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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 

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, tělocvičny, 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.  Všechny 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. Součástí školní družiny je i kuchyňka, ve které si žáci připravují své vlastní 

pokrmy v rámci projektů podporující zdravý životní styl. 

     V letních měsících byla do multifunkční třídy nově připojena voda a umyvadlo. 

Tato třída bude v dalším školním roce sloužit jako kmenová třída. Na zahradě 

mateřské školy byla odstraněna nevyužitá stará betonová cesta a na stávajícím místě 

došlo k osázení nové trávy.  

     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 2013/2014 

Školní rok 

2013/2014 

Počet tříd Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet žáků 

na třídu 

Malotřídní ZŠ 3 5 55* 18 

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

 

Počet žáků  v 1.  ročníku:   13* 

             ve 2. ročníku:    12 

             ve 3. ročníku:    11 

             ve 4. ročníku:     9 

               v 5. ročníku:    11 

Učitelé v přepočtených úvazcích: 3, 45  
* 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 Petra Šrédlová         731 460 896 

petra.buchova.sredlova@seznam 

 

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 

vzdělávacího programu 

Číslo jednací V ročníku 

ŠVP-ZV „Škola pro život“ 

Kód oboru: 79-01-C/01 

18 – 89 / 2007 1.- 5. 

 

 

5. Zařízení školního stravování 

Počet strávníků Typ jídelny- dle výkazu 

 Z  17-01 

Počet 

děti  a 

žáci 

zaměstnanci školy důchodci 

921  ŠJ  - úplná  1 101 14 35 

 

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 počet vychovatelů ŠD 

celkem 1 25 fyz.        1 

přepoč.       0,67 

 
 
Z činnosti školní družiny :  

Do školní družiny ZŠ a MŠ v Sudoměřicích bylo přihlášeno 25 dětí. Během 

školního roku došlo u některých k odhlášení, jiné byly nově přijaty. Děti mají 

možnost rozvíjet se v oblasti výtvarné, sportovní a tělovýchovné, literární, 

dramatické, hudební a pohybové, přírodovědné, pracovně technické, dopravní a ve 

zdravovědě. Pozornost se věnuje také sebeobslužným návykům a zásadám 
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správného chování a stolování. ŠD využívá také školního dvora a tělocvičny. 

Nedílnou součástí denního programu tvoří individuální hry dětí a práce s počítači.  

Úplata za školní družinu činila za celý školní rok 24.400,- Kč. Peníze byly 

použity na nákup potravin, výkresů, barevných papírů, látek, korálků, modelovacích 

hmot, náplní do tavných pistolí, lepidel, pastelek a dalších drobných věcí do Pč a Vv. 

Část peněz se použila na odměny dětem na karneval a k různým soutěžím. Z hraček 

se zakoupila dřevěná hra Imita.        

Tématem tohoto školního roku byla „Cesta kolem světa s Péťou 

Světošlápkem“. Cílem plánu bylo seznámit děti hravou formou s jednotlivými 

světadíly Země. Každý úkol si děti zaznamenávaly do svých cestovních pasů, které si 

na začátku školního roku vytvořily. Jednalo se o vyhledávání informací, kreslení, 

doplňování kvízů s danou tématikou, prohlížení knížek a videí. Ke každému 

světadílu jsem si vytvářeli poster.  

Z činnosti ŠD:  

* Afrika - projekt 
knihy o Africe  
kreslení zvířat  
výroba africké masky  
příprava posteru o Africe  
výroba vlastních pasů  
* Austrálie -projekt 
seznámení s kulturou místních domorodců  
výtvarné práce s danou tématikou  
příprava posteru o Austrálii  
* Arktida  
sledování přírodovědného filmu  
Pč – tučňáci  
příprava nástěnky  
* Amerika  
DVD - cestopisné pořady  
výroba indiánské čelenky  
kreslení indiánského oblečení  
* Asie  
zvířata, která zde žijí – kreslení  
výtvarné práce s asijskou tématikou  
skládanky „Origamy“  
* Evropa projekt 
knihy, časopisy  
vyprávění o jednotlivých státech  
* Anglie projekt 
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anglická královská rodina  
pamětihodnosti Londýna  
Lochnesská příšera  
* Pč:  
příprava pomazánek  
pečení jednoduchý pokrmů  
výzdoba tělocvičny na karneval ŠD  
výzdoba tělocvičny na ples školy  
výzdoba tělocvičný na ples sportovců  
skládanky z papíru  
výroba škrabošek na maškarní ples  
výroba dárečku K Valentýnu  
DVD pohádky a filmy pro děti  
výzdoba na zahradní slavnost  
motýlci z dřevěných kolíčků  
beruška z papír. tácků  
výroba velikonočních přáníček  
výroba přáníček na Zahradní slavnost  
výroba drobných dárečků ke Dni matek  
prstové loutky z filcové látky  
* Vv:  
různé výtvarné techniky  
soutěž o nejkrásnější autíčko  
soutěž o nejkrásnější panenku  
kresba tuší  
kresba křídovými pastely  
kytka ve váze  
Gejša a sakura  
kresba na fólie  
* Hv:  
poslech písní z PC a magnetofonu  
* Tv:  
každý pátek tělovýchovné odpoledne  
pobyt na školním hřišti a zahradě  
* Přv:  
Vlaštovky – hnízdění, krmení  
* Akce ŠD:  
exkurze do firmy Petr Hobža  
maškarní ples  
 
Alexandra Hadašová, vychovatelka školní družiny 
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8. Organizace školního roku 

       1. pololetí:  Začátek 3. září 2013 

                           Konec  30. 1 2014 

       2. pololetí: Začátek 1. 2. 2014 

                           Konec 27. 6. 2014 

        Prázdniny: Podzimní 29. a 30. 10. 2013 

                            Vánoční 21. 12. 2013 až 5. 1. 2014 

                            Pololetní  31. 1. 2014 

                            Jarní   17. 2. - 23. 2. 2014 

                            Velikonoční  17. a 18. 4. 2014 

                            HLAVNÍ  28. 6. až 31. 8. 2013 

Pedagogické rady: 1. Přípravný týden  28. 8. 2013                                 

                                  1. čtvrtletí  19.11.2013 

                                                      4.12.2012 

                                  1. pololetí   21.1. 2014 

                                  3. čtvrtletí   29. 4. 2014 

                                  4. čtvrtletí   19. 6. 2014 

 Rozšířená pedagogická rada ZŠ Strážnice, Školní   24. 4. 2014 

Schůzky rodičů s učiteli školy:    23. 9.2013   

                                                         19.11.2013 

                                                         14. 4. 2014 

                                                         17. 6. 2014 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 

Schůzky Školské rady:  17. 10. 2013 

                                              8. 4. 2014 

Mimořádné volno ředitele školy: 2. a 9. 5. 2014 

Zápis do 1. ročníku škol. roku 2014/2015    29. 1. 2014 

Zápis do MŠ na školní rok 2014/2015         21.5. 2014 

Plavecký výcvik 1.,2. a 3. ročníku 1. dubna – 10. června 2014 
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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 

