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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 127 žáků v 9 třídách.  

1. – 5. ročník:   5 tříd    72 žáků  

6. – 9. ročník:   4 třídy  55 žáků  

 

Mateřská škola – zapsáno 28 dětí ve dvou odděleních.  

  

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, zpravidla 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 naplněny dvě třídy v celkovém počtu 23 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.  
  

Ve škole se povinně vyučují cizí jazyky – výuka anglického jazyka již od 1. třídy probíhala již 

třetím rokem. Ve školním roce 2015/2016 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 2015/ 2016 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 (učebna fyziky, 

chemie a přírodopisu a počítačová učebna, dále cvičná kuchyně a jídelna, tělocvična, výtvarná 

učebna, učebna dějepisu a angličtiny, zrekonstruovaná a nově vybavená školní dílna) 

 

 

Ze zájmových předmětů nabídla škola v roce 2015/2016 žákům: 

o počítačový kroužek 

o pohybově-taneční kroužek 

o tenisový kroužek Tenisák 

o sportovní hry 

o kroužek hry na klavír 

o kroužek hry na flétnu (pro začátečníky i pokročilé) 

o novinářský kroužek 

o turisticko-přírodovědný kroužek 

o angličtina pro MŠ 

o kreslíme a vyrábíme 

 

 

 

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. Lenka Běláková, ZŘŠ 11 Učitelství pro 2. st. ZŠ a UŠ 

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

4. Mgr. Jaroslava Ratajová 20 Učitelství pro 1. st. ZŠ 

5. Mgr. Kateřina Hrubá 22 Učitelství pro 1. st. ZŠ 

Učitelství pro 2. st. ZŠ 

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

7. Mgr., Bc. Monika Kajsíková 18 Učitelství pro 1. st. ZŠ 

8. Mgr. Anna Černohorská  6 Učitelství pro 2. st. ZŠ  

9. Mgr. Veronika Chovancová 20 Magisterské studium matematiky 

10. Mgr. Hana van der Laan 18 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 

 Hana Bolacká 25 Gymnázium 

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 



 

 

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 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16   

                9 9 125 127 14 14   

 

 

 

 

Zápis do prvního ročníku  
 

27. ledna a 3. února proběhl zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2016/2017.  

 

Počty zapsaných a zařazených žáků 

 

Školní rok 2016/2017 

Zapsáni do 1. třídy 
Počet žádostí 

o odklad 

1. 9. 2016 nastoupilo  

do 1. třídy 

16 0 16 

 

 

 

 

 

 

Pořadové 

číslo PP 
Pracovní zařazení, funkce 

1. Pekárková Vladimíra, hospodářka, 

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 



 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
a) Prospěch žáků na základní škole za I. pololetí šk. roku 2015/2016 

Ročník 

Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 9 9 0 0 

2. 21 20 1 0 

3. 14 12 2 0 

4. 11 8 3 0 

5. 16 11 5 0 

Celkem za 1. st. 71 60 11 0 

6. 17 8 8 1 

7. 17 4 12 1 

8. 10 9 1 0 

9. 11 8 3 0 

Celkem za 2. st. 55 29 24 2 

 

 

        b)  Prospěch žáků na základní škole za II. pololetí šk. roku 2015/2016 

Ročník 

Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 9 9 0 0 

2. 21 20 1 0 

3. 15 9 6 0 

4. 11 6 5 0 

5. 16 11 5 0 

Celkem za 1. st. 72 55 17 0 

6. 17 8 9 0 

7. 17 3 12 1 

8. 10 8 2 0 

9. 11 8 3 0 

Celkem za 2. st. 55 27 26 1 

 

 

c)  Hodnocení chování, pochvaly a kázeňská opatření: 

Stupeň chování 

 I. pololetí šk. 

roku 2015/2016 

II. pololetí šk. 

roku 2015/2016 

2. 0 0 

3. 0 0 

důtka ředitele školy 0 1 

důtka třídního učitele 4 5 

napomenutí třídního učitele 3 5 

pochvala ředitele 0 3 

pochvala třídního učitele 42 48 

 

 



 
      d) Počty zameškaných vyučovacích hodin  

  omluvených neomluvených 

  celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka 

I. pololetí 3 838 30,46 62 0,49 

II. pololetí 7 327 57,69 7 0,06 

Celkem školní rok      11 165 88,15 69 0,55 

 
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. Neomluvená absence byla řešena rovněž s OSPOD Kravaře. Průměrná omluvená 

absence zaznamenala oproti loňskému školnímu roku mírný nárůst (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 

 
7 

Střední vzdělání s výučním listem 

 
2 

Neumístěno 

 
0 

Počet žáků 9. tříd celkem 

 
11 

 

 
 

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 6 064 kg. Hodně pomohli 

také rodiče, ceníme si jejich velmi aktivního přístupu. 

 



Sběr plastových víček – sběrem jsme podpořili rodinu z Bolatic, která získává prodejem víček 

peníze na léčbu své dcery. 

Zdravá pětka pro 1. - 9. ročník – výchova ke správné výživě dětí a mládeže  

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

ochrany a ochrany obyvatelstva 

Ekoškola – mezinárodní vzdělávací program. Jeho hlavním cílem je, aby žáci snižovali 

ekologický dopad své školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole 

a jejím okolí. V rámci EKOŠKOLY vznikl ve škole EKOTÝM. 

 

Krátkodobé projekty: 

Záložka do knihy: Moudrost ukrytá v knihách – projekt k navázání kontaktu mezi českými 

a slovenskými školami, podporuje čtenářskou gramotnost. Realizace září až říjen 2015. 

Den stromů – celoškolní projekt, jedním z hlavních úkolů bylo naučit se rozpoznat jednotlivé 

druhy stromů podle tvarů listů, tvorba myšlenkové mapy na téma stromy, výroba plakátu 

s určeným stromem a mandaly z přírodnin. 

Projekt školní družiny – celoroční projekt, kdy žáci prováděli v každém měsíci školního roku 

2015/2016 různé aktivity, tematicky spjaté s daným měsícem. V rámci tohoto projektu si žáci 

vytvořili úžasné portfolio. 

 
 

 

7) Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 
 

 

Bludiště. Účast školy v televizní soutěži. Natáčení se konalo 29. března 2016 v ČT v Ostravě. 

Naši školu reprezentovali čtyři soutěží z 8. třídy - Lenka Hanuschová – kapitánka, Dominika 

Strnisková, Jan Lasák, Marek Pekárek pod vedením p. učitele O. Pekárka. Napoprvé naši 

soutěžící sice do dalšího kola nepostoupili, ale vůbec je to neodradilo a nabyté zkušenosti 

chtějí zúročit svou účastí znovu v příštím školním roce. 

