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Výroční zpráva
školy
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V Sudoměřicích dne 28. srpna 2017

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. Ve třídě v přízemí žáci využívají sedm počítačů, které vzhledem ke stáří
postupně odměňujeme. Školní družina je vybavena dataprojektorem a plátnem.
Díky podpoře zřizovatele škola na jaře zakoupila nové ICT - informační a
komunikační technologie.

3PANEL,

což je mobilní dotyková

motorickým nastavením výšky i rotace.

obrazovka

s

Interaktivní obrazovky přináší do

vzdělávání prostředek, který umožní zajistit vyšší efektivitu výuky. Dále byla
zakoupena iZÁKLADNA s 15 tablety. Tablety jsme již

využili při povinném

Ověřování výsledků žáků 5. ročníku ZŠ v termínu od 9. do 26. května 2017, které
provedla Česká školní inspekce. Zapojeno bylo 3 697 základních škol a víceletých
gymnázií, v nichž žáci 5. ročníku řešili trojici testů. Toto vybavení výuku nejen
zefektivňuje, ale činí ji také zajímavější, názornější a zábavnější.
Do mateřské školy byl zakoupen 3BOX, který umožňuje jedinečnou
variabilitu interaktivní výuky.
Během přestávek tráví děti svůj čas na chodbách, za příznivého počasí na
školním dvoře. V loňském roce byl položen nový povrch na hřišti. Součástí školní
družiny je i kuchyňka, ve které si žáci připravují své vlastní pokrmy v rámci projektů
podporující zdravý životní styl.
O prázdninách byla provedena nutná rekonstrukce elektroinstalace ve
sborovně základní školy a sborovna byla vybavena novým nábytkem s velkým
množstvím úložných prostorů. Novým nábytkem byl vybaven také kabinet v 1.
patře MŠ.
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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.

2. Školní rok 2016/2017
Školní rok

Počet tříd

2016/2017
Malotřídní ZŠ

Počet

Počet žáků

Průměrný počet žáků

ročníků
4

na třídu

5

1.pol. 63(+1*)

17

2.pol. 62(+1*)

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

Počet žáků v 1. ročníku: 6
ve 2. ročníku:

18

ve 3. ročníku:

15 (od 30. 5. 2017 14 žáků – přestup žáka z důvodu stěhování)

ve 4. ročníku:

12 (+1*)

v 5. ročníku:

12

Učitelé v přepočtených úvazcích: 4,50
* 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
2. Údaje o spolku Rodiče dětem z.s. při škole
Registrace

2004

Zaměření

Mimoškolní činnost

Kontakt

Marian Kočiš

606 336 217

m.kocis@centrum.cz
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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

cizí

15

33

žáci
921

ŠJ - úplná

1

108

6. Počet pracovníků školního stravování
Fyzické osoby

3

Přepočtení na plně zaměstnané

3

7. Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD

počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD

celkem

1

30

počet vychovatelů ŠD
fyz.
přepoč.

1
0,87

Z činnosti školní družiny :
Školní družinu začalo ve školním roce 2016/2017 navštěvovat 28 žáků. Během
školního roku se několik dětí odhlásilo a naopak některé se přihlásily. Úplata za celý
školní rok činila finanční částku 28.600,- Kč. Peníze byly použity na nákup tavných
pistolí, náplní do tavných pistolí, vybavení do kuchyňky ŠD a sportovních potřeb –
míče, švihadla a pěnových oštěpů. Dále bylo zakoupeno 16 ks stavebnic Lega a 2 ks
stolních her. Dokoupily se nové panenky a veškeré vybavení do domečku pro

5

panenky. Další peníze byly použity na drobné výdaje ve výtvarné a pracovní
činnosti.
Celoroční tématický plán výchovně vzdělávací práce školní družiny má tento rok
název „Cestou za poznáním“. Jednotlivé měsíce mají témata, která se prolínají
v různých odvětvích.
Září: „Rodina a kamarádi“ - zaměřili jsem se na rodinu a vztahy v rodině.
Říjen: „Barevný podzim“ - využití barev podzimu, přírodnin ve Vv a Pč.
Listopad: „Tvoříme a vyrábíme“ - výrobky na vánoční jarmark. Soutěže: v pexesu,
v přeskocích přes švihadlo.
Prosinec: „Vánoční čas“ -

atmosféra Vánoc, vánoční zvyky a koledy, vánoční

výrobky. Uspořádání sbírky pro pejsky z hodonínského útulku.
Leden: „Člověk a jeho zdraví“ - zdravé svačiny, zdravý životní styl. Prevence úrazů
a úrazy dětí.
Únor:

„Hrajeme si, dovádíme“ -

maškarní ples ve spolupráci s Rodičovským

sdružením při ZŠ a MŠ Sudoměřice. Soutěže: Piškvorky a Člověče nezlob se.
Březen: „Kniha je můj kamarád“ - četba z oblíbených knih, ilustrace ke knihám.
Duben: „Svátky jara“, jaro se prolíná ve všech činnostech – jarní dekorace, vyprávění
o mláďatech a jarní rostliny. Zásady bezpečnosti jízdy na kole a základní vybavení
kola.
Květen: „Naše zlatá maminka“ - básničky o mamince, co pro nás maminka znamená.
Účast na výtvarné soutěži na téma: „Jeden den v životě hasiče“. Soutěž v přeskocích
přes švihadlo.
Červen: „Ve zdravém těle zdravý duch“ – na Den dětí soutěže ve čtyřech
disciplinách. Bezpečnost dětí o prázdninách. Projekt „S úsměvem do školy“.