Učitelé ZŠ 

Učitelé MŠ 

Vychovatelka ŠD 

Školník – prac. poměr do 31. 12. 2013 (topič) 

Uklizečky 

Vedoucí školní jídelny 
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Kuchařky 

Hospodářka školy 

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 školník  do 31. 12. 2013 

1x úvazek 1.00  uklízečka 

3) úsek MŠ 

1x úvazek 1.00 vedoucí učitelka MŠ  

1x úvazek 1.00 učitelka MŠ 

2x úvazek 0,80 učitelka MŠ do 31. 1. 2014 od 1. 2. 2014  2x 1,00 

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 

 

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

 MŠ ZŠ ŠD 

Celkový počet pedagogických pracovníků 4/4 4/3,45 1/0,67 

Z toho odborně a ped. způsobilých 4/4 2/2 1/0,67 

 

* Pedagogická pracovnice, která nesplňuje kvalifikaci byla přijata ke studiu  

k doplnění kvalifikace od září 2014. 

 

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili 

na školu: 0  



 11

3. Počet učitelů s odbornou  kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na 

školu: 0 

4. Počet učitelů bez odborné kvalifikace, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na 

školu: 1 

5.   Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 odešli ze školy: 

0 

6.   Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili do      

     pracovní neschopnosti (mateřská dovolená): 0 

7.   Počet učitelů bez odborné kvalifikace, kteří ve školním roce 2013/14 odešli ze 

školy: 0 

 

• Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 15 

Počet učitelů ZŠ 3 

Počet vychovatelů ŠD 1 

Počet učitelek MŠ 4 

Počet provozních zaměstnanců ZŠ 3 

Počet provozních zaměstnanců MŠ 1 

Počet  zaměstnanců ŠJ  3 

 

• Údaje o pedagogických pracovnících  od září 2013 do  ledna 2014 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

Mgr. Hana Veselá     Ředitelka 

školy 

1,0 VŠ 1.- 5. r. 

Mgr. Ludmila 

Foltýnová 

Učitelka ZŠ 1,0 VŠ 1. – 5.r. 

Mgr. Šárka 

Daňková 

Učitelka ZŠ 1,0 VŠ NJ, VV pro 2. stupeň ZŠ, 

učitel všeobecně vzdělávacích 

předmětů pro střední školy 

Alexandra 

Hadašová 

Učitelka ZŠ 

Vychovatelka 

0,45 

0,67 

SŠ  

Vychovatelství 

Jarmila Ševelová Učitelka MŠ 

 

1,0 SŠ Učitelství pro MŠ 

Petra Jančová Učitelka MŠ 

 

1,0 SŠ Učitelství pro MŠ 
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Jana Miklová, Dis Učitelka MŠ 

 

0,80 VOŠ Vychovatelství- akreditovaný 

i pro učitelství MŠ 

Hana 

Matějíčková 

Učitelka MŠ 0,80 SŠ 

 

 Učitelství pro MŠ 

 

 

• Údaje o pedagogických pracovnících od února 2014 do června 2014 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

Mgr. Hana Veselá     Zástupce stat. 

orgánu 

1,0 VŠ 1.- 5. r. 

Mgr. Ludmila 

Foltýnová 

Učitelka ZŠ 1,0 VŠ 1. – 5.r. 

Mgr. Šárka 

Daňková 

Učitelka ZŠ 1,0 VŠ NJ, VV pro 2. stupeň ZŠ, 

 učitel všeobecně vzdělávacích 

předmětů pro střední školy 

Alexandra 

Hadašová 

Učitelka ZŠ 

Vychovatelka 

0,45 

0,67 

SŠ Vychovatelství 

Jarmila Ševelová Učitelka MŠ 

 

1,0 SŠ Učitelství pro MŠ 

Petra Jančová Učitelka MŠ 

 

1,0 SŠ Učitelství pro MŠ 

Jana Miklová, Dis Učitelka MŠ 

 

1,0 VOŠ Vychovatelství- akreditovaný 

i pro učitelství MŠ 

Hana 

Matějíčková 

Učitelka MŠ 1,0 SŠ 

 

Učitelství pro MŠ 

  

 

• Věkové složení učitelů ZŠ 

Učitelé Věk 

Muži Ženy 

do 35 let 0 1 

35-50 let 0 3 

nad 50 let 0 0 

Pracující důchodci nepobírající 

důchod 

0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 0 4 
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• Věkové složení učitelů MŠ 
 

Učitelé Věk 

Muži Ženy 

do 35 let 0 2 

35-50 let 0 1 

nad 50 let 0 1 

Pracující důchodci nepobírající 
důchod 

0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 0 4 

 
 

• Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků  
 

Název kurzu Počet pracovníků 

Levák a jeho svět- být levákem v MŠ 1 

Výuka dopravní výchovy na základní škole II, využití 

moderních metod a forem výuky 

2 

Školní stravování od základu 1 

Vybrané právní otázky v učitelském povolání 1 

Tajemství sněhových vloček 1 

Právní poradna 1 

Adaptační potíže dítěte předškolního věku 1 

Sestavování jídelníčku pro školní stravování 2 

Jak stanovit hranice dětem i rodičům 1 

Novinky v oblastech mzdové agendy a personalistiky 1 

Rozvoj předčtenářské gramotnosti u dětí v MŠ 1 

Pohybové a psychomotorické hry 1 

Rozvoj badatelských dovedností žáků 1 

Studium k výkonu speciál. Činností-koordinátor ICT 1 

Tvořivá škola- Matematika 3. ročník činnostní učení 1 

Tvořivá škola- Prvouka 3. ročník činnostní učení 1 

Tvořivá škola-Anglický jazyk činnostní učení 1 
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• Údaje o dalším vzdělávání  nepedagogických pracovníků  
 

Název kurzu Počet 

pracovníků 

Sestavování jídelníčku pro školní stravování 2 

Odborná příprava preventistů PO 2 

Novinky v oblastech mzdové agendy a personalistiky 1 

Aktuality v účetnictví pro obce a příspěvkové organizace 1 

Novinky v oblasti vedení účetnictví 1 

 

8. Romský asistent: NE  

    Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob):  NE 

 
 

Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo        

bez  

Neprospělo 

bez  

Opakují 

1. 12 12 0 - - 
2. 12 11 1 - - 
3. 11 11 0 - - 
4. 9 4 5 - - 
5. 11 5 6 - - 

Celkem za I.      
6. - - - - - 
7. - - - - - 
8. - - - - - 
9. - - - - - 

Celkem za II. - - - - - 
Celkem za školu 55 43 12 - - 

 

2. Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 % 

3 0 0% 
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3. Údaje o zameškaných hodinách 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

Celkem 3 480 63 0 0 

4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 

14)--- 

5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Gymnázia SOŠ SOU Konzerv. Školní rok 2013/14 

4 leté 

studium 

6 leté 

studium 

8 leté 

studium 

   

Počty přijatých žáků 

 

0 0 3 - - - 

 

6. KALIBRO VÝSLEDKY: 

Hodnocení výsledků vzdělávání 3. a 5. ročníku ZŠ 2014 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Kalibro 2014 

      Oblasti: 

ZŠ Sudoměřice     3. roč. ČR vesnice 

ČJ 64,2 55,4 54,5 

M 72,7 50,1 47,4 

AJ 81,9 67,2 66,6 

PRV 65,0 60,5 58,1 

ZŠ Sudoměřice      5. roč. ČR vesnice 

ČJ 68,8 64,1 63,3 

M 57,4 54,3 54,4 

AJ 58,7 53,7 53,0 

PŘ základ 64,6 63,5 63,7 
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7. Účast v soutěžích 

• Zapojení do matem. soutěže Pythagoriáda, Klokan, Cvrček 

• Oblastní soutěž mladých cyklistů 

• Literární soutěž 

• Výtvarná soutěž 

• Zpěváčci Strážnicka 

• „Bible a my“ okresní kolo 

  Část IV. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

a)  Provedené kontroly ze strany České školní inspekce /datum, typ provedené 

kontroly/ 

b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce: 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 

Počet žáků  u zápisu do 1.ročníku pro rok 

2014/2015 

 

Rozhodnutí ředitele 

15 0 

O odkladu povinné školní docházky podle § 37 2 0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky 

§ 37 

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 2 0 

Počet žáků zapsaných do 1.ročníku pro rok 

2014/2015 

15 0 
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VI. 

Prevence sociálně patologických jevů 

Prevence sociálně patologických jevů byla ve školním roce 2013/2014 na naší 

škole uskutečňována různými formami a metodami. V průběhu celého školního roku 

byly plněny cíle preventivního programu. Byly zapracovány konkrétní témata do 

vzdělávacího programu, škola nabízela řadu kroužků pro děti, kde mohly trávit svůj 

volný čas, mimoškolní aktivity, společné aktivity s mateřskou školou.  

Tyto aktivity podporovaly  žáky jak ke zdravému životnímu stylu, tak k ochraně 

zdraví a před patologickými jevy. Snahou bylo vytvářet příznivé sociální klima, 

předcházet agresivitě, všem formám šikany a nevhodného chování mezi žáky. Vést 

žáky k bezpečnému používání informačních a komunikačních technologií.  

 Mezi pracovníky ZŠ i MŠ je navázána úzká spolupráce.  

Školní rok 2013/2014 se nesl v duchu nejrůznějších projektů, kulturních akcí, akcí pro 

rodinné příslušníky i veřejnost obce Sudoměřice. Společnou snahou bylo vytvářet 

pohodové a kamarádské zázemí. 

Během měsíce září se nám podařilo zrealizovat projekt „Voda“ (dopolední 

činnosti a pobyt u rybníku Vanďurák) a projekt „Ekologie“(exkurze firmy Sonnentor 

v Čejkovicích a výstava hub v Ratíškovicích). Toto období proběhlo také v duchu 

charitativních sbírek ( Fond Sidus a CPK CHRPA), jejichž první výtěžek činil 1 055,- 

Kč. V září proběhla za hojné účasti soutěž  o nejhezčího Podzimníka. 

Od října byla zahájena činnost zájmových kroužků ( Angličtina, Dramatický 

kroužek, Sportovní kroužek, Turistický kroužek, Dívčí klub, Tvořivé hrátky, Hra na 

hudební nástroj, Šikovné ručičky, Mažoretky, Flétnička). Kroužek Tvořivých hrátek 

obsahoval prvky artefiletiky, byl zaměřen zážitkově a emotivně. Žáci byli také 

motivováni ke sběru vysloužilých elektrozařízení a baterií a jou zapojeni do projektu 

RECYKLOHRANÍ. 

V listopadu byla vyhlášena další o nejpěknější Logo školy. Kulturní program 

školy zahájil výchovný koncert hodonínské skupiny Countrio. V rámci projektu 

Mezilidské vztahy proběhl Den otevřených dveří a  „Ochutnávka domácích dobrot“, 

na kterou byli pozváni žáci a jejich rodinní příslušníci.  

Prosinec se nesl v duchu příprav a těšení  se na Vánoce, kdy si škola připravila 

„Zpívání u stromečku“ pro rodiny žáků a širokou veřejnost. Akce byla doprovázena 

jarmarkem s výrobky žáků. V tomto měsíci proběhla v 1.třídě ukázková lekce 

s terapeutickým psem (canisterapie), kde se žáci dověděli o možnostech využití a 

pomoci takto specielně vycvičeného pejska.  

V lednu byla dětem vysvětlena pravidla třídění odpadků a jeho vliv  na naše 

životní prostředí. Do každé třídy byly dány koše na tříděný odpad. Děti tak mohou 
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aktivně přispět ke zlepšení životního prostředí. Škola navštívila filmové představení 

ve Veselí nad Moravou. 

Začátek února proběhl slavnostně na školním plese, kde žáci vystoupili 

předtančením. Zahájili jsme spolupráci s rodilou mluvčí z Anglie, která  3x navštívila 

naši školu a vedla výuku v  anglickém jazyce ve 3., 4. a 5. ročníku. 

V březnu jsme shlédli divadlo „Písnička pro draka“, navštívili jsme místní 

knihovnu po jednotlivých třídách, proběhly keramické dílny pro děti a rodiče, 

beseda s policíí, matematická olympiáda Klokan a Cvrček. Děti byly seznámeny 

s novinkami z Recyklohraní. 

V dubnu proběhlo školní kolo dopravní soutěže Mladých cyklistů. Byla 

zahájena výuka plavání pro 1. – 3. ročník. Pro děti velmi poutavá byla beseda 

s hasiči, včetně prohlídky hasičského auta. Celá škola navštívila skanzen ve Strážnici 

v programu „Fašanky, fašanky, Velká noc ide“, 4. a 5. ročník shlédl výchovný 

koncert ZUŠ Strážnice a zúčastnili jsme se představení kouzelníka. V tomto měsíci 

byl zpracován dotazník ke zjištění vztahů ve třídě. Výsledky jsme zhodnotili 

jednotlivě v každé třídě. 

