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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.v platném 

znění o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon)  a  podle §7 odst. 1 a odst.  2 vyhlášky  MŠMT 15/2005 v platném 

znění,   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, z toho dvě novými zakoupenými v červnu 2018.  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 obměňujeme. Školní 

družina je vybavena dataprojektorem a plátnem. 

 Díky podpoře zřizovatele škola na jaře 2017 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 15 tablety. 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, ve třídách, 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. 

           O prázdninách byla provedena renovace podlah ve dvou třídách základní 

školy a ve třídě mateřské školy  v přízemí. Do tříd byly nakoupeny nové koberce. U 

jídelny v MŠ byla provedena z důvodu nedostatku úložných míst rekonstrukce šaten 

pro žáky ZŠ.  Obě školy byly vymalovány. Do tříd v ZŠ a školní družiny  byly 

pořízeny nové skříňky pro úložné boxy. 

          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 
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certifikát společnosti EDUin a od 13. 2. 2012 používáme značku Rodiče vítáni. Škola je 

označena logem na dveřích. 
 

2. Školní rok 2017/2018 

Školní rok 
2017/2018 

Počet tříd Počet 
ročníků 

Počet žáků Průměrný počet 
žáků na třídu 

Malotřídní ZŠ 
4 5 1.pol.  66 (+1*) 

2.pol.  66 (+1*) 

17 

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

 
Počet žáků  v 1.  ročníku:  17  

             ve 2. ročníku:      6  
             ve 3. ročníku:    17  
             ve 4. ročníku:    14  
               v 5. ročníku:    12 (+1*) 

Učitelé v přepočtených úvazcích: 5,00  
* Vzdělávání jednoho žáka podle §38, odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

 

3. Školská rada 
Školská rada zřízená podle § 167 zákona č.561/2004 v platném znění 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 

Dne 3. 4. 2018 zvolena předsedkyní Ilona 

Fojtíková       tel. 732 528 283 

ilona fojtíkova@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 

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 

Typ jídelny- dle výkazu 
 Z  17-01 

Počet Počet strávníků 
děti  a 
žáci 

zaměstnanci školy cizí 

921  ŠJ  - úplná  1 112 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 30 fyz.        1 
přepoč.       0,87 

 

Z činnosti školní družiny :  

Školní družinu začalo ve školním roce 2017/2018 navštěvovat 30 žáků. 
Koncem prosince se jeden žák odhlásil. Úplata za celý školní rok činila  29.400,- Kč. 
Peníze byly použity na nákup výtvarných potřeb a drobností do pracovních činností, 
nových společenských her a velkého profesionálního razidla.  

Náplní výchovně vzdělávací práce byly různé druhy činností. Mezi činnosti 
odpočinkové patřila např. relaxace na koberci při poslechu četby nebo hudby, hry se 
stavebnicemi, kartami a vyprávění na různé téma. Činnosti zájmové a rekreační 
provázely skupinové, pohybové, prostorové a společenské hry. Dále sportovní hry 
v tělocvičně a na školním hřišti. Mezi výtvarné a pracovní činnosti patřilo např. 
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kresba a malba na dané téma, vystřihování a lepení, práce s papírem, modelování a 
zkoušení různých výtvarných technik.   

Děti během pobytu ve školní družině navštěvovaly hojně zájmové kroužky. 
Ranní družina  byla otevřena od 6:30 do 7:40 hod. V průměru chodilo do ranní 
družiny 15 dětí. Práce žáků ze ŠD bývá prezentována na školních akcích pro 
veřejnost. Řada výrobků dětí je používána na výzdobu školy, školní družiny a 
venkovní nástěnky. ŠD připravuje rovněž plakáty a pozvánky na akce školy.  
Celoroční tematický plán výchovně vzdělávací práce školní družiny má tento rok 
název „Cestujeme po světě s Willy Fogem“. Cílem této cesty bylo seznámit děti 
hravou formou s jednotlivými světadíly nebo jejich částmi. Mimo tohoto tématu je 
plán družiny rozdělen na jednotlivé měsíce, kde si žáci plnili aktivity v souladu 
s ŠVP.  
Září: „Bezpečně do školy“. Zaměřili jsme se na bezpečnost dětí při cestě do školy. 
S Willy Fogem jsme navštívili Afriku.  
Říjen: „Žijeme zdravě“. Věnovali jsme se jak teoreticky, tak i prakticky zdravému 
životnímu stylu. S Willy Fogem jsme navštívili Austrálii.  
Listopad: „Barevný podzim“. Pozorovali jsme změny v přírodě a využívali  
přírodniny  ve Vv  a Pč . S Willy Fogem jsme navštívili Střední Ameriku. 
Prosinec: „Tvoříme a vyrábíme“. Přání a drobné dárky k Vánocům. S Willy Fogem 
jsme navštívili Antarktidu. 
Leden: „Čím budu?“. Druhy povolání, hry na jednotlivá povolání, pantomimické 
ztvárnění jednotlivých povolání a povídání si o povolání rodičů. S Willy Fogem jsme 
navštívili Jižní Ameriku. 
Únor: „Hrajeme si, dovádíme“. Vyráběli jsme si maňásky, hráli loutkové divadlo. 
S Willy Fogem jsme navštívili Severní Ameriku. 
Březen: „ Kniha je můj kamarád“. Četba z oblíbených knih, beseda v knihovně, 
rozvoj slovní zásoby při čtení knih. S Willy Fogem jsme navštívili Asii. 
Duben: „Jaro“. Jarní téma se prolínalo jak ve výtvarné, tak v pracovní činnosti. Téma 
bylo zaměřeno i na ekologii – třídění odpadu, úcta k přírodě, využití odpadního 
materiálu při pracovní činnosti. S Willy Fogem jsme navštívili Velkou Británii. 
Květen: „Moje milá maminka“.  Úcta k milované osobě, přání a výroba dárků ke Dni 
matek. Úcta k rodné obci – setkání s místním pamětníkem. S Willy Fogem jsme 
navštívili Střední Evropu. 
Červen: „Soutěžíme, vyhráváme“. Pohybové aktivity na školním hřišti, soutěže a 
bezpečnost při sportování. Shrnutí cestování s Willy Fogem. Během těchto cest děti 
hravou formou poznávaly  kulturu a nejvýznamnější památky daných zemí 
jednotlivých světadílů nebo jejich částí. Všechny získané informace a výrobky jsme 
použili na přípravu nástěnky k danému tématu.   
Během celého roku jsme minimálně jednou týdně navštěvovali tělocvičnu. Ve 
spolupráci s Radou rodičů jsme uspořádali dětský karneval. Navštívili jsme firmu 
Ruml.  
Zhodnocení a závěr: 
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ŠD během školního roku plnila úkoly Celoročního tematického plánu 
výchovně vzdělávací práce ŠD. Mým úkolem nebylo jen plnit tento plán, ale naučit 
děti i  respektování jeden druhého a  pravidla fér hry. Vedla jsem je k zásadám  
slušného chování a stolování. Snažila jsem se u nich probudit zájem o charitativní 
činnost. Během školního roku jsme neřešili žádné významné výchovné prohřešky. 
Drobné výchovné problémy jsme ihned konzultovali s rodiči při předání dítěte. 
 
