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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    40 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     28 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 133 žáků v 9 třídách.  

1. – 5. ročník:   5 tříd    72 žáků  

6. – 9. ročník:   4 třídy  61 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 

 

 

 

Údaje o školské radě 
 

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

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 naplněna jedna třída v celkovém počtu 28 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 

čtvrtým rokem. Ve školním roce 2016/2017 se rovněž pokračuje s výukou povinného druhého 

jazyka od 7. ročníku (německý jazyk). V mateřské škole probíhají formou kroužku první 

krůčky s poznáváním angličtiny.  

V rámci volitelných předmětů nabídla škola v roce 2016/ 2017 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.  
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Základní škola má k dispozici 15 učeben. Některé z nich patří mezi odborné (učebna fyziky, 

chemie a přírodopisu, počítačová učebna, školní dílna, dále cvičná kuchyně s jídelnou, 

tělocvična, výtvarná učebna. 

 

 

Ze zájmových kroužků nabídla škola v roce 2016/2017 žákům: 

o kroužek Pomáháme si v matematice 

o keramický kroužek 

o počítačový kroužek 

o pohybově-taneční kroužek 

o tenisový kroužek Tenisák 

o kroužek sportovních her 

o kroužek hry na klavír 

o Ekokroužek 

o kroužek Kreslíme a vyrábíme 

o angličtina pro MŠ 

 

 

 

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 19/3 Učitelství pro 1. st. ZŠ 

5. Mgr. Kateřina Hrubá 20 Učitelství pro 1. st. ZŠ 

Učitelství pro 2. st. ZŠ 

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

7. Mgr., Bc. Monika Teichmannová 18/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ 

8. Mgr. Jolana Stříbná 18 Učitelství pro 1. st. ZŠ  

9. Mgr. Veronika Chovancová 20 Magisterské studium matematiky 

10. Mgr. Hana van der Laan 16 Učitelství pro 2. st. ZŠ 

11. Ing. Hana Nováková 14 Učitelství pro 2. st. ZŠ 

12. Mgr. Petra Ratajová 22 Magisterské studium angličtiny 

13. Mgr. Ondřej Pekárek 21 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 2 Magisterské studium teologie 

17. Mgr. Pavla Němcová 2/30 Magisterské studium křesťanské 

výchovy 

18. Ester Medková, DiS. vedoucí 

vychovatelka ŠD 

24,5 Vyšší odborná škola 
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Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Přehled vývoje počtu tříd základní školy, žáků k 30. 9. 2015, 2016 

 

 
Počet tříd 

Celkový počet 

žáků 

Počet žáků na 

jednu třídu 
 

 

Šk. rok 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17   

                9 9 127 133 14 15   

 

 

 

 

Zápis do prvního ročníku  
 

4. dubna proběhl zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018.  

 

Počty zapsaných a zařazených žáků 

 

Školní rok 2017/2018 

Zapsáni do 1. třídy 
Počet žádostí 

o odklad 

4. 9. 2017 nastoupilo  

do 1. třídy 

13 4 8 

 

 

 

 

 

 

Pořadové 

číslo PP 
Pracovní zařazení, funkce 

1. Pekárková Vladimíra, hospodářka, 

vedoucí školní jídelny 

2. Zips Jiří/Emil Wolf, školník 

3. Baránková Edita, uklízečka 

4. Radošovská Petra, uklízečka, 

pomocná kuchařka ŠJ 

5. Kristina Frydrychová, uklízečka 

5. Volná Anežka, vedoucí kuchařka 

6. Drastiková Ivana, pom. kuchařka 

7. Tóthová Alena, školnice v MŠ, 

výdej stravy – výdejna ŠJ 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
a) Prospěch žáků na základní škole za I. pololetí šk. roku 2016/2017 

Ročník 

Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 16 16 0 0 

2. 8 8 0 0 

3. 21 17 4 0 

4. 16 9 7 0 

5. 11 5 6 0 

Celkem za 1. st. 72 55 17 0 

6. 17 9 7 1 

7. 17 3 13 1 

8. 17 3 12 2 

9. 10 7 3 0 

Celkem za 2. st. 61 22 35 4 

 

 

        b)  Prospěch žáků na základní škole za II. pololetí šk. roku 2016/2017 

Ročník 

Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 16 16 0 0 

2. 8 8 0 0 

3. 21 15 6 0 

4. 16 10 6 0 

5. 11 3 8 0 

Celkem za 1. st. 72 52 20 0 

6. 17 9 8 0 

7. 17 3 13 1 

8. 17 4 11 2 

9. 10 8 2 0 

Celkem za 2. st. 61 24 34 3 

 

 

c)  Hodnocení chování, pochvaly a kázeňská opatření: 

Stupeň chování 

 I. pololetí šk. 

roku 2016/2017 

II. pololetí šk. 

roku 2016/2017 

2. 3 0 

3. 0 0 

důtka ředitele školy 2 0 

důtka třídního učitele 4 1 

napomenutí třídního učitele 2 5 

pochvala ředitele 1 13 

pochvala třídního učitele 52 61 
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      d) Počty zameškaných vyučovacích hodin  

  omluvených neomluvených 

  celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka 

I. pololetí 5 847 43,96 133 1 

II. pololetí 5 404 40,63 0 0 

Celkem školní rok      11 251 84,59 133 1 

 
V porovnání s minulými školními roky jsou vzdělávací výsledky srovnatelné, avšak  položka 

„neprospěli“  má vzrůstající tendenci. V tomto školním roce byly uděleny snížené stupně 

z chování za neomluvenou absenci, která byla řešena rovněž s OSPOD Kravaře. Průměrná 

omluvená absence zaznamenala pokles oproti loňskému školnímu roku. (88,15 v roce 

2015/2016). 

