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Výroční zpráva
školy
za školní rok
2015/2016

V Sudoměřicích dne 31. srpna 2016

Mgr. Hana Veselá

Část I.
1. Základní charakteristika školy
NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice, okres Hodonín,
příspěvková organizace
ZŘIZOVATEL: Obec Sudoměřice
ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. Hana Veselá
IČO: 710 10 327
TELEFON: 518 335 255, 739 175 972
E-MAIL: zsmssudomerice@seznam.cz
WEBOVÉ STRÁNKY: www.skola.obecsudomerice.cz
IZO: 600 115 801
Součásti právního subjektu a jejich IZO:
Základní škola 102 391068
Mateřská škola 107 607 271
Školní družina 118 600 117
Školní jídelna 103 167 170
Výroční zpráva byla zpracována podle §10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a podle §7 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky MŠMT 15/2005,

kterou se stanoví

náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Zřizovatel:
Obec Sudoměřice, Sudoměřice 322, 69666 Sudoměřice
Náplň činnosti:
Hlavní činnost - škola poskytuje předškolní, základní a zájmové vzdělávání a
stravování žáků a zaměstnanců
Doplňková činnost –pronájem prostor, hostinská činnost, sběr
Datum prvního zařazení do sítě škol a školských zařízení: 1. 1. 2003
Datum poslední aktualizace zařazení do rejstříku škol: 16. 7. 2013
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Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvková
organizace se nachází v Jihomoravském kraji v obci Sudoměřice nad Moravou. Jedná
se o příhraniční obec, bezprostředně sousedící se Slovenskou republikou. Mezi
spádová města patří Hodonín a Strážnice. Existuje zde poměrně bohatý kulturní i
společenský život, jež vede k návratu tradičních hodnot a je zde zastoupena také
bohatá sportovní činnost. Obec podporuje školu i zájmové aktivity dětí a mládeže a
je důležitým partnerem školy. Škola je složena z více objektů: z budovy Mateřské
školy, Základní školy, školního dvora a dětského hřiště. Budova ZŠ a MŠ jsou od
sebe odloučeny asi 150 m.
Škola prochází postupnou modernizací. Kmenové třídy i družina jsou vybaveny
poměrně novým žákovským nábytkem, důraz je kladen na světlo, prostor, barvy a
přirozenost. Chodby si esteticky dotváří žáci a učitelé svými pracemi a výsledky
projektů. Učitelé doplňují učební pomůcky a audiovizuální techniku podle
současných vzdělávacích trendů. Tři kmenové třídy jsou vybaveny interaktivními
tabulemi. Jedna třída je vybavena serverem s šesti zabudovanými počítači-KLIENTY
ve stolech. Školní družina je vybavena dataprojektorem a plátnem. Toto vybavení
výuku nejen zefektivňuje, ale činí ji také zajímavější, názornější a zábavnější.
Během přestávek tráví děti svůj čas na chodbách, za příznivého počasí na školním
dvoře. V letošním roce byla zřizovatelem školy provedena úprava školního hřiště,
bal položen nový povrch. Součástí školní družiny je i kuchyňka, ve které si žáci
připravují své vlastní pokrmy v rámci projektů podporující zdravý životní styl.
Na zahradě mateřské školy byla v letošním roce vybudována nová příjezdová
cesta k jídelně MŠ. Došlo k renovaci nábytku v kabinetu v přízemí MŠ a ve školní
jídelně bylo nahrazeno staré obložení za nové.
Naším dlouhodobým úsilím je vytváření a rozvíjení oboustranně vstřícných
vztahů mezi školou a rodiči. Protože plníme podmínky k zařazení do sítě škol, které
dodržují komunikační pravidla pro spolupráci s rodiči, získali jsme opětovně
certifikát společnosti EDUin a od 13. 2. 2012 používáme značku Rodiče vítáni. Škola je
označena logem na dveřích.
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2. Školní rok 2015/2016
Školní rok

Počet tříd

2013/2014
Malotřídní ZŠ

Počet

Počet žáků

Průměrný počet žáků

ročníků
4

na třídu

5

68(+1*)

17

* Vzdělávání jednoho žáka podle § 38, odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Počet žáků v 1. ročníku: 19 (ve druhém pololetí 18 žáků z důvodu stěhování)
ve 2. ročníku:

15

ve 3. ročníku:

12(+1*)

ve 4. ročníku:

12

v 5. ročníku:

10

Učitelé v přepočtených úvazcích: 4,00
* Vzdělávání jednoho žáka podle §38, odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

3. Školská rada
Školská rada zřízená podle dřívějších předpisů nebo dle § 167 zákona
č.561/2004 je orgánem školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě
školy.
1. Údaje o školské radě
Datum zřízení

13. 2. 2006

Počet členů školské rady

6

Kontakt

Pytlová Andrea

728 957 786

pytlova.andrea@seznam.cz
Občanské sdružení
2. Údaje o Rodičovském sdružení při škole
Registrace

2004

Zaměření

Mimoškolní činnost

Kontakt

Petra Šrédlová

731 460 896

petra.buchova.sredlova@seznam
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4. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného

Číslo jednací

V ročníku

vzdělávacího programu
ŠVP-ZV „Škola pro život“

18 – 89 / 2007

1.- 5.

Kód oboru: 79-01-C/01

5. Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu

Počet

Z 17-01

Počet strávníků
děti a

zaměstnanci školy

důchodci

16

33

žáci
921

ŠJ - úplná

1

111

6. Počet pracovníků školního stravování
Fyzické osoby

3

Přepočtení na plně zaměstnané

3

7. Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD
1

30

počet vychovatelů ŠD
fyz.
přepoč.

1
0,87

Z činnosti školní družiny :
Ve školním roce 2015/2016 byla zcela naplněna kapacita ŠD – tj. 30 dětí. Školní
družina se nachází v přízemí školy. Mimo tuto třídu využíváme také zahradu
s hřištěm a houpačkami. K dispozici máme také tělocvičnu. Od 1.2.2016 se odhlásila
jedna žákyně z důvodu stěhovaní. Tentýž den se přihlásil nový žák. K další změně
došlo od 1.4.2016, kdy se odhlásila další žákyně. Počet dětí tedy klesl na 29.
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Úplata za ŠD činila za celý školní rok 29.700,- Kč. Peníze se využily na nákup
výtvarných potřeb, míčů, obručí. Zakoupilo se i hodně stavebnic Lega a velkých
prostorových stavebnic. Vybavila se i kuchyňka drobným zařízením.
Z činnosti ŠD
ZÁŘÍ
- Seznámení dětí s prostory školy a s okolím školy, ŠD,ŠJ, tělocvičny a škol. dvora
- Seznámení se s řádem ŠD a s celoročním plánem ŠD
- Pravidla bezpečného přecházení přes místní komunikaci
- Pobyt na zahradě – pohybové hry
- Ovoce a zelenina poznáváme všemi smysly
- Výtvarná a pracovní činnost
- Soutěž o nejkrásnější stavbu z písku
ŘÍJEN
- Pohybové aktivity v tělocvičně
- Příprava zdravé svačinky - pomazánky
- Využití přírodnin v Pč a Vv
- Zpívání oblíbených písní
- Sportovní odpoledne v tělocvičně
- Dílničky při dnu „otevřených dveří“
LISTOPAD
- Výrobky na vánoční jarmak
- Změny přírody na podzim
- Výzdoba třídy se zimní tématikou
- Práce s vlnou
PROSINEC
- Vánoční vyrábění
- Adventní čas – vánoční zvyky, koledy, tradice
- Vánoční výzdoba školní družiny
- Výroba dárků na Vánoční jarmark
LEDEN
- Turnaj Kohoutí zápasy v tělocvičně
- Turnaj v Člověče, nezlob se
- Pohybové hry v tělocvičně
- Malba a kresba zimní tématiky
ÚNOR
- Maškarní ples s Radkou a Eliškou Bučkovou
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-

Piškvorkový turnaj
Úrazy dětí a jejich prevence
Čím bych chtěl být

BŘEZEN
- Jaro a vše co s ním souvisí (četba básniček, vyrábění výrobků s jarní tématikou,
pranostiky)
- Příprava výrobků na jarmark
- Tělovýchovné chvilky a aktivity v tělocvičně
DUBEN
- Den Země
- Soutěž ve skákání přes švihadlo
- Fotbalový zápas
- Hokejbalový zápas
- Pohybové hry na školním hřišti
KVĚTEN
- Návštěva knihovny
- Praxe studentek pedagogické školy (Terezy Veselé a Elišky Bučkové)
- Obec Sudoměřice – památná místa a historicky zajímavé objekty
- Rodina – vyprávění o předcích, vytvoření „stromu života“
ČERVEN
- Sportovní odpoledne s panem Dinkou
- Poučení – jak se chovat o prázdninách
- Prevence dětských úrazů
- Oslava Dne dětí na sportovním hřišti s praktikantkou Eliškou Bučkovou
Zhodnocení a závěr
Mimo tuto činnost se ŠD zapojila do charitativních akcí. Už druhý rok sbíráme
víčka pro Maxima Čajkovského. V prosinci se uskutečnila druhá sbírka pro pejsky
hodonínského útulku. Zapojili se skoro všechny děti, které přinesly deky, dobroty,
granule a peníze. Finančně podpořily sbírku i paní učitelky.
ŠD během roku plnila úkoly Celoročního tematického plánu „Kdo si hraje
nezlobí“ výchově vzdělávací práce ŠD. Některé akce se nám nepodařilo splnit
z důvodů počasí, některé se přesunuly na jiný měsíc. Naopak se uskutečnily jiné i
mimo plán výchovné činnosti. Vždy přihlížíme aktuálnímu zájmu dětí.

