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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)  Ředitel školy  

 

     Mgr. Ondřej Dostalík 

     Havlíčkova 534 

     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 

2020/21 

Počet tříd Celkový počet žáků 

k 30. 9.  /    k 30. 6. 

 2020          2021 

Počet žáků 

na jednu třídu celkem 
z toho 

spec. vyrov. 

1. stupeň  7 - - 129  /   128 18,43 /  18,29 

2. stupeň 4 - - 93  /   89 23,25/ 22,25 

Celkem  11 - - 222  / 217 20,18  / 19,73   

Mateřská škola 2 - - 50 / 49 dětí 25 / 24,5 dětí 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Reditelna/Desktop/Documents/ORGANIZACE%20a%20ŘÍZENÍ%20ZŠ/AppData/Local/AppData/Local/Temp/zs.kanice@seznam.cz
file:///C:/Users/Reditelna/Desktop/Documents/ORGANIZACE%20a%20ŘÍZENÍ%20ZŠ/AppData/Local/AppData/Local/Temp/www.zskanice.cz
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Počty žáků podle bydliště k 30. 6. 2021:   

 

Kanice 126 

Babice nad Svitavou   27 

Bílovice nad Svitavou     3 

Brno     5 

Bukovina     1 

Ochoz u Brna     8 

Řícmanice     45 

Kostelany, okr. Kroměříž     1 

Olbramovice     1 

CELKEM 217 

 
 

Celkový počet žáků v 1. ročníku k 30. 6. 2021: 20 

 

Počet žáků na učitele: 12,76 (přepočteno na celý úvazek: 13,19) 

 

e)  Celková kapacita školy a jejích součástí 

 

     Kapacita školy - 300 žáků 

     Kapacita školní družiny - 85 žáků 

     Kapacita školní jídelny - 356 jídel 

     Kapacita mateřské školy - 56 dětí 

 

 

f)  Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření 

 

Standardní výuka, bez zvláštního zaměření. 

 

 

g)  Plnění ŠVP a tematických plánů 

 

Zvolený vzdělávací program a jeho č. j. 

 

Název vzdělávacího 

programu 

Číslo jednací V ročníku 

ŠVP ZV 

Otevřená škola 

3.akt. 277/2016 1. - 9. ročníku 

 

ŠVP PV 

Moje krůčky k poznávání 

světa 

3. akt. ZSKa 

399/2017 

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. 

 



Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Kanice, okr. Brno - venkov, příspěvkové organizace za 

školní rok 2020 / 2021 

   

 

5 

 

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

Kanice: 

 Obec Kanice zastupují: JUDr. Martin Ondroušek 

Pan Michal Matoušek 

Paní Lenka Vašíková 

 

Zákonní zástupci žáků: Ing. Dušan Dostál 

Paní Hana Hynštová 

Ing. Jan Beran, Ph.D. 

 
 

Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Kateřina Gronichová 

                                      Mgr. Dana Pospíšilová 

                                      Mgr. Alena Repová 
 

Činnost Školské rady při ZŠ Kanice. 

V tomto školním roce se uskutečnila dvě jednání, na jehož programu bylo projednání  

a schvalování školní dokumentace a informace o provozu školy, změny v pedagogickém sboru, 

poškozování areálu školy a z toho důvodu přijatá opatření (instalace kamerového systému, osazení 

vstupních bran), plánované opravy a akce během prázdnin (šatny, osvětlení). Členové školské rady 

vykonávali svou funkci prvním rokem, předsedou ŠR je p. Hana Hynštová. 

Zápisy z jednání jsou po podpisu všemi členy zveřejňovány na webových stránkách ZŠ a MŠ 

Kanice. 

Současní členové školské rady pracují ve své funkci se zájmem o rozvoj školy. Výborně plní 

poslání školské rady. Z jejich činnosti vychází - podněty k vedení i ke zřizovateli školy.   

 

i)  Školní jídelna, která je součástí školy 

 

Typ jídelny Počet 

Počet strávníků 

Žáci ZŠ / děti 

MŠ 

Zaměstnanci 

školy  

ostatní 

921 - úplná 286 188 / 49 34 15 

Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti, žáky a zaměstnance naší MŠ a ZŠ a v době výuky 

i pro zaměstnance ZUŠ Adamov. 

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

z Kanic.  

 

j)  Počet pracovníků školní jídelny  

 

Fyzické osoby 7 (1 vedoucí ŠJ, 3 kuchařky, 1 pomocná síla, 2 

prac. pro výdej stravy v MŠ)  

Přepočtení na plně zaměstnané 5,85  

Silvie Dvořáčková vedoucí ŠJ, kuchařka 

 

Platy vedoucí ŠJ, kuchařek a výdej stravy jsou hrazeny ze státních prostředků, část platů je 

hrazena z prostředků obce. 
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k)  Počet správních zaměstnanců 
 

Fyzické osoby 7 (školník / uklízečky / provozní / hospodářka) 

Přepočtení na plně zaměstnané 5,25 (1,00  /  2,75  / 1,00 /  0,50) 

 

O topení se staral pan školník Makeš. 

 

l)  Školní družina  

 

Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů 

3 70 (kapacita 85) 3 / 1,8811 

 

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

16.15 hodin. O provoz ranní družiny nebyl dostatečný zájem. V průběhu pravidelné činnosti ŠD děti 

odcházely do zájmových kroužků organizovaných školou, Tanečním klubem Mirka (Crazy pompons) 

a ZUŠ Adamov, která při naší škole působí. 

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

2. v učebně 2. třídy v  přízemí  a 3. v učebně 3. třídy. Ke svým činnostem má ŠD vždy k dispozici 

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

družiny je 85 žáků. Tato kapacita pokryje zájem všech žáků 1. – 4. ročníku.  

1. oddělení školní družiny vedla vedoucí vychovatelka ŠD Gabriela Kořínková, 2. oddělení vedla 

Ing. Michala Marečková a 3. oddělení vedla Bc. Tamara Dostálová. 

Většina akcí školní družiny – např. vánoční a velikonoční dílničky či karneval byla z důvodu 

karantény zrušena. Od října 2020 se naše škola zapojila do projektu „Šití v družinách“, který pořádá 

MAS Slavkovské bojiště, z. s. Křenovice.  

Z tohoto projektu jsme získali šicí stroj značky JUNO E1015 a další drobné pomůcky k provozu 

tohoto šicího stroje.  

V listopadu a v prosinci 2020 žáci stihli v družinách ušít vánoční voňavé pytlíčky, pak bohužel přišla 

distanční výuka. Po návratu do prezenční výuky šili tácky pod hrnky.  

 

 

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 27 (28*) 23,36 

přepočt. prac. 

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 27 (28*)  

Ing. Jana Buřivalová učitelka, 

koordinátor 

EVVO 

Př, NJ, Z, VkZ 

Mgr. Ondřej Dostalík ředitel školy Z, D 

Bc. Tamara Dostálová asist. Pedagoga 

vychovatelka ŠD 

1. st. 

2. ŠD 
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Mgr. Veronika Glőtzerová učitelka HV, D 

Mgr. Kateřina Gronichová učitelka 1. st. 

Mgr. Jitka Grossová učitelka, 

zástupkyně ŘŠ 

M, Ch 

 

Bc. Hana Havelková asist. pedagoga 1. st. 

Helena Hudcová asist. pedagoga 2. st. 

Mgr. Alena Jelínková učitelka 

metodik ICT 

1. st. 

Mgr. Hana Kalvodová učitelka AJ 

Kristýna Kleiblová, DiS. asist. pedagoga 1. st. 

Mgr. Eliška Kolaříková* učitelka  RD 

Gabriela Kořínková vedoucí 

vychovatelka ŠD 

ŠD 

Mgr. Vendula Kučerová speciální pedagog  

Mgr. Nikola Kůrová učitelka 1. st. 

Mgr. Kristýna Kyněrová učitelka 2. st. 

Ing. Michala Marečková asist. pedagoga  

vychovatelka ŠD 

2. st. 

ŠD 

Kateřina Opletalová asist. pedagoga 1. st. 

Hana Petlachová asist. pedagoga 1. st. 

Mgr. Dana Pospíšilová učitelka 1. st. 

Mgr. Alena Repová učitelka, 

vých. poradkyně 

ČJ, VoPo, PČ, VV 

Mgr. Michaela Selingerová učitelka 1. st. 

Dana Šnajdrová asist. pedagoga 2. st. 

Ivana Švédová asist. pedagoga 1. st. 

Mgr. Vlasta Tomášová učitelka  1. st. 

Mgr. Jana Vitoulová učitelka Č, Ov 

Mgr. Lenka Vondrušková učitelka 1. st. 

Mgr. Šárka Zavadilová učitelka M, Ch 

 

 

1. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2020/21 

nastoupili na školu: 1 

2. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2020/21 nastoupili 

na školu: 2  

3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2020/21 odešli ze 

školy: 2  

4. Nepedagogičtí pracovníci: viz výše 

 

CELKEM - ZŠ Učitelé 18* /  

vych. ŠD 3 / asist. ped. 9 

Věk Muži Ženy 

Celkem 1 / 0 / 0 17 / 3 / 9 

 

CELKEM – MŠ učitelky 4  
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Průměrný věk pedagogických pracovníků základní škole je 44,32 let, v mateřské škole 41,25 let. 

Všichni vyučující splňují odborné i kvalifikační předpoklady.  
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

 

Datum / 

Pořádající 

organizace  

Akce /akreditace, č. jednací Cena Jméno účastníka 

26. 8. 2020 

J. K. Marketing 

s.r.o 

Hybešova 726/42, 

602 00 Brno 

Periodické školení BOZP a PO 

 

726,- Všichni zaměstnanci 

30. 9. 2020 

J. K. safety a. s. 

PO BOX 75 

625 00 Brno 

Školení dle vyhlášky ČÚBP č. 

50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice a dalších 

předpisech na úseku BOZP - §11 

560,40 Mgr. Alena Jelínková 

30. 9. 2020 

J. K. safety a. s. 

PO BOX 75 

625 00 Brno 

Školení dle vyhlášky ČÚBP č. 

50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice a dalších 

předpisech na úseku BOZP - §11 

560,40 Mgr. Šárka Zavadilová 

30. 9. 2020 

J. K. safety a. s. 

PO BOX 75 

625 00 Brno 

Školení dle vyhlášky ČÚBP č. 

50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice a dalších 

předpisech na úseku BOZP - §11 

560,40 Mgr. Jitka Grossová 

Středisko 

ekologické 

výchovy SEVER 

Horská 175, 542 

26 Horní Maršov 

Škola pro udržitelný život zdarma Ing. Jana Buřivalová 

1. 10. 2020 

MAP Šlapanice 

Metodika konceptu šití v družinách zdarma Kateřina Opletalová 

17. 10. 2020 

Osvětová beseda 

Táborská 15 

140 00 Praha 4 

Vzděláváme děti s PAS 

Akreditace MŠMT ČR č. j.: MSMT-

5528/2015 

zdarma Mgr. Vlasta Tomášová 

29. - 30. 10. 2020 

Osvětová beseda 

Táborská 15 

140 00 Praha 4 

Prevence syndromu vyhoření 

Akreditace MŠMT ČR č. j.: MSMT-

32382/2018-1-944 

800,- Mgr. Vlasta Tomášová 

11. 11. 2020 

Edupraxe s. r. o., 

Říčanská 27 

641 00 Brno 

Když se v matematice nedaří aneb 

jak podpořit žáky nejen s dyskalkulií 

Akreditace MŠMT ČR č. j.: MSMT-

21711/2020-3-476 

990,- Mgr. Kateřina 

Gronichová 

27. 1. 2021 

Tvořivá škola, z. 

s., Hlavní 9, 

Neslovice 664 91 

Školní systemické konstelace – jak 

nevyhořet 

Akreditace MŠMT ČR č. j.: MSMT-

34458/2019-2-1147 

780,- Mgr. Vlasta Tomášová 

16.2.2021 Školní systemické konstelace – jak 

být autoritou 

980,- Mgr. Vlasta Tomášová 
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Tvořivá škola, z. 

s., Hlavní 9, 

Neslovice 664 91 

Akreditace MŠMT ČR č. j.: MSMT-

34458/2019-2-1147 

1.3.2021 

Národní 

pedagogický 

institut 

Krajský workshop ICT – Revize 

RVP ZV – Informatika a jak na ni 

(podle nového RVP 

zdarma Mgr. Jitka Grosová 

9.3.2021 

www.wocabee.app 

Webinář pro učitele cizích jazyků 

Slovíčka s aplikací WocaBee 

zdarma Mgr. Lenka 

Vondrušková 

19.4.2021 

Nová škola, s.r.o. 

