Umožnit těmto dětem vyniknout, zažít úspěch 

- Sledování dětí sociálně znevýhodněným, dětí se zdravotním znevýhodněním 

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

je třeba zvážit, který typ péče bude pro dítě nejpřijatelnější. Nejlehčí formy speciálních 

vzdělávacích poruch je možné napravovat přímo v rámci běžného vyučování. 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, potřeba asistence, potřebné pomůcky aj.). Je důležité, 

aby s individuálním plánem byli seznámeni jak rodiče a žák, tak i všichni vyučující daného 

žáka 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 průběžně ke dni 30. 6. 2011 vyšetřeno 47 žáků, u nichž byly 

diagnostikovány vývojové poruchy učení nebo chování, ale také kombinace obojího. 

Z celkového počtu 123 žáků naší školy to činí přes 39 %.  Snažíme se, aby všichni tito žáci 

pracovali v dyslektických kroužcích, a to jak na I., tak na II. stupni školy, jsou inkluzívně 

vzděláváni. 

Z počtu 47 vyšetřených žáků 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, Teambuilding 

 

Lyžařský kurz proběhl ve dnech 23. 1. – 27. 1. 2012 v Jeseníkách. Kurzu se zúčastnilo  

33 žáků školy. Výcvik lyžařů i snowboardistů probíhal v lyžařském středisku v rekreačním 

středisku Hraběšice, Chata U Jelena. Sněhové podmínky a počasí byly vynikající, všechny 

děti pokročily v lyžařském a snowboardovém umění. Vedoucí kurzu byla Mgr. E. Opletalová, 

instruktory Bc. A. Jelínková, Bc. M. Synková, Bc. V. Hrabovský, zdravotník Bc. P. Kašíková. 

 

Školní kurz plaveckého výcviku v rozsahu 20 hodin absolvovaly děti 1. - 3. ročníku. 

Probíhal vždy v pátek od 2. 3. do 11. 5. 2012 v plavecké škole  SKP Kometa Brno - 

Kohoutovice. Náklady na dopravu (20 000 Kč) platili rodiče, výcvik a pronájem bazénu 

hradila škola – 28 800 Kč. Děti se učily základy plaveckých stylů, potápění, skoky do vody. 

U všech účastníků – začátečníků i pokročilých, došlo ke kvalitativnímu posunu plaveckých 

dovedností. 

      Děti doprovázely Mgr. D. Pospíšilová, Mgr. M. Krupárová, Mgr. E. Opletalová. 
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      V příštím školním roce dojde pravděpodobně v rámci finančních úspor k omezení této 

doporučené, i když velmi prospěšné aktivity. 

 

Teambuilding jsme v předešlých letech dvakrát zajišťovali prostřednictvím společnosti 

STAN – Special Team for Adventure in Nature v RS Březová u Třebíče, letos v RS Relaxa na 

Žďárském potoce, Stará Ves u Rýmařova. Rekreačního středisko se nachází v krásném 

prostředí jesenické přírody. Veškeré outdoorové aktivity a týmové hry organizovali instruktoři 

organizace STAN. V týmových aktivitách byly zařazeny dovednosti z vlastivědy, 

přírodovědy, výtvarné výchovy, etiky, hudební výchovy a literatury. Outdoorové aktivity byly 

zaměřeny na dovednosti z tělesné výchovy. Průběh, obsah i zaměření Teambuildingu jsme 

hodnotili pozitivně, měl kladný ohlas u dětí i u rodičů. 

 

 

Žáci, učitelé a zaměstnanci školy 

•   již 16 let pomáhají STONOŽCE (letos 7 880 Kč) , 

•   9 let přispívají na chov TYGRA SUMATERSKÉHO v brněnské ZOO (letos 3 400 Kč), 

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

výukový program do ZOO Brno, kterou využijeme na podzim 2012. 

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

     (částkou  1 248 Kč). 

Všem dárcům patří upřímné poděkování. 

 

 

k) Výpočetní technika  

 

Vybavení naší školy výpočetní technikou je na standardní úrovni. Většinu počítačů tvoří 

repasované, darované počítačové sestavy od České spořitelny a. s. Školní počítače ve všech 

třídách, v učebně výpočetní techniky a v kabinetech mají velmi dobré připojení k internetu. 

Modernizaci zařízení se nám daří v posledních 2 školních letech zajišťovat díky projektu EU 

peníze školám. V letošním školním roce jsme takto zakoupili nové PC sestavy do fyziky a pro 

práci pedagogických pracovníků, multifunkční zařízení tisk+kopírka+skener  

a v akci sleva 50% jsme využili nabídku a zakoupili jsme interaktivní tabuli ActivBoard, se 

kterou máme již několikaleté velmi dobré zkušenosti. Nová interaktivní tabule bude 

nainstalována pro užívání do třídy na 1. stupeň. 

Vyučující i žáci využívají veškerou výpočetní techniku (počítače i interaktivní tabule) 

pravidelně a efektivně. K dispozici je řada výukových programů, velkou oblibu si získal také 

e-learning Škola za školou pro žáky 2. stupně. 

Zajištění služeb provozu školní sítě zůstalo beze změny. Připojení k internetu zabezpečuje 

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. Funkci ICT koordinátora vykonává Ing. Alena Kovaříková. 

Provoz a rozvoj ICT se v naší škole řídí zpracovaným ICT plánem. 

l) Environmentální výchova, Recyklohraní 
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Naše škola je již několik let zapojena do projektu Recyklohraní, v rámci kterého sbíráme 

vybité baterie, vysloužilé elektrospotřebiče, které odevzdáváme k recyklaci. Žáci pracují 

aktivně na úkolech, v letošním školním roce nejvíce úkolů vypracovali žáci 4. a 5. třídy. 

Letos jsme odevzdali 25 kg baterií – nejvíce baterií přinesla A. Petlachová ze 7. třídy  

a 18 kg drobných elektrospotřebičů – nejvíce přinesl A. Vlk ze 7. třídy. Dále jsme odevzdali 

252 kg velkých elektrospotřebičů. Celkem na našem účtu v Recyklohraní je 2 401 bodů. 
 

