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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 vzdání se funkce k 31. 7. 2022, od 1. 8. 2022 

jmenovaná starostou obce  Mgr. Michaela Janečková 

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           



 

 

      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 nastavitelným 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. Během přestávek tráví děti svůj čas na chodbách, 

ve třídách, za příznivého počasí na školním dvoře. V rámci projektu MAP jsme 

vybudovali na školním dvoře vyvýšený záhon k pěstování bylin a zeleniny. Všechny 

třídy jsou vybaveny interaktivními médii. V září  2020 byl instalován nový LCD 

displej  se dvěma křídly do kmenové třídy 4. a 5. ročníku. Ve třídě v přízemí  žáci 

používají  3PANEL, což je mobilní dotyková obrazovka s motorickým nastavením 

výšky i rotace. Dále žáci ve výuce využívají  iZÁKLADNU s 15 tablety. Toto 

vybavení výuku nejen zefektivňuje, ale činí ji také zajímavější, názornější a 

zábavnější. Vyučujícím byly v tomto školním roce  zakoupeny z dotace MŠMT nové 

notebooky. Školní družina je vybavena dataprojektorem a plátnem. V rámci projektu 

zřizovatele  Modernizace učeben ZŠ Sudoměřice došlo během letošních prázdnin 

k výměně všech světel, instalaci podhledů ve všech učebnách ZŠ, výměně 

podlahových krytin a úpravě elektroinstalace a konektivity. Z projektu bylo 

pořízeno 6 notebooků a nový LCD display se dvěma křídly v učebně 2. třídy. 

 Ve školní jídelně byla taktéž provedena výměna světel, podlahové krytiny  

a instalace podhledů. Zřizovatelem byla zakoupena nová myčka. 

          Odpolední výchovnou práci zajišťuje školní družina ve dvou třídách. Celkové 

kapacita je 55 žáků. ŠD pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu 

„Škola pro život“. Ke své činnosti využívá dvě třídy určené pouze pro ŠD, školní 

tělocvičnu, školní zahradu, hřiště a okolí školy. Součástí školní družiny je i 

kuchyňka, ve které si žáci připravují své vlastní pokrmy v rámci projektů podporující 

zdravý životní styl. Děti jsou do ŠD zpravidla přijímány podle věku. Do družiny 



 

 

přecházejí děti po skončení vyučování. Provoz Školní družiny končí v 16 hod. 

Zřízena je také ranní družina, jejíž provoz je od 6.30 do 7.40 hodin.   

         Součástí školy je i mateřská škola s kapacitou 54 dětí. MŠ pracuje podle svého 

školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V mateřské škole děti 

využívají 3BOX, který umožňuje jedinečnou variabilitu interaktivní výuky. Základní 

škola i mateřská škola spolu úzce spolupracují při různých kulturních i sportovních 

akcích a školních projektech.  

          Velkou pozornost věnujeme žákům s individuálními vzdělávacími potřebami. 

Úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně-

pedagogickým centrem.  

          Naším dlouhodobým úsilím je vytváření a rozvíjení oboustranně vstřícných 

vztahů mezi školou a rodiči.  Protože plníme podmínky k zařazení do sítě škol, které 

dodržují komunikační pravidla pro spolupráci s rodiči, získali jsme opětovně 

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

označena logem na dveřích. 
 

2. Školní rok 2021/2022 

Školní rok 
2021/2022 

Počet tříd Počet 
ročníků 

Počet žáků Průměrný počet 
žáků na třídu 

Malotřídní ZŠ 
5 5 1.pol.  74  

2.pol.  74 

15 

15 

 

Počet žáků  v 1.  ročníku:  14 
             ve 2. ročníku:    13 
             ve 3. ročníku:    13  
             ve 4. ročníku:    16 
               v 5. ročníku:    18 

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 na předsedu od 15. 6. 2021 Šebestová Hana 

tel. 728 894 362,  

e-mail:h.cigankova@email.cz 

 

2. Údaje o spolku Rodiče dětem z.s. při škole  

Registrace 2004 

Zaměření Mimoškolní činnost 

Kontakt 8. 9. 2020 zvolena předsedkyně spolku 

paní Mgr. Jana Náhlíková Mikésková 

Tel. 725 991 785 

e-mail: nahlikovajana@gmail.com 

 

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  1 114 16 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 2 44 
 

fyz.        2 
přepoč.      1,50 



 

 

Z činnosti Školní družiny 

V letošním školním roce 2021/2022 bylo do školní družiny celkem zapsáno 48 dětí. Z 

toho 24 dětí do I. oddělení, 24 dětí do II. oddělení. Ranní družinu navštěvuje 

v průměru 9 dětí. 

Provozní doba školní družiny zůstala stejná. Ranní provoz je od 6:30 do 7:40 hod., 

odpolední provoz od 11:45 do 16:00 hod. 

ŠD pracuje podle ŠVP ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ „ŠKOLA PRO ŽIVOT“. Činnosti obou 

oddělení se vzájemně prolínají. Děti se vzdělávají v oblasti výtvarné, přírodovědné, 

pracovní, hudební a sportovní činnosti. Jednotlivé bloky se denně střídají.  

Obě oddělení mají stejná témata a liší se pouze celoroční hry.  

,,Cestujeme po světě´´ je téma celoroční hry I. oddělení ŠD. Cílem této hry je přiblížit 

dětem hravou formou jednotlivé světadíly. Kreslíme, vyrábíme, čteme si zajímavosti 

z jednotlivých zemí.  

Za každý splněný úkol dostanou děti razítko do svého kufříku, který si na začátku 

školního roku vytvořily. Vítěz vyhrává knihu „Vybarvovací atlas světa“. Většina dětí 

se do hry ráda zapojila. Plán práce máme rozdělen do jednotlivých témat. Na každý 

týden máme jedno téma, které se prolíná ve všech činnostech. 

Celoroční plán výchovně vzdělávací práce II. oddělení školní družiny má název 

,,Rok v přírodě´´. Příroda bystří veškeré smysly, a to díky tomu, jak je rozmanitá. 

Nabízí nám barvy, které někdy ani neumíme pojmenovat, zvuky linoucí se odevšad 

a nepřeberné množství chutí a povrchů.  

Děti se v přírodě rozvíjí nejen po fyzické stránce, ale hlavně by měly mít čas na svou 

hru. Hru podle jejich vlastních pravidel, protože díky tomu se učí samy skrze své 

zkušenosti.  

V naší celoroční poznávat jsme poznávali nové věci, vyráběli z přírodnin, chodili na 

procházky aj. Při splnění úkolů, dostaly děti razítko.  

V září jsme se zabývali tématem „ŠKOLA VOLÁ“ V posledním týdnu měsíce se 

zaměřujeme na celoroční hru. Navštívila nás také paní knihovnice Monika 

Podrazilová. Její přednáška se týkala cestování po světě. Přinesla nám spoustu knih, 

které si děti mohly prolistovat. 

Říjen se nesl v duchu „Žijeme zdravě“. Navštívila nás výživová poradkyně paní 

Macháčková Dis. Ukázala dětem, jak se mají správně stravovat. Konec měsíce jsme 

ukončili „Halloweenským strašidláckým dnem“. Zde jsme dětem připravily bojovou 

hru, kde plnily jednotlivé úkoly. Cílem této hry bylo vyluštit správně tajenku. 

Odměnou jim byly halloweenské sladkosti.  



 

 

Tématem listopadu bylo „Barevný podzim“. V tomto měsíci si děti prohloubily 

znalosti o přírodninách a názorně si je vyzkoušely při pracovních a výtvarných 

činnostech. Dále jsme uspořádali soutěž „Panáčci z přírodnin“. Všechny zúčastněné 

děti dostaly drobnou odměnu za jejich snahu při tvoření. 

Prosincovým tématem bylo „Těšíme se na ježíška“.  

Připomenuli jsme si, jaké jsou vánoční tradice, jak se slavily Vánoce dříve a dnes. 

Vyráběli jsme dárky na vánoční jarmark, který se neuskutečnil. Soutěžili jsme o 

nejkrásnější vánoční baňku. Konec roku byl završen nadílkou ve školní družině. 

Celý leden se prolínal v duchu povolání. Soutěžili jsme ve výtvarné soutěži 

„Povolání snů“. I. oddělení ŠD navštívilo místní knihovnu, kde paní knihovnice 

vyprávěla o své práci.  

Únor byl zaměřen na téma „Masopust“. Povídali jsme si, jaký význam mají 

jednotlivé postavy v masopustním průvodu a jaká jídla se připravují k Masopustu. 

