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1) Základní údaje o škole 
 

Název organizace:    Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace 

Adresa:             Hlavní 78, 747 25 Sudice 

 

Telefon:  553 761 032, 608 783 483 

E-mail:  skola@skolasudice.cz 

Web:   www.skola-sudice.cz 

 

Datum zápisu do školského rejstříku:    1. 1. 2005 

IČO :          70975507 

Identifikátor právnické osoby:       600 143 287 

 

Základní škola IZO 102 432 694 kapacita  360 žáků 

Školní družina IZO 120 003 759 kapacita    25 dětí 

Školní jídelna IZO 120 003 767 kapacita  300 jídel 

Školní jídelna – výdejna IZO 174 103 077 kapacita     36 dětí 

Mateřská škola IZO 107 628 996 kapacita     36 dětí 

 

 

Zřizovatel školy:      Obec Sudice  se sídlem OÚ Sudice 

 Náměstí P. Arnošta Jureczky 13 

 747 25 Sudice                 

 

Ředitelka  školy: Mgr. Ivana Kobzová 

                                   Třebom 85                                                                     

                                   747 25 Třebom 

 

 

2) Charakteristika školy 
  

Základní škola – úplná základní škola, na konci školního roku celkem 125 žáků v 9 třídách.  

1. – 5. ročník:   5 tříd  80 žáků  

6. – 9. ročník:   4 třídy  45 žáků  

 

Mateřská škola – zapsáno 23 dětí v jednom oddělení.  

  

Školní družina – zapsáno 40 žáků ve dvou odděleních.  

 

Školní jídelna – zajišťuje stravování žáků základní školy, mateřské školy, mateřské školy 

Rohov, zaměstnanců organizace a cizích strávníků. 

 

Přehled oborů vzdělávání 

 

ŠVP „Škola u hranic – bez hranic“ 

studium denní 

 

 

 

 

http://www.skola-sudice.cz/


Údaje o školské radě 
 

Podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů zřídila Obec Sudice ke dni 

1. 9. 2005 školskou radu. Rada školy má 9 členů.  

  

Za pedagogy:       Mgr. Anna Černohorská 

Mgr. Hana van der Laan 

Mgr. Veronika Truparová  

 

Za zřizovatele:     Barbora Balarinová, Sudice, od 12/2014                                                                                                                                                  

                             David Vaníček, Sudice, od 12/2014 

                             Jiří Zips, Sudice 

 

Za zákonné zástupce žáků:             

Bc. Zdeněk Hrušťák (předseda školské rady), Sudice 

                               Pavlína Pekárková, Rohov 

                               Veronika Stříbná, Třebom 

 

Během školního roku se uskutečnily dvě společné schůze, na kterých byly probírány 

připomínky k výroční zprávě školy, zprávě o hospodaření organizace a řešeny náměty 

a připomínky k výuce a ke školním aktivitám. 

 

Školní parlament  
Žáci 5. až 9. ročníku si zvolili na začátku školního roku své zástupce do školního parlamentu. 

Společné schůzky se konaly dle potřeby, nejméně jedenkrát za měsíc, společně s ředitelkou 

školy a zástupkyní ředitele. ŠP přinášel nové dobré nápady, byly řešeny aktuální připomínky 

žáků na vylepšení školního prostředí.  

 

3) Charakteristika a organizace vzdělávání a výchovy 
 

Základní škola Sudice je spádovou školou pro děti z obcí Sudice, Rohov a Třebom. Součástí 

školy je také mateřská škola, která je umístěna v areálu školy. Kapacita MŠ je 36 dětí, v tomto 

školním roce byla naplněna jedna třída v celkovém počtu 22 dětí.  

V základní škole je zastoupeno všech devět ročníků ZŠ. Vzdělávání v základní škole 

i mateřské škole se realizuje podle vlastních školních vzdělávacích programů. 

Ve všech ročnících základní školy probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu 

s názvem Škola u hranic – bez hranic. Tento program byl vytvořen pedagogy školy, pro 

veřejnost je zpřístupněn na webových stránkách školy a celé znění programu v tištěné podobě 

je uloženo v kanceláři školy. Úpravy k 1. září 2014 se týkaly zrušení předmětu Dramatická 

výchova (na 1. stupni) a Estetická výchova (na 2. stupni). Místo 1 hodiny Dramatické 

výchovy v 1. třídě byla posílena hodina Matematiky a ve 4. třídě byla posílena hodina 

Českého jazyka. Zrušením Estetické výchovy na 2. stupni se navýšila hodina Výtvarné 

výchovy na 2 hodiny za týden. 1 hodina INF ve třetí třídě byla nahrazena za 1 hodinu 

Českého jazyka.  Od 1. 9. 2014 došlo ke změně zkratky u předmětu informatiky pro 6. ročník. 

Stávající zkratka PDT se mění na zkratku INF. Také Seminář z informatiky se ze stávajícího 

označení PDTS nyní označuje INFS.   
  

Ve škole se povinně vyučují cizí jazyky – plánovaný plynulý přechod výuky anglického 

jazyka již od 1. třídy proběhl již v loňském školním roce. Ve školním roce 2014/2015 se 



rovněž pokračuje s výukou povinného druhého jazyka od 7. ročníku. V mateřské škole 

probíhají formou kroužku první krůčky s poznáváním angličtiny.  

V rámci volitelných předmětů nabídla škola v roce 2014/ 2015 žákům: Cvičení z českého 

jazyka, Seminář z informatiky, Přírodovědný seminář. 

 

V rámci nepovinných předmětů se mohli žáci přihlásit do náboženství pod vedením P. Mgr.  

Jacka Janusze Domańského a katechetky Mgr. Pavly Němcové.  

 

Základní škola má k dispozici 15 učeben. Některé z nich patří mezi odborné (nově 

rekonstruovaná učebna fyziky, chemie a přírodopisu a počítačová učebna, dále cvičná 

kuchyně a jídelna, tělocvična, výtvarná učebna, učebna dějepisu a angličtiny) 

 

 

Ve škole jsou zřízena 2 oddělení školní družiny, které navštěvují žáci 1. - 5. ročníku. 

V tomto školním roce navštěvovalo školní družinu 40 žáků. Družina využívá ke své činnosti 

kromě obou tříd v přízemí (třída družiny a 1. třída) také terasu, tělocvičnu, hřiště 

a počítačovou učebnu. Práce školní družiny je na výborné úrovni. Probíhá zejména formou 

odpočinkových, rekreačních a zájmových činností (zaměření především na rukodělné, 

pohybové a výtvarné činnosti) a umožňuje žákům přípravu na vyučování. Pravidelně se podílí 

na vánoční a velikonoční výzdobě školy a akcích organizovaných ZŠ (Vánoční jarmark, Den 

dětí, Sudický odpust aj.). 

 

 

Ze zájmových předmětů nabídla škola v roce 2014/2015 žákům: 

o počítačový kroužek 

o pohybově-taneční kroužek 

o tenisový kroužek 

o fotbal 

o kroužek hry na klavír 

o kroužek hry na flétnu 

o sborový zpěv 

o novinářský kroužek 

o turisticko-přírodovědný kroužek 

o angličtina pro MŠ 

o nauč se kreslit 

 

 

 

4) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Údaje o pedagogických pracovnících 

(i pracovníci ŠD, MŠ a Náb.) 