Bratislavská 23d 

602 00 Brno 

AMOS – soubor vzdělávacích 

materiálů pro 1. ročník 

Akreditace MŠMT ČR č. j.: MSMT-

14929/2019-1-625 

zdarma Mgr. Lenka 

Vondrušková 

3. 5. 2021  

Místní akční plán 

rozvoje 

vzdělávání ORP 

Šlapanice II 

Komunikace a sociální zralost zdarma Mgr. Ondřej Dostalík 

3. 5. 2021  

Místní akční plán 

rozvoje 

vzdělávání ORP 

Šlapanice II 

Komunikace a sociální zralost zdarma Mgr. Dana Pospíšilová 

7. 5. 2021 

J. K. safety a. s. 

PO BOX 75 

625 00 Brno 

Ochrana měkkých cílů zdarma Mgr. Ondřej Dostalík 

7. 5. 2021 

J. K. safety a. s. 

PO BOX 75 

625 00 Brno 

Ochrana měkkých cílů zdarma Mgr. Jitka Grossová 

7. 5. 2021 

J. K. safety a. s. 

PO BOX 75 

625 00 Brno 

Ochrana měkkých cílů zdarma Mgr. Alice Sumcová 

7. 5. 2021 

J. K. safety a. s. 

PO BOX 75 

625 00 Brno 

Ochrana měkkých cílů zdarma Mgr. Kristýna 

Kyněrová 

7. 5. 2021 

J. K. safety a. s. 

PO BOX 75 

625 00 Brno 

Ochrana měkkých cílů zdarma Mgr. Martina Zonová 

7. 5. 2021 

J. K. safety a. s. 

PO BOX 75 

625 00 Brno 

Ochrana měkkých cílů zdarma Mgr. Lucie Přibylová 
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7. 5. 2021 

J. K. safety a. s. 

PO BOX 75 

625 00 Brno 

Ochrana měkkých cílů zdarma Záznam webináře 

rozeslán všem 

pedagogickým 

pracovníkům 

19. 5. 2021 

SSŠ Brno, 

Hybešova 15, 

602 00 Brno 

Výchova a vzdělávání ve starověkém 

světě 

700,- Mgr. Ondřej Dostalík 

19. 5. 2021 

SSŠ Brno, 

Hybešova 15, 

602 00 Brno 

Výchova a vzdělávání ve starověkém 

světě 

700,- Mgr. Veronika 

Glőtzerová 

9. 6. 2021 

Místní akční plán 

rozvoje 

vzdělávání ORP 

Šlapanice II 

Aktuální právní úprava školy zdarma Mgr. Ondřej Dostalík 

15. 6. 2021 

Eduskop 

UWB PRIM-02: Jak rozvíjet 

informatické myšlení 

zdarma Mgr. Jitka Grossová 

 

 

 

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

a. komise 1. stupně  

b. komise přírodovědná  

c. komise společenskovědní  

 

Využíváme odbornou pedagogickou literaturu a tisk: 

• Učitelské noviny 

• Živá historie 

• Poradce ředitelky mateřské školy 

• Informatorium pro ŠD a MŠ 

 

Velmi důležité je pro všechny pedagogické zaměstnance samostudium. 

 

Vzdělávali se také nepedagogičtí pracovníci školy: 

 

30. 9. 2020 

J. K. safety a. s. 

PO BOX 75 

625 00 Brno 

Školení dle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb., o 

odborné způsobilosti v elektrotechnice a 

dalších předpisech na úseku BOZP - §4 

560,40 Jana Rusňáková 

30. 9. 2020 

J. K. safety a. s. 

PO BOX 75 

625 00 Brno 

Školení dle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb., o 

odborné způsobilosti v elektrotechnice a 

dalších předpisech na úseku BOZP - §4 

560,40 František Makeš 

12. 5. 2021 

Jídelny.cz, s.r.o. 

Farského 638/14 

Hygienické minimum – on-line seminář 450,- Božena Vaňková 
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326 00 Plzeň – 

Východní 

Předměstí 

12. 5. 2021 

Jídelny.cz, s.r.o. 

Farského 638/14 

326 00 Plzeň – 

Východní 

Předměstí 

Hygienické minimum – on-line seminář 450,- Silvie Dvořáčková 

26. 5. 2021 

Jídelny.cz, s.r.o. 

Farského 638/14 

326 00 Plzeň – 

Východní 

Předměstí 

Hygienické minimum – on-line seminář 450,- Irena Formánková 

 

III. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

A) Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

 

Třída 
Třídní 

učitelka 

Počet žáků 

k 25. 6. 

Průměr 

za 1. 

pololetí 

Průměr 

za 2. 

pololetí 

Vyznamenání 

za 1. pololetí 

Vyznamenání 

za 2. pololetí 

1. 
Mgr. Vlasta 

Tomášová 

20 

(1 v zahr.) 
1,00 1,00 20 19 

2. 
Mgr. Kateřina 

Gronichová 
18 1,01 1,05 18 18 

3. 
Mgr. Dana 

Pospíšilová 

27 

(1 v zahr.) 
1,07 1,18 26 23 

4.A 
Mgr. Alena 

Jelínková 
15 1,21 1,24 12 11 

4.B 
Mgr. Lenka 

Vondrušková 
13 1,17 1,24 12 9 

5.A 
Mgr. Nikola 

Kůrová 
17 1,15 1,22 15 14 

5.B 

Mgr. 

Michaela 

Selingerová 

15 1,12 1,24 15 14 
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6. 
Mgr. Hana 

Kalvodová 
20 1,33 1,28 13 13 

7. 
Mgr. Jana 

Vitoulová 
27 1,52 1,47 14 15 

8. 
Mgr. Alena 

Repová 
28 1,32 1,37 22 18 

9. 
Mgr. Šárka 

Zavadilová 
17 1,53 1,44 7 7 

 celkem 

217 

(z toho 2 

v zahr) 

  
174 z 218 

79,8% 

161 z 217 

74,2% 

 

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

Vlastimila Minaříka dne 21. 6. 2021 společně se svými rodiči. 

Mgr. Ondřej Dostalík představil panu starostovi jednotlivé žáky, kteří pak od něj obdrželi 

upomínkové knihy a dárky a podepsali se na pamětní list. Akce se konala v atriu školy a v jídelně, 

kam jsme se byli nuceni uchýlit z důvodu náhlé dešťové přeháňky. 

 

Chování 

 

Stupeň chování Počet Procento 

2. 0 0,00 

3. 0 0,00 

 

B)  Absence 

 

 1. pololetí 2. pololetí Celkem 

Celkový počet zameškaných hodin 4865 2948 3861 

Průměr na jednoho žáka 21,91 13,46 17,79 

Celkový počet neomluvených hodin na škole 0 0  0 

 

 

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

 

Školní rok 

2020/2021 

Gymnázia / Lycea SPŠ /  SOŠ   

OA / SŠ 
SOU Celkem 

4-leté 6-leté 8-leté 

Počty 

přijatých 

žáků 

4 1 

 

4 

 

 

 4/ 3 / 1 / 4 

 

1 

 

      22 

 

D) Počet absolventů ZŠ 
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Ročník 
Počet žáků 

217 

% 

100% 

9. ročník 17   7,83 

nižší ročník 0 0     

Celkem 17   7,83 

 

 

 

IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené 
Českou školní inspekcí 

 

V tomto školním roce neproběhla na naší škole kontrola ze strany ČŠI. 
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V. Výkon státní správy – rozhodnutí 
ředitele 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O přestupu žáka dle § 49 odst. 1, zákona  

č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 
8 0 

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

č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 
4 0 

O přijetí žáka k základnímu vzdělávání dle § 46, 

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

č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

26 0 

O odkladu začátku povinné školní docházky dle 

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

Sb. (školský zákon) 

 1 0 

O opakování ročníku dle § 52 zákona   

č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 
0 0 

O pokračování v základním vzdělávání dle § 55 

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

odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

0 0 

O náhradním termínu hodnocení výsledků 

vzdělávání žáka dle § 52 odst. 2, zákona č. 

561/2004 sb. (školský zákon) 

0 0 

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

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

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

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) 

25 0 

O nepřijetí dítěte dle ustanovení § 34 odst. 4,  

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

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

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), 

15 0 

 

Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2020/2021:               23 

Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2021/2022:               26 

Počet skutečně nastupujících do 1. ročníku pro rok 2020/2021:   21    

 

 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím) - 0 
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VI. Další údaje o škole  

 a) Doplňkové aktivity 

 

1. 9. (úterý) SLAVNOSTNÍ  ZAHÁJENÍ školního roku 2020 / 2021 

 

Přednášky, besedy a výukové programy pro žáky  

• 11. 9. Návštěva knihovny v Kanicích – 9:40, 2. třída 

• 14. 9. – 18. 9. Dopravní výchova – 1. část – Bezpečná cesta – žáci 1. stupně ZŠ 

• 17. 5. Program Veselé zoubky dm – žáci 1. třídy 

 

Exkurze 

• 8. 6. Přírodovědný výukový program Bádání za humny (7. třída) – Rychta -Krásensko  

• 8. 6. Přírodovědný výukový program Šutrgame (9. třída) – Rychta -Krásensko 

• 10. 6. Exkurze ZOO Brno – žáci 6. – 8. třídy 

• 15. 6. Přírodovědný výukový program Život v rybníce (5. B) – Lipka Lipová  

• 15. 6. Přírodovědný výukový program Jak roste chléb (2. třída+4.B) – Lipka Lipová  

 

Kulturní a společenské akce 

• 11. 9. Představení divadla Bolka Polívky: Aby se děti divily. 17:00 školní hřiště 

• 12. 9. Loučení s létem - odpolední program pro děti, večerní zábava, Lázně Kanice 

• 21. 6. Přijetí nejlepších žáků školy starostou obce Kanice  

• 24. 6. Pasování prvňáčků na čtenáře 

• 24. 6. Den plný her  

Sportovní akce 

• 16. 9. T-mobile olympijský běh – celá škola 

• 23. 9. – 7. 10. Plavání – plavecká škola Vyškov, 3. třída + 4. B  

b) Účast školy v soutěžích a olympiádách 

• 16. 9. T-mobile olympijský běh  

• 1. – 7.. 10. Logická olympiáda – 3. – 5. ročník  

• 8. – 14. 10. Logická olympiáda – 6. – 9. ročník  

• 9. - 13. 11.  Bobřík informatiky – 4. – 7. třída 

• 16. - 20. 11.  Bobřík informatiky – 8. a 9. třída 

• 18. 1.   Dějepisná olympiáda – okresní kolo – Marek Hynšt 

 

 

 

Další zapojení do soutěží: 

 

• Dopravní soutěž – dopravní testy – ani jízdy zručnosti z důvodu karantény neproběhly  

• Sazka – olympijský víceboj  

c) Spolupráce školy s dalšími subjekty  

Úspěšná spolupráce pokračuje i nadále se ZUŠ Adamov. (Výuka hudebních oborů - flétna, 

kytara, klavír, zpěv a tanec.)  
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Velmi si vážíme spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů Kanice. Jeho prostřednictvím se 

zapojujeme do programu Hasík, vedeného u nás ve škole panem Jaroslavem Kožnárkem. Tato aktivita 

však z důvodu stanovených opatření nebyla v tomto školním roce realizována. 

Součástí vzájemné spolupráce je i kontrola všech objektů a pravidelná revize hasicích přístrojů 

a hydrantů.  

Náboženství na naší škole vyučovala Mgr. Markéta Klímová. Výuka probíhala v pátek 

odpoledne a navštěvovalo ji 15 žáků 1. – 5. ročníku. Výuku opět narušila opatření a dlouhodobé 

uzavření škol. 

Výborná je i spolupráce s MAS, která zajišťuje nejen setkávání a školení ředitelů, ale hradila nám 

i výuku angličtiny rodilým mluvčím – aktivita Akčního plánu MAP Šlapanice 2020/2021. 

d) Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci  

 

Velký význam pro rozvoj školy má dobrá spolupráce s Obcí Kanice jako zřizovatelem naší školy, 

bez níž by nebylo možné zajistit kvalitní chod celého školního provozu. Jsme spoluorganizátory 

různých společenských i sportovních akcí, vzájemně si pomáháme.  

