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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. 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. O prázdninách byla 

provedena renovace podlah v šatně a kuchyňce ZŠ, byl obměně 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 2018/2019 

Školní rok 
2018/2019 

Počet tříd Počet 
ročníků 

Počet žáků Průměrný počet 
žáků na třídu 

Malotřídní ZŠ 
4 5 1.pol.  69  

2.pol.  71 

17 

18 

 
Počet žáků  v 1.  ročníku:  15  

             ve 2. ročníku:    17 od 25. 3.2019   18 
             ve 3. ročníku:    6  
             ve 4. ročníku:    17  
               v 5. ročníku:    14  od 25. 3.2019   18 

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

 

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

orgánem  školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým 

pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.        

1. Údaje o školské radě 

Datum zřízení 13. 2. 2006 

Počet členů školské rady  6 

Kontakt 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 

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  1 115 16  

 

6.  Počet pracovníků školního stravování  

Fyzické osoby 3 

Přepočtení na plně zaměstnané 3 

 

 

 

7.   Školní družina,  která je součástí základní školy 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 1 30 fyz.        1 
přepoč.       0,87 

Z činnosti Školní družiny 
Během školního roku 2018/2019 pracovala školní družina při ZŠ a MŠ 

Sudoměřice pod vedením vychovatelky A. Hadašové. V tomto školním roce 
navštěvovalo ŠD 30 žáků. Z toho bylo 15 dívek a 15 chlapců. Provozní doba školní 
družiny na tento školní rok byla stanovena takto: ranní družina od 6:30 do 7:40 hod., 
odpolední družina od 11:45 do 15:45 hod. Poplatek za ŠD činil 100,- Kč měsíčně na 
žáka. Úplata za ŠD byla využita na nákup nových her, hraček, stavebnic, sportovních 
i výtvarných potřeb.  

ŠD je umístněna v přízemí školy. Ke svým činnostem využívá nejenom tento 
prostor, ale i další prostory školy – tělocvičnu a školní zahradu. 

V měsíci červnu  se  vychovatelka ŠD zúčastnila akreditovaného školení a 
semináře „Vzrůstající agresivita a agresivita chování u předškolních dětí a dětí 
mladšího školního věku“. Další vzdělání probíhalo formou samostudia. 
 
Výchovná a vzdělávací činnost 

V průběhu školního roku pracovala ŠD podle ŠVP pro zájmové vzdělávání. 
Celoroční hra byla tentokrát na téma „Cesta za poznáním naší obce“.  Tuto hru 
spojili i se školním projektem „Obec“. Spolupráce na toto téma byla i s místní 
knihovnou, kde se uskutečnily dvě přednášky. Dále proběhla beseda na téma 
„Zdravé svačinky“, kterou vedla paní Tomčalová. V rámci spolupráce se staršími 
spoluobčany se uskutečnilo setkání s pamětníky naší obce. 
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Prezentace ŠD 
Prezentace probíhala během celého školního roku. Výtvarné práce dětí ŠD jsme 
vystavovali u místní knihovny, v prosklených vitrínách před školou a na 
společenských akcích školy. 
 
Akce ŠD 
Září:  

• Seznámení se školním prostředím,s režimem a se školním řádem ŠD 

• Seznámení dětí s prostory školní družiny, školy, školní jídelny, tělocvičny a 

školním dvorem  

• Pravidla bezpečného přecházení 

• Zvířata v lese 

• Využití přírodnin 

• Seznámení s historií naší obce 

Říjen: 
• Zdravý životní styl  

• Zdravé svačinky, beseda s paní Tomčalovou – názorné ukázky zdravých 

svačin 

• Cvičíme pro radost (cvičení s Míšou – DVD) 

• Dětské nemoci  

• Beseda s pamětníky naší obce – paní učitelka Stružková 

 
Listopad: 

• Úroda na podzim 

• Změny v přírodě využití  

• Beseda v knihovně 

• Soutěž v přeskocích přes švihadlo 

• Kdo to byl Sudomír 

 

Prosinec:  
• Vánoční dílničky 
• Výrobky na jarmark 
• Zapojení do projektu Ježíškova vnoučata 
• Tradice a vánoční koledy 
 

Leden: 
• Povolání – hry, kresby, pantomima 
• Zpíváme si pro radost – soutěž 
• Turnaj v Kloboučku hop 
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  Únor:  
• Výroba masek 
• Karneval 
• Loutkové divadlo – výroba loutek 

 
Březen: 

• Návštěva knihovny 
• Ilustrace k pohádkám 
• Mláďata  
• Jaro ve výtvarné výchově 

   
Duben: 

• Velikonoce – výrobky a tradice 
• Den Země – třídění odpadu 
• Exkurze truhlářství pan Buček 

 
Květen:  

• Den Matek 
• Básničky pro maminky 
• Netradiční výtvarné techniky 

 
Červen: 

• Soutěžíme, vyhráváme 
• Zábavné sportovní odpoledne ke Dni dětí 
• Zhodnocení celoroční hry 

 
Zhodnocení  a závěr 

Během školního roku jsme se zapojili do dvou charitativních akcí. ŠD plnila 
úkoly Celoročního tematického plánu výchovně vzdělávací práce ŠD. Většina cílů 
byla úspěšně splněna.  

Mým cílem je více stmelit kolektiv a naučit děti respektovat jeden druhého. 
 
 
V Sudoměřicích 27. 8. 2019                                                                  Hadašová Alexandra 
                                                                                                                    vychovatelka ŠD  
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8. Organizace školního roku 

       1. pololetí:  Začátek 3. září 2018 

                           Konec  31. 1. 2019 

 

       2. pololetí: Začátek 1. 2. 2019 

                           Konec 28. 6. 2019 

        Prázdniny: Podzimní 29. a 30. 10. 2018 

                            Vánoční 22. 12. 2018 až  2. 1. 2019 

                            Pololetní  1. 2. 2019 

                            Jarní    11. 2. – 17. 2. 2019 

                            Velikonoční  18. 4. 2019 

                            HLAVNÍ  29. 6. až 1. 9. 2019 

Pedagogické rady:  Přípravný týden  29. 8. 2018                               

                                  1. čtvrtletí  20. 11. 2018 

                                  1. pololetí   22. 1.  2019 

                                  3. čtvrtletí   23. 4. 2019 

                                  4. čtvrtletí   18. 6. 2019 

Rozšířená pedagogická rada ZŠ Strážnice, Školní    2018   23. 5. 2019 

Schůzky rodičů s učiteli školy:     18. 9. 2018 

                                                           20. 11.2018 

                                                           23. 4. 2019 

                                                           11. 6. 2019 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 

Schůzky Školské rady: 25. 9. 2018 a  18. 6. 2019 

                                               

Mimořádné volno ředitele školy:  21. 12. 2018, 3.-4. 1. 2019 

Zápis do 1. ročníku škol. roku 2019/2020      9. 4. 2019 

Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020          9. 5. 2019 

Plavecký výcvik 1.,2. a 3. ročníku    20. 1. – 21. 3. 2019 
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Část  II. 