V Sudoměřicích  26. 6. 2018                     Hadašová Alexandra 
            vychovatelka ŠD 
 

8. Organizace školního roku 

       1. pololetí:  Začátek 4. září 2017 

                           Konec  31. 1. 2018 

 

       2. pololetí: Začátek 1. 2. 2018 

                           Konec 29. 6. 2018 

        Prázdniny: Podzimní 26. a 27. 10. 2017 

                            Vánoční 23. 12. 2017 až  2. 1. 2018 

                            Pololetní  2. 2. 2018 

                            Jarní    5. 2. – 11. 2. 2018 

                            Velikonoční  29. a 30. 3. 2018 

                            HLAVNÍ  2. 7. až 31. 8. 2018 

Pedagogické rady:  Přípravný týden  1. 9. 2017                               

                                  1. čtvrtletí  21. 11. 2017 

                                  1. pololetí   24. 1.  2018 

                                  3. čtvrtletí   17. 4. 2018 

                                  4. čtvrtletí   19. 6. 2018 

Rozšířená pedagogická rada ZŠ Strážnice, Školní    2018   24. 5. 2018 

Schůzky rodičů s učiteli školy:     19. 9. 2017 

                                                           22. 11.2017 

                                                           18. 4. 2018 

                                                           5. 6. 2018 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 

Schůzky Školské rady: 19. 10. 2017 a  3. 4. 2018 

                                               

Mimořádné volno ředitele školy:  29. 9. 2017, 24. 10. 2017 
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Zápis do 1. ročníku škol. roku 2018/2019      10. 4. 2018 

Zápis do MŠ na školní rok 2018/2019          10. 5. 2018 

Plavecký výcvik 1.,2. a 3. ročníku     5. 4. – 7. 6. 2018 

 

  

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, školnice, 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 

Třídní učitelé ZŠ 

Učitelé ZŠ 

Učitelé MŠ 
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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 

1x úvazek 1.00 hospodářka školy 

3) úsek MŠ 

1x úvazek 1.00 vedoucí učitelka MŠ  

3x úvazek 1,00 učitelka MŠ  

1x úvazek 0,50 asistent  pedagoga 

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 4,5/4,5 5/5 1/0,87 

Z toho odborně a ped. způsobilých 4,5/4,5 4*/5    1/0,87 

* Pedagogická pracovnice ,si doplňuje kvalifikační studium 
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2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 nastoupili 
na školu: 1 MŠ – asistent pedagoga 

3. Počet učitelů s odbornou  kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 nastoupili na 
školu: 0 

4. Počet učitelů bez odborné kvalifikace, kteří ve školním roce 2017/18 nastoupili na 
školu: 0 

5.   Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 odešli ze školy:   
      0 
6.   Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 nastoupili do      
     pracovní neschopnosti: 0  
7.   Počet učitelů bez odborné kvalifikace, kteří ve školním roce 2017/18 odešli ze   
      školy: 0  
 

• Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 17 

Počet učitelů ZŠ 5 

Počet vychovatelů ŠD 1 

Počet učitelek MŠ 4 

Počet asistentů pedagoga 1 

Počet provozních zaměstnanců ZŠ 2 

Počet provozních zaměstnanců MŠ 1 

Počet  zaměstnanců ŠJ  3 

 

• Údaje o pedagogických pracovnících  od září 2017 do  ledna 2018 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

Mgr. Hana Veselá     Ředitelka 

školy 

1,0 VŠ 1.- 5. r. ZŠ 

Mgr. Ludmila 

Foltýnová 

Učitelka ZŠ 1,0 VŠ 1. – 5.r. ZŠ 

Mgr. Šárka 

Daňková 

Učitelka ZŠ 1,0 VŠ 1. – 5.r. ZŠ 

Mgr. Jitka 

Křenková 

Učitelka ZŠ 1,0 VŠ OV, učitel všeobecně 
vzdělávacích předmětů pro pro 
2. stupeň, doplňuje si kvalifikaci 
učitelství pro 1. stupeň ZŠ - 
ukončení 2019 

Mgr. Tereza 

Orságová 

Učitelka ZŠ 0,5 VŠ 1.–5.r. ZŠ  + spec. pedagogiky,  
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Alexandra 

Hadašová 

Učitelka ZŠ 

Vychovatelka 

0,87 SŠ Vychovatelství 

Jarmila Ševelová Učitelka MŠ 

 

1,00 SŠ Učitelství pro MŠ 

Petra Jančová Učitelka MŠ 

 

1,00 SŠ Učitelství pro MŠ 

Mgr. Michaela 

Janečková 

Učitelka MŠ 

 

1,00 SŠ, VŠ Učitelství pro MŠ do 31. 1. 
2018 

Hana 

Matějíčková 

Učitelka MŠ 1,00 SŠ 

 

 Učitelství pro MŠ 

 

Kristýna 

Cutáková 

Asistent 

pedagoga 

0,5 SŠ Asistent pedagoga 

 

• Údaje o pedagogických pracovnících od února 2018 do června 2018 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

Mgr. Hana Veselá     Ředitelka 

školy 

1,0 VŠ 1.- 5. r. ZŠ 

Mgr. Ludmila 

Foltýnová 

Učitelka ZŠ 1,0 VŠ 1. – 5.r. ZŠ 

Mgr. Šárka 

Daňková 

Učitelka ZŠ 1,0 VŠ 1. – 5.r. ZŠ 

 

Mgr. Jitka 

Křenková 

Učitelka ZŠ 1,0 VŠ OV, učitel všeobecně 
vzdělávacích předmětů pro pro 
2. stupeň, doplňuje si kvalifikaci 
učitelství pro 1. stupeň ZŠ - 
ukončení 2019  

Mgr. Tereza 

Orságová 

Učitelka ZŠ 0,5 VŠ 1.–5.r. ZŠ + spec. pedagogiky,  

Alexandra 

Hadašová 

Vychovatelka 0,87 SŠ Vychovatelství 

Jarmila Ševelová Učitelka MŠ 

 

1,00 SŠ Učitelství pro MŠ 

Petra Jančová Učitelka MŠ 

 

1,00 SŠ Učitelství pro MŠ 

Jana Miklová, 

Dis. 