 

Oslava 71. výročí konce 2. světové války a osvobození obce. Dne 15. dubna 2016 jsme si 

u Památníku osvobození u obce Sudice připomněli den, kdy příslušníci 1. československé 

samostatné tankové brigády v roce 1945 překročili hranice Československa. Pietního aktu se 

zúčastnili významní představitelé státní správy a samosprávy, Armády České republiky, 

diplomatických sborů i váleční veteráni. Akci podpořila čestná jednotka a vojenská hudba 

Olomouc. Pěvecký sbor žáků naší školy svým krátkým vystoupením rovněž 

přispěl  k důstojné a slavnostní atmosféře těchto oslav. 

 

Exkurze do EKO -  Chlebičov a Návštěva muzea Slezský venkov v Holasovicích 

V rámci projektu obce Rohov „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje 

2016“  se v květnu žáci naší školy zúčastnili dvou zajímavých akcí. Pro 7. -  9. třídu byla 

uspořádána exkurze na skládku komunálního odpadu v Chlebičově, která patří firmě Marius 

Pedersen. Po skládce  byli provedeni zaměstnancem firmy, který  žáky seznámil s postupem 

recyklace odpadu, mohli vidět vnitřní vybavení a také zaměstnance při práci, nakonec  

zodpověděl všechny otázky ohledně recyklace. 

Žáci 4. - 6. třídy  zase  navštívili vesnické muzeum v Holasovicích. Stylově modernizovaným 

areálem naše dvě skupiny prováděli velice příjemní průvodci, kteří ochotně odpovídali 

na všechny zvídavé otázky našich žáků. Nejvíce děti nadchly prvorepublikové školní lavice 

a kuchyňské potřeby.  

 



Společné setkání ve škole v Kietrzu. Závěrečné setkání a ukončení projektu „Hostinec 

přátelství“ proběhlo v „Szkołe podstawowej im. Jana Pawła II w Kietrzu“. Společného setkání 

s polskými vrstevníky se ve středu 1. června 2016 zúčastnilo 17 žáků naší VI. třídy společně 

s třídním učitelem Mgr. Ondřejem Pekárkem a  ředitelkou školy Mgr. Ivanou Kobzovou. Naši 

polští přátelé byli pozorní hostitelé, čekal nás bohatý program, tančilo se, zpívalo, sportovalo 

a na závěr dokonce grilovalo. Společná fotografie pak  udělala definitivní tečku za celým 

projektem.  

 

 

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. 2015 Slavnostní zahájení školního roku, první zvonění pro žáky 1. třídy 

04. 09. 2015 Fotografování 1. třídy 

09. 09. 2015 Divadélko Smíšek – „Jak neuměl Honza do pěti napočítat“ (pro žáky 1., 2. tř.) 

23. 09. 2015 Ekologická přednáška – „Dýchejme čistý vzduch“ (pro žáky 2. stupně) 

17. 09. 2015 Den v přírodě ZŠ a MŠ 

 

08. 10. 2015 „Nebezpečí šikany“ – beseda o nebezpečí a prevenci šikany ve škole (pro 4. – 9. 

třídu) 

20. 10. 2015 „S větrem v zádech,“ drakiáda – projektový den ŠD 

27. 10. 2015 Den stromů - výroba plakátu s určeným stromem a mandaly z přírodnin 

říjen 2015  Záložka do knihy: Moudrost ukrytá v knihách - projekt k podpoře čtenářské 

gramotnosti 

říjen 2015    Výstavka „Podzimníčků, vydlabaných dýní“ 

 

02. - 05. 11. 2015 SCIO testy 9. ročník 

04. 11. 2015 Informa 2015 Opava – 9. ročník 

12. 11. 2015 Hasík (2. a 6. třída) 

13. 11. 2015 Halloweenská party 

19. 11. 2015 Hasík (2. a 6. třída) 

18. 11. 2015 Zruční žáci 

 

01. 12. 2015 Návštěva solné jeskyně v Bolaticích (1. třída) 

03. 12. 2015 „Nebe versus Peklo“ – projektový den ŠD 

04. 12. 2015 Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ 

06. 12. 2015 Vítání občánků v Rohově (vystoupení vybraných žáků) 

07. 12. 2015 Představení v angličtině – „Peter Black“ (8. a 9. ročník) 

10. 12. 2015 Konzultace k programu EKOŠKOLA 

10. – 11. 12. 2015 Vánoční dílničky (2. stupeň) 

13. 12. 2015 Vánoční jarmark 

17. 12. 2015 Vánoční nadílka v ŠD 

18. 12. 2015 Vánoční besídka (1. – 9. ročník) 

19. 12. 2015 Rohovský Karmáš (vystoupení žáků ZŠ) 

 



05. 01. 2016 Návštěva kostela v Sudicích, prohlídka betlému (1. a 2. třída) 

16. 01. 2016 Maškarní ples STROM 

19. 01. 2016 Divadelní představení v Opavě (9. ročník) 

20. 01. 2016 Návštěva  MŠ Rohov v Sudické ZŠ a MŠ 

21. 01. 2016 Den otevřených dveří ZŠ a MŠ 

21. 01. 2016 „Zimní radovánky“ – projektový den ŠD 

25. 01. 2016 Za Kašpárkem do muzea aneb domácí loutková divadla (1. a 2. třída) 

27. 01. a 03. 02. 2016 Zápis do 1. třídy 

01. 02. 2016 Maškarní ples v ŠD 

01. – 05. 02. 2016 Lyžařský výcvikový kurz v Jeseníkách (žáci 2. stupně) 

08. 02. 2016 Zahájení Plaveckého výcviku žáků 2. – 4. třídy 

 

11. 02. 2016 Zdravá pětka (1. a 2. třída) 

12. 02. 2016 „Den lásky“ – projektový den ŠD 

26. 02. 2016 Piškvorkový turnaj v ŠD 

 

02. 03. 2016 Zdravá pětka (3. – 6. třída) 

03. 03. 2016 Zdravá pětka (7. – 9. třída) 

03. 03. 2016 Návštěva knihovny Petra Bezruče v Opavě (6. třída) 

03. 03. 2016 Kniha – povídání o přečtených knížkách (žáci 2. třídy) 

07. 03. 2016 Sportovní odpoledne v Háji ve Slezsku (žáci 1. třídy) 

10. 03. 2016 Družina hledá superstar 

11. 03. 2016 Divadelní představení „Probuzení jara“ (1., 2. třída) 