 
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 

 
1 

Neumístěno 

 
0 

Počet žáků 9. tříd celkem 

 
10 

 

 
 

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 3 781 kg. Hodně pomohli 

také rodiče, ceníme si jejich velmi aktivního přístupu. 
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Sběr plastových víček – sběrem jsme podpořili rodinu z Bolatic, která získává prodejem víček 

peníze na léčbu své dcery. 

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 spojuje školy – projekt k navázání kontaktu mezi českými a slovenskými 

školami, podporuje čtenářskou gramotnost. Realizace říjen 2016. 

Proměny ročního období – celoroční projekt, ve kterém žáci zaznamenávají změny v přírodě 

v různých ročních obdobích. Získávají informace, tvoří výrobky a tematicky zdobí školu. 

„Ptačí den“ – celoškolní projekt, žáci plnili úkoly ve smíšených družstvech na jedenácti 

stanovištích. Úkoly se týkaly informací o krmení ptáků, rozpoznávání ptactva, popis vajíčka, 

pera, kostry ptáka. Žáci si zahráli ptačí pexeso a vyluštili ptačí tajenku. Setkali se i s živými 

ptáky, které do školy sami přinesli. Celý projekt byl završen 1. června, kdy proběhl program 

„Setkání s dravými ptáky,“ pod vedením sokolníka.   

Animalove – projekt v rámci e-Twinningu na podporu a ochranu zvířat. Do tohoto projektu se 

zapojili žáci naší školy (z 6. – 8. ročníku) spolu s žáky z Polska, Albánie, Gruzie, Turecka. 

Žáci psali články, tvořili prezentace, navštívili útulek v Opavě, vše pro podporu zvířecích 

kamarádů. 

Projekt školní družiny „Děti budoucnosti …aneb čím budu, až vyrostu“ - celoroční projekt, 

kdy se žáci v každém měsíci školního roku 2016/2017 seznamovali s různými profesemi. 

V rámci tohoto projektu si žáci vytvořili vlastní portfolia. 

 

 

7) Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 
 

- vítání občánků 

- vystoupení pro seniory 

- vystoupení na odpustech 

 

 

   Přehled výchovně vzdělávacích a dalších akcí školy: 

 

01. 09. 2016 Slavnostní zahájení školního roku, první zvonění pro žáky 1. třídy 

07. 09. 2016 Divadélko Smíšek – „Veselá škola“ (pro žáky 1., 2. tř.) 

12. 09. 2016 Fotografování 1. třídy 

16. 09. 2016 Den v přírodě ZŠ a MŠ 

září 2016      Výstava zeleniny 

 

říjen 2016    „Záložka do knihy spojuje školy“ - projekt k podpoře čtenářské gramotnosti 

říjen 2016    Výstavka „Podzimníčků 

říjen 2016    Výstava nelétavých draků  

 

01. - 11. 11. 2016 SCIO testy 9. ročník 

02. 11. 2016 Informa 2016 Opava – 9. ročník 

04. 11. 2016 Halloweenská party 
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10. 11. 2016 Seminář dobré praxe  EKOŠKOLY v Opavě 

14. 11. 2016 Slavnost slabikáře (1. třída) 

21. 11. 2016 Hasík (2. a 6. třída) 

23. 11. 2016 „Šetrně s vodou doma, na zahradě i v přírodě“ – informační beseda pro 2. stupeň 

28. 11. 2015 Hasík (2. a 6. třída) 

 

01. 12. 2016 Divadelní představení „Mrazík“ v Opavě (2. – 5. ročník) 

05. 12. 2016 Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ 

06. 12. 2016 Návštěva solné jeskyně, kina v Opavě (2. třída) 

08. - 09. 12. 2016 Vánoční dílničky (2. stupeň) 

11. 12. 2016 Vánoční jarmark 

20. 12. 2016 Vánoční hra (1. třída) 

21. 12. 2016 Vánoční strom pro zvířátka (1. třída) 

22. 12. 2016 Vánoční besídka (1. – 9. ročník) 

 

04. 01. 2017 Maňáskové divadlo (1. – 3. třída) 

27. 01. 2017 Návštěva kostela v Sudicích, prohlídka betlému (1. třída) 

28. 01. 2017 Maškarní ples STROM 

 

06. 02. 2017 Divadelní představení „Noc na Karlštejně“ v Opavě (2. stupeň) 

09. 02. 2017 Zahájení Plaveckého výcviku žáků 2. – 4. třídy 

10. 02. 2017 Galerijní dílny Ostrava (1., 2., 4. třída) 

16. 02. 2017 Preventivní program „Přátelství a láska“ (8., 9. třída) 

21. 02. 2017 Preventivní program „Na startu mužnosti“ (chlapci 6. a 7. ročník) 

            „Dospívám aneb život plný změn“ (dívky 6. a 7. ročník)

  

22. 02. 2017 Veselé zoubky (1. třída) 

 

06. 03. 2017 Návštěva Úřadu práce v Opavě (8., 9. třída) 

16. 03. 2017 Návštěva knihovny Petra Bezruče v Opavě (6. třída) 

17. 03. 2017 Divadélko Smíšek – Jarní pohádka (2., 3. třída) 

17. 03. 2017 Vítání občánků v Sudicích (vystoupení vybraných žáků) 

23. 03. 2017 Návštěva knihovny Petra Bezruče v Opavě (7. třída) 

24. 03. 2017 Představení Vikingové (žáci 1. – 9. třídy) 

29. 03. 2017 Den otevřených dveří ZŠ a MŠ 

 