Údaje o pracovnících školy 

1.  Organizační členění 

• Útvary školy a funkční místa 

1. V čele školy jako právního subjektu stojí ředitelka školy, která odpovídá za plnění 

úkolů organizace. 

2. Škola se vnitřně dělí na útvary výchovně-vzdělávací (ped. pracovníci školy), školní 

družinu (vychovatelka), provozní (hospodářka, školnice, údržbář, topič), školní 

jídelna (vedoucí školní jídelny a kuchařky) a mateřská škola (vedoucí učitelka MŠ, 

další ped. pracovníci, provozní pracovníci na úseku MŠ - školnice, údržbář, topič). 

3.  Vedením provozních a pedagogických zaměstnanců ZŠ včetně vychovatelky 

školní družiny ZŠ  je pověřena ředitelka školy. Vedením úseku školní jídelny a 

řízením jeho zaměstnanců je v rámci své pracovní náplně pověřena vedoucí školní 

jídelny.  Úsek mateřské školy řídí vedoucí učitelka  MŠ. Vedoucí všech útvarů jsou 

přímo podřízeni ředitelce školy. Vedoucí útvarů v souladu s náplní práce a v rámci 

pravomocí stanovených ředitelkou školy, řídí činnost útvarů a podepisují příslušná 

rozhodnutí a opatření. Jsou oprávněni jednat jménem školy v rozsahu stanoveném 

ředitelkou v náplni práce. 

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 

Vedoucí učitelka MŠ 

Třídní učitelé ZŠ 

Učitelé ZŠ 

Učitelé MŠ 

Vychovatelka ŠD 

Školnice 

Údržbář 

Vedoucí školní jídelny 

Kuchařky 

Hospodářka školy 

Topič 
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Členění funkcí a pracovních zařazení podle provozních úseků: 

1) výchovně vzdělávací úsek ZŠ je tvořen 

ředitelka školy a dále učitelé ZŠ, třídní učitelé ZŠ,  vychovatelka ŠD,  podle těchto 

funkcí a velikosti úvazků stanovuje ředitel školy vždy na školní rok s ohledem na 

počty žáků, tříd, skupin, závazné učební dokumenty a závazné počty zaměstnanců, 

které stanovuje KrÚ. Některé funkce a některá pracovní zařazení mohou být 

kumulovány a vykonávány v rámci jiných pracovních pozic, někteří pracovníci tedy 

mohou být pověřeni výkonem více funkcí nebo pověřeni prací dle více pracovních 

zařazení. 

2) provozní úsek ZŠ 

1x úvazek 1.00  školnice 

1xúvazek 0,50 údržbář i pro MŠ 

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 1/0,87 

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 2018/19 nastoupili 

na školu: 0 
3. Počet učitelů s odbornou  kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/19 nastoupili na 

školu: 1 
4. Počet učitelů bez odborné kvalifikace, kteří ve školním roce 2018/19 nastoupili na 

školu: 0 
5.   Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/19 odešli ze školy:   
      0 
6.   Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/19  nastoupili do      
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     pracovní neschopnosti: 0  
7.   Počet učitelů bez odborné kvalifikace, kteří ve školním roce 2018/19  odešli ze    
      školy: 0  
 
 

• Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 19 

Počet učitelů ZŠ 5 

Počet vychovatelů ŠD 1 

Počet učitelek MŠ 4 

Počet asistentů pedagoga 1 

Počet školních asistentů                        1 od 6. 5. 2019 

Počet provozních zaměstnanců ZŠ 3 

Počet provozních zaměstnanců MŠ 1 

Počet  zaměstnanců ŠJ  3 

 

• Údaje o pedagogických pracovnících  od září 2018 do  ledna 2019 
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 

Učitelka ZŠ 
Vychovatelka 

0,87 SŠ Vychovatelství 

Jarmila Ševelová Učitelka MŠ 1,00 SŠ Učitelství pro MŠ 
Petra Jančová Učitelka MŠ 1,00 SŠ Učitelství pro MŠ 
Jana Miklová,Dis. Učitelka MŠ 

 
1,00 SŠ, VŠ Učitelství pro MŠ  

Hana 
Matějíčková 

Učitelka MŠ 1,00 SŠ 
 

 Učitelství pro MŠ 
 

Kristýna 
Cutáková 

Asistent 

pedagoga 

0,5 SŠ Asistent pedagoga 

 

• Údaje o pedagogických pracovnících od února 2019 do června 2019 
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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 

Vychovatelka 0,87 SŠ Vychovatelství 

Jarmila Ševelová Učitelka MŠ 1,00 SŠ Učitelství pro MŠ 

Petra Jančová Učitelka MŠ 

 

1,00 SŠ Učitelství pro MŠ 

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

Hana 
Matějíčková 

Učitelka MŠ 1,00 SŠ 

 

 Učitelství pro MŠ 

 

Lenka 
Macelisová, 
zástup  za H. 
Matějíčkovou 

Učitelka MŠ 1,00 SŠ 

 

 Učitelství pro MŠ 

 

Kristýna 
Cutáková 

Asistent 

pedagoga 

0,5 SŠ Asistent pedagoga 

• Věkové složení učitelů ZŠ 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 0 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 1  

35-50 let 0 2 

nad 50 let 0 1  

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 od dubna 1 

Celkem 0 4 

 
• Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků ZŠ 

Název kurzu Počet pracovníků 
Právní poradna 1 

Využití INSPIS ŠVP 1 

Enviromentální výchova 1 

Záznam o provedení školení o PO a BOZP pro vedoucí 
zaměstnance 

1 

Tvorba klimatu ve škole 1 

Studium ro školní metodiky prevence 1 

Gramatické učivo činnostně ve 2. ročníku 1 

Agresivní žák ve třídě 1 

Studium pro výchovné poradce 1 

Vzrůstající agresivita agresivní chování u předškolních dětí a 
dětí mladšího školního věku 