Společně s Obecním úřadem v Kanicích zajišťujeme v hale naší školy koncerty 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 (třídíme odpad, podílíme se na úklidu obce – letos však z důvodu 

opatření nebyl realizován projekt 72 hodin). Na školním hřišti je vybudováno zázemí pro společenské 

akce v obci. Konají se tu hody, zábavy, sportovní soutěže, aj. Jsme rádi, že i my můžeme tento prostor 

využívat k našim aktivitám i k výuce TV.  

Výtvarné, keramické a rukodělné práce našich dětí se snažíme představit co nejširší veřejnosti. 

Díla našich žáků vystavujeme v hale naší školy, ve třídách i na chodbách. Aktivity žáků průběžně 

fotografujeme a fotografie umísťujeme na panely v hale. Starší fotografie s popisem uchováváme 

v archivu školy. Rodiče si výtvory žáků mohou prohlédnout v rámci dnů otevřených dveří, třídních 

schůzek či při různých akcích pořádaných v budově školy. Běžně organizujeme dílničky zvláště 

v době předvánoční a předvelikonoční. Akce pro veřejnost se však kvůli karanténě neuskutečnily. 

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

každý den v týdnu. Tělocvična je tedy plně využívána. Na jaře letošního školního roku se nám 

podařilo svépomocí rekonstruovat podlahu a dveře tělocvičny. Na školním hřišti  

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

utkání, Den dětí, hodové slavnosti. Tělocvičnu též využívá ZUŠ Adamov a roztleskávačky Crazy 

pompons tanečního klubu Mirka.  

Z důvodu přijatých opatření a omezení z důvodu koronaviru se neuskutečnila tradiční kulturní 

vystoupení žáků a učitelů u příležitosti vítání nových občánků v Kanicích, rozsvěcení vánočního 

stromu u obecního úřadu v Kanicích a Dne matek. V omezené míře byly realizovány relace žáků 

k významným dnům a svátkům do školního rozhlasu. V závěru školního roku se konalo přijetí 

nejlepších žáků školy u starosty obce.  

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

 

Spolupráce s PPP 

• Oblast diagnostiky SVP, práce s dětmi s SVP 

• Přešetření žáků 

• PPP Hybešova, Zachova, Sládkova a Kohoutova Brno, PPP Vyškov – pracoviště Blansko 
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• SPC Brno – Štolcova OPD Brno – venkov 

• Spolupráce s NPI, pobočka Brno, Křížová 22 

• Nabídky vzdělávacích kurzů pro učitele 

 

Spolupráce s OSPOD 

• Konzultace s kurátory  

 

Úřad práce Brno-venkov 

 

Policie ČR 

• Obvodní oddělení policie ČR Šlapanice 

f) Zapojení školy do projektů 

Název projektu Časový rozvrh Koordinátor projektu 
 

RECYKLOHRANÍ  Dlouhodobý projekt Ing. Jana Buřivalová 
OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL Dlouhodobý projekt Mgr. Dana Pospíšilová 
LES  VE ŠKOLE Dlouhodobý projekt Ing. Jana Buřivalová 
72 HODIN Každoroční projekt Mgr. Alena Repová 

Šití v družinách Projekt MAS 

Slavkovské bojiště 
Kateřina Opletalová 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP 

Šlapanice II. – rodilý mluvčí v hodinách Aj 

Projekt MAS 

Slavkovské bojiště 

Mgr. Hana Kalvodová 

 

 Od 1. 9. 2020 jsme se zapojili do navazujícího projektu MŠMT ČR „Šablony III – ZŠ a MŠ 

Kanice“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017972, který je také spolufinancován Evropskou unií.  

 

g) Mezinárodní spolupráce 

V tomto školním roce nebyla. 

h) Péče o talentované žáky a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

viz. příloha „Hodnocení programu školního poradenského pracoviště“ 

ch) LVK, plavání 

V letošním roce se lyžařský výcvik z důvodu opatření proti šíření koronaviru neuskutečnil.  

 

Jako každý rok, tak i letošním roce jsme s žáky započali s výukou plavání v Plavecké škole Vyškov. 

Výuka probíhala opět ve dvouhodinových blocích. Po prvních dvou odplavaných lekcích byla 

z důvodu opatření proti šíření koronaviru výuka plavání přerušena a zbývající hodiny výuky již není 

z kapacitních důvodů možné nahradit. 

 

i) Výpočetní technika  

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

Starší počítače postupně nahrazujeme darovanou repasovanou i nově pořízenou výpočetní technikou. 

Z 15 ks notebooků z projektu „Pojďme se dotknout ICT“, pořízených v roce 2014, slouží 

pedagogům k přípravě na výuku i v samotných vyučovacích hodinách 13 (8 bylo již vyřazeno z toho 

3 pro neopravitelnou technickou závadu). Nově bylo pořízeno 15 notebooků z finančních prostředků 

MŠMT k pořízení učebních pomůcek využitelných k realizaci distanční online výuky. 
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Ve všech učebnách ZŠ s výjimkou učebny PSPP a ve třídě MŠ - Motýlci jsou instalovány 

interaktivní tabule propojené s počítači. Ve třídě MŠ – Broučci je umístěno promítací zařízení 3box, 

pořízené z projektu Šablony II v roce 2018. Ve škole funguje dobré internetové připojení technologií 

WiFi.  

Funkci ICT metodika vykonává Mgr. Alena Jelínková. 

Z projektu „Šablony II byla dále nakoupena 1 interaktivní tabule, počítač a senzor do třídy, 10 

notebooků pro ZŠ, 10 tabletů pro MŠ a 10 tabletů pro ŠD. 

 

j) Environmentální výchova, Recyklohraní 

 

I. pololetí 2020/2021 

 

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

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

EVVO, který byl na naší škole na začátku školního roku vypracován. Plánované aktivity jsou 

zaznamenány v třídních knihách. 

 Vzhledem k situaci způsobené pandemií COVID-19, uzavření škol a nástupu distanční výuky, 

byly zrušeny objednané výukové programy pro žáky 1. a 3. třídy, 5. A a 5. B třídy, 4. B třídy a také 

program pro MŠ. 

Žáci prvního stupně byli i letos zapojeni do projektu „Ovoce do škol“, průběh projektu má na 

starosti paní učitelka Mgr. Dana Pospíšilová. V rámci projektu dostávali žáci ovocné svačinky a sami 

se snažili nosit si do školy zdravé ovocné a zeleninové svačinky. 

 V rámci informatiky začali pracovat v prvním pololetí žáci 5. třídy pod vedením paní učitelky 

Mgr. A. Jelínkové na projektu „Hravě žij zdravě“. Po problémech byla práce na tomto projektu 

ukončena. 

 Projekt Recyklohraní změnil od září 2020 svá pravidla. 

 V prvním pololetí školního roku 2020/2021 jsme chtěli pokračovat v plnění úkolů zadaných 

v rámci projektu Recyklohraní. První úkol „Velké pátrání aneb Na stopě vody v naší sklenici“, 

zadaného pro období 15. 9. – 30. 11. 2020 začali vypracovávat žáci 9. třídy pod vedením paní učitelky 

Mgr. Aleny Repové. Z důvodů distanční výuky, která začala v měsíci říjnu, se bohužel nepodařilo 

tento úkol splnit. 

 Další velký úkol „Lovci a sběrači aneb Mamutí dopad mobilních telefonů“, který je zadaný 

na období od 1. 12. 2020 – 28. 2. 2021 se nám pravděpodobně nepodaří splnit. Tento úkol spočívá ve 

sběru velkého množství mobilních telefonů a následném vypočítávání jednotlivých prvků. V naší 

škole se průměrně za celý rok odevzdá maximálně pět mobilů, a z tohoto se nedá úkol splnit. 

V poslední době jsou úkoly vytvářené spíše pro větší školy. 

 Protože naše škola není schopna naplnit sběrový vak na drobný elektroodpad (podmínka pro 

bezplatný odvoz), doporučili jsme žákům vytříděný odpad vhazovat do sběrného boxu na návsi 

v Kanicích. Tento postup je doporučen i pro třídění baterií. 

 Všichni naši žáci i zaměstnanci školy jsou nadále vedeni k třídění elektroodpadu a baterií. 

 I v tomto školním roce měl být otevřen pro žáky prvního stupně přírodovědný kroužek pod 

vedením paní učitelky Mgr. D. Pospíšilové. Z důvodů distanční výuky jej nebylo možné otevřít. 

 Po opětovném nástupu žáků 1. a 2. třídy do školy probíhala výuka některých předmětů 

v přírodě a žáci navštěvující družinu využívali častého pobytu v parku školy. 

 V říjnu 2020 se koordinátorka EVVO Ing. Jana Buřivalová zúčastnila semináře „Škola pro 

udržitelný život“, který pořádal „SEVER“ – Středisko ekologické výchovy. 

 Další seminář „Hra venku“ byl odložen na jaro 2021. 

 

Recyklohraní  
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 V prvním pololetí školního roku 2020/2021 jsme chtěli pokračovat v plnění úkolů zadaných 

v rámci projektu Recyklohraní. První úkol „Velké pátrání aneb Na stopě vody v naší sklenici“, 

zadaného pro období 15. 9. – 30. 11. 2020 začali vypracovávat žáci 9. třídy pod vedením paní učitelky 

Mgr. Aleny Repové. Z důvodů distanční výuky, která začala v měsíci říjnu, se bohužel nepodařilo 

tento úkol splnit. 

 Další velký úkol „Lovci a sběrači aneb Mamutí dopad mobilních telefonů“, který je zadaný 

na období od 1. 12. 2020 – 28. 2. 2021, se nám pravděpodobně nepodaří splnit. Tento úkol spočívá 

ve sběru velkého množství mobilních telefonů a následném vypočítávání jednotlivých prvků. V naší 

škole se průměrně za celý rok odevzdá maximálně pět mobilů, a z tohoto se nedá úkol splnit. 

V poslední době jsou úkoly vytvářené spíše pro větší školy. 

 Protože naše škola není schopna naplnit sběrový vak na drobný elektroodpad (podmínka pro 

bezplatný odvoz), doporučili jsme žákům vytříděný odpad vhazovat do sběrného boxu na návsi 

v Kanicích. Tento postup je doporučen i pro třídění baterií. 

 Všichni naši žáci i zaměstnanci školy jsou nadále vedeni k třídění elektroodpadu a baterií. 

 

II. pololetí 2020/2021  

 

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

předmětů a není vyučována jako samostatný předmět. Učitelé postupují podle ročního plánu EVVO, 

který byl v naší škole na začátku školního roku vypracován. Plánované aktivity jsou zaznamenány 

v třídních knihách. 

 Vzhledem k situaci způsobené COVID-19 a mimořádnému uzavření škol a nástupu distanční 

výuky, byly zrušeny objednané výukové programy pro žáky tříd 4. A, 5. A a 5. B. Všechny programy 

do konce května byly zrušeny. Po opětovném nástupu žáků do školy se podařilo uskutečnit několik 

přírodovědných programů. 

 Žáci 9. třídy se zúčastnili 8. 6. 2021 přírodovědného programu „Šutrgame“ ve výukovém 

středisku Rychta v Krásensku. Tento program se všem velmi líbil a žáci si odnesli spoustu nových 

znalostí a zkušeností. 

 V úterý 8. 6. 2021 se přírodovědného programu „Bádání za humny“ zúčastnili žáci 7. třídy. 

Tento program proběhl také ve výukovém středisku Rychta v Krásensku. Bohužel se zřejmě úplně 

nevydařil, žáci nebyli moc spokojeni. V propozicích bylo uvedeno, že žáci budou hlavně bádat, ale 

ve skutečnosti větší část programu byla statická a teoretická. Prostředky k bádání nebyly řádně 

připraveny (více v podrobnější zprávě k výukovým programům). 

 Dne 10. 6. 2021 se podařilo získat náhradní program pro žáky 6. a 8. třídy v ZOO Brno. 

Program byl formou exkurze po zoologické zahradě. 