17. 03. 2016 Návštěva knihovny Petra Bezruče v Opavě (8. a 9. třída) 

18. 03. 2016 „Živé člověče nezlob se“ v ŠD 

18. 03. 2016 Vítání občánků v Sudicích (vystoupení vybraných žáků) 

21. 03. 2016 Ponožkový den – projektový den ŠD 

31. 03. 2016 Návštěva knihovny Petra Bezruče v Opavě (7. třída) 

březen 2016 Výstavka nejkrásnějších velikonočních dekorací 

 

05. 04. 2016 Ochutnávka exotického ovoce a zeleniny v rámci projektu „Ovoce do škol“ (žáci 

1. stupně) 

07. 04. 2016 Pexesový turnaj (1., 2. třída) 

15. 04. 2016 Oslava výročí konce 2. sv. války a osvobození obce u tanku 

15. 04 2016 Přijímací zkoušky na SŠ 

20. 04. 2016 Zvířátka ve škole  

22. 04. 2016 Den Země 

26. 04. 2016 Návštěva a prohlídka Planetária v Ostravě – program „Čokoládová planeta“ (1., 

2. třída) 

 

02. 05. 2016 Exkurze EKO Chlebičov (žáci 2. stupně) 

04. 05. 2016 Návštěva a prohlídka Planetária v Ostravě (3., 4., 5. třída) 

10. 05. 2016 Návštěva měřidla čistoty ovzduší u ČOV 

11. 05. 2016 Návštěva Slezského zemského muzea v Opavě (žáci 3. třídy) 

05. 05. 2016 „Moje maminka“ – projektový den ŠD 

10. 05. 2016 Vystoupení ke Dni matek 

13. 05. 2016 Divadelní představení „Limonádový Joe“ v Opavě (žáci 2. stupně) 

17. 05. a 24. 05. 2016 Adaptační hodiny pro budoucí prvňáčky 

18. 05. 2016 Výlet 4. třída (Opava) 

19. 05. 2016 Výlet 6., 7., 8. třídy (Ostrava) 



19. – 21. 05. 2016 Výlet 9. třída (Praha) 

24. 05. 2016 Dopravní hřiště v Malých Hošticích (žáci 4., 5. třídy) 

27. 05. 2016 Focení tříd 

30. 05. 2016 „Nebezpečí kyberšikany“ – přednáška o nebezpečí a prevenci kyberšikany (4. – 

9. ročník) 

31. 05. 2016 Výlet 5. třída (Ostrava) 

 

01. 06. 2016 Výlet 1., 2., 3. třídy (Štramberk) 

01. 06. 2016 Návštěva polské školy v Kietrzu (žáci 6. třídy) 

02. 06. 2016 Beseda s Policií ČR o občanské odpovědnosti a trestní činnosti dětí a mládeže  

04. 06. 2016 Den dětí v Sudicích STROM 

11. 06. 2016 Den dětí v Třebomi - taneční vystoupení ŠD 

17. 06. 2016 „Kouzelná noc aneb … Pojď s námi do pohádek“ – projekt ŠD 

19. 06. 2016 Posezení seniorů v Rohově – vystoupení žáků ZŠ, ŠD 

20. 06. 2016 Návštěva knihovny v Sudicích (2. třída) 

22. 06. 2016 Exkurze v Muzeu Slezský venkov Holasovice (4., 5., 6. třída) 

23. 06. 2016 Sportovní den ZŠ a MŠ 

24. 06. 2016 Cvičný požární poplach 

26. 06. 2016 Sudický odpust - taneční vystoupení dětí MŠ a ŠD 

28. 06. 2016 Bezpečnostně – branný závod ZŠ 

30. 06. 2016 Slavnostní ukončení školního roku 2015/2016 

30. 06. 2016 Slavnostní rozloučení žáků 9. třídy na Obecním úřadě v Sudicích 

 

 

 

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.  

24. 09. 2015 Velká cena malých zoologů v ZOO Ostrava (7 žáků z 4. a 5. ročníku, umístění: 

34. místo ze zúčastněných 72 družstev) 

 

14. 10. 2015 Přírodovědný klokan 2015 (školní kolo) 

 

04. 11. 2015 Školská futsalová liga v Městě Albrechtice (vybraní žáci) 

12. 11. 2015 Soutěž mladých zoologů v ZOO Ostrava (žáci 8. třídy) 

13. 11. 2015 Florbalový turnaj Think Blue Cup 2015 v Bolaticích (vybraní žáci) 

19. 11.2015 Pěvecká soutěž Hlučínský slavíček (žáci 1. a 2. třídy) 

 

03. 12. 2015 Biologická olympiáda (školní kolo) 

16. 12. 2015 Vánoční florbalový turnaj (1., 2., 3. ročník)  

17. 12. 2015 Vánoční florbalový turnaj (4. a 5. ročník) 

 

21. 01. 2016 Školní kolo recitační soutěže (1. - 8. třída) 

 

08. 02. 2016 Olympiáda v českém jazyce v Opavě (A. Lampa) 

11. 02. 2016 Soutěž v anglickém jazyce 8. a 9. tříd v Opavě (D. Šušolík – 2. místo) 

24. 02. 2016 Okresní kolo recitační soutěže v Kravařích 

25. 02 2016 Soutěž v anglickém jazyce 7. třída v Opavě (G. Wagnerová – 15. místo) 



 

18. 03. 2016 Matematický klokan – školní kolo 

V kategorii Cvrček se na 1. místě umístil Martin Komárek, na 2. místě Dominik Hluchník a 3. 

byl Maxmilián slanina. V kategorii Klokánek byl na 1. místě Jan Nevřela1, na 2. místě Ester 

Mrvová a 3. byl Oliver Hartmann. V kategorii Benjamín byl na 1. místě Tomáš Boček, na 2. 

místě Jiří Kretek a 3. byl Vojtěch Kryštof. V kategorii Kadet byl na 1. místě Jan Lasák, na 2. 

a 3. místě Marek Pekárek a Jan Havlena. Přičemž absolutním vítězem na naší škole je Jan 

Nevřela1 z 5. třídy s 85 body. 