V Sudoměřicicích 28. 8. 2016

Hadašová Alexandra
vychovatelka ŠD
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8. Organizace školního roku
1. pololetí: Začátek 1. září 2015
Konec 28. 1. 2016
2. pololetí: Začátek 1. 2. 2016
Konec 30. 6. 2016
Prázdniny: Podzimní 29. a 30. 10. 2015
Vánoční 23. 12. 2015 až 3. 1. 2016
Pololetní 29. 1. 2016
Jarní 29. 2. – 6. 3. 2016
Velikonoční 2. a 3. 4. 2016
HLAVNÍ 1. 7. až 31. 8. 2016
Pedagogické rady: 1. Přípravný týden 27. 8. 2015
1. čtvrtletí 24. 11. 2015
1. pololetí 21. 1. 2016
3. čtvrtletí 12. 4. 2016
4. čtvrtletí 21. 6. 2016
Rozšířená pedagogická rada ZŠ Strážnice, Školní 15. 3. 2016
Schůzky rodičů s učiteli školy:

22. 9. 2015
24. 11.2015
12. 4. 2016
21. 6. 2016 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Schůzky Školské rady: 8. 10. 2015 a 22. 6. 2016
Mimořádné volno ředitele školy:16. 11. 2015 a 21.-22. 12. 2015
Zápis do 1. ročníku škol. roku 2016/2017

4. 2. 2016

Zápis do MŠ na školní rok 2015/2016

11. 5. 2016

Plavecký výcvik 1.,2. a 3. ročníku 14. dubna – 16. června 2016
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Část II.
Údaje o pracovnících školy
1. Organizační členění
• Útvary školy a funkční místa
1. V čele školy jako právního subjektu stojí ředitelka školy, která odpovídá za plnění
úkolů organizace.
2. Škola se vnitřně dělí na útvary výchovně-vzdělávací (ped. pracovníci školy), školní
družinu (vychovatelka), provozní (hospodářka, uklízečky, školník, topič), školní
jídelna (vedoucí školní jídelny a kuchařky) a mateřská škola (vedoucí učitelka MŠ,
další ped. pracovníci, provozní pracovníci na úseku MŠ).
3. Vedoucí útvarů (§11 odst. 4 zákona 262/2006 Sb. – zák. práce) jmenuje (škol. zákon
561/2004 Sb. § 165, odst. 1) ředitelka školy.
4. Vedením provozních a pedagogických zaměstnanců ZŠ včetně vychovatelky
školní družiny ZŠ

je pověřena ředitelka školy. Vedením úseku školní jídelny a

řízením jeho zaměstnanců je v rámci své pracovní náplně pověřena vedoucí školní
jídelny. Úsek mateřské školy řídí vedoucí učitelka MŠ. Vedoucí všech útvarů jsou
přímo podřízeni ředitelce školy. Vedoucí útvarů v souladu s náplní práce a v rámci
pravomocí stanovených ředitelkou školy, řídí činnost útvarů a podepisují příslušná
rozhodnutí a opatření. Jsou oprávněni jednat jménem školy v rozsahu stanoveném
ředitelkou v náplni práce.
5. Organizační schéma řízení je přílohou organizačního řádu.
6. Ředitelka školy může z vážných provozních důvodů pověřit vedením některého z
úseků i jiného zaměstnance školy.
7. Kompetence vedoucích útvarů jsou dány náplněmi jejich práce a dalšími
směrnicemi, které jsou součástí organizačního řádu.
•

Funkce a pracovní zařazení zaměstnanců školy

Ředitelka školy
Vedoucí učitelka MŠ
Třídní učitelé ZŠ
Učitelé ZŠ
Učitelé MŠ
Vychovatelka ŠD
Uklízečky
Vedoucí školní jídelny
Kuchařky
Hospodářka školy
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Členění funkcí a pracovních zařazení podle provozních úseků:
1) výchovně vzdělávací úsek ZŠ je tvořen
1x úvazek 1.00 ředitelka školy a dále učitelé ZŠ, třídní učitelé ZŠ, vychovatelka ŠD, ,
podle těchto funkcí a velikosti úvazků stanovuje ředitel školy vždy na školní rok s
ohledem na počty žáků, tříd, skupin, závazné učební dokumenty a závazné počty
zaměstnanců, které stanovuje KrÚ. Některé funkce a některá pracovní zařazení
mohou být kumulovány a vykonávány v rámci jiných pracovních pozic, někteří
pracovníci tedy mohou být pověřeni výkonem více funkcí nebo pověřeni prací dle
více pracovních zařazení.
2) provozní úsek ZŠ
1x úvazek 1.00 uklízečka
3) úsek MŠ
1x úvazek 1.00 vedoucí učitelka MŠ
3x úvazek 1,00 učitelka MŠ
dále pak další pracovní pozice vykonávané v rámci výše uvedených určené vnitřní
směrnicí příslušného úseku
4) úsek školní jídelny s výdejnou MŠ
1x úvazek 0.50 vedoucí školní jídelny
2x úvazek 1.00 kuchařka, 1x 0.50
Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. - ZŠ

1.

MŠ

ZŠ

ŠD

Celkový počet pedagogických pracovníků

4/4

4/4

1/0,87

Z toho odborně a ped. způsobilých

4/4

¾

1. pol.

1/0,87

4/4* 2. pol.

* Pedagogická pracovnice, která úspěšně dokončila kvalifikační studium.
2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 nastoupili
na školu: 0
3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 nastoupili na
školu: 0
4. Počet učitelů bez odborné kvalifikace, kteří ve školním roce 2015/16 nastoupili na
školu: 0
5. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 odešli ze školy:
2
6. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 nastoupili do
pracovní neschopnosti (mateřská dovolená): 1(MŠ)
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7.

Počet učitelů bez odborné kvalifikace, kteří ve školním roce 2015/16 odešli ze

školy: 0 (MŠ)
•

Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

15

Počet učitelů ZŠ

4

Počet vychovatelů ŠD

1

Počet učitelek MŠ

4

Počet provozních zaměstnanců ZŠ

2

Počet provozních zaměstnanců MŠ

1

Počet zaměstnanců ŠJ

3

•

Údaje o pedagogických pracovnících od září 2015 do ledna 2016

Pedagogičtí
pracovníci

Funkce

Mgr. Hana Veselá Ředitelka

Úvazek

Stupeň

Aprobace

vzdělání

1,0

VŠ

1.- 5. r.

Učitelka ZŠ

1,0

VŠ

1. – 5.r.

Učitelka ZŠ

1,0

VŠ

NJ, VV pro 2. stupeň ZŠ,

školy
Mgr. Ludmila
Foltýnová
Mgr. Šárka
Daňková

učitel všeobecně vzdělávacích
předmětů pro střední školy a
závěrečný semestr
rozšiřujícího studia pro
získání kvalifikace učitele 1.
stupně

Alexandra

Učitelka ZŠ

0,09

SŠ

Vychovatelství

Hadašová

Vychovatelka 0,87

Jarmila Ševelová

Učitelka MŠ

1,00

SŠ

Učitelství pro MŠ

Petra Jančová

Učitelka MŠ

1,00

SŠ

Učitelství pro MŠ

Mgr. Michaela

Učitelka MŠ

1,00

SŠ, VŠ

Učitelství pro MŠ

Učitelka MŠ

1,00

SŠ

Učitelství pro MŠ

Janečková
Hana
Matějíčková
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•

Údaje o pedagogických pracovnících od února 2016 do června 2016

Pedagogičtí
pracovníci

Funkce

Mgr. Hana Veselá Ředitelka

Úvazek

Stupeň

Aprobace

vzdělání

1,00

VŠ

1.- 5. r.

Učitelka ZŠ

1,00

VŠ

1. – 5.r.