 

m) Ochrana člověka za mimořádných událostí 

 

Ve školním roce 2011/2012 byla Ochrana člověka za mimořádných událostí na prvním 

stupni zařazena průběžně do výuky, na druhém stupni byla výuka zařazena v předmětech 

Zeměpis a Výchova ke zdraví. (Živelné pohromy, Přírodní katastrofy, První pomoc, 

Integrovaný záchranný systém). 

Žáci 6. ročníku získávali informace v rámci zeměpisu a následně si své znalosti ověřili  

v hodině výchovy ke zdraví v krátkém testu (dle příručky pro učitele). Žáci 8. ročníku  

si v hodinách přírodopisu procvičovali základní znalosti poskytování první pomoci. Zápis 

o výuce je veden v třídních knihách. Žáci 7. – 9. ročníku absolvovali návštěvu Informačního 

centra v jaderné elektrárně Dukovany. 

Ve středu 4. 4. 2012 proběhl v naší škole cvičný hasičský poplach a následně ukázka práce  

a techniky místních hasičů. 

Při výuce byla použita příručka pro učitele vydaná Ministerstvem vnitra. 

 

 

n)  Dopravní výchova   

 

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

etapách.  

 

První část „Cesta do školy“ proběhla na začátku školního roku od 12. 9. do 23. 9. 2011. 

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

a zpět. Aktivity zaměřené na ochranu dětí při jejich každodenním pohybu na pozemních 

komuni-kacích probíhaly jen na I. stupni aktivní formou výuky tzv. nejzávažnějších 

dopravních okruhů (Např.: Vyhledat nebezpečná místa na cestě do školy, vysvětlit a pochopit 

výraz „vidět a být viděn“, zopakovat si pravidla první pomoci, procvičit si dopravní značky  

a před-pisy pro chodce i cyklisty, nacvičit přecházení silnice přes přechod pro chodce  

i v místech bez přechodu, zopakovat si povinné vybavení kola a používání přilby atd..)  

 

Druhá část „Malý cyklista“ byla zahájena 23. 4. 2012 a to na obou stupních školy. 

Testování všech žáků ze znalostí dopravních předpisů a značek se uskutečnilo 30. 4. 2012. 

Jízda zručnosti, která byla jen pro žáky I. stupně, proběhla 7. 5. 2012. Tentýž den odpoledne 

se také přidala školní družina s cyklistickou soutěží „Kanická rovinka“. Cílem těchto aktivit 

bylo posílení bezpečného chování dětí při pohybu na dopravní komunikaci. Nejúspěšnější 

řešitelé testu a jízdy zručnosti byli vyhodnoceni na slavnostním ukončení školního roku. 

 

Pro žáky IV. ročníku proběhl kurz dopravní výchovy vedený lektorem ze Střediska 

bezpečné jízdy v Brně. Tento kurz měl dvě části: podzimní a jarní. V podzimní části se 
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jednalo o teoretickou přípravu cyklisty před jízdou na dopravní komunikaci. V jarní části si 

žáci opět zopakovali předpisy a dopravní značky. Své znalosti si ověřili v písemném testu  

a úspěšní řešitelé obdrželi „řidičský průkaz“ k řízení kola. Po této teoretické průpravě 

následovala praktická část – jízda s kolem na improvizovaném dopravním hřišti. Kurz proběhl 

25. 10. a 11. 6. 2012 v dopoledních vyučovacích hodinách.  

 

 

q) Absolventské práce žáků 9. ročníku 

Projekt absolventských prací se stal nedílnou součástí Školního vzdělávacího programu 

Otevřená škola ZŠ Kanice. Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení 

jednotlivých poznatků a dovedností s vlastními možnostmi, neboť v jeho průběhu předvedou 

široký repertoár nabytých vědomostí, dovedností, názorů, postojů či jiných kompetencí. Jsou 

příležitostí plánovat a zažít osobní úspěch a uvědomit si, že úspěchu může dosáhnout každý. 

Jejich cílem je ověřit si, jak žáci dokážou získané dovednosti, vědomosti a znalosti samostatně 

uplatnit. Výběr témat necháváme na žácích, mají však vyjádřit jejich koníčky, zájmy  

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

Sledovali jsme, jak žáci dodržují stanovené požadavky na práci, nápaditost a originalitu 

zpracování, gramatickou i stylistickou úroveň díla, prezentaci i vystupování při obhajobě  

tj. kultivovanost i úroveň projevu. 

Slavnostní zahájení i ukončení náročného dne za přítomnosti starosty obce podtrhlo 

významný a důstojný okamžik pro všechny přítomné. Žáci ve většině případů ukázali, že mají 

velmi dobré znalosti a závěrečný absolventský večírek byl tečkou za jejich několikatýdenním 

úsilím. 

 

r)  Celé Česko čte dětem 

 
I když jsme v tomto školním roce nabídly dětem tuto aktivitu, nebyl o ni ze strany dětí 

zájem. Nicméně paní učitelky zařazovaly doplňkovou četbu průběžně do výuky,  přečtené 

tituly doplňovaly na lístečky našeho Pohádkovníku, navštívíly s dětmi Místní lidovou 

knihovnu, zorganizovaly Noc s Andersenem. 

 

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

Na památku děti obdržely knihu Slovenské pohádky. 

 
 

s) Noc s Andersenem 

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

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

Letošní ročník byl věnován 100. výročí narození J. Trnky. My jsme si ještě připomněli 

150. výročí úmrtí B. Němcové a 120. výročí narození K. Poláčka. 