04. 04. 2017 „Ptačí den“ 

04. 04. 2017 Zápis do 1. třídy 

12. 04 2017 Přijímací zkoušky na SŠ 

18. – 21. 4. 2017 Jarní burza oblečení a sportovních potřeb  

19. 04. 2017 Přijímací zkoušky na SŠ 

24. 04. 2017 Otevřené pracovní dílny Optys (1. třída) 

24. 04. 2017 Sportovní odpoledne v Háji ve Slezsku (2. třída) 

25. 4. 2017 Otevřené pracovní dílny Optys (4. třída) 

26. – 28. 04. 2017 Poznávací zájezd do Německa 

 

04. 05. 2017 Ochutnávka exotického ovoce a zeleniny v rámci projektu „Ovoce do škol“ (žáci 

1. stupně) 

15. – 16. 05. 2017 Výlet 9. třída (Praha) 

16. 05. 2017 Vystoupení ke Dni matek 
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19. 05. 2017 Výlet 5. třída (Hradec nad Moravicí) 

23. 05. 2017 Návštěva knihovny Petra Bezruče v Opavě (8. třída) 

23. 05. 2017 Dopravní hřiště v Malých Hošticích (žáci 4. třídy) 

23. 05. 2017 Adaptační hodina pro budoucí prvňáčky 

24. 05. 2017 Výlet 3. třída (Kravaře) 

26. 05. 2017 Zborovský závod branné zdatnosti  

30. 05. 2017 Focení tříd 

31. 05. 2017 Výlet 6., 7., 8. třídy (Štramberk, Kopřivnice) 

květen 2017 Výstava bylin 

květen 2017 Testování ČŠI (žáci 9. třídy) 

 

01. 06. 2017 Setkání s dravými ptáky 

02. 06. 2017 Výlet 2. třída (Zábřeh, Bolatice) 

03. 06. 2017 Den dětí v Sudicích STROM 

06. 06. 2017 Výlet 1. třída (Hradec nad Moravicí) 

08. 06. 2017 Výlet 4. třída (DinoPark Ostrava) 

09. 06. 2017 Návštěva psího útulku v Opavě v rámci projektu Animalove (vybraní žáci) 

18. 06. 2017 Posezení seniorů v Rohově – vystoupení žáků ZŠ, ŠD 

21. 06. 2017 Výlet 7., 9. třídy (Bolatice) 

22. 06. 2017 Sportovní den ZŠ a MŠ 

23. 06. 2017 Cvičný požární poplach 

25. 06. 2017 Sudický odpust - taneční vystoupení dětí MŠ a ŠD 

28. 06. 2017 Sportovní den na kolech 

30. 06. 2017 Slavnostní ukončení školního roku 2016/2017 

30. 06. 2017 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.  

 

12. 09. 2016 Soutěž v hodu papírovou vlaštovkou (žáci 2. třídy) 

20. 09. 2016 Velká cena malých zoologů v ZOO Ostrava (7 žáků z 4. a 5. ročníku) 

20. 09. 2016 „Najdi si svou kešku“ v Opavě (žáci 8. a 9. třídy) 

30. 09. 2016 Fotbalová soutěž Coca-Cola cup 2016  

 

12. 10. 2016 Přírodovědný klokan 2016/2017 (školní kolo) 

 

10. 11. 2016 Okresní finále halové kopané (vybraní žáci z 6. a 7. ročníku) 

10. 11.2016 Pěvecká soutěž Hlučínský slavíček (žáci 1. a 2. třídy, 1. místo v kategorii 1. tříd 

J. Halfar) 

22. 11. 2016 Pohár základních škol ve florbalu v Bolaticích (výběr žáků 1. – 5. ročník) 

23. 11. 2016 1. kolo školské futsalové ligy 9 (výběr žáků 8. – 9. ročník) 

 

02. 12. 2016 Mikulášský florbalový turnaj (žáci 2. stupně) 

13. 12. 2016 Biologická olympiáda (školní kolo) 
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24. 01. 2017 Okresní kolo Matematické olympiády v Opavě (žáci 5. a 9. ročníku, J. Lasák – 

úspěšný řešitel 

25. 01. 2017 Školní kolo recitační soutěže (žáci 1. – 9. ročníku) 

31. 01. 2017 Školní kolo Pythagoriády (6. – 8. třída) 

 

01. 02. 2017 Olympiáda v českém jazyce v Opavě (L. Hanuschová) 

01. 02. 2017 Školní florbalový turnaj (1. stupeň) 

02. 02. 2017 Školní florbalový turnaj (2. stupeň) 

02. 02. 2017 Školní kolo Pythagoriády (5. ročník) 

14. 02. 2017 Valentýnské odpoledne s matematikou (žáci 1. – 7. třídy)  

20. 02. 2017 Okrskové kolo přehlídky dětských recitátorů v Kravařích (J. Halfar, T. 

Hluchníková – obdrželi ocenění poroty) 

únor 2017      Soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu 

únor 2017      Soutěž O nejoriginálnější hmyzí hotel (ekotým naší školy) 

únor 2017      Soutěž Přeměna odpadů na zdroje (dívky 8., 9. třída) 

 

21. 03. 2017 Matematický klokan – školní kolo 

30. 03. 2017 Přátelské utkání v basketbalu (dívky 2. stupeň) 

 

03. 04. 2017 Školní kolo Zeměpisné olympiády (žáci 8., 9. třídy) 

05. 04. 2017 Minifotbal v Kobeřicích (žáci 2. stupně) 

10. 04. 2017 Biologická olympiáda – okresní kolo kategorie D v Opavě (E. Mrvová, F. 