Učitelka ZŠ

1,00

VŠ

NJ, VV pro 2. stupeň ZŠ,

školy
Mgr. Ludmila
Foltýnová
Mgr. Šárka
Daňková

učitel všeobecně vzdělávacích
předmětů pro střední školy
dokončeno rozšiřující studium
pro získání kvalifikace učitele
1. stupně

Alexandra

Vychovatelka 0,87

SŠ

Vychovatelství

Jarmila Ševelová

Učitelka MŠ

1,00

SŠ

Učitelství pro MŠ

Petra Jančová

Učitelka MŠ

1,00

SŠ

Učitelství pro MŠ

Mgr. Michaela

Učitelka MŠ

1,00

SŠ, VŠ

Učitelství pro MŠ

Učitelka MŠ

1,00

SŠ

Učitelství pro MŠ

Hadašová

Janečková
Hana
Matějíčková
•

Věkové složení učitelů ZŠ

Věk

Učitelé
Muži

Ženy

do 35 let

0

1

35-50 let

0

2

nad 50 let

0

1

Pracující důchodci nepobírající

0

0

Pracující důchodci pobírající důchod

0

0

Celkem

0

4

důchod
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•

Věkové složení učitelů MŠ

Věk

Učitelé
Muži

Ženy

do 35 let

0

2

35-50 let

0

1

nad 50 let

0

1

Pracující důchodci nepobírající
důchod
Pracující důchodci pobírající důchod

0

0

0

0

Celkem

0

4

•

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Název kurzu

Počet pracovníků

Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ v praxi

2

Šikana jako narušení vztahů ve skupině

1

Jak s dětmi na pozemních komunikacích

1

Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) 1. část

2

Školení vedoucích pracovníků BOZP a PO

3

Výuka dopravní výchovy na základní škole

1

Základy Hejného vyučovací metody

1

Čtenářská gramotnost-klíč k úspěchu nejen při testování žáků

1

Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) 2. část

2

Chyby vedoucích pracovníků a jejich důsledky II

1

Možnosti, přístupy, limity MŠ ve vztahu k dětem méně než
tříletým
Jak efektivně připravit předškoláka (prevence VPU)

1

Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku

1

Novinky v oblastech mzdové agendy a personalistiky

1

Příběh a morální hodnoty

1

Komunikace a tvořivé psaní v literární výchově napomáhající
ČG na ZŠ (Dílna psaní)
Rozšiřující studium učitelství 1. stupeň ZŠ

1

Činnostní učení M v posledním ročníku MŠ

1

Preventista PO

1

Čtenářské dílny pro 1. stupeň

1

Učíme se s POLY

1
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1

1

Jak zlepšovat a inovovat ŠVP

1

Začlenění dítěte do prostředí MŠ aneb aby se start podařil

1

Jak stanovovat hranice dětem i rodičům

1

Jazykový kurz pro učitele AJ (Londýn, 10 dnů)

1

•

Údaje o dalším vzdělávání nepedagogických pracovníků
Název kurzu

Počet
pracovníků

Ekonomické řízení příspěvkové organizace ve školství-příprava a 1
tvorba rozpočtu
Účetní uzávěrka- praktický průvodce účetní uzávěrkou a
1
výpočtem daně z příjmu v příspěvkových organizacích za rok
2015, s výhledem na změny od roku 2016
Základní přehled o účetnictví v podmínkách školy
1
Příspěvková organizace-praktický průvodce výpočtem daně
z příjmů za rok 2015
Školení pracovníků ŠJ

1

Hygienické minimum pro pracovníky ve stravovacích službách

1

Školní stravování aktuálně

1

Preventista PO

1

1

8. Romský asistent: NE
Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob): NE
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Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I.
6.
7.
8.
9.
Celkem za II.
Celkem za školu

Počet

Prospělo s

žáků

vyznamenáním bez

Neprospělo Opakují

Prospělo

bez

18
15
12
12
10

18
15
10
11
9

0
0
2
1
1

-

-

67

63

4

-

-

2. Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování

Počet

% z počtu všech žáků školy

2

0

0%

3

0

0%

3. Údaje o zameškaných hodinách

Celkem

Počet

Počet

Počet

Počet

omluvených

omluvených

neomluvených neomluvených

hodin

hodin na žáka hodin

hodin na žáka

3 679

53.71

0

0

4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 14)--5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Školní rok 2015/16

Počty přijatých žáků

Gymnázia

SOŠ SOU

4 leté

6 leté

8 leté

studium

studium

studium

0

0

1
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-

-

Konzerv.

-

6. KALIBRO VÝSLEDKY:
Hodnocení testování STONOŽKA 2015/2016 (společnost SCIO)

Souhrn

Souhrn

3.ročník Skóre

Hrubá
spěšnost

Čistá
úspěšnost

Percentil

ČJ

9,83

66,67%

54,63%

45,17

AJ

11,94

86,2%

81,57%

79,88

ČaJS

9,21

63,89%

51,16%

46,92

MA

10,71

68,06%

59,49%

47,33

5.ročník Skóre

Hrubá
spěšnost

Čistá
úspěšnost

Percentil

ČJ

20,9

62,25%

52,25%

54,3

MA

12,87

53,33%

42,89%

52,4

AJ

Individuální zprávy o dosažených výsledcích
v testování SCATE

7. Účast v soutěžích
•

Zapojení do matem. soutěže Pythagoriáda, Klokan, Cvrček

•

Oblastní soutěž mladých cyklistů

•

Výtvarná soutěž

•

Zpěváčci Strážnicka

•

Soutěž O věneček z rozmarýnu Fanoša Mikuleckého

•

Recitační soutěž ve spolupráci se ZŠ Petrov

Část IV.
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
a)

Provedené kontroly ze strany České školní inspekce /datum, typ provedené
kontroly/ NEKONALA SE
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Část V.
Rozhodnutí ředitele
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí
Počet

Počet odvolání

10

0

O odkladu povinné školní docházky podle § 37

4

0

O dodatečném odložení povinné školní docházky

0

0

Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, l

0

0

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku

6

0

Přestup na jinou školu

0

0

Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok

6

0

Počet žáků u zápisu do 1. ročníku pro rok
2015/2016
Rozhodnutí ředitele

§ 37

2015/2016

VI.

