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Milí žáci, vážení rodiče a přátelé školy, 
 

v letošním školním roce nám situace konečně dovolila bez větších omezení 

realizovat náš školní vzdělávací program ZV Otevřená škola a výuku doplnit 

také rozmanitými vzdělávacími programy, exkurzemi, návštěvami divadelních 

představení, muzeí a jiných akcí.  

Vyučování jsme sice zahajovali pravidelným testováním žáků, nicméně 

k velkým uzavírkám tříd v porovnání s minulými lety nedošlo a my jsme se mohli 

věnovat výuce i doplňkovým aktivitám. 1., 2. a 3. třída absolvovaly výuku plavání 

v Plavecké škole Vyškov a žáci 7. a 8. ročníku úspěšně prošli lyžařským 

výcvikovým kurzem v Malé Morávce – Karlově. 

V září jsme oslavili 10. výročí otevření mateřské školy a opožděně 

i 60. výročí otevření školní budovy.  

Zapojili jsme se do projektů MAP Šlapanice - Šijeme ve školních družinách 

a Polytechnická výchova v ŠD, sportovních i předmětových soutěží a olympiád, 

do T-mobile olympijského běhu, dále do Projektu „Česko vesluje“. Úspěšným byl 

pro naši školu Sazka Olympijský víceboj, v rámci kterého jsme vyhráli poukaz na 

10 000,- Kč na nákup sportovních potřeb pro školu. Žáci měli možnost svůj talent 

předvést také v soutěži ZŠ Kanice má talent.   
  

Ve spolupráci se zřizovatelem Obcí Kanice jsme postupně vyměnili osvětlení 

v celé škole, pořídili skříňky do šaten a nové počítače do učebny informatiky a do 

tříd. Další vybavení jsme získali s přispěním EU z projektu „Digitalizace – realizace 

investice 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace Národního plánu 

obnovy a z projektu Šablony III ZŠ a MŠ Kanice. 

V letošním školním roce navštěvovalo naši mateřskou školu 50 dětí 

a základní školu 218 žáků. Školní družina pracovala ve třech odděleních 

a uspokojila zájem všech žáků 1. – 5. třídy.  

Do budoucího prvního ročníku nastoupí 15 dětí. Základní školu bude od září 

navštěvovat asi 220 žáků. Do mateřské školy bude od září docházet 52 dětí. Škola 

má nyní 43 zaměstnanců.  

Naši pedagogové letos vedli 30 kroužků a doučování, další kroužky vedli 

pracovníci SVČ Lužánky – pracoviště Liška Bílovice nad Svitavou a společnost 

Poznej víc! Ve škole tradičně probíhala výuka hudebního a tanečního oboru ZUŠ 

Adamov, kroužek florbalu, tréninky roztleskávaček Crazy Pompons, Hasičů 

Kanice a aktivity Sokola. K velmi oblíbeným patří kroužek vaření, ve kterém je 

využívána žákovská kuchyňka a keramika, která probíhá v naší krásné keramické 

dílně.  

Díky našemu zázemí a přístavbě realizované v roce 2019, která zahrnuje 

kuchyni, jídelnu a nové učebny, ale také kvůli rozsáhlému areálu s parkem 

a travnatým hřištěm i krásnému okolí školy máme ideální podmínky 



a dostatečnou kapacitu pro vzdělávání dětí nejen z Kanic, ale i z Ochoze, Babic 

nad Svitavou a Řícmanic, pro které byla původní škola řešena jako spádová. 
  

Závěrem bych rád poděkoval všem pedagogům i správním zaměstnancům 

za celoroční zodpovědnou práci. Velký dík patří i rodičům, kteří pomáhali svým 

dětem upevnit znalosti získané v průběhu distančního vzdělávání. Za podporu 

děkuji také našemu zřizovateli, Obci Kanice, zejména panu starostovi Vlastimilu 

Minaříkovi a místostarostovi panu Lukáši Láníkovi.  

Přeji vám všem klidné prázdniny a těším se opět na shledání ve školním 

roce 2022/23. 
  

 

Informace o činnosti školy naleznete na našich webových stránkách, 

Instagramu a Facebooku školy. 