Tento měsíc jsme taky soutěžili o nejkrásnější masku, kterou si děti samy vytvořily. 

Jako každý rok, tak i tento, se konal v ŠD karneval. Děti si zasoutěžily a zatancovaly. 

Závěr karnevalu byl ukončen tombolou. Zde nám pomohlo sdružení „Rodiče 

dětem“, které nám věnovalo drobné sladkosti a hračky pro děti.  

Březen provázelo téma „Jaro přichází“. Děti poznávaly podle vytisknutých obrázků 

základní druhy jarních květin. Vyzdobili jsme si družinu jarními dekoracemi. 

Povídali jsme si o mláďatech, která se na jaře rodí. Tento měsíc jsme byli s ŠD na 

exkurzi ve Vinařství Buček, kde nás provedla paní Luzumová a seznámila děti 

s výrobou vína.  

V tomto měsíci nás navštívila slečna Příkazská z Vacenovic, která dětem názorně 

ukázala techniku zdobení kraslic vyškrabováním. 

Celý duben nás provázela ekologie. Povídali jsme si o naší planetě, a jak se k ní 

máme chovat, aby se nám pěkně žilo.  

Měsíc květen se nesel v duchu pohádek, děti si vyráběly loutkové divadlo, loutky a 

starší děti si pro nás připravily pohádkové představení.  

Navštívili jsme také zajímavá místa, například vinařství u pana Bučka 

v Sudoměřicích, kde se děti dozvěděly o procesu výroby vína a ochutnaly výborný 

mošt.  

Velmi zajímavá byla také návštěva sadů a povídání o včelách. První oddělení školní 

družiny si připravilo o včelách projekt. Cíl projektu byl seznámení s tajuplným 

životem včelího společenství, znát význam včel pro přírodu a obyvatele planety. 



 

 

Závěr: V tomto školním roce se nám podařilo splnit všechny naplánované akce, 

kromě drakiády. Neřešili jsme žádné výchovné prohřešky. Kolektiv dětí v obou 

odděleních se dobře sžil. Většina dětí s radostí pracuje a poznává nové věci.  

Jen několik dětí se někdy nezapojuje do kolektivních aktivit a vytváří si své vlastní 

hry. Aktivity dětí pravidelně uveřejňujeme na webových stránkách, kde si rodiče 

mohou prohlédnout, jak jejich děti tráví čas ve ŠD.   

 

V Sudoměřicích 20. 6. 2022     Alena Příkazská 

         Vychovatelka ŠD 

 

8. Organizace školního roku 

1. pololetí:  Začátek 1. září 2021 

                           Konec 31. 1. 2022 

2. pololetí: Začátek 1. 2. 2022 

                           Konec 30. 6. 2022 

Prázdniny: Podzimní 27. a 29. 10. 2022 

                            Vánoční 23. 12. 2022 až  2. 1. 2022 

                            Pololetní  4. 2. 2022 

                            Jarní    7. 3. – 13. 3. 2022 

                            Velikonoční  14. 4. 2022 

                            Hlavní  1. 7. až 31. 8. 2022 

Pedagogické rady:  Přípravný týden  27. 8. 2021                               

                                  1. čtvrtletí  23. 11. 2021 

                                  1. pololetí   25. 1.  2022 

                                  3. čtvrtletí   19. 4. 2022 

                                  4. čtvrtletí   21. 6. 2022 

Rozšířená pedagogická rada:  ZŠ Strážnice, Školní        26. 5. 2022 

Schůzky rodičů s učiteli školy:     14. 9. 2021, 23. 11. 2021, 21. 4. 2022 

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků: 7. 6. 2022 

Schůzky Školské rady: 30. 9. 2021 a 31. 5. 2022                                                                  

Mimořádné volno ředitele školy: 20. a 21. 12. 2021 

Zápis do 1. ročníku škol. roku 2022/2023     5. 4. 2022 

Zápis do MŠ na školní rok 2022/2023           5. 5. 2022 

Zvláštní zápis do MŠ a ZŠ pro děti z Ukrajiny na školní rok 2022 /2023      1. 6. 2022 

Plavecký výcvik 1.,2. a 3. ročníku:  4. 4. -13. 6. 2022 

 



 

 

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 

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  

Třídní učitelé ZŠ 

Asistent pedagoga 

Školní asistent 

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  tvoří 

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 asistent- 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. 

2) provozní úsek ZŠ 

1x úvazek 1.00  školnice 

1x úvazek 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 školní asistent (EU šablony) 

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    2/1,50 



 

 

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2021/2022 
nastoupili na školu: 0 

3. Počet učitelů s odbornou  kvalifikací, kteří ve školním roce 2021/2022 nastoupili 
na školu: 1 

4. Počet učitelů bez odborné kvalifikace, kteří ve školním roce 2021/2022 nastoupili 
na školu: 0 

5.   Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2021/2022 odešli ze    
      školy:   0 
6.   Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2021/2022  nastoupili   
      do  pracovní neschopnosti: 0  
7.   Počet učitelů bez odborné kvalifikace, kteří ve školním roce 2021/2022  odešli ze    
      školy: 0  
 

• Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 19 

Počet učitelů ZŠ 6 

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 vychovatelka ŠD a asistent pedagoga, školní  asistent ZŠ 
 

• Údaje o pedagogických pracovnících  od září 2021 do  ledna 2022 
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.  Žaneta 
Frolková 

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  



 

 

Mgr. Marie 
Tomšejová 
 

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

Alexandra 
Hadašová 

Vychovatelka ŠD 0,87 SŠ Vychovatelství 

Alena Příkazská Vychovatelka ŠD 0,55 SŠ Předškolní a Mimoškolní 
pedagogika 

Alena Příkazská Asistent 
pedagoga 

0,5 SŠ Asistent pedagoga 

Petra Jančová Zástupkyně 
ředitelky pro 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 SŠ, VŠ 
 

Učitelství pro MŠ / 
Učitelství pro 2. st. ZŠ 

Lenka Macelisová Učitelka MŠ 1,00 SŠ Učitelství pro MŠ 
 

• Údaje o pedagogických pracovnících od února 2022 do června 2022 
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.  Žaneta 
Šantavá 

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  

Mgr. Marie 
Tomšejová 
 

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

Alexandra 
Hadašová 

Vedoucí 
vychovatelka ŠD 

0,87 SŠ Vychovatelství 

Alena Příkazská Vychovatelka ŠD 0,63 SŠ Předškolní a Mimoškolní 
pedagogika 

Alena Příkazská Asistent pedagoga 0,50 SŠ Asistent pedagoga 

Petra Jančová Zástupkyně 
ředitelky pro  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 SŠ, VŠ 

 

Učitelství pro MŠ/ 
Uč. pro 2.st. ZŠ 

Lenka Macelisová Učitelka MŠ 1,00 SŠ  Učitelství pro MŠ 

 

 

• Věkové složení učitelů ZŠ 
Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 0 3 

35-50 let 0 1 

nad 50 let 0 2 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 0 6 
 

• Věkové složení učitelů MŠ 
Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 0 0 

35-50 let 0 3 

nad 50 let 0 0 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 0 4 
 

• Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků ZŠ 
Název kurzu Počet pracovníků 

Právní poradna 2 
Spolupráce a komunikace ředitele školy se zřizovatelem 1 
Podpora autoevaluace základní školy s využitím systému 
InspIS ŠVP 

1 

„Jak na tisk výpisů a vysvědčení v Bakalářích“ 1 
Revize RVP ZV- Startovací balíček –vzdělávání koordinátorů 
změny 

1 

Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost/ Zábavné 
vyučování na 1. stupni ZŠ 

1 



 

 

Rozvoj informatického myšlení u žáků 1- stupně ZŠ 1 
Teams pro školy- novinky a pokročilé funkce 2 
Mluvnické kategorie sloves, druhy přídavných jmen, shoda 
přísudku s podmětem 

1 

Přechod přes desítku 1 
Rozvoj a stimulace percepčně-motorických schopností a 
dovedností předškolního věku 

1 

Příroda živá a neživá kolem nás 1 
Jak učit a naučit 1 
Integrovaná tematická výuka 1 
Skupinová intervize 1. st. 1 

Webinář BOZP 1 

BOZP a PO- pro vedoucí pracovníky 2 
 

• Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků MŠ 
Webinář- Školní zralost a zápis do školy (on-line) 2 
Podpora autoevaluace mateřské školy s využitím systému 

Inspis ŠVP 

1 

Právní předpisy a praxe v MŠ aktuálně 1 

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního 
věku 

1 

Setkání s pohádkou 1 
 

• Údaje o dalším vzdělávání  nepedagogických pracovníků  
Název kurzu Počet pracovníků 

Doplňková činnost v příspěvkových organizacích 1 
Roční zúčtování za rok 2021 1 

Školení uživatelů KEO účetnictví 1 

KEO  mzdy pro školy 1 

Aktuality z účetnictví a daní PO v roce 2022 1 

Účetnictví pro ÚSC a jimi zřizované příspěvkové organizace 1 

Odměňování zaměstnanců ve školách  a školských zařízeních 1 

Seminář „Moderní kuchyně“ 1 

Legislativní úpravy ve školním stravování od 1. září 2021 1 

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 



 

 

Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo        

bez  

Neprospělo  Opakují 

1. 14 14 0 - - 

2. 13 13 0 - - 

3. 13 13 0 - - 

4. 16 16 0 - - 

5. 18 16 0 - - 

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

Celkem za II. - - - - - 
Celkem za školu 74 74 0 - - 

K 1. 7. 2022 přijat nový žák 

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 7 694 103,97 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 2021/2022 Gymnázia SOŠ SOU Konzerv. 