1 

Kurz přežití  pro ředitele aneb jak přežít v první linii 1 

Asertivita, profesionální komunikace a zvládání konfliktů 1 

Správní řízení na základní a střední škole 1 
 

•  
• 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 2 

Flétnička v mateřské škole 1 

Méně znamená více aneb vzdělávací příležitosti v mateřské 
škole-konference 

1 

Rozvoj nadaného dítěte v běžné mateřské škole 1 
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Vyhledávání, identifikace a nominace dětí s vysokým 
potenciálem a nadaných v MŠ 

1 

Polytechnické vzdělávání v mateřské 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 

Záznam o provedení školení o PO a BOZP pro vedoucí zaměstnance 1 

Hygienické minimum pro pracovníky ve stravovacích službách 1 

Aby dětem ve škole chutnalo 1 

Zásady sestavení a čerpání rozpočtu FKSP 2 

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. 15 15 0 - - 

2. 18* 18 0 - - 

3. 6 6 0 - - 

4. 17 11 6 - - 

5. 15* 11 4 - - 

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

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

*k 25  3.  2019 přestup dvou žáků na naši školu 
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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 4241 59,73 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 2018/19 Gymnázia SOŠ SOU Konzerv. 

4 leté 

studium 

6 leté 

studium 

8 leté 

studium 

   

Počty přijatých žáků 0 0 2 - - - 

 

6. Účast v soutěžích 

• Zapojení do matem. Soutěže, Olympiády, Pythagoriáda, Klokan, Cvrček 

• Oblastní soutěž mladých cyklistů 

• Zpěváčci Strážnicka 

• Recitační soutěž ve spolupráci se ZŠ Petrov 

• Okresní soutěž mladých recitátorů Hodonín 

• Dopravní soutěž oblastní kolo, okresní kolo 

• Výtvarná soutěž-Baťův kanál 

 

  Část IV. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce – dne 5. 6. 2019 zaměřená 
na jazykovou gramotnost. Dle hodnocení pracovnic  ČŠI je výuka jazykové 
gramotnosti naší školy na vysoké úrovni s vynikajícími výsledky, které se 
zobrazují v národním testování. Výsledky naší školy budou součástí souhrnné 
zprávy ČŠI. 
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Část V. 

Rozhodnutí ředitele 

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

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

 Počet Počet odvolání 

Počet žáků  u zápisu do 1. ročníku pro rok 2018//2019 

Rozhodnutí ředitele 

17 0 

O odkladu povinné školní docházky podle § 37 6 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 11 0 

Přestup na jinou školu 0 0 

Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2019/2020 11 0 

 

VI. 

Prevence sociálně patologických jevů 
Zhodnocení prevence za školní rok 2018/2019 

 Během 1. čtvrtletí proběhly následující akce: Dne 17. září třídní schůzky s 
rodiči (informativní v kmenových třídách společně)., 1. října Dravci – ukázka 
dravých ptáků s informacemi  a zajímavostmi o nich, 11. října projekt Mezilidské 
vztahy (v dopoledních hodinách do 10:00 Den otevřených dveří, odpoledne od 15:00 
do 18:00 Podzimní dostaveníčko – výstava Podzimníků, ochutnávka podzimních 
salátů, tvořivé dílničky  pro rodiče, děti a přátele školy). Od října také začala výuka s 
rodilou mluvčí vždy každé první pondělí v měsíci pro 3., 4. a 5. ročník. Dne 14. 
listopadu proběhla ve všech třídách beseda  Zoubky, která se týkala péče o chrup. 
V úterý 20. listopadu proběhl pro 1. a 2. ročník program  Canisterapie (terapii s 
pejsky).  Naše škola se zapojila do charitativní sbírky Fon Sidus na pomoc při léčbě 
nemocných dětí. V každé třídě proběhla třídnická hodina k posílení pozitivních 
vztahů ve třídě. V předvánoční čas  proběhly vánoční dílny ve školní jídelně,  focení 
pro zájemce. Uskutečnilo se vánoční posezení v I.., II. a III. třídě, kdy se sešly 
v odpoledních hodinách  děti a jejich rodiče spolu s paní učitelkou, jehož součástí 
bylo adventní tvoření, společné hry a povídání. Předvánoční atmosféru dokreslil také 
vánoční  hudební pořad Radima Zenkla (14. 12.), na který se jeli žáci naší školy 
podívat do ZŠ Petrov. Příjemné bylo také vánoční posezení ve třídách s třídní 
učitelkou v poslední den školy před vánočními  prázdninami a milé zakončení roku 
2018 při společném Zpívání u stromečku u statku v obci Sudoměřice (20. 12.). Na této 
akci vystoupily děti ze tříd MŠ, divadelní kroužek pod vedením p. uč. Damborské a 
také žáci ZŠ s pásmem básniček a vánočních koled. Součástí byl také prodejní 
jarmark výrobků dětí a paní učitelek. První lednovou akcí byl Ples školy (12. 1.), 
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který pořádal Spolek „Rodiče dětem“, na kterém předtančili žáci 5. ročníku (s 
dopomocí jedné žákyně 4. ročníku). Pravidelně jednou za měsíc probíhá výuka 
angličtiny s rodilou mluvčí pro 3. 4. a 5. ročník.  V měsících lednu a únoru  se žáci 3. - 
5. ročníku zúčastnili v rámci TV bruslení na zimním stadionu v Hodoníně. Od 
začátku ledna do konce března  žáci  1. - 3. ročníku absolvovali plavecký výcvik na 
bazénu v Hodoníně.  