Prevence sociálně patologických jevů
Školní rok 2015/ 2016 byl provázen v rámci minimálního preventivního programu řadou
kulturních, vzdělávacích, naučných i poznávacích akcí jak pro žáky, tak i pro učitele, rodiče a
další občany obce Sudoměřice.
1. čtvrtletí v naší škole bylo věnováno zejména přípravám a realizacím Výzvy č. 56 –
šablonám zahraničního týdenního pobytu s výukou angličtiny pro žáky 5. ročníku (Anglie),
stínování (Mgr. Veselá a Mgr. Daňková - Malta), čtrnáctidenního kurzu AJ v Londýně (Mgr.
Foltýnová) a výběru knih pro žáky v rámci čtenářské gramotnosti. V průběhu tohoto čtvrtletí
se uskutečnily následující akce: Dopravní výchova, informační schůzka s rodiči, Drakiáda,
Třídní schůzky s rodiči (možno ve trojici rodič, žák, učitel), Projekt Mezilidské vztahy
realizován v dopoledních hodinách formou Dne otevřených dveří, v odpoledních hodinách
jako „Podzimní dostaveníčko“ v tělocvičně školy s výstavou Podzimníčků, tvořivými dílnami
a ochutnávkou podzimních pomazánek. Od měsíce října byla zahájena činnost zájmových
kroužků. Byla vyhlášena charitativní sbírka FONDU SIDUS a sběr baterií v rámci úkolu do
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recyklohraní. Shrnut byl také sběr vybitých baterií, které děti nosily od začátku školního roku.
Byl tak splněn další úkol do recyklohraní.
Ve druhém čtvrtletí tohoto školního roku se uskutečnila Mikulášská nadílka (pořádaná
SRPŠ), 1. pomoc pro 1. ročník, AJ s rodilým mluvčím, Zpívání u stromečku, divadélko
„Slušné chování“ organizované paní Bučkovou ze Sudoměřic, Ples školy a Pedagogická rada.
Na plese školy, který byl hodnocen velmi pozitivně, vystoupili se slavnostním předtančením
žáci 4. a 5. ročníku. Účast na plese byla hojná. Byla ukončena charitativní sbírka Fondu
SIDUS, ve které se nám podařilo vybrat zhruba 1 400,- Kč. Konec 1. pololetí bylo 28. ledna
završeno návštěvou filmového představení v kině ve Veselí nad Moravou, komunitním
kruhem a předáním Výpisu vysvědčení.
Ve třetím čtvrtletí školního roku 2015/2016 proběhl Zápis do 1. třídy, pravidelně
jednou za měsíc ve 3. – 5. ročníku výuka AJ s rodilým mluvčím, dvakrát byli žáci 2. – 5.
ročníku v rámci TV bruslit na zimním stadionu v Hodoníně a 1. ročník se zúčastnil divadélka
v MŠ. V naší škole se uskutečnilo koncem března školní kolo recitační soutěže, kterého se
zúčastnilo 23 žáků ve třech kategoriích – 1. ročník, 2.-3. ročník a 4. – 5. ročník, jehož
vítězové reprezentovali naši školu na ZŠ Petrov. Díky této skvělé spolupráci měly děti
možnost vystoupit před oběma školami v reprezentativní společenské místnosti a zároveň
v roli diváka shlédnout výkony ostatních dětí i z petrovské školy. Za naši školu se v 1.
kategorii na 1. místě umístila Viktorie Stránská a na 2. místě Zuzana Janečková z 1. třídy.
V 2. kategorii získala 1. místo Šárka Janečková ze 3. ročníku a 2. místo Adéla Pytlová z 2.
ročníku. Ve 3. kategorii byla úspěšná Markéta Nogová ze 4. třídy získáním 2. místa. Velký
úspěch měla také Andrea Švirgová z 5. ročníku v okresním kole Pythagoriády, kde získala 1.
místo. Mezi poslední akce tohoto čtvrtletí patří Dopravní výchova pro 3. – 5. ročník,
Pedagogická rada a Třídní schůzky, které bylo možné realizovat ve trojici (rodič, dítě, učitel).
Uzavřeli jsme sbírku Život dětem, ve které bylo vybráno 938,- Kč. V rámci recyklohraní
proběhl svoz baterií a žáci 2. ročníku se zapojili do úkolu, který se týkal školní kuchyně a
elektrospotřebičů v ní.
Čtvrté čtvrtletí bylo zahájeno návštěvami v místní knihovně, kde pro nás paní
knihovnice připravila povídání o Karlu IV. u příležitosti 700. roku od jeho narození. Naše
škola se také zapojila do výtvarné soutěže v tomto tématu, kterou vyhlásila hodonínská
knihovna. 22. duben byl věnován Dni Země (projektu Ekologie), kdy se i naše škola zapojila
jako každoročně do úklidu dětských hřišť v obci. 4. – 5. ročník navštívil Galerii výtvarných
umění v Hodoníně, kde se zúčastnili v rámci výtvarné výchovy animačního programu Piknik
s impresionisty. Žáci shlédli výstavu Stanislava Lolka s výkladem, seznámili se s obdobím
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impresionismu i s jeho hlavním představitelem a aktivně si vyzkoušeli tvořit stylem
impresionistů. Velké poděkování patřilo děvčatům Šárce Janečkové, Karolíně Šrédlové a
Andree Švirgové, které školu reprezentovaly na pěvecké soutěži v Hodoníně. Škola shlédla
vystoupení Husité, kde měly děti možnost nahlédnout do historie a seznámit se s obdobím
husitských válek. Významnou kulturní akcí školy byla školní akademie s názvem Toulavá
kamera. Pro rodiče a přátele školy vystoupily děti Mateřské školy, žáci jednotlivých tříd
Základní školy, prezentovaly se také některé zájmové kroužky. Poslední čtvrtletí patřilo
zejména realizaci projektů: Praha - dvoudenní poznávací výlet žáků 4. – 5. ročníku, projekt
Občan – návštěva zámku ve Strážnici a zhlédnutí výstavy Lidové kroje pro žáky 1. – 3.
ročníku a projekt Obec – návštěva Obecního úřadu a beseda s panem starostou S. Tomšejem.
s žáky 2. – 3. ročníku. Nezbytnou součástí preventivního programu bylo jako každoročně
školení požární ochrany pro žáky i učitele a nácvik požárního poplachu s následným
dopolednem s hasiči, kde děti zhlédli vznik požáru přilitím vody do oleje, zkusily si hasit
hasící hadicí, prohlédly si požární auto a jeho výbavu a také důležité pomůcky při záchraně
raněného. Velmi vydařený byl také školní výlet do Lednice, kde měly děti možnost
nahlédnout do komnat princů a princezen, prohlédnout si výstavu loutek, podívat se
k Minaretu a svézt se na lodi areálem zámeckého parku. Projekt Voda jsme realizovali u
rybníku Vanďurák v rámci Dne s rybáři, kde si měly děti možnost zachytat ryby, podívat se
na některé úlovky, pozorovat společenstvo vod a kde ve skupinkách řešily úkoly pracovního
listu. Na komunitním kruhu jsme se zaměřili na téma „Respekt“, kdy jsme si s dětmi
připomněli, jak je důležité tolerovat ostatní a jak se nebát říct „ne“. Často se děti přeceňují a
mnohdy dochází ke zbytečným a vážným úrazům. Společně jsme shlédli videoukázku „Aby
nebyl malér“, který je spolu s dalšími důležitými tématy k dispozici na stránkách
www.jezkovyvoci.info. Následoval anonymní dotazník k tématu, jehož výsledky vyšly velmi
pozitivně. Ke kulturním akcím posledního čtvrtletí patřila divadelní představení Divadélka
pro školy z Hradce Králové a pohádky připravené dramatickým kroužkem. Konec školního
roku bylo završeno Zahradní slavností, kde jsme se rozloučili s žáky 5. ročníku a kde byli
předškoláci pasováni na prvňáčky. V posledním týdnu jsme jako každoročně uskutečnili pěší
túru k Baťovu kanálu.
Během tohoto školního roku jsme řešily drobné kázeňské přestupky domluvou,
komunikací s rodiči, opakované prohřešky napomenutím třídního učitele a důtkou ředitelky
školy. S dětmi jsme řešili v tomto období zejména chování o přestávkách a na toaletách,
zacházení se školním majetkem a také to, jak řešit mezi sebou drobné spory.
Mgr. Šárka Daňková
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Část VII.
Další údaje o aktivitách a prezentaci školy
Ve škole proběhla výuka nepovinného předmětu náboženství, které se zúčastnilo 25
žáků.
Mezinárodní spolupráce navázána nebyla.
Aktivity školy:
Září
•
•
•
•
•
•

1. 9. 2015 Mše za děti a zaměstnance školy v místním kostele
1. 9. 2015 v 8.30 hod.
Slavnostní zahájení školního roku
v tělocvičně školy
11. 9. 2015 od 8.00
Dopravní výchova 3., 4. a 5. ročník
16. 9. 2015 v 16.00 hod. Společná schůzka rodičů dětí MŠ

2015/2016

22. 9. 2015 v 15.30 hod. Společná schůzka rodičů dětí ZŠ
27. 9.- 2. 10. 2015
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v
Eastbourne- Velká Británie

Říjen
•
•
•
•
•
•
•
•

Drakiáda s ježečkem
2. 10. 2015 Návrat žáků z jazykově-vzdělávacího pobytu v Eastbournu-Velká
Británie
5. 10. 2015 Schůzka SRPŠ
7. 10. 2015 Komunitní kruh
8. 10. 2015 Schůzka Školské rady
9. 10. 2015 Léda –Slovácké divadlo Uherské Hradiště –zaměstnanci školy
(FKSP)
13. 10. 2015 v 16. 00 hodin DRAKIÁDA „NA VÁPENKÁCH“
22. 10. 2015 Projekt Mezilidské vztahy, dopoledne- Den otevřených dveří,
odpoledne- Podzimní dostaveníčko

Listopad
•
•
•
•

1. - 8. 2015 – Výzva č. 56 - SHADOWING (STÍNOVÁNÍ) v zahraniční škole –
Mgr. Hana Veselá, Mgr. Šárka Daňková
8. -21. 11. 2015 Výzva č. 56 –Jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí- Mgr.
Ludmila Foltýnová
9. 11. 2015 Výuka s rodilým mluvčím 3., 4. a 5. ročník
24. 11. 2015 Schůzky s rodiči (možno ve trojici rodič+ žák+vyučující)
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Prosinec
•
•
•
•
•

4. 12. 2015 Mikulášská nadílka (spolupráce se SRPŠ)
8. 12. 2015. „Projekt výuky první pomoci pro prvňáčky“
14. 12. 2015 AJ s rodilým mluvčím 3.,4. a 5. ročník
18. 12. 2015 Vánoční nadílky ve třídách, Komunitní kruh
18. 12. 2015 Zpívání u stromečku

Leden
•
•
•
•
•

4. 1. 2016 1., 2. a 3. ročník Projekt Slušného chování „Zdravme se“
9. 1. 2016 Ples školy (Spolek Rodiče dětem)
11. 1. 2016 AJ s rodilým mluvčím 3.,4. a 5. ročník
19. 1. 2016 Návštěva předškoláků v 1. ročníku
28. 1. 2016 Kino Morava Veselí nad Moravou

Únor
•
•
•
•
•
•

Opětovné získání certifikátu Rodiče vítáni
2. 2. 2016 v době od 1300.-15.00 Karneval ŠD v tělocvičně
4. 2. 2016 Zápis do 1. třídy
8. 2. 2016 Výuka AJ s rodilým mluvčím (3.,4. a 5. ročník)
9. 2. 2016 Školení 1. pomoci pro všechny zaměstnance školy
11. 2. 2016 Bruslení v Hodoníně na zimním stadionu (2.-5. roč.)