Zhodnocení a závěr:
ŠD během školního roku plnila úkoly Celoročního tématického plánu výchovně
vzdělávací práce ŠD. Většina cílů byla úspěšně splněna. Je potřeba zapracovat na
rozvoji slovní zásoby dětí a zdravení dospělých lidí. Denně dětem vštěpuji toto
základní pravidlo, přesto se mi to u některých dětí nedaří realizovat. V minulém roce
se nám nepodařilo uskutečnit akci „Beseda s policisty“ z důvodu mé nemoci. Tato
beseda bude přesunuta na příští školní rok. Jinak se nám podařilo uskutečnit hodně
soutěží ve sportovním klání, které nebyly plánované.
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Během školního roku jsme neřešili žádné závažné přestupky dětí. Drobné prohřešky,
jako jsou nevhodná slova, odmlouvání, drobné roztržky mezi dětmi jsme řešili
okamžitě při předání dětí rodičům.
V průběhu školního roku jsme přispěli již třetím rokem Hodonínskému útulku pro
pejsky. V rámci charitativní akce „Podané ruce Lukáškovi“ jsme nasbírali téměř tři
plné pytle plastových vršků pro Lukáška Ondrušku s akutní leukémií. Víčka byla
předána na Městském informačním centru v Uherském Hradišti.
V Sudoměřicích 27. 6. 2017

Hadašová Alexandra
vychovatelka ŠD

8. Organizace školního roku
1. pololetí: Začátek 1. září 2016
Konec 31. 1. 2017
2. pololetí: Začátek 1. 2. 2017
Konec 30. 6. 2017
Prázdniny: Podzimní 26. a 27. 10. 2016
Vánoční 23. 12. 2016 až 2. 1. 2017
Pololetní 3. 2. 2017
Jarní 13. 3. – 19. 3. 2017
Velikonoční 13. a 14. 4. 2017
HLAVNÍ 1. 7. až 1. 9. 2017
Pedagogické rady: 1. Přípravný týden 31. 8. 2016
1. čtvrtletí 22. 11. 2016
1. pololetí 24. 1. 2017
3. čtvrtletí 18. 4. 2017
4. čtvrtletí 20. 6. 2017
Rozšířená pedagogická rada ZŠ Strážnice, Školní 8. 6. 2017
Schůzky rodičů s učiteli školy:

20. 9. 2016
24. 11.2016
18. 4. 2017
13. 6. 2017 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Schůzky Školské rady: 6. 10. 2016 a 24. 4. 2017
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Mimořádné volno ředitele školy: 18. 11. 2016
Zápis do 1. ročníku škol. roku 2017/2018

11. 4. 2017

Zápis do MŠ na školní rok 2017/2018
Plavecký výcvik 1.,2. a 3. ročníku

11. 5. 2017

10. 1. -23. 3. 2017

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, školnnice, topič), školní jídelna
(vedoucí školní jídelny a kuchařky) a mateřská škola (vedoucí učitelka MŠ, další ped.
pracovníci, provozní pracovníci na úseku MŠ - školnice, topič).
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
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Třídní učitelé ZŠ
Učitelé ZŠ
Učitelé MŠ
Vychovatelka ŠD
Školnice
Vedoucí školní jídelny
Kuchařky
Hospodářka školy
Topič
Členění funkcí a pracovních zařazení podle provozních úseků:
1) výchovně vzdělávací úsek ZŠ je tvořen
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 školnice
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
*Pozn.: Topič pro ZŠ i MŠ po do dobu topení- dohoda
1.

Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. - ZŠ
MŠ

ZŠ

ŠD

Celkový počet pedagogických pracovníků

4/4

5/4,5

1/0,87

Z toho odborně a ped. způsobilých

4/4

3/5

1/0,87

1. pol.

4/5* 2. pol.

* Pedagogická pracovnice, která úspěšně dokončila prezenční studium.
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2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17 nastoupili
na školu: 1
3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17 nastoupili na
školu: 0
4. Počet učitelů bez odborné kvalifikace, kteří ve školním roce 2016/17 nastoupili na
školu: 1
5. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17 odešli ze školy:
0
6. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17 nastoupili do
pracovní neschopnosti: 0 (ZŠ)
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

16

Počet učitelů ZŠ

5

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 2016 do ledna 2017

Pedagogičtí
pracovníci

Funkce

Mgr. Hana Veselá Ředitelka

Úvazek

Stupeň

Aprobace

vzdělání

1,0

VŠ

1.- 5. r. ZŠ

Učitelka ZŠ

1,0

VŠ

1. – 5.r. ZŠ

Učitelka ZŠ

1,0

VŠ

1. – 5.r. ZŠ

Učitelka ZŠ

1,0

VŠ

Učitelka ZŠ

0,5

VŠ

OV, učitel všeobecně
vzdělávacích předmětů pro pro
2. stupeň
1.–5.r. ZŠ + spec. pedagogiky,
dokončení studia v lednu 2017

Alexandra

Učitelka ZŠ

0,09

SŠ

Hadašová

Vychovatelka 0,87

školy
Mgr. Ludmila
Foltýnová
Mgr. Šárka
Daňková
Mgr. Jitka
Křenková
Mgr. Tereza
Orságová
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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

Janečková
Hana
Matějíčková
•

Údaje o pedagogických pracovnících od února 2017 do června 2017

Pedagogičtí
pracovníci

Funkce

Mgr. Hana Veselá Ředitelka

Úvazek

Stupeň

Aprobace

vzdělání

1,0

VŠ

1.- 5. r. ZŠ

Učitelka ZŠ

1,0

VŠ

1. – 5.r. ZŠ

Učitelka ZŠ

1,0

VŠ

1. – 5.r. ZŠ

Učitelka ZŠ

1,0

VŠ

OV, učitel všeobecně
vzdělávacích předmětů pro pro
2. stupeň, přijata na rozšiřujícího
studia pro získání kvalifikace
učitele 1. stupně

Učitelka ZŠ

0,5

VŠ

1.–5.r. ZŠ + spec. pedagogiky,
dokončení studia v lednu 2017

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

školy
Mgr. Ludmila
Foltýnová
Mgr. Šárka
Daňková
Mgr. Jitka
Křenková

Mgr. Tereza
Orságová

Janečková
Hana
Matějíčková
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•