 Žáci 2. třídy a 4. B třídy jeli dne 15. 6. 2021 do výukového střediska Lipová v Brně. Jejich 

přírodovědný program „Jak roste chléb“ byl velmi zdařilý, žáci se seznámili s procesem přípravy 

chleba a také si upekli každý svůj chléb. Všem se program velmi líbil. 

 Žáci 5. B třídy ve stejný den absolvovali přírodovědný program „Život v rybníce“, také ve 

výukovém středisku Lipová. Lovili a poznávali různé živočichy žijící v rybníce. Dělali také pokusy 

s teplou a studenou vodou a řešili problémy úhynu ryb v rybníce. Program se rovněž vydařil a dětem 

se velmi líbil. 

Žáci prvního stupně byli i letos zapojeni do projektu „Ovoce do škol“, průběh projektu má na 

starosti paní učitelka Mgr. Dana Pospíšilová. V rámci projektu dostávali žáci ovocné svačinky a sami 

se snažili nosit si do školy zdravé ovocné a zeleninové svačinky. Ke konci školního roku dostali různé 

druhy ovoce a mohli se seznámit s novými chutěmi. 

Na začátku školního roku byly v rámci projektu Recyklohraní oznámeny velké změny. Pro 

naši školu je nyní nemožné nadále sbírat baterie a drobný elektroodpad, protože jsme malá škola a 
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nejsme schopni naplnit sběrné boxy k datu odvozu. Nepřestali jsme sbírat, žáci ale neodevzdávají 

sběr ve škole, nýbrž na návsi obce Kanice, kde je umístěn kontejner na baterie a elektroodpad. 

V průběhu distanční výuky se bohužel nepodařilo plnit úkoly zadané v rámci Recyklohraní, 

snad se nám to podaří příští školní rok. 

 Tak jako každý rok, i letos jsme slavili Den Země. Slavili jsme sice opět netradičně, 

neabsolvovali jsme žádný připravený výukový program, ani nejeli hromadně na žádnou akci. Žáci 

pracovali přímo v přírodě, chránili ohrožené živočichy, čistili studánky a okolí svých domovů. Po 

nástupu prvního stupně na prezenční výuku si žáci v některých hodinách a v rámci družiny 

připomněli Den Země, četli, vyráběli a povídali si o přírodě a její ochraně (více ve zprávě ke Dni 

Země). 

 I v tomto školním roce pracovali žáci prvního stupně po dobu prezenční výuky 

v přírodovědném kroužku pod vedením paní učitelky Mgr. D. Pospíšilové. 

 V letošním školním roce nadále třídíme sklo, plast a papír, který mohou žáci nosit také do 

kontejneru trvale přistaveného u Obecního úřadu Kanice. 

 Po opětovném nástupu žáků prvního i druhého stupně do škol probíhala výuka některých 

předmětů v parku školy a žáci navštěvující družinu využívali častého pobytu v parku. 

 Daří se obnovovat park v přední části školy, který byl při stavbě nové budovy částečně 

poškozen. Byl založen nový trávník a vysazeny stromy a keře. 

 V letošním školním roce jsme spolupracovali s Obecním úřadem Kanice a přírodovědnými 

sdruženími, např. Lipka a ZOO Brno. 

Na začátku školního roku 2020/2021 prošel program Recyklohraní velkými změnami. Bylo ukončeno 

přidělování bodů za sběr baterií a drobného elektroodpadu i za plnění úkolů zadaných v rámci 

programu. 

 Pro naši malou školu to znamenalo, že jsme museli ukončit sběr baterií a elektroodpadu přímo 

ve škole. Nejsme schopni naplnit k datu oznámeného sběru sběrné boxy. Nepřestali jsme sice sbírat 

odpad, ale žáci jej odevzdávají přímo do velkého sběrného boxu na návsi obce Kanice. 

 Měli jsme v plánu pracovat na zadaných úkolech v rámci Recyklohraní, ale bohužel z důvodů 

distanční výuky se nám to nepodařilo. 

 V příštím školním roce budeme nadále přesvědčovat žáky o nutnosti třídění a doufáme, že se 

nám podaří pracovat s žáky na dalších úkolech, tak jak v minulých letech. 

 

k) Ochrana člověka za mimořádných událostí 

 

V prvním pololetí školního roku 2020/2021 byla „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných 

událostí“ na prvním stupni zařazena průběžně do výuky, hlavně v prvouce, přírodovědě, pracovních 

činnostech, vlastivědě a tělocviku. Žáci byli seznámeni s běžnými situacemi, které by je mohly 

ohrozit, se kterými se mohou setkat, a učili se, jak v těchto situacích reagovat. Záznam o výuce 

v jednotlivých předmětech je veden v třídních knihách. 

 Na druhém stupni byla výuka zařazena v předmětech zeměpis, výchova ke zdraví, pracovní 

činnosti, fyzika, chemie, tělesná výchova a přírodopis (Živelné pohromy, Přírodní katastrofy, První 

pomoc, Integrovaný záchranný systém). 

 Zápis o výuce, která proběhla v prvním pololetí, je veden v třídních knihách. 

 V letošním pololetí byla část výuky odučena při distančním vzdělávání. 

 K výuce byly použity „Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik 

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

s Ministerstvem vnitra, MŠMT, Ministerstvem zdravotnictví a gen. ředitelstvím Hasičského 

záchranného sboru ČR). Podklady byly zaslány elektronicky učitelům 1. až 9. třídy, rovněž jsou 

k dispozici ve sborovně školy. 
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 Na druhém stupni byla dále použita příručka pro učitele základních a středních škol „Ochrana 

člověka za mimořádných událostí“, vydaná Ministerstvem vnitra, gen. ředitelstvím HZS ČR, 2003. 

 Na prvním stupni proběhla výuka také podle učebnic pro I. stupeň: Felix Černoch: Neztratím 

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

V druhém pololetí školního roku 2020/2021 byla „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných 

událostí“ na prvním stupni zařazena průběžně do výuky, hlavně v prvouce, přírodovědě, pracovních 

činnostech, vlastivědě a tělocviku. Žáci byli seznámeni s běžnými situacemi, které by je mohly 

ohrozit, se kterými se mohou setkat, a učili se, jak v těchto situacích reagovat. Záznam o výuce 

v jednotlivých předmětech je veden v třídních knihách. 

 Na druhém stupni byla výuka zařazena v předmětech zeměpis, výchova ke zdraví, pracovní 

činnosti, fyzika, chemie, tělesná výchova a přírodopis (Živelné pohromy, Přírodní katastrofy, První 

pomoc, Integrovaný záchranný systém). 

 Zápis o výuce, která proběhla v druhém pololetí, je veden v třídních knihách. 

 I v druhém pololetí byla část výuky odučena při distančním vzdělávání. 

 Ve čtvrtek 3. 6. 2021 proběhl v naší škole cvičný požární poplach, který pro nás připravili 

členové SDH Kanice. Žáci se po vyhlášení poplachu shromáždili před školou, kde si vyslechli 

základní informace od pana Kožnárka – velitele zásahu. 

 K výuce byly použity „Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik 

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

s Ministerstvem vnitra, MŠMT, Ministerstvem zdravotnictví a gen. ředitelstvím Hasičského 

záchranného sboru ČR). Podklady byly zaslány elektronicky učitelům 1. až 9. třídy, rovněž jsou 

k dispozici ve sborovně školy. 

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

člověka za mimořádných událostí“, vydaná Ministerstvem vnitra, gen. ředitelstvím HZS ČR, 2003. 

 Na prvním stupni proběhla výuka také podle učebnic pro I. stupeň: Felix Černoch: Neztratím 

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

 

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU – POKOS  

Na 1. stupni byla výuka zařazena do Vlastivědy a Přírodovědy ve 4. a 5. ročníku. 

Výuka se zaměřila hlavně na základní pojmy, symboly, co může sám člověk udělat při obraně svého 

státu. Při výuce převládala forma rozhovoru, diskuze, vysvětlování. 

Výuka byla odučena v rozsahu jedné výukové hodiny v daných předmětech ve školním roce 

 

Na 2. stupni byla výuka zařazena do Výchovy k občanství v 6. – 9. ročníku. 

Výuka  byla zaměřena na základní poznatky: 

• popsat situace, kdy je potřeba bránit stát 

• navrhnout, jak se chovat v konkrétním případě ohrožení 

• na příkladu uvádět povinnosti občana při obraně státu 

• objasnit národní i mezinárodní úkoly Armády ČR 

• příklady zahraničních misí Armády ČR 

• význam NATO 

Výuka byla v rozsahu jedné výukové hodiny ve školním roce. 

Výuka byla zaznamenána v třídních knihách. 

 Plánované školeni, kterého se měla zúčastnit Ing. Jana Buřivalová, se z důvodu epidemie 

neuskutečnilo. 

 

 l)  Dopravní výchova   

I. etapa, 14. 9. – 18.9.2020 

II. etapa, 26. 4. – 30. 4. 2021 
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          Cílem bylo zopakovat a prohloubit znalosti dopravních značek, bezpečnosti silničního provozu, 

vybavení kola, řešení dopravních situací. 

          Zopakovat si důležitá telefonní čísla, postup jednání při mimořádných životních situacích 

(přivolání pomoci, ošetření drobného úrazu). 

           Zaměřit se na prevenci úrazů v dopravě (bezpečný oděv, správné přecházení, výbava cyklisty, 

reflexní prvky). 

           Přemýšlet nad bezpečnostními prvky ve své vesnici, dopravní situací, nebezpečných místech 

na své cestě do školy. 

 

            Dopravní výchova prolínala všemi předměty. Žáci kreslili značky, mapy, dopravní 

prostředky, křižovatky, různé dopravní situace, poslouchali písně s dopravní tématikou, četli básně, 

pracovali s texty, tvořili plakátky, myšlenkové mapy, testovali své znalosti. 

           Ve II. etapě dopravní výchovy neproběhly jízdy zručnosti a ani testy dopravních situací a 

značek z důvodu uzavření školy a následně rotační výuky nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR 

z důvodů nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID – 19 

způsobené koronavirem SARS – COV – 2.  

          Školního projektu v distanční výuce se účastnili žáci i učitelé od 1. do 9. ročníku. 

 

m) Absolventské práce žáků 9. ročníku 

V letošním školním roce měla naše škola 17 žáků devátého ročníku. Obhajoby proběhly 17. 6. 

Absolventské práce jsou pro žáka příležitostí najít propojení poznatků a dovedností získaných 

v jednotlivých vyučovacích předmětech se svými vlastními možnostmi. Projekt absolventských prací 

je nedílnou součástí Školního vzdělávacího programu Otevřená škola ZŠ a MŠ Kanice. Cílem práce 

je nejen shromáždění informací k danému tématu a jejich zpracování, ale také osobní prezentace 

žáka, jeho názorů, postojů a kompetencí. Žáci si tak ověří, jak dokážou získané dovednosti, vědomosti 

a znalosti samostatně uplatnit. Výběr témat je plně v kompetenci žáků. Práce mají vyjádřit jejich 

koníčky, zájmy a budoucí profesní orientaci. Všichni žáci práce odevzdali a obhájili.  

Většina žáků při obhajobách prokázala dobré znalosti zvolené problematiky. Absolventské práce 

patří k tradičnímu důstojnému zakončení školní docházky žáků 9. třídy. 

n) Celé Česko čte dětem 

Doplňková četba byla průběžně zařazována do výuky. Z důvodu uzavření škol se však 

celorepubliková akce Noc s Andersenem stejně jako v loňském školním roce nekonala. 

Na konci školního roku proběhlo pasování žáků 1. ročníku na čtenáře.  

o) Noc s Andersenem 

V letošním školním roce se z důvodu uzavření školy akce opět nekonala.  
 

p)  Zájmové útvary při ZŠ 

 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Dysklub 7 65 

Cvičení z matematiky k přijímacím 

zkouškám 

1 9 

Cvičení z českého jazyka 

k přijímacím zkouškám 

1 11 
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Cvičení z AJ  1 14 

Čtení v AJ  1 8 

Kutil - modelář 1  

Taneční klub Mirka  

– roztleskávačky Crazy pompons 

1  

 ZUŠ Adamov Oddělení hudební - 4 

Oddělení taneční - 1 

 

 

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

Ve škole probíhaly také pedagogické intervence u 20 žáků a byl vyučován předmět speciálně 

pedagogické péče u 23 žáků dle doporučení PPP.  