Učitelka MŠ 

 

1,00 VOŠ Učitelství pro MŠ 
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Hana 

Matějíčková 

Učitelka MŠ 1,00 SŠ 

 

 Učitelství pro MŠ 

 

Kristýna 

Cutáková 

Asistent 

pedagoga 

0,5 SŠ Asistent pedagoga 

• 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 

• Věkové složení učitelů MŠ 

Věk Učitelé 

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 
 

• Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků ZŠ 

Název kurzu Počet pracovníků 

Učím se rád v 1. třídě 1 

Právní předpisy v činnosti školy-součinnost a změny v průběhu 
posledního roku 

1 

Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni ZŠ 1 

Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ 1 

Školní metodik prevence na škole 1 

Nápady pro školní družiny a školní kluby 1 

Hry, nápady a náměty s přírodovědným zaměřením 1 

Management školní třídy 1 

Výjezdní zasedání Hnanice 1 

Rozvoj matematické gramotnosti a její rozvoj zu žáků 1. stupně 1 
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ZŠ (Šablony EU) 
Výuka angličtiny ve skupinách (Šablony EU) 1 

Společné vzdělávání ve školní praxi  (Šablony EU) 5 

Efektivní hodnocení žáků se SPU a SPCH (Šablony EU) 2 

Školení Nařízení GDPR 5 
 

• Údaje o dalším vzdělávání  nepedagogických pracovníků  

Název kurzu Počet 

pracovníků 

Rádce školní jídelny 3 1 

Účetní závěrka 1 

Nebojte se GDPR 1 

Skladba jídelníčku dětí a žáků dle výživových doporučení 1 

Hygienické minimum pro pracovníky ve stravovacích zařízeních 2 

HACCP –systém kritických bodů ve školním stravování 1 

Preventista PO 2 

Školení Nařízení GDPR 2 

 

8. Romský asistent: NE  

    Jiný asistent (pedagogický, (výše úvazku / počet fyzických osob): 0,50/1 

 

Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo        

bez  

Neprospělo  Opakují 

1. 17 17 0 - - 
2. 6 6 0 - - 
3. 17 16 1 - - 
4. 14 12 2 - - 
5. 12 10 2 - - 

Celkem za I.       66 61 5   
6. - - - - - 
7. - - - - - 
8. - - - - - 
9. - - - - - 

Celkem za II. - - - - - 
Celkem za školu - - - - - 



 14

 

2. Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 % 

3 0 0% 

 

3. Údaje o zameškaných hodinách 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

Celkem 5508 83,45 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 2017/18 Gymnázia SOŠ SOU Konzerv. 

4 leté 

studium 

6 leté 

studium 

8 leté 

studium 

   

Počty přijatých žáků 

 

0 0 1 - - - 

 

6. Účast v soutěžích 

• Zapojení do matem. soutěže Pythagoriáda, Klokan, Cvrček 

• Oblastní soutěž mladých cyklistů 

• Zpěváčci Strážnicka 

• Soutěž O věneček z rozmarýnu Fanoša Mikuleckého 

• Recitační soutěž ve spolupráci se ZŠ Petrov 

• Okresní soutěž mladých recitátorů Hodonín 

 

  Část IV. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

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

kontroly/   NEKONALA SE 
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Část V. 

Rozhodnutí ředitele 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst. 2 zákona 

č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí 

 Počet Počet odvolání 

Počet žáků  u zápisu do 1. ročníku pro rok 

2018//2019 

 

Rozhodnutí ředitele 

18 0 

O odkladu povinné školní docházky podle § 37 3 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 15 0 

Přestup na jinou školu 0 0 

Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 

2018/2019 

15 0 

 

 

VI. 

Prevence sociálně patologických jevů 
Zhodnocení prevence za školní rok 2017/2018 

  První čtvrtletí bylo zahájeno nejrůznějšími akcemi: Dopravní výchova, 

Informační schůzka s rodiči, Drakiáda, projekt Ekologie – výukový program a 

exkurze ve firmě REC GROUP s.r.o ve Starém Městě a zejména Projekt Mezilidské 

vztahy (Den otevřených dveří, výstava Podzimníků, ochutnávka podzimních dobrot 

a tvořivé dílničky pro rodiče a děti v tělocvičně ZŠ). K přípravám na tento projekt 

patřilo domácí tvoření Podzimníků s rodiči, tvoření výrobků na malý jarmark a 

výzdoba tělocvičny.  Mezi další akce patřil také Strašidlácký den – tematický den 

v převlecích plný hravých úkolů, návštěva místní knihovny včetně besedy 

s knihovnicí, keramické dílničky s paní Flašarovou, 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 čtvrtého a pátého ročníku se zapojili do vyhlášeného úkolu 

Recyklohraní – „Vydržím víc a posloužím déle“, kdy byly děti seznámeny při řešení 

úkolu - zpracování koláže - s rozdíly mezi baterií a akumulátorem a jejich využitím. 
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Naše škola se opět zapojila do charitativní sbírky Život dětem. Tentokrát jsme do 

sbírky zapojili i Mateřskou školu. Bylo vybráno 1915,- Kč. V letošním školním roce 

jsme upustili od pravidelných komunitních kruhů, místo toho zkoušíme realizovat 

tzv. Třídnické hodiny s preventistkou, kde pracujeme s třídním kolektivem formou 

třídního komunitního kruhu a sociálně-psychologických her na posílení vztahů ve 

třídě.  Ve všech třídách byl vyplněn anonymní dotazník, který měl odhalit možná 

rizika případné šikany ve škole. Z dotazníků se šikana neprojevila. V 5. ročníku jsme 

s žáky vypracovali sociometrický ratingový dotazník, který se týkal vlivu žáků a 

jejich sympatií. V rámci otevřené komunikace a navázání dobrých vztahů s rodiči 

proběhlo začátkem října společné odpoledne rodičů a dětí z 1. ročníku – na téma 

„Jabkohrátky“. Byla udělena napomenutí třídního učitele žákům 5. ročníku Jakubovi 

Strakovi, Dominikovi Vlčkovi, Petrovi Horákovi a Martinovi Michenkovi. 

 Mezi uskutečněné akce 2. čtvrtletí tohoto školního roku patřili: Mikulášská 

nadílka organizovaná spolkem Rodiče dětem a Zpívání u stromečku. Pro rodiče 

s dětmi proběhlo v 1. a 2. a 4. ročníku Adventní posezení s třídními učitelkami. Pro 

rodiče a děti byly připraveny tvořivé a hravé vánoční aktivity. Velmi zajímavá byla 

beseda „Vzpoura úrazům“ (od VZP - 4. 1.), kdy do školy zavítal handicapovaný pan 

Honza na vozíčku, který ochrnul po závažné operaci srdce. Dětem vysvětlil, jak 

funguje mícha, co se stane s páteří a nervovými spoji při poranění obratlů. Společně 

s dětmi shrnul, které situace jsou nebezpečné a kterým se vyvarovat. Ukázal dětem 

fotografie možností sportovního vyžití vozíčkářů, odpovídal dětem na dotazy, které 

se týkaly běžného života handicapovaných lidí. Děti byly velmi zvídavé a pozorné. 

