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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.  Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními médii. 

Ve dvou kmenových třídách byly v červnu 2018 zakoupeny nové interaktivní tabule. 

Ve třídě v přízemí  žáci používají  3PANEL, což je mobilní dotyková obrazovka s 

motorickým nastavením výšky i rotace. V srpnu měl byl instalování nový LCD 

displej  s ke dvěma křídly do kmenové třídy v patře. Instalace se přesunula na září 

2020. Školní družina je vybavena dataprojektorem a plátnem. Dále žáci ve výuce 

využívají  iZÁKLADNU 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. 

           Škola prochází neustálou renovací a modernizací. V minulém roce byla 

provedena renovace podlah v šatně a kuchyňce Z. V minulých letech  byl obměněn 

nábytek v obou kancelářích MŠ. Šatna ZŠ byla vybavena novými úložnými skříněmi. 

Byla provedena oprava elektroinstalace jak v ZŠ tak v MŠ. Z bezpečnostních důvodů 

byly odstraněny nefunkční bazénky v zahradě MŠ a byla provedena rozsáhlá oprava 

přístupové cesty k MŠ a také cest v zahradě MŠ.  

          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 2019/2020 

Školní rok 
2019/2020 

Počet tříd Počet 
ročníků 

Počet žáků Průměrný počet 
žáků na třídu 

Malotřídní ZŠ 
4 5 1.pol.  68  

2.pol.  68 

17 

17 

 
Počet žáků  v 1.  ročníku:  11 

             ve 2. ročníku:    16 
             ve 3. ročníku:    18  
             ve 4. ročníku:    6 
               v 5. ročníku:    17 

Učitelé v přepočtených úvazcích: 5,00  

 

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 Fojtíková Ilona      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, vzdal se 

funkce v únoru 2020  

m.kocis@centrum.cz 

 

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. 
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5. Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu 
 Z  17-01 

Počet Počet strávníků 
děti  a 
žáci 

zaměstnanci školy Cizí 

921  ŠJ  - úplná  1 110 17 34 

 

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 2 55 fyz.        2 
přepoč.      1,50 

 
Z činnosti Školní družiny 
V letošním školním roce došlo ke změnám. Díky velkému zájmu dětí bylo zřízeno 
další oddělení školní družiny. Dvě oddělení vedly dvě paní vychovatelky. U dětí 
ohrožených školním neúspěchem dopomáhala školní asistentka. 

ŠD navštěvovalo 44 dětí. Z toho čtyři děti využívaly jen ranní družinu. Průměrně do 
ranní družiny chodilo 16 dětí. První oddělení má samostatnou třídu, druhé oddělení 
se nachází ve třídě prvního ročníku. ŠD mimo těchto tříd využívá i tělocvičnu a 
školní hřiště se zahradou. Provozní doba ŠD: ranní provoz 6:30 až 7:40 hod., 
odpolední provoz 11:45 až 16:00 hod.  

Výchovná a vzdělávací činnost 

V průběhu školního roku pracovala ŠD podle ŠVP ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
„ŠKOLA PRO ŽIVOT“. Činnosti obou oddělení se vzájemně prolínaly. Děti se 
vzdělávaly v oblasti výtvarné, přírodovědné, pracovní, hudební a sportovní činnosti. 
Jednotlivé bloky se denně střídaly. Každé oddělení si vytvořilo svoji celoroční hru. 
Téma prvního oddělení bylo „Cestujeme po Česku aneb co je české, to je hezké‘‘. 
Cílem této hry bylo seznámit děti s jednotlivými kraji a jejich zajímavostmi. 
Tematický plán druhého oddělení měl název „Cesta za pokladem aneb družina plná 
zábavy“. Cílem této celoroční hry bylo přiblížit dětem učení tím nepřirozenějším 
prostředkem, tedy hrou.  
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Prezentace ŠD 
Prezentace probíhala během celého školního roku. Výtvarné práce dětí ŠD byly 
vystaveny u místní knihovny, v prosklených vitrínách před školou, na společenských 
akcích školy a v místním zpravodaji.    
Činnost ŠD 

Září 
- seznámení dětí s prostředím školy 
- pravidla a řádem školní družiny 
- exkurze do firmy Petr Hobža ve Strážnici  

Říjen 
- zdravý životní styl 
- Podzimní dostaveníčko - dílničky 
- Jablíčkový  den 

 
Listopad 

- beseda v knihovně 
- spolupráce s důchodci – pečení s dětmi 

 
Prosinec  

- výrobky na vánoční jarmark 
- přání pro bývalé zaměstnance 
- charitativní sbírku pro Skalický útulek 

  
Leden 
- příprava na povolání „Čím budu“ 
- soutěž „Caruso show“ 
 
Únor 

- spolu se spolkem „Rodiče dětem“ - karneval ŠD 
- spolupráce s důchodci - pečení 

 
Březen 

- beseda v knihovně 
- projekt o včelách 
- (plánované akce byly z důvodu přerušení provozu ŠD zrušeny) 

  
Z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 10676/2020-
1/MIN/KAN se zakázala přítomnost žáků ve škole. Z tohoto důvodu byl přerušen 
provoz školy i školní družiny. Po dobu nouzového stavu jsme pracovali v režimu 
„home office“ (od 11.3. do 24.5.). 

Od 25. 5. 2020 byla opět otevřena škola včetně školní družiny. Do školní družiny se 
přihlásilo celkem 16 dětí. Děti byly rozděleny podle jednotlivých ročníků do tří 
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skupin. První skupinu vedla paní vychovatelka v počtu 5 dětí. Druhou skupinu 
vedla vedoucí vychovatelka v počtu 8 dětí a třetí skupinu paní asistentka pedagoga 
v počtu 3 dětí. 

Všechny děti byly seznámeny s hygienickými zásadami ve školní družině, 
s organizací skupin při vstupu na hřiště (budou se střídat po skupinách). Každé dítě 
bylo poučeno o nošení roušek a jejich uložení. Dále byly děti poučeny o organizování 
přesunu do školní jídelny, o hygieně při stravování. 

Školení pedagogů 

Vychovatelé se zúčastňovali těchto akreditovaných školení:  

1. Využití robotů ve výuce, kroužek informatiky 
2. Specifické poruchy chování 
3. Čerti na okýnka buší, andělům křídla sluší, Mikuláš se usmívá 
4. Nápady pro školní družinu a školní kluby 

  

Závěrečné zhodnocení 
Školní družina si plnila úkoly „Celoročního tematického plánu výchovně vzdělávací 
práce ŠD“. Z důvodů uzavření školy se mi nepodařilo dokončit celoroční hru 
„Cestujeme po Česku aneb co je české, to je hezké‘‘.     
Rozdělením školní družiny do dvou oddělení velmi prospělo k poklidnější 
atmosféře. Snížením počtu žáků jsme se mohli více zaměřit na jednotlivé žáky a 
věnovat se jim individuálně. Velmi se nám osvědčila spolupráce s důchodci.  Během 
školního roku se neřešily žádné závažné přestupky dětí. Činnost ve školní družině 
byla pestrá a probíhala úspěšně. 