Březen
•
•
•

7. 3. 2016 Výuka AJ s rodilým mluvčím
9. 3. 2016 Divadélko 1. roč. společně s dětmi z MŠ
10. 3. 2016 Bruslení Hodonín, 2. – 5. ročník

Duben
•
•
•
•
•
•
•
•

6. 4. 2016 Recitační soutěž v kulturním centru Obce Petrov, spolupráce se ZŠ
a MŠ Petrov
12. 4. 15.30-17.00 hod. Individuální schůzky s rodiči
14. 4. 2016 Zahájení plavání 1. ročník bazén Lázně Hodonín, 2. a 3. ročník
bazén Ratíškovice
18. 4. 2016 Výuka AJ s rodilým mluvčím 3., 4. a 5. ročník
20. 4. 2016 Beseda v knihovně – všechny ročníky
21. 4. 2016 Plavání (2., 3., 4. ročník)
22. 4. 2016 Den Země – spolupráce s Obcí Sudoměřice
28. 4. 2016 Plavání (2., 3., 4. ročník)
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Květen
•
•
•
•
•
•
•

3. 5. 2016 Rozšířená pedagogická rada ZŠ Strážnice, Školní
5.,12.,19. a 26. 5. 2016 Plavání (1.,2. a 3. ročník)
6. 5. 2016 vzd. program JAK VÁLČILI HUSITÉ (ZŠ i MŠ)
9. 5. 2016 Výuka AJ s rodilým mluvčím 3., 4. a 5. ročník
15. 5.2016 V 15.00 hod. Školní akademie TOULAVÁ KAMERA
18. 5. – 19. 5. 2016 Projekt PRAHA (4. a 5. ročník)
18. 5. 2016 Projekt Občan, VÝSTAVA LIDOVÉ KROJE- zámek Strážnice (1., 2.
a 3. ročník)
• 19. 5. 2016 Projekt Obec Sudoměřice (2. a 3. ročník)
Červen
• 2.,9., a 16. 6. 2016 (závěr) Plavání (1.,2. a 3. ročník)
• 7. 6. 2016 Výlet Lednice
• 10. 6. 2016 Projekt VODA, Den s rybáři
• 13. 6. 2016 Výuka AJ s rodilým mluvčím 3., 4. a 5. ročník
• 14. 6. 2016 v 10.15 představení Pohádka ze starého mlýna (Divadélko pro
školy Hradec Králové) (ZŠ i MŠ)
• Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
• 22. 6. 20196 Divadelní představení dramatického kroužku O dvou tovaryších
• 23. 6. Beseda s prarodiči (2. ročník)
• 24. 5., 31.5. a 8. , 14. a 21. 6. Projekt S úsměvem do školy (pro předškoláky)
• 24. 6. 2016 ZAHRADNÍ SLAVNOST
• 28. 6. 2016 Pěší výlet na Výklopník Baťova kanálu
• 30.6. 2016 VYSVĚDČENÍ
Prezentace školy
•

Projektové dny Občan, Bílé Karpaty na vlastní oči, Den Země, Mezilidské
vztahy, Recyklohraní

•

Zpívání u stromečku

•

Ples školy

•

Den otevřených dveří

•

Rozšiřující pedagogická rada se spádovou školou

•

Školní akademie „Toulavá kamera“

•

Veřejná vystoupení zájmových útvarů –občánků apod., Mažoretky- a žáci 4.5.
ročníku na plese školy, Zahradní slavnost

•

Prezentace školy ve školním časopise, webových stránkách, místním
zpravodaji

•

Účast v soutěžích
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•

Přehlídka Zpěváčci Strážnicka ve Strážnici

•

Soutěž O věneček z rozmarýnu Fanoša Mikuleckého

•

Prezentace prací žáků - nástěnky ve škole, vitríny u ZŠ

Spolupráce školy s dalšími subjekty
•

Se spolkem „Rodiče dětem“

•

se Školskou radou

•

s SK Sudoměřice

•

s obcí Sudoměřice

•

se ZŠ a MŠ Petrov

•

se ZŠ a MŠ Radějov

•

se ZŠ Školní Strážnice

•

se ZUŠ Strážnice

•

s PPP Hodonín, Veselí nad Moravou

•

s OSPOD Hodonín

•

Plavecká škola Ratíškovice

•

s NÚLK Strážnice

•

s DDM Strážnice

•

s Místní knihovnou

•

s místními spolky -Rybáři, sportovci, hokejbalisty, Zvedlou závorou

Kroužky při ZŠ a MŠ
Název kroužku

Počet kroužků

Počet dětí

Šikovné ručičky

1

12

Paletka

1

13

Hudební školička

1

11

Folklorní kroužek

1

19

Sportovní kroužek

1

23

Turistický kroužek

1

16

Dramatický kroužek

1

11

Anglický jazyk

2

20

Veselá flétnička MŠ

1

8

Mažoretky

1

21

Flašinet

1

14

Ve školním roce navštěvovalo zájmové útvary školy 168 dětí a žáků.
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Část VIII.
Zhodnocení a závěr
Školní rok 2015/2016 byl bohatý jak na školní tak na mimoškolní činnost.
Školu navštěvovalo

v prvním pololetí 69, ve druhém pololetí 68 žáků, (+ jedna

žákyně zapsaná podle § 38, odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.).
Ročníky 1. stupně ZŠ byly rozděleni do čtyř tříd. První , druhý a třetí ročník
byl vyučován samostatně, spojen byl čtvrtý s pátým ročníkem. Všechny ročníky byly
vyučovány podle vlastního školního vzdělávacího programu „Škola pro život“. Žáci
dosáhli velmi dobrých výsledků ve vzdělávání.
V červenci 2015 získala naše škola dotaci ve výši 343 021,- Kč na projekt reg. č.
CZ.1.07/1.1.00/56.1343, s názvem Zlepšování kvality vzdělávání na ZŠ Sudoměřice
v rámci Výzvy č. 56 v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1 .1
Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Tato výzva byla zaměřena na rozvoj
čtenářství a čtenářské
matematiky,

gramotnosti,

přírodovědných

výuku cizích jazyků a podporu výuky

a technických

oborů.

Projekt

byl

sestaven

z jednotlivých šablon klíčových aktivit a byl ukončen v prosinci 2015. V rámci tzv.
šablon klíčových aktivit byly do výuky zařazeny čtenářské dílny jako prostředek ke
zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, do knihovny bylo zakoupeno více než
100 knih, vyučující se zúčastnili seminářů podporující čtenářské dílny a čtenářskou
gramotnost.
V rámci podpory rozvoje výuky cizích jazyků se paní učitelka anglického
jazyka zúčastnila zahraniční jazykového kurzu pro učitele a dva týdny se vzdělávala
a prohlubovala své znalosti v jazykové škole Twin Group v Londýně.
V rámci stínování (shadowing) pro pedagogy se zúčastnily zahraniční stáže
dvě paní učitelky.
Zahraničního jazykově-vzdělávací pobytu pro žáky ve Velké Británii se zúčastnilo
devět žáků z pátého ročníku a jeden ze čtvrtého ročníku.
I v letošním školním roce byla výuka Aj za podpory spolku „Rodiče dětem“
provázená jednou v měsíci rodilým mluvčím.
Naše škola se snaží podporovat kulturu našeho regionu. Žáci se zúčastnili
pěvecké soutěže –Věneček Fanoša Mikuleckého a Zpěváčči Strážnicka.
V rámci

spolupráce se ZŠ Strážnice, Školní

proběhla také rozšiřující

pedagogická rada.
Pracovníci naší školy se neustále vzdělávají a prohlubují své znalosti, o čemž
svědčí neustálý nárůst účastí v dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických
pracovníků.
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V měsíci červnu proběhlo také opětovné testování u žáků 3. a 5. ročníku,
tentokrát se společností SCIO. Žáci třetího ročníku testovali v oblastech ČJ, M, AJ,
Prvouka. Žáci pátého ročníku testovali v oblastech ČJ, M a AJ. Ke zlepšení úrovně
ZŠ přispělo i kvalitní zajištění mimoškolní činnosti žáků. Nabídka byla pestrá a
zajímavá. Kroužky navštěvovali téměř všichni žáci školy. Spolek „Rodiče dětem“ při
škole velkou měrou přispívá ke zkvalitnění mimoškolní výchovy žáků. Úspěšný byl
letos i tradiční školní ples, na kterém vystoupili s předtančením žáci pátého (někteří
čtvrtého) ročníku a také děti ze zájmového útvaru Mažoretky.
Naše škola se také zapojila do výtvarné soutěže „Středověká listina“ nebo
„Karlův výtvarník“. Práce dvou žákyň naší školy patřily mezi oceněná díla.
Akce a činnosti byli pro děti zajímavé, obohacující a přínosné. Velmi kladně
hodnotíme mimo jiné projekty projekt Praha.
Za hlavní úkoly do budoucna považuje vedení ZŠ Sudoměřice neustálé
zkvalitňování úrovně výchovy a vzdělání, zachování a prohlubování přátelských
vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky samotnými a prohloubení komunikace mezi
rodiči a školou.
V Sudoměřicích 31. srpna 2016
Mgr. Hana Veselá
Ředitelka školy