Naše škola se zapojila během 1. čtvrtletí do charitativní sbírky Fon Sidus na 
pomoc při léčbě nemocných dětí, která byla začátkem tohoto čtvrtletí uzavřena v 
celkové částce 1790,- Kč. Druhé čtvrtletí bylo zakončeno Pedagogickou radou dne 22. 
ledna. V  rámci recyklohraní byl objednán svoz elektrospotřebičů a pracovali jsme na 
zadaném úkolu – výroba Baterkožrouta. Za splnění obou aktivit byly škole připsány 
body. 
 Od začátku února začalo  v rámci projektu EU Šablony II s názvem „Cesta je 
cíl“ v jednotlivých ročnících doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem. 
Tato individuální pomoc dětem velmi prospěla. V březnu měl proběhnout 
preventivní program s Mgr. Vlkovou. Ten se však z důvodu nemoci lektorky 
neuskutečnil. Březen byl měsícem knihy a tedy i recitace. Dne 5. 3. se uskutečnilo 
školní kolo recitační soutěže, kde se 1. kategorii (1. - 3. ročník) umístil na 1. místě 
Pavel Harašta z 1. ročníku, na 2. místě Oliver Straka z 1. ročníku a na 3. místě Alžběta 
Tomčalová z 2. ročníku.  V 2. kategorii (4. - 5. ročník) se na 1. místě umístila Zuzana 
Janečková ze 4. ročníku, na 2. místě Natálie Patáková ze 4. ročníku a na 3. místě 
Adéla Pytlová z 5. ročníku. Pavel Harašta a Zuzana Janečková pak reprezentovali 
naši školu v okresním kole recitační soutěže v Hodoníně (20. 3.). Vybrané děti se také 
zúčastnily recitační soutěže v Petrově, kde měly možnost recitovat žáci z  
malotřídních škol z blízkého okolí. I tam byli naši žáci velmi úspěšní. 15. března 
proběhly besedy tříd s paní knihovnicí v místní knihovně. V dubnu se uskutečnilo 
Jarní posezení žáků a jejich rodičů v 2. ročníku, kde bylo pro všechny připraveno 
jarní tvoření a veselé jarní hry. Účast byla hojná, nálada velmi přátelská. Další 
dubnové akce byly: Zápis do ZŠ, Keramická dílna s paní Flašarovou, Focení tříd, 
Uctění památky padlých u pomníků před ZŠ s panem starostou a místostarostou 
Sudoměřic, Dopravní výchova pro 4. ročník, Pedagogická rada a Třídní schůzky s 
rodiči (možno ve trojici – rodič, dítě, učitel). Také byla ukončena charitativní sbírka 
Život dětem, vybralo se celkem 1 540,- Kč. Ve třídách proběhly třídnické hodiny, 
které byly zaměřeny zejména na příchod nových žáků. Chlapci se velmi rychle 
adaptovali a byli dětmi velmi vlídně přijati. 
 4. čtvrtletí provázela naši školu celá řada kulturních akcí. V měsíci dubnu jsme 
měli do školy pozvanou africkou skupinu, která nás seznámila s reáliemi Konga, se 
životem v Kongu a jejich kulturou. Aktivně děti a paní učitelky zapojili do afrických 
písní a tanců. V témže měsíci jsme absolvovali také výchovný koncert ZUŠ Strážnice, 
kde se nám představily jednotlivé hudební a taneční obory. Významnou akcí byla 
také Dopravní soutěž v Hodoníně, které se zúčastnili vybraní žáci 4. a 5. ročníku. Ti 
pro školu vyhráli 1. místo. Celá škola se také usilovně připravovala na školní 
akademii. Akce se uskutečnila 13. května a vzhledem k pestrému programu měla u 
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široké veřejnosti velký úspěch. Prezentovaly se jednotlivé ročníky, mažoretky, 
kroužky Angličtiny a Dramatický kroužek, který předvedl svoji novou pohádku. 
V květnu jsme také navštívili Slovácké divadlo a shlédli pohádkový muzikál Anička 
a bylinkové kouzlo. Všem se představení velmi líbilo. Proběhla také pedagogická 
rada na ZŠ Školní ve Strážnici, která se koná každoročně a kde si předáváme 
informace týkající se přestupu žáků 5. ročníku na II. stupeň. Velkou akcí byl školní 
výlet, kdy jsme tentokrát směřovali do Brna – navštívili jsme Otevřenou zahradu a 
Planetárium na Kraví hoře. Zde jsme zhlédli v digitáriu výukový program Astronaut. 
Planetárium děti velmi zaujalo. V květnu a začátkem června jsme realizovali projekt 
S úsměvem do školy, kdy předškoláci postupně navštívili a aktivně se zúčastnili 
výuky ve všech třídách, včetně družiny. Realizovali se i další projekty: projekt Voda 
(2. ročník), projekt Obec (2. a 3. ročník), projekt Občan (4. ročník).V červnu byli také 
pozváni rodiče budoucích prvňáčků k první informativní schůzce. Pedagogická rada 
proběhla 18. června, v tentýž den také Školská rada. V rámci recyklohraní se žáci      
2. ročníku zúčastnili úkolu „Člověče, nezlob se a recykluj!“, kde bylo úkolem, aby si 
děti podle předlohy nakreslily nebo z dílků poskládaly recyklační schéma, tedy 
životní cyklus některého elektrospotřebiče. Také jsme se zapojili do výtvarné soutěže 
Baťův kanál, ve které žák Matěj Mikéska z 2. ročníku získal 2. místo za svoji 
kategorii. Naše škola i nadále pokračuje v charitativních sbírkách. Ve sbírce  Fond 
Sidus se vybrala částka 210,- Kč. V některých třídách proběhlo  setkání s rodiči a 
dětmi pro utužení dobrých vztahů a navázání spolupráce. Okresní metodička 
prevence nám dosud nenabídla náhradní termín za její opakované zrušení návštěvy. 
Zahájili jsme tedy spolupráci v oblasti prevence s hodonínskou Městskou policíí, 
která nám přislíbila v listopadu besedu o šikaně a kyberšikaně. Koncem června byli  
žáci proškoleni hasiči z Hodonína s projektem Hasík, proběhl také cvičný poplach. V 
posledním týdnu školy jsme s dětmi absolvovali pěší výlet na Výklopník, 1. a 2. 
ročník si udělal Sportovní den, 3. 4. a 5. ročník aktivity u rybníka Vanďurák. 
Významnou akcí byla Zahradní slavnost, kde jsme se rozloučili s žáky 5. ročníku a 
kde byli pasováni předškoláci do řad prvňáčků. Vysvědčení bylo slavnostně předáno 
28. června.   
 

 

V Sudoměřicích 28. června 2019                         Zpracovala:  Mgr. Šárka Daňková, 
                                                                                                             preventistka školy 
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Část VII. 

Další údaje o  aktivitách a prezentaci školy  

Ve škole proběhla výuka nepovinného předmětu náboženství, které se zúčastnilo     

29 žáků. 

Mezinárodní spolupráce navázána nebyla. 