V Sudoměřicích 30. 6. 2020                                                          Hadašová Alexandra  
                                                                                                      Vedoucí vychovatelka ŠD  
 

8. Organizace školního roku 

       1. pololetí:  Začátek 2. září 2019 

                           Konec 30. 1. 2020 

2. pololetí: Začátek 1. 2. 2020 

                           Konec 26. 6. 2020 

        Prázdniny: Podzimní 29. a 30. 10. 2019 

                            Vánoční 23. 12. 2018 až  3. 1. 2020 

                            Pololetní  31. 1. 2020 

                            Jarní    17. 2. – 23. 2. 2020 

                            Velikonoční  9.,10.  4. 2020 

                            HLAVNÍ  1. 7. až 31. 8. 2020 
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Pedagogické rady:  Přípravný týden  29. 8. 2019                               

                                  1. čtvrtletí  19. 11. 2019 

                                  1. pololetí   21. 1.  2020 

                                  3. čtvrtletí   21. 4. 2020 

                                  4. čtvrtletí   23. 6. 2020 

Rozšířená pedagogická rada:  ZŠ Strážnice, Školní       17. 6. 2020 

Schůzky rodičů s učiteli školy:     19. 9. 2019 

                                                           19. 11.2019  

 V rámci opatření  COVID-19, se nekonaly od 11. 3. 2020 osobní schůzky, konzultace 
probíhaly prostřednictvím mailu, telefonu  apod.                          

                                                           16. 6. 2020 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 

Schůzky Školské rady: 30. 9. 2019, z důvodu COVID-19 se druhá schůzka nekonala. 

Mimořádné volno ředitele školy: 29. a 30. 6. 2020 

Zápis do 1. ročníku škol. roku 2020/2021      7. 4. 2020 

Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021          7. 5. 2020 

Plavecký výcvik 1.,2. a 3. ročníku:  7.1.- 17. 3. 2020-  (Pozn. Poslední výcvik z důvodu 

COVID-19-zrušen)        

 

  

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 (vedoucí vychovatelka + vychovatelka), provozní (hospodářka, školnice, 

údržbář, topič), školní jídelna (vedoucí školní jídelny a kuchařky) a mateřská škola 

(zástupkyně ředitelky pro MŠ, další ped. pracovníci, provozní pracovníci na úseku 

MŠ - školnice, údržbář, topič). 

3.  Vedením provozních a pedagogických zaměstnanců 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 

zástupkyně ředitelky pro  MŠ. Školní družinu vede vedoucí vychovatelka školní 

družiny.  Vedoucí všech útvarů jsou přímo podřízeni ředitelce školy. Vedoucí útvarů 
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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. 

4. Organizační schéma řízení je přílohou  organizačního řádu. 

5. Ředitelka školy může z vážných provozních důvodů pověřit vedením některého z 

úseků i jiného zaměstnance školy. 

6. Kompetence vedoucích útvarů jsou dány náplněmi jejich práce a dalšími 

směrnicemi, které jsou součástí organizačního řádu. 

 

• Funkce a pracovní zařazení zaměstnanců školy 

Ředitelka školy 

Zástupkyně ředitelky pro MŠ 

Třídní učitelé ZŠ 

Asistent pedagoga 

Školní asistenti 

Učitelé ZŠ 

Učitelé MŠ 

Vychovatelky ŠD 

Školnice 

Údržbář 

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,  vychovatelky ŠD, asistentka 

pedagoga a školní asistentky podle těchto funkcí a velikosti úvazků stanovuje 

ředitelka školy vždy na školní rok s ohledem na počty žáků, tříd, skupin, závazné 

učební dokumenty a závazné počty zaměstnanců, které stanovuje KrÚ (PH-MAX), 

(školní asistenti- ze Šablon EU). 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. 
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2) provozní úsek ZŠ 

1x úvazek 1.00  školnice 

1xúvazek 0,50 údržbář i pro MŠ (dohoda) 

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 4/4 5,5/5,5 2/1,50 

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

 
2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2019/20 nastoupili 

na školu: 0 
3. Počet učitelů s odbornou  kvalifikací, kteří ve školním roce 2019/20 nastoupili na 

školu: 0 
4. Počet učitelů bez odborné kvalifikace, kteří ve školním roce 2019/20 nastoupili na 

školu: 0 
5.   Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2019/20 odešli ze školy:   
      0 
6.   Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2019/20  nastoupili do      
     pracovní neschopnosti: 0  
7.   Počet učitelů bez odborné kvalifikace, kteří ve školním roce 2019/20  odešli ze    
      školy: 0  
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• Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 19 

Počet učitelů ZŠ 5 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet učitelek MŠ 4 

Počet asistentů pedagoga  1 

Počet školních asistentů                                         2* 

Počet provozních zaměstnanců ZŠ 3 

Počet provozních zaměstnanců MŠ 1 

Počet  zaměstnanců ŠJ  3 

*kumulace funkcí asistent pedagoga, školní asistent ŠD, ZŠ a kumulace funkcí 
vychovatelka školní družiny a školní asistent MŠ 
 

• Údaje o pedagogických pracovnících  od září 2019 do  ledna 2020 
Pedagogičtí pracovníci 

Funkce Úvazek 
Stupeň 
vzdělání 

Aprobace 

Mgr. Hana Veselá     Ředitelka školy 1,0 VŠ Učitelství pro 1.st. ZŠ 

Mgr. Ludmila 
Foltýnová 

Učitelka ZŠ 1,0 VŠ Učitelství pro 1.st. ZŠ 

Mgr. Šárka 
Daňková 

Učitelka ZŠ 1,0 VŠ Učitelství pro 1.st. ZŠ 

Mgr. Zora 
Damborská 

Učitelka ZŠ 1,0 VŠ Učitelství pro 1.st. ZŠ 

Mgr. Tereza 
Orságová 

Učitelka ZŠ 1,0 VŠ Učitelství pro 1.st. ZŠ + 
spec. pedagogika  

Alexandra 
Hadašová 

Vychovatelka ŠD 0,87 SŠ Vychovatelství 

Alena Příkazská Vychovatelka ŠD 0,63 SŠ Dokončení studia 6/2020 
Jarmila Ševelová Učitelka MŠ 1,00 SŠ Učitelství pro MŠ, 

dlouhodobá PN 
Petra Jančová Učitelka MŠ 1,00 SŠ Učitelství pro MŠ 
Jana Miklová,Dis. Učitelka MŠ 

 
1,00 SŠ, VoŠ Učitelství pro MŠ  

Mgr. Michaela 
Janečková 

Učitelka MŠ 1,00 S,VŠ 
 
 

 Učitelství pro MŠ 
 

Lenka Macelisová Učitelka MŠ 1,00 S Učitelství pro MŠ 
Lenka 
Macháčková 

Asistent 

pedagoga 

0,5 SŠ Asistent pedagoga 
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• Údaje o pedagogických pracovnících od února 2020 do června 2020 
Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

Mgr. Hana Veselá     Ředitelka školy 1,0 VŠ Učitelství pro 1.st. ZŠ 

Mgr. Ludmila 
Foltýnová 

Učitelka ZŠ 1,0 VŠ Učitelství pro 1.st. ZŠ 

Mgr. Šárka 
Daňková 

Učitelka ZŠ 1,0 VŠ Učitelství pro 1.st. ZŠ 

Mgr. Zora 
Damborská 

Učitelka ZŠ 1,0 VŠ Učitelství pro 1.st. ZŠ 

Mgr. Tereza 
Orságová 

Učitelka ZŠ 0,5 VŠ Učitelství pro 1.st. ZŠ + 
spec. pedagogika  

Alexandra 
Hadašová 

Vedoucí 
vychovatelka ŠD 

0,87 SŠ Vychovatelství 

Alena Příkazská Vychovatelka ŠD 0,63 SŠ Vychovatelství 

Jarmila Ševelová Učitelka MŠ 1,00 SŠ Učitelství pro MŠ    
odchod do penze -3/2020 

Petra Jančová Zástupkyně 

ředitelky pro  MŠ 

1,00 SŠ Učitelství pro MŠ 

Jana Miklová,Dis. Učitelka MŠ 1,00 VOŠ Učitelství pro MŠ 

Mgr. Michaela 
Janečková 

Učitelka MŠ 1,00 SŠ 

 

Učitelství pro MŠ/ 
Uč. pro 2.st. 