Zpráva byla projednána a schválena Školskou radou 6. října 2016
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Příloha č. 1
Mateřské školy
ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016
Část I.
Základní charakteristika mateřské školy
a/ Název školy:

Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice,
okres Hodonín, příspěvková organizace

b/ Zřizovatel školy:

Obec Sudoměřice:

c/

Jméno ředitele školy:

Mgr. Hana Veselá

d/ Jméno vedoucí učitelky:

Jarmila Ševelová

e/ Telefon:

518 335 224

f/

Kapacita školy (dle výpisu ze sítě): 54

g/ E – mailová adresa:

mssudomerice@seznam.cz

h/ Provoz školy (od - do):

6.30 – 16.00

ch/ Provoz jednotlivých tříd (od - do): 1. tř. 6. 30 – 16. 00
2. tř. 6. 30 - 16. 00
i/

Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole:
Rodičovské sdružení při Základní škole a Mateřské škole Sudoměřice, okres
Hodonín

Školní rok

Počet tříd

2015/ 2016

Celkový

Průměr.

Průměr.

Prům.

Počet dětí Celkový počet dětí

počet dětí

počet dětí počet dětí docház-

dle

na jednu na učitele

ka

271/2001

třídu

v %

zák. zaměstna-

nezaměst.

ných matek matek

nebo

Sb.na

matek

na

4 hod.

mateřské
rodičovské
dovolené

tř. standardní

2

53

26,5

13, 25

tř.speciální-logo

0

0

0

0

tř.speciální- jiné

0

0

0

0

tř. internátní

0

0

0

0

2

53

26,5

13, 25

Celkem
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a

Část II .
Výsledky výchovy a vzdělání
a/ Zaměření mateřské školy, vzdělávací programy podle kterých škola pracuje, specializace na
jednotlivé druhy výchov, kroužky (uveďte přesný počet a druhy kroužků na škole) , zájmové aktivity
dětí , další údaje týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje – stručný
popis.

V tomto školním roce jsme v MŠ již 3. rokem pracovali podle

ŠVP s názvem

„ Poznáváme svět a sebe se skřítky od duhového stromu .“ Předškoláci dle zájmu
navštěvovali kroužek „Hra na flétnu“.Ve třídách u dětí byla prováděna preventivní
logopedická péče na základě provedené depistáže paní logopedky Mgr. Horákové z
SPC Brno - pobočka

Hodonín . Předškoláci ve 2. třídě prováděli grafomotorické

cvičení v sešitech Písanka předškoláka. Do Folklorního kroužku v ZŠ docházely děti
z obou tříd MŠ .Ve všech třídách děti rozvíjely poznatky z oblasti dopravní výchovy,
rozvíjení poznání a matematických představ v pracovních sešitech
podle zájmu a osobních potřeb s názvem Beruška,

individuálně

Malý předškolák poznává a

počítá , Matematika předškoláka a Svět předškoláka. Dále pro předškoláky a děti
s OŠD jsme do vzdělávání zařazovali pracovní listy z knihy Škola před školou 1 a 2.
Šimonovy PL.
K individuální práci s dětmi jsme využívali didaktický soubor Logico Primo a
Piccolo.
V tomto školním roce jsme navštívili Sběrný dvůr v Sudoměřicích a zaměřili
jsme se na rozvoj poznatků dětí z oblasti ekologické výchovy při realizaci projektu
„Chceme žít v čistém světě.“

Věkové složení dětí

Počet dětí
do 3 let ( nar.1.9.2012 a později)

10

3letí (nar. 1.9.2011- 31.8.2012

14

4letí (nar. 1.9.2010- 31.8.2011

16

5letí (nar. 1.9.2009– 31.8.2010

10

Starší (nar. 1.9.2008- 31.8.2009

3
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c/ Odklad povinné školní docházky
Počet dětí
Odklad povinné školní docházky
Dodatečné

odložení

3

povinné 0

školní docházky
3

Celkem

d/ Péče o integrované děti : 0
Počet dětí Druh postižení (§ 16 zák. č.561/2004 Sb.,)
---

e/ Školy v přírodě: nezúčastňujeme se
Počet

dětí Počet dnů na jedno dítě

celkem
---

f/ Úplata za předškolní vzdělávání:
Mateřská škola vybírá / nevybírá úplatu.
Mateřská škola vybírá úplatu.
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Část III.
Divadelní a jiné akce pro děti během školního roku:
ZÁŘÍ
16. 9. Schůzka s rodiči
ŘÍJEN
13. 10. POHÁDKY OD LENKY – „Dlouhý, Široký a Bystrozraký.“
13. 10. Drakiáda na poli s rodiči
19. 10. – 23. 10. , 21. 10. Vyhodnocení skřítků v MŠ , 22. 10. Podzimní dostaveníčko
v ZŠ – společná akce MŠ a ZŠ.
LISTOPAD
3. 11. Keramické dílničky – Včeličky - LISTY
20. 11. Logopedická depistáž- vyšetření dětí logopedkou , paní Mgr. Horákovou
27. 11. Adventní dílny s rodiči – tvoření adventních věnečků – MŠ a ZŠ
PROSINEC
Tvoření adventních věnečků ve třídách a pečení perníčků
4. 12. Mikulášská nadílka
14. 12. Vánoční nadílka v MŠ
18. 12. Koledování u statku ve vesnici – zpívání u vánočního stromu
LEDEN
6. 1. Koledování ve vesnici a v ZŠ – Tři králové
12. 1. Program „Zdravíme se“ ze Školy slušného chování
Návštěva vyučovací hodiny v 1. třídě ZŠ - předškoláci ze Včeliček
ÚNOR
2. 2. Pohádky od Lenky – Pohádka Červená Karkulka a Perníková chaloupka
9. 2.Karneval v MŠ
BŘEZEN
9. 3. Hoffmannovo divadlo – Kašpárkovy popletené pohádky
16. 3. Schůzka s rodiči
17. 3. Pohádka „Malá čarodějnice“ v KD strážnice
31. 3. Den učitelů v ZŠ
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DUBEN
Vítání jara – vynášení Moreny do potoka a velikonoční dílny ve třídách
14. 4. – 16. 6. plavání v lázních Hodonín – přihlášení předškoláci
19. 4. Hudební pohádka v MŠ Zvířátka na statku
20. 4. Výchovný koncert ZUŠ Strážnice předškoláci a Berušky výlet do Strážnice do
farní zahrady – 22. 4. Den Země ve vesnici – úklid okolí MŠ a malování křídami na
chodník před MŠ
KVĚTEN
6. 5. Jak válčili husité – program pro děti v ZŠ
11. 5. Zápis do MŠ
15. 5. Školní akademie
24. 5. Výlet do zámku Milotice
Od května do června se konal pro předškoláky projekt S úsměvem do školy v ZŠ
ČERVEN
Adaptační kroužek Miniškolička pro nově přijaté děti do MŠ
14. 6. Pohádka pro děti Pohádka ze starého mlýna divadla z Hradce Králové v ZŠ
22. 6. Vystoupení dramatického kroužku pro děti v MŠ – pohádka Dva tovaryši
24. 6. Rozloučení s předškoláky na Zahradní slavnosti
ČERVENEC
Prázdninový provoz – Koupání na zahradě
1. 7. – 22. 7.
Soutěže: Výtvarná soutěž Toulky za zvěří, kde se umístila na 1. místě v kategorii
MŠ Natálie Lavrovičová
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Část IV.
Výkon státní správy
Rozhodnutí

Počet

Přijetí dítěte do MŠ pro

šk.rok 20

2015/2016
Ukončení

docházky

dítěte

(§

35 0

zák.561/2004 Sb.,)
Počet nepřijatých dětí

0

Část V.
Údaje o pracovnících škol
1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2015-2016– stav ke 30. 6. 2016
Vzdělání

1–

nejvyšší Počet učitelů

dosažené
Střední pedagogická škola

3

VŠ-předškolní výchova

---

VŠ

1

VOŠ

---

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2015-2016 – stav k 30.6.2016
Počet

Přepočten

% z celkového počtu

fyzických ý počet na (z přepočtených učitelů)
osob

plně zam.
(úvazky)

Kvalifikovaní učitelé

4

Nekvalifikovaní učitelé

0

Celkem

4

100%
100%
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3. Věkové složení všech přepočtených učitelů ( ne fyzických !)