Své dojmy z besedy děti výtvarně ztvárnily. Dalším preventivním programem byly 

„Dobré vztahy“ s Mgr. Mikulkovou, který proběhl ve 3. a 5. ročníku formou 

dvouhodinové práce s kolektivem ve třídě (psychologické a sociální hry ve třídě). 13. 

ledna se uskutečnil Ples školy, kde předtančili žáci 5. ročníku (s některými chlapci ze 

4. a 3. ročníku). Za druhé čtvrtletí byla udělena dvě napomenutí třídního učitele 

žákyním Šárce Janečkové a Tereze Markové za nevhodné chování vůči zaměstnanci 

školy. Pochvalu ředitelky školy dostaly na vysvědčení Eliška Pomykalová a Sabina 

Smékalová za reprezentaci školy na matematické olympiádě v Hodoníně.  

3. čtvrtletí tohoto školního roku bylo plné mnoha akcí a soutěží pro děti.  

V únoru byli žáci 3., 4. a 5. ročníku v rámci tělesné výchovy bruslit na Zimním 

stadionu Hodonín. Koncem tohoto měsíce proběhlo také školní kolo recitační 

soutěže. V 1. kategorii (1.-2. ročník) se na prvním místě umístila Alžběta Tomčalová 

z 1. ročníku, na druhém místě Lukáš Pomajba z 2. ročníku a Natálie Nogová z 1. 

ročníku. V 2. kategorii (3.-5. ročník) se na prvním místě umístila Kateřina Kočišová 

z 5. ročníku, na druhém místě Šárka Janečková a Sabina Smékalová z 5. ročníku a na 

třetím místě Julie Grossmannová ze 3. ročníku.  V březnu proběhla beseda se 
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spisovatelem Janem Opatřilem nad knihou Kapřík Metlík. Děti měly možnost 

hovořit přímo s panem spisovatelem a zároveň ilustrátorem knihy v jedné osobě. 

Děti se seznámily s hlavními postavami knihy a byla jim přečtena ukázka. Poté měly 

možnost si knihu zakoupit i s věnováním od autora. V tomto měsíci proběhlo také 

setkání žáků 1. ročníku a jejich rodičů a to pod názvem Vítání jara. Společné 

odpoledne strávené spolu s třídní učitelkou mělo vést k utužení kolektivu a dobré 

spolupráci mezi rodiči a školou. Akce byla provázena jarním tvořením, ochutnávkou 

jarních pomazánek a několika společnými hrami. Na konci měsíce března 

zorganizoval spolek Rodiče dětem Spaní s pohádkou v tělocvičně ZŠ. Účast byla 

hojná. Naše škola přijala také pozvání na recitační soutěž do Petrova. Jednalo se o 

soutěž mezi malotřídními školami z nejbližšího okolí. Diplom přivezla Zuzana 

Janečková a Julie Grossmannová za 2. místo ve své kategorii a Natálie Nogová za 2. 

místo mezi nejmladšími. Velmi pěkné umístění v recitaci (2. místo) získala Šárka 

Janečková z 5. ročníku na okresním kole recitační soutěže v Hodoníně. V dubnu se 

uskutečnilo Jarní setkání rodičů, žáků a třídní učitelky ve 2. a 4. ročníku. Společné 

odpoledne k utužení kolektivu a vzájemných vztahů provázelo tvoření, výroba 

náramků, otisky rukou rodičů a dětí. Všem se tato akce velmi líbila. Od dubna začal 

také pro žáky 1. – 3. ročníku plavecký výcvik v Hodoníně. Byla také uzavřena 

charitativní sbírka Život dětem, vybralo se celkem 865,- Kč. Vybrané peníze získané 

prodejem drobných předmětů poslouží k léčbě nemocným dětem. Společně s dětmi 

jsme ocenili některé úspěšné žáky v Pythagoriádě, Zpěváčcích Strážnicka k poctě 

Vaška Harnoše, ve Cvrčkovi a Klokanovi. Ve všech ročnících proběhly třídnické 

hodiny s třídní učitelkou, které měly zejména posílit pozitivně vztahy a atmosféru 

v třídním kolektivu. V 1. ročníku proběhl také malý dotazník. Kázeňská opatření 

nebyla udělena v žádném ročníku. 

4. čtvrtletí začalo třídními schůzkami s rodiči  - možno ve trojici (rodič, dítě, 

učitel). V 1., 2. a 3. ročníku pokračovala výuka plavání, která byla zakončena závody. 

Toto čtvrtletí provázela řada projektů: Projekt Občan a Praha realizoval 4. a 5. ročník, 

projekt Voda 1. a 2. ročník a projekt Obec 3. ročník. V dubnu navštívil 1. – 3. ročník 

výchovný koncert ZUŠ ve Strážnici. Velmi poučnou akcí byl také Den otevřených 

dveří u hasičů ve Veselí nad Moravou. Pro rodiče a rodinné příslušníky byla jako 

každý rok pořádána školní akademie, kde se prezentovaly jednotlivé třídy MŠ a ZŠ a 

některé zájmové útvary. Vybraní žáci z 5. ročníku reprezentovali naši školu na 

okresním kole dopravní soutěže. Naše škola se zapojila do výtvarné soutěže Cestou 

dvou bratří a do soutěže výtvarně-literární Baťův kanál. V rámci Recyklohraní jsme 

zrealizovali úkol Objevte muzejní kousek, staňte se kurátorem sbírky. Z odpadového 

materiálu vytvořil 4. a 5. ročník staré elektrospotřebiče. Proběhl také svoz baterií a 
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elektroodpadu. V charitativní sbírce Fond Sidus nám tentokrát pomohla Mateřská 

škola, které se podařilo prodejem náramků vybrat 1470,- Kč. Vydařenou akcí byl také 

školní výlet do zábavního vědeckého centra Vida v Brně, kde si měly možnost děti 

interaktivně vyzkoušet různé fyzikální i chemické jevy a pozorovat biologické 

procesy. Na konci školního roku jsme  podnikli pěší túru na Výklopník, kde jsme si 

prohlédli vystavené práce žáků naší školy k vyhlášené výstavě „Baťův kanál“.  Také 

jsme se rozloučili s páťáky a pasovali předškoláky na prvňáčky. Kvůli počasí 

proběhla akce v tělocvičně školy Za 4. čtvrtletí nebylo uděleno žádné kázeňské 

opatření.  

 

V Sudoměřicích 28. června 2018                         Zpracovala Mgr. Šárka Daňková 

 

Část VII. 

Další údaje o  aktivitách a prezentaci školy  

Ve škole proběhla výuka nepovinného předmětu náboženství, které se zúčastnilo     

29 žáků. 

Mezinárodní spolupráce navázána nebyla. 

