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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    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 126 žáků v 9 třídách.  

1. – 5. ročník:   5 tříd    66 žáků  

6. – 9. ročník:   4 třídy  60 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/
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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. Od června 2017 jsou to tito zvolení 

členové: 

  

Za pedagogy:       Mgr. Lenka Běláková 

   Mgr. Veronika Chovancová 

Mgr. Hana van der Laan 

 

Za zřizovatele:     Barbora Balarinová, Sudice 

   Iveta Kryštofová, Sudice                                                                                                                                                 

                             David Vaníček, Sudice 

 

Za zákonné zástupce žáků:             

Bc. Zdeněk Hrušťák (předseda školské rady), Sudice 

                               Lenka Šušolíková, 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 

pátým rokem. Ve školním roce 2017/2018 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 2017/ 2018 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 2017/2018 žákům: 

o keramický kroužek 

o flétnový kroužek 

o kroužek klavíru 

o kroužek Kreslíme a vyrábíme 

o pohybově-taneční kroužek 

o Ekokroužek 

o kroužek logických, stolních a matematických her 

o počítačový kroužek 

o kroužek sportovních her 

o kroužek Tenisák 

 

 

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 17/5 Učitelství pro 1. st. ZŠ 

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

Učitelství pro 2. st. ZŠ 

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

7. Mgr. Petra Poštulková 22 Učitelství pro 1. st. ZŠ 

8. Mgr. Romana Synková 19 Učitelství pro 2. 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 16 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 3 Magisterské studium teologie 

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

výchovy 

18. Ester Medková, DiS. vedoucí 

vychovatelka ŠD 

25 Vyšší odborná škola 

 

 

 

 



 Str. 5 

Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Přehled vývoje počtu tříd základní školy, žáků k 30. 9. 2016, 2017 

 

 
Počet tříd 

Celkový počet 

žáků 

Počet žáků na 

jednu třídu 
 

 

Šk. rok 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18   

                9 9 133 133 15 15   

 

 

 

 

Zápis do prvního ročníku  
 

10. dubna proběhl zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019.  

 

Počty zapsaných a zařazených žáků 

 

Školní rok 2018/2019 

Zapsáni do 1. třídy 
Počet žádostí 

o odklad 

3. 9. 2018 nastoupilo  

do 1. třídy 

16 5 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadové 

číslo PP 
Pracovní zařazení, funkce 

1. Pekárková Vladimíra, hospodářka, 

vedoucí školní jídelny 

2. Emil Wolf, školník 

3. Baránková Edita, uklízečka 

4. Radošovská Petra, uklízečka, 

pomocná kuchařka ŠJ 

5. Kristina Frydrychová, uklízečka/ 

Andrea Hartmannová, 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 2017/2018 

Ročník 

Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 6 6 0 0 

  2.* 17 14 2 0 

3. 9 9 0 0 

4. 22 11 10 1 

5. 16 6 10 0 

Celkem za 1. st. 70 46 22 1 

6. 11 2 7 2 

7. 18 8 8 2 

8. 17 7 9 1 

9. 16 3 13 0 

Celkem za 2. st. 62 20 37 5 

 

* 1 žák vzděláván dle § 38 zákona č. 561/2004 Sb 

 

 

        b)  Prospěch žáků na základní škole za II. pololetí šk. roku 2017/2018 

Ročník 

Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 6 6 0 0 

  2.* 16 14 1 0 

3. 9 9 0 0 

4. 20 10 10 0 

5. 15 8 7 0 

Celkem za 1. st. 66 47 18 0 

6. 10 2 8 0 

7. 17 6 11 0 

8. 17 7 9 1 

9. 16 2 13 0 

Celkem za 2. st. 60 17 41 1 

 

 

 

c)  Hodnocení chování, pochvaly a kázeňská opatření: 