Počet

do 35let

35-50 let

nad 50 let

Důchodci

Celkem

2

1

1

---

4

4. Ve školním roce 2015/2016 přijatí

absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická,

Pedagogická fakulta do pracovního poměru (počet): 1
5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): ……1……….

6. Údaje o dalším vzdělávání

pedagogických a nepedagogických pracovníků

včetně řídících pracovníků školy
Typ kurzu

Počet zúčastněných pracovníků

Zásady práce s dítětem s ADHD 1. a 2. část

2

Jak s dětmi na pozemních komunikacích,
Výuka dopravní výchovy na základní škole
Školení vedoucích pracovníků BOZP a PO

1
1

Možnosti, přístupy, limity MŠ ve vztahu k dětem 1
méně než tříletým
Jak efektivně připravit předškoláka-prevence VPU
1
Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního 1
věku
Příběh a morální hodnoty
1
Odborná příprava preventistů PO

2

Činnostní učení v posledním ročníku MŠ

1

Učíme se s Poly

1

Začlenění dítěte do prostředí MŠ , aby se start 1
podařil
Jak stanovovat hranice dětem a rodičům
1
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Část VI.
Změny ve vedení školy
Žádné.
Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací práce a závěr.
V září jsme zahájili školní rok s počtem 51 dětí. V průběhu roku jsme do MŠ
přijali 2 děti. Na konci ledna z důvodu stěhování ukončila docházku 1 předškolačka
ze 2. třídy. Školní rok jsme ukončili s počtem 52 přijatých dětí, které docházely do
MŠ pravidelně. Průměrná měsíční docházka dětí ve třídách se pohybovala přibližně
okolo 20 dětí. Děti jsou zapsány ve 2 třídách. Předškolní vzdělávání uskutečňujeme
podle ŠVP s motivačním názvem „ Poznáváme svět a sebe se skřítky duhového
stromu“.
Předškolní děti mohou navštěvovat kroužek Flétna , seznamují se s tvořením
z keramické hlíny formou dílniček, pro děti pořádáme předplaveckou výuku
v Hodoníně. Spolupracujeme s logopedkou z SPC Hodonín. Během školního roku
pro děti v MŠ pořádáme divadelní a

loutková představení, jejichž nabídku

pravidelně obměňujeme. Vyučujícími učitelkami jsou v 1. třídě paní učitelka Hana
Matějíčková a Mgr. Michaela Janečková a ve 2. třídě paní učitelka Petra Jančová a
Jarmila Ševelová.
Prvním

kulturním

zážitkem

letošního

školního

roku

bylo

loutkové

představení pro děti Dlouhý, Široký a Bystrozraký paní Lenky Sasínové. Děti měly
v naší MŠ premiéru,protože právě u nás

hrála tuto pohádku

paní Sasínová s

novými loutkami poprvé.
Týden od 19. 10. byl v MŠ ve znamení Přehlídky skřítků Podzimníčků
z domácích dílniček. Rodiče doma se svými dětmi vytvářeli skřítky rozmanitých
podob z mnoha materiálů, které jim příroda babího léta poskytla. Hotové je nosili
s dětmi do MŠ. Velkou radost přinesli vystavení Skřítci především dětem a byli
naším každodenním tématem k povídání.
Uprostřed týdne jsme se se skřítky rozloučili, abychom je mohli vystavit
v tělocvičně ZŠ na Podzimním dostaveníčku. V MŠ paní učitelky dětem předaly
diplomy a drobné dárky i od SRPŠ a celé dopoledne jsme si zakončili veselými
písničkami při kytaře. V podzimním tvoření děti pokračovaly na dílničkách v ZŠ, ve
kterých vyráběly dráčky, různá zvířátka, pletly pavučinky babího léta z vlny a
kaštanů nebo otiskovaly různé tvary podle svých zájmů.
S podzimními listy jsme pracovali s dětmi

ve Včeličkách v Keramických

dílničkách s paní Bc. Marií Flašarovou. Děti si vyválely placičky z keramické hlíny,
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do kterých si listy otiskovaly. Po vypálení v peci vznikly kachlíky s motivy listů,
které si děti doma mohou zavěsit.
Hry a činnosti s dětmi v MŠ plánujeme podle vzdělávacích potřeb dětí a
podle aktuálního dění, které se kolem nás právě odehrává.
V listopadu jsme navštívili se Včeličkami Místní knihovnu. Děti se nejvíce těšily na
plné police knih a na to, že si budou moci vybrané knihy samy prohlížet. To se jim
splnilo a tak se vracely do MŠ s prožitky i s vypůjčenými knihami, které jsme dětem
v MŠ četli na pokračování.
Před 1. adventní nedělí jsme v MŠ pořádali adventní dílničky pro rodiče,
kteří zde s dětmi tvořili adventní věnečky.
Adventní věnečky vyrábíme i ve třídách. V celém tomto období jsme se věnovali
tradičním předvánočním přípravám. S dětmi jsme pekli perníčky, tvořili svícny,
kreslili přáníčka . Se staršími dětmi zdobíme stromeček ozdobami koupenými i
vyrobenými. Děti se učí koledy a vánoční písničky pro zpívání u vánočního stromu i
pro Mikuláše, který nás chodí do MŠ navštívit.
Po Novém roce jsme se v MŠ sešli v ještě vánočně vyzdobených třídách, kde
na děti čekaly stromečky s hračkami z vánoční nadílky. Protože letos byly vánoční
prázdniny dlouhé, děti si v prosinci nové hračky moc neužily. O to více je v lednu
těšilo poznávat vše nové, co se ve třídách po Vánocích objevilo. V Beruškách si děti
oblíbily hry v novém relaxačním koutku, kde jim slouží od prosince odpočinkový
kout. Děti zde mohou nalézt soukromí, odpočinek i prostor pro klidové hry. V obou
třídách mají děti nyní pestrou nabídku stolních

a didaktických her s různým

zaměřením. Předškoláci si mohou ve hrách rozvíjet svoje početní dovednosti například při hře s kartami – „O 1 více, o 1 méně“, s „ Pirátským pokladem,“ atd.
Magnetické disky ve stolní hře jim umožňují provádět pokusy a také tvořit podle
návodu na kartách. S lidským tělem se děti seznamují pomocí obrazů ze souboru
„Podívej se dovnitř těla“. Chlapci si ve školce většinou nejraději tvoří z lega, ale
rozvíjejí si dovednosti i pomocí různých šroubovacích stavebnic a při hře s dětským
„Merkurem“. V obou třídách mají děti rády „Zatloukánky“, kde se učí používat
kladívko a zatloukat hřebíčky a při tom vytvářejí pěkné obrazce. Děvčata si oblíbila
nové vyšívání, ve kterém na podložkách proplétají provázky a při tom si rozvíjejí
jemnou motoriku a tvořivost. Ve Včeličkách nám od Vánoc třídu zdobí a hru dětí
obohatil nový kočárek v trojkombinaci.
Po Vánocích jsme děti seznamovali s legendou a zvyky Tří králů. Děti si
vytvořily a ozdobily koruny a zahrály si na Tři krále v ulicích Sudoměřic. Navštívili
jsme i kamarády v ZŠ a popřáli jsme všem šťastný nový rok.
Předškoláci se začali připravovat na Zápis do školy. Ještě před zápisem jsme se
s předškoláky šli podívat do 1. třídy a s prvňáčky jsme prožili jednu celou vyučovací
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hodinu prvouky u paní učitelky Mgr. Anny Hrbáčové. Děti si vyzkoušely práci
s interaktivní tabulí, hledaly si společně se staršími kamarády školáky obrázky
zdravé výživy a zapojily se do výuky. Všem se tam moc líbilo.
Na začátku února k nám přijela loutkoherečka Lenka Sasínová. Divadlo jsme
dětem zaplatily z výtěžku prodeje výrobků vytvořených p. učitelkami MŠ na
vánočním jarmarku.
V pohádkách „O Červené Karkulce “ a „Perníková chaloupka“