Akce se zúčastnilo 64 žáků 1. – 6. ročníku a jejich vyučující. Po společném zahájení   

a shlédnutí části filmu Zahrada J. Trnky následovalo připomenutí našeho „stromu 

Pohádkovníku“, který celoročně obrůstá lístky s tituly společně přečtených knih ve třídách. 
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Potom se děti rozdělily do skupin, ve kterých si pod vedením paní učitelek připravovaly 

dramatizaci pohádek B. Němcové, vyráběly loutky a luštily rébusy týkající se dětské 

literatury. Následovalo večerní čtení pohádek do obecního rozhlasu, které si připravili žáci  

5. a 6. ročníku. Společně jsme si je vyslechli v přilehlém parku před školou. Vyvrcholením 

Noci s Andersenem bylo představení jednotlivých pohádek v hale školy. Děti hrály jako  

o život, byly bezprostřední, často předvedly svůj komediální talent. Také vyrobené loutky  

a rekvizity byly krásné. Nakonec děti ulehly ve třídách do spacáků a poslouchaly předčítané 

pohádky až do úplného usnutí. Nejstarší zájemci shlédli 1. díl seriálu Bylo nás pět  

od K. Poláčka. Ráno děti odcházely spokojené domů, odnášely si pamětní záložky  

a upomínkové průkazky na prožitou noc. 

 

 

t)  Zájmové útvary při ZŠ 

 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Keramický 2 27 

Dyslektický 5 43 

Přírodovědný 2 25 

Cvičení z matematiky 1 9 

Cvičení z ČJ 1 3 

Jazyk německý 1 14 

Cvičení z jazyka českého 1 10 

Míčové hry 1 15 

Časopis 1 11 

Německý jazyk 1 4 

Matematické okéno 1 6 

Čtení v AJ 1 17 

Hudebně pohybový 1 11 

 ZUŠ Adamov Oddělení hudební - 3 

Oddělení taneční - 1 

 

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

 

 

u)  Zdravé zuby 

    V letošním roce se naše škola zapojila do dvou preventivních programů zaměřených na 

péči o zuby. 

    První program s názvem „Zdravé zuby“ byl určen žákům 1. stupně. Jeho cílem bylo 

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

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

i u dospělé populace. Tento celorepublikový program, spojený se soutěží pro děti i školy, 

probíhal letos již 11. rokem. Součástí projektu byly pracovní listy, dělené podle ročníků, 
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prostřednictvím nichž si žáci opakovali a osvojovali nové informace týkající se chrupu. 

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

a přírodovědy.  17 dětí (1. tř.-3, 2. tř.-3, 3. tř.-6, 4. tř.-5, 5. tř.-0) se účastnilo i druhé části 

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

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

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

kartičky byly zaslány organizátorovi projektu.  

   Vyhodnocení soutěže bývá vždy na začátku následujícího školního roku. Druhý preventivní 

program nesl název „Veselé zoubky“ a byl určen pouze nejmladším školákům. 

Organizátorem byla dm drogerie. Dětem bylo promítnuto výukové DVD se zábavně-

vzdělávacím filmem „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“ zaměřeným na péči o zoubky. 

Dále jsme společně vyplnili pracovní listy. Děti dostaly samolepku do koupelny, aby měly 

správný postup čištění zoubků stále před očima a preventivní balíčky. 

Oba programy byly mezi dětmi kladně přijaty a určitě v nich budeme pokračovat  

i v příštím školním roce. 

  

 

v) Ovoce do škol 

 

Naše škola se již třetím rokem zapojena do celorepublikového projektu „Ovoce do škol“. 

Je to projekt schválený Vládou ČR a finančně podporovaný z EU (73%) a rozpočtu ČR 

(27%). Cílovou skupinou jsou žáci 1. stupně (1. – 5. ročník). 

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

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

zeleninové šťávy a to jedenkrát za 2 až 3 týdny.  

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

stylu do výuky, motivování dětí ke zdravým svačinkám. Na každý měsíc dostávají školáci 

průkazku z různými zábavnými úkoly a s obrázky ovoce a zeleniny. Za zdravou svačinku si 

průběžně úkoly a omalovánky vyplňují. Děti si pojmenovaly tento projekt zkratkou „Ovozel“. 

       Bohužel zájem o tuto aktivitu ze strany dětí klesá. Některé děti se zapojují aktivně, 

některé vůbec a průkazky ztrácí. Proto na konci školního roku dostanou „ovozelácký“ diplom 

pouze děti, které se aktivně účastnily. 
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Naši laskaví sponzoři 
 

Rodina Klimparova, Kanice  skříňka pod televizor, hračky, DVD, 

policová skříň -   MŠ 

3000 Kč na učební pomůcky - ZŠ 

Rodina Capizzi, Kanice Hračky (Studio Mix) - MŠ 

Rodiny Uhrova, Valachovičova, Urválkova Finanční příspěvky na karneval - ZŠ 

Rodiny Drahovzalova, Stehlíkova, Včelíkova, 

Kříčkova, Repova, Kovaříkova, Mazancova, 

Sotolářova, Tomkova, Menšíkova, 

Krupárova, Zukalova, Ševelova, Pospíšilova, 

Čanky, Muselíkova, Petlachova, Ondráčkova 

Věcné dary do tomboly na dětský karneval 

Rodina Sumcova, Bílovice nad Svitavou Kancelářské potřeby - šanony 

Rodina Ondráčkova, Kanice Kancelářské a čistící prostředky 

Rodina Stehlíkova, Březina DVD(pohádky ) pro ŠD 

Rodina Kokojanova, Kanice Hračky pro ŠD, sladké odměny na sportovní 

soutěže 

Rodiny Přibylova, Opletalova, Macháčkova, 

Hrabalova, Hynkova, Petlachova, Polanova, 

Molnárova, Ostrovská, Minaříkova, Sumcova 

Doplňkové vybavení  - MŠ 

KONICA MINOLTA s.r.o., zastoupená Ing. 

P. Učněm 

Multifunkční zařízení pro MŠ 

Ing. B. Němec, Kanice Výpočetní technika a odborné práce IT 

Rodina Prchalova, Kanice Digitální fotoaparát Canon pro MŠ 

Laskavý dárce 10 000 Kč na učební pomůcky pro ZŠ 

Rodina Nešporova, Kanice 5 000 Kč na učební pomůcky pro ZŠ 

Rodina Kožnárkova, Kanice Míče na kopanou a basketbal 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012 

 

 

33 

 

VII. Zhodnocení  a  závěr  

 

Školní rok 2011/2012 byl 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 2011/2012  proběhlo ve čtvrtek 1. září 2011 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, Ing. R. Vašík.  