Mgr. Ondřej Dostalík 

ředitel školy 

 

 

 
 

 

   



Fotookénko do naší mateřské školičky 
 

 
 

 



 
 

  



 

Přehled hodnocení ZŠ za školní rok 2021/2022 

 

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. Dana 

Pospíšilová 
20 1,00 1,03 20 20 

2. 
Mgr. Vlasta 

Tomášová 

21 

(z toho 1 

v zahr.) 

1,09 1,11 20 19 

3. 
Mgr. Kateřina 

Gronichová 
18 1,19 1,10 17 18 

4. 
Mgr. Michaela 

Selingerová 

28 

(z toho 1 

v zahr.) 

1,39 1,20 18 21 

5.A 
Mgr. Nikola 

Kůrová 
15 1,18 1,31 15 11 

5.B 
Mgr. Lenka 

Vondrušková 
12 1,27 1,34 9 10 

6.A 
Mgr. Šárka 

Zavadilová 
18 1,41 1,47 9 9 

6.B 
Mgr. Kristýna 

Kyněrová 
14 1,28 1,28 10 10 

7. 
Mgr. Hana 

Kalvodová 
19 1,36 1,33 11 13 

8. 
Mgr. Zlata 

Zemánková 
25 1,60 1,57 8 9 

9. 
Mgr. Alena 

Repová 
28 1,33 1,32 16 16 

 celkem 

218 

(z toho 2 

v zahr) 

  
152 z 215 

70,7 % 

156 z 216 

72,2 % 

 

Letos na naši ZŠ chodilo 95 dívek a 123 chlapců. 

  



Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 
 

V pondělí 4. dubna 2022 

proběhl na naší škole zápis dětí do 

1. třídy. Po dvou covidových letech, 

kdy probíhal zápis pouze distanční 

formou, jsme mohli opět přivítat 

budoucí prvňáčky osobně.  

K zápisu přišli předškoláci 

z Kanic, Řícmanic, Babic a Habrůvky 

v doprovodu svých rodičů. Samotné 

prověření znalostí a dovedností se 

konalo ve třech učebnách, kde na 

děti čekaly paní učitelky s různými 

úkoly, pomocí kterých zkoušely dětí připravenost dětí do 1. třídy. Po absolvování 

zápisu si děti vybraly odměnu a dostaly upomínkový list na tento významný den.  

Zájemci z řad předškoláků se mohli vyfotografovat na hale školy. Věříme, 

že to bylo pro všechny zúčastněné příjemně strávené odpoledne. 

Celkem k nám přišlo k zápisu 29 dětí, z nichž 3 měly doporučený odklad 

povinné školní docházky. 11 z těchto dětí nakonec nastoupí na jiné základní 

školy. Děti z Babic nad Svitavou byly nakonec přijaty do tamní základní školy, 

část dětí z Řícmanic bude navštěvovat školu v Bílovicích, jedno dítě jde na 

základní školu v Brně a jedno do Křtin. V září tedy do 1. třídy v Kanicích nastoupí 

15 žáků. Třídní učitelkou bude Mgr. Kateřina Gronichová.  

Na všechny budoucí prvňáčky se moc těšíme. 

 

Mgr. Dana Pospíšilová 

 

 

 
          

 



 

      

 

 

 

Můj první rok ve škole aneb co se mi líbilo/nelíbilo 
 

 

Líbí se mi, že umím číst. Mám ráda Přírodovědný kroužek a prvouku. (Terezka) 

Mně se líbí pracovní činnosti, tělocvik a oběd. (Verunka) 

Líbí se mně naše třída. Baví mě výtvarka a tělocvik. (Míša Š.) 

Jsem rád, že mám dobrou paní učitelku. Mám rád tělocvik a výtvarku. (Štěpán) 

Mám rád matiku a Oskara (Prv). Mám rád Příroďák. (Tomášek) 

Líbila se nám návštěva knihovny. (Emmička a Bony) 

Mám rád počítání a líbí se mi naše třída. (Sebík) 

Mně se líbila prvouka, nelíbí se mi pracovky. Nejvíce se mi líbila hudebka. (Kubík) 

Nejvíce mě baví kreslit, Oskar (Prv) a čeština. (Kačka a Niki) 

Chutnají mi obědy. Baví mě HV a jsem ráda, že máme hodnou paní učitelku Danu. 