Hrušťák) 

20. 04. 2017 Biologická olympiáda – okresní kolo kategorie C v Opavě (S. Hluchníková, 

G. Wagnerová) 

 

05. 05. 2017 Atletický čtyřboj (6. – 9. ročník) 

09. 05. 2017 Štafetový pohár města Opavy (vybraní žáci 1. stupně) 

10. 05. 2017 Fotbalový turnaj Mc Donald´s cup 1. kategorie v Kobeřicích – okrskové kolo 

(vybraní žáci – 1. místo) 

11. 05. 2017 Fotbalový turnaj Mc Donald´s cup 2. kategorie v Kobeřicích (vybraní žáci) 

16. 05. 2017 Okresní kolo Pythagoriády v Opavě (J. van der Laan) 

17. 05. 2017 Fotbalový turnaj Mc Donald´s cup 1. kategorie v Opavě – okresní finále 

(vybraní žáci – 1. místo) 

23. 05. 2017 Fotbalový turnaj Mc Donald´s cup 1. kategorie v Ostravě – krajské finále 

(vybraní žáci – 2. místo) 

 

 

07. 06. 2017 Turnaj v minitenise 

21. 06. 2017 Matematická soutěž „Léto s matematikou“ (žáci 1. – 6. třídy) 

 

 

 

8) Poradenské služby školy 

 
Od 1. února 2017 funguje na Základní škole a Mateřské škole v Sudicích školní poradenské 

pracoviště (dále jen ŠPP), které poskytuje poradenské služby především všem žákům,  

jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Hlavním cílem ŠPP jsou aktivity, které povedou 

k vylepšení (pozitivního, podpůrného) klimatu školy, tzn. k posílení pozitivních vztahů  

mezi jednotlivými subjekty školy (žáky, učiteli, rodiči), k rozšíření oblastí primární prevence 
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a ke zkvalitnění péče o žáky s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání (dříve žáci  

se speciálními vzdělávacími potřebami). ŠPP tvoří výchovný poradce, školní metodik 

prevence a školní speciální pedagog.  

 

Výchovný poradce, absolvent specializačního studia výchovného poradenství pro základní  

a střední školy, řeší mimo jiného také problematiku 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 2016“ v Opavě. Tato prezentační  

výstava středních škol se konala 2. 11. 2016 a byla určena žákům vycházejícím  

ze základních škol za účelem získání přehledu o možnostech studia v okrese Opava i kraji. 

 

 

 

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

Tyto prezentace mají charakter besed a jsou mezi našimi žáky velmi oblíbené. 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; Střední pedagogické školy a Střední 

zdravotnické školy v Krnově. Besedy probíhaly od října do listopadu 2016. Žákům bylo 

rovněž umožněno navštěvovat dny otevřených dveří na zvolených středních školách. 

 

Péče o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí 

vyhláškou č. 27/2016 Sb. Pro děti, které byly vyšetřeny pedagogicko-psychologickou 

poradnou  před 1.9.2016,  jsou vypracovány individuální vzdělávací plány, vyrovnávací plány 

a reedukační plány  na základě doporučení odborných posudků. 

Žákům, kteří byli vyšetřeni po 1.9.2016, poskytujeme podpůrná opatření podle doporučení  

z vyšetření poraden, které zařadí děti do 1. - 5. stupně podpory. Žákům jsou vypracovávány 

individuální vzdělávací plány, plány pedagogické podpory, reedukační plány. Nově jsou 

zavedeny plány pedagogické podpory, které vypracovává třídní učitel nebo vyučující 

předmětu, ve kterém má žák obtíže. Plány se vyhodnocují po třech měsících, kdy mohou být 

stanovené cíle splněny a podpora končí nebo pokračuje celý školní rok. V případě neúspěchu 

jsou kontaktováni rodiče a poradenské zařízení. Dále se pak pokračuje  v práci s žákem na 

základě doporučení z vyšetření. 

 

Ve školním roce 2016/2017 je v evidenci školy 19 žáků, z toho  5 žáků má nová vyšetření,   

v 1.stupni podpory jsou dva žáci, ve 2. stupni jsou dva žáci a jeden žák je zařazen do 4. stupně 

podpory (PAS, vývojová dysfázie).  

 

Školní pedagogické pracoviště naší školy spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou v Opavě a Hlučíně, se Speciálně pedagogickým centrem v Ostravě, s odborem 

sociálních věcí v Kravařích a OÚ Sudice. 

 

V rámci pomoci žákům se speciálními potřebami a nadaných žáků úzce spolupracujeme  

s rodiči, spolupráce je velmi dobrá. Dětem jsou nabízeny kroužky, které si děti vybírají  

dle svých možností a zájmů. Poskytováno bylo i doučování v českém jazyce a matematice. 
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9) Prevence sociálně patologických jevů 

 
Za preventivní program zodpovídali: 

 

Mgr. Ivana Kobzová   ředitelka školy 

Mgr. Michal Kunický   výchovný poradce 

Mgr. Ondřej Pekárek    metodik prevence 

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 metodik prevence  

ve spolupráci s třídními učiteli. Ankety žáků, rozhovory a dotazníková šetření se žáky slouží 

jako výborná zpětná vazba při naplňování Minimálního preventivního programu. V letošním 

školním roce však žádná dotazníková šetření neproběhla. Ve škole také funguje úzká 

spolupráce školního poradenského pracoviště s ředitelkou školy, kdy se 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, metodik prevence, školní speciální pedagog – žák 

o výchovný poradce, metodik prevence, školní speciální pedagog - žák a rodič 

o výchovný poradce, metodik prevence, školní speciální pedagog - 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. 
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I v tomto školním roce 2016/2017 jsme se snažili o výrazné zlepšení systému prevence  

na naší škole formou pravidelných přednášek či besed. Do výuky byly pravidelně 

zařazovány aktivity pro prevenci zdraví. S opětovným úspěchem se u dětí setkala akce 

„Hasík“, což je preventivně výchovný a vzdělávací program pro děti v oblasti požární 

ochrany a ochrany obyvatelstva. Po loňském úspěšném preventivním programu na téma 

kyberšikana jsme tento rok zvolili další dvě besedy pro vyšší stupeň, které byly na 

programu v únoru - a to přesně 16. 2. 2017 a 21. 2. 2017. Jednalo se o přednášky na téma 

„Přátelství a láska“ pro 8., 9. ročník. Tento program byl zaměřený na mezilidské vztahy. 