Lenka Macelisová Učitelka MŠ 1,00 SŠ  Učitelství pro MŠ 

Lenka 
Macháčková 

Asistent 
pedagoga 

0,5 SŠ Asistent pedagoga 

 

• Věkové složení učitelů ZŠ 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 0 2 

35-50 let 0 2 

nad 50 let 0  1 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 0 5 
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• Věkové složení učitelů MŠ 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 0 0 

35-50 let 0 3 

nad 50 let 0    1 * 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0    1** 

Celkem 0 4 

*dlouhodobá PN, k odchod do penze, ** zastupující  

 
• Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků ZŠ 

Název kurzu Počet pracovníků 
Školní metodik prevence 1 
Mapování vztahů ve třídě 1 
Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu 1 
Komunikace a tvořivé psaní v literární výchově pomáhající ČG 
na 1. a 2. stupni ZŠ 

1 

Cesta pedagogického hrdiny – (Osobnostně-sociální rozvoj, 
Šablony II,  EU) 

2 

Kulturní povědomí (Šablony II,  EU) 1 
Školení ICT (Šablony II, EU) 1 
Cizí jazyk (Šablony II, EU) 2 
Spisová a archivní služba v praxi 1 
Právní poradna  1 
Využití robotů ve výuce 1 

Nápady pro školní družiny a kluby 1 

Online- Microsoft Teams: jak řídit tým na dálku 1 

Funny and Effective English for primary students (Šablony II,  EU) 2 

Čerti na okýnka buší, andělů křídla sluší, Mikuláš se usmívá 
(Šablony II,  EU) 

1 

Specifické poruchy chování (Šablony II,  EU) 2 

Matematické činnosti na 1. stupni základní školy (Šablony II,  EU) 1 

Jak dosáhnou matematické gramotnosti (Šablony II,  EU) 1 

Čtenářská gramotnost- Modul 1, Čtení s porozuměním formy a 
metody 

1 

Hygienická opatření ve školách v souvislosti s COVID-19 1 
Činnostní učení ČJ ve 4. a 5. ročníku  1 
Metodika a praktická výuka ICT na ZŠ 1 
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• Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků MŠ 
Záznam o provedení školení o PO a BOZP pro vedoucí 
zaměstnance 

1 

Jak si inovovat či vylepšit svůj ŠVP 1 

Inkluze- společné vzdělávání (Šablony II,  EU) 1 

Polytechnická výchova v MŠ (Šablony II,  EU) 1 

Jak úspěšně vést mateřskou školu 1 

Čtenářská pregramotnost v mateřské škole  (Šablony II,  EU) 1 

Předčtenářská gramotnost a její rozvoj u dětí předškolního věku 
(Šablony II,  EU) 

1 

Předmatematická gramotnost a její rozvoj u dětí předškolního 
věku (Šablony II,  EU) 

1 

Dopad koronaviru na hygienu a stravování v  MŠ 1 

Neklidné a zbrklé dítě a co s tím doma i ve škole 1 
 

 

• Údaje o dalším vzdělávání  nepedagogických pracovníků  
Název kurzu Počet pracovníků 

Vedení spisové služby ve školách a školských zařízení 
v souladu s GDPR 

1 

Školení uživatelů KEO  1 

Spisová služba KEO4 1 

Aktuality a účetnictví PO 1 

Závěr roku v účetnictví 1 

Školní jídelna 2 

Hygienické minimum pro pracovníky ve stravovacích službách 1 

Preventista PO 2 

 

 

8. Romský asistent: NE  

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

 

 

 

 



 15

Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo        

bez  

Neprospělo  Opakují 

1.  11 0 - - 

2.  16 0 - - 

3.  18 0 - - 

4.  6 0 - - 

5.  15 2 - - 

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

Celkem za II. - - - - - 
Celkem za školu - 66 2 - - 

 
 

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 3799 

 

55,87 0 0 

 

4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14)   

--- 
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5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Školní rok 2018/19 Gymnázia SOŠ SOU Konzerv. 

4 leté 

studium 

6 leté 

studium 

8 leté 

studium 

   

Počty přijatých žáků 0 0 1 - - - 

 

6. Účast v soutěžích 

• Recitační soutěž – školní kolo 

• Účast v soutěžích byla zrušena v souvislosti s COVID-19 

 

  Část IV. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

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 2020//2021 

Rozhodnutí ředitele 

17 0 

O odkladu povinné školní docházky podle § 37 4 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 13 0 

Přestup na jinou školu 0 0 

Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2020/2021 13 0 
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 Část VI. 

Prevence sociálně patologických jevů 
školní rok 2019/2020 

   
Tak jako na začátku každého školního roku jsme začátek měsíce září věnovali 

adaptaci prvňáčků, vytvoření a zažití pravidel v každé třídě a stmelování kolektivu 

ve spojené třídě 3. - 4. ročníku. V tomto měsíci proběhly také informativní třídní 

schůzky s rodiči a v každé třídě bylo zahájeno doučování pro žáky ohrožené školním 

neúspěchem. 

 Od měsíce října zahájily svoji činnost zájmové kroužky, jejichž nabídka byla i 

letos velmi pestrá. První kulturní akcí letošního školního roku byla beseda se 

spisovatelkou Lucií Hlavinkovou, která proběhla 2. 10. v tělocvičně školy. 9. 10. 

pořádal spolek Rodiče dětem na fotbalovém hřišti Drakiádu. 16. 10. jsme celá škola 

shlédli divadlo Pyšná princezna na KD Strážničan. Den poté jsme připravili projekt 

Mezilidské vztahy, který každoročně probíhá v dopoledních hodinách formou Dne 

otevřených dveří a v odpoledních hodinách v tělocvičně školy jako Podzimní 

dostaveníčko.   Zde byly vystaveny Podzimníčci, na kterých pracovaly děti společně 

s rodiči nebo prarodiči, k posezení byla připravena ochutnávka salátů a moučníků z 

podzimního ovoce a zeleniny, pro děti tvořivé dílničky. Nechyběl také prodejní 

jarmark výrobků dětí a paní učitelek.  Poslední den před Podzimními prázdninami 

jsme si ve třídách udělali tematické dopoledne „Strašidlácký den“. Většina dětí i paní 

učitelek byla v kostýmech, výuka byla zaměřena na zábavné  a tematické úkoly pro 

jednotlivce i skupiny. Dětem se tento den velmi líbil. 

 V listopadu proběhlo focení prvňáčků a také Dopravní výchova pro 4. ročník, 

která byla rozdělena do dvou dnů na část teoretickou (školení) a praktickou (jízda 

zručnosti na jízdním kole).  1. čtvrtletí bylo uzavřeno 19. listopadu na Pedagogické 

radě, poté navázaly třídní schůzky (možno ve trojici – rodič, dítě, učitel). V rámci 

Recyklohraní byl objednán svoz baterií, byla také zahájena charitativní sbírka Fondu 

Sidus. Ve třídách proběhly třídnické hodiny, některé třídy byly motivovány celoroční 

hrou. Uskutečnili jsme také „tutorské čtení“ - předčítání  žáků 3. a 4. ročníku 

prvňáčkům. Tutoři předem připravený text dětem ve dvojici předčítají a řeší s ním 

různé úkoly, které se týkají textu. Tato aktivita se stala mezi dětmi velmi oblíbenou. 