 

r) Ovoce do škol 

Naše škola byla letos dvanáctým rokem zapojena do celorepublikového projektu ,,Ovoce do 

škol“. Je to projekt schválený Vládou ČR a finančně podporovaný z EU a rozpočtu ČR.  

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí zaměřený na větší 

konzumaci ovoce a zeleniny, zlepšit zdravotní stav mladé populace, bojovat proti dětské obezitě. 

Naším dodavatelem „Ovoce do škol“ je třetím rokem firma MK Fruit s.r.o..  

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

       Děti dostávaly ve škole zdarma čerstvé ovoce a zeleninu, balené ovocné nebo zeleninové 

šťávy a to jedenkrát za 2 týdny do doby, než nám dodávky dvakrát přerušila koronavirová 

pandemie. Od května byly dodávky opět obnoveny, a to v častějších intervalech – 1x týdně. 

Letos se nám bohužel nepodařil uspořádat „Vitamínový den“ s ochutnávkou čerstvě 

připravených ovocno-zeleninových šťáv, pyré a jablečného moštu, protože nás zasáhla na dlouhou 

dobu distanční výuka.  

 

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

stylu do výuky, motivování dětí ke zdravým svačinkám, který byl letos hodně omezený. 

              Děti si pojmenovaly tento projekt zkratkou „Ovozel“. Na konci školního roku dostanou 

všechny aktivně zapojené děti z 1. a 2. třídy „Ovozelácký“ diplom. Třetí až pátý ročník se dlouhou 

dobu učil distančně, proto se nám nepodařilo plnit školní soutěž zaměřenou na zdravé stravování. 

Podpůrný program ze strany školy ve  školním roce 2020/2021:  

  

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

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

zelenina). Děti za zdravou svačinku získávaly body, které byly zaznamenávány v tabulce 

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

obdrží diplom (stanoven limit 25 svačinek za školní rok). Z důvodu dlouhodobé distanční 

výuky se této soutěže aktivně účastnili pouze žáci 1. a 2. ročníku. 

 

2. Začleňování informací o zdravém stravování do výuky (Prv, Př, Aj, ČJ, Vv, Pč). 

 

3. Ve spolupráci s vedoucí školního stravování upřednostňujeme čerstvé ovoce nebo zeleninu 

podávanou ve školní jídelně (zeleninové saláty, ovoce). 

 

4. Výroba potravinové pyramidy do školní jídelny (ještě stále není úplně dokončená). 
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Kvůli koronavirové pandemii a dlouhodobé distanční výuce nepracoval na naší škole v letošním 

roce Přírodovědný kroužek, ve kterém jsou zařazena i témata ze zdravovědy. Tradiční výstavka 

podzimní úrody také neproběhla, protože v termínu konání byly školy zavřené. 

 

Protože si děti na tento projekt zvykly a mají ho v oblibě, budeme v něm pokračovat i v příštím 

školním roce.   

 

s) Sazka olympijský víceboj 

I v letošním velmi specifickém roce poznamenaným pandemií, jsme se zúčastnili projektu Sazka 

Olympijský víceboj.  

K plnění jednotlivých disciplín docházelo především v distanční výuce. Některé třídy dokázaly splnit 

všechny disciplíny do 6. 6. a získat tak i krásné sportovní vysvědčení jako v minulých letech. Děti i 

jejich rodiče díky nim mohou zjistit, na který sport se jejich dítě hodí a také si mohou prohlédnout 

srovnání s výsledky z minulých let. 

Letos bylo vyhodnocení mírně upraveno a komu se nepodařilo splnit všechny disciplíny 

v DIPLOMU, ale měl nějaké výsledky zapsané v adminu do 6.6., dostal DIPLOM v neúplné podobě 

s výzvou pro děti a rodiče k dokončení chybějících disciplín o prázdninách, aby na jejich konci 

získaly děti analýzu sportovních předpokladů a tipy na sportovní kluby. 

Letos jsme se zapojili do soutěže - balíček sportovního vybavení s Hervis, kde se nám podařilo uspět 

a komise složená ze zástupců Hervis, Českého olympijského výboru a také ambasadorů Sazka 

Olympijského víceboje vybrala naši školu mezi 50 škol, které obdržely balíčky balónů a sportovního 

vybavení, které využijeme v hodinách tělesné výchovy v novém školním roce. 

Garantkou projektu za naši školu je Vlasta Tomášová 

 

Naši sponzoři 

 

Jana Horníková. 5.000,- 

Ladislav Lorenc    500,- 

Hodový výbor Kanice o. s. 2.000,- 

Ing. Jan Dolenský 1.000,-    

Ing. Karel Hynšt 6.000,-  

JUDr. Martin Ondroušek                   1.000,-     

Grant Corporation s.r.o. 10.000,- 

  

Všem sponzorům děkujeme. Jejich pomoci si nesmírně vážíme  
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VII. Zhodnocení a závěr  
 

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 proběhlo v úterý 1. září 2020 z důvodu omezení 

pouze ve třídách. Ředitel školy všechny pozdravil prostřednictvím školního rozhlasu a seznámil 

přítomné s pedagogickým sborem a plánovanými akcemi na školní rok. Poté spolu se starostou obce 

panem Vlastimilem Minaříkem přivítal 21 žáků 1. třídy a jejich rodiče.  

Školní rok 2020 / 2021 byl poznamenán několikaměsíčními uzavírkami škol, zákazy zpěvu, tělesné 

výchovy, exkurzí, soutěží a kulturních akcí. Topilo se od října 2020 až do 10. května. Zima byla 

mírná, ale přece jen o něco chladnější než v minulých letech. Teploty jen výjimečně klesly k 

minus 10°C. Sněhová pokrývka se dlouho neudržela. Sněhová fréza byla letos z důvodu dlouhého 

uzavření školy využita pouze 2x. Jaro bylo letos opravdu chladné. Celý rok byl oproti předchozím 

letům srážkově nadprůměrný, na jaře a v létě se vyskytovaly časté bouřky.  

Kulturních akcí, aktivit a setkání bylo z důvodu dlouhého uzavření škol velmi málo. Teprve na konci 

druhého pololetí byla výuka doplněna několika vzdělávacími programy, exkurzemi a akcemi pro naše 

žáky. 

Bohužel karanténní opatření zapříčinila zrušení většiny soutěží a olympiád, které se 

každoročně konají ve 2. pololetí. Nebyly také realizovány exkurze a školní výlety na toto období 

plánované. 

Náš školní vzdělávací program ZV Otevřená škola jsme realizovali víceméně v plném rozsahu, i když 

výuka probíhala po velkou část školního roku distančně. Tento typ výuky kladl zvýšené nároky nejen 

na vyučující a žáky, ale i na zákonné zástupce žáků. Na počátku nového školního roku 2021/22 nás 

čeká velké opakování a upevňování učiva probraného právě distanční formou výuky. 

V průběhu roku se opět projevily technické nedostatky v nové budově školy– prosakování 

vody z kuchyně do suterénu, zavlhání zdiva kolem výlevky v 1. NP, problémy s výtahem, svěšujícími 

se panty oken, praskajícími podhledy střechy a omítek pod vnitřními parapety oken. Tyto nedostatky 

jsou neustále řešeny s firmou Matyáš, která slíbila opravu v průběhu prázdnin, ale dosud opravy 

nedokončila.  

V březnu a dubnu, v době uzavření školy z důvodu protiepidemických opatření, jsme 

svépomocí opravili podlahu tělocvičny. Parkety byly zbroušeny, poškozené části zatmeleny, 

napenetrovány a opatřeny nátěrem. Následně byly vyznačeny čáry hracích polí a do středového kruhu 

nakresleno logo školy. Opraveny byly i dveře a vyměněn práh u vstupu. Celkové náklady dosáhly 

40. 000,- Kč.  

Během prázdnin byl demontován původní klecový šatní sytém, šatna byla nově vydlážděna, 

vymalována a vyměněno bylo i osvětlení. Šatna je nyní nově vybavena šatními skříňkami pro žáky. 

Zároveň došlo také k výměně osvětlení v hale školy a na chodbách a ve třech třídách prvního stupně. 

Opravena byla výmalba tříd a zcela vymalována byla i budoucí první třída. 

Výmalba celé staré budovy je plánována na příští školní rok. 

Naši školu navštěvovalo 49 dětí mateřské školy a 217 žáků základní školy.  

První třída byla otevřena pouze jedna s celkovým počtem 22 žáků. Z celkového počtu 217 žáků 

prospělo 161 žáků s vyznamenáním. Žáci se opět naučili spoustu zajímavého. Jsme velmi rádi, že 

i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, pokud dbají rad a pokynů svých učitelů, dělají obrovské 

pokroky.  

Letos jsme se opět aktivně zapojili do projektu Sazka olympijský víceboj. Žáci 8. a 9. ročníku úspěšně 

zvládli celostátní testování SCIO. Deváťáci také úspěšně obhájili absolventské práce. Všichni byli 

přijati na střední školy. 

Školní družina pracovala letos ve třech odděleních a s celkovou kapacitou 85 žáků uspokojila zájem 

všech žáků 1. – 4. třídy. Paní vychovatelky připravovaly po celý rok pro děti bohatý a rozmanitý 

program. Oblíbené doplňkové aktivity ŠD, kterých se běžně účastnili i rodiče (drakiáda, vánoční 
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a velikonoční dílničky, dětský karneval, apod.) se však z důvodu uzavření školy a přijatých opatření 

proti šíření koronaviru nekonaly. 

Naši pedagogové vedli 11 kroužků, neboť činnost ostatních nebyla z důvodu přijatých opatření 

umožněna. Kroužek Kutil – modelář vedl soukromě pan Karel Ryšavý. Ve škole tradičně probíhala 

výuka hudebního oboru (flétna, kytara, klavír, zpěv) a tanečního oboru ZUŠ Adamov, tréninky 

florbalu, Hasičů Kanice, aktivity Sokola a roztleskávačky Crazy Pompons.  

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. Kurzy byly hrazeny z prostředků na DVPP, ale využili jsme 

i kurzy bezplatné. 

Velmi si vážíme spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů Kanice, který asistuje nejen při 

požárním poplachu, ale jehož prostřednictvím se každoročně zapojujeme do preventivně výchovného 

programu SDH Hasík. Letošní program Hasíka však z důvodu uzavření školy nemohl proběhnout. 

Součástí vzájemné spolupráce je i kontrola všech objektů a pravidelná revize hasicích přístrojů 

a hydrantů. 

Při výuce náboženství spolupracujeme s Farním úřadem v Bílovicích nad Svitavou. Pan farář 

Paed.Dr. Pavel Lazárek pověřil výukou náboženství Mgr. Markétu Klímovou, která vyučovala 

náboženství na naší škole každý pátek odpoledne. 

Počet žáků v naší škole ve školním roce 2021 – 2022 překročí 220. Do prvního ročníku je zapsáno 

20 dětí. 

Současná kapacita školy je 300 žáků a kapacita školní jídelny je 356 jídel. 

Stále udržujeme a zvelebujeme naše školní prostředí. Místostarosta obce pan Lukáš Láník pilně 

pracuje na výsadbách a výsevech ve školním parku.  

V zimě konečně došlo k přepojení školy na novou trafostanici, a je tedy konečně možné plně využít 

kapacitu nové kuchyně. Je třeba ještě opravit školní přírodní učebnu. Bylinková zahrádka byla panem 

Láníkem nově založena v nižší poloze školní „předzahrádky“.  

Velký význam pro rozvoj školy má dobrá spolupráce se zřizovatelem – obcí Kanice, bez níž by nebylo 

možné zajistit kvalitní chod celého školního provozu. Jsme spoluorganizátory různých společenských 

i sportovních akcí, vzájemně si pomáháme. 

Společně zajišťujeme v hale naší školy koncerty pro veřejnost. Hala školy je obcí též využívána 

k setkávání s občany, konají se tu veřejná zasedání obecního zastupitelstva, společenská setkání, 

vítání občánků, volby. Společně s obcí pečujeme o školní areál a pomáháme s ochranou životního 

prostředí (třídíme odpad, podílíme se na úklidu obce – mj. i v rámci projektu 72 hodin). Na školním 

hřišti je vybudováno zázemí pro společenské akce v obci. Konají se tu hody, zábavy, sportovní 

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

výchovy. 