Aktivity  školy: 

Září        
• 3. 9. 2018  v 8.30 hod.  Slavnostní zahájení školního roku  2018/2019 

v tělocvičně školy 
• 17. 9. 2018 Společná schůzka s rodiči  

• 25. 9. 2018  Schůzka Školské rady 
 

Říjen 
• 1. 10. 2018 Dravci – přírodovědný  naučný program 
• 1. 10. 2018  Aj s rodilou mluvčí  (3.,4. a 5. ročník) 
• 11. 10. 2018  Projekt Mezilidské vztahy, dopoledne- Den otevřených dveří, 

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

• 16. 10. 2018 Projekt EKOLOGIE- Tonda obal 
• 17. 10. 2018  Drakiáda (Spolek Rodiče dětem) 
• 26. 10. 2018 Staršidlácký den- tematicky zaměřená výuka 

 
Listopad 

• 5. 11. 2018 Aj s rodilou mluvčí (3.,4. a 5. ročník) 
• 8.  a 12. 11. 2018 Dopravní výchova 4. ročník 
• 12. 11. 2018 Bramborové odpoledne –setkání žáků a rodičů 2. ročníku 
• 13. 11. 2018 Zoubky- preventivní program dentální hygieny 
• 17. 11. 2018 Schůzky s rodiči (možno ve trojici rodič+ žák + vyučující) 
• 27. 11. 2018  Setkání bývalých zaměstnankyň(důchodkyň) s ředitelkou školy 
• 29. 11. 2019 Adventní dílny pro rodiče a děti ve ŠJ s paní Podrazilovou 

 
Prosinec 

• 3. 12. 2018 Aj s rodilou mluvčí (3.,4. a 5. ročník) 
• 5. 12. 2018   Mikulášská nadílka (spolupráce se Spolkem „Rodiče dětem“) 
• 11. 12. 2018 Vánoční posezení s rodiči 1.,2. 3. a 5. ročník 
• 14. 12. 2018 Vánoční  hudební program Radima Zenkla v Petrově 
• 20. 12. 2018  Zpívání u stromečku 
• 22. 12 . 2017 Vánoční nadílky ve třídách 
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Leden 
• 7. 1. 2019 AJ s rodilou mluvčí (3.,4. a 5. ročník) 
• 10. 1. 2019 Zahájení výuky plavání 1., 2. a 3. ročník 
• 17. a 24. a 31. 1. 2019 Plavání  (1.,2. a 3. ročník)- Hodonín 
• 12. 1. 2019 Ples školy  (Spolek Rodiče dětem) 
• 21. 1. 2019 Bruslení – stadion TEZA Hodonín, 3.,4. a 5. ročník 
• 30. 1. 2019 Kino Morava Veselí nad Moravou  
• 30. 1. 2019 Matematická olympiáda- okresní kolo 
• 31. 1. 2019 Výpis z  Vysvědčení 

Únor 
• 4. 2. 2018 Aj s rodilou  mluvčí (3.,4. a 5. ročník) 
• 6. 2. 2019 Předškoláci v 1. třídě 
• 7. a 21. a 28. 2. 2019 Plavání  (1.,2. a 3. ročník)- Hodonín 
• Opětovné získání certifikátu Rodiče vítáni 
• Karneval ŠD v tělocvičně 
• 25. 2. 2019  Bruslení TEZA 

 
Březen 

• 5. 3. 2019 Školní kolo recitační soutěže 
• 20. 3. 2019 Soutěž mladých recitátorů – okresní kolo 
• 13. 3. 2019   Porada ředitelův Hodoníně 
• 15. 3. 2019 Besedy  všech ročníků v knihovně 
• 7. a 14. 3. 2019 Plavání  (1.,2. a 3. ročník)- Hodonín 
• 21. 3. 2019 Závěr plavání 1.,2. a 3. ročníku 
• 22. 3. 2019 Matematický klokan (2.-5. ročník) 
• 27. 3. 2019 Recitační soutěž žáků spolupracujících  malotřídních škol v 

 kulturním centru Obce Petrov  
Duben 

• 1. 4. 2019 AJ s rodilou mluvčí 
• 5. 4. 2019   Školní kolo Pythagoriády 
• 5. 4. 2018 Jarní posezení s rodiči- 2. a 4. ročník 
• 12., 19., 19. a 26. 4. 2018 Plavání  (1.,2. a 3. ročník)- Hodonín 
• 12. 4.  2019 Focení tříd 
• 12. 4. 2019  Pietní akt k výročí Osvobození Sudoměřic 
• 9. 4. 2018 Zápis do 1. třídy ZŠ 
• 10. 4. Keramika s paní Flašarovou 
• 23. 4. 2019 Pedagogická rada 
• 23. 4. 2019  Individuální schůzky s rodiči (možno ve trojici- žák, rodič, 

vyučující) 
• 24. 4. 2019 Dopravní soutěž 4. a 5. ročník 
• 29. 4. 2019 Africká kultura – hudebně naučný program 
• 30. 4. 2019 Koncert ZUŠ ve Strážnici 
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Květen 
• 6. 5. 2019 AJ s rodilou mluvčí 
• 3. 5. 2019 Hasičský záchranný sbor Veselí nad Moravou- Den otevřených dveří 
• 6. 5. 2019 AJ s rodilou mluvčí (3., 4. a 5. ročník) 
• 15. 5. 2018 Zájmový útvar Paletka v Galerii umění v Hodoníně 
• 13. 5. 2019  Školní akademie 2019 
• 15. 5. 2019 Projekt „S úsměvem do školy“ dílna s Mgr. T. Orságovou 
• 17. 5. 2019 Dopravní soutěž  - okresní kolo Veselí nad Moravou (vybraní žáci 

4. 5. ročníku)  
• 21. 5. 2019 Anička a bylinkové kouzlo –Slovácké divadlo v Uherském Hradišti 

(MŠ+ZŠ) 
• 18. 5. 2019 Od tabletu zpátky k světu (spolek Rodiče dětem)  
• 22. 5. 2019 Projekt „S úsměvem do školy“ dílna s Mgr. L. Foltýnovou 
• 23. 5. 2019 Rozšiřující pedagogická rada ve Strážnici, ZŠ, Školní  
• 28. 5. 2019 Projekt „S úsměvem do školy“ dílna s Mgr. Š. Daňkovou 
• 29. 5. 2019 Výlet ZŠ – Planetárium a hvězdárna Brno, Brno –Otevřená zahrada 
• 31. 5. 2019 Sportovní dopoledne v Petrově-žáci 5. ročníků-ZŠ Petrov , 

Sudoměřice a Strážnice, Školní 
•  31. 5. 2019 Projekt VODA, 2. ročník 
• Projekt „S úsměvem do školy“ – dílna s p. vych. –Alexandrou  Hadašovou 