09. 03. 2016 Florbalový turnaj Street Hockey v Oldřišově (vybraní žáci) 

29. 03. 2016 Televizní soutěž Bludiště (žáci 8. třídy) 

 

01. 04. 2016 Školní kolo Pythagoriády (6., 7., 8. ročník) 

  05. 04. 2016 Okresní kolo Matematické olympiády (J. Lasák – úspěšný řešitel – 25. místo, 

M. Pekárek 28.-33. místo z 37, žáci 8. ročníku) 

13. 04. 2016 Biologická olympiáda – okresní kolo kategorie C v Opavě (T. Pačková) 

21. 04. 2016 Biologická olympiáda – okresní kolo kategorie D v Opavě (K. Michalíková, 

G. Wagnerová) 

29. 04. 2016 Štafetový pohár v Opavě (vybraní žáci) 

29. 04. 2016 Fotbalový turnaj Mc Donald´s cup v Kobeřicích (vybraní žáci)  

 

25. 05. 2016 Pythagoriáda 8. ročníku v Opavě (J. Lasák – úspěšný řešitel, obsadil 11. – 18. 

místo z 46) 

 

21. 06. 2016 vyhlášení výsledků celoroční školní matematické soutěže „O matematický 

grál“ – umístění:  

I. kategorie (1. třída): 

1. místo – Eliška Halfarová, Vojtěch Chovanec, Michal Mrva  

II. kategorie (2., 3. třída): 

1. místo – Tereza Hluchníková (3. třída) 

III. kategorie (4., 5. třída): 

1. místo – Jan van der Laan (4. třída) 

 

 

 

 

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 v době konzultací nebo v době, kdy si domluví 

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

9. ročníku během návštěvy „Informy 2015“ v Opavě. Tato akce, která se konala 4. 11. 2015,  

je určena žákům vycházejícím ze základních škol za účelem získání přehledu  o možnostech 

studia v okrese Opava i kraji. 

Prezentace některých opavských středních škol také probíhají přímo u nás na škole. Tyto 

prezentace mají charakter besedy. Minulý školní rok jsme na naší škole přivítali zástupce 

Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické v Opavě; Masarykovy střední školy 



zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě; Střední průmyslové školy stavební v Opavě; 

Soukromé střední školy podnikatelské, s.r.o. v Opavě; Střední školy hotelnictví a služeb 

a Vyšší odborné školy v Opavě a také zástupce Středního odborného učiliště stavebního 

v Opavě. Besedy probíhaly od října 2015 do ledna 2016.  

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 v Opavě.  

 

Vývojové poruchy učení:                                              17 žáků 

V evidenci výchovného poradce bylo celkem:             17 žáků 

 

 

 

 

Důvody:   

o vzdělávací potíže mající jinou příčinu než SPU                      0 žáků 

o žáci s poruchami učení (SPU)                                                 17 žáků 

o 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.  

 

 

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 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 

o Odbor sociálních věcí v Kravařích 

o Policie ČR – Obvodní oddělení Kravaře 

o Pedagogicko-psychologická poradna v Opavě 

o Speciálně pedagogické centrum v Opavě 

o Poradna pro primární prevenci v Ostravě 

o Probační a mediační služba v Opavě 

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. 

 

Školní rok 2015/2016 se také nesl ve znamení snahy o výrazné zlepšení systému prevence  

na naší škole formou pravidelných přednášek či besed. V této souvislosti jsme zahájili 

spolupráci s Poradnou pro primární prevenci v Ostravě, konkrétně s jejím ředitelem Tomášem 

Veličkou. Pod jeho vedením se na naší škole uskutečnily dvě zajímavé besedy – 8. 10. 2015 

naši žáci besedovali na téma nebezpečí šikany a 30. 5. 2016 na téma nebezpečí kyberšikany. 

V červnu se pak žáci 8. a 9. třídy zúčastnili přednášky na téma občanské odpovědnosti 

a trestné činnosti děti a mládeže, kterou jsme u nás na škole uspořádali za pomoci Odboru 

sociálních věcí v Kravařích a Probační a mediační služby v Opavě.  

 

 

Zkušenosti s integrací a začleňováním dětí se zdravotním postižením a zdravotním 

znevýhodněním 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 2015 do června 2016 - Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 

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

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

univerzity v Opavě) – 1 pedagogický pracovník 

Od září 2015 do února 2016  – 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. Průběžné vzdělávání bylo zaměřeno na aktuální teoretické a praktické 

otázky související s procesem vzdělávání a výchovy.  Obsahem průběžného vzdělávání byly 

zejména nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie 

výchovy, obecné didaktiky, oborových didaktik, prevence sociálně patologických jevů 

a bezpečnosti a ochrany zdraví. Délka trvání vzdělávacího programu průběžného vzdělávání 

činila nejméně 4 vyučovací hodiny. 

  

16. 9. 2015  Předškolní vzdělávání z pohledu České školní inspekce (KVIC) – ředitelka školy 

17. – 18. 9. 2015  Finský model inkluze v akcentu české vzdělávací soustavy (Univerzita J.E. 

Purkyně v Ústí nad Labem) – ředitelka školy 

13. 10. 2015 Angličtina hrou (KVIC) – 1 pedagogický pracovník 

14. 10. 2015 Dítě s poruchami autistického spektra v běžné MŠ (NIDV) – 1 pedagogický 

pracovník MŠ 

12. 11. 2015 Specifika práce s romskou rodinou (VCVS ČR) – ředitelka školy 

16. 11. 2015 a 23. 2. 2016 Metody práce se skupinou (KVIC) – 13 pedagogických pracovníků 

19. 11. 2015 Tvoříme ze dřeva (KVIC) – 1 pedagogický pracovník 

20. 11. 2015 Práce s technickými materiály (KVIC) – 1 pedagogický pracovník 

1. 12. 2015  FKSP a závodní stravování (RESK education) – ředitelka školy 

2. 12. 2015 Metodická poradna  (KVIC) – 1 pedagogický pracovník ŠD 

7. 1. 2016  Jak připravit zápis do 1. třídy (KVIC) – 1 pedagogický pracovník 

8. – 12. 2. 2016 Zdravotník zotavovacích akcí (KVIC) – 1 pedagogický pracovník 

1. 3. 2016  Přirozený rozvoj řeči u dětí  (KVIC) – 1 pedagogický pracovník MŠ 

2. 3. 2016  Prvky muzikofiletiky při práci v MŠ  (KVIC) – 1 pedagogický pracovník MŠ 

16. 3. 2016  Čtení a psaní v 1. třídě – postupně a prakticky  (KVIC) – 1 ped.  pracovník  

24. 3. 2016  Řízení mateřské školy (ZŘETEL) – ředitelka školy 

31. 3. 2016  Metoda Hejného v matematice na 2. stupni ZŠ (H-mat, o.p.s.) – 1 ped. pracovník  



5. 4. – 6. 4. 2016  Jak Ti mohu pomoci se čtením a psaním  (KVIC) – 1 ped. pracovník 

12. 4. 2016  Vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných dle novely ŠZ a vyhlášky č. 27/2016 Sb.  