4 leté 

studium 

6 leté 

studium 

8 leté 

studium 

   

Počty přijatých žáků 0 0 3 - - - 



 

 

6. Účast v soutěžích 

• Matematický klokan 

• Matematická olympiáda  

• Toulky za zvěří 

  

  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 2022//2023 

Rozhodnutí ředitele 

16 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 12 0 

Přestup na jinou školu 0 0 

Přestup na naši školu  1 0 

Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2022/2023 12 0 
 

 

 Část VI. 

Prevence sociálně patologických jevů 
školní rok 2021/2022 

   
První čtvrtletí začalo z důvodu uzavření a rekonstrukce tělocvičny uvítáním 
jednotlivých tříd ve své kmenové třídě s třídní učitelkou. Pouze první ročník zahájil 
slavnostně  přivítáním paní ředitelky a pana starosty. 14. září proběhly informativní 
třídní schůzky, uskutečnilo se také několik akcí: 20. září Dopravní výchova pro 4. a 5. 



 

 

ročník – přednáška, školení a zkušební testování, 24. září Sportovní den v rámci 
Evropského dne sportu na fotbalovém hřišti v Sudoměřicích, která se dětem velmi 
líbila. Akce byla připravena formou stanovišť s rozličnými pohybovými a zároveň 
zábavnými aktivitami. 27. září jsme s celou školou navštívili obec Ratíškovice, kde 
jsme zhlédli výstavu hub a svezli se na šlapacích drezínách. 13. října proběhla beseda 
s knihovnicí ve 4. a 5. ročníku na téma „Fantazijní literatura“. Asi nejpůsobivější akcí 
tohoto čtvrtletí bylo školení požární ochrany a první pomoc, kterou s každou třídou 
v časové dotaci 4 vyučovacích hodin absolvovala paní Monika Vajčnerová. Velmi 
působivě a názorně děti seznámila se základy požární ochrany, se způsoby ošetření 
zranění a také se zacházením s hasicím přístrojem. 15. října navštívil 5. ročník 
Muzeum ropy v Hodoníně v rámci probíraného učiva v přírodovědě. 26. října jsme 
ve škole učili tematicky s názvem Strašidlácký den, který proběhl v kostýmech, s 
patřičnou výzdobou a zejména hravou formou. 12. listopadu absolvoval 4. ročník v 
Hodoníně Dopravní výchovu – jízdu na kole. 22. listopadu proběhl projektový den s 
CHKO Bílé Karpaty – ve 4. a 5. ročníku  na téma“ Milovník z pařezin“ a „ Život v 
řece Moravě“. 
Druhé čtvrtletí poznamenala vyšší absence žáků, zejména v prosinci. Z tohoto 
důvodu nebyly plánovány další akce. Proběhla pouze beseda s panem spisovatelem 
Jiřím Šanderou, který dětem vyprávěl o svých spisovatelských začátcích, o 
napsaných knihách a také předčítal z některých knih ukázky.  Děti si mohly zakoupit 
knihy i s osobním věnováním. Plánované Zpívání u stromečku se vzhledem k 
pandemickým opatřením nekonalo. Připravené pásmo vánočních písni jsme ve 
spolupráci s obcí natočili na videokameru, které pak mohli rodiče, rodinní příslušníci 
a občané Sudoměřic zhlédnout na facebooku. Poslední den před vánočními 
prázdninami si každá třída udělala vánoční posezení. 
Během 3. čtvrtletí proběhly následující akce: beseda s Mgr. Helenou Adamusovou na 
téma šikana a kyberšikana (10. a 28. února). S žáky 5. ročníku jsme se více zaměřili na 
vzájemné vztahy ve třídě. 4. ročník měl školení v rámci Dopravní výchovy (24. 3.), 
získané vědomosti pak prokázali během jízd v Hodoníně na dopravním hřišti (8. 4.). 
27. března proběhlo slavnostní otevření kulturně společenského centra Sudomír, na 
kterém vystoupil taneční kroužek, Pavel Harašta s přednesem básně a žákyně 5. 
ročníku s moderním tancem. Na 1. dubna jsme si připravili školní kolo recitační 
soutěže.  Dne 4. dubna zahájil 1. – 3. ročník plavecký výcvik v Hodoníně v rámci 
hodin tělesné výchovy. V tento den také proběhla interaktivní beseda o Japonsku pro 
4. a 5. ročník. Děti se seznámily se zvyky, tradicemi a také zeměpisnými informacemi 
této země. Vyzkoušely si nabírání sójových bobů hůlkami, vyhánění zla z domu a 
luštění japonských slov. Beseda byla velmi poutavá a dětem se moc líbila. 5. dubna se 
uskutečnil zápis předškoláků do 1. třídy a 12. dubna výchovně vzdělávací program 
ve Skanzenu Strážnice „Fašanky, fašanky, Velká noc ide“, kde se žáci seznámili se 
zvyky a tradicemi období Velikonoc. 
 4. čtvrtletí proběhlo několik školních akcí. Ve dnech 21. – 22. dubna se uskutečnily 
individuální třídní schůzky – setkání rodič, dítě, učitel. 22. dubna jsme se v rámci 



 

 

Dne Země zapojili do úklidu hřišť v  Sudoměřicích. Každá třída si vzala na starosti 
jiné hřiště v obci a zbavila je odpadků. Pozvání na společnou recitační soutěž dne 28. 
dubna přijala ZŠ Petrov. Zástupci z řad dětí předvedli svá recitační vystoupení v sále 
Sudomír před komisí tvořenou paními učitelkami a obecenstvem dětí obou škol. 
Akce se velmi vydařila, vítězové byli odměněni diplomy a drobnými dárečky. 4. 
května se zúčastnili vybraní žáci 4. ročníku Dopravní soutěže konané na ZŠ Školní ve 
Strážnici. 9. května jsme v rámci Dne matek a Dne otců připravili Školní akademii, 
kde vystoupily jednotlivé třídy z MŠ a ZŠ. Součástí bylo také divadelní představení 
dramatického kroužku a vystoupení tanečního kroužku. Program byl velmi pestrý, 
děti měly připraveny  básničky, písničky, tanečky i pohádky. Organizačně náročnou 
a současně pro děti velmi vítanou akcí byla návštěva žáků 5. ročníku v Praze v rámci 
projektu Občan – Poznáváme hlavní město Prahu ve dnech 18. – 19. května. Během 
dvou dnů žáci s doprovodem navštívili a poznali: Petřín - lanovku, zrcadlové 
bludiště, rozhlednu, Pražský hrad, Chrám sv. Víta, Zlatou uličku, Karlův most, jízdu 
parníkem po Vltavě, Staroměstské náměstí - orloj, Václavské náměstí, Vyšehrad - 
naučný a zábavný program Mise Vyšehrad. Po návratu do školy děti téma 
zpracovaly formou naučných plakátů o pamětihodnostech Prahy a vyrobily 
přehlednou brožuru o jednotlivých významných místech hlavního města. Začátkem 
června se uskutečnily školní výlety - 2. června mateřská škola výlet do Vracova, 3. 
června  základní škola výlet do Kovozoo do Starého Města. 13. června proběhlo 
závěrečné plavání dětí z MŠ a 1. – 3. ročníku ZŠ v Hodoníně, které bylo zakončeno 
plaveckými závody. Klasifikace 2. pololetí byla uzavřena ke dni 21. června 2022. 
Mezi akce konce školního roku patřila návštěva generální zkoušky zahraničních 
souborů v rámci MFF Strážnice 2022 program „ Z krajin za obzorem“, pěší túra na 
Výklopník a Rozloučení s předškoláky a páťáky.  