Pořadové 

číslo PP 
Pracovní zařazení, funkce Úvazek 

Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, 

aprobace 

1. Mgr. Ivana Kobzová, ŘŠ 7 Učitelství pro 2. st. ZŠ 

2. Mgr. Veronika Truparová, ZŘŠ 11/0 Učitelství pro 2. st. ZŠ 

3. Mgr. Lenka Běláková, ZŘŠ 18/11 Učitelství pro 2. st. ZŠ a UŠ 

4. Mgr. Michal Kunický, VP 21 Učitelství pro střední školy 

5. Mgr. Zdeňka Diňová 21 Učitelství pro 2. st. ZŠ 



6. Mgr. Kateřina Hrubá 22 Učitelství pro 2. st. ZŠ 

7. Mgr. Lenka Střížová 19 Učitelství pro 1. st. ZŠ 

8. Mgr. Anna Černohorská  22 Učitelství pro 2. st. ZŠ  

9. Mgr. Veronika Chovancová 0/18 Magisterské studium matematiky 

10. Mgr. Hana van der Laan 21 Učitelství pro 2. st. ZŠ 

11. Ing. Hana Nováková 15 Učitelství pro 2. st. ZŠ 

12. lic. Petra Ratajová 22 Bakalářské studium angličtiny 

13. Mgr. Ondřej Pekárek 22 Učitelství pro 2. st. ZŠ  

14. Radka Malchárková, ved. uč. MŠ 31 Střední pedagogická škola 

15. Hana Svobodová, uč. MŠ 31 Střední pedagogická škola 

16. P. Mgr. Jacek Janusz Domański 3 Magisterské studium teologie 

17. Mgr. Pavla Němcová 2 Magisterské studium křesťanské 

výchovy 

18. Ester Medková, DiS. 

vychovatelka ŠD 

20 Vyšší odborná škola 

 

Poznámka: Přehled pedagogických pracovníků je celkový, stav se během školního roku měnil 

z důvodů nástupu paní učitelky na mateřskou dovolenou. 

 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Přehled vývoje počtu tříd základní školy, žáků k 30. 9. 2013, 2014 

 

 
Počet tříd 

Celkový počet 

žáků 

Počet žáků na 

jednu třídu 
 

 

Šk. rok 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15   

                9 9 112 125 12 14   

 

Pořadové 

číslo PP 
Pracovní zařazení, funkce 

1. Pekárková Vladimíra, asistentka, 

vedoucí školní jídelny 

2. Zips Jiří, školník 

3. Baránková Edita, uklízečka 

4. Radošovská Petra, uklízečka, 

pomocná kuchařka ŠJ 

5. Volná Anežka, vedoucí kuchařka 

6. Drastiková Ivana, pom. kuchařka 

7. Tóthová Alena, školnice v MŠ, 

výdej stravy – výdejna ŠJ 



 

 

Zápis do prvního ročníku  
 

27. ledna a 3. února proběhl zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2015/2016.  

 

Počty zapsaných a zařazených žáků 

 

Školní rok 2015/2016 

Zapsáni do 1. třídy 
Počet žádostí 

o odklad 

1. 9. 2015 nastoupilo  

do 1. třídy 

15 4 11 

 

 

 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
a) Prospěch žáků na základní škole za I. pololetí šk. roku 2014/2015 

Ročník 

Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 22 22 0 0 

2. 14 14 0 0 

3. 10 8 2 0 

4. 16 11 5 0 

5. 15 7 8 0 

Celkem za 1. st. 77 62 15 0 

6. 17 5 11 1 

7. 10 7 3 0 

8. 11 6 5 0 

9. 7 3 4 0 

Celkem za 2. st. 45 21 23 1 

 

 

        b)  Prospěch žáků na základní škole za II. pololetí šk. roku 2014/2015 

Ročník 

Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 23 22 1 0 

2. 14 14 0 0 

3. 11 8 3 0 

4. 16 12 4 0 

5. 16 10 6 0 

Celkem za 1. st. 80 66 14 0 

6. 17 5 11 1 

7. 10 9 1 0 

8. 11 8 3 0 

9. 7 3 4 0 

Celkem za 2. st. 45 25 19 1 



 

 

c)  Hodnocení chování, pochvaly a kázeňská opatření: 

Stupeň chování 

 I. pololetí šk. 

roku 2014/2015 

II. pololetí šk. 

roku 2014/2015 

2. 0 0 

3. 0 0 

důtka ředitele školy 1 1 

důtka třídního učitele 1 0 

napomenutí třídního učitele 4 0 

pochvala ředitele 6 2 

pochvala třídního učitele 49 62 

 

 
 

 
      d) Počty zameškaných vyučovacích hodin  

  omluvených neomluvených 

  celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka 

I. pololetí 4 248 34,82 0 0 

II. pololetí 6 564 52,51 0 0 

Celkem školní rok 10 812 87,33 0 0 

 
V porovnání s minulými školními roky jsou vzdělávací výsledky srovnatelné, v položce 

„neprospěli“ zůstává stejný stav. V tomto školním roce nebyl udělen žádný snížený stupeň 

z chování a nevyskytla se rovněž neomluvená absence. Průměrná omluvená absence má stále 

klesající tendenci (z 99,63 v roce 2012/2013 na 90,52 v roce 2013/2014 a na 87,33 v roce 

2014/2015). 

 

 
e)  Umístění vycházejících žáků 9. tříd  

 

Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona) 

 

 

Konečný stav rozmístění 

žáků 

Gymnázia 

 
2 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 
3 

Střední vzdělání s výučním listem 

 
2 

Neumístěno 

 
0 

Počet žáků 9. tříd celkem 

 
7 

 

 
 



6) Realizace projektů 
 

Dlouhodobé projekty: 

Ovoce do škol - základním cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce 

a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí. Po celý školní rok dostávali žáci nižšího 

stupně v rámci evropského projektu dvakrát měsíčně zdarma balíček ovoce a zeleniny, která 

byla zpestřena také výbornou jarní ochutnávkou tropického ovoce. 

Školní mléko LAKTEA – poskytování mléčných výrobků žákům. Naše škola dlouhodobě 

poskytuje svým žákům mléčné výrobky podporované Evropskou unií v rámci programu 

Mléko pro evropské školy. 

Recyklohraní - cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů a zajistit 

recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení, také baterií. Každý žák může do školy nosit 

nepotřebné drobné elektrospotřebiče (např. starý mobil, kalkulačku, elektrohračku, počítačové 

vybavení, drobné kuchyňské elektrospotřebiče a baterie). Koordinátorem projektu je paní 

učitelka Ing. Hana Nováková. 

Sběr papíru – sběr starého papíru, soutěž tříd. Sběrová akce proběhla ve dvou etapách – 

v listopadu a v květnu. Letos bylo v ZŠ a MŠ dohromady nasbíráno 5 410 kg (z toho 379,5 kg 

MŠ). Hodně pomohli také rodiče, ceníme si jejich velmi aktivního přístupu. 