(Comenius Agency) – ředitelka školy 

28. 4. 2016  Právní vědomí pedagogických pracovníků (PREVALIS) – ředitelka školy 

12. 5. 2016  Práce s diferencovanou třídou (EDUPRAXE) – 1 pedagogický pracovník 

23. 5. 2016  Finanční gramotnost na ZŠ (PSV Invest s.r.o.) – 1 pedagogický pracovník 

25. 5. 2016  Autismus ve školní praxi  (KVIC) – 1 pedagogický  pracovník  

9. 3. a 25. 5. 2016 Projekty v zájmovém vzdělávání   (KVIC) – 1 pedagogický  pracovník ŠD 

 

 

 

11) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

a dalšími institucemi  
 

Česká školní inspekce:          3. 2.  2016 

 

Předmětem inspekční činnosti bylo:  

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona, ve znění účinném 

v kontrolovaném období, která se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, 

se zaměřením na organizaci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání. 

 

Inspekční činnost byla na škole realizována s následujícím závěrem: 

 
1 Kontrola stanovení místa a doby zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání 

ředitelem školy podle § 46 odst. 1 za podmínek stanovených v § 36 odst. 4 školského 
zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období  

 
Ředitelka školy stanovila místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, 
a to v místě poskytovaného vzdělávání základní školy na dny 27. ledna 2016 od 13:30 
do 17:00 hodin a 3. února 2016 od 12:00 do 15:00 hodin. Oznámila to způsobem v místě 
obvyklým (internetové stránky školy, vstupní dveře budovy školy, budovy mateřských 
škol, obecní zpravodaj).  

 
Nebylo zjištěno porušení právního předpisu.  

 
2 Kontrola informování zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní 

docházky základní školou podle § 37 odst. 2 školského zákona, ve znění účinném 
v kontrolovaném období  

 
Při zápisu do prvního ročníku základní škola informovala zákonné zástupce dětí 
o možnosti odkladu povinné školní docházky v souladu s výše uvedeným ustanovením 
školského zákona. 

 
Nebylo zjištěno porušení právního předpisu. 

 

       

Kontrola Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě :                  9. 9. 2015  

 

Předmět kontroly:  

plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 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, kterým se stanoví obecné zásady 



a požadavky potravinového práva, (dále jen nařízení č. 178/2002), nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 

(dále jen nařízení č. 1169/20011), 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, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., (dále jen 

vyhláška č. 137/2004 Sb.), zákona č. 110/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon č. 110/1997 Sb.), §3a 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 §3a zákona č. 120/2002 Sb.). 

 

místo kontroly: školní jídelna 

Nedostatky zjištěné při realizaci kontroly: 

poškozený a oprýskaný nátěr povrchu regálů na  hrnce a pekáče – závada odstraněna. 

 

 

 

Prověrka nezávislého auditora o hospodaření  v příspěvkové organizaci:        duben 2016                            

 

Cílem  prověrky bylo zjistit: 

- zda má PO vytvořeny podmínky pro správné, úplné a průkazné vedení účetnictví v souladu   

  se zákonem 563/91 Sb. o účetnictví, vyhláškou 410/2009 Sb. a příslušnými Českými   

  účetními standardy platnými v r. 2015, 

- zda PO v roce 2015 účtovala o přijatých transferech v souladu s ČÚS 703 

- zda účetnictví splňuje kritéria úplnosti a průkaznosti 

 

Závěr kontroly: 

- PO správně účtovala o dotaci přijaté z RRR soudržnosti Moravskoslezsko na akci 

„Modernizace učebny fyziky, chemie a přírodopisu“ 

- PO správně rozdělila výdaje projektu a správně zachytila majetek na majetkových účtech 

- Správně zachytila investiční transfer a stanovila transferový podíl v souladu s ČÚS 708 

- PO má vytvořeny předpoklady ke správnému, úplnému a průkaznému vedení účetnictví, 

doporučeno přijmout některá opatření, tak aby PO splnila všechny požadavky stanovené 

příslušnými předpisy upravující účetnictví vybraných účetních jednotek  

 

 

12) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 
 

 „Zruční žáci“ - projekt, který probíhal od října do prosince roku 2015, byl zaměřený 

na výuku dílen a obnášel nákup dílenského vybavení a nářadí, školení učitele i realizaci 

konkrétního výrobku. Díky projektu se podařilo nejen obnovit zastaralé a nefunkční vybavení, 

ale rovněž dovybavit školní dílnu novým a moderním nářadím. Projekt byl podpořen 

z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), celková přidělená 

dotace a výdaje projektu činí 212 481,00 Kč. 

 

 

 



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

Obecní úřad  Sudice – zřizovatel školy 

o spolupráce při organizaci Dne Země  

o kulturní akce  

o vítání občánků  

o 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 učeben v MŠ, 

nová okna a elektroinstalaci ve školní dílně, nové osvětlení školní dílny, školní jídelny 

a učebny PC, novou výmalbu v prostorách MŠ, školní kuchyně a jídelny, školní dílny i nákup 

nových lavic do 1. třídy.  

 

Další partneři: 

 

o Spolupráce školy s rodiči – sdružení STROM: 

karneval pro děti a žáky  

příspěvek na vybavení a pomůcky pro MŠ 

Dětský den 

 

o Obecní úřad Rohov: 

spolupráce při organizaci Dne Země  

sportovní a kulturní akce 

exkurze v rámci projektu obce Rohov „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti 

udržitelného rozvoje 2016“ 

   

o Pedagogicko-psychologická poradna Opava 

o Speciálně pedagogické centrum Srdce Opava 

zajišťování vyšetřování žáků 

poradenská pomoc - IVP a konzultace k reedukační činnosti 

 

o Aquapark Kravaře, Plavecká škola 

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

o Knihovna Petra Bezruče v Opavě Městská knihovna Sudice: 

návštěva knihovny a besedy se žáky  

 

o Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Kietrzu 

 

o Hasičský záchranný sbor, Opava: 

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

 

o MŠ Rohov 

spolupráce s MŠ Sudice 

 

o Slezské divadlo v Opavě 

divadelní představení pro 2. stupeň 

 

o Divadlo Smíšek: 

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



 

o Planetárium v Ostravě 

 

o Středisko volného času Opava: 

okresní kola olympiád 

 

o Spolupráce se ZŠ Chuchelná: 

přátelská sportovní utkání 

 

o Malý svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic 

exkurze žáků 2. třídy 

o Velký svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic 

projekt NatTech 

 

o ZOO Ostrava: 

přírodopisné soutěže 

o Střední školy Opava: 

programy pro žáky 8. a 9. ročníku 

 