Aktivity  školy: 

Září        
• 4. 9. 2017  v 8.30 hod.   Slavnostní zahájení školního roku  2017/2018 

v tělocvičně školy 
• 19. 9. 2017 Společná schůzka s rodiči  
• 22. 9. 2017    Dopravní výchova 3., 4. ročník 

 
Říjen 

• 2. 10. 2017 Jablkohrátky (1. ročník) 
• 2. a 23. 10. 2017 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím  
      vzájemných návštěv  - Mgr. Š. Daňková, ZŠ Strážnice, M. Kudeříkové 
• 5. 10. 2017 Projekt EKOLOGIE, REC GROUP Straré Město-výukový program  
      pro třídění odpadů 
• 12. 10. 2017 Projekt Mezilidské vztahy, dopoledne- Den otevřených dveří, 

odpoledne- Podzimní dostaveníčko, Výstava Podzimníků a Podzimníčků , 
kreativní dílničky pro malé i velké 

• 19. 10. 2017 Schůzka Školské rady 
• 25. 10. 2017 Besedy v knihovně 
• 31. 10. 2017 Strašidlácký den – tematicky zaměřená výuka    

 
 



 19

Listopad 
• 14. 11. 2017  Keramické dílny s paní Flašarovou (spolupráce s DDM Strážnice) 
• 16. 11. 2017  Slavnost slabikáře (1. ročník) 
• 22. 11. 2017 Schůzky s rodiči (možno ve trojici rodič+ žák + vyučující) 
• 22. 11. 2017 Volby do Školské rady z řad zákonných zástupců 
• 22. 11. 2017 Volby do Školské rady z řad pedagogických pracovníků 
• 29. 11. 2017 „Adventní dílny“ (pro rodiče a děti) 

 
Prosinec 

• 5. 12. 2017 Mikulášská nadílka (spolupráce se Spolkem „Rodiče dětem“) 
• 7. 12. 2017 Vánoční posezení s rodiči 2. a 4. ročník 
• 11. 12. 2017 Vánoční posezení s rodiči 1. ročníku 
• 21. 12. 2017  Zpívání u stromečku 
• 22. 12 . 2017 Vánoční nadílky ve třídách 

 
Leden 

• 4. 1. 2018 Vzpoura úrazům- preventivní program 
• 10. 1. 2018 Hodonín radnice- setkání výchovných poradců, preventistů, 

OSPOD a pediatrů 
• 13. 1. 2018 Ples školy  (Spolek Rodiče dětem z.s.) 
• 15. 1. 2018 Preventivní program pro posílení dobrých vztahů ve třídě – Mgr. 

Milena  Mikulková 
• 31. 1. 2018   Vysvědčení 
• 31. 1. 2018 Kino Morava Veselí nad Moravou –„Čertoviny“ 

 
Únor 

• 1. 2. 2018 Sněhulácký den – 1. ročník 
• Opětovné získání certifikátu Rodiče vítáni 
• Karneval ŠD v tělocvičně 
• 9. 2. - 25. 2 . 2018  ZOH – tematické  dny (2., 4. ročník) 
• 15. 2. 2018 Bruslení TEZA 
• 15. 2. a 22. 2. 2018 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 

prostřednictvím    vzájemných návštěv Mgr. J. Křenková- ZŠ Petrov 
• 22. 2. 2018 Recitační soutěž –školní kolo 
• 23. 2.  Indiánský den – tematický den 1. ročník 

 
Březen 

• 2. 3. 2018 Soutěž mladých recitátorů – okresní kolo – 2. místo Š. Janečková, 5. 
ročník 

• 6. 3. 2018  Hodonín Městský úřad- Setkání výchovných poradců a OSPOD 
• 14. 3. 2018   Porada ředitelův Hodoníně 
• 16. 3. 2018 Matematický klokan (2.-5. ročník) 
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• 16. 3. 2018 Literární beseda se spisovatelem J. Opatřilem Autorské čtení 
s Kapříkem Metlíkem 

• 17. 4. a 26. 4. 2018 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím  vzájemných návštěv – Mgr. T. Orságová- ZŠ Strážnice, Školní 

• 28. 3. 2018 Recitační soutěž žáků spolupracujících  malotřídních škol v 
 kulturním centru Obce Petrov  

Duben 
• 3. 4. 2018   Školská rada 
• 5. 4. 2018 Zahájení plavání (1.,2. a 3. ročník)- Hodonín 
• 5. 4. 2018 Jarní posezení s rodiči- 2. a 4. ročník 
• 12., 19., 19. a 26. 4. 2018 Plavání  (1.,2. a 3. ročník)- Hodonín 
• 10. 4. 2018 Zápis do 1. třídy ZŠ 
• 11. 4. 2018 AJ s rodilým mluvčím- ukázková hodina 
• 17. 4. 2018 Pedagogická rada 
• 18. 4. 2018  Individuální schůzky s rodiči (možno ve trojici- žák, rodič,    

                    vyučující) 
• 30. 4. 2018 Den Země – spolupráce s Obcí Sudoměřice – úklid hřišť v obci 
• 30. 4. 2018 Tematický den – „Čarodějnice“ 

 
Květen 

• 2. 5. 2018 Projekt „S úsměvem do školy“ dílna s Mgr. Š. Daňkovou 
• 2. 5. a 9. 5. 2018 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím    

vzájemných návštěv Mgr. L. Foltýnová - ZŠ Louka 
• 3., 10., 17., 24. a 31. 5. 2018 Plavání  (1.,2. a 3. ročník) – Hodonín 
• 4. 5. 2018 Hasičský záchranný sbor Veselí nad Moravou- Den otevřených dveří 
• 15. 5. 2018  Focení tříd 
• 15. 5. 2018 Zájmový útvar Paletka v Galerii umění v Hodoníně 
• 20. 5. 2018  Školní akademie 2018  
• 25. 5. 2018 Dopravní soutěž ZŠ Strážnice, Školní - okresní kolo (vybraní žáci 4. 

5. ročníku)  
• 17. 5. 2018 Projekt „S úsměvem do školy“ dílna s Mgr. J. Křenkovou 
• 21. 5. 2018 Projekt „S úsměvem do školy“ dílna s Mgr. T. Orságovou 
• 22.  5. – 23. 5. 2018 Projekt „OBČAN  a PRAHA“(4. a 5. ročník) 
• 22. 5. 2018 (1., 2. a 3. ročník) koncert ZUŠ Strážnice 
• 23. 5. 2018 Projekt VODA   (1.,2. ročník) 
• 23. 5. 2018 Projekt Obec Sudoměřice (3. ročník) 
• 29. 5. 2018 Projekt „S úsměvem do školy“ – dílna s p. vych. –Alexandrou   

                   Hadašovou 
 
Červen 

• 6. 6 . 2018 Projekt „S úsměvem do školy“ – dílna s Mgr. L. Foltýnovou 
• 2. 6. 2017 Sportovní den dětí se ZŠ Petrov 
• 12. 6. 2018 Školení GDPR 
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• 14. 6. 2018 Školní výlet  VIDA Brno 
• 5.  6. 2018 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 
• 19. 6. 2018 Pedagogická rada za 2. pololetí 
• 19. 6. 2018 Dopravní výchova 4. ročník (Hodonín) s Městskou policií  Hodonín 
• 21. 6. 2018 Projekt „STÁTY EVROPSKÉ UNIE“- 4. ročník 
• 26. 6. 2018 Pěší výlet na Výklopník Baťova kanálu 
• 28. 6. 2018   Rozloučení s předškoláky a páťáky  
• 29. 6. 2018 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 2018 