Stupeň chování 

 I. pololetí šk. 

roku 2017/2018 

II. pololetí šk. 

roku 2017/2018 

2. 0 0 

3. 3 0 

důtka ředitele školy 2 0 

důtka třídního učitele 2 1 

napomenutí třídního učitele 4 0 

pochvala ředitele 0 10 

pochvala třídního učitele 79 60 
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 d) Počty zameškaných vyučovacích hodin  

  omluvených neomluvených 

  celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka 

I. pololetí 4 455 33,75 138 1,05 

II. pololetí 6 126 49,01 0 0 

Celkem školní rok 10 581 82,76 138 1,05 

 
V porovnání s minulými školními roky jsou vzdělávací výsledky srovnatelné. V 1. pololetí 

byly uděleny snížené stupně z chování za neomluvenou absenci, která byla řešena rovněž 

s OSPOD Kravaře. Průměrná omluvená absence zaznamenává stálý pokles oproti minulým 

školním létům. (84,59 v roce 2016/2017 a 88,15 v roce 2015/2016). 

 

 
e)  Umístění vycházejících žáků 9. tříd  

 

Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona) 

 

 

Konečný stav rozmístění 

žáků 

Gymnázia 

 
3 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 
6 

Střední vzdělání s výučním listem 

 
7 

Neumístěno 

 
0 

Počet žáků 9. tříd celkem 

 
16 

 

 
 

6) Realizace projektů 
 

Dlouhodobé projekty: 

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

ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí. Po celý školní rok dostávali žáci 

jednou týdně zdarma balíček ovoce a zeleniny, která byla zpestřena také výbornou jarní 

ochutnávkou tropického ovoce a méně známé zeleniny. 

Mléko do škol – projekt poskytující pestrou dodávku mléčných výrobků všem žákům 

základní školy po celý školní rok. 

Zdravá pětka pro 1. - 9. ročník a MŠ – vzdělávací program nadačního fondu Albert pro 

základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého 

stravování a výchovy ke správné výživě dětí a mládeže. 

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).  

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

v listopadu a v květnu.  
Sběr plastových víček – sběrem jsme podpořili rodinu z Bolatic, která získává prodejem víček 

peníze na léčbu své dcery. 
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Hasík - preventivně výchovný a vzdělávací program pro děti v oblasti požární ochrany a 

ochrany obyvatelstva, určeno pro žáky 2. a 6. ročníku. 

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.  

 

Krátkodobé projekty: 

Záložka do knihy spojuje školy – projekt k navázání kontaktu mezi českými a slovenskými 

školami, podporuje čtenářskou gramotnost. Realizace říjen 2017. 

„Jazykový miš-maš“ – celodenní projekt u příležitosti Evropského dne jazyků. Na naší škole 

proběhl formou rozmanitých aktivit, které se odehrávaly v různých cizích jazycích. 

„This X-mas together“ – mezinárodní projekt v rámci e-Twinningu. Do tohoto projektu se 

zapojili žáci naší školy (z 6. – 9. ročníku), vytvořili vánoční přání, která zaslali partnerským 

školám po celé Evropě. 

„Tři zlaté vlasy děda Vševěda“ – celoroční matematická soutěž, která probíhala nejen ve 

škole, ale i doma. Žáci řešili zábavné slovní úlohy, sudoku, magické čtverce, procvičovali 

paměť a prokazovali své matematické znalosti a dovednosti.  

Polsko-český projekt „Zachraň život“ - projekt se týkal žáků 1. a 5. třídy, kteří si mohli ve 

třech setkáních vyzkoušet základy poskytování první pomoci. Během všech setkání byly 

prezentovány teoretické znalosti a praktické dovednosti s tematikou první pomoci, dopravní 

výchovy. Žáci 1. třídy si také užili zábavné odpoledne v nedalekých Krowiarkach.   