Věkové složení učitelů ZŠ

Věk

Učitelé
Muži

Ženy

do 35 let

0

1

35-50 let

0

3

nad 50 let

0

1

Pracující důchodci nepobírající důchod

0

0

Pracující důchodci pobírající důchod

0

0

Celkem

0

5

Muži

Ženy

do 35 let

0

1

35-50 let

0

2

nad 50 let

0

1

Pracující důchodci nepobírající důchod

0

0

Pracující důchodci pobírající důchod

0

0

Celkem

0

4

•

Věkové složení učitelů MŠ

Věk

•

Učitelé

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
Název kurzu

Počet pracovníků

Školní poradenské pracoviště v praxi

2

Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni ZŠ

1

Gramatické učivo činnostně ve 2. ročníku

1

Výuka dopravní výchovy na základní škole I

2

Teaching English

1

Příklady dobré praxe - ŠD

1

Práce s krásnou literaturou v praxi

1

Školský zákon-změny a úpravy

1

Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení se SPU a

2

SPCH
Rozvoj čtenářská gramotnosti na 1. stupni ZŠ

1

Společné vzdělávání ve školní praxi

5

Učím (se) rád v 1. třídě

1
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•

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
Název kurzu

Počet pracovníků

Kompetence ředitele MŠ se zaměřením na správní řízení a

1

pracovněprávní oblast
Neurotické projevy u předškolních a mladších školních dětí

1

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

1

Čtenářská pregramotnost

2

Matematická pregramotnost

1

Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí- primární logopedická

1

prevence
•

Údaje o dalším vzdělávání nepedagogických pracovníků
Název kurzu

Počet
pracovníků

Vybrané problémy z hospodaření příspěvkových organizací základní kontrolní mechanismy a kalkulace cen a nákladů
v doplňkové činnosti, registr smluv
Peněžní fondy v příspěvkových organizacích

1

Účetní závěrka

1

Účetnictví a daně u příspěvkových organizací v roce 2017,
rozpočet příspěvkové organizace od roku 2017
Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích

1
1

Aby dětem ve škole chutnalo

1

Souhrn hygienických předpisů pro školní jídelny

1

Školení pracovníků ŠJ

1

Hygienické minimum pro pracovníky ve stravovacích službách

1

Preventista PO

2

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

Počet

Prospělo s

žáků

s vyznamenáním bez

Neprospělo Opakují

Prospělo

1.
6
6
2.
18
17
3.
15 (14*)
14
4.
12
10
5.
12
11
Celkem za I.
6.
7.
8.
9.
Celkem za II.
Celkem za školu
62*
58
* 30. 5. 2017 přestup žáka na ZŠ a MŠ Žarošice

0
1
0
2
1

-

-

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

5486

87,07

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 2016/17

Počty přijatých žáků

Gymnázia

SOŠ SOU

4 leté

6 leté

8 leté

studium

studium

studium

0

0

4

14

-

-

Konzerv.

-

6. TESTOVÁNÍ
Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterém bylo ve školním roce 2016/2017
(v termínu od 9. do 26. května 2017) provedeno výběrové zjišťování výsledků žáků
na úrovni 5. ročníku ZŠ prostřednictvím inspekčního systému elektronického
testování (InspIS SET).
7. Účast v soutěžích
•

Zapojení do matem. soutěže Pythagoriáda, Klokan, Cvrček

•

Oblastní soutěž mladých cyklistů

•

Výtvarná soutěž celorepubliková–Brontosaurus- 1. místo

•

Zpěváčci Strážnicka

•

Soutěž O věneček z rozmarýnu Fanoša Mikuleckého

•

Recitační soutěž ve spolupráci se ZŠ Petrov

•

Okresní soutěž mladých recitátorů

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

Provedené kontroly ze strany České školní inspekce /datum, typ provedené
kontroly/ NEKONALA SE

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

20

0

O odkladu povinné školní docházky podle § 37

3

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

17

0

Přestup na jinou školu

0

0

Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok

17

0

Počet žáků u zápisu do 1. ročníku pro rok
2016/2017
Rozhodnutí ředitele

§ 37

2017/2018
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VI.