Dalším velmi slavnostním dnem pro nás byl pátek 30. září 2011, kdy jsme zahajovali 

provoz 1. oddělení nové mateřské školy, která se stala součástí naší školy. 

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

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

proces. Z celkového počtu 123 žáků dosáhlo 85 žáků vyznamenání, mnoho žáků se aktivně 

pod vedením svých učitelů zapojilo do organizovaných soutěží a byli úspěšní (viz přehled). 

Máme radost, že i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, pokud dbají rad a pokynů 

svých učitelů, dělají obrovské pokroky.  

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. Nízký rozpočet školy nás značně omezuje 

právě v čerpání prostředků na další vzdělávání pedagogů, proto jsme rádi využívali bezplatné 

kurzy a kurzy placené z projektu EU peníze školám. Paní zástupkyně Ing. A. Kovaříková 

pokračovala ve studiu ICT koordinátora. Do dalšího vzdělávání se zapojily i paní učitelky 

MŠ, velmi přínosné bylo DVPP zaměřené na edukativní přípravu předškoláků. 

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

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

oceňujeme jejich pomoc při řešení neutěšené situace nedostatku finančních prostředků na 

platy učitelů. Děkuji i celému zastupitelstvu Obce Kanice, které nás podpořilo v návrhu výuky 

všech ročníků v samostatných třídách a vzalo na sebe velký závazek dofinancování značně 

vysokých nákladů. Doufáme, že se MŠMT ČR podaří co nejdříve vyřešit financování 

regionálního školství a nebude nutné již tyto problémy řešit. 

Od března letošního roku byla realizována výstavba 2. oddělení MŠ, kolaudace proběhla 

16. srpna 2012, den otevřených dveří 30. 8. 2012. Provoz druhého oddělení bude zahájen  

3. září 2012. 

 Naším velkým přáním je dokončit půdní vestavbu školy, abychom měli více prostoru pro 

výuku žáků i výkon našich doplňkových aktivit.  
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Zatím k naší práci využíváme každého místa ve škole a snažíme se všechny učebny  

i přilehlé prostory udržovat v dobrém a bezpečném stavu. Přidělené finanční prostředky ze 

státního rozpočtu pokryjí z větší části platy zaměstnanců, nákup základních učebnic  

a částečně další vzdělávání pedagogů, na učební pomůcky již několik let finanční prostředky  

nezbývají. Finanční prostředky od zřizovatele pokryjí základní provoz (plyn, elektřina, voda), 

pravidelné opravy a revize. Proto se snažíme získat prostředky i z jiných zdrojů  

– z projektu EU peníze školám (zakoupení ICT tabulí, počítačových sestav a dalších 

pomůcek),  sběrem papíru, popř. ze sponzorských darů. Na jaře 2012 se nám podařilo obnovit 

podlahové krytiny ve dvou třídách 2. stupně a zakoupit 12 sestav žákovského výškově 

stavitelného nábytku (lavice a židle) v celkové hodnotě 48 000 Kč. Polovinu peněz jsme 

získali sběrem starého papíru a ze sponzorských fin. příspěvků – 24 000 Kč, další polovinu 

– 24 000 Kč nám věnovalo SRPŠ. Rádi bychom vylepšily prostředí šaten pro žáky a také 

nevyhovující šatny pro správní zaměstnance. Ty zatím  nelze vyřešit z důvodu nedostatku 

prostorových možností.  

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

a děkuji jim za spolupráci. 

Oceňuji dobrou spolupráci se Školskou radou při naší škole. 

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

naše přání a požadavky a všem maminkám, které se zapojily do spoluorganizování školních 

akcí.  

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

Nesmírně si toho vážíme. 

    Za velmi dobrou a vstřícnou spolupráci děkuji odboru školství Krajského úřadu 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kanicích  31. 8.  2012 

 

Mgr. Hana Mazancová 

ředitelka ZŠ a MŠ Kanice 
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Příloha 1 

Poradenské služby v základní škole 
 

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích) školy 

 

A)  počty 

 

 fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 PF Ostrava, výchovné 

poradenství 
VŠ 

Školní metodik 

prevence 

1 Kurz pro školní metodiky 

protidrogové prevence a 

prevence sociálně 

patologických jevů (1998 – 

I.stupeň, 2001 – II.stupeň) 

VŠ 

 

 

 

 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

Školní psycholog - - - 

Školní spec. pedagog - - - 

 

 

 

B) věková struktura 

 

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

výchovný poradce - - 1 

školní metodik 

prevence 

- - 
1 

školní psycholog - - - 

školní spec. pedagog - - - 

 

 

 

C) další vzdělávání poradenských pracovníků 

 

výchovný poradce: 

Kariérové poradenství pro učitele základních škol 

SPU a jejich náprava 

Jak pomoci dětem se SPU a chování 

dyslektický asistent 
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Kompetence VP v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením 

Inkluzívní vzdělávání 

 

 

školní metodik prevence: 

Prevence a řešení šikany 

Třídnická hodina jako nástroj 

                                          

školní psycholog: --- 

 

školní spec. pedagog: --- 

 

 

 

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

 

Škola nečerpala žádné finanční prostředky na tento účel. 