 Důležitou reprezentativní akcí měsíce května byl projekt Nedělní škola, kde 

se mohli rodiče a místní veřejnost podívat, jak se v naší škole učí, jaké používáme 

metody a pomůcky při výuce. S úvodním  vystoupením se prezentovaly děti ze 

zájmových kroužků- Folklorního, Dramatického a děti z mateřské školy. Po 

vystoupení čekala rodiče a blízké prezentace základní školy. V každé třídě byly 

představeny didaktické pomůcky, ukázky práce s interaktivní tabulí, dílničky, 

pečení, také ukázky prostor mateřské školy, jídelny, kde byla připravena ochutnávka 

pomazánek a fotogalerie ze života školy. 

V rámci projektu Den Země jsme uklízeli kolem hřišť v naší obci a vedli je tak 

k zodpovědnosti za prostředí, ve kterém žijí a hrají se. Dvoudenního projektu Praha 

se zúčastnili žáci 4 .a 5. ročníku, ve kterém poznávali dominanty hlavního města. 

Zážitkovým učením  na Vyšehradě se seznámili také s jeho historií.  Ostatních 

ročníků se týkal projekt Občan – aneb třídíme odpad, v rámci kterého jsme navštívili 

Sběrný dvůr a Obecní úřad. V tomto měsíci také proběhlo okresní kolo Dopravní 

soutěže, konané ve Strážnici, a výukové programy pracovníků CHKO Bílé Karpaty. 

Ukončena byla další sbírka Fondu Sidus, kde se vybralo 1200,-Kč. 

V červnu opět proběhly projekty – „S úsměvem do školy“ určený  pro 

předškoláky a „Miniškolička“ pro nově přijaté děti do MŠ 

     Poslední měsíc školního roku byl zahájen školním výletem na Ranč Kostelany, 

který měl u dětí velký ohlas.  Tak, jako každý rok, se škola rozloučila s 5. ročníkem 

na Zahradní slavnosti, kde byly současně pasováni budoucí prvňáčci. Akce byla 

doprovázena hudební skupinou Erika a Motýl.  
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Závěr školního roku jsme strávili aktivně pěším výletem k rybníku Vanďurák, 

kde pro nás rybáři připravili příjemné dopoledne včetně rybářských aktivit. Dalším 

pěším výletem byla cesta na Výklopník, kde jsme se po skupinkách projeli na lodičce 

a opekli si špekáčky. Sportovní dopoledne se ZŠ Petrov bylo pro všechny velmi 

zábavné. Na školním dvoře jsme si společně zahráli fotbal, vybíjenou a vyzkoušeli 

další sportovní disciplíny.  

Každý měsíc byl s dětmi zhodnocen a probrán na komunitním kruhu, který 

proběhl zpravidla koncem každého měsíce. V rámci prevence byly dětmi řešeny i 

jejich vzkazy ze schránky důvěry i další jejich připomínky, a  zároveň jsme se 

zabývali tématy, které měly za cíl děti osobnostně posunout dál a přivést je 

k zamyšlení nad svým chováním a jednáním. Témata týkající se šikany, kyberšikany, 

kouření, poruch příjmu potravy byla s žáky probrána v rámci výuky PŘ a PRV či na 

besedě s policií. 

Naplánované činnosti preventivního programu se nám podařilo zrealizovat, 

pouze beseda s Ing. Michalem Vachkem musela být z důvodu jeho pracovní 

vytíženosti zrušena. Tématu etické výchovy jsme se věnovali průběžně během 

školního roku v rámci komunitních kruhů, během výuky, mnohdy i individuálně o 

přestávkách a před akcemi školy.  

Ve své činnosti spolupracujeme také s OÚ, s PPP v Hodoníně, pedagogickým 

střediskem v Hodoníně, Policií ČR, OSPOD,  hasiči a spádovou školou  Strážnice, 

Školní. Děti velmi zaujala Beseda s paní policistkou zaměřenou na bezpečnou cestu 

domů a prevenci šikany a negativních jevů. 

K propagaci akcí byly použity nástěnky školy, pozvánky, vyhlášení v obecním 

rozhlase a nejlepší přehled se nachází na webových stránkách školy, na které 

odkazujeme rodiče a veřejnost.  

                                                                                                     Mgr. Šárka Daňková 
  

Část VII. 

Další údaje o  aktivitách a prezentaci školy  

Ve škole proběhla výuka náboženství, které se zúčastnilo 25 žáků. 

Mezinárodní spolupráce navázána nebyla. 

Aktivity  školy: 

Září        

• Podzimník 

• Dopravní výchova 

• Projekt VODA-rybník „Vanďurák“ 

• Projekt Ekologie, exkurze Sonnentor Čejkovice a výstava hub Ratíškovice 
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Říjen 

• Drakiáda s ježečkem 

• Dopravní výchova 

• 28. října Vzpomínková akt ve spolupráci se zřizovatelem 

Listopad 

• Kreativní dílny pro žáky i rodiče 

• Beseda v knihovně 

• Projekt „Mezilidské vztahy“-  (Den otevřených dveří)   „Ochutnávka 

domácích dobrot“ 

• Výchovný koncert Countrio 

Prosinec 

• Keramické dílny pro žáky 

• Ukázková lekce Canisterapie 

• Mikulášská nadílka 

• Zpívání u stromečku 

• Vánoční besídky ve třídách 

Leden 

• Ples školy 

• Beseda s psychologem 

• Návštěva předškoláků 

• Zápis do 1. třídy      

• Filmové představení Ledové království- kino Morava                

Únor 

• Opětovné získání certifikátu Rodiče vítáni 

• Školní ples 

Březen 

• Maškarní karneval ŠD 

• Beseda v knihovně 

• Divadélko pro školy –Písnička pro draka 

• Výuka AJ s rodilým mluvčím 

• Dílny pro žáky i pro rodiče- keramika 

• Beseda s Policií ČR 

Duben 

• Zahájení plavání 

• Beseda a školení PO pro žáky a zaměstnance školy, cvičný poplach 

• Skanzen Strážnice „Fašanky, fašanky, velká noc ide“ 

• Setkání spolupracujících škol- ZŠ a MŠ Radějov, ZŠ a MŠ Petrov, ZŠ Školní, 
Strážnice 
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• Kouzelník 

• Výchovný koncert ZUŠ 

Květen 

• Nedělní škola- vystoupení dětí ZŠ a MŠ dramatického kroužku, folklorního 
kroužku a  prezentace ZŠ a MŠ veřejnosti 

• Dopravní soutěž 

• Projekty Občan, Projekt Praha 

• CHKO Bílé Karpaty- výukový program 

• Projekt: S úsměvem do školy“ pro předškoláky 

Červen 

• Závěr plavání 

• Výlet Ranč Kostelany 

• Dopoledne s místními rybáři 

• Pěší výlet na Výklopník 

• Sportovní dopoledne se ZŠ Petrov  

• Zahradní slavnost 

 