Prevence sociálně patologických jevů
Zhodnocení prevence za škol. roku 2016/2017
1. čtvrtletí
Mezi uskutečněné akce 1. čtvrtletí tohoto školního roku patřily: Dopravní
výchova, informační schůzka s rodiči, představení kouzelníka v ZŠ Petrov, Drakiáda
a zejména Projekt Mezilidské vztahy (Den otevřených dveří, výstava Podzimníků,
ochutnávka podzimních dobrot a tvořivé dílničky pro rodiče a děti v tělocvičně ZŠ),
jehož součástí bylo také Listování s herci Lukášem Hejlíkem a Petrou Bučkovou
(scénické čtení z knihy Eliáš a babička z vajíčka od Ivy Procházkové). K přípravám na
tento projekt patřilo domácí tvoření Podzimníků s rodiči, tvoření výrobků na malý
jarmark a dekorací do tělocvičny. Mezi další akce patřil také Strašidlácký den –
tematický den v převlecích plný hravých úkolů, výukový program „Mravenci“ pro 1.
– 2. ročník a „Půda“ pro 3. – 4. ročník vedený instruktory CHKO Bílé Karpaty,
Vánoční focení, Pedagogická rada a Individuální třídní schůzky ve trojici (rodič, žák,
učitel). V rámci recyklohraní proběhl sběr vybitých baterií a starých
elektrospotřebičů, svoz elektro popelnice a krabice s bateriemi. Žáci prvního ročníku
se zapojili do vyhlášeného úkolu Recyklohraní - pátrali po místech v Sudoměřicích,
kde je možné odevzdat vybité baterie. Děti byly seznámeny se tříděním některého
odpadu, ve kterém se nejčastěji chybuje. Např. stříbřité obaly od sušenek či chipsů,
papírové kapesníky, utěrky, ubrousky, roličky od toaletního papíru, proložky na
vajíčka, stará CD, DVD, léky, hliníková víčka a další. V rámci prevence jsme s dětmi
na komunitním kruhu na základě přečtené ukázky z knihy debatovali o tom, jak se k
sobě chovat, co je šikana a co není.
2. čtvrtletí školního roku 2016/2017 se neslo v duchu kulturních akcí. Kromě
připravených Adventních dílen ve školní jídelně (24. 11.) jsme s dětmi na navštívili
obecní knihovnu (28. 11.), navštívili jsme strážnický Skanzen pořad „Radujme se,
veselme se“(29.11.). K dalšímu výukovému programu patřil také interaktivní
hudební program Stařenka Morava vypráví (20.12.), kde se děti formou vyprávění a
hrou na nástroj seznámili se starými lidovými hudebními nástroji a se životem našich
předků na Moravě. 21. 12. vystoupily děti Mateřské a Základní školy při Zpívání u
Stromečku v Sudoměřicích. Součástí vystoupení bylo i divadlo dramatického
kroužku, pásmo koled pěveckého kroužku Flašinet a malý vánoční jarmark. 14. 1. se
uskutečnil školní ples s předtančením žáků 5. ročníku. Uzavření 1. pololetí proběhlo
na Pedagogické radě dne 24. 1. V rámci komunitních kruhů byli žáci poučeni o
zvýšené hygieně vzhledem k rozšíření žloutenky v okrese. Oceněni byli všichni, kteří
se zapojili do sběru vybitých baterií a vysloužilých elektrospotřebičů. Nebylo
uděleno žádné výchovné opatření. Pochvalu ředitele školy dostali žáci 5. ročníku Jan
Janeček, Veronika Miklová a Markéta Nogová za účast na okresním kole
Matematické olympiády v Hodoníně.
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3. čtvrtletí školního roku 2016/2017 jsme zahájili návštěvou filmového představení v
kině ve Veselí nad Moravou a komunitním kruhem, kde jsme shrnuli a vyhodnotili
první pololetí tohoto školního roku. V únoru ve škole proběhl projekt Zdraví dětem,
kde školená lektorka seznámila děti na základě interaktivního programu se základy
zdravého stravování. Děti měly možnost potraviny třídit, pracovat s letáky potravin
a tvořit z nich plakát a dělit se o své vlastní zkušenosti. V tomto měsíci proběhlo také
školní kolo recitační soutěže, jehož vítězové se pak v březnu zúčastnili okresního
kola v Hodoníně. Vzhledem k nemocnosti vítězů školu reprezentovali náhradníci –
Markéta Nogová a Julie Grossmannová. Pro děti velmi poutavou a relaxační akcí v
březnu byla Písečná animace, kde za příjemné a klidné atmosféry vznikaly obrázky v
písku, které byly promítány na plátně. Všechny děti si tuto techniku mohly
vyzkoušet. Měsíc březen patřil také návštěvě místní knihovny, kde byly pro žáky
připraveny hravé úkoly k seznámení s Janem Ámosem Komenským u příležitosti
Dne učitelů. K recitaci jsme se vrátili ještě na konci března, kdy byli pozváni nejlepší
recitátoři ze školního kola z malotřídních škol z okolí na soutěž do Základní školy v
Petrově. Naše škola získala tři ocenění. V březnu byla uzavřena charitativní sbírka
Život dětem s celkovou vybranou sumou 845,- Kč. V dubnu se uskutečnily
keramické dílny s Mgr. Marií Flašarovou, kde si děti připravily dárečky pro
maminky. Pro 3. -5. ročník proběhla Dopravní výchova – testování a jízda na kole. 4.
a 5. ročník se zapojil v rámci výtvarné výchovy do výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo
ekologické hnutí Brontosaurus, a do úkolu z recyklohraní, ve kterém žáci vyráběli
větrník. 3. čtvrtletí bylo zakončeno Pedagogickou radou 18. 4. a Třídními schůzkami
s rodiči 19. 4. Za toto čtvrtletí bylo uděleno napomenutí třídního učitele Tomášovi
Podrazilovi ze 3. třídy za nevhodné chování ke spolužákům a Petrovi Horákovi ze 4.
třídy důtka třídního učitele za opakované nerespektování pokynů vyučujících,
vyrušování ve vyučování a neplnění zadaných úkolů.
Během 4. čtvrtletí proběhla řada projektů a kulturních akcí. Celá škola se zúčastnila
divadelního představení ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, kde jsme
shlédli pohádku Květuška, zahrádka a babice Zimice (Špalíček veršů a pohádek). K
dalším kulturním akcím patřil také výchovný koncert ve Strážnici, který škola
koncem dubna navštívila. V tomto měsíci také proběhl projekt Den Země, který si
formou pracovních listů, zajímavostí a her každá třída zpracovala. K tomuto projektu
patřil také úklid hřišť v obci, který byl realizován v rámci pracovních činností
(vzhledem k nepříznivému počasí). V květnu proběhla matematická soutěž
Pythagoriáda pro 5. ročník, kde se výborně umístili Markéta Nogová (4. místo) a Jan
Janeček (5. místo). Důležitou reprezentativní akcí byla Školní akademie, kde
vystoupily se svým programem jednotlivé třídy MŠ, ZŠ a některé zájmové kroužky.
Konec května byl věnován projektům Bílé Karpaty (4.a 5. ročník) a současně projekt
Občan a Obec pro žáky 1., 2. a 3. ročníku. Začátek června patřil oslavě Dne dětí, který
jsme zrealizovali formou sportovního dopoledne s hostem Základní školou Petrov.
Společně jsme si zahráli vybíjenou, fotbal, proběhly také soutěže ve skoku přes
švihadlo, přetahování lanem a hodu na cíl. Velmi vydařený a dětmi velmi pozitivně
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hodnocený byl také školní výlet do Permonia do Oslavan. V tomto měsíci jsme také
ocenili děti, které reprezentovaly naši školu v některých soutěžích: Markéta Nogová
a Jan Janeček (Pythagoriáda), Veronika Miklová (výtvarná soutěž 1. místo), Zuzana a
Šárka Janečková (pěvecká soutěž), Tereza Marková, Julie Glöcklová, Denis Ivánek a
František Kýr (Dopravní soutěž). Konec školního roku tradičně uzavře Zahradní
slavnost, kde budou pasováni předškoláci na školáky a kde se rozloučíme s 5.
ročníkem. V oblasti prevence byli žáci poučeni a informováni o nebezpečné hře
Modrá velryba, která se může šířit prostřednictvím mobilních telefonů či facebooku.
Dětem byla vysvětlena možná rizika zapojení se takovéto či podobné hry a důrazně
řečeno v případě nejistoty obrátit se na rodiče či učitele, a hru si prověřit, než se do ní
pustí.
28. června 2017