Během školního roku 2021/2022 se naše škola zapojila do charitativní sbírky 
Fondu Sidus (dvě sbírky) a Život dětem (jedna sbírka). Za sbírky se vybralo celkem 
3 190,- Kč. 
 
Dne 21. června 2022     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     

27 žáků. 

Mezinárodní spolupráce navázána nebyla. 

 



 

 

Aktivity  školy: 

Září        
• 1. 9. 2021 v 8.30 hod. Slavnostní zahájení školního roku  2021/2022 v 1. roč. 
• 14. 9. 2021 Společná schůzka s rodiči  
• 24. 9. 2021 Sportovní den v rámci Evropského den sportu 
• 27. 9. 2021 Výstava hub v Ratíškovicích,  muzeum drezín 
• 31. 9. 2021  Schůzka Školské rady 
• Focení prvňáčků 

Říjen 
• 13. 10. Beseda v knihovně „Fantazijní literatura“ 
• 15. 10. 2021 Muzeum ropy Hodonín, 5. ročník 
• 19. 10. 2021 Školení pedagogů AV média 
• Školení 1. pomoci a požární ochrany  pro žáky i zaměstnance školy 
• 26. 10. 2021 Strašidlácký den 

Listopad 
• 12. 11. 2021 Dopravní výchova 4. ročník – jízda na kole na dop. hřišti 

v Hodoníně 
• 22. 11. 2021  CHKO BÍLÉ KARPATY- projektový den 4. a 5. ročníku  na téma“ 

Milovník z pařezin“ a „ Život v řece Moravě“. 
• 23. 11. 2021 Individuální schůzky s rodiči   

23. 11. 2021 Pedagogická rada za 1. čtvrtletí                                                            
Prosinec 

• 6. 12. 2021  Mikulášská nadílka (spolek „Rodiče dětem“) 
• 13. 12. 2022 Beseda se spisovatelem J. Šanderou 
• 23. 12. 2022- 3. 1. 2022 Vánoční prázdniny 

Leden 
• 25. 1. 2022 Pedagogická rada za 1. pololetí 
• 31. 1. 2022 Výpis z  Vysvědčení 

Únor 
• 4. 2. 2022 Pololetní prázdniny 
• 10. 2. 2022 Preventivní program „Šikana“, 4., 5. ročník 
• 28. 2. 2022 Preventivní program „Kyberšikana“  4., 5. ročník 

Březen 
• 7. 3. – 13. 3. 2022 Jarní prázdniny  
• 23. 3. 2022 MŠ-předškoláci  v 1. třídě 
• 24. 3. 2022 Dopravní výchova s Městskou policií v Hodoníně- 4. ročník- teorie 
• Testování KALIBRO (žáci 3., 4. A 5. ročníku) 
• 27. 3. 2022 Slavností otevření kulturního centra Sudomír 

Duben 
• 1. 4. 2022 Recitační soutěž- školní kolo 
• 5. 4. 2022 Zahájení plavání (MŠ předškoláci, 1.,2. a 3. ročník) 



 

 

• 4. 4. 2022 Projektový den Evropa a svět nás zajímá,  Japonská kultura- 
projektový den 4. a 5. ročník 

• Pyžamový den – 5. ročník 
• 5. 4. 2022 Zápis do 1. třídy 
• 8. 4. 2022 Dopravní výchova s Městskou policií v Hodoníně- 4. ročník- dopr. 

hřiště 
• 12. 4. 2022 Skanzen Strážnice- všechny ročníky 
• 14.-15 .4. 2022 Velikonoční prázdniny 
• 21. 4. 2022  Schůzky s rodiči  (možno ve trojici žák+ rodič +vyučující) 
• 22. 4. 2022 Den Země 
• 28. 4. 2022 Recitační soutěž ve spolupráci se ZŠ Petrov 

Květen 
• 4. 5. 2022 Dopravní soutěž v Hodoníně- vybraní žáci 4. ročníku 
• 4. 5. 2022   ZÚ Tvořivka- exkurze do Galerie v Hodoníně 
• 5. 5. 2022  Projekt Obec Sudoměřice-3. ročník 
• 9. 5. 2022 Pohádková školní akademie  
• 12. 5. 2022  Focení žáků 
• 18.-19. 5. 2022 Projekt Praha -5. ročník 
• 19. 5. 2022 Projekt Voda- 2. ročník 
• 26. 5. 2022 Rozšiřující ped. rada v ZŠ Strážnice, Školní 

Červen 
• 1. 6. 2022 Zvláštní zápis do MŠ a ZŠ pro  děti z Ukrajiny 
• 1. 6. 2022  Den dětí 
• 3. 6. 2022 Školní výlet KOVO ZOO Staré Město u Uherského Hradiště 
• 7. 6. 2022 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 
• Projekt „S úsměvem do školy“ pro předškoláky 
• Projekt Den Země 
• 13. 6. 2022 WORKSHOP  pro 4. ročník ZŠ Strážnice, M. Kudeříkové 
• 21. 6. 2022 Pedagogická rada za 2. pololetí 
• 28. 6. 2022 Pěší výlet na Baťův kanál 
• 29. 6. 2022  MFF Strážnice 2022, návštěva generální zkoušky zahraničních 

souborů programu „Krajiny za obzorem“ 
• 30. 6. 2022 předání  Vysvědčení 

 

Prezentace školy 

• Recyklohraní 

• Prezentace školy na webových stránkách školy, v místním zpravodaji 

• Účast v soutěžích (Matematický klokan) 

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

webové stránky 

 



 

 

Spolupráce školy s dalšími subjekty 

• Se spolkem  „Rodiče dětem“ 

• se Školskou radou 

• s SK Sudoměřice 

• s obcí Sudoměřice 

• s MAS Strážnicko 

• s MAP Strážnicko, Ostrožsko, Veselsko 

• 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 ZŠ M. Kudeříkové, 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  

• Výklopník Baťova kanálu 

Zájmové útvary při ZŠ a MŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet dětí 

Tvořivka 1 17 

Hravá angličtina 2 20 

Dramatický kroužek 1 17 

Deskové hry 1 13 

Sudomírek 1 26 

Sudomírek II 1 20 

Šikovné ručičky 1 18 

Ve školním roce navštěvovalo zájmové útvary školy 131 dětí a žáků. 

 



 

 

Část VIII. 

Zhodnocení a závěr 

      Začátek školního roku 2021/2022 byl opět poznamenaný opatřeními 
související s COVID-19. Hlavním úkolem pro tento školní rok  byla cílená  podpora 
žáků, která vedla k pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v 
důsledku pandemie COVID-19.  Tento úkol byl splněn. Škola poskytovala žákům  
Doučování EU, Doučování MŠMT, byla poskytována pedagogická intervence a 
individuální přístup při vzdělávacím procesu.  

Ve škole se během obou pololetí vzdělávalo  74 žáků.  Žáci  1. stupně ZŠ  byli 
rozděleni do pěti tříd.  Všechny ročníky byly vyučovány samostatně podle vlastního 
školního vzdělávacího programu „Škola pro život“ (spojeny byly pouze hodiny TV a 
HV 2. a 3. ročník).  Nedošlo však již na přechod k distanční výuce všech ročníků, 
bylo tomu tak pouze v jednom případě u 5. ročníku. Přesto však byla organizace 
značně náročná a to především z důvodů opatření, která souvisela s nutností jít do 
karantény v případě onemocnění pracovníků   školy.  

Žáci dosáhli velmi dobrých výsledků ve vzdělávání. 

V jarních měsících se uskutečnilo výběrové zjišťování výsledků vzdělávání 

žáků 5. ročníku organizované ČŠI.  

V rámci vlastního hodnocení školy proběhlo ve spolupráci s firmou KALIBRO 

testování žáků v 3., 4. a 5. ročníku ve vybraných předmětech. Proběhlo také 

dotazníkové šetření žáků, zaměstnanců škol a zákonných zástupců žáků zaměřené 

na klima školy s velmi pozitivními závěry.  

 Projekt Cesta je cíl II.   z  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,  

Výzvy č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3, reg. č.  projektu 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020464. 

Od 1. září 2021 naše škola realizuje aktivity v rámci projektu Cesta je cíl II., 

Výzvy č. 02_20_080 pro Šablony III.  Na tento projekt škola získala dotaci ve výši 

561 122 Kč. Aktivity jsou zaměřeny na  profesní rozvoj pedagogů, personální 

podporu obou škol, v  MŠ i ZŠ pracují školní asistentky,  základní škola pokračuje 

v naplňování šablon - Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a ve 

spolupráci s VIS CHKO Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou  byly realizovány 

šablony - projektové dny ve škole a to jak v mateřské tak i základní škole.  