Práce našich žáků se snažíme představit co nejširší veřejnosti. Aktivity žáků průběžně fotografujeme 

a fotografie umísťujeme na panely v hale. Starší fotografie s popisem uchováváme v archivu školy. 

Rodiče si výtvory žáků mohou prohlédnout v rámci dnů otevřených dveří, třídních schůzek či při 

různých akcích pořádaných v budově školy. Organizujeme tvořivé dílničky zvláště v době 

předvánoční a předvelikonoční. Letos se bohužel uskutečnit nemohly.  

Závěrem bych rád poděkoval všem pedagogům i správním zaměstnancům za celoroční zodpovědnou 

práci. 

Velký dík patří i rodičům, kteří se školou spolupracují a pomáhají sponzorskými dary či osobně 

a letos se mnozí také nemalou měrou podíleli na distančním vzdělávání svých dětí. 

Za podporu děkuji také našemu zřizovateli, obci Kanice, zejména panu starostovi Vlastimilu 

Minaříkovi a místostarostovi panu Lukášovi Láníkovi. Za velmi dobrou a vstřícnou spolupráci děkuji 

odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství Městského úřadu Šlapanice 

a PPP Brno. 
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O práci a aktivitách naší školy se můžete informovat na webových stránkách školy: www.zskanice.cz 
 

V Kanicích 30. 8. 2021                                                               ………………………… 

                                                                                         Mgr. Ondřej Dostalík 

                                                                                      ředitel ZŠ a MŠ Kanice   
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Příloha č. 1 

 

Hodnocení programu školního poradenského pracoviště 

za školní rok 2020 – 2021 

 

Vypracovala: Mgr. Alena Repová 

Mgr. Vendula Kučerová 

 

Zpráva výchovné poradkyně – hodnocení práce školního poradenského pracoviště 

Poradenské služby na škole jsou zajišťovány žákům a jejich zákonným zástupcům (na základě 

Vyhlášky č. 72/2005 sb. o poskytování poradenských služeb na školách a školských poradenských 

zařízeních v aktuálním znění a vyhlášky č. 27/2016 sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, aktuálně dle její novelizace platné ve znění účinném od 1. 1. 2020) 

prostřednictvím Školního poradenského pracoviště, jehož členy jsou: 

Mgr. Alena Repová – výchovná poradkyně, metodička prevence, vedoucí ŠPP 

Mgr. Vendula Kučerová – speciální pedagog 

Mgr. Michaela Selingerová – ukončila studium VP 

ŠPP spolupracuje s asistenty pedagoga 

Vzhledem k tomu, že letošní rok významně ovlivnila další vlna coronavirové pandemie, 

přesunula se práce ŠPZ do online podoby. Do školy jsme nastoupili v polovině května. 

Spolupracujeme většinou telefonicky, mailem, Zoomem, osobní kontakt jsme omezovali na co 

nejnižší míru. To výrazně ovlivnilo akce, které byly plánovány na celý školní rok. 

 

Hlavním cílem poradenských služeb je poskytovat ucelený systém podpory a péče o žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami, o žáky nadané, poskytujeme kariérové poradenství a 

poradenství v otázkách prevence rizikového chování. 

Další činností je metodická pomoc učitelům ve výše uvedených oblastech, komunikace a spolupráce 

se zákonnými zástupci ve všech oblastech a komunikace a spolupráce se školskými poradenskými 

zařízeními (PPP, SPC) a jinými institucemi (OSPOD, Policie ČR) – nyní pouze online. 

Poradenská činnost 

Prevence školní neúspěšnosti je naplňována prostřednictvím depistáží a vyhledáváním žáků, kteří 

jsou ohroženi následným školním neúspěchem. Jsou jim vytvářeny PLPP a v případě potřeby 

odesíláni k vyšetření do PPP, SPC. Ve škole jsou jim vytvářeny takové podmínky, aby mohli pracovat 

dle svých možností a schopností – individuální přístup, diferenciace úkolů, poskytování reedukační 

péče a zařazování do Dysklubů (jsou zřízeny u všech ročníků) – tyto aktivity jsme zachovávali i 

v době distanční výuky. 

Pro žáky s diagnostikovanými SVP jsou na základě spolupráce s odborníky vytvářeny IVP a 

zakupovány pomůcky dle doporučení. Spolupracujeme s asistenty pedagoga ve třídách. 

 

Primární prevence rizikového chování žáků byla naplňována dle doporučení, která jsou zakotvena 

v MPP školy, dále v třídnických hodinách (některé proběhly). Důležitá je včasná intervence při 

aktuálních problémech jednotlivých tříd, sledováním sociálního klimatu.  

Zde považujeme za stěžejní práce v online hodinách, komunikace s dětmi a včasné odhalení problémů 

(aktuálně se týkají výuky, vybavení rodin technikou, pomoc při nezvládání zátěže…). Aktuálně 

řešíme problémy žáků, které se objevily v souvislosti s distanční výukou – sociální nejistota, 

neschopnost zařadit se zpět do kolektivu, psychické poruchy. 
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Kariérové poradenství pro žáky 8. a 9. tříd pomáhá při volbě další vzdělávací cesty k pozdějšímu 

profesnímu uplatnění, předáváme potřebné informace žákům i jejich ZZ prostřednictvím třídních 

schůzek online (11.1.2021), individuálních pohovorů - ZOOM, mailem. Žáci byli průběžně 

informováni mailem na akce středních škol (virtuální prohlídky, besedy…). Proběhlo přijímací řízení 

(pozdější termín – 4. a 5. dubna) a všichni žáci jsou umístěni.  

 

Péče o žáky nadané: účastní se olympiád a soutěží dle možností a nabídky, letos bylo organizováno 

málo akcí. 

 

Metodická a informační činnost 

- Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy ze strany poraden a ŠMP proběhlo 

online. 

- Předávání odborných informací, učitelé byli přihlášení na online akce dle nabídky 

- Vytvoření a postupné doplňování odborné knihovny a pomůcek pro žáky 

- Nabídka dalšího vzdělávání NIDV a Edupraxe - aktuálně zrušeno 

- Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči  

- Vedení písemné dokumentace (při dodržování GDPR) 

 

Komunikace a spolupráce se zákonnými zástupci  

Ve všech oblastech je pro nás velmi důležitou činností a prioritou, ale aktuálně komunikace probíhá 

pouze online. 

- třídní schůzky a hovorové hodiny, individuální řešení problémů žáků (TU) online (problémy 

s neúčastí na videokonferencích, neplnění zadaných úkolů…) 

- Spolupráce asistentů pedagoga se ZZ žáků online 

- Třídní stránky tříd  

- Edookit 

- Školská rada – proběhla 14. 9. 2020, 10. 5. 2021 

 

Komunikace a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními - online 

 V neposlední řadě naše škola spolupracuje se specializovanými poradenskými pracovišti ve školství 

tj. pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP), speciálně pedagogickými centry (SPC), ale také 

se středisky výchovné péče (SVP) a dále mimo školství s řadou pracovišť, která se orientují na 

poskytování služeb krizové intervence, sociálních služeb, služeb z oblasti prevence rizikového 

chování i služeb zdravotnických zařízení, vytváří se tak prostor pro operativní poskytování 

kvalitnějších školních poradenských služeb. 

- PPP Brno, SPC dle potřeby našich žáků, OSPOD 

 

Časový plán činnosti ŠPP – realizované akce a činnosti 

Září 2020  - proběhlo 

- seznámení pedagogického kolektivu s organizací, obsahem činností a hlavními prioritami ŠPP ve 

školním roce 2019-20 a se změnami v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

(SVP), které vyplývají z vyhlášky č. 27/2016 sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2018) (REP pedagogická rada 26. 8.)  

- kontrola evidence žáků se SVP ve školní matrice (REP, GRS) 

- vypracování individuálních vzdělávacích plánů pro žáky (REP, KUČ a TU)  

- zahájení pedagogické intervence pro žáky a hodin PSPP – rozvrh (GRS, REP, KUČ) 

- sestavení rozvrhů pro asistentky pedagoga (GRS)  

- schůzka s asistenty pedagoga 30. 9. (REP) 
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- vztahy mezi žáky – sledování nových kolektivů a případná intervence ve třídách (průběžně REP, 

TU)  

- předání základních informací k volbě SŠ ZZ žáků 9. ročníku (plán činností, termíny akcí, přihlášky 

a přijímací zkoušky na SŠ aj. a internetových stránek školy (16. 9. REP, KAL)  

- metodická pomoc učitelům v oblasti vzdělávání žáků se SVP a při tvorbě IVP, možnosti konzultací 

a zapůjčení pomůcek v kab. ŠPP – informace (REP, prac. porada ) 

- schůzky s rodiči žáků s IVP – seznámení se vzdělávacími postupy ve škole (jednotlivě – REP, KUČ) 

 

Říjen 2020 

- vypracování Minimálního preventivního programu (REP)  

- seznámení všech členů pedagogického sboru s postupy při odhalení a řešení jevů rizikového chování 

na škole (šikana – školní program proti šikanování – krizový plán, záškoláctví, návykové látky) (REP 

– pracovní porada  

- zahájení činnosti Dysklubů – organizace, rozvrh (REP, GRS) 

- schůzka s asistenty pedagoga (REP) 

 

Listopad 2020 

Omezení akcí, řešení aktuálních problémů jako vyšetření žáků probíhá dle plánu 

Prosinec 2020  

Omezení akcí, řešení aktuálních problémů jako vyšetření žáků probíhá dle plánu 

- sledování vztahů v třídních kolektivech, soustavné působení na žáky, spolupráce s učiteli - problémy 

morálky, šikany, kouření, alkoholu, drog v rodině a ve škole, (TU) 

- schůzka s asistenty pedagoga (REP)  - online 

- aktualizace školních www stránek a nástěnek k volbě povolání – dny otevřených dveří a jiné 

informace o SŠ, komunikace s rodiči prostřednictvím aplikace Edookit (GRS, REP) 

 - intenzivní práce se žáky 9. ročníků v oblasti volby povolání. Vést žáky k uvědomělé orientaci na 

budoucí povolání z hlediska jejich schopností a z hlediska jejich budoucího uplatnění (REP, ZAV) 

- individuální péče - reedukační činnost u žáků s IVP (REP) 

- konzultace s pedagogy, vytváření strategií práce s konkrétními žáky (REP, KUČ) 

- kontrola plnění aktivit v rámci „Programu proti šikanování“ (REP) 

- projekt Tradice – dle ŠVP Otevřená škola – proběhl v částečně v době Vánoc 

•  rozhlasové relace 

• Besídky tříd (20. 12.), další akce nebyly organizovány z hygienických důvodů, žáci nastoupili na 

distanční výuku 

 

Leden 2021 

- zhodnocení vzdělávání žáků se SVP v 1. pololetí, sledování jejich pololetní klasifikace (REP, GRS, 

KUČ - pedag.rada online) 

 - pokračování aktivit v rámci Minimálního programu prevence (REP, TU) 

- Informativní schůzky s rodiči a vycházejícími žáky, informace o   přijímacím řízení na SŠ (REP 11. 

1.) - online 

- zhodnocení práce ŠPZ za 1. pololetí školního roku. (REP, KUČ) 

2. pololetí 
Únor – distanční výuka 

vyřizování a postupné odesílání přihlášek na SŠ – rady pro zákonné zástupce – individuální pohovory 

pro ZZ žáků - online   REP 

doplňování přihlášek o nutné materiály, např. potvrzení lékaře, zprávy PPP apod. – individuální 

pohovory a řešení    REP, KUČ 
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 řešení problémů v souvislosti s klasifikací za I. pololetí (případná tvorba plánů pedagogické 

podpory) –  online  VP+TU 

doplňování a aktualizace individuálních plánů vyšetřených žáků – konzultace s SPC, PPP – REP, 

KUČ 

 

Březen 

intenzivní práce se žáky v souvislosti s přijímacími pohovory REP, ZAV, GRO- online 

příprava na přijímací pohovory –učitelé 9. třídy - online 

individuální pohovory se zákonnými zástupci  a žáky REP 

Tradice- akce vztahující se k Velikonocům REP + učitelé (akce řídili učitelé online – zkráceno) 

 

Duben 

 

přijímací zkoušky  

jarní období- spolupodílení se na sportovních akcích, podpora zdravého životního stylu, soutěže, 

akce EVVO – BUŘ – vše online 

Hodnocení integrovaných žáků na předepsaných formulářích (Vyhodnocení PO), návrhy na 

integrace žáků pro další období, žádosti o přešetření  REP, KUČ + TU 

Zápis do 1. třídy – (1. 4.) POS online 

Metodicko-konzultační schůzka s Mgr. Seidlovou z SPC pro neslyšící (30.4.) 