 

14) Mateřská škola  

 
www.skola-sudice.cz  

e-mail: skolka@skolasudice.cz  

telefon: 775 574 724 

Zapsáno 28 dětí   

Kapacita 36 dětí 

Provozní doba 6:30 – 16:00 ( po- pá)  

Školné za předškolní vzdělávání 250 Kč / měsíc 

  

Výchovně vzdělávací činnost :  

září 2015 – červen 2016: 2 pedagogičtí pracovníci (1.0 úvazek)  

1 pedagogický pracovník (0.6 úvazek)  

provozní zaměstnanec:  školnice a uklízečka (0.5 a 0.5úvazek)  

 

V roce 2015-2016 probíhal výchovně vzdělávací proces podle Školního výchovně 

vzdělávacího programu „Poznáváme celý svět, až po ten poslední květ“. Tento program je 

zpracován a průběžně kontrolován. 

5 témat   

o Moje místo v MŠ a jejím okolí 

o Barevný podzim u nás ve světě 

o Bílá zima u nás ve světě  

o Rozkvetlé jaro u nás a ve světě  

o Slunné léto u nás a ve světě  

 

Projekty:    

Celé Česko čte dětem je celoroční projekt, jehož cílem je vést děti k zájmu o tištěné i mluvené 

slovo, které rozvíjí slovní zásobu, výslovnost, vyjadřování a dětskou fantazii.  Rodiče si 

http://www.skola-sudice.cz/
mailto:skolka@skolasudice.cz


přinesli pohádku, kterou dětem v naší školce přišli přečíst, děti pak podle svých představ 

nakreslily obrázek. V příštím školním roce budeme v projektu pokračovat. 

Zdravá pětka je program určený pro mateřské školy, plný písniček o zdravé výživě, doplněný 

interaktivními praktickými úkoly. Děti si obohatily své znalosti, jak správně jíst, a také jak 

správně stolovat.   

Zápis do MŠ pro školní rok 2016-2017 se uskutečnil 19. dubna 2016  

Počet žadatelů: 7  

Počet přijatých: 7  

 

V tomto školním roce se uskutečnil plavecký výcvik 6 lekcí po 60 minutách v Aquaparku 

v Kravařích. 

Kroužky v tomto školním roce: 

o Malý písař je především pro děti předškolního věku. Jedná se o rozvoj jemné 

motoriky, zaměřené převážně na psaní. V tomto kroužku děti zdokonalují cílenost, 

obratnost a koordinaci svých pohybů.  Hravou formou si procvičují pohyby zápěstí, 

jednotlivých prstů a úchop psacího náčiní tak, aby měly kvalitní základ pro psaný 

projev. Důraz je kladen na správné sezení u stolu.  

o Flétnička je pro všechny děti. Zaměřujeme se na dechová cvičení, rytmizaci písniček 

a seznámení se s notami. 

o Minitenis se zaměřuje na sportovní průpravu, děti poznávají pravidla  tenisové hry 

a základní technické dovednosti. 

o Angličtina je určena pro děti předškolního věku, kde se hravou formou seznamují 

s anglickými slovíčky.  

 

Všechny kroužky probíhají v odpoledních hodinách.            

  

Akce MŠ :  

 

o Schůzka s rodiči 28. 8. 2015 

o Divadélko Smíšek 9.9. 

o Námořnický den 16. 9.  

o Drakiáda 15. 10.  

o Soutěž „Podzimníček“  

o Broučkův průvod 23.10.  

o Mikuláš 4.12.   

o Vánoční vystoupení (nejkrásnější dárek) 13. 12.  

o Vánoce ve školce 15. 12.  

o Den otevřených dveří 21. 1. 2016 

o Návštěva školy s předškoláky 26. 1. 

o Zdravá pětka 11. 2.  

o Barevný týden 8. 2. - 12. 2. 

o Projekt Celé Česko čte dětem 22. 2. - 26. 2. 

o Velikonoční vyrábění s rodiči 3. 3. 

o Prodej velikonočních výrobků 17. 3. 

o Divadélko Smíšek (ekologická pohádka – Otvírání studánky) 18.3.   

o Zápis do MŠ pro rok 2016-2017   19. 4. 

o Zvířátka ve škole 20. 4.  



o Den Země – v obci Třebom   22. 4. 

o Planetárium v Ostravě (MŠ, 1 a 2. třída) 26. 4. 

o Čarodějnický den 29. 4.  

o Výlet – Dinopark Ostrava (s rodiči) 20. 5. 

o Pasování předškoláků (Havaj) 26. 5.   

o Dětský den (Safari a Jungle) ve spolupráci se sdružením STROM a ZŠ 4. 6.  

o Vystoupení na Sudickém odpustu ( Try everything – Shakira) 26. 6.   

o Spaní s předškoláky 29. 6. 

 
Společné aktivity žáků základní školy a mateřské školy 

 

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

o Divadelní představení divadlo Smíšek (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 

 
 

Prázdninový provoz zajištěn ve dnech : 

červenec 2016:          1. 7. 2016 - 15. 7. 2016 (od 7hodin do 15hodin.)   

 

Prázdninová rekonstrukce: 

Rozsáhlá rekonstrukce v MŠ se týkala zejména změny dispozice třídy a prostoru ke hraní.  

Bylo potřeba především položit nové podlahové krytiny a nově vymalovat stěny.  

 

 

 

15)  Školní družina 

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

K pravidelné docházce do školní družiny bylo v tomto školním roce zapsáno celkem 40 dětí. 

K ranní docházce bylo zapsáno 8 dětí. Ranní družina byla otevřena od 6.30 hodin – do 7.40 

hodin. Odpolední činnosti byly zahájeny v 11.30 hodin a končily v 16.00 hodin.  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.). Činnosti ve školní družině byly voleny 

s ohledem na věkové složení dětí. Do každé činnosti byl zapojen co největší počet dětí. Dětem 

bylo vytvořeno klidné a tvořivé prostředí, kde mohly uplatnit své schopnosti, dovednosti, 

rozvíjet svoji tvořivost, fantazii a vhodně vyplnit svůj volný čas. Důraz byl kladen 



na vhodnou motivaci, radost z činností a povzbuzování. Při všech činnostech byly 

respektovány potřeby jedince. 