Pro zájem a nadšení dětí jsme tuto aktivitu několikrát zrealizovali. 

 Důtka třídního učitele byla udělena jednomu žákovi z 5. ročníku za 

porušování školního řádu – neplnění úkolů, zapomínání školních pomůcek a 

opakované pozdní příchody do vyučování. 
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Během 2. čtvrtletí proběhla spousta zajímavých akcí, kterých se naši žáci 

zúčastnili či které škola přímo pořádala. Koncem listopadu (21. 11.) všechny třídy 

navštívily místní knihovnu, kde si pro ně paní knihovnice připravila besedu k výročí 

založení Albatrosu a k 70. výročí Čtyřlístku. Dne 26. 11. si paní učitelka druhého 

ročníku připravila projekt Zdravá výživa, kde byla pozvána a dětem přednášela i 

výživová poradkyně. Předvánoční čas jsme si ve třídách zpříjemnili společným 

posezením s rodiči, kde bylo pro děti a rodiče připraveno tvoření, hry a zábava (1. 

ročník – 18. 12., 2. ročník – 2. 12., 3. a 4. ročník 11. 12.). Posezení se stalo velmi 

oblíbeným nejen u dětí, ale také u rodičů, se kterými se tak snažíme navázat lepší 

vztahy a úzkou spolupráci. Dne 4. 12. se naše škola zúčastnila programu Radujme se, 

veselme se ve strážnickém skanzenu. Děti měly možnost nahlédnout do starobylých 

stavení, ve kterých to žilo adventním časem a přípravami na Vánoce zhruba v době 

19. století. Tak jako každý rok nám spolek Rodiče dětem připravil obchůzku 

Mikuláše, anděla a čerta, kteří navštívili každou třídu, pochválili děti či pokárali 

hříšníky a předali mikulášskou nadílku. Před odchodem na vánoční prázdniny 

proběhlo Zpívání u stromečku, uskutečněné na dvoře Statku, kde vystoupily děti z 

Mateřské a Základní školy s pásmem básniček, písniček a povídáním o vánočních 

zvycích. Velmi poutavé bylo také divadlo dramatického kroužku, které mělo velký 

úspěch. Od ledna probíhal pro žáky 1. - 3. ročníku Plavecký výcvik v Hodoníně. 

Reprezentativní akcí naší školy byl Ples školy, který se konal 11. 1., kde vystoupili 

předtančením žáci 5. ročníku. V tomto čtvrtletí jsme neřešili žádný výchovný 

problém, nebyla udělena žádná kázeňská opatření. 

Třetí čtvrtletí se vymykalo všem ostatním čtvrtletím z důvodu uzavření škol 

od 11. března. Školy byly uzavřeny z důvodu rozšíření COVID-19. Než však došlo 

k uzavření škol, proběhly následující akce: Od ledna pokračovala výuka plavání, 24. 

1. a 27. 2. byl 3., 4. a 5. ročník v rámci tělesné výchovy na bruslení na Zimním 

stadionu v Hodoníně. Někteří žáci s bruslením začínali a učili se, jiní si to na ledě 

opět připomněli. 13. 2. se uskutečnila ve škole beseda Včelí bzučení, která dětem 

přiblížila život včel od jejich narození, přes vývoj, život včel v úlu a další zajímavosti. 

Tento pořad se dětem velmi líbil. 14. 2. proběhlo školní kolo recitační soutěže.  

V době od 17. – 21. 2. proběhly jarní prázdniny. Další připravované akce byly 

z důvodu mimořádného opatření  - uzavření škol zrušeny. Výuka následně 

probíhala na dálku prostřednictvím komunikace kantorů s rodiči a dětmi přes e – 

mail a webové stránky. Spolupráce rodičů a dětí byla i přes tuto nelehkou situaci 

velmi dobrá. V rámci prevence a dobrých vztahů ve třídě probíhaly v každé třídě 

motivační hry, hry na podporu vztahů v kolektivu a i na dálku pokračuje podpora 

dětí ve výuce, navázání kontaktu s paní učitelkami a sdílení fotografií, které děti 

posílají. Věříme, že tato mimořádná situace nebude mít vliv na vzájemné vztahy 
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mezi dětmi a paní učitelkami. Zápis do 1. třídy proběhl 7. 4. bez účasti dětí. Byla 

uzavřena charitativní sbírka Život dětem, vybrala se částka (za krátkou dobu před 

uzavřením školy) 1 320 Kč.   

Do školy se mohli žáci vrátit dobrovolně od 25. května. V 1. ročníku se 

prezenčně vzdělávalo 9 žáků (2 se vzdělávali distančně), ve 2. ročníku se výuky  ve 

škole účastnilo 12 žáků (4 distančně), 3. ročník byl ve škole v počtu 14 žáků (4 

distančně), 4. ročník v počtu 3 žáků (3 distančně) a žáků 5. ročníku bylo 10 (7 

distančně). 4. a 5. ročník byl spojen. Každý ročník začínal v jiný čas, třídy se střídaly 

také v přestávkách a v odchodech do jídelny. Byl tak eliminován kontakt mezi 

jednotlivými skupinami dle nařízení Ministerstva školství. Výuka ve třídách 

probíhala bez problémů, také přestávky byly klidné. Děti, které zůstaly doma, 

pokračovaly ve výuce na dálku a plnily úkoly zadané třídními učitelkami pro děti 

obvyklou formou, kterou spolu komunikovali v době uzavření škol. Vzhledem 

k vydaným opatřením musely být zrušeny veškeré naplánované akce. Díky menším 

skupinám ve třídě probíhala výuka s individuálním přístupem a je také prostor 

k bližší komunikaci mezi žáky a učitelem. Od otevření školy 25. 5. jsme neřešili ve 

škole žádný problém, děti spolu vycházely a v klidu komunikovaly. Organizace 

konce školního roku byla přizpůsobena vydaným opatřením. Výuka probíhala až do 

24. 6. včetně, 25. 6. proběhl úklid tříd a 26. 6. bylo dětem předáno Vysvědčení. 29. a 

30. 6. bylo vyhlášeno Ředitelské volno. Žáci byli hodnoceni na základě známek, které 

získali do 11. března s přihlédnutím na práci v době výuky na dálku, u většiny žáků 

bylo Vysvědčení podobné jako v 1. pololetí. Věříme, že od září bude škola fungovat 

v běžném provozu, jak jsme zvyklí, a že se řada odřeknutých akcí uskuteční v dalším 

školním roce.  

        

V Sudoměřicích 26. června 2020                         Zpracovala:  Mgr. Šárka Daňková, 
                                                                                                             preventistka školy 

 
 

 

 

 

 

 

Část VII. 

Další údaje o  aktivitách a prezentaci školy  

Ve škole proběhla výuka nepovinného předmětu náboženství, které se zúčastnilo     

31 žáků. 