Sběr plastových víček – sběrem jsme podpořili dvě rodiny (z Ostravy a Bolatic), které 

získávají prodejem víček peníze na léčbu svých postižených dětí. 

Zdravé zuby – 4. a 5. ročník – výchova ke správné péči o chrup, spojeno s vypracováním 

soutěžního listu  

Hasík – 2. a  6. ročník - preventivně výchovný a vzdělávací program pro děti v oblasti 

požární ochrany a ochrany obyvatelstva 

 

Krátkodobé projekty: 

STAGE 14 – cílem tohoto projektu je pomocí zážitkového učení a praktických činností 

vybudovat kladný vztah k technickým oborům stavebnictví a geodézie.  Ve spolupráci se 

Střední průmyslovou školou stavební v Opavě si naši žáci vyššího stupně měli možnost 

vyzkoušet  práci s GPS přístroji v terénu. 

Barevné dny ve škole – celoroční projekt, kdy žáci originálním způsobem trávili vždy jednu 

středu v měsíci v dané barvě oblečení. 

 
 

 

7) Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 
 

Oslava 40. výročí školy. 1. září školního roku 2014/2015 vyvrcholily oslavy 40. výročí 

Základní školy v Sudicích. Toto významné školní jubileum jsme již před prázdninami 

v červnu 2014 oslavili úspěšnou „ŠKOLNÍ AKADEMIÍ“, na kterou právě 1. září, po úvodním 

zahájení nového školního roku, navazoval „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“. V jeho rámci si 

všichni návštěvníci mohli prohlédnout současné prostory školy, především pak zcela moderní 

učebnu fyziky, chemie, přírodopisu a také zbrusu nové šatny v podobě osobních skříněk 

našich žáků. Školou přítomné hosty provázeli pedagogové. V rámci školní akademie vydala 

naše škola almanach k 40. výročí, který se zabýval současností a také budoucností sudické 

školy. Výstava fotografií z historie sudické školy ve vstupní hale a přilehlých prostorách byla 

ke zhlédnutí po celý školní rok 2014/2015. Díky panu Herbertu Švančarovi, který celou 

akademii zaznamenal na kameru, škola získala krásnou vzpomínku na oslavu svého 40. 

výročí. 

 



Poznávací zájezd do Londýna a Oxfordu 13. – 17. května 2015. Pobyt v anglicky mluvící 

zemi pomohl 13 žákům naší školy vyzkoušet si a zdokonalit své jazykové dovednosti v praxi. 

Žáci anglicky komunikovali se svými hostitelskými rodinami, své znalosti uplatnili i při 

nákupu suvenýrů a dárků. Žáci se také seznámili s reáliemi dané země (historií, kulturou, 

druhy bydlení, chodem domácnosti, typickým jídlem), poznali na vlastní oči místa, o kterých 

se učili.  

 

Zborovský závod branné zdatnosti v Sudicích 

který pro naši školu zorganizovala Československá obec legionářská, Jednota Ostrava 1, pod 

vedením pana kapitána Jana Šimčíka 21. května 2015 patřil k nezapomenutelným zážitkům 

tohoto školního roku. Součástí branného dne bylo především plnění nejrůznějších bojových 

úkolů, nechyběla ani velmi oblíbená střelba ze vzduchovky. Úplně nejzajímavější ale byla pro 

žáky ukázka střelných zbraní a sebeobrany.. 

 

Návštěva z Polska.  

Ve středu 27. 05. 2015 jsme ve škole přivítali vzácnou návštěvu z Polska - studentky 3. 

ročníku Instytutu Studiów Edukacyjnych v Raciborzu společně se svými učiteli prof. Dr. hab. 

Gabriela Kapica a prof. Dr. hab. Marian Kapica. Naši polští hosté si se zájmem prohlédli 

prostory základní i mateřské školy. Budoucí učitelky se zajímaly o české školství jako takové 

i konkrétní podmínky vzdělávání v naší škole, zúčastnily se ukázkových hodin ve třídách 

na 1. stupni. Celé dopoledne se neslo v přátelské atmosféře, jazyková bariéra byla díky 

výborné znalosti češtiny manželů Kapicových minimální. Závěrem jsme obdrželi srdečné 

pozvání do Instytutu Studiów Edukacyjnych v Raciborzu. 

 

Školní časopis Náš svět. V tomto školním roce opět začal pracovat pod vedením Mgr. 

Michala Kunického redakční rada školního časopisu. Smyslem této aktivity je jednak rozvíjet 

literární dovednosti žáků, učit je navzájem spolupracovat, ale také poskytovat reflexi školního 

života z pozice žáků. 

 

 

   Přehled výchovně vzdělávacích a dalších akcí školy: 

 

01. 09. 2014 Slavnostní zahájení školního roku, první zvonění pro žáky 1. třídy, Den 

otevřených dveří k 40. výročí otevření školy 

24. 09. 2014 Barevný den ve škole – červený den 

30. 09. 2014 Den v přírodě ZŠ a MŠ 

 

06. 10. 2014 Soutěž Podzimníček 

20. 10. 2014 Vzdělávací program „Sluneční soustava“ (žáci 4. a 5. třídy, Velký svět techniky 

v Ostravě) 

22. 10. 2014 Barevný den ve škole – žlutý den 

22. 10. 2014 Divadelní představení „Příběh Robotíka Šroubka“ (MŠ, 1. 2, třída) 

22. 10. 2014 Hudebně národopisný program „Lidové hudební nástroje“ (3. – 7. třída) 

31. 10. 2014 Halloweenská party  

  

06. 11. 2014 Informa 2014 Opava – 9. ročník 

12. 11. 2014 GPS aktivita 6. a 7. třídy 

26. 11. 2014 Barevný den ve škole – pruhovaný den 

28. 11. 2014 Setkání sudických seniorů - vystoupení žáků 8. třídy  

 



04. 12. 2014 Hasík (2. a 6. třída) 

05. 12. 2014 Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ 

10. 12. 2014 Hasík (2. a 6. třída) 

14. 12. 2014 Vánoční jarmark 

17. 12. 2014 Zdravé zuby (4. a 5. třída) 

17. 12. 2014 Barevný den ve škole – bílý den 

19. 12. 2014 Vánoční besídka (1. – 9. ročník) 

 

leden až červen 2015 Plavecký výcvik žáků 2. - 4. třídy 

22. 01. 2015 Den otevřených dveří ZŠ a MŠ 

27. 01. 2015 Barevný den ve škole – šátkový den 

27. 01. a 03. 02. 2015 Zápis do 1. třídy 

29. 01. 2015 Filmové představení „Tři bratři“ v kině ve Štěpánkovicích 

 

25. 02. 2015 Barevný den ve škole – kloboukový den 

 

01. 03. 2015 Maškarní ples STROM 

04. 03. 2015 Výlet 2. třídy do Malého světa techniky v Ostravě 

13. 03. 2015 Vítání občánků v Sudicích (vystoupení vybraných žáků) 