 

 

 

3. Individuální integrace  

 

Typ postižení Ročník Počet žáků  

VPCH IV. 2 

VPCH VI. 1 

VPU VII. 1 

Zdravotní 

postižení 

VII. 1 

VPU VIII. 1 

VPU IX. 1 

   

Celkem  7 

 

Od května 2012 + 1 žákyně (VI. třída) 
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Příloha 2 

Vyhodnocení Minimálního preventivního programu na ZŠ Kanice 
 

Preventista Základní školy Kanice: Mgr. Alena Repová 

 

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

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

Je zaměřen především na: 

 získávání relevantních sociálních dovedností 

 získávání informací o klimatu tříd a následně školy 

 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 a další kurzy dle nabídky, pravidelná setkání s okresní preventistkou 

 

Spolupráce s rodiči:   

 pravidelné podávání informací na tř. schůzkách (informativní přednáška na 1. tř. 

schůzce školy), na hovor. hodinách, individuálních pohovorech 

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

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

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

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

 rodiče byli seznámeni s informativními materiály k problematice prevence, byli 

seznámeni s MPP a Programem proti šikanování – viz. zápisy s podpisy rodičů 

 výchovná komise 

 rodiče mají možnost pravidelných konzultací 

 konzultace pro rodiče, jejichž děti se učí dle IVP 

 databáze informativních adres s odbornou pomocí 

 

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

Brno, SPC Brno Štolcova, dále s kurátorkou Mgr. Hrubanovou 

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

Cupalová 

-  přednášky a aktivity pro žáky dle aktuální nabídky 

- pravidelná návštěva žáků VIII. A IX. třídy na akci Jeden svět pro školy - přehlídka    

dokumentárních filmů o lidských právech 

 

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 IPS Brno – venkov – IX. třída 

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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 Návštěva místní knihovny 

 Mikulášská 

 Vánoční akce: Vánoční dílna 

 Rozsvícení vánočního stromu v Kanicích 

 Vánoční koncert na hale školy 

 Výzdoba školy u příležitosti tradičních svátků 

 Vítání občánků v Kanicích 

 Aktualizace nástěnky primární prevence 

 Třídnické hodiny řešící aktuální problémy třídy 

 Dny otevřených dveří 

 Jeden svět pro školy - přehlídka dokumentárních filmů o lidských právech pro žáky 

VIII. A IX. třídy 

 Pracovní semináře pro žáky zaměřené na prevenci zajistila Mgr. Cupalová 

 6. r. -  Zdravý životní styl 

 7. r .-  Kruhy rozhodnutí 

 8. r. -  Drogy – energetická bomba 

              

             Pracovní semináře pro žáky zaměřené na prevenci organizované LF Brno 

 6. r. - 7. ročník: Jste to, co jíte 

 8. – 9. ročník: Nástrahy moderní doby 

 

 Absolventské práce žáků 9. ročníku 

 Team Building pro žáky  4. - 6.  ročníku 

 Vernisáž výstavy prací žáků školy na téma: Krása stromů spojená s výstavou  

k 1150. Výročí příchodu Cyrila a Metoděje 

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

 Akce: Šestý smysl – talent – soutěž talentovaných žáků školy (třídní a školní kola) 

 Školní výlety a exkurze 

 Sportovní soutěže během celého školního roku 

 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 

- Příkladné chování a vystupování všech pracovníků školy 

- Poradenská činnost 

- Třídnické hodiny 

 

 

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

vesměs k organizaci provozu školy 

 

 

Stálý informační poutač na hale školy je průběžně doplňován aktuálními informacemi. 
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Žákovská rada- nepracuje, jen starší žáci nárazově organizují akce pro mladší spolužáky, 

jako: Mikulášská, Den dětí, Den učitelů, Šestý smysl jménem talent… 

 

 

Závěr: 

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

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

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

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

přistoupí a zda si zcela uvědomí jeho důležitost a nezbytnost.  

 

 

Hodnocení Programu proti šikaně ZŠ Kanice 

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

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

uloženy u ředitelky školy. Zatím nebylo třeba tento dokument použít, protože nebylo zjištěno, 

že by k šikaně na škole docházelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

červen 2012                   Mgr.Alena Repová 

                      školní preventista 
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Příloha 3 

Dotazník pro školní metodiky prevence 
 

 

školní rok: 2011/2012 

Základní škola a Mateřská škola  Kanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
 

 

 

školní metodik prevence: Mgr. Alena REPOVÁ 

 

Kontakt: 

tel.:   777 082 756 

e-mail:  alenarepova@centrum.cz 

 

Vyplňte, prosím, dotazník dle pravdivých skutečností a pokud možno v co nejkonkrétnější 

podobě (př. pokud předáváte informace ostatním pedagogům dle potřeby, uveďte, konkrétní podobu potřeby, 

tedy 1x á 3 měsíce/ 15 min.) 
Možnost je vyplnit odpověď  slovem či číslicí či zakroužkováním správné odpovědi. Pokud se 

Vám nebude hodit ani jedna z možných odpovědí, můžete doplnit svým komentářem. 
 

 

 

 

ŠKOLA: 

 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ SŠ VOŠ 

Počet 

žáků/studentů 
63 60 x x 

Počet pedagogů 4 8 x x 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE (ŠMP): Mgr. Alena Repová 

Nástup do funkce Měsíc 

1.9. 

Rok 

1996 
  

ŠMP je zároveň 

výchovným poradcem 
ANO    

ŠMP má odpovídající 

vzdělání * 
*)Jedná se o studium, které je 

určeno učitelům ke splnění 

kvalifikačních předpokladů 

stanovené vyhl. č. 317/2005 Sb., 

§ 9 c, kteří jsou na pozici 

školního metodika prevence ve 

škole. Podle této vyhlášky je 

rozsah studia 250 hodin.  

 

 NE   
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ŠMP absolvoval  kurzy 

a semináře v oblasti prim. 

prevence 
 

Jednodenní 

ANO 
Vícedenní 

ANO 
Několikafázové 

ANO 
 

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 

pravidelně - 4x 

ročně cca 10 min 

 

individuální 

konzultace 

dle přání rodičů  

a žáků – 

nepravidelně cca 

10x/15 min 

  

Internet 

Stálý poutač+ 

Odpovědi 

mailem v případě 

dotazů –letos 6x 

 

ŠMP spolupracuje 

 

výchovným 

poradcem 

         ANO 

 

vedením školy 

           ANO 
třídními učiteli 

          ANO 

 

ostatními                   

pg. pracovníky 

      ANO 

ŠMP mapuje 

soc.než.chování 

ve škole 

          ANO 

 

řeší 

soc.než.chování 

ve škole 

           ANO 

spolupracuje  

s metodikem 

prevence PPP 

        ANO 

spolupracuje 

s odbor.zařízeními 

             ANO 
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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, spolupráce a konzultace s 

IVP  

Středisko výchovné péče ANO 
 

Řešení situace, konzultace, pracovní 

návštěva 

 