Pracovníci naší školy jak pedagogičtí, tak nepedagogičtí se neustále vzdělávají 

a prohlubují své znalosti, o čemž svědčí přehled účastí v dalším vzdělávání 

pedagogických i nepedagogických pracovníků.  

Vzhledem k pandemii Covid-19 se nekonalo Rozsvěcování vánočního stromu 

a nekonal se ani školní ples, který ve spolupráci se školou organizuje spolek „Rodiče 



 

 

dětem“. Přesto však byl tento školní rok velmi pestrý a zajímavý na školní i 

mimoškolní akce, jak je již popsáno v sekci prevence. 

Běh školy zasáhl také konflikt na Ukrajině. Škola dne 1. 6. 2022 organizovala 

Zápis do MŠ a ZŠ pro ukrajinské děti. K zápisu se nikdo nedostavil, do naší školy 

nebylo přijato žádné ukrajinské dítě. Ve spolupráci s Charitou Strážnice  

zorganizovala škola sbírku potřebných věcí pro děti z Ukrajiny. 

 Školní rok jsme zakončili  30. 6. 2022 rozdáním Vysvědčení. Opustilo nás  18 

žáků pátého ročníku. Z toho tři žáci nastoupí  na osmileté studium  Purkyňova 

gymnázia ve Strážnici, jeden přestoupí na nespádovou ZŠ Marie Kudeříkové, 

Strážnice a ostatních 14 na spádovou ZŠ Školní, Strážnice. K 1. 7. byl přijat do 1. třídy 

ZŠ nový žák.  

 V květnu 2022 oznámila ředitelka školy Mgr. Hana Veselá starostovi obce 

vzdání se místa ředitelky školy k 31. 7. 2022. Jako důvody uvedla neustále se  

zhoršující  podmínky pro práci ředitelky školy na neúplné škole. Tato  práce je velmi 

náročná a zodpovědná a často zasahuje nad rámec pracovní doby  a  do osobního 

života. Přesto, že ji vykonávala velmi ráda a naplňovala ji,  nelze to v současné době 

skloubit s péčí o osobu blízkou, což je pro ni nyní  prioritou.  

Od 1. 8. 2022 byla pověřena vedením školy starostou obce Mgr. Michaela Janečková. 

 Hlavním úkolem pro následující školní rok je připravit školu na předmět 

Nová informatika, upravit ŠVP ZŠ Škola pro život od 1. 9. 2023, zlepšovat digitální 

dovednosti žáků a vyučujících  a pokračovat v úzké a účinné spolupráci mezi školou 

a rodinou. 

        

V Sudoměřicích  29. července  2022 

                                                                                                                  Mgr. Hana Veselá 

                               Ředitelka školy 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2021-2022 

 

Část I. 

 

Základní charakteristika mateřské školy 

 

Název školy:  Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice, okres Hodonín.  

                        příspěvková organizace 

  Zřizovatel školy:  Obec Sudoměřice: 

 Jméno ředitele školy: Mgr. Hana Veselá do 31. 7. 2022  

 Zástupce ředitele pro  MŠ: Petra Jančová 

  Telefon:   518 335 224 

  Kapacita školy (dle výpisu ze sítě): 54 

  E – mailová adresa: mssudomerice@seznam.cz 

  Provoz školy (od- do):  6.15 – 16.15 

 Provoz jednotlivých tříd (od- do):  1. tř.  6. 15 – 16.15  hod. 

         2. tř.  6.15  - 16.15  hod. 

Při směně vedoucí učitelky je provoz ve 2. třídě ráno od 7.15 hod. a odpoledne 

provoz ve 2. třídě končí v 15.30 hod.  

 
Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole:   
Spolupracujeme se spolkem „Rodiče dětem“. 
 

Školní rok 

2021/ 2022 

 

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 44 22 11 0 

 

tř. speciální-

logo 

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

tř. speciální  - 

jiné 

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

tř. internátní --- --- --- --- --- 

Celkem 2 44 22 11 --- 
 

V měsíci dubnu se snížil počet dětí o dvě z důvodu změny bydliště. Počet zapsaných 

dětí v MŠ se snížil na 42 dětí.  



 

 

Část II. 

Výsledky výchovy a vzdělání 

Zaměření mateřské školy 

Školní rok 2021/2022 byl z části ovlivněn epidemiologickým nařízením vlády a 

MŠMT. Opatření, která byla nastavena z důvodu onemocnění Covid – 19 ovlivnila 

v prvním pololetí organizaci, průběh akcí v naší mateřské škole. 

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

s motivačním názvem „Svět je jako rozkvetlá louka, stačí přivonět“. Cílem programu 

je u dětí vypěstovat úctu ke stáří a respekt k ostatním lidem. Vychovávat děti ke 

zdravému životnímu stylu a uvědomění si hodnoty svého zdraví a základní lidské 

hodnoty. Formou individuálního přístupu a prostřednictvím různých metod a forem 

práce se snažíme vytvářet u dětí pocit pohody, souladu a harmonie. Usilujeme o to, 

aby děti v průběhu předškolního vzdělávání dosáhly takových návyků, dovedností, 

postojů, které jim umožní dobrý start do základní školy. 

V tomto roce jsme se zapojili do projektu Se Sokolem do života. Cílem 

projektu je přivést děti ke sportovním aktivitám, vybudovat u nich kladný vztah k 

pohybu a naučit je vnímat sport jako přirozenou součást života. Kromě pravidelných 

denních pohybových aktivit zařazujeme jednou týdně cílené cvičení dle metodiky 

zaslané k projektu. Všemi aktivitami provázely děti postavičky zvířátek a sokolík 

Pepík. Nenásilnou formou tak procvičujeme u dětí pohybovou zdatnost.  

V naší pedagogické práci jsme pokračovaly v nastavené logopedické prevenci, 

kdy byly zařazovány do řízené činnosti logopedické chvilky k procvičování 

artikulačních a mimických svalů u všech dětí. Na podzim probíhá v mateřské škole 

logopedická depistáž paní logopedky.  

K individuální práci s dětmi nám sloužily sešity související s projektem Se 

Sokolem do života. Z oblasti všeobecných znalostí používáme sešity Svět 

předškoláka, Malý předškolák poznává a nejmladší děti používají sešit Beruška. Na 

zahradě MŠ je zvýšený záhon, děti se starají o nasazené rostliny a zeleninu. 

V činnostech se snažíme o formu prožitkového učení.  Naše MŠ má dostatečnou 

nabídku pomůcek pro individuální i skupinové předškolní vzdělávání dětí. 

Využíváme různé didaktické pomůcky, didaktické soubory a pro obě věkové 

skupiny a 3D box. 

V rámci projektu digitalizace do škol, byly pořízeny do obou tříd Bee-boty 

k interaktivní skupinové výuce dětí a k rozvoji všeobecných poznatků. 

 

 



 

 

Věkové složení dětí  

 Počet dětí 

do 3 let (nar. 1. 9. 2018 a později) 8 

3letí (nar. 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018) 8 

4letí (nar. 1. 9. 2016- 31. 8. 2017) 12 

5letí (nar. 1. 9. 2015– 31. 8. 2016) 10 

Starší (nar. 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015) 6 
 

Odklad povinné školní docházky 

  Počet dětí 

Odklad povinné školní docházky 6 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 

Celkem 6 
 

 Péče o integrované děti:  

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

0  
 

 

Školy v přírodě: nezúčastňujeme se 

 

Úplata za předškolní vzdělávání:  

Mateřská škola vybírá úplatu 300,- Kč za dítě. 

 

Část III. 

Divadelní a jiné akce pro děti během školního roku: 

Některá divadelní představení v první polovině školního roku musela být z důvodu 

velké nemocnosti dětí zrušena. 

 

ZÁŘÍ 

15. 9. 2021 Schůzka s rodiči 

30. 9. 2021 „Uspávání broučků“ akce s rodiči na zahradě MŠ 

ŘÍJEN 

18.- 22.10.2021  Výstava „Skřítků Podzimníčků“ ve vestibulu MŠ 

22. 10.2021 Vyhodnocení výrobků a výstavy „Skřítků Podzimníčků“ v MŠ 

LISTOPAD 

V druhém týdnu v listopadu proběhly konzultace s rodiči dětí  



 

 

16. 11. 2021 Hudební vystoupení s názvem „MUZIKÁLEK" pana Mgr. Břetislava 

Vojkůvky 

18. 11. 2021 „BESEDA S KNIHOVNICÍ“ paní Monikou Podrazilovou 

19. 11. 2021 Logopedická depistáž paní logopedky Mgr. Aleny Horákové  

PROSINEC 

6.  12. 2021  Mikulášská nadílka.   