Prezentace školy 

• Projektové dny Občan, Praha, Mezilidské vztahy, Recyklohraní 

• Zpívání u stromečku 

• Ples školy 

• Den otevřených dveří 

• Setkání spolupracujících škol 

• Nedělní škola 

• Veřejná vystoupení zájmových útvarů  

• Prezentace školy ve školním časopise, webových stránkách, místním 

zpravodaji 

• Účast v soutěžích 

• Přehlídka Zpěváčci Strážnicka ve Strážnici 

• Prezentace prací žáků - nástěnky ve škole, vitríny u ZŠ 

 

Spolupráce školy s dalšími subjekty 

• s Radou rodičů při Základní škole, Sudoměřice, okres Hodonín  

• se Školskou radou 

• s SK Sudoměřice 

• s obcí Sudoměřice 

• se ZŠ a MŠ Petrov 

• se ZŠ a MŠ Radějov 
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• 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 Rybáři 

 

Kroužky při ZŠ a MŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet dětí 

Šikovné ručičky 1 16 

Hudební školička 1 11 

Folklorní kroužek 1 26 

Dramatický kroužek 1 6 

Sportovní kroužek 1 20 

Turistický kroužek 1 14 

Tvořivé hrátky 1 9 

Anglický jazyk 2 10 

Veselá píšťalka MŠ 1 7 

Mažoretky 1 16 

Dívčí klub 1 13 

Ve školním roce navštěvovalo zájmové útvary školy 148 dětí a  žáků. 

 

Část VIII. 

Zhodnocení a závěr 

      Školní rok 2013/2014 byl bohatý jak na školní tak na mimoškolní činnost. 

Školu navštěvovalo  55 žáků, (+ jedna žákyně zapsaná podle § 38, odst. 1 písm. a) 

zákona č. 561/2004 Sb.). 

Ročníky  1. stupně ZŠ  byly rozděleni do tří tříd.  První ročník byl vyučován  

samostatně, druhý ročník byl spojen se třetím a čtvrtý s pátým ročníkem. Všechny 

ročníky byly vyučovány podle vlastního školního vzdělávacího programu „Škola pro 

život“. Žáci dosáhli velmi dobrých výsledků ve vzdělávání. Tři žáci  pátého ročníku 

byli přijati na osmileté gymnázium.  
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 V  roce 2013 naše škola dokončila dvouletý projekt EU peníze školám- 

„Zkvalitňování výuky na ZŠ Sudoměřice“ financovaný z Evropské unie, konkrétně 

z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Získala tak finanční 

prostředky ve výši 540 453,- Kč.  Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu vzdělávání a to 

především díky použití moderních vyučovacích pomůcek   a   moderních metod 

vyučování. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo jak metodickým 

vzděláváním a podpůrnými vzdělávacími kurzy pedagogických pracovníků, dále 

novým vybavením v oblasti digitálních technologií,  taktéž  tvorbou a následným 

používáním nových- vlastních metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. 

V rámci projektu vytvořily vyučující celkem 204 materiálů, které nyní vyučující ve 

výuce efektivně využívají. Výuka se tak stala pro žáky efektivnější, názornější a 

poutavější.   

 V tomto školním jsme podporovali také rozvoj jazykové komunikace Za 
podpory Sdružení rodičů   byla výuka  Aj podpořena výukou s rodilým mluvčím. 
Důraz klademe také na rozvoj čtenářské gramotnosti, jejíž součástí je zařazování 
besed v knihovně. Žáci se zapojili do literární soutěže, kterou pořádalo  Centrum pro 
rodin Hodonín s názvem Proč si myslím, že je to skvělé manželství. 

 V měsíci červnu proběhlo také  velmi úspěšné testování KALIBRO u žáků 3. a 

5. ročníku. Žáci třetího ročníku testovali v oblastech ČJ, M, AJ, Prvouka. Žáci pátého 

ročníku testovali v oblastech ČJ, M, AJ a Přírodovědný základ.  Jejich výsledky byly 

v tomto školním roce v průměrech vyšších než  u dětí hodnocených v rámci ČR. 

Ke zlepšení úrovně ZŠ přispělo i kvalitní zajištění mimoškolní činnosti žáků. 

Nabídka byla pestrá a zajímavá. Kroužky navštěvovali téměř všichni žáci školy. 

Převážná část zájmových útvarů reprezentovala školu na veřejnosti. Rodičovské 

sdružení 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. Pro 

Mažoretky získaly byl letošní rok také úspěšný. Ze slovenského Sobotiště si přivezly  

jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili a z celorepublikové soutěže 

Festival Motion in action - MIA FESTIVAL Prague, přivezly dvě stříbrné a dvě 

bronzové medaile. 

   V listopadu se uskutečnilo okresní kolo soutěže „Bible a my“, kde se  

žák 5. ročníku Josef Janeček umístil na druhém místě. 

V neděli 6. dubna 2014  prezentovali někteří žáci MŠ a ZŠ naši školu na 

Zpěváčcích Strážnicka. Naše škola se snaží podporovat kulturu našeho regionu. 

V dubnu se také uskutečnilo setkání spolupracujících škol. Do naší školy 

přijeli kolegové ze ZŠ a MŠ Petrov, ZŠ a MŠ Radějov a ZŠ Strážnice Školní. 
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Pedagogové si měli možnost předat své zkušenosti a vyměnit názory v oblasti 

školství. V rámci setkání proběhla také rozšiřující pedagogická rada. 

Další studium pedagogických pracovnic bylo zaměřeno na rozšiřování a  

prohlubování kvalifikačních předpokladů. Ředitelka školy dokončila studium 

Koordinátor v oblasti ICT. Jako velmi podnětný a přínosný hodnotily vyučující ZŠ 

čtyřdenní kurz činnostního učení Tvořivé školy, kterého se vyučující ZŠ zúčastnily 

v měsíci srpnu.  

 Všechny uskutečněné akce byly v souladu se ŠVP „Škola pro život“. Akce a 

činnosti byli pro děti zajímavé, obohacující a přínosné.     

   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  27. srpna  2014 

                                                                                                                  Mgr. Hana Veselá 

                               Ředitelka školy 

                    

 

Zpráva byla projednána a schválena Školskou radou   17. 9. 2014 
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Příloha č. 1 

Mateřské školy 
ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 

 
 

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 

 
Celkový počet dětí Školní rok 

2013/ 2014 
 

Počet 
tříd 

Celkový 
počet 
dětí  

Průměr. 
počet 
dětí na 
jednu 
třídu 

Průměr. 
počet 
dětí na 
učitele 

Prům. 
docház
-ka 
 v  % 

Počet 
dětí dle 
zák. 
271/2001 
Sb.na 
4 hod. 

zaměstna
-ných 
matek 

nezaměst. 
matek 
nebo 
matek  na 
mateřské a 
rodičovské 
 dovolené 

tř. standardní 2 54 27 13,5  
 

 
 

  

tř. speciální-
logo 

        

tř.speciální- 
jiné 

        

tř. internátní         
Celkem 2 54 27 13,5     
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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 pracovali podle  nového  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. Ve všech třídách děti  rozvíjely poznatky 
z oblasti dopravní výchovy, rozvíjení poznání a matematických představ 
v pracovních sešitech  individuálně podle zájmu a osobních potřeb s názvem Malý 
předškolák poznává a počítá a Matematika předškoláka.   
 