 

 

7) Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 
 

- vítání občánků 

- vystoupení pro seniory 

- vystoupení na odpustech 

 

 

   Přehled výchovně vzdělávacích a dalších akcí školy: 

 

04. 09. 2017 Slavnostní zahájení školního roku, první zvonění pro žáky 1. třídy 

12. 09. 2017 Fotografování 1. třídy 

14. 09. 2017 Divadélko Smíšek – „O kocouru Čičinovi“ (1. třída) 

26. 09. 2017 Hudební program o J. S. Bachovi (žáci 1. stupně) 

27. 09. 2017 Den v přírodě  

 

02. 10. 2017 Focení s podzimním motivem 

05. 10. 2017 Návštěva Malého světa techniky U6 v Ostravě (4. třída) 

11. 10. 2017 „Jazykový miš-maš“ – projektový den 

12. - 13. 10. 2017 Burza zimního oblečení 

25. 10. 2017 Preventivní program – „Adam a Eva aneb nejsme stejní“ (žáci 6. a 7. ročníku) 

25. 10. 2017 Preventivní program – „Bát či nebát se …?“ (žáci 8. a 9. ročníku) 

říjen 2017    „Záložka do knihy spojuje školy“ - projekt k podpoře čtenářské gramotnosti 

říjen 2017    Podzim v ZŠ Sudice  

 

01. - 16. 11. 2017 SCIO testy 9. ročník 

08. 11. 2017 Informa 2017 Opava – 9. ročník 

09. 11. 2017 Otevření školní žákovské knihovny  

09. 11. 2017 Vystoupení pro seniory v Rohově 
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10. 11. 2017 Halloweenská party 

16. 11. 2017 Dějepisná exkurze - Pravěk (6. třída) 

24. 11. 2017 Vystoupení pro seniory v Sudicích 

28. 11. 2017 Vánoční vyrábění s rodiči v ZŠ  

30. 11. 2017 Exkurze ve firmě Gypstrend (9. třída) 

listopad 2017 Halloween v 1. třídě 

listopad 2017 Výstavka netradičních podzimních listů 

listopad – prosinec 2017 „This X-mas together“ (6. – 9. ročník) 

 

04. 12. 2017 Hasík (2. a 6. třída) 

05. 12. 2017 Mikulášská nadílka v ZŠ 

06. 12. 2017 Sportovní gymnastika v Opavě (1. třída) 

07. - 08. 12. 2017 Vánoční dílničky (2. stupeň) 

10. 12. 2017 Vánoční jarmark 

11. 12. 2017 Hasík (2. a 6. třída) 

16. 12. 2017 Rohovský krmáš (vystoupení žáků ZŠ) 

19. 12. 2017 Návštěva vánoční Opavy (6. a 7. třída) 

20. 12. 2017 Návštěva vánoční Opavy (2. třída) 

21. 12. 2017 Vánoční strom pro zvířátka (2. třída) 

22. 12. 2017 Vánoční besídka (1. – 9. ročník) 

 

05. 01. 2018 Návštěva kostela v Sudicích, prohlídka betlému (2. třída) 

19. 01. 2018Výlet do planetária (1. a 3. třída) 

22. 01. 2018 Divadelní představení „Noc na Karlštejně“ (5. a 6. třída) 

22. 01. 2018 Škola zdravé pětky (1. a 2. třída) 

25. 01. 2018 Škola zdravé pětky (3. – 6. třída) 

26. 01. 2018 Party zdravé pětky (7. – 9. třída) 

30. 01. 2018 Zima v bílém kožíšku – pohádka (1. třída) 

30. 01. 2018 Zahájení plaveckého výuky (žáci 2. – 4. třídy) 

 

01. 02. 2018 Dramadílna „Karel IV.“ (5. a 6. třída) 

01. 02. 2018 Dramadílna „Poutník“ (7. třída) 

04. 02. 2018 Maškarní ples STROM 

13. 02. 2018 Exkurze „Devatero obrazů Josefa Čapka“ (6. a 7. třída) 

15. 02. 2018 Veselé zoubky (1. třída) 

19. – 24. 02. 2018 Lyžařský výcvikový kurz (7. – 9. ročník) 