 

Květen  

postupně končí distanční výuka – přechod na rotační výuku, následně nástup do školy 

 

Probíhá přijímacího řízení (přehlášení studijních oborů po autoremeduře) REP 

přijímací pohovory, výsledky, zhodnocení úspěšnosti žáků na přijímacích zkouškách REP, VIT 

 

Červen 

 

Zhodnocení preventivních aktivit a stavu činnosti výchovného poradenství na škole – 

vypracování závěrečné zprávy ŠPZ – REP, KUČ 

Pokyny pro hodnocení žáků pro závěrečné hodnocení REP 

Žádosti o prodloužení integrace – konzultace s SPC a PPP – REP, KUČ, TU 

Žádost o asistenty integrovaných žáků REP, KUČ 

zhodnocení rozmisťovacího řízení, vypracování závěrečné zprávy na pg. radu - REP 

doplnit údaje v katalogových listech - TU 

doplnit údaje v kartotéce výchovné poradkyně - doplnit údaje v individuálních plánech  žáků 

schůzka ZZ budoucích prvňáčků (10.6.) POS 

EVVO akce - BUŘ 

Výlety žáků do okolí školy, do přírody  

Obhajoby absolventských prací žáků IX. třídy – (17. 6.) REP 

Plážový den – akce školy (za dodržení bezpečnostních a hygienických opatření 

Slavnostní vyhodnocení školního roku 20120/21– vedení školy 

Ukončení školního roku 2020/21 – vedení školy 
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Přehled PO - ČERVEN 2021 

 

 

PO 

1 

PO 

2 

PO 

3 

PO  

4 

PO 

CELKEM 

IVP ASISTENT INTERVENCE 

(žáci) 

PSPP 

(žáci) 

2. třída 1 1 1 0 3 0 Ano 0 2 

3. třída 0 2 1 0 3 3 Ano 1 3 

4. A 0 2 2 0 4 3 Ano 2 2 

4. B 0 1 2 1 4 3 Ano 1 2 

5. A 0 3 1 0 4 4 Ano 2 2 

5. B 0 2 0 0 2 1 NE 1 1 

6. třída 1 4 1 0 6 5 Ano 1 4 

7. třída 1 8 1 0 10 5 Ano 4 2 

8. třída 4 3 3 0 10 3 Ano 3 1 

9. třída 1 4 3 0 8 6 Ano 5 2 

 

CELKEM ŽÁKŮ 206 

Žáci s PO 54 

Žáci s PO 1 8 

Žáci s PO 2 30 

Žáci s PO 3 15 

Žáci s PO 4 1 

IVP 33 

Asistent pedagoga 9 asistentů 

 

Zpráva metodičky prevence, hodnocení MPP 

 

Minimální preventivní program v době distanční výuky 

byl plněn dle možností i v distanční výuce na základě plánu MPP školy.  Akce v souvislosti 

s pandemií Covid 19 byly odvolány. 

Aktuálně jsou řešeny problémy v souvislosti s chováním žáků během výuky online. Jedná se o žáky, 

kteří neplnili své školní povinnosti, mají problémy se zvládnutím učiva.  

Dále jsou to obtíže s chováním žáků, nastavení jasných pravidel, která v době distanční výuky nebyla 

v domovech dodržována. Je to dlouhodobá práce, na kterou se musíme zaměřit v novém školním 

roce.  



Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Kanice, okr. Brno - venkov, příspěvkové organizace za 

školní rok 2020 / 2021 

   

 

34 

 

Příloha č. 2 

 

 

Výroční zpráva MŠ Kanice 

 

školní rok 2020/2021 

(1. 9. 2020 – 31. 8. 2021) 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Název: Základní škola a Mateřská škola Kanice, 

            okr. Brno – venkov, příspěvková organizace 

REDIZO: 600111008 

IČO: 71001689 

Adresa: Kanice 135, 664 01 Bílovice nad Svitavou 

E-mail:zs.kanice@seznam.cz 

www: www.zskanice.cz 

Telefon:          mateřská škola – 734 846 301 

  základní škola – 545 227 268 

  školní jídelna – 545 228 345        

Ředitel ZŠ a MŠ Kanice: Mgr. Ondřej Dostalík 

Zřizovatel: Obec Kanice 

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

IČO: 00363171 

Telefon: 545 227 234 

E-mail: obec.kanice@volny.cz 

www: www.obeckanice.eud.cz 

 

 

Pedagogické pracovnice MŠ:     Gabriela Minaříková, vedoucí učitelka 

                                                    Mgr. Alice Sumcová, učitelka 

                                                    Mgr. Martina Zonová, učitelka 

                                                    Mgr.. Lucie Přibylová, učitelka 

 

 

Nepedagogické pracovnice:       Tereza Opletalová, provozní I. třídy 

                                                    Božena Vaňková, provozní II. třídy 

 

 

 

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

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

Od 30. 9. 2011 je zapsána ve školském rejstříku a je součástí Základní školy Kanice – Základní škola 

a Mateřská škola Kanice. 

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

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

Motýlci. 

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

pískoviště, altán s kreslící tabulí, dřevěný domeček na hračky, kladina, lano upevněné mezi stromy, 

plastová skluzavka a venkovní WC.  

 

 
3. PROVOZ ŠKOLY 
 

Mateřská škola zajišťovala celodenní provoz.  

1. 9. 2020 – 10. 1. 2021 6.30 – 16.30 

11. 1. 2021 – 24. 1. 2021 MŠ uzavřena z rozhodnutí KHS Brno z důvodu 

výskytu koronaviru 

25. 1. 2021 – 28. 2. 2021 6.30 – 16.30 

1. 3 .2021 – 11. 4. 2021 Přerušení provozu MŠ z důvodu rozšíření 

onemocnění COVID -19 – nařízení vlády 

12. 4. 2021 - 9. 5. 2021 6.30 – 16.30 – prezenční výuka pro předškoláky 

10. 5. 2021 – 9. 7. 2021 6.30 – 16.30 

 

Ranní provoz – 6.30 – 7.00 hod. - byl zajištěn vždy v jedné třídě. Třídy se střídaly. 

Povinná předškolní docházka byla stanovena denně od 8.00 – 12.00 hodin. Příchod dětí do MŠ byl 

do 8.15 hodin. Pozdější příchod dítěte byl možný na základě domluvy rodičů s učitelkou.  

V případě nepřítomnosti dítěte rodiče telefonicky nebo ústně informovali paní učitelky.  

U dětí (předškoláků) byla nepřítomnost omluvena vždy do 3 pracovních dnů (telefonicky nebo 

osobně). Po návratu dítěte do školy písemně – omluvný list. 

Při pobytu venku byly přítomny z každé třídy dvě paní učitelky. Během nepřítomnosti učitelky ve 

třídě byl vždy zajištěn dostatečný dohled nad dětmi, zodpovědnost za děti byla rozdělena mezi 

přítomné učitelky 
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Školní kuchyně není součástí mateřské školy. Strava se do MŠ dováží ze ZŠ. Dovoz a výdej stravy 

zajišťovaly 2 paní provozní, které se zároveň staraly o čistotu a pořádek v prostorách školy, ale 

i kolem budovy MŠ. 

 

Prázdninový provoz v MŠ  

 
a) v době vedlejších prázdnin 

 
Podzimní prázdniny 26. 10. – 30. 10. 2020 Z důvodu malého zájmu o 

provoz a nepříznivému vývoji 

epidemiologické situace - 

zavřeno 

Vánoční prázdniny 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 zavřeno 

Jednodenní pololetní p. 29.1. 2021 otevřeno 

Jarní prázdniny 22.2. – 28. 2. 2021 otevřeno 

Velikonoční prázdniny 1.4. – 5.4.2021 Přerušení provozu MŠ – 

nařízení vlády 

 

b) v době hlavních prázdnin (červenec – srpen) 

- z důvodu menšího zájmu o provoz byla v době hlavních prázdnin otevřena pouze jedna 

třída MŠ 

 1.7. 2021 – 9.7. 2021  otevřeno 

10. 7. 2021 – 31. 7. 2021 zavřeno 

1. 8. 2021 – 31. 8. 2021 zavřeno 

 

                  

4. VÝŠE ÚPLATY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
 
Úplata za předškolní vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Kanice byla pro tento školní rok 

stanovena ve výši 485 Kč měsíčně. 

V době přerušení provozu, rozhodnutí KHS Brno, z důvodu výskytu koronaviru v MŠ, byla úplata 

snížena na 245 Kč /leden 2021/. 
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V době přerušení provozu, z důvodu rozšíření onemocnění COVID-19 /nařízení vlády/, byla úplata 

0 Kč /březen, duben 2021/. 

 

V době prázdninového provozu: 

 

Červenec 120,- 

Srpen 0,- 

 

5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 
Mateřskou školu v září začalo navštěvovat celkem 51 dětí.  U 1 chlapce k 1.10. 2020 došlo k ukončení 

předškolního vzdělávání z důvodu sociální nezralosti. K 1.12.2020 byla ukončena docházka 

u 1 dívky/předškolačka/ z důvodu změny bydliště. 

Třídy jsou věkově smíšené, navštěvovaly je děti od 2 do 7 let, z toho 2 dětí s odloženou školní 

docházkou. 

5 dětí mělo trvalé bydliště v Brně, 2 děti v Babicích nad Svitavou, 1 dítě v Bílovicích nad Svitavou. 

Ostatní děti byly s trvalým bydlištěm v Kanicích. 

 

5.1. Počet dětí  

 
 

 

1. 9. 2020 31. 10. 2020 31. 1. 2021 1. 4. 2021 31. 8. 2021 

Třída “Broučci“ 25 25 24 24 24 

Třída „Motýlci“ 26 25 25 25 25 

 

5.2. Počet pracovníků 
 

pedagogičtí 4 

provozní 2 

celkem 6 

 
a) věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 8. 2021 

31 – 40 let 1 
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b) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  získaná odborná kvalifikace 

 

 

 

 

 

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

• vzhledem k epidemiologické situaci /COVID – 19/ se pedagogičtí pracovníci účastnili pouze 

on-line semináře DVPP Ochrana měkkých cílů 

 

SAMOSTUDIUM  

 
Pedagogické pracovnice využívají samostudia ke zvyšování odborné připravenosti. Náplň samostudia 

vychází ze zájmů, potřeb a osobního zaměření pedagogů. Pracovníkům je poskytováno dle možností 

školy. 

 

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

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

na předškolní vzdělávání. Při plánování výchovných činností využívaly odborné literatury a tisku, 

zejména nakladatelství PORTÁL a 3BOX. 

 

Zkušenosti a náměty jsou rovněž předávány na pracovních poradách. 

         Dalším vzdělávání:  

- časopisy Informatorium 

- odborný časopis Poradce ředitelky MŠ 

41 – 50 let 3 

počet učitelek 4 

odborně kvalifikovaní 4 

odborně kvalifikovaní v % 100 

nekvalifikovaní 0 

SŠ 1 

VŠ 3 
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5.3 

Integrované děti 

 
Integrované děti 

 

0 

 

5.4 
Zápis do prvního ročníku základní školy 

 
Děti odcházející do školy k 31. 8. 2021 18 

 

Odloženou školní docházku 1 

 

Na žádost mateřské školy a zákonných zástupců bylo v tomto školním roce v PPP vyšetřeno 6 děti 

k posouzení školní zralosti.  

 

5.5. 
Údaje o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
 

Vydávání žádostí o přijetí do mateřské školy na školní rok 2021/2022  

Rodiče si potřebné formuláře /evidenční list, žádost o přijetí/ vytiskli ze stránek školy. 

 

Přijímání vyplněných žádostí a evidenčních listů do mateřské školy na školní rok 2020/2021 

proběhl 10.5. a 11.5. 2021 od 14.00 – 17.30 hod. 

 

Děti byly přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce, vyplněného evidenčního listu 

s potvrzením lékaře o jejich zdravotním stavu a řádném očkování. 