10. 12.2021 Projektový den ve třídě Berušek "Poly zkoumá vítr a vodu" 

13. 12. 2021 Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou v ZŠ 

17. 12. 2021 Vánoční nadílka. 

LEDEN 

 6. 1. 2022 Tříkrálové koledování      

 7. 1. 2022   Prohlídka místního kostela a Betlému. 

12. 1. 2022 Projektový den ve třídě Včeliček „Zkoumání živlů kolem nás“ 

ÚNOR 

10. 2. 2022 Pomáháme veverce Zrzečce – projektový den ve třídě Berušek 

17. 2. 2022 Screeningové vyšetření očí v rámci projektu „Koukají na nás správně?“   

14.- 18.2.2022 Zimní olympiáda ve třídě Berušek 

24. 2. 2022 Karneval v MŠ 

BŘEZEN 

1. 3.  2022 Konzultace s rodiči předškoláků ve třídě Včeliček  

17. 3. 2022 Projekt „S úsměvem do školy“ – návštěva 2.třídy 

24. 3. 2022 Projekt „S úsměvem do školy“ – návštěva 1.třídy 

25. 3. 2022 Návštěva knihovny: třída Berušek  

30. 3. 2022 Projekt „S úsměvem do školy“ – návštěva 3.třídy 

31. 3. 2022 Divadelní představení divadlo „Šikulka“ 

DUBEN 

4., 11. 4. 2022   Plavecká výuka pro předškoláky 

8. 4. 2022 Návštěva knihovny třída Včeliček 

12.4.2022 Výlet do skanzenu ve Strážnici „Fašaňky, fašaňky Velká noc ide“   

21.4.2022 Zapojení do projektu Den Země – úklid okolí MŠ a cesty za hřbitovem 

KVĚTEN 

5. 5. 2022 Zápis do MŠ 

5.  5.  2022 Návštěva výstavy krojů v novém kulturním centru „Sudomír“ 

9.  5. 2022 Školní akademie ZŠ a MŠ Sudoměřice 

12. 5. 2022 Fotografování předškoláků na tablo a focení tříd. 



 

 

18.5. 2022  Navštívili předškoláci v rámci projektu "S úsměvem do školy" výuku 

tělesné  výchovy ve 4. třídě ZŠ s p. uč. Mgr. Terezou Orságovou 

ČERVEN 

1. 6. 2022  "Pohádková zahrada" s úkoly na stanovištích a s diskotékou ke Dni       

                          dětí. 

2. 6. 2022 Výlet do Vracova na „Železnici 600“. 

8.  6. 2022  V rámci projektu „Poznávám svou obec Sudoměřice“ jsme navštívili 

zdejší vlakové nádraží, kde se děti setkaly s panem výpravčím.  

9.  6. 2022  Projekt „S úsměvem do školy“ – návštěva 5. třídy 
16. 6. 2022  Návštěva OÚ u pana starosty Františka Mikésky. 
24. 6. 2022  Den s místními rybáři u rybníku „Vanďurák“. 
29. 6. 2022 Zahradní slavnost s pasováním předškoláků a loučení s páťáky. 
ČERVENEC  Prázdninový provoz - 1. 7. – 22. 7. 2022 

 

Soutěže: 

Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže „Ovoce plné vitamínů“, kterou organizoval 

Český zahrádkářský svaz a výtvarné soutěže „Mé toulky za zvěří“, kterou organizuje 

Okresní Myslivecký spolek Hodonín. Tento školní rok jsme nezískali žádné umístění. 

Ve spolupráci s OÚ Sudoměřice jsme se zapojili do celonárodní veřejné sbírky 

„Český den proti rakovině“. 

 

Část IV. 

Výkon státní správy 

Rozhodnutí  Počet 

Přijetí dítěte do MŠ pro   šk. rok 2022/2023 14 

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

Počet nepřijatých dětí 2 
 

 

Část V. 

Údaje o pracovnících škol 

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2020/2021 stav k 30. 6.2021 

    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 pedagoga Blanka 

Hrdá v rámci projektu Cesta je cíl II., reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020464 

podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol. 

 

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2020-2021 – stav k 30. 6. 2022 

 Počet 

fyzických 

osob 

Přepočtený 

počet na plně 

zam. (úvazky) 

% z celkového počtu 

(z přepočtených 

učitelů) 

Kvalifikovaní učitelé 4 4,00 100% 

Nekvalifikovaní učitelé 0 --- --- 

Celkem 4 4,00 100% 
 

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  

 

4. Ve školním roce 2021/2022 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, 

 Pedagogická fakulta do pracovního poměru (počet): 0 

     

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 
Právní předpisy a praxe v MŠ aktuálně 1 

Podpora autoevaluace mateřské školy s využitím 
systému InspIS ŠVP - webinář 

1 

Školní zralost a zápis do školy 1 

Školní zralost a zápis do školy - webinář 1 

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího 
školního roku 

1 

Setkání s pohádkou  1 

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 1 



 

 

Část VI. 

Změny ve vedení školy  

Jmenovaná ředitelka školy (dočasně do doby jmenování nového ředitele 

v konkurzním řízení) od 1.8.2022 Mgr. Michaela Janečková 

  

Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací práce a závěr. 

Školní rok 2021/2022 byl ovlivněn v průběhu prvního pololetí epidemiologickými 

nařízeními vlády a MŠMT. Opatření, která byla nastavena z důvodu onemocnění 

Covid – 19 ovlivnila organizaci, průběh některých akcí v naší mateřské škole. 

V první třídě Berušek MŠ pracují paní učitelka Lenka Macelisová, Jana Miklová,Dis. 

a ve třídě spolupracuje paní asistentka Blanka Hrdá. Ve druhé třídě Včeliček pracuje 

paní učitelka Petra Jančová a Mgr. Michaela Janečková. 

Do mateřské školy na začátku školního roku bylo přijato 40 dětí. Od 16. listopadu 

bylo do třídy Berušek přijato jedno dítě. 1. a 14. března po dovršení tří let byly přijaty 

další dvě děti a 12. dubna nastoupilo do třídy Berušek jedno dvouleté dítě. Celkový 

počet dětí docházejících v tomto školním roce 2021/2022 byl tedy 44 dětí. Během 

druhého pololetí se z předškolního vzdělávání z důvodu změny bydliště odhlásily 

dva chlapci. Na konci školního roku 2021/2022 byl celkový počet 42 přihlášených dětí 

do MŠ. Třídy jsou rozděleny převážně podle věku. Do 1. třídy Berušek jsou zařazeny 

děti mladší věkové kategorie. V této třídě bylo zapsáno celkem 21 dětí z toho 6 

chlapců a 15 dívek. Průměrná roční docházka do třídy Berušek činila 10 dětí. 

Do třídy Včeliček bylo zapsáno 23 dětí z toho 16 dětí předškoláků a 7 dětí mladšího 

předškolního věku. Do třídy Včeliček docházelo 12 chlapců, 11 dívek a průměrná 

roční docházka do třídy Včeliček činila 15 dětí. V rámci projektu EU Cesta je cíl II.  ze 

šablon III.  škola získala financování na personální podporu Školní asistentky. Novou 

posilou našeho týmu v MŠ je paní Blanka Hrdá. V průběhu dopoledne pomáhala při 

výchovně vzdělávací práci a sebeobsluze dětí. Převážně byla k dispozici ve třídě 

mladších dětí.  I v tomto školním roce jsme se zaregistrovali do certifikace škol 

„Rodiče vítáni“. Tuto značku používají všechny školy, které jsou vstřícné při 

komunikaci s rodiči, což nás zavazuje dále zlepšovat kvalitu komunikace s rodiči 

dětí. 

V MŠ pracujeme podle 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. Témata třídních vzdělávacích 

bloků se snažíme vybírat tak, aby byla dětem blízká, bavila je a vycházela z aktuální 



 

 

situace (roční období, svátky, události v MŠ, počasí apod.) a abychom splňovaly 

vytyčené cíle našeho ŠVP. 