  Věkové složení dětí  
 
 Počet dětí 
do 3 let ( nar. 1 .9. 20010 a později) 5 
3letí (nar. 1. 9. 2009- 31. 8. 2010 8 
4letí (nar. 1. 9. 2008- 31. 8. 2009  20 
5letí (nar. 1. 9. 2007– 31. 8. 2008)  14 
Starší  (nar. 1. 9. 2006 - 31. 8. 2007) 4 
  
 
c/ Odklad povinné školní docházky 
 
 Počet dětí 
Odklad povinné školní docházky 4 
Dodatečné odložení povinné školní 
docházky 

0 

Celkem 4 
 
d/ Péče o integrované děti : 0 
 
Počet dětí Druh postižení (§ 16 zák. č.561/2004 Sb.,) 
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e/ Školy v přírodě: nezúčastňujeme se 
 
Počet dětí 
celkem 

Počet dnů na jedno dítě 

  
 
 
f/ Úplata za předškolní vzdělávání:  
 
Mateřská škola vybírá úplatu. 
 

  
 

Část III. 
Divadelní a jiné akce pro děti během školního roku: 
 
Září: 

• Zahájení tříletého projektu ŠVP s názvem „Poznáváme svět a sebe se skřítky 
od Duhového stromu“ 

• 17. 9. Beseda s pracovnicí ČČK paní Miklósyovou,  První pomoc pro děti 
 
Říjen: 

• 4. 10.  Ukončení výstavy Podzimníčků v MŠ. 
• 7. 10.   Drakiáda s rodiči na poli za MŠ . 
• 10. 10. Delfín Dilo . 

 
Listopad: 

• 11. Výchovný koncert v ZŠ – vystoupení skupiny Countrio. 
• 7. 11. Návštěva Místní knihovny – dětí třídy Včeličky. 
• 5. a 6. 11. Keramické dílny s p. M. Flašarovou. 
• 12. 11. Návštěva Místní knihovny. 
• 27. 11. Adventní dílničky pro děti a rodiče z MŠ a ZŠ na výrobu adventních 

věnečků. 
 
Prosinec: 

• 12. Byla provedena logopedická depistáž u dětí v MŠ paní Mgr. A. 
Horákovou. 

• 6. 12. Mikulášská nadílka. 
• 9. 12.Loutkové divadlo z Hodonína zahrálo dětem  Vánoční pohádku.  
• 11. 12. Vánoční nadílka V MŠ. 
• 13. 12. Koledování u vánočního stromu. 

 
Leden: 
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• 9. 1. Loutkové divadlo Veselá školička. 
• 10. 1. Děti navštívily s p. učitelkami kostel ve vesnici a prohlédly si jesličky. 
• 16. 1. Předškoláci navštívili děti v  1. Třídě  ZŠ a  účastnili se vyučovací 

hodiny. 
• 22. 1. Uskutečnila se beseda s psychologem Jaroslavem Mrkvou pro rodiče na 

téma školní zralost. 
• 29. 1. Konal se Zápis do školy v ZŠ Sudoměřice. 

 
Únor : 

• 5. 2. Vzdělávací program pro děti „Človíček a jeho maminka Planeta Země.“ 
• 27. 2. Karneval v MŠ. 

 
Březen 

• 13.a 18. 3. Velikonoční Keramické dílničky. 
• 24. 3. Zábavné hudební vystoupení „Hudební potěšení.“ 

 
Duben 

• 1. 4. jsme  zahájili  předplaveckou výuku v Hodoníně. 
• 16. 4. děti navštívily v ZŠ kouzelnické představení pana Navrátila.  
• 24.4. Předškolní děti  jely na výlet do Strážnice. Tam shlédly výchovný koncert 

v ZUŠ a navštívily farní zahradu. 
 
Květen 

• V neděli 4. 5. MŠ a ZŠ uspořádala „Nedělní školu.“ Děti vystoupily 
v tělocvičně s pásmem ke Dni matek a v jídelně MŠ se konala ochutnávka 
pomazánek a výstava fotografií z činnosti MŠ. 

• 7. 5. Dopoledne se v MŠ konalo loutkové divadelní představení – Divadélko 
od Lenky- s názvem Otesánek a jiné pohádky. 

• 19. 5. Zahájení projektu pro předškoláky „S úsměvem do školy.“ 
• 22. 5. Berušky navštívily Místní knihovnu. 
• 26. 5. Vzdělávací program pro děti „Housenka a její kabátek“ a „Beruška“ ze 

VZ VIS Bílé Karpaty. 
• 29. 5. Výlet dětí MŠ do Strážnice. Cílem byla plavba po Baťově kanále a 

prohlídka skanzenu. 
 
Červen 

• 6. Pro děti ke  Dni dětí paní učitelky z MŠ uspořádaly Pohádkovou zahradu. 
• 5. 6. Děti prožily dopoledne s rybáři u rybníku Vanďurák. 
• 9.6. Byl zahájen Projekt Miniškolička pro nově přijaté děti do MŠ. 
• 12. 6. Děti ze třídy Berušky navštívily Autoservis a Pneuservis Novitech. 
• 17. 6. Divadlo Veselá školička s pohádkou  Šídlo a zvířátka. 
• Zahradní slavnost – Pasování na školáky 

 



 29

Soutěže:  Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže Toulky za zvěří a výtvarné soutěže , 
kterou pořádalo  Centrum pro rodin Hodonín s názvem Proč si myslím, že je to 
skvělé manželství. 
 
Klárka Kočišová v této soutěži vyhrála cenu odborné poroty. 
 
 
 

Část IV. 
 
Výkon státní správy 
 
Rozhodnutí  Počet 
Přijetí dítěte do MŠ pro   šk. rok 2013/2014 17 
Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.,) 0 
Počet nepřijatých dětí 2 
 

Část V. 
 