 
Červen 

• 3. 6. 2019 Projekt OBEC, 2., a 3. ročník 
• 5. 6. 2019 ČŠI- jazyková gramotnost 
• 5. 6. 2019 Soutěž Obec roku- návštěva a prohlídka školy komisí soutěže 
• 11  6. 2019 Projekt Den Země- 1. ročník 
• 11. 6. 2019 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 
• 12. 6. 2019 Projekt Občan- 4. ročník  
• 18. 6. 2019 Pedagogická rada za 2. pololetí 
• 20. 6. 2019 Pohádka z našeho statku- Divadélko pro školy (MŠ+ZŠ) 
• 21. 6. 2018 Projekt „STÁTY EVROPSKÉ UNIE“- 4. ročník 
• 26. 6. 2019 Pěší výlet na Výklopník Baťova kanálu 
• 27. 6. 2019  Rozloučení s předškoláky a páťáky  
• 28. 6. 2019 VYSVĚDČENÍ 

 
Prezentace školy 

• Projektové dny Občan, Bílé Karpaty na vlastní oči, Den Země, Mezilidské 

vztahy, Recyklohraní 

• Zpívání u stromečku 

• Ples školy 

• Den otevřených dveří 

• Rozšiřující pedagogická rada se spádovou školou 
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• Školní akademie 2019 

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

ročníku na plese školy, Rozloučení s předškoláky a páťáky 

• Prezentace školy ve školním časopise, webových stránkách, místním 

zpravodaji 

• Účast v soutěžích 

• Přehlídka Zpěváčci Strážnicka ve Strážnici 

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

 

Spolupráce školy s dalšími subjekty 

• Se spolkem  „Rodiče dětem“ 

• se Školskou radou 

• s SK Sudoměřice 

• s obcí Sudoměřice 

• se ZŠ a MŠ Petrov 

• se ZŠ a MŠ Radějov 

• se ZŠ a MŠ Louka 

• se ZŠ a MŠ Kněždub 

• se ZŠ Tvarožná Lhota 

• s MŠ Tvarožná Lhota 

• se ZŠ Školní Strážnice 

• se ZUŠ Strážnice 

• 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 15 

Tvořivka 2 27 

Hudební školička 1 11 

Folklór. kr. Sudomírek 1 24 
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Dramatický kroužek 1 12 

Hravá angličtina I. 1 10 

Hravá angličtina II. 1 8 

Flétnička MŠ 1 10 

Mažoretky 1 12 

Florbal 1 13 

Lakros 1 16 

Ve školním roce navštěvovalo zájmové útvary školy   158   dětí a  žáků. 

 

Část VIII. 

Zhodnocení a závěr 

      Školní rok 2018/2019 byl opět bohatý jak na školní tak na mimoškolní činnost. 

Školu navštěvovalo  v prvním pololetí 69 žáků, ve druhém 71 žáků. 

Ročníky  1. stupně ZŠ  byly rozděleni do čtyř tříd.  První, druhý a čtvrtý  
ročník byl vyučován  samostatně, spojen byl třetí  s pátým ročníkem. Všechny 
ročníky byly vyučovány podle vlastního školního vzdělávacího programu „Škola pro 
život“. Žáci dosáhli velmi dobrých výsledků ve vzdělávání.  
V listopadu  2016 získala naše škola dotaci ve výši  449 726,-  Kč pro  realizaci 
projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003982 s názvem MODERNÍ VÝUKA podpořený 
z výzvy   OP VVV MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.  Realizace projektu byla stanovena na období 
od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019. K 31. lednu byl projekt ukončen. Z projektu byla 
zakoupena nová interaktivní tabule s ultraktrátkým projektorem Projekt byl zaměřen 
na: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol prostřednictvím vzájemných návštěv, na společné vzdělávání dětí a žáků,  
podpora extrakurikulárních aktivit a mimoškolních aktivit. Hlavním cílem projektu 
bylo zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, 
zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a sociální 
integrace. Tento projekt byl  spolufinancován EU. 
 Dne 1. února 2019  škola navázala na tento projekt projektem č.  
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011388 s názvem „Cesta je cíl“ a získala z EU Šablony II  
finanční podporu ve výši 739 612 Kč. Projekt byl zaměřen na: personální podporu,  
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků/účastníků,   
podpora extrakurikulárních/ rozvojových aktivit.  
 Naše škola se i v tomto školním roce snažila podporovat kulturu našeho 

regionu. Žáci se zúčastnili pěvecké soutěže – Zpěváčči Strážnicka.  

V rámci  spolupráce se ZŠ Strážnice, Školní  proběhla také rozšiřující 

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

svědčí přehled účastí v dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických 

pracovníků.  

V měsíci květnu proběhlo také  opětovné testování u žáků 3.,4. a 5. ročníku, 

tentokrát se společností KALIBRO.  

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

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

Spolek „Rodiče dětem“ při škole velkou měrou přispívá ke zkvalitnění mimoškolní 

výchovy žáků. Úspěšný byl letos i tradiční školní ples, na kterém vystoupili 

s předtančením   žáci pátého (někteří čtvrtého  a třetího)  ročníku a také děti ze 

zájmového útvaru Mažoretky.  

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

Školní rok jsme zakončili  28. 6. 2019 rozdáním Vysvědčení. Opustilo nás  15 žáků 

pátého ročníku. Z toho dvě  žákyně  nastoupí  na osmileté studium  Purkyňova 

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

Školní. Dva žáci  přestoupí na ZŠ Marie Kudeříkové, Strážnice. 

          Za hlavní úkoly do budoucna považuje vedení ZŠ Sudoměřice neustálé 

zkvalitňování  úrovně výchovy a vzdělání, zachování  a prohlubování přátelských 

vztahů mezi učiteli a žáky, mezi  žáky samotnými a prohloubení komunikace  mezi 

rodiči a školou.   

 

V Sudoměřicích  28. srpna  2019 

                                                                                                                  Mgr. Hana Veselá 

                               Ředitelka školy 
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Mateřské školy 

ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2018-2019 

 

Část  I. 

 

Základní charakteristika mateřské školy 

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

                            příspěvková organizace 

b/  Zřizovatel školy:  Obec Sudoměřice: 

c/  Jméno ředitele školy: Mgr. Hana Veselá         

d/  Jméno vedoucí učitelky:     Jarmila Ševelová 

e/  Telefon:   518 335 224 

f/  Kapacita školy (dle výpisu ze sítě):  54 

g/  E – mailová adresa:  mssudomerice@seznam.cz 

h/  Provoz školy (od - do): 6.30 – 16.00 

ch/  Provoz jednotlivých tříd (od - do): 1. tř. 6. 30 – 16. 00 

         2. tř. 6. 30 -  16. 00 

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

Školní rok 

2018/ 2019 

 

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 52 26 13 --- 

 

tř. speciální-

logo 

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

tř. speciální- 

jiné 

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

tř. internátní --- --- --- --- --- 

Celkem 2 52 26 13 --- 
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Část II . 