 

Týdenní skladba školní družiny vycházela z těchto činností:  

 

o hygiena, stolování, oběd (po ukončení vyučování) 

o individuální klidová činnost a společná četba, poslech hudby, relaxace, vypravování 

o poslech pohádek a příběhů (klidové aktivity na odstranění únavy a regenerace sil) 

o rozvíjení základních témat – řízená činnost – výtvarné činnosti, praktické dovednosti, 

hudební, pohybové činnosti, rekreační a kulturní 

o hry a soutěže na koberci (společné i individuální)  

o společenské a individuální hry, didaktické hry 

o vycházky, pobyt venku (převážně na školní terase, případně hřišti) 

o celoroční soutěže  

o příprava na vyučování (domácí úkoly) 

o výukové programy na PC 

 

Školní družina se rovněž zapojovala do akcí, které pořádala ZŠ  

 

o doprovod na soutěže, olympiády a výlety 

o tvořivá soutěž „Podzimníček“ 

o příprava vánočního jarmarku 

o Den dětí v Sudicích 

 

Akce a vystoupení pořádané ŠD  

 

o Celoroční projekt – Podzimníček, S větrem v zádech, Pochod se strašidly, nebe vs. 

Peklo, Zimní radovánky, Den lásky, Ponožkový den, Moje maminka, Den v lese 

o Drakiáda 

o Halloween 

o Vánoční jarmark 

o Vánoční vystoupení v Rohově 

o Vánoční nadílka 

o Maškarní ples 

o Piškvorkový turnaj 

o Družina hledá superstar 

o Živé – Člověče, nezlob se! 

o Kouzelná noc v družině 

o Den dětí Sudice 

o Den dětí školní družiny a vyhlášení celoročního projektu 

o Den dětí Třebom 

o Taneční vystoupení – Senioři Rohov 

o Odpust Sudice  

 

Vychovatelka ŠD absolvovala v rámci DVPP školení – Metody práce se skupinou, Metodická 

poradna, Projekty v zájmovém vzdělávání 



16)  Školní jídelna 
 

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí MŠ Sudice, MŠ Rohov, žáků ZŠ, zaměstnanců 

organizace a cizích strávníků. 

 

Hlavní a doplňková činnost. 

Celková kapacita 300 obědů. 

Provoz zabezpečen 4 zaměstnanci. 

Počet strávníků: MŠ Sudice 28 dětí, MŠ Rohov 22 dětí, ZŠ 94 dětí, 24 zaměstnanců 

organizace, 10 cizích strávníků. 

Denně se uvaří cca 140 obědů. 

 

Kontrola KHS (9. 9. 2015)  - zjištěno opotřebení povrchu regálů – závada byla odstraněna 

v říjnu 2015. 

 

Aktivity 

o pečení moučníků na Vánoční jarmark 

o stravování dětí na sportovním a výchovném kurzu  

o vaření čaje – pitný režim pro děti MŠ a nižšího stupně ZŠ 

 

 

 

 

 

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

      a vedoucí učitelka MŠ Radka Malchárková  

 

Zprávu o hospodaření školy v roce 2015 zpracovala:    ekonomka školy  Petra Faiková 

 

Výroční zprávu vyhotovila:                               ředitelka školy  Mgr. Ivana Kobzová 

                                                                         

 

 

 

V Sudicích dne 6. 10. 2016 

 

 

 

Školskou radou schváleno dne 18. 10. 2016                   

 

 

Adresáti výroční zprávy:           členové školské rady, 

 

      zřizovatel školy: Obec Sudice,  

Náměstí P. Arnošta Jureczky13,  

747 25  Sudice 

 

 



Obrazová příloha výroční zprávy 2015/2016 

 
 

 

 
 

Námořnický den v MŠ  

 

 

 
Projekt Den stromů 

 

 



 
 

Hasík  - výuka v oblasti požární ochrany a obrany obyvatelstva v 6. třídě 

 
 

 

 

 
 

Barevný podzim v MŠ - výroba draka s plody podzimu



 

 

 

Halloweenská party v režii žáků 8. a 9. třídy   

 

 

   

 

 
 

Projekt Zruční žáci



 

 
 

Vánoční představení dětí ZŠ a MŠ Sudice a vánoční jarmark 2015 

 

 

 

 

 
 

Tradiční oblíbená akce STROMu a ZŠ - dětský maškarní ples. 
 

 



 

 
 

Lyžařský kurz pro žáky 2. stupně – Karlov pod Pradědem 

 

 

 

 

 
 

Žáci 8. třídy v televizní soutěži Bludiště 

 

 

 

 



 

 

 
 

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

 

 

 

 
 

Zvířátka ve škole – výstava domácích mazlíčků v rámci Dne Země 

 

 

 



 

 
 

Společné setkání v „Szkołe podstawowej im. Jana Pawła II w Kietrzu“ 

 

 

 

 

 
 

Den dětí  se opravdu vydařil 

 



 

 
 

Exkurze žáků 2. stupně v EKO - Chlebičov  

 

 

 

 

 

 
 

Sportovní den  - cyklistický výlet žáků 2. stupně 

 

 

 

 

 



 

 
 

Pasování předškoláků v MŠ 

 

 

 

 
 

Prázdninový sportovní a výchovný kurz 2016 v Sudicích 

 

 



 

Příloha č. 2 

 

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2015 
 

 

Celková dotace poskytnutá od MŠMT byla   7 448 113,00 Kč 
 

V tom: 
na platy 

pedagog. zam. 3 961 164,00 Kč 
 

 nepedagog. 
zam. 1 188 836,00 Kč 

 

  
 

 ÚZ 33 052  125 262,00 Kč 
 

 ÚZ 33 061  26 673,00 Kč 
 

 
OON 

zam. MŠ 30 315,00 Kč 
 

 

zam. ZŠ 75 685,00 Kč 
 

  
 

  
zákonné 
odvody 1 748 245,47 Kč 

 

  zákonné odvody ÚZ 
 

  33 052 42 589,00 Kč 
 

  zákonné odvody ÚZ 
 

 
orientační 

33 061 9 069,00 Kč 
 

 

příděl do FKSP 51 523,00 Kč 
 

 ukazatelé 
 

  příděl do FKSP ÚZ 
 

  33 052 1 253,00 Kč 
 

  příděl do FKSP ÚZ 
 

  33 061 267,00 Kč 
 

 
ONIV 

přímé náklady 184 947,53 Kč 
 

 
nemocenské 2 284,00 Kč    

 