(Markétka) 

Mně se líbí čeština, tělák a prvouka. (Adámek Z.) 

Mám ráda pracovní činnosti, tělocvik, výtvarku, Oskara (Prv), angličtinu a matiku. 

Líbila se mi návštěva knihovny. (Alička) 

 

 

(gramaticky mírně upravila Mgr. Dana Pospíšilová, tř. uč.) 
 



 
 

  



Projekt Šablony III 

 

Od 1. září 2020 do 31. srpna 2022 je naše škola zapojena do projektu 

Evropských strukturálních a investičních fondů a Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy Šablony III. 

V tomto školním roce z projektu financujeme polovinu úvazku speciální 

pedagožky Mgr. Venduly Kučerové, která dětem poskytuje předmět speciálně 

pedagogické péče. Proběhly také tři projektové dny – Návštěva IPS pro žáky 

9. ročníku, projekt Micro:bit pro žáky 7. ročníku a projekt Létající barvy pro děti 

z mateřské školy. 

Ze Šablon III jsme ještě zakoupili nový dataprojektor a dva nové stolní 

počítače do učeben. 

 

 



 
 

 

Evropská unie – Next generation EU a MŠMT 

Národní plán obnovy 

Doučování 
 

V minulých dvou školních letech vznikly kvůli distanční výuce spoustě žáků 

opravdu velké mezery ve vzdělání. MŠMT proto změnilo koncepci doučování. 

Namísto individuálně předepisované pedagogické intervence přidělilo školám 

finanční částku, která měla pokrýt personální náklady spojené s vedením 

doučování. Naše škola tyto finanční prostředky rovnoměrně rozdělila mezi třídní 

učitelky jednotlivých tříd. Ty poté každý týden vedly hodiny pro tolik žáků, kolik 

to zrovna v daném týdnu potřebovalo vzhledem k aktuálním problémům s 

učivem. 

 

Digitalizace 
 

Druhý z těchto projektů je Digitalizace. MŠMT v rámci Národního plánu 

obnovy uvolnilo účelovou dotaci pro školy na nákup digitálních pomůcek 

rozvíjejících informatické myšlení dětí a žáků. Je velmi přesně stanoveno, co je 

a co není z tohoto projektu možné zakoupit, celý je třeba realizovat v roce 2022. 



Projekt pro naši školu sestává za tří částí: 

 

1. Prevence digitální propasti – z této části financí škola koupila tři nové 

notebooky, které může v případě potřeby zapůjčit žákům na přípravu na 

vyučování nebo na distanční výuku 

2. Dotace pro mateřskou školu – MŠ zakoupila digitální mikroskop, dva 

fotoaparáty, programovatelnou pomůcku Bee Bot s příslušenstvím, tužky 

Albi s mnoha knihami Albi a další 

3. Dotace pro základní školu – ZŠ zatím zakoupila několik nových monitorů, 

od příštího školního roku se žáci mohou těšit na 3D tiskárnu, kterou budeme 

využívat v předmětu počítačová grafika a na sety Arduino a Micro:bot do 

informatiky 

Nová informatika 
 

        Od 1. ledna 2021 vstoupil v platnost nový Rámcový vzdělávací program pro 

základní školy. My jsme tuto výuku zahájili již 1. září 2021. Hlavní změna je 

v pojetí předmětu informatika a v digitálních dovednostech. Do roku 2021 tento 

předmět připravoval žáky jako uživatele na vše počítačové, s čím by se mohli 

setkat v budoucím pracovním životě.  

Od roku 2021 informatika připravuje žáky jako programátory. 