Mgr. Šárka Daňková

Část VII.
Další údaje o aktivitách a prezentaci školy
Ve škole proběhla výuka nepovinného předmětu náboženství, které se zúčastnilo 28
žáků.
Mezinárodní spolupráce navázána nebyla.
Aktivity školy:
Září
•
•
•
•
•
•

1. 9. 2016 v 8.30 hod.
Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017
v tělocvičně školy
8. 9. 2015 Dopravní výchova 3., 4. a 5. ročník
13. 9. 2016 Slavnostní zahájení provozu opraveného školního hřiště
20. 9. 2016 Společná schůzka rodičů dětí ZŠ
27. 9. 2016 Kouzelník Valdini v KD v Petrově
29. 9. 2016 Drakiáda

Říjen
•
•
•

6. 10. 2016 Schůzka Školské rady
20. 10. 2016 Projekt Mezilidské vztahy, dopoledne- Den otevřených dveří,
odpoledne- Podzimní dostaveníčko, Výstava Podzimníků a Podzimníčků
LISTOVÁNÍ společně s Lukášem Hejlíkem a Petrou Bučkovou, kteří
představili knížku Eliáš a babička z vajíčka, jejíž autorkou je Iva Pazderková

Listopad
•
•

4. 11. 2016 Strašidlácký den
8. 11. 2016 CHKO Bílé Karpaty- 1. a 2. ročník-výukový program „Mravenci“
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•
•
•
•

11. 11. 2016 CHKO Bílé Karpaty- 3.- 5. ročník výukový program „Půda žije!“
24. 11. 2016 Schůzky s rodiči (možno ve trojici rodič+ žák + vyučující)
28. 11. 2016 Besedy v místní knihovně s paní knihovnicí
29. 11. 2016 „Radujme se, veselme se“ - Skanzen Strážnice

Prosinec
•
•
•
•

5. 12. 2016 Mikulášská nadílka (spolupráce se Spolkem „Rodiče dětem“)
20. 12. 2016 Hudební výukový program „Stařenka Morava vypráví“
21. 12. 2016 Zpívání u stromečku
22. 12 . 2016 Vánoční nadílky ve třídách, Komunitní kruh

Leden
•
•
•

14. 1. 2017 Ples školy (Spolek Rodiče dětem z.s.)
31. 1. 2017 Výpis z Vysvědčení
31. 1. 2017 Kino Morava Veselí nad Moravou Anděl Páně 2

Únor
•
•
•
•
•

Opětovné získání certifikátu Rodiče vítáni
1. a 2. 2. 2017projektové dny „Zdraví dětem“
Karneval ŠD v tělocvičně
9. 2. 2017 Sněhulácký den – 1. ročník
13. 2. 2017 Recitační soutěž –školní kolo

Březen
•
•
•
•

6. 3. 2017 Písečná animace
23. 3. 2017 Návštěva u koní – 1. ročník
27. 3. 2017 Besedy v knihovně s paní knihovnicí
28. 3. 2017 Recitační soutěž žáků spolupracujících malotřídních škol v
kulturním centru Obce Petrov

Duben
• 10. 4. 2017 Keramická dílna pod vedením p. Flašarové (DDM Strážnice)
• 11. 4. 2017 Zápis do 1. třídy ZŠ
• 12. 4. 2017 Uctění památky obětem II. Světové války- s Obcí Sudoměřice
• 18. 4. 2017 Individuální schůzky s rodiči
• 19. 4. 2017 Den Země – spolupráce s Obcí Sudoměřice
• 21. 4. 2017 Slovácké divadlo Uherské Hradiště- divadelního představení O
Květušce, zahrádce a babici Zimici
• 25. 4. 2017 Výchovný koncert ZUŠ Strážnice
• 28. 4. 2017 Čarodějnické dopoledne
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Květen
•
•
•
•
•
•

15. 5. 2017 Pythagoriáda – okresní kolo v Hodoníně
19. 5. 2017 Dopravní soutěž- okresní kolo
21. 5. 2017 Školní akademie 2017
24. 5. – 25. 5. 2017 Projekt „Bílé Karpaty na vlastní oči“(4. a 5. ročník)
24. 5. 2017 Projekty VODA a OBČAN (1. - 3. ročník)
25. 5. 2017 Projekt Obec Sudoměřice (1. - 3. ročník)

Červen
• 2. 6. 2017 Sportovní den dětí se ZŠ Petrov
• 7. 6. 2017 Výlet Permonium Oslavany
• 13. 6. 2017 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
• 27. 6. 2017 Pěší výlet na Výklopník Baťova kanálu
• Projekt „S úsměvem do školy“ (pro předškoláky)
• 28. 6. 2016 Pěší výlet na Výklopník Baťova kanálu
• 29. 6. 2017 Rozloučení s předškoláky a páťáky
• 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 2017

•

Veřejná vystoupení zájmových útvarů –občánků apod., Mažoretky- a žáci 4.5.
ročníku na plese školy, Rozloučení s předškoláky a páťáky

•

Prezentace školy ve školním časopise, webových stránkách, místním
zpravodaji

•

Účast v soutěžích

•

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
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•