Speciálně pedagogické centrum ANO  Spolupráce s IVP 

Přednášky, školení, konzultace, návštěvy 

odborníka ve škole, 

 

Policie ČR ANO  Spolupráce při řešení výchovných problémů 

žáků, konzultace, letáčky 

 

Městská policie  NE  

 

Hygienická stanice 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, mail 

Odborníci ANO  Přednášky pro žáky, akce pro žáky i 

pedagogy, konzultace, DVPP 

 

Jiné (jaké?) Férová škola, hnutí Na 

vlastních nohou, jednotlivci z řad rodičů, 

Rytmus – inkluzívní škola, 

Lékařská fakulta Brno, přednášky + 

workshop 

 

ANO 

 

 Akce pro žáky i učitele, návštěvy, sportovní 

akce, koncerty, dílny, 

Spoluorganizování akcí pro Stonožku – 

získávání financí, přednášky a školení, 

workshop 

 

 

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. stupni 

ANO, 

na II. 

stupni málo 

 

 

MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAM: 

Příprava 

MPP je vypracováván na základě vyhodnocení  předch. šk. 

roku ANO  

Při vypracovávání MPP spolupracuje více pedagogů 
ANO  
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Formy a metody realizace MPP 
přednášky ANO  
besedy ANO  
konzultace ANO  
informační materiály ANO  
prožitkové programy ANO  
pobytové akce ANO 

Spaní ve škole 

 

peer programy  NE 
sociální učení ANO  
exkurze ANO  
jiné (jaké?) Team Building, IPS, webové stránky, 

exkurze dle předmětů tematicky 

zaměřené  

 

 

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

aktivit zařazených do témat výuky) 
 Základní škola Střední 

škola 

Vyšší 

odborná 

škola 
1.stupeň 2.stupeň 

Přednášky 1 4   

Besedy 0 3   

Komponované pořady 0 1   

Zážitkový program 3 3   

Pobytový program 2 2   

Jiné programy 8 9   

 

 

Realizace školy programu/projektu  (projekty/programy s vazbou na prevenci) NE 

 

 

Má škola vytvořen vlastní Program proti šikanování včetně Krizového plánu? 

(Viz -  článek č. 5, Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol                

a školských zařízení, Č.j. 24 246/2008-6). 
 

ANO, dle platné legislativy                                                          
 

 

 

Datum: červen 2012     Zpracovala: Mgr. Alena Repová 
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Příloha č. 4 

Zpráva o činnosti MŠ Kanice ve šk. roce 2011/2012 (30. 9. 2011 – 31. 8. 2012) 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

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

                            příspěvková organizace 

Adresa:               Kanice 135, 664 01, okr. Brno- venkov 

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

IČO: 71001689 

E-mail: zs.kanice@seznam.cz 

www stránky: www.zskanice.cz 

Telefon:   mateřská škola – 545 228 346 

                základní škola – 545 227 268 

                školní jídelna – 545 228 345 

Ředitelka ZŠ a MŠ Kanice :   Mgr. Hana Mazancová 

Pedagogické pracovnice MŠ: Gabriela Minaříková, vedoucí učitelka 

                                                     Mgr. Alice Sumcová, učitelka 

Nepedagogické pracovnice: Hana Štursová, provozní  

 

 

 

2. CHARAKTERISTIKA 

 

Mateřská škola Kanice byla postavena Obcí Kanice a nachází se v areálu Základní školy 

Kanice v místě bývalého školního pozemku. 

Od 29. 9. 2011 je zapsána ve školském rejstříku a je součástí Základní školy Kanice – 

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

Slavností otevření nově zbudované mateřské školy se uskutečnilo dne 29. 9. 2011, provoz 

mateřské školy byl zahájen 30. 9. 2011. 

 

 

3. PROVOZ ŠKOLY 

Mateřská škola Kanice (1 oddělení), zajišťuje  celodenní provoz od 6.30 do 16.30 hodin 

(do 12. 2. 2012). 

Z provozu mateřské školy za 1.pololetí bylo zjištěno, že děti jsou ve školce nejdéle  

do 16.00 hodin. Z tohoto důvodu byl provoz mateřské školy s účinností od 13. 2. 2012 

zkrácen na dobu od 6.30 do 16.00 hodin. 

 

Prázdninový provoz 

2. 7. 2012 – 13. 7. 2012  

27. 8. 2012 – 31. 8. 2012 

 

  

mailto:zs.kanice@seznam.cz
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4. VÝŠE ÚPLATY  PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 

 

Úplata za předškolní vzdělávání  pro školní rok 2011/2012 byla stanovena výpočtem 

z předpokládaných provozních nákladů  a stanovena  pro období od 30. září 2011 do 31. srpna 

2012 ve výši 600 Kč měsíčně. 

 

Z důvodu prázdninového přerušení provozu byla úplata upravena: 

říjen 2011 – červenec 2012 (včetně) – 600 Kč 

srpen 2012 – 0 Kč 

 

 

5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Maximální kapacita mateřské školky je 28 dětí a byla naplněna po celý školní rok.  

 

5.1 

Počet dětí                                            30. 9. 2011                  31. 8. 2012 

Třída „Broučci“                                        28                                28   

 

5.2 

Počet pracovníků                    
pedagogičtí …………………   2                                                                                          

provozní   ……………………  1  

celkem……………………….  3 

 

a) věková struktura pedagogických  pracovníků k 31. 8. 2012 

do 30 let včetně    …………….  ….. 0 

31 – 40 let …………………………  2 

41 – 50 let  ……………………….    0 

51 – 60 let …………………………  0 

nad 60 let …………………………   0 

 

b) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

počet učitelek ………………………    2 

odborně kvalifikovaní…………..          2 

odborně kvalif. v %   ……………     100 

nekvalifikovaní  ……………………     0 

 

c) získaná odborná kvalifikace 

SŠ ………………..    1 

VŠ ………………… 1 

 

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků 

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY – SSŠ Brno, 

Hybešova 

účastník ………………vedoucí učitelka Gabriela Minaříková 

časový rozsah ……......... 30 hodin 

termín   …....................... 2. 2. 2012 – 28. 3. 2012 

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT č.j. ………………. – cena 2 400 Kč 
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SAMOSTUDIUM  

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

během roku ze stránek „Metodického portálu pro předškolní vzdělávání“. 