Momentálně je asi třetina obsahu předmětu na 2. stupni věnována 

programovacímu jazyku Scratch, dále také programovatelným pomůckám (ty 

zakoupíme z projektu Národní plán obnovy – Digitalizace). Nově jsou zdůrazněny 

také cloudové technologie, ty ale užíváme běžně již roky. Naopak zcela zmizela 

grafika, žáci o ni ale nepřijdou, přesunuli jsme ji do samostatného předmětu 

počítačová grafika do 7. ročníku. Výrazně potlačeny a částečně přesunuty do 

jiných předmětů jsou kancelářské aplikace, jen tabulkový editor zůstal, dokonce 

se trochu rozšířil. 



Nové skříňky v šatnách 
 

O letních prázdninách se podařilo realizovat dlouho připravovanou věc – 

nahrazení dosavadních klecových šaten za skříňky. Teď máme 294 skříněk ve 

dvou řadách nad sebou. Všichni s napětím očekáváme, zda letos na konci 

školního roku opět budeme mít tři pytle oblečení, které nikomu nepatří, nebo 

přece jen o něco méně. Děkujeme Obci Kanice za financování projektu. 

 

 

 

 



Nové počítače 
 

Učebna informatiky letos prošla toužebně očekávanou modernizací. Obec 

Kanice nám poskytla účelovou dotaci na nákup 27 nových počítačů, nyní je tedy 

v učebně 24 nových žákovských stanic a jedna učitelská, zbývající dva počítače 

jsou v MŠ. Na polovině žákovských míst jsou již také nové 22palcové monitory 

(část z projektu Digitalizace a část z ONIV 2021). 

 

Probíhá také průběžná výměna výpočetní techniky, v současnosti již máme 

ve všech kmenových i odborných učebnách dataprojektory nebo interaktivní 

tabule, případně dataprojektor se senzorem pohybu. 

 
 

 
 

 

 

V pozadí za přichystanými novými stanicemi je ještě vidět iZákladna – 

dobíjecí box pro 10 notebooků zakoupených v roce 2018 z projektu Šablony II. 

Tyto notebooky si učitelé někdy berou do běžných učeben, aby žáci mohli 

pracovat na internetu i v době, kdy je počítačová učebna obsazena. 

 

 

 



Spuštění Instagramu a Facebooku 
 

 

Srdečně zveme všechny, kdo se ještě nebyli podívat, aby se na tyto účty 

přišli podívat a tímto způsobem sledovali aktuální dění a zajímavosti či akce ve 

škole. 

  

 

 
 

 

 

  



Cirkus LeGrando 

 

Pro žáky ze 4. a 5. ročníku jsme měli moc zajímavý program. SVČ Lužánky 

provozuje Cirkus LeGrando, jedná se o cirkusovou školu pro děti, díky které se 

děti v průběhu tří dnů naučí akrobatické dovednosti a na závěr je předvedou 

spolužákům z jiných ročníků a odpoledne i rodičům, prarodičům a sourozencům. 

Pro všechny byla tato akce velmi pozitivním zážitkem. 

 

 

 

 



Koronavirus 
 

Letos neproběhly žádné celorepublikové uzávěry, za což jsme hluboce 

vděční. Již od září jsme se hrozili vzrůstajícího počtu případů, ale naštěstí 

kombinace proočkovanosti a mírnějších variant viru nezatížila zdravotní systém 

nad hranici únosnosti a k plošným uzávěrám všech škol v České republice tento 

rok nedošlo.  

 

 
 

 

Spoustu týdnů jsme každé pondělí testovali, mnoho žáků i tříd prošlo 

karanténami a krátkodobou distanční výukou, ale vše se dalo zvládnout. Každé 

testování jsme pak museli nahrávat do centrálního serveru pro Českou republiku 

(viz obrázek). Maximum při jednom testování jsme měli jen 11 pozitivních žáků. 

Systém umožňoval nahlédnout i na výsledky jiných škol – rekord na jedno 

testování byl přes 100 pozitivních žáků. 

 

Celý rok jsme usilovně pracovali na doplnění mezer, které vznikly během 

distanční výuky ze dvou minulých školních roků. Jednalo se nejen o mezery ve 

školních znalostech a dovednostech, vznikly bohužel i mezery v kolektivní 

spolupráci tříd, v sociálním chování, v komunikaci tváří v tvář spolužákům a 

kamarádům. 