Pro chlapce a dívky 6. a 7. ročníku byl vybrán preventivní program „Na startu mužnosti“ a 

„Dospívám aneb život plný změn“. Tyto programy byly zaměřeny na téma puberta, 

dospívání, dozrávání po stránce fyzické i psychické.  

 

10) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, které absolvoval 1 pedagogický pracovník, 

vychází z potřeby školy dosáhnout plné odborné kvalifikace podle ZPP. 

Od září 2015 do února 2017-Magisterské studium angličtiny (Filozoficko – přírodovědecká 

fakulta Slezské univerzity v Opavě) – 1 pedagogický pracovník 

 

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. 

 

14.10. 2016  Hodnocení pedagogických pracovníků – ředitelka školy 

18.10. 2016  Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole (Edupraxe,s.r.o.) – 13 

pedagogických pracovníků 

2.11. 2016 Školní poradenské pracoviště v praxi (Edupraxe,s.r.o.) – ředitelka školy  

7.11. 2016 Metodická poradna (KVIC) – 1 pedagogický pracovník MŠ 

11.11. 2016 Portfolio dítěte a jeho využití v MŠ (KVIC) – 1 pedagogický pracovník MŠ 

16. 11. 2016 PLPP a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrných opatření na ZŠ (KVIC) – 1 

pedagogický pracovník 

23. 11. 2016  Specifické vývojové poruchy učení a specifika práce se žáky se sociálním 

znevýhodněním a problémovým chováním  (MAS Hlučínsko) – 2 pedagogičtí pracovníci 

28. 11. 2016 Školení administrátorů systému dm Software (Dm SOFTWARE) – ředitelka 

školy 

6. 12. 2016 Moderní deskové hry a klíčové kompetence I. (NIDV) – 1 pedagogický pracovník 

14. 11. 2016  Polytechnické činnosti v MŠ  (MAS Hlučínsko) – 1 pedagogický pracovník MŠ 

23. 2. 2017  Podpora čtenářské gramotnosti žáků ZŠ  (MAS Hlučínsko) – 2 pedagogičtí 

pracovníci 

22. 3. 2017 Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ  

(Edupraxe,s.r.o.) – 13 pedagogických pracovníků 

 

 

 

11) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
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a dalšími institucemi  
 

 

V tomto školním roce Česká školní inspekce naši školu nenavštívila. 

 

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady:    

          

     8. 2. – 2. 3.  2017 

  

veřejnosprávní kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) projektu CZ.1.10/2.1.00/30.01652 

Modernizace učebny fyziky, chemie a přírodopisu 

 

Předmět kontroly:  
- naplňování účelu dotace (tj. soulad s žádostí o dotaci a Smlouvou o poskytnutí 

dotace).  

- naplňování a udržování hlavních monitorovacích indikátorů (vč. sledování 

doplňkových monitorovacích ukazatelů).  

- vlastnické právo k majetku pořízeného z dotace. 

- dodržování vedení oddělené účetní evidence a změn v účetní evidenci v době 

udržitelnosti.  

- informace o provádění kontrol oprávněnými osobami na projektu a plnění nápravných 

opatření, pokud byly kontrolními orgány uloženy.  

- naplňování povinné publicity po dobu udržitelnosti projektu. 

- uchovávání dokumentace vztahující se k projektu podle podmínek stanovených ve 

smlouvě.  

 

Závěr kontroly: 

- V rámci ex-post kontroly nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 

       

 

 

Kontrola Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě :                  26. 1. 2016  

 

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. 

Kontrola jídelního lístku ke zhodnocení pestrosti stravy a vhodné kombinaci jídel. 
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místo kontroly: školní jídelna 

Nedostatky zjištěné při realizaci kontroly: 

poškozený povrch spodního regálu uvnitř chladícího zařízení v přípravně masa – závada 

odstraněna. 

 

 

 

Kontrola OSSZ Opava:                             18. 4. 2017                            

 

Předmět kontroly: 

plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v příspěvkové organizaci 

stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 

Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Závěr kontroly: 

za kontrolované období 1.5. 2014 - 28.2. 2017 nebyly zjištěny nedostatky v žádné 

z kontrolovaných oblastí. 

 

 

12) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 
„ Šablony pro MŠ a ZŠ I “ 2016 - 2018    

Od 2. pololetí školního roku 2016/2017  se ZŠ a MŠ Sudice   zapojila do další dotační 

výzvy „Šablony pro MŠ a ZŠ I“  z OP VVV spolufinancovaného EU a rozpočtem MŠMT ČR. 

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů. Důležitou 

oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a 

spolupráce s rodiči dětí a žáků. Tento projekt umožní zařazení žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Přispěje k rozvoji čtenářské 

gramotnosti a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem. 

 

 

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

Obecní úřad  Sudice – zřizovatel školy  
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 vodovodních 

stupaček v učebnách ZŠ, nová okna v tělocvičně, nový výtah k přepravě jídla z kuchyně do 

přípravny jídla v MŠ, žaluzie do učeben, šatní skříňky i nákup nových lavic do 1. třídy.  