Výsledky výchovy a vzdělání 

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

specializace na jednotlivé  druhy výchov, kroužky (uveďte přesný počet a druhy 

kroužků na škole) , zájmové aktivity dětí , další údaje týkající se záměru školy, její 

orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje – stručný popis. 

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

s motivačním názvem „Poznáváme svět a sebe se skřítky od duhového stromu. 

organizaci vzdělávání. V rámci projektu „Cesta je cíl“ jsme se účastnily vzdělávacích 

seminářů z různých z  oblastí  předškolního vzdělávání polytechnická výchova a 

inkluze. Zaměřily jsme se na problematiku vzdělávání dětí nadaných v MŠ. 

Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání měly možnost navštěvovat 

předplaveckou výuku v bazénu v Hodoníně. V odpoledních hodinách po skončení 

provozu se v MŠ konal taneční kroužek Sudomírek. Předškoláci se seznamovali 

s technikou hry na flétnu v kroužku Flétnička.. Rodičům , kteří projevili zájem, jsme 

nabídli vyšetření dětí logopedkou a na základě spolupráce s SPC Brno, logopedickou 

prevenci ve třídě. 

K individuální práci s dětmi nám slouží  sešity z oblasti matematických 

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

pomůcek pro individuální i skupinové předškolní vzdělávání dětí. Využíváme 

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

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

k rozvoji všeobecných poznatků předškoláků. 

   

Věkové složení dětí  

 Počet dětí 

do 3 let (nar. 1. 9. 2015 a později) 6 

3letí (nar. 1. 9. 2014- 31. 8. 2015 16 

4letí (nar. 1. 9. 2013- 31. 8. 2014  9 

5letí (nar. 1. 9. 2012– 31. 8. 2013 17 

Starší  (nar. 1. 9. 2011- 31. 8. 2012 4 

  

c/ Odklad povinné školní docházky 

  Počet dětí 

Odklad povinné školní docházky 4 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 

Celkem 4 
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d/ Péče o integrované děti :  

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

2 1.stupeň podpůrných opatření 

 

e/ Školy v přírodě: nezúčastňujeme se 

 

f/ Úplata za předškolní vzdělávání:  

Mateřská škola vybírá / nevybírá úplatu. 

Mateřská škola vybírá úplatu. 

 

Část III. 

Divadelní a jiné akce pro děti během školního roku: 

 

ZÁŘÍ 

12. 9. Schůzka s rodiči 

26. 9. Pohádka Budulínek  - loutková pohádka divadla Pohádky od Lenky. 

 

ŘÍJEN 

1. 10. Ukázka výcviku dravců na hřišti v ZŠ. 

11. 10. Podzimní dostaveníčko v ZŠ a přehlídka skřítků Podzimníčků v ZŠ. 

13. 10.    Ukázka čištění zoubků, beseda pro děti v MŠ o zubní prevenci. 

 

LISTOPAD 

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

15. 11. Kouzelný zvoneček – muzikoterapie pro děti v MŠ.  

19. 11. Návštěva knihovny – děti ze třídy Včeličky. 

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

 

PROSINEC 

Tvoření adventních věnečků ve třídách a pečení perníčků. 

3. 12. Návštěva skanzenu ve Strážnici a programu Radujme se, veselme se. 

5. 12. Mikulášská nadílka.   

17. 12. Vánoční nadílka v MŠ.  

20. 12. Koledování u statku u vánočního stromu. 

 

LEDEN 

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

10. 1. Zahájení předplavecké výuky předškoláků. 
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ÚNOR 

6. 2.  Návštěva předškoláků v 1. Třídě.  

20. 2. Karneval pro děti v MŠ. 

26. 2. Canisterapie v MŠ . 

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

  

BŘEZEN 

21.3. Ukončení plavání předškoláků. 

19. 3. Schůzka s rodiči. 

 

DUBEN 

 2. 4. Divadlo pro děti „Pohádky z truhlice.“  

 3. a 4. 4. Keramické dílničky pro děti. 

 8. 4. Loutkové divadlo Sněhurka v KD Strážnice. 

25. 4. Koncert v  ZUŠ Strážnice – předškoláci. 

29. 4. Program Africká kultura – prožitkový  pořad pro děti v tělocvičně ZŠ. 

 

KVĚTEN 

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

9. 5. Zápis do MŠ.  

 14. 5. Besídka v MŠ pro maminky. 

21. 5. Pohádka ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti – Anička a bylinkové 

kouzlo. 

 

ČERVEN 

4.6. Výlet do ZOO Hodonín 

6. 6. Pohádková zahrada – Den dětí v MŠ 

12. 6. Adaptační kroužek Miniškolička pro nově přijaté děti do MŠ konal se 

v odpoledních hodinách. 

20. 6. Divadelní  představení pro děti v ZŠ – „Pohádky z našeho statku.“ 

21. 6. Projektový den v MŠ – Slunce je poklad pro planetu Zemi. 

27. 6. Loučení s předškoláky na Zahradní slavnosti na kolečku. 

  

ČERVENEC 

Prázdninový provoz –  1. 7. – 19. 7. 2019 
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Část IV. 

Výkon státní správy 

Rozhodnutí  Počet 

Přijetí dítěte do MŠ pro   šk. rok 2019/2020 10 

Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.,) 0 

Počet nepřijatých dětí 0 

 

Část V. 

Údaje o pracovnících škol 

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2018-2019– stav ke 30.6.2019 

    Vzdělání 1– nejvyšší dosažené Počet  učitelů 

Střední pedagogická škola 3 

VŠ-předškolní výchova --- 

VŠ  --- 

VOŠ 1  

 

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% 

 

 

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

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

Počet 1 2 1 1 - od 2. 4. 

zástup za RD 

4 

 + 1 od 2. 4. 

 

 

4. Ve školním roce 2018/2019 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 
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6. Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických a nepedagogických pracovníků 
včetně řídících pracovníků školy 
Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 
Konference MŠ – téma Více vzdělávacích příležitostí 
v MŠ. 

1 

Jak si inovovat či vylepšit svůj ŠVP. 2 

Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole. 1 

Vyhledávání, identifikace a nominace dětí s vysokým 
potenciálem a nadaných v MŠ. 

1 

Rozvoj nadaného dítěte v MŠ . 1 

 

 

Část VI. 

Změny ve vedení školy 

Žádné. 

 

Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací práce a závěr. 

V tomto školním roce jsme pokračovali v naší vzdělávací práci k naplňování 

cílů našeho ŠVP „Poznáváme svět a sebe se skřítky duhového stromu“již 3. rokem. 