Mezinárodní spolupráce navázána nebyla. 
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Aktivity  školy: 

Září        
• 2. 9. 2019 v 8.30 hod. Slavnostní zahájení školního roku  2019/2020 

v tělocvičně školy 
• 19. 9. 2019 Společná schůzka s rodiči  
• 30. 9. 2019  Schůzka Školské rady 

 
Říjen 

• 1. 10. 2019 Zahájení činnosti zájmových útvarů 
• 2. 10. 2019 v 10.00 hod. Beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou 
• 9. 10. v 16. 30 hodin   DRAKIÁDA (spolek Rodiče dětem) 
• 16. 10. 2019 Pyšná princezna – divadlo (KD Strážnice) 
• 17. 10. 2019  projekt MEZILIDSKÉ VZTAHY 

Dopoledne - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Odpoledne - PODZIMNÍ DOSTAVENÍČKO -VÝSTAVA PODZIMNÍKŮ, 
PODZIMNÍČKŮ, PODZIMNÍ OCHUTNÁVKA (ŠJ) ,KREATIVNÍ DÍLNIČKY 
PRO MALÉ I VELKÉ 

• 25. 10. 2019  Strašidlácký den 
• 28. 10. 2019  Státní svátek Den vzniku samostatného československého státu 
• 29. – 30. 10. 2019  Podzimní prázdniny 

 
Listopad 

• 1. 11 2019 v 10.00 hod.  Focení prvňáčků 

• 7.  a 8. 11. 2019 Dopravní výchova 4. ročník (MP Hodonín)                                                                       
• 19. 11. 2019 Pedagogická rada za 1. čtvrtletí 

• 19. 11. 2019 Schůzky s rodiči (možno ve trojici rodič+ žák + vyučující) 
• 21. 11. 2019 Besedy v místní knihovně  
• 26. 11. Projekt EU „JÍME ZDRAVĚ HRAVĚ“ 
• Slavnost SLABIKÁŘE 
• 28. 11. 2019 Adventní dílny s p. Podrazilovou (ŠJ) (spolupráce s MŠ) 

Prosinec 
• 2. 12. 2019  Adventní posezení s rodiči 2. ročník 
• 27. 11. 2018  Setkání bývalých zaměstnankyň (důchodkyň) s ředitelkou školy 
• 4. 12. 2019 Skanzen Strážnice, program „Radujme se, veselme se“ 
• 9. 12. 2019 Pečení zázvorníků – ŠD (spolupráce s důchodci)                                                   
• 11. 12. 2019 Adventní posezení s rodiči 3. a 4. ročník 
• 18. 12. 2019 Adventní posezení s rodiči 1. ročník 
• 19. 12. 2019 v 17. 00 hod.  Zpívání  u stromečku 
• 20. 12. 2019 Vánoční dopoledne ve třídách   
• 23. 12. 2019- 3. 1. 2020 Vánoční prázdniny 

Leden 
• 7., 14., 21. a 28. 1. 2019 Plavání  (1.,2. a 3. ročník)- Hodonín 
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• 11. 1. 2020 Ples školy  (Spolek Rodiče dětem) 
• Preventivní program zaměřený na šikanu a kyberšikanu s Městskou policií 

Hodonín 
• 21. 1. Pedagogická rada za 1. pololetí 
• 24. 1. 2020  a  Bruslení – stadion TEZA Hodonín, 3.,4. a 5. ročník 
• 30. 1. 2020 Kino Morava Veselí nad Moravou Zakleté pírko 
• 30. 1. 2020 Výpis z  Vysvědčení 

 
Únor 

• Předškoláci v 1. třídě 
• 4. a 11. a 24. 2. 2020 Plavání  (1.,2. a 3. ročník)- Hodonín 
• Opětovné získání certifikátu Rodiče vítáni 
• 13. 2. 2020 VČELÍ BZUČENÍ- výchovně-vzdělávací program 
• 14. 2. 2020 Recitační soutěž- školní kolo 
• Karneval ŠD v tělocvičně 
• 27. 2. 2020  Bruslení TEZA 

 
Březen 

• 3.,10.17. 3. 2020 Plavání  (1.,2. a 3. ročník)- Hodonín 
• 11. 3. 2020 Porada ředitelů Hodonín 
•  Závěr plavání 1.,2. a 3. ročníku –COVID-19- zrušeno 

 
Červen 

• Projekt Den Země- 3.,4. ročník-na dálku 
• 16. 6. 2020 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 
• 18. 6. 2019 Pedagogická rada za 2. pololetí 

 
 

Prezentace školy 

• Projektové dny Mezilidské vztahy, Recyklohraní 

• Zpívání u stromečku 

• Ples školy 

• Den otevřených dveří 

• Rozšiřující pedagogická rada se spádovou školou 

• Veřejná vystoupení zájmových útvarů –občánků apod., Mažoretky- a žáci 4.5. 

ročníku na plese školy 

• Prezentace školy na webových stránkách školy, v místním zpravodaji 

• Účast v soutěžích 

• Přehlídka Zpěváčci Strážnicka ve Strážnici 

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

• s PPP Hodonín, Veselí nad Moravou 

• s OSPOD Hodonín 

• Plavecká škola Ratíškovice 

• s NÚLK Strážnice 

• s DDM Strážnice 

• s Místní knihovnou 

• s místním kulturním spolkem Zvedlá závora 2014 

• Výklopník Baťova kanálu 

 

Zájmové útvary při ZŠ a MŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet dětí 

Šikovné ručičky 1 13 

Sportovní kroužek 1 14 

Deskové hry a logika 1 19 

Tvořivka 1 17 

Folklór. kr. Sudomírek 2 52 

Dramatický kroužek 1 16 

Hravá angličtina I. 1 11 

Hravá angličtina II. 1 13 

Flétnička MŠ 1 8 

Mažoretky 1 10 

Ve školním roce navštěvovalo zájmové útvary školy   173   dětí a  žáků. 
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Část VIII. 

Zhodnocení a závěr 

      Školní rok 2019/2020 poznamenal především výskyt COVID-19  a s tím 

související opatření.  Ve školách  byla od 11. března do 24. května  zakázána 

přítomnost žáků. Vyučující si během prvního týdne dohodli se zákonnými zástupci 

způsob dálkové výuky. Výuka probíhala prostřednictvím vlastních webových 

stránek třídy, web. stránek školy, maily, telefonicky, přes různé aplikace- SKYPE 

WhatsApp, Messenger apod. 

 Od 25. 5. 2020 bylo vzdělávání žáků ve škole nepovinné. 

Do tohoto opatření byl školní rok bohatý na školní i mimoškolní činnost. Ve škole se 

během obou pololetí vzdělávalo  68 žáků. 

Žáci  1. stupně ZŠ  byly rozděleni do čtyř tříd.  První, druhý a pátý  ročník byl 
vyučován  samostatně, spojen byl třetí  se čtvrtým ročníkem. Všechny ročníky byly 
vyučovány podle vlastního školního vzdělávacího programu „Škola pro život“. Žáci 
dosáhli velmi dobrých výsledků ve vzdělávání.  
 Dne 1. února 2019  škola navázala na projekt „Moderní výuka“ projektem       
č.  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011388 s názvem „Cesta je cíl“ z EU Šablony II.  a 
získala finanční podporu ve výši 739 612 Kč. Projekt byl zaměřen na: personální 
podporu,  osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a 
žáků/účastníků a   podporu extrakurikulárních  rozvojových aktivit.  

I v tomto školním roce jsme podporovali kulturu našeho regionu. Žáci se 

zúčastnili pěvecké soutěže úvodního kola – Zpěváčci Strážnicka.  