• 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 

• 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 
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• s PPP Hodonín, Veselí nad Moravou 

• s OSPOD Hodonín 

• Plavecká škola Ratíškovice 

• s NÚLK Strážnice 

• s DDM Strážnice 

• s Místní knihovnou 

• s místními  rybáři, hokejbalisty, kulturním spolkem Zvedlá závora 2014 

 

Zájmové útvary při ZŠ a MŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet dětí 

Šikovné ručičky 1 18 

Paletka –výtv.  kroužek 1 15 

Hudební školička 1 12 

Folklór. kr. Sudomírek 1 27 

Turistický kroužek 1 18 

Dramatický kroužek 1 8 

Hravá angličtina I. 1 11 

Hravá angličtina II. 1 5 

Veselá flétnička MŠ 1 14 

Mažoretky 1 16 

Ve školním roce navštěvovalo zájmové útvary školy   144   dětí a  žáků. 

 

Část VIII. 

Zhodnocení a závěr 

      Školní rok 2017/2018 byl opět bohatý jak na školní tak na mimoškolní činnost. 

Školu navštěvovalo  v prvním i ve druhém  pololetí 66 dětí,  (+ jedna žákyně zapsaná 

podle § 38, odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb). 

Ročníky  1. stupně ZŠ  byly rozděleni do čtyř tříd.  První, třetí a pátý ročník 
byl vyučován  samostatně, spojen byl druhý se čtvrtým 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. 1. 2019. Z projektu byla zakoupena nová interaktivní tabule 
s ultraktrátkým projektorem Projekt je zaměřen na: osobnostně profesní rozvoj 
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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.  

V měsíci květnu proběhlo také  opětovné testování u žáků 3. a 5. ročníku, 

tentokrát se společností KALIBRO.  

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  a třetího)  ročníku a také děti ze 

zájmového útvaru Mažoretky.  

 Akce a činnosti byli pro děti zajímavé, obohacující a přínosné.    

Školní rok jsme zakončili  29. 6. 2018 rozdáním Vysvědčení. Opustilo nás  12 žáků 

pátého ročníku. Z toho jeden  žák  nastoupí  na osmileté studium  Purkyňova 

gymnázia ve Strážnici a  dalších deset  na spádovou základní školu   ZŠ  Strážnice, 

Školní. Jedna žákyně přestoupí na ZŠ Marie Kudeříkové, 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  2018 

                                                                                                                  Mgr. Hana Veselá 

                               Ředitelka školy 
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Mateřská škola 

ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2017-2018 

 

 

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 hod. 

        2. tř. 6. 30 -  16. 00 hod. 

i/ Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole: Spolek 

„Rodiče dětem“ z.s. 

 
Školní rok 

2017/ 2018 

 

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. 

Celkový počet dětí 

zaměstna-

ných matek 

nezaměst. 

matek nebo 

matek  na 

mateřské a 

rodičovské 

 dovolené 

tř. standardní 2 52 26 13  

 

 

 

  

tř. speciální-logo         
tř. speciální- jiné         
tř. internátní         
Celkem 2 52 26 13     
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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, zájmové aktivity dětí , další údaje týkající se záměru školy, její 
orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje. 

V tomto školním roce jsme v MŠ  druhým rokem pracovali  podle ŠVP 

s motivačním názvem „Poznáváme svět a sebe se skřítky od duhového stromu,“který 

v minulém školním roce prošel inovací, v rámci které jsme si stanovili   nové  

krátkodobé  i dlouhodobé  cíle v podmínkách  i v organizaci vzdělávání.V rámci 

projektu „Moderní výuka“ jsme se účastnily vzdělávacích seminářů z různých 

 oblastí  předškolního vzdělávání.  

V mateřské škole měly  děti možnost navštěvovat předplaveckou výuku, 

kroužek Flétna a folklorní kroužek Sudomírek v odpoledních hodinách. Rodičům , 

kteří projevili zájem, jsme nabídli vyšetření dětí logopedkou a na základě spolupráce 

s SPC Brno, logopedickou prevenci ve třídě. 

K individuální práci s dětmi nám slouží  sešity z oblasti matematických 

představ, rozvíjení poznání a grafomotoriky. Naše MŠ  má dostatečnou nabídku 

pomůcek pro individuální i skupinové předškolní vzdělávání dětí. Využíváme 

například didaktické soubory  Logico Primo  pro mladší děti a Logico Piccolo pro 

předškoláky a pro obě věkové skupiny 3D box k interaktivní skupinové výuce dětí a 

k rozvoji všeobecných poznatků předškoláků. 

 

 b) Věkové složení dětí  

 Počet dětí 

do 3 let ( nar.1.9.2014 a později) 7 

3letí (nar. 1.9.2013- 31.8.2014 9 

4letí (nar. 1.9.2012- 31.8.2013  17 

5letí (nar. 1.9.2011– 31.8.2012 16 

Starší  (nar. 1.9.2010- 31.8.2011 3 

  

c/ Odklad povinné školní docházky 

 Počet dětí 

Odklad povinné školní docházky 3 

Dodatečné odložení povinné 

školní docházky 

0 

Celkem 3 
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d/ Péče o integrované děti :  

Počet dětí Druh postižení (§ 16 zák. č. 561/2004 Sb.,) 

1 3. 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 úplatu. 

 

Část III. 

Divadelní a jiné akce pro děti během školního roku: 

ZÁŘÍ 

20. 9. Schůzka s rodiči 

ŘÍJEN 

4. 10. Maňáskové divadlo Šikulka dopoledne, odpoledne Drakiáda s rodiči na hřišti. 

11. 10. Keramické dílničky – Včeličky. 

9. – 11. 10. Přehlídka Skřítků Podzimníčků v MŠ , 11. 10. - vyhodnocení přehlídky 
skřítků. 

12. 10. Podzimní dostaveníčko – společná akce MŠ a ZŠ v odpoledních hodinách 
s rodiči. 

LISTOPAD 

Projekt – Knížka je můj kamarád. 