Údaje o pracovnících škol 
 
1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce2013-2014– stav ke 30. 6. 2014 
     
Vzdělání 1– nejvyšší dosažené Počet  učitelů 
Střední pedagogická škola 3 
VŠ-předškolní výchova 0 
VŠ 0 
VOŠ 1 
 
 
2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2013-2014 – stav k 30.6.2014 
 
 Počet 

fyzických 
osob 

Přepočte-
ný počet 
na plně 
zam. 
(úvazky) 

 % z celkového počtu 
(z přepočtených učitelů) 

Kvalifikovaní učitelé 4 3,6 100% 
Nekvalifikovaní učitelé 0   
Celkem 4 3,6 100% 
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3. Věkové složení všech přepočtených učitelů ( ne  fyzických !) 

 
 do 35let 35-50 let nad 50 let Důchodci Celkem 
Počet 3  1  4 
 
4. Ve školním roce 2013/2014 přijatí  absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, 
Pedagogická fakulta do pracovního poměru (počet): 1 
     
5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 0 
 
6. Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických a nepedagogických pracovníků 
včetně řídících pracovníků školy 
 
Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 
Rozvoj předčtenářské gramotnosti 1  

Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 1 

Pohybové a psychomotorické hry 1 

Adaptační potíže dítěte předškolního věku 1 

Výuka dopravní výchovy na základní škole II 1 

Levák a jeho svět – být levákem v MŠ 1 

 

 
Část VI. 

 
Změny ve vedení školy 
 
Žádné.    

 

Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací práce a závěr 

Ve školním roce 2013 – 2014 máme zcela naplněnu kapacitu MŠ, která je 54 

dětí. Děti máme rozděleny do 2 tříd. Ve třídě 1. Berušky jsou zapsány děti mladší. 

Děti, které půjdou v lednu k zápisu do ZŠ , dochází do třídy 2. do Včeliček. Do MŠ 

jsme pro tento školní rok přijali 15 dětí.  

První den v MŠ po prázdninách se děti již od rána velmi těšily na zahradu. 

Čekalo je tam nové hřiště , které v době uzavření MŠ o prázdninách nechal pro 

předškoláky zhotovit  náš zřizovatel Obecní úřad Sudoměřice . Zakázku provedla 
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firma Vemax Přerov. Součástí hřiště je 10 herních prvků, které jsou rozmístěny na 

pryžové dlažbě, která dětem zajišťuje bezpečnou hru. Děti mají na hřišti oblíbené 

houpačky řetízkové, kyvadlové i pružinové, lezeckou stěnu, prolézačku a skluzavku 

. K odpočinku jim slouží lavička v podobě jezevčíka. 

Od září ve třídách začínáme naplňovat náš nový školní vzdělávací program 

s názvem Poznáváme svět, poznáváme sebe se skřítky duhového stromu. V tomto 

školním kurikulu dětem přibližujeme svět přírody, a to především pomocí 

činnostního učení – na vycházkách a na školní zahradě. Přiměřenou formou, 

s ohledem na jejich věkové zvláštnosti , chceme u dětí vzbuzovat zájem o říši rostlin i 

živočichů, především o ty, které jsou typické pro náš region. Pozorováním přírody 

děti podněcujeme ke zvědavosti, ke kladení otázek a hledání odpovědí, pobytem 

v přírodě k prožitkům klidu, souladu, radosti. Do vzdělávacích činností zařazujeme 

nabídky VIS Bílé Karpaty a od tohoto školního roku i OS Lidé a země – například  

program Delfín Dilo a podmořský svět a  Človíček a jeho maminka planeta Země. 

V plánu činností máme také zařazeny návštěvy divadel Veselá školička, která do naší 

MŠ přijíždí s maňáskem  Čendou a s kostýmy pro děti, které se v převlecích pak 

samy stávají  herci. Na konci školního roku jsme  pro děti pořádaly   výlet na Baťův 

kanál  a předplaveckou výuku v Hodoníně pro předškoláky. 

V MŠ provádíme logopedickou prevenci v obou třídách , na základě 

logopedické depistáže paní Mgr. Horákové z SPC Brno, pobočka Hodonín. 

Při výchovně vzdělávacích činnostech děti motivujeme 5 skřítky, kteří 

vstupují do tematických částí, které si ve třídách zařazujeme podle zájmu a 

vzdělávacích potřeb dětí.  Do školky se těšíme, s radostí tam běžíme, Ve školce 

chybím, Barevný podzim se skřítky Podzimníčky, Jablíčka se kutálela, Neposlušná 

pastelka, S nůžkami jsem kamarád a další. 

K hudebním hrám využíváme cd přehrávač, děti rozlišují sluchem různé 

zvuky z přírody, domácnosti, zvířata a tím si procvičují sluchové vnímání. K 

rytmizaci písniček využíváme orffovy nástroje. K pohybovým dovednostem 

používáme hodně padák  a různé nářadí, děti tyto činnosti mají rády. Ke 

zdokonalení v lezení a zdolávání překážek používáme při pobytu na zahradě MŠ 

nové hřiště s herními prvky (lezecí stěna z provazů, lezecí čtyřhran, hrazdy 

,houpačky, klouzačka, dětská kladina aj.)  

Ve 2. čtvrtletí tohoto školního roku jsme do TVP zařadili tematické části Čerte, 

čerte, čertíku, nesahej nám na kliku, Těšíme se na Ježíška, Tři králové, Hrajeme si se 

slovíčky, Půjdu k zápisu. 
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V listopadu jsme s dětmi navštívili místní knihovnu, děti si vypůjčily několik 

knih, které si čteme na pokračování. Uskutečnily se keramické dílničky, kde si děti 

z hlíny vytvořily andělíčky. 

  Výchovně vzdělávací prací  v prosinci prolínalo těšení dětí na vánoční nadílku 

v MŠ a čekání na Ježíška doma. Děti se zapojovaly do zdobení vánočního stromečku 

třídy, pekli jsme perníčky,tvořili  přáníčka a učili se pro ně neznámé koledy. Z jablek 

si vyráběly vánoční svícny, které si odnesly domů na Vánoce . 

Vánoční nadílkou jsme obohatili nabídku hraček a pomůcek pro předškolní 

vzdělávání. Děti si oblíbily tvárný písek. Při hře s ním si  cvičí  jemnou motoriku, 

tvoří z něj bábovky u stolečků a působí na ně relaxačně. Při hře Dialog je možné u 

dětí rozvíjet znalost barev, početní představy, prostorovou orientaci, ale především 

slovní zásobu a souvislé vyjadřování. Hra napomáhá zlepšení komunikace mezi 

dětmi a vzájemné spolupráci. 

Dalšími pomůckami jsou Abeceda, pracovní vozidla, povolání, sporty jako 

obrazový materiál. Zakoupili jsme také obrazový materiál na rozvoj komunikace a  

etické výchovy.  

V lednu jsme dokončili vánoční období tematickými částmi  Tři králové. Děti 

pomohly s odstrojováním vánočního stromečku. Navštívili jsme i s Beruškami kostel 

a prohlédli si jesličky. 