 

 

 

 

Další partneři: 
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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:  
sportovní a kulturní akce 

   

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 ZŠ, plavecká škola Hastrmánek pro MŠ 

 

o Knihovna Petra Bezruče v Opavě Městská knihovna Sudice: 

návštěva knihovny a besedy se žáky  

 

o Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Kietrzu 

přátelská sportovní utkání 

 

o Základní škola z Levice s vyučovacím jazykem maďarským 

projekt Záložka do knihy 

 

 

o Hasičský záchranný sbor, Opava: 

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

 

o Československá obec legionářská, Jednota 1 Ostrava 

Zborovský závod branné zdatnosti 

 

o MŠ Rohov 

spolupráce s MŠ Sudice 

 

o Slezské divadlo v Opavě 

divadelní představení pro 2. stupeň 

 

o Divadlo Smíšek: 

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

 

o Galerie výtvarného umění v Ostravě 

výtvarné dílny pro žáky 1.- 4. ročníku ZŠ 

 

 

o Středisko volného času Opava: 

okresní kola olympiád 

 

o Centrum volného času Kravaře: 
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recitační soutěž 

 

 

o Spolupráce se ZŠ Chuchelná, ZŠ Píšť: 

přátelská sportovní utkání 

 

o Spolupráce se ZŠ Háj ve Slezsku: 

sportovní odpoledne 

 

 

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 2016 – červen 2017: 2 pedagogičtí pracovníci (1.0 úvazek)   

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

 

V roce 2016-2017 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 a 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.  V tomto 

školním roce si děti vyzkoušely,  jak se vyrábí kniha, kreslení pohádky s pomocí obrázku a 

také vázaní knihy. Děti si poté svou knihu odnesly domů.  Projekt bude pokračovat i v  příštím 

školním roce.  

 

Pedagogický projekt - Dobrodružství  s Křemílkem a Vochomůrkou, projekt připravila 

http://www.skola-sudice.cz/
mailto:skolka@skolasudice.cz
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studentka vysoké školy z Ostravské university- Barbora Balarinová. Projekt byl zaměřen na 

časovou, dějovou a činnostní posloupnost. 

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2017-2018 se uskutečnil 15. května 2017 

Počet žadatelů: 10 

Počet přijatých: 9 

Počet nepřijatých: 1  

 

V tomto školním roce se uskutečnil plavecký výcvik 10 lekcí po 45 minutách v Aquaparku 

v Kravařích. Plavání se zúčastnilo 17 dětí.  

 

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

s anglickými slovíčky.  

 

Všechny kroužky probíhaly v odpoledních hodinách.            

  

Akce MŠ :  

 

28.8.  Schůzka s rodiči  

7.9.   Divadélko Smíšek 

20.9.  Hudební program Wolfík 

19.10.  Drakiáda  

Soutěž „Podzimníček“  

4.11.  Broučkův průvod ve spolupráci s SDH Sudice 

1.12  vánoční vyrábění s rodiči 

5.12.   Mikuláš  

11.12.  Vánoční jarmark 

15.12.  Vánoce ve školce  

4.1.  maňáskové divadlo (mš,1,2 a 3 třída) 

1.2.  museum Hlučín (MŠ Rohov) 

6.2.  Maškarní ples  ve školce 

22.2.  šablona – setkání s rodiči (lektor Bc. Silvie Šremerová) 

17.3.  Divadlo smíšek  - jarní pohádka 

20.3.  šablona – setkání s rodiči (lektor Phdr. Jan Svoboda) 

23.3  výroba velikonočních výrobku 

26.1.   návštěva školy s předškoláky 
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3.3.  Velikonoční vyrábění   (s rodiči) 

17.3.   prodej Velikonočních výrobků  

29.3.   Den otevřených dveří  

6.4.  prodej velikonočních výrobků 

18.4.  šablona – setkání s rodiči (lektor Mgr. Vladimíra Šaršová) 

28.4.  Čarodějnický den  

3.5.  Školní zralost – pro předškoláky se Mgr. Zuzanou Pavelovou 

12.5.   Výlet – Zoo Ostrava (s rodiči) 

15.5.   zápis do MŠ pro rok 2017-2018 

18.5.   pasování předškoláků (Pohádkové)  

3.6.  Dětský den (pohádkový) ve spolupráci sdružení STROM a Základní škola  

9.6.  museum Kravaře (MŠ Rohov) 

25.6.   vystoupení na Sudickém odpustu ( večerníček)          

29.6.  Spaní s předškoláky   

 

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., 3. třída) 

o Kroužek anglického jazyka – pro děti předškolního věku 

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: 

červenec a srpen zavřeno z důvodu rekonstrukce.  

 

Prázdninová rekonstrukce: 

Mateřská škola byla o velkých prázdninách zavřená z důvodu vybudování jídelního výtahu.   

 

 

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 10 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 
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(Vánoční jarmark, Den dětí, Sudický odpust aj.). Příležitostná práce – kulturní akce, 

vystoupení, besídky, výlet, noc s přespáním. Spontánní činnosti – odpolední klidové činnosti, 

vypravování, relaxace, pobyt venku. Školní družina se pravidelně podílí na vánoční a 

velikonoční výzdobě školy, výzdobě přízemí a akcích organizovaných Základní školou. 

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. 

 

Personální podmínky:  

RANNÍ DRUŽINA: 

o Vedoucí vychovatelka školní družiny Ester Medková, DiS.,  

o Mgr. Jaroslava Ratajová  

ODPOLEDNÍ DRUŽINA: 

o Vedoucí vychovatelka školní družiny Ester Medková, DiS.  