25. 03. 2015 Barevný den ve škole – zelený den 

31. 03. 2015 Soutěž o nejkrásnější velikonoční dekoraci 

 

15. 04. 2015 Oslava výročí konce 2. sv. války a osvobození obce u tanku 

15. – 16. 04 2015 Přijímací zkoušky na SŠ 

17. 04. 2015 Živé člověče nezlob se v ŠD 

24. 04. 2015 Den Země 

29. 04. 2015 Barevný den ve škole – modrý den 

 

05. 05. 2015 Den matek 

07. 05. 2015 Sportovní odpoledne v Háji ve Slezsku (žáci 2. třídy) 

12. 05. 2015 Focení tříd 

13. – 17. 05. 2015 Zájezd do Londýna a Oxfordu 

19. 05. 2015 Adaptační hodina pro budoucí prvňáčky 

20. 05. 2015 Tonda Obal na cestách (program firmy EKO-KOM  o třídění odpadků) 

21. 05. 2015 Branný den – Zborovský závod branné zdatnosti (Česká obec legionářská) 

22. 05. 2015 Výlet 2. třída (Turistická základna Vesmír v Bolaticích) 

22. 05. 2015 Výlet 8. třída (Olomouc) 

26. 05. 2015 Barevný den ve škole – kostkované košile 

27. 05. 2015 Návštěva polských studentek pedagogického institutu z Ratiboře 

27. 05. 2015 Výlet 7. třída (Velký svět techniky Ostrava) 

28. 05. 2015 Přednáška o ekologii D. Haladěj 

29. 05. 2015 Výlet 3. a 5. třída (okolí Štramberku) 

29. 05. 2015 Výlet 6. třída (Velký svět techniky Ostrava, město Ostrava) 

29. 05. 2015 Výlet 9. třída (Vítkov – Podhradí) 

30. 05. 2015 Den dětí v Sudicích STROM 

 

02. 06. 2015 Výlet 4. třída (Svatý Kopeček u Olomouce – ZOO) 

03. 06. 2015 Pěvecká soutěž „Star 2015“ 

04. 06. 2015 Výlet 1. třída (Bělá) 

06. 06. 2015 Den dětí v Třebomi - taneční vystoupení dětí ŠD 



19. 06. 2015 Bezpečnostně - branný závod 

19. 06. 2015 Noc v družině 

21. 06. 2015 Sudický odpust - taneční vystoupení dětí MŠ a ŠD 

22. 06. 2015 Slezské divadlo v Opavě (2. stupeň) 

23. 06. 2015 Barevný den ve škole – sluneční brýle 

25. 06. 2015 Sportovní den ZŠ a MŠ 

26. 06. 2015 Slavnostní ukončení školního roku 2014/2015 

26. 06. 2015 Slavnostní rozloučení žáků 9. třídy na Obecním úřadě v Sudicích 

27. 07. 2015 Odpust v Rohově – taneční vystoupení dětí ŠD 

 

 

 

Soutěže a olympiády 

 

Škola organizuje první kola předmětových olympiád, žáci se účastní nejrůznějších soutěží 

v průběhu roku. Dobrými výsledky v soutěžích pak dostávají školu do povědomí široké 

veřejnosti.  

17. 09. 2014 Velká cena malých zoologů v ZOO Ostrava (7 žáků 5. ročníku, umístění: 36. 

místo ze zúčastněných 77 družstev) 

15. 10. 2014 Přírodovědný klokan 2014 (školní kolo) 

28. 10. 2014 Mezinárodní soutěž v Křanovicích – Nářečí moravské-prajské (vybraní žáci 8. 

třídy) 

11. 11. 2014 Soutěž mladých zoologů v ZOO Ostrava (žáci 6. – 8. třídy) 

13. 11.2014 Pěvecká soutěž Hlučínský slavíček (žáci 1. a 2. třídy, umístění: 1. místo 

v kategorii 2. tříd Dominik Hluchník)  

06. 01. 2015 Matematická olympiáda 5. ročníku – školní kolo (J. Mrovec, M. Obrusniková) 

08. 01. 2015 Biologická olympiáda (školní kolo) 

 

06. 02. 2015 Olympiáda v českém jazyce v Opavě (A. Stříbná) 

19. 02. 2015 Soutěž v anglickém jazyce 8. a 9. tříd v Opavě (D. Šušolík – 6. místo) 

26. 02 2014 Soutěž v anglickém jazyce 7. třída v Opavě (L. Hanuschová – 1. místo) 

12. 03. 2015 Školní kolo recitační soutěže 

Umístění: I. kategorie (1.a 2. třída) 1. místo Prokop Ševčík, 2. místo Tereza Hluchníková, 

3. místo Michal Gorcsakovszki 

                 II. kategorie (3. a 4 .třída) 1. místo Tereza Ševčíková, 2. místo Ester Mrvová, 

3.  místo Jan Nevřela 

                III. kategorie (5.,6., 7.třída) 1. místo Silvie Hluchníková, 2. místo Jakub Mrovec,  

3. místo Karolína Šromová 

19. 03. 2015 Turnaj ve florbalu v Oldřišově 

20. 03. 2015 Matematický klokan – školní kolo 

V kategorii Cvrček se na 1. místě umístila Eliška Pekárková, na 2. místě Míša Nevřelová a 3. 

byl Tomáš Folta. V kategorii Klokánek byl na 1. místě Jakub Mrovec, na 2. místě Pavla 

Fojtíková a 3. byl Matěj Murcek. V kategorii Benjamín byl na 1. místě Jan Lasák, na 2. místě 

Marek Pekárek a 3. byl Tomáš Boček. V kategorii Kadet byla na 1. místě Aneta Stříbná na 2. 

místě Jan Havlena a 3. byla Veronika Hluchníková. Přičemž absolutním vítězem je letosJan 

Lasák ze 7. třídy s 92 body. 

23. 03. 2015 Pythagoriáda 5. – 8. ročník – školní kolo (úspěšní řešitelé T. Boček, M. 

Pekárek, J. Lasák, D. Šušolík) 

23. 03. 2015 Velká cena malých zoologů v ZOO Ostrava (žáci 6. a 7. třídy) 

 



08. 04. 2015 Matematická olympiáda 6. a 7. ročníku – okresní kolo (T. Boček 51.-52. místo 

z 62, J. Lasák a M. Pekárek 14.-17. místo z 35) 

15. 04. 2015 Mc Donald´s cup (fotbalový turnaj) v Kobeřicích 

23. 04. 2015 Biologická olympiáda – okresní kolo v Opavě (T. Pačková 23. místo, S. Csölle 

31. místo) 

07. 05. 2015 Okresní kolo OVOV v Opavě (vybraní žáci 6. – 9. ročníku) 

02. 06. 2015 Atletický pětiboj v Chuchelné žáci 2. stupně (Tomáš Mrovec – 1. místo mladší 

žáci) 

03. 06. 2015 Pěvecká soutěž STAR 2015 – umístění -  

I. kategorie: 

1. místo – Dominik Hluchník (2. třída), 2. místo – Tereza Hluchníková (2. třída), 3. místo – 