 Celkem ONIV 187 231,53 Kč 
 

Celkem vyčerpáno:   7 448 113,00 Kč 
 

1. Celková dotace z EU - projekt "Modernizace    
 

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

CZ.1.10/2.1.00/30.01652    
 

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

ROP uznala dne 24. 6. 2015 z projektu částku 85%  695 781,10 Kč 
 

ROP uznala dne 24. 6. 2015 z projektu částku 15%  122 784,90 Kč 
 

projekt ukončen 24. 6. 2015    
 

2. Celková dotace z EU - projekt "Chytří 
pomocníci    

 

aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně 2014" 
-    

 

návrh   581 685,28 Kč 
 

úroky z účtu   35,27 Kč 
 

Celkem projekt - CZ.1.07/1.3.00/51.0009   581 720,55 Kč 
 

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

 



 

Vyčerpáno k 31. 12. 2015 444 784,37 Kč 

Vráceno poskytovateli projektu 86 000,00 Kč 

úroky z účtu 35,27 Kč 

Celkem projekt - CZ.1.07/1.3.00/51.0009 581 034,07 Kč 

Zůstatek k 31. 12. 2015 686,48 Kč 

3. Celková dotace z EU-projekt - Zruční žáci 
výzva č.   

57 - návrh 212 481,00 Kč 

CZ.1.07/1.1.00/57.0397   

Celkem projekt - CZ.1.07/1.1.00/57.0397 212 481,00 Kč 

Vyčerpáno k 31. 12. 2015 212 481,00 Kč 

Zůstatek k 31. 12. 2015 0,00 Kč 

4. Celková dotace poskytnutá od zřizovatele 
činila 1 684 058,00 Kč 

Příjmy z hospodářské činnosti   

(pronájem tělocvičny, kroužky, stravné cizí 
strávníci,   

tenisová škola 200 337,00 Kč 

Spotřeba energií; plyn, elektřina, voda 602 947,45 Kč 

Ostatní příjmy   

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

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

Příjmy celkem 10 740 567,34 Kč 

Výdaje na provoz 10 570 633,99 Kč 

Výdaje na provoz z hospodářské činnosti 156 306,72 Kč 

Hospodářský výsledek 13 626,63 Kč 
 
 
 
 

 

K 31. 12. 2015 byl zůstatek na běžném účtě 1.361.494,20 Kč v pokladně 14.447,- 
 
V této částce jsou prostředky na mzdy a odvody za měsíc prosinec, které budou 
vyplaceny v lednu 2016 v částce 729.338,8



 

 
 

3) Rozvaha (bilance) 12/15   
4) Výkaz zisku a ztráty 12/15   
5) Výkaz zisku a ztráty (bilance) 12/15   
6) Příloha č. 5 k účetní závěrce 12/15   
7) Vyúčtování dotace z MŠMT  

 
5. Majetek   
Stavy na majetkových účtech   

01
8 - NIM od 1.000,- do 60.000,- / - software 122 579,52 Kč 

01
8 - NIM od 1.000,- do 60.000,- / - software projekt   

Chytří pomocníci aneb využíváme ICT jednoduše a   

kreativně - CZ.1.07/1.3.00/51.0009 84 323,00 Kč 

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

02
2 - HIM od 40.000.- / - keramická pec Rohde Ecoto 43 370,00 Kč 

02
1 - HIM od 40.000.- / - stupínek "M uč. F, Ch, Př" 206 902,52 Kč 

02
8 - DHIM 1,- do 40.000,- / - vybavení školy 2 071 075,01 Kč 

02
8 - DHIM 1,- do 40.000,- / - vybavení školy "MUČ F, Ch, Př" 597 381,42 Kč 

02
8 - DHIM 1,- do 40.000,- / - vybavení školy Chytří   

pomocníci aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně -   

CZ.1.07/1.3.00/51.0009 165 029,00 Kč 

02
8 - DHIM 1,- do 40.000,- / - vybavení školy Zruční   

žáci výzva č. 57 - CZ.1.07/1.1.00/57.0397 167 649,00 Kč 
 
 
 

 

6. Hospodaření FKSP  

Stav účtu k 1. 1. 2014 55 095,34 Kč 

Zůstatek 48 496,42 Kč 

Zůstatek na účtu FKSP k 31. 12. 2015 činí 48.496,42. 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.  

Fond FKSP  

PZ 55 095,34 Kč 

Tvorba fondu:  

Příspěvek 1% z hrubých mezd 55 723,08 Kč 



 

Vklad zaměstnanců na doplatek věcných darů 6 200,00 Kč 

Celkem tvorba fondu: 61 923,08 Kč 

Příspěvek na penzijní připojištění 13 600,00 Kč 

Akce Den učitelů 8 500,00 Kč 

Akce Vánoční večírek 5 502,00 Kč 

Čerpání fondu - masáže+ vstupenky na bazén 9 398,00 Kč 

Čerpání fondu -dary zaměstnancům 8 000,00 Kč 

Úhrady fa za poskytnuté dary 3 200,00 Kč 

Nákup DDHIM z fondu 897,00 Kč 

Celkem čerpání fondu: 49 097,00 Kč 

KZ k 31. 12. 2015 67 921,42 Kč 

  

KZ k 31. 12. 2015 - účet 243 - BÚ FKSP 42 733,14 Kč 

rozdíl:  

odvod do FKSP za 12/15 5 763,28 Kč 

 48 496,42 Kč 

7. Fond rezervní  

PZ k 1. 1. 2015 - 413/100 tvořený ze zlepš. výsledku 213 016,97 Kč 

PZ k 1. 1. 2015 - 414/300 rezervní fond 46 074,00 Kč 

 259 090,97 Kč 

Zlepšený výsledek hospodaření 18 734,52 Kč 

Peněžní dary účelové 86 878,00 Kč 

Celkem tvorba fondu: 105 612,52 Kč 

Čerpání fondu:  

Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele (nákup keramické pece) 43 204,00 Kč 

Ostatní čerpání 4 822,00 Kč 

Celkem čerpání fondu: 48 026,00 Kč 

KZ k 31. 12. 2015 316 677,49 Kč 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

8. Fond investiční  

PZ - k 1. 1. 2015 112 325,03 Kč 

Tvorba fondu:  

Odpisy DHIM 11 453,00 Kč 

Převod z rezervního fondu 43 204,00 Kč 

Celkem tvorba fondu: 54 657,00 Kč 

Čerpání fondu:  

Financování investičních potřeb 43 370,00 Kč 

Celkem čerpání fondu: 43 370,00 Kč 

KZ k 31. 12. 2015 123 612,03 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vyhotovil: Petra Faiková - účetní  
Schválil: Mgr. Ivana Kobzová - ředitelka školy 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 



 

   

 

 