s SK Sudoměřice

•

s obcí Sudoměřice

•

se ZŠ a MŠ Petrov

•

se ZŠ a MŠ Radějov

•

se ZŠ a MŠ Louka

•

se ZŠ a MŠ Kněždub

•

se ZŠ Tvarožná Lhota

•

s MŠ Tvarožná Lhota

•

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

14

Paletka

1

12

Hudební školička

1

12

Folklorní kroužek

1

31

Sportovní kroužek

1

13

Turistický kroužek

1

28

Dramatický kroužek

1

6

Hravá angličtina

2

15

Veselá flétnička MŠ

1

14

Mažoretky

1

14

Flašinet

1

5

Školní časopis

1

9

Ve školním roce navštěvovalo zájmové útvary školy 173 dětí a žáků.
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Část VIII.
Zhodnocení a závěr
Školní rok 2016/2017 byl opět bohatý jak na školní tak na mimoškolní činnost.
Školu navštěvovalo v prvním i ve druhém pololetí 63, (+ jedna žákyně zapsaná
podle § 38, odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.), 30. května 2017 se však jeden žák
odstěhoval a přestoupil na jinou školu.
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 listopadu 2016 získala naše škola dotaci ve výši 449 726,- Kč pro realizaci
projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003982 s názvem MODERNÍ VÝUKA podpořený
z výzvy OP VVV MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Realizace projektu je stanovena na období od 1.
2. 2017 do 31.11.2019. Projekt je zaměřen na: osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, na
společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních aktivit a mimoškolních
aktivit. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně
usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v
klíčových kompetencích a sociální integrace . Tento projekt je spolufinancován EU.
Naše škola se i v tomto školním roce snažila 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 přehled účastí v dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických
pracovníků.
Díky podpoře zřizovatele škola na jaře zakoupila nové ICT - informační a
komunikační technologie. 3PANEL, což je mobilní dotyková obrazovka s
motorickým nastavením výšky i rotace. Interaktivní obrazovky přináší do
vzdělávání prostředek, který umožní zajistit vyšší efektivitu výuky. Dále byla
zakoupena iZÁKLADNA s tablety. Tablety jsme již
využili při povinném
Ověřování výsledků žáků 5. ročníku ZŠ v termínu od 9. do 26. května 2017, které
provedla Česká školní inspekce. Zapojeno bylo 3 697 základních škol a víceletých
gymnázií, v nichž žáci 5. ročníku řešili trojici testů.
Do mateřské školy byl zakoupen 3BOX, který umožňuje jedinečnou
variabilitu interaktivní výuky.
V měsíci květnu proběhlo také opětovné testování u žáků 3. ročníku, opět se
společností SCIO. Žáci třetího ročníku testovali v oblastech ČJ, M, AJ, Prvouka.
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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 celorepublikové výtvarné soutěže, kterou
zorganizovalo Hnutí Brontosaurus na téma „Poradíte planetě?“ ve které získala
Veronika Miklová, žákyně 5. ročníku 1. místo.
Akce a činnosti byli pro děti zajímavé, obohacující a přínosné.
Školní rok jsme zakončili 30. 6. 2017 rozdáním Vysvědčení. Opustilo nás 12 žáků pátého
ročníku. Čtyři žáci nastoupí na osmileté studium Purkyňova gymnázia ve Strážnici a
ostatních osm na spádovou základní školu ZŠ Strážnice, Školní. K 1. 9. 2017 přestoupí
žákyně druhého ročníku na ZŠ Školní, Strážnice.
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 28. srpna 2017
Mgr. Hana Veselá
Ředitelka školy

Zpráva byla projednána a schválena Školskou radou 19. října 2017
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Příloha č. 1
Mateřské školy
ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2016-2017
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/
e/
f/
g/
h/
ch/
i/

Jméno vedoucí učitelky
Telefon
Kapacita školy (dle výpisu ze sítě)
E – mailová adresa:
Provoz školy (od - do):
Provoz jednotlivých tříd (od - do)

Jarmila Ševelová
518 335 224
54
mssudomerice@seznam.cz
6.30 – 16.00
1. tř. 6. 30 – 16. 00
2. tř. 6. 30 - 16. 00
Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole:
Spolek „Rodiče dětem“ z.s.

Školní rok
2016/ 2017

Počet
tříd

tř. standardní 2

Celkový Průměr Průměr
počet
počet
počet
dětí
dětí na dětí na
jednu učitele
třídu

54

27

13, 5

54

27

13, 5

tř. speciálnílogo
tř.speciálníjiné
tř. internátní
Celkem

2
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Prům.
docházka
v %

Poče
t dětí
dle
zák.
271/2
001
Sb.n
a
4
hod.

Celkový počet dětí
zaměstna- nezam.
ných
matek
matek
nebo
matek
na mat. a
rodič.
dovolené

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 začali prvním

rokem

pracovat podle ŠVP

s názvem „Poznáváme svět a sebe se skřítky duhového stromu.“ Náš ústřední motiv
ŠVP zůstal z minulého období nezměněný, pouze jsme provedli inovaci podmínek
vzdělávání a stanovili jsme si v něm nové krátkodobé i dlouhodobé cíle na období 1.
9. 2016 – 30. 6. 2019.
V mateřské škole děti mohly během školního roku navštěvovat kroužek Flétna
a taneční kroužek Sudomírek, které se konaly v odpoledních hodinách.
Ve třídách byla u dětí prováděna preventivní logopedická péče na základě
logopedického vyšetření, které u dětí v listopadu provedla Mgr. Alena Horáková
z SPC Brno.
Na začátku roku 2017 jsme se společně se Základní školou zapojili do projektu
„Moderní výuka“ z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Velmi se
nám osvědčila oblast Sdílení zkušeností. V rámci tohoto projektu jsme navštěvovali
Mateřské školy v našem okolí ., které jsou rovněž zapojeny do projektu.
I v tomto školním roce jsme ke vzdělávání dětí využívali pracovní sešity
z oblasti rozvíjení poznání – „Svět předškoláka “ a pro rozvoj předmatematických
představ „Matematika předškoláka“ formou individuální ptáce s dětmi, dále
didaktické pomůcky pro rozvoj jazykových a předčtenářských dovedností, které
jsme doplnili o 3 D box, sloužící k interaktivní skupinové výuce dětí a k rozvoji
všeobecných poznatků předškoláků. Didaktické soubory Logico Primo a Piccolo,
které dětem nabízíme, vedou k rozvoji samostatnému řešení úkolů, logického
myšlení a jemné motoriky.
Věkové složení dětí:
Počet dětí
2
18
13
17
4

do 3 let ( nar.1.9.2012 a později)
3letí (nar. 1.9.2011- 31.8.2012
4letí (nar. 1.9.2010- 31.8.2011
5letí (nar. 1.9.2009– 31.8.2010
Starší (nar. 1.9.2008- 31.8.2009
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c/ Odklad povinné školní docházky
Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Celkem