7. 11.  Logopedická depistáž- vyšetření dětí logopedkou , paní Mgr. Horákovou  

29. 11. Adventní dílny s rodiči – tvoření adventních věnečků – MŠ a ZŠ  

PROSINEC 

Tvoření adventních věnečků ve třídách a pečení perníčků 

5. 12. Mikulášská nadílka   

19. 12. Vánoční nadílka v MŠ  

21. 12. Koledování u statku ve vesnici – zpívání u vánočního stromu – z důvodu 
nepříznivého počasí se konalo v tělocvičně 
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LEDEN 

5. 1. Koledování ve vesnici a v ZŠ – Tři králové 

11. 1. Návštěva prvňáčků u Včeliček 

17. 1. Pohádky od Lenky – pohádka  „O kominíčkovi a Majdalence“, „Sněhurka a 
sedm trpaslíků“, „Otesánek.“  Toto divadlo bylo zaplaceno z výtěžku prodeje 
výrobků na vánočním jarmarku 

24. 1. Beseda s myslivcem panem Stanislavem Náhlíkem 

30. 1. Karneval v MŠ 

ÚNOR 

15. 2.  Návštěva předškoláků v 1. třídě 

20. a 27. 2. Konzultace s rodiči dětí předškoláků. 

 

 BŘEZEN 

13. 3. Program „Buďme kamarádi.“ 

20. 3. Schůzka s rodiči. 

26. 3. Divadlo Šikulka – program „Otík a zápalky.“ 

27. 3. Den učitelů – slavnostní pohoštění pro zaměstnance MŠ.  

DUBEN 

od 5. 4. – 7. 6. v plaveckém bazénu v Hodoníně  plavání předškoláků. 

24. 4. Koncert v  ZUŠ Strážnice - předškoláci 

KVĚTEN 

2. 5. Zahájení projektu „S úsměvem do školy.“ Projekt se konal do poloviny června. 

10. 5. Zápis do MŠ  

11. 5. Divadlo Šikulka v MŠ – Pohádka o Zlatušce a Pohádka o lese a zemi. 

 20. 5. Školní akademie 

22. 5. Výlet do Kovozoo  

ČERVEN 

1. 6.  Cesta za pokladem 

Adaptační kroužek Miniškolička pro nově přijaté děti do MŠ konal se ve 2 x 
v odpoledních hodinách. 

28. 6. Zahradní slavnost v tělocvičně ZŠ 

 ČERVENEC 
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Prázdninový provoz –  2. . – 20. 7. 2018. 
 

Část IV. 

Výkon státní správy 

Rozhodnutí  Počet 

Přijetí dítěte do MŠ pro   šk.rok 

2018/2019 

15 

Ukončení docházky dítěte (§ 35 
zák.561/2004 Sb.,) 

0 

Počet nepřijatých dětí 0 

 

 

Část V. 

Údaje o pracovnících škol 

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2017-2018– stav ke 30. 6. 2018 

 Vzdělání 1– nejvyšší 

dosažené 

Počet  učitelů 

Střední pedagogická škola 3 

VŠ-předškolní výchova --- 

VŠ 1 -  od 1. 9. – 30. 1. (obor Učitelství pro 2. stupeň ZŠ) 

VOŠ 1 -   od 1. 2. – 31.8. 

V tomto školním roce v MŠ pracovala asistentka pedagoga – s kvalifikací kurz pro 
asistenty pedagoga. 
 

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2017-2018 – stav k 30. 6. 2018 

 Počet 
fyzický
ch osob 

Přepočtený počet na 
plně zam. (úvazky) 

 % z celkového počtu 
(z přepočtených učitelů) 

Kvalifikovaní učitelé 4  100% 

Nekvalifikovaní učitelé 0   

Celkem 4  100% 

 

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

 do 

35let 

35-50 

let 

nad 50 

let 

Důchodci Celkem 

Počet 1 2 1 0 4 

 

4. Ve školním roce 2017/2018 přijatí  absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, 

Pedagogická fakulta do pracovního poměru (počet):  0 
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5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 1 - ukončení MD 30. 1. 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících 
pracovníků mateřské školy 

 

• Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků MŠ 

Název kurzu Počet pracovníků 

Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 1 

Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí-primární logopedická 
prevence 

1 

Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění 
grafomotorických obtíží 

1 

Zápisy do prvních tříd z různých úhlů pohledu 1 

Přípravná početní cvičení 1 

Společné vzdělávání-inkluze MŠ 3 

Individualizace předškolního vzdělávání (Šablony EU) 2 

Inkluze- společné vzdělávání (Šablony EU) 1 

Čtenářská pregramotnost (Šablony EU) 2 

Matematická pregramotnost (Šablony EU) 2 

Práce s dětmi méně než tříletými (Šablony EU) 3 

Školení Nařízení GDPR 2 

 

 

Část VI. 

Změny ve vedení školy 

Žádné 

 

 

Část VII. 

Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací práce  a závěr 

V tomto školním roce jsme na začátku školního roku zpracovali dodatek 

k ŠVP v souvislosti s novým RVP předškolního vzdělávání, platným od 1. 9. 2017. 

Náš ŠVP nyní obsahuje  oblasti podmínek vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami, podmínky pro vzdělávání dětí nadaných a  vzdělávání dětí 

od dvou do tří let v MŠ. Pracovní doby pedagogických pracovnic jsou rozvrženy tak, 

aby se od 9. 30 paní učitelky ve vzdělávací práci překrývaly.  
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Ve školním řádu jsme stanovili podmínky a organizaci dětí v posledním roce 

předškolního vzdělávání, které je od 1. 9. 2017 povinné.  

  Děti mladší tří let a ostatní  děti, které ještě neplní povinné předškolní 

vzdělávání, mohou do MŠ přicházet do 8. 30 hodin. Předškoláci do MŠ přicházejí do 

8 hodin. Ve školním řádu máme stanovený způsob omlouvání předškolních dětí 

z povinné předškolní výuky.  

Pro zajištění optimálních podmínek pro vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami u nás ve 2. třídě pracovala v tomto školním roce  paní 

asistentka pedagoga. 

V průběhu školního roku jsme se zaměřili na rozvoj čtenářské pregramotnosti. 

Navštívili jsme Místní knihovnu, uskutečnili jsme projekt „Knížka je můj kamarád.“ 

Během tohoto projektu nás navštívili členové ze Spolku důchodců, kteří dětem před 

odpoledním odpočinkem  četli pohádky. Děti si také přinášely do MŠ svoji oblíbenou 

knihu. Dvakrát během školního roku jsme uspořádali pro rodiče prodejní výstavu 

knih ve spolupráci s nakladatelstvím Svojtka. V průběhu školního roku  děti shlédly  

v  MŠ  celkem 4 maňásková divadla. Divadlo „Kominíček a Majdalenka “od paní 

Lenky Sasínové , jsme dětem zaplatili z výtěžku prodeje výrobků na vánočním 

jarmarku. Tyto výrobky   vytváří náš pedagogický kolektiv.    Dvě divadla nám 

zaplatil Spolek Rodiče dětem. Pro vzdělávací práci  oblasti rozvoje  čtenářské 

negramotnosti , jsme zakoupili 2 dramatické soubory pohádek s kostýmy –„ O veliké 

řepě“ a „ Perníková chaloupka,“didaktický soubor Abeceda pro předškoláky. 