Pro tento rok jsme pro předškoláky zakoupili pracovní sešit „Svět předškoláka", pro 

mladší děti pracovní sešit s názvem „Malý předškolák poznává“ a pro ty nejmenší 

děti pracovní sešit s názvem „Beruška“. Všechny tyto zakoupené sešity obsahují 

témata k všeobecnému rozvoji vědomostí dětí.  V hudebních činnostech k doprovodu 

zpěvu ve třídě Včeliček využíváme flétnu a kytaru, ve třídě Berušek využívají paní 

učitelky k doprovodu písní hru na klavír. Do obou tříd byly pořízeny relaxační 

bubínky.  Na zahradě MŠ využíváme dřevěný herní prvek loď a průlezky. Děti se 

zde zdokonalují v lezení, přecházení po zvýšené ploše, mohou se klouzat a hrát si v 

prostoru lodě. Pro zdokonalování tělesné zdatnosti a hrubé motoriky byly dětem na 

zahradu pořízeny nové míče, 2 kusy fotbalových branek, malé relaxační míčky a do 

tříd byly pořízeny relaxační hmatové podložky. Mladším dětem byl pořízen plastový 

venkovní domeček na hraní. 

V tomto roce jsme se zapojili do projektu Se Sokolem do života. Cílem projektu je 

přivést děti ke sportovním aktivitám, vybudovat u nich kladný vztah k pohybu a 

naučit je vnímat sport jako přirozenou součást života. Kromě pravidelných denních 

pohybových aktivit zařazujeme jednou týdně cílené cvičení dle metodiky zaslané 

k projektu. Všemi aktivitami provází děti postavičky zvířátek a sokolík Pepík. 

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí. Každou z těchto oblastí 

reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých 

úkolech. S kobylkou Emilkou trénujeme základní pohybová cvičení, s opičkou 

Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičíme s míčem. Veverka Věruška učí 

děti novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkoušíme 

netradiční činnosti. Každá věková kategorie má svůj pracovní sešit, ve kterém jsou 

zahrnuté všechny výše popsané oblasti s přiměřeným počtem úkolů, a děti si po 

splnění daného úkolu a cvičení lepí samolepku do svého sešitu. Cvičení se dětem 

velmi líbí a nenásilnou formou tak procvičujeme u dětí pohybovou zdatnost. Do 

dalšího kola tohoto projektu jsme přihlášeni i v nadcházejícím školním roce.  

Novinkou v tomto školním roce je pořízení portfolia dítěte. S naší dopomocí si děti 

do portfolia zakládají obrázky, tematické pracovní listy a zakládáme dětem i 

fotografie z různých činností a aktivit ve školce. Portfolio si děti, které odchází do 

základní školy, odnáší domů. 

V tomto školním roce jsme zůstali u zavedených opatření při docházení tříd do 

jídelny. Děti dochází do jídelny na svačinky a oběd každá třída samostatně z důvodu 

lepšího komfortu a klidu při stravování. Rodiče a zákonní zástupci mohli po dobu 



 

 

nařízených opatření proti onemocnění Covod-19 do MŠ vstupovat pouze se zakrytím 

úst a museli si desinfikovat při vstupu ruce.  

Opět se u hodně dětí vyskytuje špatná výslovnost hlásek. I nadále jsme zařazovali 

logopedické chvilky a "logopedické pátky". Procvičovali jsme nácvik výslovnosti 

různých hlásek a rozvíjeli jsme správný úchop tužky různým grafomotorickým 

cvičením k dané hlásce. Věnujeme také dětem individuální péči při rozvoji jejich 

předmatematických a předčtenářských dovedností. K tomuto účelu pro ně také 

kopírujeme pracovní listy, kde děti procvičují i grafomotoriku, poznávání tvarů a 

barev atd. Systematicky pracujeme s dětmi s OŠD. Kromě obvyklých činností s 

předškoláky chystáme pro tyto děti na každý týden pracovní listy s procvičováním 

grafomotoriky, početních představ, zrakové a sluchové analýzy a syntézy atd. a 

několik listů dostávají děti také domů. Vypracované úkoly dětem zakládáme do 

portfólií. 

Na začátku září se konala společná rodičovská schůzka pro všechny rodiče. Po 

adaptačním období v měsíci listopadu se uskutečnili pro rodiče konzultace o rozvoji 

jejich dětí. Na jaře tyto konzultace byly pouze pro rodiče dětí předškoláků a společná 

schůzka s rodiči se uskutečnila v měsíci březnu. 

Na konci měsíce září se na zahradě MŠ podle daných epidemiologických pravidel 

uskutečnila akce s rodiči dětí s názvem „Uspávání broučků“ s promítáním pohádky 

„Broučci se ukládají k zimnímu spánku". Děti přišly se svými rodiči v podvečer na 

zahradu MŠ, kde na ně čekal hezký program. Byla připravena ke zdolání překážková 

dráha, na jejímž konci dostaly děti kamínek, na který namalovaly nějakého broučka, 

kterého potom uložily děti za doprovodu rozsvěcených lampiónů na humny MŠ.  

 Od 18. do 22. října se uskutečnila „VÝSTAVA PODZIMNÍČKŮ“. Děti si své skřítky 

„Podzimníčky“ vyráběly doma se svými rodiči z přírodních materiálů. Výrobky nám 

zkrášlovaly vstupní prostory v MŠ. 

V měsíci listopadu bylo objednáno zábavné hudební vystoupení s názvem 

„MUZIKÁLEK" pana Mgr. Břetislava Vojkůvky. Vystoupení bylo sestaveno z 

melodických písní a rytmických skladeb českých a světových skladatelů. V MŠ 

proběhla beseda s paní knihovnicí Monikou Podrazilovou z místní knihovny. 

V tomto měsíci se konala logopedická depistáž.  Naše MŠ spolupracuje s paní 

logopedkou Mgr. Alenou Horákovou a rodiče měli možnost nechat si zkontrolovat 

výslovnost u svých dětí. Paní logopedka tentokrát neodeslala do logopedické 

ambulance žádné z přihlášených dětí. Špatnou výslovnost hlásek u některých dětí 

charakterizovala jako vývojovou a doporučila logopedickou podporu a procvičování 

všech složek řeči v rámci práce v mateřské škole, navrhla nácvik správné artikulace u 



 

 

dětí a poradila pedagogickým pracovníkům, jak s dětmi dále pracovat při prevenci 

špatné výslovnosti. Zdůraznila také, že je velmi důležité pravidelné domácí 

procvičování a spolupráce rodičů. 

 27. listopadu se měla uskutečnit akce „Rozsvěcování vánočního stromu“ – pro tuto 

událost jsme s dětmi nacvičili krátké kulturní vystoupení, avšak z nařízení vlády z 

důvodu výskytu nemoci Covid-19 se tato událost nekonala. V listopadu se 

uskutečnilo vánoční focení dětí, u nichž rodiče o fotografování projevili zájem. 

Od začátku prosince v období adventu jsme se připravovali na Vánoce. Snažili jsme 

se o vytvoření příjemné předvánoční atmosféry s dodržováním tradic. Nejdříve naše 

děti navštívil Mikuláš. Čekání na nadílku jsme dětem zpestřili akcemi, jako byl 

projektový den ve třídě Berušek pod názvem „Poly zkoumá vítr a vodu", který byl 

zprostředkován CHKO Bílé Karpaty v rámci projektu Cesta je cíl II. Získané 

poznatky z projektového dne jsou pro děti velkým přínosem. Předškoláci se 

zúčastnili v ZŠ besedy se spisovatelem Jiřím Šanderou. Před Vánoci se naše MŠ 

zapojila do projektu Pastoračního střediska při Biskupství českobudějovickém v 

Českých Budějovicích "Pošli pozdrav nemocným a osamělým". Děti kromě dárečku a 

vánočního přání pro rodiče vyrobily i přání pro seniory zapojené do tohoto projektu. 

Od zmiňovaného pastoračního střediska pak přišel děkovný dopis. 

V měsíci lednu proběhl tříkrálový týden, kdy děti navštívily místní kostel. Děti se z 

naší MŠ vydaly na tříkrálové koledování po obci. Děti ze třídy Berušek zazpívaly 

koledy v ZŠ a v obchodě Enapo. Starší děti navštívily vzdálenější místa v obci a své 

koledování a přání do Nového roku uskutečnily na obecním úřadě a v obchodě 

Coop. 

12. ledna proběhl ve třídě Včeliček v rámci projektu Cesta je cíl II, projektový den 

pod názvem Zkoumání živlů kolem nás - vítr, voda, vzduch. Děti poznávaly formou 

rozhovorů, pokusů vlastnosti vody a vzduchu.  