         

           Dalším vzdělávání: časopisy Informatorium 

                                odborné publikace z nakladatelství Portál aj.   

 

5.3 

Integrované děti   ……………  0  

 

5.4 

Dětí odcházejících do školy  k 31.8.2012 bylo 7, odloženou školní docházku má 1 dítě. 

 

ÚDAJE O PŘIJÍMANÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Vydávání žádostí o přijetí do mateřské školy na školní rok 2012/2013 proběhlo ve dnech  

20. 2. – 23. 2. 2012, na základě stanovených kritérii. Bylo vydáno 41 formulářů (žádost, 

evidenční list). 

 

Zápis do mateřské školy na školní rok 2012/2013 proběhl ve dnech 12. – 13. 3. 2012 dle 

časového rozpisu. 

 

Celkem bylo přijato 40 vyplněných žádostí a evidenčních listů.  

 

K předškolnímu vzdělávání bylo od 1. 9. 2012 přijato 7 dětí. 

 

O přijetí dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 

vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte.  

 

Dále bylo stanoveno pořadí do 2. oddělení, které bude otevřeno k 1. 9. 2012.  

Předběžně bylo přijato 20 dětí a rozhodnutí o přijetí bude vydáno až po kolaudaci  

2. oddělení. 

2. 4. 2012 byl zveřejněn seznam na internetu pod registračními čísly. 

 

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

Kapacita na příští školní rok 2012/2013 byla stanovena na 24 dětí pro  každé oddělení . 

 

5.6 

Průměrná docházka dětí 

průměrný počet docházejících dětí  ………………… ….          22.3 

průměrný počet docházejících dětí o hlavních prázdninách …….. 8 

 

5.7 

Školní stravování 

Stravování  v mateřské škole je zajišťováno školní jídelnou ZŠ Kanice. 

výdejna stravy ………………………..  1 

počet stravovaných dětí ………           28 

stravování zaměstnanců ………..2 
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5.8 

Využití poradenských služeb pro MŠ 

- Výchovná poradkyně při ZŠ a MŠ Kanice – Mgr. Alena Repová 

- PPP Brno  

 

 

 

 

6. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES 

 

    Celý výchovně vzdělávací proces je zaměřen na snahu přiblížit, co možná nejlépe dítěti 

přírodní prostředí kolem nás, nechat jej, aby se rozvíjelo, získávalo nové zkušenosti, 

vědomosti, dovednosti a formovalo, tak vhodně svoji osobnost. Rozvíjet tedy osobnost 

přirozenou cestou po všech stránkách a dbát při tom na individualitu. V tomto duchu je 

vypracován také Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Moje krůčky 

k poznávání světa“. 

 

6.1. Školní vzdělávací program 

 

    Náš školní vzdělávací program (ŠVP PV) vychází z Rámcového vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání. 

    Mateřská škola v tomto školním roce 2011/2012 pracovala podle ŠVP PV s názvem „Moje 

krůčky k poznávání světa“, který je platný od 30. 9. 2011 a sloužil jako ověřovací dokument.  

Učitelky z něj vycházely při tvorbě třídního vzdělávacího programu. 

    ŠVP PV je zpracován do bloků. Jednotlivé bloky obsahují témata, která pedagog realizoval 

a konkretizoval formou plánů, stanovením dílčích cílů vzdělávacích oblastí, nabídkou 

činností, her… 

 Program je uspořádán tak, aby: 

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

 dítě mělo možnost získávat potřebné dovednosti, poznatky, samostatné postoje  

a poznávat žádoucí hodnoty 

 do něho bylo možno zařadit pestrou nabídku činností 

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

společenské události, tradice. 

 

    Hlavním pedagogickým záměrem bylo v tomto školním roce získání jistoty a důvěry, 

podpoření sebevědomí a rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností u dětí. 

 

    Do vzdělávacích činností se promítaly prvky environmentální výchovy. Učitelky využívaly 

pro práci prostředí, ve kterém se MŠ nachází. 

Seznamovaly děti s živou a neživou přírodou, učily je přírodu chránit a starat se o ni. Při 

vycházkách do lesa, ale i při samostatných činnostech ve třídě využívaly přírodních materiálů. 

Během celého školního roku děti třídily papír, který byl pak za pomoci žáků základní školy 

odvezen do kontejnerů. 

 

Prevence rizikových projevů chování 

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

k druhému, na zahradě, venku na vycházce, na výletě, ve třídě. 
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Prevence sociálně patologických jevů 

Využívání komunikativního kruhu k vyslechnutí ostatních, s možností říci svoji myšlenku… 

Každodenní vysvětlování s praktikováním zásad kladného vztahu k ostatním dětem, vzájemné 

pomoci a respektování se navzájem, stanovením pravidel chování ke svým vrstevníkům. 

  

 

6.2. Údaje o aktivitách, prezentace, spolupráce 

 

Nadstandartní aktivity 

 Taneční kroužek – ve spolupráci se ZUŠ Adamov 

 Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky (10. lekcí) 

 

Prezentace 

 www stránky: www.zskanice.cz 

 články do školního zpravodaje 

 tablo předškoláků  - nástěnka na návsi obce 

- účast dětí na veřejných akcí -  slavnostní otevření MŠ, vánoční 

besídka, Den matek, Krojované hody Kanice 2012 

 

 

Akce mateřské školy 

 

Říjen 

 Klaun ve školce (18. 10. 2011) 

 Dýňováníčko (21. 10. 2011) 

 

Listopad 

 Uspávání broučků (11. 11. 2011) 

 

Prosinec 

 Vánoční besídka (1. 12. 2011) 

 Fotografování dětí (7. 12. 2011) 

 Mikuláš (5. 12. 2011) 

 Vánoční dílny (15. 2. 2012) 

 Výstava sněhuláků v MŠ 

 

 