 

 



 
 

Jsme také moc rádi, že se opět třídy mohou mísit a potkávat. Hned jak to 

pandemická situace dovolila, naši deváťáci opět vytáhli a smontovali pingpongový 

stůl a desítky dětí od první do deváté třídy společně o velkých přestávkách hrají 

„Ameriku“. Také proběhla spousta akcí pro celou školu. Konaly se nejrůznější 

exkurze a výlety pro jednotlivé třídy, abychom si vynahradili ušlé možnosti 

z předchozích dvou let. 

 



60. výročí otevření školní budovy a 10. výročí 

otevření mateřské školy 

 

17. dubna 1961 nastal významný okamžik naší školy, protože do lavic této 

budovy zasedli první žáci a začali se učit. V září 2011 přibyla mateřská škola. 

Protože v přesném termínu šedesátiletého výročí byla celorepubliková uzávěra 

škol kvůli koronaviru, oslavili jsme výročí až v září 2022. Na den otevřených dveří 

se přišla podívat spousta bývalých žáků, zájemců z řad rodičů současných i 

budoucích žáků, a dostavili se také ostatní zájemci a hosté. 

 

 

 

 

 



 

 

 



Slohová práce 

Co mi škola dala a co mi škola vzala 

 

        Když jsem nastoupil do 1. třídy, tak jako malé dítě jsem moc očekávání 

neměl, spíš jsem přemýšlel, jaká to bude zábava s kamarády. Myslím, že škola 

mi vzala něco málo toho času, ale podle mě se to vyplatilo. Někdy to bylo dosti 

zdlouhavé, ale čím jsem byl starší, tím čas ubíhal rychleji. 

V 6. třídě k nám přistoupili žáci z Babic. Ze začátku to bylo zvláštní, celý 

kolektiv se změnil. Nevím, jestli k horšímu nebo lepšímu. I tak jsme si postupně 

k sobě všichni našli cestu. Myslím, že je z nás teď skvělá třída i přes problémy, 

které vždy vyřešíme. 

V 7. a v 8. třídě nás postihl covid, velmi nepříjemná doba. Všichni jsme se 

viděli jen přes obrazovku. Tenhle styl učení mi vůbec nevyhovoval a přijde mi, že 

jsme přišli o dva roky učení. Samozřejmě, že se každý něčemu novému naučil, 

ale nebylo to ono. V téhle době jsme byli jak na horské dráze. Jednou ve škole, 

potom zase doma a takhle pořád dokola. Teď už je po všem a doufejme, že se to 

už nebude vracet. 

Nastala 9. třída, začalo opakování a příprava na přijímací zkoušky. Jelikož 

jsem nebyl úplně vzorný žák přes distanční výuku, tak jsem měl mezery a musel 

se potřebné věci doučit, například do češtiny vedlejší věty a do matematiky 

mnohočleny. Velmi dlouho jsem přemýšlel, na jakou školu jít a není to vůbec 

jednoduchý výběr. Je to to, co nás bude doprovázet v budoucnu, takže nastalo 

velké rozhodování. Doufám, že jsem vybral správně, neboť teď na základě této 

školy bude ovlivněn můj život. 

Nemůžu uvěřit, jak to vše rychle uběhlo. Přijde mi to jako včera, co jsem 

nastoupil do kanické školy. Bude mi to vše chybět a bude to velký nezvyk 

potkávat každé ráno jiné lidi, než jsem doposud potkával. Tahle škola mi toho 

dala víc než dost. Skvělé učitele, úžasné kamarády a také mnoho vědomostí a 

dovedností, bez kterých bych nemohl pokračovat dál. Bude velmi smutné, až 

opustím tuto budovu s pocitem, že už nebudu žák školy Kanice. Nemyslím si, že 

nám škola bere, ale naopak jen dává. A ta kanická mi dala hodně. 

 

Dan Eichmeier 

 

  



Polytechnika v družině - Rozvíjení technických dovedností 

a manuální zručnosti u dětí I. stupně ZŠ  

Další zajímavá spolupráce s MAS Slavkovské bojiště, z. s. MAS poskytl 

materiál a část ručního nářadí a děti si v družině zkusily ručně opracovávat 

jednoduché materiály a něco vytvářet. 