Počet dětí
4
0
4

d/ Péče o integrované děti :
Počet dětí Druh postižení (§ 16 zák. č.561/2004 Sb.,)
1
1. stupeň podpůrných opatření
e/ Školy v přírodě: nezúčastňujeme se
Počet dětí celkem
Počet dnů na jedno dítě
----f/ Úplata za předškolní vzdělávání:
Mateřská škola vybírá / nevybírá úplatu.
Mateřská škola vybírá úplatu.
Část III.
Divadelní a jiné akce pro děti během školního roku:
ZÁŘÍ
21. 9. Schůzka s rodiči
29. 9. Drakiáda s rodiči na Vápenkách
ŘÍJEN
6. 10. Pracovní schůzka s pedagogy MŠ Petrov, Radějov a Tvarožná Lhota, výměna
zkušeností v naší MŠ
11. 10. Keramické dílničky – Včeličky
13. 10. Divadlo v MŠ – Pohádky od Lenky – Koza Róza
17. 10. – 20. 10. Vyhodnocení skřítků v MŠ , 20. 10. Podzimní dostaveníčko v ZŠ –
společná akce MŠ a ZŠ.
LISTOPAD
8. 11. Logopedická depistáž- vyšetření dětí logopedkou , paní Mgr. Horákovou
11. 11. Vzdělávací program „Odkud pocházejí potraviny“ VIS Bílé Karpaty
24. 11. Adventní dílny s rodiči – tvoření adventních věnečků – MŠ a ZŠ
28. 11. „Radujme se, veselme se …“ seznámení s lidovými zvyky adventního období
ve Skanzenu Strážnice
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PROSINEC
Tvoření adventních věnečků ve třídách a pečení perníčků
5. 12. Mikulášská nadílka
15. 12. Vánoční nadílka v MŠ
21. 12. Koledování u statku ve vesnici – zpívání u vánočního stromu
LEDEN
6. 1. Koledování ve vesnici a v ZŠ – Tři králové
10. 1. Zahájení plavání předškoláků v Lázních Hodonín
13. 1. Divadlo Šikulka – Pásmo 3 krátkých pohádek
19. 1. Návštěva vyučovací hodiny v 1. třídě ZŠ - předškoláci ze Včeliček
ÚNOR
Plavání předškoláků.
6. a 9. 2. Konzultace s rodiči dětí předškoláků.
23. 2. Karneval v MŠ
BŘEZEN
2. 3. Schůzka s rodiči
6. 3. Program „Písečná animace“- prožitkové kreslení do písku s relaxační hudbou
23. 3. Návštěva Místní knihovny – Včeličky.
30. 3. Den učitelů – slavnostní pohoštění.
DUBEN
21. 4. Návštěva Slováckého divadla – pohádka „Špalíček pohádek.“
27. 4. Koncert v ZUŠ Strážnice - předškoláci
KVĚTEN
11. 5. Zápis do MŠ
21. 5. Školní akademie
25. 5. Výlet do Kněždubu – Selský domek se zvířaty – program Zvířátka na statku.
Od května do června se konal pro předškoláky projekt S úsměvem do školy v ZŠ
ČERVEN
1.6 . Cesta za pokladem
Adaptační kroužek Miniškolička pro nově přijaté děti do MŠ
8. 6. Projekt „Bezpečně v dopravě“- návštěva firmy Novitech v Sudoměřicích
22. 6. Vystoupení dramatického kroužku pro děti v MŠ – pohádka Dva tovaryši
24. 6. Rozloučení s předškoláky na Zahradní slavnosti „Na Kolečku.“
ČERVENEC
Prázdninový provoz – Koupání na zahradě – 1. 7. – 21. 7. 2017
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Část IV.
Výkon státní správy
Rozhodnutí
Přijetí dítěte do MŠ pro šk.rok 2016/2017
Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.,)
Počet nepřijatých dětí

Počet
11
0
4

Část V.
Údaje o pracovnících škol
1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2016-2017– stav ke 30. 6. 2017
Vzdělání 1– nejvyšší dosažené
Střední pedagogická škola
VŠ-předškolní výchova
VŠ
VOŠ

Počet učitelů
4
--( 1- Učitelství pro 2. st.)
---

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2016-2017 – stav k 30.6.2017

Kvalifikovaní učitelé
Nekvalifikovaní učitelé
Celkem

Počet
fyzický
ch osob
4
0
4

Přepočtený
počet na plně
zam. (úvazky)
4
0
4

% z celkového počtu
(z přepočtených učitelů)
100%
0
100%

3. Věkové složení všech přepočtených učitelů ( ne fyzických !)
do 35let
35-50 let nad 50 let Důchodci
Celkem
1
2
1
4
Počet

4. Ve školním roce 2016/2017 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická,
Pedagogická fakulta do pracovního poměru (počet): 0
5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 1
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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
1
Kompetence ředitele MŠ