V oblasti podmínek vzdělávání se nám podařily naplnit již všechny stanovené cíle. 

Do obou tříd jsme zakoupili velké molitanové stavebnice pro skupinové i relaxační 

hry dětí. Mezi posledními cíli  bylo zabudování nového herního prvku na zahradu, 

zakrytí a zastínění pískoviště a ve třídách provést rekonstrukci podlahy a zakoupit 

nové koberce do tříd. V jarních měsících jsme na zahradu naší MŠ zakoupili prolézací 

tunel stonožka , který nám zabudovali pracovníci  Obecního úřadu Sudoměřice.  

Zakrytí pískoviště nám zhotovila firma Vemax Přerov. V době prázdninového 

provozu jsme zakoupili krycí plachtu i na druhé pískoviště. Dále  v době uzavření 

provozu MŠ v měsíci srpnu firma Swietelsky provedla rekonstrukci chodníků na 

zahradě a před vstupem do budovy MŠ .Na zahradě byly odstraněny již nefunkční 

bazénky, protože pro osvěžení dětí v letních měsících používáme mlhoviště. 

Ve vzdělávací práci jsme se po celý školní rok věnovali rozvoji čtenářské 

pregramotnosti. Osvědčil se nám projekt, který jsme realizovali ve 2. třídě u 

předškoláků,  kdy nás navštěvovaly děti z 5. třídy ze ZŠ Sudoměřice v době 

odpoledního odpočinku s příběhy a pohádkami, které dětem četly před usínáním. 

Na návštěvy starších kamarádů se děti těšily a v klidu usínaly. Se ZŠ jsme 

spolupracovali po celý školní rok. S předškolními dětmi jsme navštěvovali se 

zúčastnili vyučovacích hodin v rámci projektu „S úsměvem do školy.“ 
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Pro všechny děti jsme letos poprvé realizovali program muzikoterapie a 

canisterapie. Oba dva projekty byly prožitkové a děti si odnesly pozitivní zážitky. 

Letos jsme navštívilis  Skanzenu Strážnice předvánoční pořad „Radujme se, veselme 

se.“ Děti se seznámily s lidovými zvyky, naučily se koledu, kterou jsme si zařadili do 

pásma koled, které jsme zpívali s dětmi před Vánoci u vánočního stromu. Součástí 

programu byl i vánoční jarmark výrobků, které zhotovily paní učitelky. Z jeho 

výtěžku jsme dětem zaplatily pohádku divadla „Truhlík a Truhlička.“ Toto divadlo 

ze Zlína nás letos navštívilo poprvé. Vystoupení bylo kvalitní, pro děti přínosné a 

zábavné. 

V květnu jsme se staršími dětmi jeli do Slováckého divadla v Uherském 

Hradišti na pohádku „Anička a bylinkové kouzlo.“ Děti si z divadla odnesly hezké 

zážitky. Pohádka byla prožitková, děti se seznámily se světem bylinek , který 

v mateřské škole objevovaly potom na vycházkách .  

Dne 14. května jsme v naší MŠ oslavili  Den matek. Děti si pro maminky 

připravily pásmo písniček, tanečků a zahrály i pohádku „O řepě.“ Paní kuchařky pro 

pozvané rodiče připravily malé pohoštění.  Vystoupení si děti užily. Na závěr děti 

maminkám předaly keramická srdíčka. 

Po výletě paní učitelky dětem připravily „Pohádkovou zahradu.“ Děti si užily 

na zahradě MŠ  hry , které byly motivovány pohádkovými příběhy. Ukázaly svou 

šikovnost a bojovnost, za kterou byly odměněny zmrzlinou od Spolku „Rodiče 

dětem.“ Od MŠ děti dostaly do každé třídy „Motýlí zahrádku.“ Motýlí zahrádka 

nám pomohla prožitkovou formou předat dětem informace o životě motýlů.   Děti ve 

třídách  pozorovaly housenky, jejich proměnu v kukly a transformaci do motýlů, 

které jsme společně vypustily do volné přírody. Toto společné pozorování a diskuse 

o životě motýlů v přírodě napomohly nejen k rozvoji poznatků dětí, ale i k vytváření 

pozitivních vazeb mezi dětmi , vzájemné spolupráci a radosti  ze společně prožitých 

zážitků. 

Při zápisu do MŠ se přihlásilo 10 dětí, z toho 1 předškolačka. O OŠD si 

požádalo pro své děti 7 rodičů. Do základní školy odchází z MŠ 14 dětí. 

V tomto školním roce jsme začali naplňovat cíle projektu, do kterého jsme 

zapojeni společně se ZŠ Sudoměřice „Cesta je cíl.“ Od dubna navštívily paní učitelky 

několik seminářů a v červnu jsme v MŠ  realizovaly projekt „Slunce je poklad pro 

planetu Zemi.“ Tento projekt se skládal z bloků – Včelky se radují ze sluníčka ve 

včelím království, Poly dumá nad sluníčkem, Sluneční soustava a Naše Země kulatá. 

Děti získaly  prožitkovou formou nové poznatky o životě včel a o vesmíru. Projekt 

jsme realizovali ve spolupráci s VIS Bílé Karpaty. 

I letos jsme s pedagogickým kolektivem pokračovaly ve spolupráci s okolními 

mateřskými školami. Letos jsme v květnu navštívily MŠ Tvarožná Lhota. 
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Závěr: 

V měsíci únoru tohoto roku  jsme v MŠ zahájili projekt „Cesta je cíl.“ V rámci 

tohoto projektu budeme navštěvovat semináře, uskutečníme pro děti 4 projekty. 

Součástí projektu je i využití školního asistenta.  

Stanovené cíle z našeho ŠVP jsme průběžně naplňovaly. Hračky a didaktické 

pomůcky pro děti pravidelně obměňujeme, zakoupili jsme i nové hračky na zahradu. 

Zařízení na naší zahradě je pravidelně udržováno, ošetřeno nátěry. Byly odstraněny 

nefunkční bazénky a vybudován nový chodník a terasa u třídy v přízemí. V kanceláři 

vedoucí učitelky a sborovně byl zhotoven nový nábytek.  

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 a dětí nadaných. Mateřská škola se dále 

rozvíjí po všech stránkách a je v ní dobré sociální klima. 

 

Datum  12. 8. 2019     

Zpracovala: Jarmila Ševelová, vedoucí učitelka MŠ      

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou 30. září  2019 

 

 

 

 

 

                                                                             Mgr. Hana Veselá, 

        ředitelka školy 