Dále jsme se zaměřili na provádění sluchově – analytické činnosti – určování 

hlásky na začátku, na konci a uprostřed slova, přibližování antonym, synonym a 

homonym. Na tuto oblast zařazujeme pracovní listy, manipulaci s obrázky, pexeso 

homonyma. Učíme děti i pohybem. Děti cvičí podle smluveného pohybu na zrakový 

symbol, geometrický tvar apod, vyhledávají napsané své jméno tiskacími písmeny 

apod. Děti také seznamujeme s číslicemi i matematickými znaménky – co znamenají 

– více, méně, rovná se – prožitkovým učením.  

Do tříd jsme zakoupili nové stavebnice rozvíjející jemnou motoriku a 

představivost. Na zahradu jsou zakoupeny větší skládací kostky a nové hračky na 

pískoviště a do bazénků. V tomto roce jsme díky příznivému počasí využili dětské 

bazénky pro osvěžení dětí. V měsíci červnu bylo doplněno pískoviště novým pískem. 

V naší práci u dětí celkově prohlubujeme slovní zásobu, řečové a jazykové 

schopnosti, estetické cítění, prostorovou orientaci pomocí pracovních sešitků, nových 

knih . Děti předškoláci navštěvovali ZŠ projekt S úsměvem do školy, kdy navštívili 

vždy jednu třídu a zúčastnili se výuky, aby se lépe adaptovali na prostředí ZŠ. Do 

základní školy odešlo 17 předškoláků. Do MŠ pro nový školní rok bylo přijato 17 

dětí.  
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Závěr: V MŠ se stále zlepšují materiální podmínky, škola je dobře vybavena 

pomůckami a hračkami pro děti. Nastavené krátkodobé i dlouhodobé cíle plníme. 

V MŠ je dobré sociální klima. 

 

V Sudoměřicích  27. 8. 2014 

 

Zpracovala: Jarmila Ševelová, vedoucí učitelka                                  Mgr. Hana Veselá

                                            Ředitelka školy
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Příloha č. 2  
 

Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice, okres Hodonín,          
příspěvková organizace, 696 66 Sudoměřice 29, IČ 71010327 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

ŠKOLY  

ZA ROK 2013 
 

V roce 2013 hospodařila příspěvková organizace s těmito finančními prostředky: 

Transfer ze státního rozpočtu         4 725 000,00  Kč  

Transfer od zřizovatele na provoz školy       1 289 000,00  Kč 

Transfer EU – Peníze školám              15 508,54  Kč  

Ostatní příjmy               953 289,45 Kč 

Příjmy celkem                 6 982 797,99 Kč  

 

1.Náklady                                              6 939 310,30 

Spotřeba materiálu        919 564,04  

• potraviny DČ       200 025,36 

• spotřeba materiálu DČ                10 414,50 

• potraviny školní stravování     431 523,68 

• čistící  prostředky                  23 880,85 

• učební pomůcky, časop. a odbor. lit.           53 427,86 

• kancelářské potřeby       35 203,00 
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• učebnice                                                          22 431,00 

• učebnice  učební pomůcky z EU                13 948,54 

• spotřební materiál pro výuku                32 448,75 

• ostatní materiál školní družina úplata        22 888,00 

• ostatní materiál – úplata za př. vzd.     67 263,50       

• ostatní materiál                     6 109,00 

Energie         552 247,99 

• elektřina        185 730,00 

• plyn         291 627,99 

• vodné, stočné         74 890,00 

Opravy a údržba         15 409,00       

• opravy a údržba ostatní       15 409,00 

Cestovné                826,00 

Aktivace vnitroorganizačních služeb -  18 465,00 (příspěvek na obědy 
zaměstnanců) 

Služby         208 618,37 

             

• telefony, poštovné                    35 240,67 

• účetní poradenství, internet                  9 569,00 

• revize            17 393,00 

• služby BOZP          7 744,00 

• plavání                       32 881,00 

• ostatní služby úplata za př. vzděl.          467,00 

• doprava,plavání,výlety,divadla – dar 30 049,00 

• ostatní služby            43 260,70 

• bankovní poplatky           20 352,00 

• Premium- dar                        5 000,00 

• Služby DČ                                                  5 102,00 

• Balíček služeb EU                                     1 560,00 

Mzdové náklady        5 147 589,00 
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• hrubé mzdy     3 809 820,00 

• odvody ZP a SP   1 262 276,00 

• FKSP           37 296,00 

• náhrady za DPN         38 197,00 

Ostatní náklady        113 143,90 

• zákonné pojištění za zaměstnance      19 964,00 

• příspěvek na obědy zam. z FKSP                  18 088,00 

• pracovní oděvy a pomůcky         8 438,00 

• školení            7 940,00 

• pojištění budov                       7 519,00 

• ostatní poplatky                      1 016,00 

• DDHM 1-40 tis. úplata                               10 374,50 

• DDNM 1-40 tis.                                27 486,90 

• DDNM do 7 tis.                                                   6 080,00 

• lékařské prohlídky                                             1 350,00 

• ostatní služby DČ                                               4 887,50 

Náklady podle jednotlivých položek jsou uvedeny v přiložených tabulkách. 

2.Výnosy celkem     6 982 797,99 Kč 

 
• transfer ze státního rozpočtu      4 725 000,00 

 
• transfer od obce                    1 289 000,00 

 
• transfer  EU – Peníze školám         15 508,54 

 
• doplňková činnost – stravování                  313 996,00 

 
• stravování žáci ZŠ a MŠ                               413 435,00 

 
• platby za školní družinu                        23 700,00 

 
• úplata za předškolní vzdělávání                      78 105,00 

 
• pronájem tělocvičny             36 450,00 

  
• pronájem internet                         15 264,00 
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• finanční dary   

-  ČSAD Hodonín                                   18 500,00  
 
-  Janeček Sudoměřice       10 000,00 
 
-  Martin Hujsa Sudoměřice                5 000,00 
 
-  PNEU PLUS Sudoměřice                           5 000,00 
 

• bankovní úroky               11 951,45   
 

• ostatní příjmy                21 888,00 
 

Náklady celkem       6 939 310,30 Kč 

Výnosy celkem       6 982 797,99 Kč 

Hospodářský výsledek           43 487,69 Kč 

 

 

 
Transfer z projektu EU Peníze školám byl ukončen.  Zbývající částka ve výši 
15 508,54 Kč byla dočerpána. 
 
Finanční prostředky od zřizovatele Obce Sudoměřice ve výši 4 062,05 Kč nebyly 
vyčerpány. 
Zisk z hospodářské činnosti je ve výši 39 425,64 Kč. Příspěvková organizace požádá  
Zastupitelstvo obce Sudoměřice o přeúčtování hospodářského výsledku do 
rezervního fondu a tyto prostředky použije v dalším roce. 

V Sudoměřicích 11. 2. 2014 

Zpracovala: Hrachovská Lucia   Schválila: Mgr. Hana Veselá   
         ředitelka školy  