O zařazení do mateřské školy rozhodoval ředitel školy na základě vyhlášených kritérií pro přijímání 

dětí k předškolnímu vzdělávání. 

 

Celkem bylo přijato 40 vyplněných žádostí a evidenčních listů.  

 

Individuální vzdělávání bylo oznámeno u 1 dítěte. 

 

14. 5. 2021 byl zveřejněn seznam na webových stránkách školy pod registračními čísly. 
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K předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 bylo přijato 25 dětí, 15 dětí přijato nebylo. 

Po zveřejnění výsledků zápisu došlo u některých přijatých dětí, na žádost zákonných zástupců, k 

odstoupení od přiděleného místa – důvodem bylo získání místa v MŠ v místě bydliště. 

Od 1. září 2021 by do mateřské školy mělo celkem nastoupit 20 nových dětí + 1 dítě má individuální 

vzdělávání. 

 

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.  

 

 

5.6  
Průměrná docházka dětí 

 

 průměrný počet 

docházejících dětí 

průměrný počet docházejících dětí o 

hlavních prázdninách 

I. třída 15,6 11,6 

II. třída 14,3 12,8 

 

5.7 
Školní stravování 
 

Stravování v mateřské škole je zajišťováno jídelnou ZŠ Kanice. 

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

počet stravovaných dětí ……49 

stravování zaměstnanců ……6 

 

5.8 
Využití poradenských služeb pro MŠ 

 
• speciální pedagog při ZŠ Kanice – Mgr. Alena Repová 

• PPP Hybešova 15, 602 00, Brno 

  

5.9 
Praxe studentů 
Od 31.5. – 4.6.2021 praxe studentky /Veronika Bulvová/ prvního ročníku vysoké školy, obor 

Učitelství pro první stupeň. 
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6. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES 

 
Našim záměrem je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na 

konci předškolního období bylo relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat nároky života a 

povinnosti v základní škole, které jsou na ně kladeny. 

Chceme, aby naše mateřská škola byla místem, kde se všechny děti cítí dobře a bezpečně, jsou 

přiměřeně rozvíjeny, chápány a oceňovány a učí se žít ve skupině svých vrstevníků a vzájemně 

spolupracovat a komunikovat. 

Naším nejdůležitějším partnerem je rodina. Proto je předávání informací, společné akce, vzájemná 

komunikace a zapojení rodičů do předškolního vzdělávání a chodu školy pro nás prioritou. 

 

6.1. 

 Školní vzdělávací program 

 
Školní vzdělávací program „Moje krůčky k poznávání světa“ vychází z požadavků Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a dělí se na integrované bloky. Ty jsou společné 

pro obě třídy. Integrované bloky se vztahují k určitému ročnímu období, vychází z praktických 

životních problémů, situací a přirozených potřeb dítěte.  V každém bloku jsou uvedeny nejdůležitější 

dílčí vzdělávací cíle, které mají největší vazbu k tématu, dále pak vzdělávací nabídka 

a konkretizované výstupy podle vzdělávacích oblastí. 

Ze Školního vzdělávacího programu vychází učitelky při zpracovávání svých třídních programů, 

které přizpůsobují podmínkám třídy. 

Vzdělávání se uskutečňovalo během celého dne formou spontánních a řízených činností. 

Program se systematicky a průběžně vyhodnocoval. Hodnocení probíhalo formou evaluací týdenních 

plánů a integrovaných bloků.  

Výchovně vzdělávacího program byl doplněn školním projekt: „Krůčky k rozhýbání jazýčku“ a 

„Preventivním programem proti rizikovému chování. 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání 

 
Hlavní cíle ŠVP byly průběžně plněny po celý rok. Vzdělávání se uskutečňovala ve všech činnostech 

a situacích, které se v průběhu dne vyskytly. Dětem jsme vytvořily klidné a bezpečné prostředí. Velký 

důraz jsme kladly na učení hrou, prožitkové učení a sociální učení. Osvojené poznatky a dovednosti 
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jsme prohlubovaly, rozvíjely a uplatňovaly v praxi. Nedílnou součástí naší vzdělávací práce byla 

vhodná a účinná motivace. 

V době přerušení provozu MŠ /nařízení vlády – rozšíření onemocnění COVID- 19/ bylo vzdělávání 

předškoláků zajištěno distanční výukou. Komunikace s rodiči (nabídka činností, pracovní listy, 

odkazy…) probíhala formou e-mailů.  

 

U nejstarších dětí jsme rozvíjely a podporovaly soustředění a vytrvalost dokončit činnost, pomáhaly 

jsme dětem rozšiřovat jejich aktivní slovník, dbaly jsme na správný úchop psacího náčiní, uvolnění 

ruky a zápěstí – každý týden byla zařazována grafomotorická cvičení, rozvíjely jsme poznávací 

schopnosti, zrakové a sluchové vnímání, rozlišování. 

Při práci s předškoláky jsme využívaly pracovní sešity (Malý předškolák počítá, Malý předškolák 

poznává a Písanka malého předškoláka). 

Před samotným zápisem do ZŠ proběhla konzultace s rodiči předškolních dětí – doporučení MŠ.   

Program „Edukativně stimulační skupinky“ pro předškoláky z důvodu epidemie COVID- 19 nebyl 

v tomto školním roce rodičům nabídnut.  

Do vzdělávacích činností se promítaly prvky environmentální výchovy. Děti byly seznámeny s živou 

i neživou přírodou, s rozmanitostí a barevností světa. Prostřednictvím různých činností jsme rozvíjely 

kladný vztah k prostředí a okolí, ve kterém žijeme. Děti jsme vedly k zodpovědnosti za vlastní 

jednání, učily jsme je poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí nejen chránit, ale 

také i poškodit. Učitelky pro svoji práci využívaly prostředí, ve kterém se MŠ nachází. Při vycházkách 

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

Z důvodu přerušení provozu MŠ nebyly uskutečněny některé plánované akce.  

Pro rozvoj řeči a jazyka u dětí sloužil správný řečový vzor učitelek, zařazování logopedických 

chvilek, ale také spolupráce s Mgr. Vendulou Kučerovou, speciální pedagožkou. Ta v letošním roce 

dvakrát týdně docházela do MŠ (úterý a pátek). Během měsíce října provedla 

logopedickou depistáž. S dětmi, které navštěvovaly klinického logopeda procvičovala 

problematické oblasti. 
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Školní projekty  

Krůčky k rozhýbání jazýčku (logopedická prevence) 

• logopedická prevence probíhala v obou třídách, pod vedením učitelek /logopedických 

asistentek/ a byla realizována zařazováním tzv. logopedických chvilek (dle možností a potřeb 

učitelky) 

• v oblasti logopedie se dětem také věnovala (již zmíněná) Mgr. Vendula Kučerová 

• dětem byly nabízeny sluchové hry, dechová cvičení, gymnastika mluvidel, rytmizace slov… 

Preventivní program proti rizikovému chování 

• cílem programu je zvýšit odolnost dětí vůči sociálně patologickým jevům 

• děti byly seznamovány se zdravým životním stylem, byly informovány o způsobu ochrany 

zdraví a bezpečí 

• k eliminaci nežádoucích projevů učitelky využívaly motivační příběhy, komunitní kruh, 

relaxační chvilky, domluvu, vysvětlení 

6.2. 

Zapojení školy do projektů, programů 
V tomto školním roce jsme v rámci Šablon II zrealizovali: 

• Projektový den v MŠ 

- 7.  10. 2020 – „Kouzelná zahrada“ (ve spolupráci s panem zahradníkem L. Láníkem), 4h 

 

Doplňkové aktivity 

 
aktivity počet přihlášených dětí  
Taneční kroužek 3 ve spolupráci se ZUŠ 

Adamov 

Angličtina 9 ve spolupráci s organizací 

Poznej víc 

Keramika 25 ve spolupráci s organizací 

Poznej víc 

 

Prezentace 
• www stránky: www.zskanice.cz (fotografie, Školní zpravodaj) 

• článek do obecního zpravodaje Kanické listy 

• tablo předškoláků (nástěnka u obecního obchodu) 

http://www.zskanice.cz/
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Akce mateřské školy 

 
Září • Informativní schůzka (1. 9. 2020) 

• Divadlo „O zajíčkovi“ – Sandra Riedlová (22.9. 2020) 

Říjen • Projektový den – ŠABLONY II – „Kouzelná zahrada“ (7.10.2020  

u Motýlků) 

• Logopedická depistáž 

Listopad • Pyžamová party u Motýlků (13.11.2020) 

Prosinec • Mikulášská nadílka (4. 12. 2020) 

• Posezení u stromečku s nadílkou (16. 12. 2020) 

Únor • Karneval (17. 2. 2021) 

Březen • Sluníčková výzva 

Duben • Čarodějnické dopoledne (30.4.2021) 

Květen • Divadlo Sandry Riedlové – „Černoušek v Asii“ (19.5.2021) 

Červen • MDD – OLYMPIÁDA (1.6.2021) 

• Hasiči Kanice – cvičný poplach (3.6.2021) 

• Pasování předškoláků (25. 6. 2021) 

• Plážový den (29.6.2021) 

 

Spolupráce  

 

Se ZŠ: 
• zápis dětí do I. třídy 

• konzultace pedagogů ZŠ a MŠ týkající se zralosti dětí nastupujících  

do 1.třídy 

• pořádání Mikulášské nadílky žáků 9.třídy 

 

 

Se ZUŠ: 
• Taneční kroužek – 1x týdně v ZŠ 
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S rodiči: 

 
• Zahajovací a informativní schůzka pro rodiče 

• Spolupráce s rodiči probíhala formou individuálních rozhovorů s učitelkou 

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

v šatně 

• Děti společně s rodiči svědomitě plnily připravené domácí úkoly 

• Rodiče přispívali mateřské škole finančními i věcnými dary 

• Vyplnění dotazníků (anketa) 

 

Spolupráci s rodiči hodnotíme za velmi dobrou. 

 

 
Rodina Sponzorské dary 

Pilmanova kancelářské papíry 

Mlaskačova papíry na kreslení, omalovánky, látky, tenisové míčky 

Šlapanských papíry na kreslení 

Dolenská 1000,- /Vánoce/, roušky pro děti a dospělé, odrážedlo 

Křížova hra- Balanční beruška, žehlička na hraní 

Vrabii papíry 

Vystrčilova zbytky látek 

 

Další spolupráce: 
 

Zřizovatel  - Obec Kanice 

TJ Sokol Kanice  

Hodový výbor Kanice 

Sbor dobrovolných hasičů Kanice 

 

6.3.      

Kontroly, hospitace 
 

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

Poslední kontrola ze strany české školní inspekce byla provedena v lednu 2020. 
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Ze strany vedoucí učitelky byl průběžně ve třídách prováděn orientační vstup. Závažné nedostatky 

nebyly zjištěny.  

 

7. OBLAST MATERIÁLNÍ 

 
V průběhu roku byly do tříd zakoupeny nové didaktické pomůcky, hračky, knížky. Průběžně byl 

nakupován výtvarný materiál a další pomůcky na rozvoj estetického cítění. 

Pro zkvalitnění práce je MŠ průběžně vybavována novými didaktickými pomůckami a literaturou.  

V obou třídách byly nainstalovány nové žaluzie. Během letních prázdnin bylo v obou třídách 

vyčištěno lino a koberec. 

Drobné opravy po celý školní rok zajišťoval školník p. František Makeš. 

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

Všechny závady a nedostatky byly řešeny s panem ředitelem a se zřizovatelem. 

 

Plánované úpravy, materiální vybavení 
 

➢ vysekání zásuvky pro lednici ve výdejně stravy /třída Broučci/ 

➢ obnova nátěru zdí kolem vchodu do MŠ 

➢ oprava zahradního domečku /ZŠ/ a umístění na zahradu MŠ 

 

           ZÁVĚRY PRO PRÁCI V PŘÍŠTÍM ROCE  

 

Výchovně vzdělávací práce (úkoly): 

 
✓ vytvářet vhodné sociální klima, které se zakládá na vzájemné důvěře a úctě 

✓ respektovat a napomáhat uspokojování potřeb dětí s přihlédnutím k jejich individualitě 

✓ nadále pokračovat v dobré spolupráci s rodiči, a to ve společných akcích s nimi 

 

 

V Kanicích 30. 8. 2021                                                  Zpracovala :       Gabriela Minaříková 
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