V rámci  spolupráce se ZŠ Strážnice, Školní  proběhla také rozšiřující 

pedagogická rada, v souladu s omezením a opatřením Covid-19, pouze za účasti 

ředitelek ZŠ a MŠ Sudoměřice, Petrov a ředitele a zástupkyně ředitele ZŠ Školní 

Strážnice. Předány byli mimo jiné informace o způsobu distanční výuky a výsledcích 

probraného učiva během distanční výuky.  

Pracovníci naší školy se neustále vzdělávají a prohlubují své znalosti, o čemž 

svědčí přehled účastí v dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických 

pracovníků.  

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.    
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Školní rok jsme zakončili  26. 6. 2020 rozdáním Vysvědčení. Opustilo nás  17 žáků 

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

gymnázia ve Strážnici, dalších patnáct  na spádovou základní školu   ZŠ  Strážnice, 

Školní. Jeden  žák  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  26. srpna  2020 

                                                                                                                  Mgr. Hana Veselá 

                               Ředitelka školy 

     

 

 

 

 

 

 

 

Mateřské školy 

ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2019-2020 

 

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/  Vedoucí učitelka MŠ:         Petra Jančová 

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): 6.15 – 16.15 

ch/  Provoz jednotlivých tříd (od - do): 1. tř.  6. 15 – 15. 15 (15. 45) 

         2. tř.  7.15  - 16.15 
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 V době po znovu otevření MŠ v měsíci květnu, červnu byl provoz změněn 

 od 6.15 – 16.00 v obou třídách. 

i/  Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole:   
            Spolek „Rodiče dětem“  z. s. 
 

Školní rok 

2019/ 2020 

 

Počet 

tříd 

Celkový 

počet dětí  

Prům. počet 

dětí na 

jednu třídu 

Prům. počet 

dětí na 

učitele 

Počet dětí dle zák. 

271/2001 

Sb. na 

4 hod. 

tř. standardní  2 50 25 12,5 1 

 

tř. speciální-

logo 

--- --- --- --- --- 

tř. speciální  - 

jiné 

--- --- --- --- --- 

tř. internátní --- --- --- --- --- 

Celkem 2 50 25 12,5 --- 

 

Část II. 

Výsledky výchovy a vzdělání 

a/ Zaměření mateřské školy, vzdělávací programy podle kterých škola pracuje, 

specializace na jednotlivé druhy výchov, kroužky, 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 motivačním 

názvem „Svět je jako rozkvetlá louka, stačí přivonět“.  V rámci projektu „Cesta je cíl“ 

jsme se účastnily vzdělávacích seminářů z různých z  oblastí předškolního 

vzdělávání polytechnická výchova, čtenářská a matematická pregramotnost. 

Zaměřily jsme se více na logopedickou prevenci, kdy byly každý týden v pátek, 

zařazovány do řízené činnosti logopedické chvilky k procvičování artikulačních a 

mimických svalů u dětí. 

Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání měly možnost navštěvovat 

od 7. ledna předplaveckou výuku v bazénu v Hodoníně. V odpoledních hodinách po 

skončení provozu se v MŠ konal taneční kroužek Sudomírek. Předškoláci 

navštěvovali kroužek Veselá Flétnička -  hudební kroužek s prvky hraní na flétnu. 

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

spolupráce se SPC Brno logopedickou prevenci ve třídě. Zapojili jsme se do 

preventivního screeningového vyšetření zraku předškolních dětí v rámci projektu      
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„Koukají na nás správně?“ Kdy se uskutečnilo přihlášeným dětem měření zraku 

diagnostickým přístrojem PlusoptiX.  

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   

různé  didaktické pomůcky, didaktické soubory  a  pro obě věkové skupiny 3D box 

k interaktivní skupinové výuce dětí a k rozvoji všeobecných poznatků předškoláků. 

  

Věkové složení dětí  

 Počet dětí 

do 3 let (nar. 1. 9. 2016 a později) 6 

3letí (nar. 1. 9. 2015- 31. 8. 2016 8 

4letí (nar. 1. 9. 2014- 31. 8. 2015  18 

5letí (nar. 1. 9. 2013– 31. 8. 2014 11 

Starší (nar. 1. 9. 2012- 31. 8. 2013 7 

  

c/ Odklad povinné školní docházky 

  Počet dětí 

Odklad povinné školní docházky 7 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 

Celkem 7 

d/ Péče o integrované děti:  

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

0  

 

e/ Školy v přírodě: nezúčastňujeme se 

f/ Úplata za předškolní vzdělávání:  

Mateřská škola vybírá úplatu. 

 

Část III. 

Divadelní a jiné akce pro děti během školního roku 

 

ZÁŘÍ 

11. 9. Schůzka s rodiči. 
26. 9.  Uspávání broučků - akce pro rodiče a děti na zahradě MŠ s lampiónovým 
průvodem. 

ŘÍJEN 
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16. 10. Zakončení výstavy skřítků „Podzimníčků“ v mateřské škole. 
17. 10. Podzimní dostaveníčko v ZŠ a přehlídka skřítků „Podzimníčků“ v ZŠ-     
projektový den pro rodiče s jarmarkem a s dílničkami pro děti. 
23. 10.  Divadelní představení „ Pohádky z truhlice“ pohádka  - Správná hygiena. 

LISTOPAD 
5. 11.   Beseda s myslivcem „ O životě lesních zvířat“- projektový den.  
12. 11. a 20.11.  Konzultační hodiny pro rodiče k adaptaci dětí ze třídy Včeliček. 
14. 11. a 18. 11.  Konzultační hodiny pro rodiče k adaptaci dětí ze třídy Berušek.  
20.11.  Divadelní představení divadla Sluníčko   se třemi pohádkami  - O velké řepě, 
Proč si s prasátkem nechce nikdo hrát a Kůzlátka a vlk.  
25.11.  Logopedická depistáž – vyšetření dětí logopedkou Mgr. Alenou Horákovou. 
28.11.  Adventní dílny – tvoření adventních věnečků – MŠ a ZŠ. 

PROSINEC 
Tvoření adventních věnečků ve třídách a pečení perníčků. 
 5. 12. Mikulášská nadílka.   
11. 12. Divadelní představení divadlo Šikulka s pásmem pohádek ,, O líném 
zajíčkovi", ,,O poctivém Pepíkovi" a ,,Julinčin nový kamarád". 
17. 12. Vánoční nadílka v MŠ. 
18.12.  Návštěva Domova poklidného stáří v Sudoměřicích s vystoupením dětí 
s pásmem koled. 
19. 12. Koledování u statku u vánočního stromu. 

LEDEN 

 7. 1.   Zahájení předplavecké výuky předškoláků. 
 9. 1.   Prohlídka místního kostela a Betlému. 
10.1.   Koledování ve vesnici a v ZŠ – Tři králové. 
15.1.   Screeningové vyšetření zraku – preventivní projekt s názvem „Koukají na nás     
správně?“ 
16. 1.  Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ. 
29.1.   Hudební vystoupení pana Vojkůvky s názvem „To nejkrásnější“ 

ÚNOR 
  6. 2.  Karneval pro děti v MŠ. 
13. 2.  Výukový program v ZŠ „Včelí bzučení“. 

 BŘEZEN 
17. 3.  Uzavření MŠ z důvodu mimořádného vládního nařízení a vyhlášení 
nouzového stavu v ČR kvůli šíření koronaviru   Covid – 19. Rozvoz pracovních 
sešitů na adresy dětí. 