1

Neurotické projevy u předškolních a mladších školních dětí

1

Kurz logopedické prevence – asistent logopeda

1

Jak efektivně připravit předškoláka-prevence VPU

1

Matematická pregramotnost

1

Čtenářská pregramotnost

2

Mluvíme, mluvíme a nějak to nefunguje

1

Část VI.
Změny ve vedení školy:
Žádné.
Část VII.
Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací práce a závěr.
Děti v obou třídách se většinou v MŠ dobře zadaptovaly, pomocí nastavených
pravidel her a soužití, které si ve třídách vytvořily. V obou třídách používáme
k rozvoji spolupráce a přátelských vazeb mezi dětmi komunitní kroužky, které nám
pomáhají případné nedorozumění mezi dětmi řešit.
V jídelně, kde se společně stravujeme, se děti učí samostatnosti při jídle,
sebeobsluze a postupnému používání příborů, ubrousků po jídle. Po obědě si děti
čistí zuby.
Na začátku školního roku k nám přijíždí logopedka SPC Brno Mgr. Alena
Horáková, která u dětí, kterým dají rodiče souhlas s vyšetřením, provede orientační
logopedické vyšetření. Na základě zpracované zprávy paní učitelky ve třídách
s dětmi provádí individuálně logopedickou prevenci. Spolupracují s rodiči a pokroky
dětí s nimi konzultují.
V tomto školním roce si ukončila kurz logopedické prevence paní učitelka
Mgr. Michaela Janečková. Nyní již máme v MŠ 3 logopedické asistentky.
K rozvoji předčtenářské gramotnosti a všeobecných vědomostí z oblasti
matematických představ, poznatků o světě, přírodě apod. používáme demonstrační
obrázky, soubor „Hrajeme si slovy“, stolní a didaktické obrazové hry. V tomto
školním roce jsme pro hry dětí koupili hrací box s prvky autodráhy a dopravních
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situací, které při hře slouží k rozvoji komunikace a spolupráce mezi dětmi. Do obou
tříd jsme zakoupili nové stavebnice lego pro mladší i starší děti.
Naše mateřská škola má dostatečnou nabídku didaktických pomůcek a
vzdělávacích her, které využíváme ke vzdělávací práci v obou třídách. Od začátku
tohoto školního roku nám slouží k ukládání pomůcek nové vestavěné skříně
v kabinetu v přízemí a ve 2. třídě závěsná skříňka k uložení knih pro učitelky.
Pravidelně doplňujeme nabídku pomůcek pro rozvoj pohybových dovedností. Jsou
to míče do tříd i na zahradu, pohybové sestavy – překážkové dráhy, stuhy
k tanečnímu vyjádření pohybu, na zahradu basketbalový koš.
Ve 3. čtvrtletí jsme do MŠ zakoupili 3D box s podložkou na plnění
interaktivních úkolů všech oblastí předškolního vzdělávání a her. Činnosti
napomáhají všeobecnému rozvoji předškoláka při skupinové i individuální výuce.
Na zahradu jsme z rozpočtu MŠ zakoupili mlhoviště, které slouží dětem
k osvěžení v letních dnech.
Ve školním roce jsme po dobu 3 měsíců – leden – duben navštěvovali jednou
týdně plavecký bazén v lázních Hodonín. V MŠ jsme letos měli 21 předškoláků,
plavání se neúčastnil 1 předškolák.
Rodiče předškoláků měli možnost před zápisem dětí do 1. třídy ZŠ navštívit
individuální konzultace s třídními učitelkami. Paní učitelky rodičům předaly
informace o výsledcích vzdělávání jejich dětí a o možnostech využití OŠD.
V tomto školním roce jsme pro děti uspořádali 3 výlety.
Prvním byla návštěva skanzenu a programu „Radujme se, veselme se“ na začátku
adventního období.
Druhý výlet byla návštěva Slováckého divadla a shlédnutí pohádky „Špalíček
veršů a pohádek“ a třetím výletem bylo prožité dopoledne v „Selském statku se
zvířaty“. Předškoláci se ještě zúčastnili návštěvy výchovného koncertu ZUŠ ve
Strážnici, kde jsme pro autobusovou dopravu sdíleli stejný autobus s MŠ Petrov.
Všechny tyto výlety přispěly k naplňování našich cílů uskutečňovat předškolní
vzdělávání prožitkovou formou. Autobusovou dopravu nám uhradil spolek rodičů
„Rodiče dětem.“
Prožitkovým dopolednem bylo i seznamování se způsobem přípravy jídla
v programu „Odkud se bere jídlo.“ Děti zjistily, odkud potraviny pocházejí, jakým
způsobem jsou vyráběny, seznamovaly se s novými slovy – názvy pomůcek pro
výrobu potravin.
Během školního roku jsme dětem připravili v MŠ 2 divadelní představení.
Bylo to divadlo „Pohádky od Lenky“ a v lednu divadlo „Šikulka.“ Poslední divadlo
jsme dětem uhradily z výtěžku prodeje výrobků, které jsme zhotovily, na vánočním
jarmarku.
Děti jsme také seznamovali s blízkým okolí naší vesnice, s jejími tradicemi i
současností. Navštívili jsme rybník Vanďurák, přibližovali jsme dětem historii a
typické znaky architektury, lidové kroje, názvy krojového oblečení, pamětihodnosti
našeho regionu prostřednictvím knih, fotografií, projekcí v období slavnosti hodů
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v naší vesnici. Jedno dopoledne jsme navštívili firmu Novitech – Motorsport, kde si
děti vyslechly povídání o práci a trénincích závodníků na formuli.
V květnu se konal zápis do MŠ. Přihlásilo se 17dětí. Všechny byly přijaty.
Přijaté děti mohly se svými rodiči navštěvovat adaptační kroužek „Miniškolička“,
který se konal dvakrát v měsíci červnu.
Předškoláci, přijatí do ZŠ, navštěvovali v závěru školního roku v rámci projektu „S
úsměvem do školy“ ve vyučovacích hodinách postupně všechny třídy v naší
základní škole. O OŠD si požádali pro svoje děti 3 rodiče. Do 1. třídy v ZŠ
Sudoměřice od nás odchází 17 dětí, jedno dítě nastoupí do ZŠ ve Strážnici.
O ukončení docházky k 30. 6. 2017 v naší MŠ pro své dítě požádali rodiče z důvodu
stěhování .
Na konci školního roku u nás vykonaly praxi 2 studentky Střední pedagogické
školy Kroměříž a Znojmo. Zapojily se do organizací Školní akademie, výletu a Cesty
za pokladem na Vápenky.
Závěr:
Naší mateřské škole se daří naplňovat cíle, stanovené v ŠVP. Pracovní prostředí i
vybavenost MŠ ve třídách hračkami i pomůckami dále zlepšujeme. V závěru
školního roku jsme z úplaty za předškolní vzdělávání zakoupili pomůcky , které
budeme využívat v příštím školním roce. Jsou to například puzzle vesmír, mořský
svět,, magnetická mapa světa se zvířaty. Ve třídě 2. třídě budou předškoláci
využívat nové pomůcky z oblasti předškolního vzdělávání v posledním roce před
zahájením školní docházky – portfolio předškoláka.
V mateřské škole se dále rozvíjí a je v ní dobré sociální klima.

Datum : 28. 8. 2017

Zpracovala: Jarmila Ševelová, vedoucí učitelka MŠ

Razítko a podpis ředitele
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