Veronika Kaněrová (1. třída) 

II. kategorie: 

1. místo – Marie Hluchníková, Jakub Kupec, Ondřej Halfar, Jiří Balarin, Pavla Fojtíková (5. 

třída) 

2. místo – Marie Hluchníková, Markéta Obrusniková, Vendula Kubettová, Kristýna 

Bouchalová (5. třída) 

3. místo – Eliška Svobodová (4. třída) 

 

 

Společné aktivity žáků základní školy a mateřské školy 

 

o Den v přírodě ZŠ a MŠ – vycházka a pobyt dětí v přírodě 

o Divadelní představení „Příběh Robotíka Šroubka“ (MŠ, 1. 2, třída) 

o Kroužek anglického jazyka – pro děti předškolního věku 

o Kroužek minitenisu  

o Halloweenská party 

o Mikulášská nadílka 

o Vánoční jarmark 

o Maškarní ples STROM – společná akce s rodiči a žáky základní školy 

o Hodiny plavání v aquaparku v Kravařích 

o Den dětí (STROM) 

o Sudický odpust 

o Sportovní den ZŠ a MŠ 

o Kino Štěpánkovice – filmové představení 

 

 

Aktivity školní družiny 

 

o říjen – Drakiáda, Halloween 

o prosinec – Vánoční jarmark - taneční vystoupení  

o únor – Maškarní ples – soutěže, hry, tance 

o duben – „Živé člověče nezlob se,“ stavění minimájky 

o květen – Ponožkový den 

o červen – Den dětí v Sudicích a Třebomi – taneční vystoupení,  

o Noc v družině  

o Sudický odpust, Rohovský odpust (vystoupení 

 

 

 



8) Poradenské služby školy 
 

Výchovné poradenství je ve škole zajišťováno prostřednictvím výchovného poradce, 

absolventa specializačního studia výchovného poradenství pro základní a střední školy, který 

je zároveň metodikem prevence sociálně-patologických jevů.  

 

Obdobným způsobem je řešena problematika volby povolání, kdy rodiče žáků 9. třídy mají 

možnost navštěvovat výchovného poradce, jak v době konzultací, tak v době, kdy si domluví 

individuální schůzku. Informace o středních školách a nabízených oborech získali žáci 9. 

ročníku během návštěvy Informy v Opavě, kde proběhla prezentace středních škol. 

K besedám s našimi žáky zveme vybrané zástupce jednotlivých středních škol, žákům bylo 

rovněž umožněno navštěvovat dny otevřených dveří na zvolených středních školách. 

 

Na základě vyhlášky č.73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných byly vypracovány 

individuální programy pro integrované žáky a vyrovnávací plány na základě odborných 

posudků pedagogicko-psychologické poradny. 

 

Vývojové poruchy učení:                                             19 žáků 

V evidenci výchovného poradce bylo celkem:             19 žáků 

Důvody:   

- vzdělávací potíže mající jinou příčinu než SPU                      1 žáků 

- žáci s poruchami učení (SPU)                                                18 žáků                                                                     

-           výchovné potíže, osobnostní vlastnosti,                                  0 žáků 

            špatné zázemí (rodinné, sociální) 

 

Výchovný poradce spolupracuje s PPP a SPC v Opavě, s odborem sociálních věcí – oddělení 

péče          o rodinu a dítě a odd. kurátorské v Kravařích a OÚ Sudice a s psychologickou a 

psychiatrickou ambulancí v Opavě. Výchovný poradce je hlavním koordinátorem péče o tyto 

žáky. Učitelé věnují žákům maximální pozornost a individuální péči a snaží se o jejich 

bezproblémové začlenění do třídního kolektivu.  

 

 

Talentovaní žáci se rozvíjejí v rámci vnitřní diferenciace a jejich talent je následně rozvíjen 

v rámci zájmových kroužků a volnočasových aktivit. S žáky s SPU pracuje kromě vyučujících 

i  speciální pedagog. Ve školním roce 2014/2015 působil na naši škole jeden speciální 

pedagog se zaměřením na 1. stupeň.  

 

 

9) Prevence sociálně patologických jevů 
 

Za preventivní program zodpovídali: 

 

Mgr. Ivana Kobzová                                   ředitelka školy 

Mgr. Michal Kunický                                 výchovný poradce, protidrogový koordinátor,  

         preventista 

třídní učitelé jednotlivých tříd 

 

 

 



 Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických jevů  

Diagnostiku (nejčastější dotazníková šetření zaměřená na šikanu, kouření a jiné 

návykové látky) a následnou intervenci v daných třídách realizuje výchovný poradce                 

ve spolupráci s třídními učiteli. Ankety žáků, rozhovory a dotazníková šetření (drogy, šikana 

a moje třída) se žáky slouží jako výborná zpětná vazba při naplňování Minimálního 

preventivního programu. Ve škole také funguje úzká spolupráce výchovného poradce 

s ředitelkou školy,  kteří řeší veškeré výchovné i jiné prohřešky proti školnímu řádu.         

Spolupráce 

o Krajská hygienická stanice 

o Středisko výchovné péče pro děti a mládež 

o Dětský psycholog 

o Dětský lékař 

 

Stále se zaměřujeme na propojení a spolupráci všech uvedených institucí. Nejužší spolupráce 

však musí fungovat mezi školou a rodinou. Jestliže rodina nespolupracuje, kontaktujeme 

oddělení péče o dítě a kurátorské oddělení. Kromě odborných besed a cílených hodin v rámci 

výchovných předmětů je naší snahou neustále rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit, které 

jako prevenci považujeme za nejvíce efektivní. 

 

Nadále pokračujeme cíleně v individuálních pohovorech: 

o výchovný poradce – žák 

o výchovný poradce - žák a rodič 

o výchovný poradce - třídní učitel - rodič 

 

Spolupráce školy s rodiči dětí a žáků trvala i v daném školním roce a spočívala především v:  
 

o organizování konzultačních dnů – schází se učitel, rodič a žák (dítě) k projednání 

výchovných a vzdělávacích záležitostí 

o organizování společných akcí pro rodiče, žáky a děti, například: Halloween, 

vánoční jarmark, maškarní ples Stromu, Den matek, Den dětí, akce školní družiny.  

o pořádání Dnů otevřených dveří a ukázkových hodin pro budoucí prvňáčky. 
o realizace tzv. „Otevřeného vyučování“ – kdy jsou pravidelně rodiče žáků zváni 

na ukázkové vyučování vybraných předmětů. Otevřenost školy vůči veřejnosti spočívá 

především v možnosti kdykoli po dohodě s pedagogy navštívit jakékoli vyučovací 

jednotky a další aktivity pořádané školou. Komunikace s rodiči žáků a dětí probíhá  

telefonicky, elektronicky prostřednictvím webových stránek, portálu Škola na dlani či 

mailovou poštou 

 

Zkušenosti s integrací a začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ 

  

Jedním ze zaměření školy je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

do vzdělávání v běžných třídách. Z celkového počtu žáků je přibližně 10 až 15% těch, u nichž 

byl potvrzen nějaký druh specifické poruchy učení nebo chování.  