Leden 

 Výlet ke krmelci za zvířátky (26. 1. 2012) – spolupráce s myslivcem panem Kalabzou 

 

Únor 

 Rej masek (17. 2. 2012) 

 Návštěva Obecní knihovny (28. 2. 2012) 

 Divadelní představení v ZŠ –  „ Kuk a Cuk“ (14. 2. 2012 ) 

 

Březen 

 Divadelní představení v ZŠ - „ S cestovatelem Holubem na cestách po Africe“ 

 Velikonoční tvořeníčko (29. 3. 2012 ) 
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 Divadelní představení v MŠ – „ O duhové slepičce“ 

 

Duben 

 Vynášení Morany (3. 4. 2012) 

 Předškoláci v I. třídě 

 Den Země – Malá lesní výprava – vyukový přírodovědný program (23. 4. 2012) 

 Výstava čarodějnic  

 Čarodějnické košťátkování – soutěž o nejkrásnější košťátko 

(30. 4. 2012) 

 

Květen 

 Fotografování dětí (2. 5. 2012) 

 Enkaustika – kouzelná abstrakce – obrázek ke Dni matek (4. 5. 2012) 

 Návštěva zahradnictví (15. 5. 2012) 

 Putování broučků za pokladem (30. 5. 2012) 

Červen 

 Den dětí – koníci, Řícmanice (1. 6. 2012) 

 Celodenní výlet Dinopark/ZOO Vyškov (7. 6. 2012) 

 Pasování předškoláků (13. 6. 2012) 

 Táborák a spaní ve školce (29. 6. 2012) 

 

 

Spolupráce  

 

Se ZŠ: 

 Návštěva předškoláků v první třídě 

 Zápis dětí do I. třídy 

 Spoluúčast na kulturních akcí (Vánoční strom, Den matek, ...) 

 Divadlo žáků pátého ročníku v MŠ 

 Účast na soutěži o nejhezčí obrázek tygra Sumaterského pořádané ZŠ 

 

 

Se ZUŠ Adamov: 

 informační letáčky 

 Vystoupení na kulturních akcí pořádaných ZUŠ Adamov 

 Taneční kroužek – 1x týdně v ZŠ Kanice 

 

S rodiči: 

 Zahajovací a informativní schůzka pro rodiče. 

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

nástěnkách v šatně.  

 Děti společně s rodiči svědomitě plnily připravené domácí úkoly. 

 Pomáhali nám s přípravou společných akcí, dále pak jako doprovod při výletu do 

Bílovic nad Svitavou při akci „Vynášení Morany“. 

 Účastnili se společných akcí pořádaných jak MŠ, tak i ZŠ. 

 Dotazníky 
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 Poskytli nám sponzorské dary (kancelářské papíry, výtvarný materiál, didaktické 

pomůcky, hračky) 

 

 

Sponzoři (rodiny) 

– Klimparovi (starší televizor, DVD, hračky, policová skříň na TV a DVD, 

trampolína) 

– Polanovi (hračky, didaktické pomůcky) 

– Prchalovi (fotoaparát) 

– p.Hrabalová (elektronické klávesy) 

– Macháčkovi (laminovací přístroj) 

– Hynštovi (hračky, výtvarný materiál) 

– Sumcovi (didaktické pomůcky) 

– Molnárovi (výtvarný a kancelářský materiál, hračky) 

– Opletalovi (kancelářský a výtvarný materiál) 

– p.Opletalová (obruče, výtvarný materiál) 

– Capizzi (hračky, didaktická pomůcka) 

– Ryšaví (orfovské nástroje) 

– Minaříkovi (hračky, kancelářský materiál) 

– Přibylovi (hračky, výtvarný materiál) 

– Kárníkovi (výtvarný materiál) 

– p.Láník  (pracovní materiál) 

– Petlachovi (věšák  do šatny děti , hračky) 

– Učňovi (kopírka Minolta) 

– Žižlavští (hračky na písek) 

-  

Další spolupráce: 

Se zřizovatelem – Obec Kanice 

TJ Sokol Kanice  

Hodový výbor Kanice 

 

 

7. OBLAST MATERIÁLNÍ 

 

   Jelikož mateřská škola je nově postavená a vybavená budova, veškeré zařízení a vybavení je 

zde nové a účelné. 

Prostory třídy a školy jsou dostatečně velké (vzhledem počtu dětí). 

Veškeré vnitřní či vnější prostory (třída, chodby, umyvárna, toalety, …) odpovídají 

příslušným bezpečnostním a hygienickým předpisům. 

Díky sponzorským darům jsme rozšířili vybavení mateřské školky.   

 

 

Plánované úpravy o hlavních prázdninách 

 sociální zařízení dětí bylo doplněno o paravany mezi toaletami tak, aby bylo zajištěno 

soukromí dětí 

 v úklidové místnosti bylo vyříznuto okno, aby bylo zajištěno odvětrávání místnosti 

 vybudování venkovního WC v blízkosti venkovního hřiště 
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8. ZÁVĚRY PRO PRÁCI V PŘÍŠTÍM ROCE 

 

 I v příštím školním roce vytvářet pro děti pohodové prostředí, ve kterém se mohou 

cítit spokojeně a bezpečně. Dbát, aby ve škole byla vlídná a vstřícná atmosféra, aby 

připravované činnosti byly pro děti blízké a srozumitelné. 

 Společně s 2. oddělením, které je plánováno k zahájení provozu od 1. 9. 2012, 

pokračovat v koncepčním záměru naší školy.  

 Podle závěrů evaluační činnosti bude ŠVP aktualizován, dopracován a doplněn  

o konkretizované očekávané výstupy. 

 Společně s novými pedagogy se zapojit do některých projektů, případně vypracovat 

svůj vlastní. 

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

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

 Pro příští školní rok se pokusit zajistit logopedickou depistáž, případně i pravidelnou 

návštěvu logopeda. 

 Rozšířit nabídku nadstandardních aktivit (dle zájmu a možností): předplavecký 

výcvik, angličtina, hra na flétnu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kanicích 31. 8. 2012                   

 

Gabriela Minaříková 

vedoucí učitelka 

 

 

 
 