   

 
 

Válečný konflikt na Ukrajině 

S Ukrajinou naši žáci hned od počátku konfliktu projevovali hlubokou účast, 

konkrétně diskutovali ve všech možných předmětech, zjišťovali informace, 

vyjadřovali obavy, nejistotu, strach, touhu pomoci, kreslili vlajky nebo plakátky. 

Žákovská rada vyhlásila dobrovolnou sbírku na pomoc ukrajinským uprchlíkům. 

Zde bychom rádi poděkovali rodičům, kteří do této sbírky přispěli. Finance byly 

použity na ubytování, stravu a jiné základní životní potřeby uprchlíků 

přebývajících v naší obci. Škola letos přijala pouze dva žáky, kteří kvůli válce 

opustili Ukrajinu; jeden se po několika týdnech odstěhoval do jiné části ČR a 

jeden zůstal do konce školního roku. 

 

Kolekce školního oblečení 

Ve spolupráci s firmou Schools United jsme letos nechali vytvořit kolekci 

školního oblečení. Děti si nejčastěji zakoupily trička a mikiny, kolekci nazývají 

„Školní merch“. A chodí v nich docela často... 



Lyžařský výcvikový kurz 

 

 

Akce Českého olympijského výboru 

Na podporu pohybové aktivity našich žáků proběhly letos tři akce, 

konkrétně dvakrát T-mobile olympijský běh (jeden za loňský rok) a jednou Sazka 

Olympijský víceboj, ve kterém se měřila zdatnost žáků v osmi disciplínách; v šesti 

z těchto disciplín se mohli žáci porovnat se známou sportovkyní Šárkou 

Kašpárkovou. 

 



ZŠ Kanice má talent 

Letos máme novou akci a doufáme, že se změní na zajímavou tradici. Jedná 

se o soutěž, kde žáci mohou předvést svůj talent v jakékoli kategorii. Děti se 

zaměřily převážně na hudební, taneční a sportovní vystoupení. Moc se těšíme, 

jakými čísly nás žáci překvapí v budoucím ročníku. 

 

Závěrečné vystoupení 

Na závěr školního roku si každá třída připravila vystoupení, které potom 

dopoledne předvedla ostatním spolužákům a odpoledne rodičům, prarodičům a 

sourozencům. Děkujeme za krásný kulturní zážitek.  



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

Kanice 135, 664 01 Bílovice nad Svitavou 
IČO: 71001689 

    zs.kanice@seznam.cz                     www.zskanice.cz 
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Akce ZŠ 
 

1. pololetí 2. pololetí 

T-mobile olympijský běh 

Teambuilding 4. a 5. roč. 

Divadelní představení (včetně anglického 

– obě pololetí) 

60.výročí ZŠ a 10. výročí MŠ 

Den jazyků  

SCIO 9 

Pythagoriáda 

Halloween 

Výuka plavání  

Logická olympiáda 

Bobřík informatiky 

72 hodin 

Mikuláš 

Vystoupení k rozsvícení ván. stromu 

Návštěva IPS a Festivalu středních škol 

Planeta Země 3000 - Madagaskar 

Dějepisná olympiáda 

Malá biologická olympiáda 

Křesťanské edukační programy 

 

Lyžařský výcvikový kurz 

ZŠ Kanice má talent 

Olympiáda v anglickém jazyce 

Matematická olympiáda 

Purkiáda 

Veslařské stroje 

McDonald´s cup 

Den Země 

Dopravní výchova – jízdy zručnosti 

Absolventské práce 

Cirkus LeGrando 

Sazka Olympijský víceboj, Š. Kašpárková 

T-mobile Olympijský běh 

SCIO 8 

ČŠI Inspis testování 

Přírodovědné programy Jezírko 

Den dětí 

Tutanchamon 

Dopravní policie - program 

Závěrečné vystoupení 

 

Děkujeme všem vyučujícím ZŠ i MŠ i dětem za příspěvky do Zpravodaje 

mailto:zs.kanice@seznam.cz
http://www.zskanice.cz/