Velmi dobrá je spolupráce s rodiči, kdy rodiče integrovaného žáka dochází na individuální 

konzultace, na nichž bývá přítomný i výchovný poradce. Žáci, u nichž je vypracován 

individuální vzdělávací plán, vykazují znatelné pokroky v učení v těch vyučovacích 

předmětech, které jim (dle postižení) činí největší obtíže. Zkušenosti s integrací jsou velmi 

dobré i u žáků 2. stupně, kde se postupuje ve výuce stejným způsobem jako u integrovaných 

žáků stupně prvního.  



 

10) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, které absolvovali 4 pedagogičtí pracovníci, 

vychází z potřeby školy dosáhnout plné odborné kvalifikace podle ZPP. 

Od října 2014 do června 2015 - Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 

odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. (KVIC) – ředitelka školy 

Od května 2014 do dubna 2015 – Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 

563/2004 Sb. a § vyhlášky č. 317/2005 Sb. (KVIC) – 1 pedagogický pracovník 

Od září 2015 – Magisterské studium angličtiny (Filozoficko – přírodovědecká fakulta Slezské 

univerzity v Opavě) – 1 pedagogický pracovník 

Od září 2015 do června 2015  – Rozšiřující studium učitelství 1. stupně ZŠ (Pedagogická 

fakulta Ostravské univerzity v Ostravě) – 2 pedagogičtí pracovníci 

 

Dále se pedagogičtí pracovníci zúčastnili především akcí v rámci studia k prohlubování 

odborné kvalifikace. Obsahem tohoto průběžného vzdělávání byly zejména nové poznatky 

oborových didaktik a práce s ICT - praktické využití mobilních dotykových zařízení a jejich 

integrace do výuky. 

Od září 2015 do června 2015 – Projekt „Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT 

jednoduše a kreativně“ – 13 pedagogických pracovníků 

23. 9. 2014 Základní vzdělávání z pohledu České školní inspekce (KVIC) – ředitelka školy 

12. 11. 2014 Odpovědnost pedagogických pracovníků za škodu (NIDS) – ředitelka školy 

20. 11. 2014 Pokus a pozorování ve výuce chemie (KVIC) – 1 pedagogický pracovník 

17. 2. 2015 Program Začít spolu v praxi (PSV Invest s.r.o.) - 1 pedagogický pracovník 

25. 2. 2015 Matematická prostředí v metodě Hejného (H-mat, o.p.s.) – 1 pedagogický 

pracovník 

11. 3. 2015 Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy (KVIC) – 1 pedagogický 

pracovník 

5. 3. 2015 V zeměpise prakticky a jinak (KVIC) – 1 pedagogický pracovník 

11. 3. 2015 Prvky Montessori pedagogiky – oblast matematiky a geometrie (KVIC) - 1 

pedagogický pracovník 

20. 4. 2015 Správní řízení v podmínkách školství – ředitelka školy 

23. 3. 2015 Činnosti venku a v přírodě v MŠ (PSV Invest, s.r.o.) – 1 pedagogický pracovník 
27. 5. 2015 Dítě s poruchami autistického spektra v běžné MŠ (NIDV) – 1 pedagogický 

pracovník 

23. 6. 2015 Systém InspIS ŠVP – modul pro práci se ŠVP (ČŠI) – 3 pedagogičtí pracovníci 

 

 

 

11) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

a dalšími institucemi  
 

Česká školní inspekce:       3. 2. – 5. 2. 2015 

 

Předmětem inspekční činnosti bylo:  

-zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní 

školou a mateřskou školou podle školního vzdělávacího programu 

-zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu základní školy a jeho 

souladu s právními předpisy a s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání  



 -zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu mateřské školy a jeho 

souladu s právními předpisy a s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní 

vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

-hodnocení souladu školního vzdělávacího programu školní družiny s právními předpisy 

podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Inspekční činnost byla na škole realizována s následujícím závěrem: 

Vzdělávací nabídka školy, všech jejich součástí – ZŠ, MŠ a ŠD, odpovídá podmínkám, 

za nichž byla zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. Škola poskytuje vzdělávání 

v souladu se zásadami a cíli stanovenými školským zákonem.  

ŠVP všech součástí jsou v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy 

a ustanoveními školského zákona, škola je ve své činnosti naplňuje a dosahuje požadovaných 

výstupů.  

Personální a materiální podmínky vytvářejí příznivé podmínky pro realizaci všech ŠVP. 

Organizace a průběh vzdělávání, systematická realizace školních aktivit a metodické 

dovednosti učitelů podporují rozvoj vzdělávacích kompetencí dětí a žáků. 

Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné 

k zabezpečení ŠVP. Škola vhodně využívala projektů a dalších zdrojů k financování potřeb 

v hlavní činnosti.  

V oblasti hodnocení výsledků vzdělávání škola, dodržuje stanovená pravidla, pravidelně 

sleduje a vyhodnocuje celkovou úspěšnost dětí a žáků.  

Škola vytváří podmínky pro zdravý vývoj dětí a žáků, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví, 

podporuje jejich zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj. Vyhodnocuje zdravotní 

a bezpečnostní rizika a přijímá opatření k jejich postupnému snižování.  

Nedostatky v evidenci úrazů byly odstraněny bezodkladně ještě v průběhu inspekční kontroly. 

    

Kontrola Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě :                  25. 9. 2014  

 

Předmět kontroly:  

Dodržování zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), vyhlášky 

č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhl. č. 

410/2005 Sb.), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004              o hygieně 

potravin (dále jen nařízení č. 852/2004), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

178/2002 (dále jen nařízení č. 178/2002), zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před 

škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 

a o změně souvisejících zákonů (dále jen zákon č. 379/2005 Sb.), vyhlášky č. 137/2004 Sb. 

o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při 

činnostech epidemiologicky závažných, zákona č. 309/2006 Sb.  o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákona č. 120/2002 Sb o podmínkách uvádění 

biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 120/2002 Sb.) ve znění pozdějších předpisů. 

místo kontroly: základní škola 

Nedostatky zjištěné při realizaci kontroly: 

na hygienických zařízeních chlapců a dívek a na hygienických zařízeních a šaten u tělocvičny 

není ovládání ventilačních otvorů dosažitelné z podlahy – závada odstraněna. 

místo kontroly: školní družina 

závěr: bez závad 

místo kontroly: výdejna stravy při MŠ  závěr: bez závad 



 

Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky 

(Odbor kontroly a sdílených služeb MSK):                                     5. 12. – 16. 12. 2014  

 

Předmět kontroly: 

-prostředky poskytnuté na přímé výdaje na vzdělávání – dodržení stanoveného závazného 

ukazatele přípustného objemu prostředků na platy, dodržování účelovosti čerpání účelové 

dotace 

- hospodaření s fondem FKSP 

Závěr kontroly: 

Kontrolou výše uvedených oblastí nebyly zjištěny nedostatky. Prostředky určené na přímé 

výdaje na vzdělávání na rok 2013 byly vyčerpány v plné výši a v souladu s účelem 

poskytnutí. 