V lednu jsme pro děti uspořádali besedu s myslivcem panem Stanislavem 

Náhlíkem. Pan Náhlík dětem velmi poutavě povyprávěl o tomto zajímavém koníčku, 

kterým je myslivost. Děti si mohly prohlédnout trofeje, vábničky a další dechové 

nástroje, na které si zkusily zahrát. Po prožité besedě s myslivcem si děti namalovaly  

obrázky volně žijících zvířat , které jsme zaslaly do soutěže  „Moje toulky za zvěří“. 

V kategorii předškolních dětí za výtvarnou práci získal  David Janeček 2. místo. Další 

velmi zdařilou akcí pro děti, kterou jsme v naší MŠ uspořádali pro děti letos poprvé, 

byl prožitkový program „Buďme kamarádi.“ Tento program nám  zajistila 

 paní Svobodová z Bystřice pod Hostýnem, která s dětmi  v mateřských školách  dělá 

tyto prožitkové programy, ve kterých je  seznamuje se světem lidí, kteří jsou nějakým 

způsobem postižení. Pro naše děti si připravila  program s názvem „Buďme 

kamarádi.“ Celé dopoledne bylo  naplněné  poutavým vyprávěním i zábavnými 

hrami, ve kterých si děti mohly vyzkoušet, jak se v některých činnostech cítí děti 

nebo dospělí s postižením.  Děti se  učily  pohybovat  na pojízdném invalidním 

křesle, zkusily si psát Braillovým písmem, kreslily pastelkou pomocí prstů na noze, 

společně tvořily ve skupinách. Vyzkoušely   si chůzi  s holí pro nevidomé. Děti si  

odnesly  poznání, jak cenné pro nás je naše zdraví. Tyto poznatky jsme v činnostech 
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dále rozvíjely a seznamovaly děti s tím, jak se mají chránit před úrazy.. Na tento 

program jsme navázali při realizaci tematické části Sportem ke zdraví, kterou jsme si 

do vzdělávacích činností zařadili v období konání ZOH. Děti toto dění aktivně a se 

zájmem prožívaly.  Pro rozvoj všech vzdělávacích oblastí jsme si zařadily různé 

formy a metody vzdělávání. Po tuto dobu se děti seznamovaly i se státními symboly 

ČR. 

Před zápisem dětí do 1. třídy ZŠ jsme v MŠ pro rodiče těchto  dětí uspořádali 

individuální konzultace, kde jsme jim předaly informace o výsledcích  vzdělávání 

jejich dětí, jejich další potřeby a také vše, co potřebovali vědět k možnostem OŠD. 

Tuto možnost využili rodiče od 3 dětí, které nám v příštím školním roce zůstávají 

v naší MŠ.  Z důvodu stěhování u nás ukončil docházku od 1 4.  jeden chlapec. 16 

dětí nastoupilo do 1. třídy, všechny děti do naší Základní školy Sudoměřice. 

Zápis do MŠ se konal 10. 5.  Přihlásilo se a bylo přijato 15 dětí. Pro adaptační 

režim se v měsíci červnu konala pro nově přijaté děti Miniškolička. 

Předškoláci  v jarních měsících navštěvovali vyučovací hodiny v ZŠ , navštívili 

i školní družinu . Ještě před zápisem jsme se také zúčastnili vyučovací hodiny v 1. 

třídě. Letos poprvé nás také v MŠ navštívili prvňáčci a strávili s námi hravé 

dopoledne. Společně jsme si udělali komunitní kroužek, ve kterém si děti předaly 

vzájemně informace, týkající se jejich pohledu na školní docházku. Děti z naší MŠ 

jsou velmi dobře seznámeny s prostředím ZŠ , jsou v kontaktu se svými budoucími 

staršími spolužáky i v mimoškolních aktivitách, například při návštěvách 

odpoledního kroužku Sudomírek. 

Od dubna do června se konala  Předplavecká výuka  v nově 

zrekonstruovaném plaveckém bazénu v Hodoníně. Plavání se neúčastnila pouze 1 

předškolačka ze zdravotních důvodů. Letos již tradičně jsme navštívili Koncert 

v ZUŠ. Do ZUŠ tento školní rok již docházel 1 chlapec z naší MŠ a také 1 se přihlásil 

do ZUŠ na příští školní rok. Autobus na  koncert nám uhradil Spolek rodiče dětem. 

Den dětí jsme již 2. rokem oslavili formou hledání pokladu. Děti hledaly vytýčenou 

trasu, ve skupinkách plnily úkoly. Seznamovaly se s okolním prostředím MŠ , které 

běžně nenavštěvujeme.  

Školní výlet se konal do Kovozoo ve Starém Městě. Děti se zde prožitkovou 

formou seznamovaly s recyklací odpadu, absolvovali jsme program „Rákosníčkův 

rybníček“, svezli jsme se silničním vláčkem a prošli jsme se po areálu. Také tento 

výlet – dopravu autobusem do Starého Města -  nám uhradil Spolek Rodiče dětem. 

Z důvodu nepříznivého počasí se rozloučení s předškoláky konalo v tělocvičně ZŠ. 

Dětem je toto prostředí blízké, a proto se zde pasování předškoláků i krátké pásmo 

s básničkami, které zde děti samostatně přednesly, vydařilo a vše proběhlo 
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v pohodové atmosféře. Děti si odnesly na památku na naši mateřskou školu knihy, 

které jim věnoval Spolek Rodiče dětem, pasovací a pamětní listy a trička. 

Prázdninový provoz se konal v době od 2. 7. – 20. 7. 2018. MŠ o prázdninách 

navštěvovalo 23 dětí. 

V tomto školním roce u nás vykonaly pedagogickou praxi studentky 

posledního  ročníku Střední pedagogické školy Znojmo a Kroměříž . 

 

Závěr: 

Letos jsme v MŠ ukončili projekt Moderní výuka. Zapojily jsme se do návštěv 

seminářů, které jsou uvedeny výše. Také jsme si dokončily projekt Sdílení zkušeností 

návštěvou Mateřské školy Strážnice. Krátkodobé i dlouhodobé stanovené cíle ze ŠVP 

naší MŠ průběžně plníme. O prázdninách byla provedena výmalba MŠ, bylo 

odstraněno obložení a již nefunkční koženkové stěny, čímž jsme zvětšily prostor ve 

třídách. Ve třídě 2. v přízemí byla položena nová podlaha, Do obou tříd jsme 

zakoupili koberce. Na zahradě jsme využívali v letním obdobím mlhoviště pro 

osvěžení dětí. 

Mateřská škola se dále rozvíjí po všech stránkách a je v ní dobré sociální 

klima. 

 

 

Dne: 28. 8. 2018            Zpracovala: Jarmila Ševelová, vedoucí učitelka MŠ 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou  25. září  2018 

 

 

 

 

                                                                             Mgr. Hana Veselá, 

        ředitelka školy 