Mgr. Hana van der Laan  

Mgr. Jolana Stříbná 

Mgr. Veronika Chovancová  

Mgr. Kateřina Hrubá  

 

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, maškarního plesu 

o Den dětí v Sudicích 

 

 

 

Akce a vystoupení pořádané ŠD  
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o Celoroční projekt –,,Děti budoucnosti… Aneb čím budu, až vyrostu“ (PROFESE – 

UČITEL, ŠKOLNÍK, HASIČ, STOLAŘ, ZÁMEČNÍK, KADEŘNICE, ZDRAVOTNÍ 

SESTRA, POŠTOVNÍ PRACOVNICE, KUCHAŘKA, POLICISTA) 

o Puzzliáda 

o Drakiáda 

o Halloween 

o Vánoční jarmark 

o Vánoční nadílka 

o Maškarní ples 

o Piškvorkiáda 

o Pexesiáda 

o Superstar II. 

o Fotbalový turnaj 

o Výroba dárků, pro budoucí prvňáčky 

o Nepečený beránek 

o Závody na kolečkových bruslích 

o Výlet - kino 

o Živé – Člověče, nezlob se! 

o Zdravá – nezdravá noc v družině 

o Den dětí Sudice 

o Senioři Rohov – taneční vystoupení 

o Odpust Sudice – taneční vystoupení 

o Odpust Rohov – taneční vystoupení 

 

Vedoucí vychovatelka ŠD absolvovala v rámci DVPP školení – ,,Moderní deskové hry a 

klíčové kompetence I.“ 

 

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 27 dětí, MŠ Rohov 18 dětí, ZŠ 99 dětí, 25 zaměstnanců 

organizace, 10 cizích strávníků. 

Denně se uvaří cca 140 obědů. 

 

Kontrola KHS (26. 1. 2017)  - - uvnitř chladícího zařízení zjištěný poškozený povrch 

spodního regálu – závada byla odstraněna v březnu 2017 

 

Aktivity 

o pečení moučníků na Vánoční jarmark  

o vaření čaje – pitný režim pro děti MŠ a nižšího stupně ZŠ 
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Podklady pro výroční zprávu zpracovali: zástupkyně ředitelky školy Mgr. Lenka Běláková 

       výchovný poradce Mgr. Michal Kunický 

       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. 2017 

 

 

 

Školskou radou schváleno dne    24. 10. 2017                

 

 

Adresáti výroční zprávy:           členové školské rady, 

 

      zřizovatel školy: Obec Sudice,  

Náměstí P. Arnošta Jureczky13,  

747 25  Sudice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazová příloha výroční zprávy 2016/2017 
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Den v přírodě  

 

 

 

 
 

Soutěž škol „Najdi si svou kešku“ 
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Halloweenský maškarní ples v režii žáků 8. a 9. tříd 

 

 

Slavnost slabikáře v 1. třídě 
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Mikulášský florbalový turnaj 4 škol v Sudicích 

 

 

 

 

 
 

 

Žáci 9. třídy zorganizovali pro své spolužáky i děti v MŠ Mikulášskou nadílku. 
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Vánoční jarmark 2016 

 

 

 

 
Tradiční oblíbená akce STROMu a ZŠ - dětský maškarní ples. 
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Čtenářský klub v rámci projektu OPVVV 

 

 

 

 
 

Valentýnské odpoledne s matematikou 
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Žáci 1. stupně v galerijních dílnách  v Ostravě 

 

 

 

 

  

 
 

Vítězové soutěže o nejlépe vyzdobenou tříd 
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Představení Vikingové 

 

 

   

 
Celoroční projekt školní družiny „Děti budoucnosti…aneb čím budu, až vyrostu“ 

(stolař, zdravotní sestra,….) 
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Projekt „Ptačí den“ 

 

 

 

 

 
 

Zájezd do Německa  „Po stopách Ludvíka II. Bavorského“ 
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Projekt Ovoce do škol 

 

 

 

 

 

 
Z vystoupení MŠ pro maminky ke Dni matek 
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Krajské finále McDonalds Cup  1. kategorie – „stříbrné“ družstvo  

 

 

 

 

 
Děti z MŠ v plavecké školičce Hastrmánek v Kravařích 
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2. ročník Zborovského závodu branné zdatnosti 

 

 

 

 
Pohádkový dětský den  se opravdu vydařil 
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Noc v družině 

 

 

 

 
 

Turnaj v minitenisu 
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Pasování předškolaček v MŠ 

 

 

 

 
 

4. třída na výletě v Dinoparku Ostrava  
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Prázdninové rekonstrukce v ZŠ a MŠ 
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Příloha č. 2 

 

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2016 
 

 

Celková dotace poskytnutá od MŠMT byla  
  

8 460 637,00 Kč 

V tom: 
na platy  

pedagog. zam. 4 589 488,00 Kč 

 
nepedagog.zam. 1 252 512,00 Kč 

 

ÚZ 33 052 

 
162 094,00 Kč 

 
OON 

zam. MŠ 9 740,00 Kč 

 
zam. ZŠ 115 260,00 Kč 

    

 

orientační 
ukazatelé 

zákonné odvody 1 986 269,37 Kč 

 

zákonné odvody ÚZ 
33 052 55 112,00 Kč 

 
příděl do FKSP 87 778,64 Kč 

 

příděl do FKSP      
ÚZ 33 052 2 431,34 Kč 

   

    

 
ONIV 

přímé náklady 190 063,65 Kč 

 
nemocenské 9 888,00 Kč 

 
Celkem ONIV 199 951,65 Kč 

    Celkem vyčerpáno: 
  