si mohly

zahrát i děti.
Na konci masopustu jsme pro děti v MŠ uspořádaly karneval. Dopoledne plné
her, tancování i zábavných soutěží, za které si děti odnesly malé odměny od
Sdružení rodičů a výrobků zhotovených p. učitelkami.
Na sněhové vločky k nám byla v našich končinách letos zima skoupá. Snad jen
jeden den se nám podařilo v MŠ vypravit se na zahradu s lopatami a vyzkoušet si
tvárné vlastnosti sněhu. Ptáčkům jsme nasypali do krmítek, ale zřejmě díky mírné
zimě k nim nenašli cestu.
S dětmi jsme si povídali o zimovištích volně žijících zvířat, o jejich potravě,
s lesními zvířaty jsme děti seznamovaly prostřednictvím pohádek i bajek. Za pomoci
pana V. Janečka – dědečka vzniklo krmítko pro polní zvířata na okraji pole za MŠ.
V zimních měsících jsme nosili zvířátkům zeleninu, obilí, vše, co si děti do MŠ
přinášely. Učili jsme se chodit do přírody potichu, s ohledem na zvířata, jejichž stopy
jsme pozorovali a sledovali , zda si už z našeho krmítka potravu odnášejí. Kaštany a
seno jsme odevzdali myslivcům pro zvířata v lese. Lesní zvířata si děti v Beruškách i
Včeličkách namalovaly a některé práce jsme zaslali do oblastní soutěže Moje toulky
za zvěří.
Posledním

kulturním

zážitkem tohoto období byla v MŠ návštěva

Hoffmannova divadla z Uherského Hradiště. Přijelo za námi s pohádkou Kašpárek a
Kalupinka. Za pohádkou za námi přišli i prvňáčci ze ZŠ.
Ledový vítr v březnových dnech již nečekaně

zavál sýkorky až k našim

krmítkům u oken MŠ, kde jsme pro naše hosty měli stále připraveny dobroty pro
jejich hladové krčky. Děti se dočkaly a návštěvníky mohly za okny pozorovat během
her a pobytu ve třídách.
Před dlouho očekávaným jarem si děti s p. uč. Petrou Jančovou vytvořily
Morenu, kterou jsme společně i s Beruškami odnesli do potoka. Děti se naučily
říkanky a písně k odcházení zimy a vítání jara. Ve třídách jsme před Velikonocemi
s dětmi sadili osení, malovali výfuky a vytvářeli dekorace, které si všichni odnesli
na svátky do svých domovů.
Po Velikonocích jsme v MŠ žili projektem Chceme žít v čisté zemi. V tomto
období jsme navštívili Sběrný dvůr. Zde nás již očekával pan místostarosta František
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Mikéska, který nás provedl areálem a dětem o celém provozu povyprávěl. Vyzkoušel
děti z jejich znalostí o třídění odpadu a za jejich správné odpovědi je všechny
pochválil. Děti si pro něj připravily básničku o tom, že je pro ně snadné třídit odpad
a proč nemají plýtvat plasty a především igelitovými taškami.
Všechny tyto poznatky děti získávaly průběžně v MŠ v řízených činnostech,
kde jsme s dětmi probírali i význam ochrany životního prostředí. Na tuto
problematiku jsme upozorňovali na vycházkách, prakticky jsme ukazovali dětem
třídění odpadu do barevných kontejnerů. Poprosili jsme o spolupráci také rodiče,
kteří se ochotně zapojili a nosili nám staré letáky. Ty jsme vázali do balíků a vážili.
Za každý balík děti dostaly razítko na vyrobenou tabuli v šatně. Celkem jsme
nasbírali 170 kg papíru. Výtěžek ze sběru využijeme pro potřeby dětí.
S dětmi jsme se zapojili do oslav Dne Země. V okolí MŠ děti podle svých
možností pomohly vyčistit trávu od odpadků, které jsme sbírali do pytlů. Před MŠ
jsme křídami nakreslily obrázky.
Na konci dubna jsme se s předškoláky ze Včeliček vypravili na koncert ZUŠ
Strážnice. Děti si vyzkoušely, jaké to je cestovat linkovým autobusem. Získaly tak
nové zkušenosti, protože většina z nich se nyní již s rodiči přepravuje auty. Na
koncertě si poslechly, co se již za tento školní rok naučili jejich starší kamarádi ve
zpěvu, hře na klavír, na houslích, kytaře, dechových

nástrojích i na cimbále.

S nástroji se také lépe seznámili a upřesnili si jejich názvy. Děti si z této cesty odnesly
pěkné zážitky a někteří se již do hudební školy na příští školní rok přihlásili.
V jarních měsících jsme se v MŠ připravovali na Školní akademii. Děti v obou
třídách pod vedením učitelek nacvičovaly program na vystoupení a tvořily dárečky
pro maminky. Letos to byly rámečky na fotografie, které si děti zdobily nalepováním
drobných tvarů. V Beruškách si děti nacvičovaly tanec krokodýlů, ke kterým si s p.
učitelkami vytvořili originální masky. Divákům zatančily při písničkách „Chňapík –
maličký krokodýl“ a „Máme doma obludu.“ Ve Včeličkách jsme pro vystoupení
zvolily cvičení s padákem k písničkám Petra Skoumala „Kolik je na světě očí“ a
„Když jde malý bobr spát.“ Protože děti zaujal přílet čápů do vesnice, přidali jsme
ke cvičení ještě píseň o čápech, kterou si děti velmi oblíbily. Obě tato vystoupení byly
součástí programu s názvem Toulavá kamera. Z důvodu deštivého počasí a velkého
ochlazení jsme představení a školní akademii uskutečnili v tělocvičně ZŠ.
Děti se od jara velmi těšily na předplaveckou výuku. Tuto nám pro
předškoláky zajišťuje Plavecká škola Ratíškovice. Protože krytý bazén v Hodoníně je
v rekonstrukci, jezdili jsme s dětmi do náhradních prostor, a to do nového
relaxačního bazénu v prostorách denních lázní v Hodoníně.
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Na konci května jsme jeli na výlet do zámku v Miloticích. Po převléknutí do kostýmů
byly děti poučeny o tom, jak se mají chovat a pohybovat. Prohlédly si zámecké
interiéry.
Při prohlídce interiérů si děti mohly prohlédnout, jak vypadaly všední dny na
milotickém zámku za jeho posledních majitelů rodiny Seilermů.
V době zápisu do MŠ se konal den otevřených dveří pro děti, které se mohly se
svými rodiči podívat do her ve třídách jejich starších kamarádů. Pro přijaté děti se
dvakrát

během června

odpoledne konala Miniškolička. Paní učitelka Hana

Matějíčková a Mgr. Michaela Janečková připravily pro děti program s hrami, ve
kterých se nově přijaté děti seznamovaly mezi sebou navzájem, s prostředím MŠ ,
s jejími pravidly a hračkami ve třídách.
Ke Dni dětí jsme pro děti uspořádaly Pohádkovou zahradu. Paní učitelky pro
děti připravily několik stanovišť u obrázků s pohádkovými postavami, kde si děti
průběžně plnily

úkoly. Skládaly čertovské puzzle, přecházely přes lávku mezi

krokodýli, skákaly v pytlích , přenášely lodě atd. To vše za povzbuzování ostatních
kamarádů. Za jejich velké snažení dostaly Brumíky od Sdružení rodičů a ke Dni dětí
i nové hračky do třídy z prostředků MŠ.
V červnu naši MŠ opustí 8 předškoláků. Děti se do školy všichni moc těší a se školou
se seznamují pomocí projektu S úsměvem do školy. Postupně navštěvují ve
vyučování v ZŠ Sudoměřice své starší kamarády a prožijí s nimi vyučovací hodiny ve
škole i v družině.
V závěru školního roku jsme rozšířili nabídku didaktických her. Je to
například hra Barevní motýlci, Roztřiď tvary, Řekni mi, nouzová situace, … Pro
mladší děti v 1. třídě hru – Roztřiď tvary, a další. Protože v MŠ nám zůstávají 4 děti
s OŠD, zakoupili jsme hru na rozvoj početních představ – Najdi a spočítej.
S předškoláky jsme se rozloučili

na „Kolečku“ 24. 6. Děti přítomným rodičům

přednesly pásmo básní s písničkami.
Prázdninový provoz byl v MŠ od 1. - 22. 7. 2016.
Závěr: MŠ se dále rozvíjí podle stanovených cílů a dlouhodobých záměrů
stanovených v ŠVP předškolního vzdělávání Poznáváme svět a sebe se skřítky
duhového stromu. V mateřské škole je dobré sociální klima.
Jarmila Ševelová, vedoucí učitelka MŠ
Zpracovala: Jarmila Ševelová, vedoucí učitelka MŠ

Datum: 31. 8. 2016

Razítko a podpis ředitele
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