 
 

 

 

12) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 
 

Modernizace učebny fyziky, chemie a přírodopisu – v rámci Dne otevřených dveří, který 

se konal 1. září 2014, byla na Základní škole v Sudicích otevřena nově zrekonstruovaná 

učebna fyziky, chemie a přírodopisu - špičkově vybavená odborná učebna, v níž nechybí 

počítač s připojením k internetu, který je propojen s interaktivní tabulí a dataprojektorem. V 

učebně byla také provedena kompletní výměna osvětlení a podlahové krytiny, byly 

nainstalovány nové rolety, zbrusu nový je i veškerý nábytek. Bezpečnostní vybavení učebny 

dává mnohem větší prostor pro pokusy ve výuce. Nová učebna fyziky, chemie a přírodopisu 

mohla být vybudována díky získané dotaci na projekt Modernizace učebny fyziky, chemie a 

přírodopisu v rámci regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. 

Dotace projektu činí 695 781,10 Kč, zřizovatel školy se podílel částkou 224 092,23 Kč. 
 
 

„Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně“ -  celoroční projekt 

v jehož rámci byly  realizovány vzdělávací kurzy pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky 

ke zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky, zavádění a využití 

stávající techniky. Díky projektu byla škola vybavena novou ICT technikou (tablety a 

notebooky pro pedagogy, software pro výuku).  Projekt byl podpořen z Operačního programu 

vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), celková přidělená dotace a výdaje projektu činí 

495 036,60 Kč. 

 

 

13) Údaje o spolupráci s dalšími  partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Obecní úřad  Sudice – zřizovatel školy 

- spolupráce při organizaci Dne Země  

- kulturní akce  

- vítání občánků  

- vystoupení a dárky pro seniory 



Díky výborné spolupráci se zřizovatelem jsme ani v tomto školním roce neměli problémy 

s provozem školy. Obdrželi jsme navíc finanční prostředky na rekonstrukci starých šaten 

a vybudování šatních skříněk pro žáky, novou elektroinstalaci v odborné učebně ICT, nové 

osvětlení šaten a žákovské kuchyňky i nákup nových lavic do 1. třídy. Na přelomu 

kalendářního roku pak byly vstupy do budov MŠ a ZŠ uzavřeny elektronickým 

zabezpečovacím systémem. Prostory vstupů jsou nyní monitorovány kamerou a přístupné 

pouze na zvonek a videotelefon, což přispělo k zajištění větší bezpečnosti dětí, žáků 

i zaměstnanců školy. 

 

Další partneři: 

Obecní úřad Rohov a Obecní úřa Třebom: 

- spolupráce při organizaci Dne Země  

- sportovní a kulturní akce 

- projekt společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách 

 

Spolupráce školy s rodiči – sdružení STROM: 

- karneval pro děti a žáky  

- příspěvek na vybavení a pomůcky pro MŠ 

- Dětský den 

Pedagogicko-psychologická poradna Opava 

Speciálně pedagogické centrum Srdce Opava 

Zajišťování: 

- vyšetřování žáků 

- poradenská pomoc - IVP a konzultace k reedukační činnosti 

 

Instytut Studiów Edukacyjnych v Raciborzu  

- návštěva polských hostů a hospitace studentek 3. ročníku na 1. stupni 

Aquapark Kravaře, Plavecká škola 

- plavecký výcvik pro 2., 3., 4. , ročník 

 

Nadační fond WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Praha 

- Obědy pro děti 

Česká obec legionářská, Jednota Ostrava 1 

- zborovský závod branné zdatnosti 

Městská knihovna Sudice: 

- návštěva knihovny a besedy se žáky  

 

Hasičský záchranný sbor, Opava: 

- Hasík – preventivní vzdělávací program pro 2. a 6. ročník 

 

MŠ Rohov 

- spolupráce s MŠ Sudice 

Slezské divadlo v Opavě 

- divadelní představení pro 2. stupeň 

Divadlo Smíšek: 

- dopolední představení pro žáky MŠ a 1. a 2. ročníku 



Středisko volného času Opava: 

- okresní kola olympiád 

 

Spolupráce se ZŠ Chuchelná: 

- atletický pětiboj 

 

Spolupráce se ZŠ Háj ve Slezsku: 

- sportovní odpoledne 

 

Malý svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic 

- exkurze žáků 2. třídy 

Velký svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic 

- projekt NatTech 

ZOO Ostrava: 

- přírodopisné soutěže 

Střední školy Opava: 

- programy pro žáky 8. a 9. ročníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podklady pro výroční zprávu zpracovala: zástupkyně ředitelky školy Mgr. Lenka Běláková  

 

 

Zprávu o hospodaření školy v roce 2014 zpracovala:     ekonomka školy  Petra Faiková 

 

 

Výroční zprávu vyhotovila:                               ředitelka školy  Mgr. Ivana Kobzová 

  

                                                                         

 

V Sudicích dne 6. 10. 2015 

 

Školskou radou schváleno dne 3. 11. 2015                   

 

Adresáti výroční zprávy:           členové školské rady, 

 

      zřizovatel školy: Obec Sudice,  

Náměstí P. Arnošta Jureczky13,  

747 25  Sudice 

 
 

 



 

 

Obrazová příloha výroční zprávy 2014/2015 

 

 

 
 

 
 

Nový školní rok 2014/2015 byl v Sudicích zahájen oslavou 40. výročí školy 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nově rekonstruované šatny v základní škole 

 

 



 

 

 

 
 

Vystoupení mladých herců ze Sudic na mezinárodní soutěži - Krzanowice 2014 

 

 

 

 

 

 
 

Pěvecká soutěž Hlučínský slavíček a naši úspěšní reprezentanti  

(1. místo - Dominik Hluchník z 2. třídy) 

 

 

 



 

 

  
 

Informa 2014 - prezentační výstavy středních škol okresu Opava 

 

 

Halloweenská párty v režii žáků 8. a 9. třídy   

 

   
           

            Žáci 9. třídy zorganizovali na naší škole Mikulášskou nadílku. 



 

 

 
 

Badatelsky orientované vyučování v nové učebně fyziky, chemie a přírodopisu 

 

 

        

 
 

Vánoční představení dětí ZŠ a MŠ Sudice a Vánoční jarmark 2014 

 

 



 

 

 

 
 

Tradiční oblíbená akce STROMu a ZŠ - dětský maškarní ples. 
 