DUBEN 
Distanční výuka, rozvoz pracovních listů na adresy bydliště dětí 

KVĚTEN 
 7. 5.  Zápis do MŠ.  
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25. 5. Znovuotevření MŠ pro přihlášené děti. 

ČERVEN 
2. 6. Sportovní den – Den dětí. 
11. 6. Fotografování tříd a předškoláků na tablo. 
25. 6. Pasování předškoláků na školáky v prostorech  MŠ.  

 ČERVENEC 
Prázdninový provoz -  1. 7. – 31. 7. 2019 
 

Okresní soutěž – zúčastnili jsme se výtvarné soutěže „Mé toulky za zvěří“, kde se 

umístila na 2. místě  E. B. 

 

 

Část IV. 

Výkon státní správy 

Rozhodnutí  Počet 

Přijetí dítěte do MŠ pro   šk. rok 2020/2021 13 

Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.,) 1 

Počet nepřijatých dětí 3 

 

Část V. 

Údaje o pracovnících škol 

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2019-2020– stav k 30. 6. 2020 

    Vzdělání 1 – nejvyšší dosažené Počet učitelů 

Střední pedagogická škola 2 

VŠ-předškolní výchova --- 

VŠ 1 

VOŠ 1  

V tomto školním roce pracovala v mateřské škole školní asistentka. 

 

 

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2018-2019 – stav k 30. 6. 2019 

 Počet 

fyzických 

osob 

Přepočtený 

počet na plně 

zam. (úvazky) 

% z celkového počtu 

(z přepočtených 

učitelů) 

Kvalifikovaní učitelé 4  100% 

Nekvalifikovaní učitelé 0 --- --- 

Celkem 4  100% 
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3. Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne fyzických!) 

 do 35let 35-50 let nad 50 let Důchodci Celkem 

 

 

 

 3  1 – od 2. 4. 

2019 zástup za 

RD 

4 

 + 1 od 2. 4. 

 

 

4. Ve školním roce 2019/2020 přijatí absolventi SPgŠ , VOŠ pedagogická, 

 Pedagogická fakulta do pracovního poměru (počet): 1 

     

5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 1 -  MD od 1. 4.2019 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 
včetně řídících pracovníků školy 
Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 
Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BZOP a PO 1 

Předčtenářská gramotnost a její rozvoj u dětí 
předškolního věku 

1 

Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole. 1 

Inkluze – společné vzdělávání. 1 

Čtenářská pregramotnost v MŠ 1 

Jak úspěšně vést MŠ 1 

Předmatematická gramotnost a její rozvoj u dětí 
předškolního věku 

1 

Neklidném a zbrklé dítě a co s tím doma i ve škole 
(online kurz) 

1 

Dopad koronaviru na hygienu a stravování v MŠ 
(online kurz) 

1 

Školní zralost (online kurz) 1 

 

Část VI. 

Změny ve vedení školy  

Z důvodu nemoci a odchodu do starobního důchodu vedoucí  paní učitelky byla 

nově ustanovena  funkce zástupkyně ředitelky školy pro MŠ. 
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Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací práce a závěr. 

Do mateřské školy v tomto školním roce bylo přijato 49 dětí. Jednomu dítěti 

v měsíci září byla na žádost matky z důvodu špatné adaptace ukončena docházka  

do MŠ.  Od 1. 11.2019 přestoupilo ze soukromé MŠ Rybička jedno dítě a v lednu bylo 

přijato další nové dítě z Rohatce. Celkový počet dětí docházejících v tomto školním 

2019/2020 roce byl tedy 50 dětí. Třídy jsou rozděleny převážně podle věku. Do          

1. třídy Berušek jsou zařazeny děti mladší věkové kategorie. V této třídě bylo 

zapsáno 24 dětí. Do třídy Včeliček bylo zapsáno 26 dětí z toho 18 dětí předškoláků a 

8 dětí je mladšího předškolního věku.  Od října pracuje v MŠ školní asistentka, která 

v průběhu dopoledne pomáhala při výchovně vzdělávací práci a sebeobsluze dětí 

střídavě v obou třídách. Tato pomoc asistentky se nám velmi osvědčila. 

V tomto školním roce jsme pracovali podle nového školního vzdělávacího 

programu „Svět je jako rozkvetlá louka, stačí přivonět“. ŠVP je rozdělen do šesti 

integrovaných bloků: Radostně ke zdravému životu, Jsme chytré hlavičky, Nejsem 

na světě sám, Krásy přírody a světa, Já a moje místo pro život, Kultura a lidské 

hodnoty. Do těchto bloků zařazujeme témata dle daných situací a potřeb dětí. Dětem 

jsme pořídili pracovní sešity „ Svět předškoláka, Písanka Předškoláka“ a mladším 

dětem „Písanka malého předškoláka“ a sešitek „Malý předškolák poznává“. 

V sešitech si děti rozvíjí grafomotorické dovednosti, matematické a početní 

představy a všeobecný přehled o světě. Učíme děti sebeobsluze, sociálním 

dovednostem, spolupráci a kooperaci mezi dětmi. K dosažení nám pomáhají 

nastavená pravidla tříd, která mají děti na viditelném místě ve třídách. U dětí 

rozvíjíme předčtenářské dovednosti formou popisu obrázků, rozhovorem a 

dramatizací pohádek. Pro tento účel  používáme demonstrační obrázky. Pořídili jsme 

nový soubor obrázků rizikového chování, kde děti určují, co je na obrázcích správně 

a co špatně. Pro dramatizaci, kterou děti mají rády, jsme koupili soubor kostýmů se 

scénářem a CD „ O dvanácti měsíčkách“. Pro rozvoj jazykových a řečových 

schopností jsme zakoupili plyšové maskoty tříd, včeličku a berušku. Děti mají 

možnost si nosit na víkend plyšovou včeličku a  berušku domů a v pondělí sdělují 

ostatním dětem v komunitním kroužku, co všechno s plyšovou hračkou doma zažily.       

V tomto školním roce se konala v měsíci listopadu logopedická depistáž  

s paní logopedkou z SPC Hodonín. Pěti dětem byla doporučena návštěva logopeda. 

Z důvodu špatné výslovnosti hlásek u dětí jsme zařadili každý týden ve třídách 

cílené logopedické chvilky, kde jsme s dětmi procvičovali mimické svaly, zařadili  

jsme různá artikulační a dechová cvičení. Procvičovali jsme nácvik výslovnosti 

různých hlásek a rozvíjeli jsme správný úchop tužky různým grafomotorickým  

cvičením  k dané hlásce. I přes tuto naši snahu odchází v novém školním roce 

2020/2021 jedno dítě do MŠ ve Strážnici do logopedické třídy. U dětí dbáme na 
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správný úchop tužky. Rodičům předškolních dětí bylo navrženo pořízení 

ergonomických tužek pro nácvik správného úchopu psacího náčiní a tužky dětem 

byly pořízeny.  