V měsíci únoru proběhla ve třídě Berušek „Zimní olympiáda“. Děti soutěžily např. v 

lyžování, bruslení, bobování, hrály lední hokej, vyrobily si symbolické olympijské 

kruhy, olympijský oheň a seznámily se s Českou hymnou. Čekání na karneval jsme 

dětem zkrátili projektovým dnem „Hledání oříšků pro veverku Zrzečku“. 17.února 

proběhlo screeningové vyšetření očí firmou „Prima Vizus“ v rámci projektu „Koukají 

na nás správně?“  Tohoto vyšetření se zúčastnily jen přihlášené děti. 24.února jsme u 

příležitosti Masopustu uspořádali Dětský karneval. Rodiče dětem připravili krásné 

kostýmy, provedli jsme přehlídku masek a kostýmů, soutěžilo se, tančilo, hrály se 

zábavné hry a rozdávaly se drobné ceny a sladkosti. 



 

 

Od března navštěvovali předškoláci v rámci projektu "S úsměvem do školy" vždy 

jednu třídu ZŠ a zúčastnili se výuky v dané třídě, seznamují se s prostředím základní 

školy.  Děti z naší MŠ jsou velmi dobře seznámeny s prostředím ZŠ a jsou v kontaktu 

se svými budoucími staršími spolužáky i v mimoškolních aktivitách, například při 

návštěvách odpoledního kroužku „Sudomírek“. V rámci Měsíce knihy jsme děti 

navštívily místní knihovnu. Paní knihovnice dětem ukázala nejen prostory knihovny 

se spoustou knih, ale vysvětlila jim, k čemu knihovna slouží, jak se dá knížka půjčit a 

také jak se o knihy musíme starat. V tomto měsíci se uskutečnilo divadelní 

představení Divadla Šikulka s pásmem poučných pohádek zaměřených na 

hygienické návyky a zdraví. 

Od dubna do června se konala předplavecká výuka bazénu v Hodoníně. Na plavání 

bylo přihlášeno 15 dětí. Plavání se neúčastnila pouze 1 předškolačka ze zdravotních 

důvodů. 12.dubna se vydali předškoláci na výlet do skanzenu ve Strážnici na akci 

Fašaňky, fašaňky Velká noc ide. Pro děti při procházce areálem skanzenu byla 

připravena různá stanoviště, na kterých se děti dozvěděly o různých zvycích a 

tradicích v období Fašaňku a Velikonoc. Dne 21. dubna se děti ze třídy Včeliček a 

Berušek vydaly uklízet prostranství kolem cesty ke škole, u hřbitova, cestu za 

kostelem a cestu za školkou. Tato aktivita proběhla v rámci akce DNE ZEMĚ.  

V květnu se děti zúčastnily výstavy sudoměřických krojů v kulturním centru 

Sudomír, kterou ve spolupráci s obcí a p. Šebestovou připravila p. uč. Frolková. S 

dětmi ze 3. třídy připravila také doprovodný výklad a několik zábavných úkolů.  

Zúčastnili jsme se Školní akademie u příležitosti Dne matek, která se konala v 

Kulturním centru v Sudoměřicích. K tomuto vystoupení si děti ze třídy Berušek 

připravily hudebně-pohybový program s názvem „Broučci na louce“ protkaný 

několika básničkami pro maminky a děti ze třídy Včeliček nacvičily divadlo „O 

dvanácti měsíčkách“ s písničkou. Dále jsme pro maminky s dětmi také vyrobili hezká 

přáníčka a nazdobili tiskátky a barvou na textil zástěry jako dárek pro maminky. 

Dne 5. 5. 2022 proběhl zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 

2022/2023. Bylo podáno 14 žádostí k přijetí do MŠ. Rozhodnutí o přijetí bylo vydáno 

dle platných kritérií 12 žádostem a 2 žádosti k přijetí dítěte byly zamítnuty.  

1.června jsme oslavovali v naší MŠ Den dětí. Pro všechny děti byla připravena 

POHÁDKOVÁ ZAHRADA. Děti byly rozděleny do skupin a plnily úkoly na 

jednotlivých stanovištích, která byla vždy zaměřena na nějakou pohádku. Ve čtvrtek 

2.června jsme se vydali autobusem na výlet do Vracova na vláčky Železnice 600. 

Projeli jsme se zmenšenou vlakovou soupravou v krásném areálu. Shlédli jsme 

přednášku o včelách a prohlédli jsme si prosklený včelí úl a život v něm.  



 

 

Ve středu 8. a 15. června se v naší MŠ uskutečnila Miniškolička pro nově přijaté děti 

do MŠ. Pro tyto děti byl připraven bohatý program a seznámily se s prostředím MŠ a 

areálem zahrady. V rámci projektu „Poznávám svou obec Sudoměřice“ jsme 

navštívili zdejší vlakové nádraží. S příchodem jara jsme pozorovali růst česneku, 

který jsme zasadili na podzim do našeho vyvýšeného záhonu. Na jaře jsme si také 

náš záhon vyčistili a následně jsme zasadili hrášek a bramboru. Pravidelně jsme 

záhon kontrolovali, zalévali a pozorovali růst rostlin. 24. června jsme se vydali na 

plánovaný výšlap k rybníku Vanďurák, kde si místní rybáři připravili pro děti 

bohatý program zaměřený na rybaření. Děti shlédly výlov několika kaprů, prohlédly 

si nachytané ryby v kádi, rybářské vybavení, návnady a vyzkoušely si nahazování 

udicí. Rybáři obdarovali děti krásnou rybářskou omalovánkou a frukem. Rozloučení 

s předškoláky konalo 29.června na kolečku u Starého potoka. Předškoláci byli 

pasovaní na školáky a přednesli krátké pásmo s básničkami. Akce se vydařila a děti 

si odnesly na památku na naši mateřskou školu knihy a šerpy, pasovací a pamětní 

listy. 

Do základní školy odchází 12 předškoláků. Do ZŠ v Sudoměřicích odchází 11 dětí, 

jedno dítě je přijato do základní školy ve Strážnici. 4 dětí májí odklad školní 

docházky. V MŠ v novém školním roce 2022/2023 budou 4 dětí s OŠD, jedno dítě má 

doporučeno práci s asistentem pedagoga. Prázdninový provoz se konal v době od 1. 

7. – 22. 7. 2022. Do MŠ o prázdninách bylo zapsáno 27 dětí, v průměru navštěvovalo 

MŠ o prázdninách cca 20 dětí. V době letních prázdnin byla s paní učitelkou ve třídě 

dopoledne přítomna paní asistentka Blanka Hrdá.  

Velmi dobrá je spolupráce se zřizovatelem školy Obcí Sudoměřice, s knihovnou, také 

se spolkem Rodiče dětem, který zajistil finance na vstupné na divadelní představení 

v MŠ, nákup balíčků k Mikuláši, odměn ke Dni dětí, uhradil nákup knih a šerp 

předškolákům, kteří odcházejí do ZŠ, spolupracujeme také s místním spolkem 

rybářů a v novém školním roce máme navázanou spolupráci se spolkem Chovatelů. 

 

Závěr: 

Děti se snaží dodržovat všechna dohodnutá pravidla. Vedeme je k samostatnosti, ke 

zdokonalování hrubé a jemné motoriky, ke správnému úchopu tužky, nůžek, 

zručnosti při manipulaci s různým materiálem. Celkově se snažíme vytvářet základy 

kognitivních schopností a provádíme pravidelnou logopedickou prevenci. Vedeme 

děti ke zdvořilostním návykům a k vzájemné ohleduplnosti. Snažíme se dětem 

vytvářet klidnou, pozitivní, radostnou atmosféru s jasně stanovenými pravidly 



 

 

chování s pocitem jistoty a bezpečí. Nešetříme chválou, snažíme se jednat 

spravedlivě a umožňujeme dětem prožívat i sebemenší úspěch. 

Hračky a didaktické pomůcky pro děti pravidelně obměňujeme, zakoupili jsme i 

nové hračky na zahradu. Zařízení na naší zahradě je pravidelně udržováno, ošetřeno 

nátěry. Doplňujeme taktéž dětskou i didaktickou knihovnu. V rámci projektu 

digitalizace do škol, byly pořízeny do obou tříd Bee-boty k interaktivní skupinové 

výuce dětí a k rozvoji všeobecných poznatků. 

Děti mají mezi sebou pěkné vztahy, ve třídách spolupracují.  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. Mateřská škola se dále rozvíjí po všech stránkách 

a je v ní dobré sociální klima. 

Stanovené cíle z našeho ŠVP jsme průběžně naplňovali, MŠ se dále rozvíjí podle cílů 

a dlouhodobých záměrů stanovených v ŠVP. 

 

Datum: 27. 7. 2022  

    

Výroční zprávu MŠ vypracovala: Petra Jančová, zástupce ředitele pro MŠ   

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 5. října 2022. 

 

 

 

 

 

                                                                          
  