 

 

 

 

 
 

Lenka Hanuschová  první v okrese  Opava v soutěži v anglickém jazyce. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Den Země - žáci naší školy pracovali v terénu na zušlechtění prostředí  obcí Sudice, 

Rohov a Třebom 

 

 

 

 

 

 
 

Vystoupení pro maminky ke Dni matek 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Zborovský závod branné zdatnosti – pro všechny nezapomenutelný zážitek  

 

 

 

 

 

 
 

Anglie 2015 - zájezd žáků 2. stupně do Londýna a Oxfordu 

 

 



 

 

 

 

 
 

Atletický pětiboj v Chuchelné 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 

 

Celková dotace poskytnutá od MŠMT byla   6 979 450,00 Kč 
 

V tom: 
na platy 

pedagog. zam. 3 868 977,00 Kč 
 

 nepedagog.za
m. 1 085 023,00 Kč 

 

  
 

 ÚZ 33 051  7 778,00 Kč 
 

 ÚZ 33 052  25 296,00 Kč 
 

 
OON 

zam. MŠ 36 790,00 Kč 
 

 

zam. ZŠ 37 210,00 Kč    
 

     

  
zákonné 
odvody 1 681 309,77 Kč 

 

  zákonné odvody ÚZ 
 

  33 051 2 644,52 Kč 
 

  zákonné odvody ÚZ 
 

 orientační 33 052 8 600,73 Kč 
 

 

příděl do FKSP 49 606,25 Kč 
 

 ukazatelé 
 

  příděl do FKSP ÚZ 
 

  33 051 77,78 Kč 
 

  příděl do FKSP ÚZ 
 

  33 052 252,96 Kč 
 

     

 
ONIV 

přímé náklady 166 458,99 Kč 
 

 nemocenské 6 625,00 Kč    
 

    

 Celkem ONIV 173 083,99 Kč 
 

 ÚZ 33 047 rozvoj pro CJ 2 800,00 Kč 
 

Celkem vyčerpáno:   6 979 450,00 Kč 
 

2. Celková dotace z EU - projekt "Modernizace    
 

učebny, chemie a přírodopisu 2014" - návrh   826 948,19 Kč 
 

K 31. 12. 2014 poskytnuto   0,00 Kč 
 

     

Vyčerpáno k 31. 12. 2014   818 566,00 Kč 
 

Zůstatek   8 382,19 Kč 
 

2. Celková dotace z EU - projekt "Chytří 
pomocníci    

 

aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně 2014" 
-    

 

návrh   581 685,28 Kč 
 

K 31. 12. 2014 poskytnuto   378 095,93 Kč 
 

     

Vyčerpáno k 31. 12. 2014   50 214,43 Kč 
 

Zůstatek   531 470,85 Kč 
 



 

   

 

 

Celková dotace poskytnutá od zřizovatele činila 1 786 900,00 Kč 

Příjmy z hospodářské činnosti  

(pronájem tělocvičny, kroužky, stravné cizí strávníci,  

tenisová škola 251 423,43 Kč 

Spotřeba energií; plyn, elektřina, voda 586 960,86 Kč 

Ostatní příjmy  

(stravné děti ZŠ, MŠ + zam. ZŠ Sudice,  

školné MŠ, ŠD, úroky, ostatní) 765 856,47 Kč 

 Příjmy celkem 10 353 688,78 Kč 

Výdaje na provoz 10 136 909,51 Kč 

Výdaje na provoz z hospodářské činnosti 193 361,13 Kč 
  

Hospodářský výsledek 23 418,14 Kč 

 

K 31. 12. 2014 byl zůstatek na běžném účtu 1.245.170,00 Kč v pokladně 11.868,- 
 
V této částce jsou prostředky na mzdy a odvody za měsíc prosinec, které 
budou vyplaceny v lednu 2015 v částce 729.338,81 

 
4. Majetek  
Stavy na majetkových účtech   

08 - NIM od 1.000,- do 60.000,- / - software 122 579,52 Kč 

02 - HIM od 40.000.- / - solární panely 200 000,00 Kč 

01 - HIM od 40.000.- / - Stupínek "MUČ F, Ch, Př" 206 984,58 Kč 

08 - DHIM 1,- do 40.000,- / - vybavení školy 1 781 040,82 Kč 

08 - DHIM 1,- do 40.000,- / - vybavení školy "MUČ F, Ch, Př" 597 381,42 Kč 

 

5. Hospodaření FKSP   

Stav účtu k 1. 1. 2014 73 598,93 Kč 

Zůstatek 55 095,34 Kč 

 Zůstatek na účtu FKSP k 31. 12. 2014 činí 57.314,93. Hospodaření probíhalo   

na základě interních pravidel a vyhlášky FKSP. Z FKSP bylo přispíváno 5,- Kč/ oběd   

zaměstnancům organizace. Další výdaje schvaluje ředitel školy na návrh   

Odborové organizace nebo zaměstnanců.   

 6. Fond FKSP   

Stav účtu k 1. 1. 2014 73 598,93 Kč 

tvorba fondu   

Příspěvek 1% z hrubých mezd 52 484,16 Kč 

         



 

   

 

 

 

 
Zaokrouhlení odvodu z hrubých mezd 6,25 Kč 

Splátka půjčky zaměstnanců 7 000,00 Kč 

Vklad zaměstnanců doplatky za dary 8 454,00 Kč 

Vklad zaměstnanců na vánoční večírek 1 100,00 Kč 
  

Celkem tvorba fondu 69 044,41 Kč 

 

 čerpání fondu   

Příspěvek na stravné 19 310,00 Kč 

Příspěvek na soukromé životní pojištění 14 000,00 Kč 

Akce Den učitelů 8 500,00 Kč 

Akce Vánoční večírek 7 500,00 Kč 

Poskytnutá půjčka zaměstnancům 10 000,00 Kč 

Čerpání fondu – masáže + vstupenky na bazén 6 998,00 Kč 

Čerpání fondu -dary zaměstnancům 11 000,00 Kč 

Úhrady fa za poskytnuté dary 8 454,00 Kč 

Nákup DDHIM z fondu 1 786,00 Kč 
  

Celkem čerpání fondu 87 548,00 Kč 

 Zůstatek k 31. 12. 2014 55 095,34 Kč 
   

 

7. Fond rezervní   

PZ k 1. 1. 2014 - 413/100 tvořený ze zlepš. výsledku 193 596,48 Kč 

PZ k 1. 1. 2014 - 414/300 rezervní fond 42 814,00 Kč 
  

 236 410,48 Kč 

Zlepšený výsledek hospodaření 920,49 Kč 

Vrácení ztráty z hlavní činnosti na doporučení   

Ing. Turoně daň. poradce 19 000,00 Kč 

Peněžní dary účelové 60 726,00 Kč 
  

Celkem tvorba fondu: 80 646,49 Kč 

 Čerpání fondu:   

Čerpání účelové dary 57 466,00 Kč 

Úhrada sankcí 500,00 Kč 

Ostatní čerpání 0,00 Kč 
  

Celkem čerpání fondu: 57 966,00 Kč 

KZ k 31. 12. 2014 259 090,97 Kč 
   

   

8. Fond investiční   

PZ - k 1. 1. 2014 110 126,03 Kč 

Tvorba fondu:   

Odpisy DHIM (TZ Stupínek) 2 199,00 Kč 



 
  

 

 

Pořízení HIM (TZ Stupínek) 206 984,58 Kč 
  

Celkem tvorba fondu: 209 183,58 Kč 

Čerpání fondu:   

Rozpuštění tvorby IF 206 984,58 Kč 
  

Celkem čerpání fondu: 206 984,58 Kč 
  
KZ k 31. 12. 2014 112 325,03 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 