V prvním pololetí se konaly různé akce pro děti i rodiče. Např.: Uspávání 

broučků na zahradě MŠ s lampiónovým průvodem, Podzimní dostaveníčko, 

Adventní dílničky, Zpívání u stromečku s jarmarkem. Pro všechny rodiče dětí 

docházejících do mateřské školy, se v měsíci listopadu konaly osobní konzultace 

s rodiči dětí o adaptaci a výchovně vzdělávacích pokrocích u dětí. Spolupráci s rodiči 

hodnotíme pozitivně.  V období školního roku byly do mateřské školy pozvány 

divadla Divadlo Sluníčko, Divadlo z Truhlice, Divadlo Šikulka a děti měly možnost 

shlédnout poutavé pohádky s poučením. Tyto představení bývají pro děti přínosné a 

do naší vzdělávací práce a činností budeme tato divadla dále oslovovat ke 

spolupráci.  Za velmi zdařilou akci považujeme projektový den „ O životě lesních 

zvířat“ -  besedu s myslivcem. Na základě této besedy jsme se s dětmi zúčastnili 

okresního kola soutěže s názvem „Mé toulky za zvěří“, kde se se soutěžním 

obrázkem umístila holčička  z naší MŠ na druhém místě. 

Od 7. ledna byla zahájena výuka plavání v plaveckém bazénu v Hodoníně. 

Předškoláků v tomto roce bylo 18. Plavecké výuky se zúčastnilo 16 dětí.  V hodinách 

plavecké výuky je pro děti připravena pestrá paleta aktivit s použitím různých 

pomůcek. Děti si na výuku zvykly, učí se sebeobsluze a postarat se o své věci.  

Přesuny a sebeobsluhu zvládly vcelku dobře. Snažíme se o dobrou adaptaci dětí 

předškoláků na vstup do základní školy, proto navštěvujeme s předškoláky výuku 

na základní škole.  V tomto období jsme navštívili první třídu ZŠ. Paní učitelka 

předškoláky částečně zapojila do výuky a ukázala jim pomocí zajímavých úkolů, že 

učení může být zábava. Velmi zábavné bylo také hudební vystoupení pana Mgr. 

Břetislava Vojkůvky s pásmem písniček s názvem „To nejkrásnější“.  Pro naši 

hudební činnost, zpěv a rozvoj hudebního cítění u dětí využíváme v mateřské škole 

hry na klavír, flétnu, různá CD, bubínky, Orffovy  nástroje a ozvučná dřívka.  Byly 

zakoupeny 3 zpěvníky a CD s různými písničkami od paní Marie Kružíkové. V době 

prázdnin byl naladěn klavír a byla zakoupena kytara. Začátkem měsíce února 

proběhl v naší mateřské škole karneval se spoustou soutěží, diskotékou a průvodem 

masek. Všechny děti z MŠ se 13. 2. 2020 zúčastnily výukového programu ve družině 

ZŠ s názvem „Včelí bzučení“. Děti byly seznámeny s různými včelařskými 

pomůckami a předměty spojenými s chovem včel.  

Naše vzdělávání v tomto školním roce poznamenala velká nemocnost u dětí. Ve třídě 

Berušek na podzim děti prodělaly různé virózy a respirační onemocnění. V měsíci 

únoru měly na malé docházce dětí do MŠ vliv jarní prázdniny a téměř všechny děti 

v MŠ postupně prodělaly neštovice. Z toho důvodu jsme se nezúčastnili 
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předposlední lekce v plavání v Hodoníně. Byl dokonce sjednán náhradní termín, ale 

z důvodu nařízení nouzového stavu se nakonec dvě poslední lekce plavání nekonaly 

vůbec. 

V souvislosti s mimořádným opatřením byla naše MŠ dne 17. 3. 2020 uzavřena. Po 

uzavření MŠ jsme desinfikovali všechny hračky, prostory a snažili jsme se připravit 

prostředí školky na to, až se k nám děti po karanténě vrátí. Provozní zaměstnanci 

vybudovali nový záhon na bylinky na zahradě MŠ a před budovou vysázeli nový 

záhon muškátů a truhlíky, které zdobí okna MŠ. V době uzavření školky jsme se 

snažili zabezpečit vzdělávání dětí formou rozvozu pracovních sešitků a pracovních 

listů na adresy bydliště dětí. Rodiče měli možnost nalézt na webových stránkách MŠ 

informace ke vzdělávání, odkazy na různé vzdělávací portály a  další webové 

stránky pro rozvoj vědomostí dětí. 

 Dne 7. 5. 2020 proběhl zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 

2020/2021, a to bez přítomnosti dětí za dodržení bezpečnostních opatření vydaných 

Ministerstvem zdravotnictví. Bylo podáno 17 žádostí k  přijetí do MŠ. Rozhodnutí 

o přijetí bylo vydáno dle platných kritérií 13 žádostem.  

Dne 25. 5. 2020 byl znovu zahájen provoz MŠ. K předškolnímu vzdělávání se 

vrátila do MŠ většina dětí, i  když za přísnějších hygienických opatření (rozestupy, 

měření teploty, desinfekce rukou, minimální spojování tříd apod.). Vzdělávací 

činnosti probíhaly především na zahradě MŠ. Všechna nastavená pravidla se řídila 

manuálem MŠMT vydaným pro mateřské školy. Všechny připravované a plánované 

akce byly zrušeny (výlet, divadlo, návštěva ZUŠ, projekt S úsměvem do školy, 

Zahradní slavnost). V souladu se všemi opatřeními jsme pro děti připravili ke Dni 

dětí sportovní den s různými disciplínami: skok z místa, štafetový běh, skok do 

dálky, hod na cíl, přetahování lanem, hod koulí. Za snahu dostaly děti diplom a 

sladkou odměnu. 

  V tomto školním roce z důvodů bezpečnostních opatření proběhlo pasování 

předškoláků v interních podmínkách MŠ, tedy v rámci dopoledních činností. Děti se 

představily s pásmem písniček a básniček, které přednesly dětem ze třídy Berušek, a 

přišli je pasovat pan starosta s paní ředitelkou. Do základní školy odchází 13 

předškoláků, 5 dětí má odklad školní docházky, ale 1 dítě z těchto dětí s OŠD se 

stěhuje. V  MŠ v novém školním roce 2020/2021 budou 4 děti s OŠD.  

Pro naši práci využíváme novou kopírku, kterou jsme pořídili koncem 

školního roku, na které dětem kopírujeme omalovánky a různé pracovní listy. Paní 

učitelky ke své práci využívají laminovací přístroj, vytvářejí si různé didaktické 

pomůcky pro zpestření výuky dětí.  

Velmi dobrá je spolupráce se zřizovatelem školy Obcí Sudoměřice a také se 

spolkem Rodiče dětem, který zajistil finance na vstupné na divadelní, hudební 



 33

představení v MŠ, nákup balíčků k Mikuláši, nanuků ke Dni dětí,  uhradil nákup 

knih a  šerp předškolákům, kteří odcházejí do ZŠ.  

  V době uzavření o letních prázdninách byla na zahradě odstraněna nefunkční 

z bezpečnostních hledisek neodpovídající skluzavka. V letních měsících pro osvěžení 

používáme mlhoviště. 

 

Závěr: 

Stanovené cíle z našeho ŠVP jsme průběžně naplňovali.  

Rodičům dětí nabízíme konzultace o pokrocích a potřebách jejích dětí. Pravidelně 

informujeme rodiče i o možnosti využití služeb školských poradenských zařízeních k 

vyšetření dětí se speciálně vzdělávacími potřebami. Děti mají mezi sebou pěkné 

vztahy, ve třídách spolupracují.  

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

Datum: 14. 8. 2020     

Zpracovala: Petra Jančová,  zástupkyně ředitelky pro MŠ      

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou 29. září  2020 

 

 

 

 

 

                                                                             Mgr. Hana Veselá, 

        ředitelka školy 