8 460 637,00 Kč 

    1. 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 
  

444 786,92 Kč 

Vráceno poskytovateli projektu 
  

86 000,00 Kč 

úroky z účtu 
  

35,27 Kč 

Celkem projekt - CZ.1.07/1.3.00/51.0009     581 036,62 Kč 

Zůstatek k 31.12.2015 
  

683,93 Kč 

Vráceno poskytovateli projektu 12/2016 
  

-683,93 Kč 

Zůstatek k 31.12.2016 
  

0,00 Kč 

    2. 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 
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3. Celková dotace poskytnutá  od zřizovatele činila  
  

1 834 301,00 Kč 

Příjmy z hospodářské činnosti 
   (pronájem tělocvičny, kroužky, stravné cizí 

strávníci, 
   tenisová škola 
  

252 319,00 Kč 

    Spotřeba energií; plyn, elektřina, voda 
  

641 636,32 Kč 

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

               

školné MŠ, ŠD , úroky,  ostatní) 
  

848 927,49 Kč 

    

    
Příjmy celkem 

  

11 400 371,13 
Kč 

Výdaje  na provoz 
  

11 396 184,49 
Kč 

Výdaje na provoz z hospodářské činnosti       

Hospodářský výsledek     4 186,64 Kč 

    

     K 31.12.2016 byl zůstatek na běžném účtu 1.432.377,35 Kč v pokladně 25.955,- 
 V této částce jsou prostředky na mzdy a odvody za měsíc prosinec, které budou vyplaceny 

v lednu 2017 v částce 866.511,61 
   

                      3) Rozvaha (bilance) 12/16 
                     4) Výkaz zisku a ztráty 12/16 
                     5) Výkaz zisku a ztráty (bilance) 12/16 
                     6) Příloha č. 5 k účetní závěrce 12/16 
                     7) Vyúčtování dotace z MŠMT 
   

    4. Majetek 
   Stavy na majetkových účtech 
   018 - NIM od 1.000,- do 60.000,- / - software 
  

122 579,52 Kč 

018 - 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 

022 - HIM od 40.000.- / - solární panely 
  

200 000,00 Kč 
022 - HIM od 40.000.- / -Keramická pec Rohde 
Ecoto 

  
43 370,00 Kč 

021 - HIM od 40.000.- / - Stupínek "M uč. F, Ch, Př" 
  

206 984,58 Kč 

028 - DHIM 1,- do 40.000,- / - vybavení školy 
  

2 230 071,66 Kč 

028 - DHIM 1,- do 40.000,- / - vybavení školy "MUČ  F, Ch, Př" 
 

597 381,42 Kč 
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028 - 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 

028 - DHIM 1,- do 40.000,- / - vybavení školy  
Zruční žáci výzva č. 57 - CZ.1.07/1.1.00/57.0397 

  
167 649,00 Kč 

        

    5. Hospodaření FKSP 
   Stav účtu k 1.1.2016 
  

48 496,42 Kč 

Zůstatek 
  

70 089,94 Kč 

    Zůstatek na účtu FKSP k 31.12.2016 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 
  

48 496,42 Kč 

Tvorba fondu: 
   Příspěvek 1% z hrubých mezd 
  

94 414,52 Kč 

Vklad zaměstnanců na doplatek věcných darů     2 520,00 Kč 

Celkem tvorba fondu: 
  

96 934,52 Kč 

    

    Příspěvek na stravné 
  

22 705,00 Kč 

Příspěvek na penzijní připojištění 
  

23 400,00 Kč 

Akce Den učitelů 
  

6 113,00 Kč 

Akce Vánoční večírek 
  

6 294,00 Kč 

Čerpání fondu - masáže+ vstupenky na bazén 
  

14 790,00 Kč 

Čerpání fondu -dary zaměstnancům 
  

800,00 Kč 

Úhrady fa za poskytnuté dary 
  

0,00 Kč 

Nákup DDHIM z fondu     1 239,00 Kč 

Celkem čerpání fondu: 
  

75 341,00 Kč 

    KZ k 31.12.2016 
  

70 089,94 Kč 

        

    KZ k 31.12.2016 - účet 243 - BÚ FKSP 
  

42 733,14 Kč 

    rozdíl: 
   odvod do FKSP za 12/16 
  

5 763,28 Kč 

   
48 496,42 Kč 
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6. Fond rezervní 
   PZ k 1.1.2016 - 413/100 tvořený ze zlepš.výsledku 
  

231 751,49 Kč 

PZ k 1.1.2016 - 414/300 rezervní fond     84 926,00 Kč 

   
316 677,49 Kč 

    Zlepšený výsledek hospodaření 
  

10 901,31 Kč 

Peněžní dary účelové     45 656,00 Kč 

Celkem tvorba fondu: 
  

56 557,31 Kč 

    

    Čerpání fondu: 
   Ostatní čerpání     124 431,00 Kč 

Celkem čerpání fondu: 
  

124 431,00 Kč 

    

    KZ k 31.12.2016 
  

248 803,80 Kč 

    7. Fond investiční 
   PZ - k 1.1.2016 
  

123 612,03 Kč 

Tvorba fondu: 
   Odpisy DHIM 
  

14 676,00 Kč 

Převod z rezervního fondu     0,00 Kč 

Celkem tvorba fondu: 
  

14 676,00 Kč 

    

    Čerpání fondu: 
   Celkem čerpání fondu: 
  

0,00 Kč 

    

    KZ k 31.12.2016 
  

138 288,03 Kč 

    

    

    

    

    

    

    

    

    Dne:  19.5.2017 
   Vyhotovil: Petra Faiková - účetní 
   Schválil: Mgr. Ivana Kobzová - ředitel školy 
    

 

 