21. 02. 2018 Divadelní představení „Popelka“ (1. – 4. třída)  

 

01. 03. 2018 Návštěva knihovny Petra Bezruče v Opavě (6. třída) 

13. 03. 2018 Divadelní představení v angličtině (žáci 1. – 9. třídy) 

16. 03. 2018 Vítání občánků v Sudicích (vystoupení vybraných žáků) 

15. 03. 2018 Návštěva knihovny Petra Bezruče v Opavě (7. třída) 

22. 03. 2018 Návštěva knihovny Petra Bezruče v Opavě (8. třída) 

26. 03. 2018 Dětská kniha v 2. třídě 

březen 2018 Jarní burza oblečení 

 

04. 04. 2018 Den otevřených dveří ZŠ a MŠ 

06. 04. 2018 Návštěva knihovny v Sudicích (2. třída) 

06. – 12. 04. 2018 SCIO testy 5. ročník 

10. 04. 2018 Zápis do 1. třídy 

12. 04 2018 Přijímací zkoušky na SŠ 

16. 04. 2018 Přijímací zkoušky na SŠ 

16. 04. 2018 Oslava výročí konce 2. světové války a osvobození obce u tanku 
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20. 04. 2018 Den Země 

24. 04. 2018 Výtvarné dílny Optys v Opavě (1. a 2. třída) 

25. 04. 2018 Výtvarné dílny Optys v Opavě (5. třída) 

26. 04. 2018 Výtvarné dílny Optys v Opavě (4. třída) 

 

11. 05. 2018 Dramadílna „Shakespeare“ (8. třída) 

11. 05. 2018 Dramadílna „Ludvíček“ (9. třída) 

15. 05. 2018 Vystoupení ke Dni matek 

17. 05. 2018 Ochutnávka mléčných výrobků v rámci projektu „Mléko do škol“ (1. – 9. třída) 

18. 05. 2018 Výlet 9. třída  

18. 05. 2018 Polsko-český projekt „Zachraň život“ (1. třída) 

22. 05. 2018 Výlet 4. třída 

24. 05. 2018 Výlet 8. třída 

24. 05. 2018 Adaptační hodina pro budoucí prvňáčky 

25. 05. 2018 Focení tříd 

25. 05. 2018 Polsko-český projekt „Zachraň život“ (5. třída) 

29. 05. 2018 Dopravní hřiště v Malých Hošticích (žáci 4. třídy) 

30. 05. 2018 Výlet 1., 2., 3., 5. třídy  

31. 05. 2018 Ochutnávka exotického ovoce a zeleniny v rámci projektu „Ovoce a zelenina do 

škol“ (1. – 9. třída) 

 

01. – 15. 06. 2018 Výstava kávomlýnků (2. třída) 

02. 06. 2018 Den dětí v Sudicích STROM 

06. 06. 2018 Výlet 6., 7. třída 

09. 06. 2018 Dětský den v Třebomi 

17. 06. 2018 Závěrečné setkání v Polsku v rámci projektu „Zachraň život“ (1. třída) 

17. 06. 2018 Vystoupení pro seniory v Rohově 

20. 06. 2018 Exkurze do Osvětimi 

24. 06. 2018 Sudický odpust - taneční vystoupení dětí 

25. 06. 2018 Cvičný požární poplach 

27. 06. 2018 Sportovní den na kolech 

27. 06. 2018 Ptačí rezervace v Kozmicích (2. třída) 

29. 06. 2018 Slavnostní ukončení školního roku 2017/2018 

29. 06. 2018 Slavnostní rozloučení žáků 9. třídy na Obecním úřadě v Sudicích 

30. 06. 2018 Rohovský odpust - taneční vystoupení dětí 

 

 

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.  

 

13. 09. 2017 Velká cena malých zoologů v ZOO Ostrava (vybraní žáci z 4. a 5. ročníku) 

 

11. 10. 2017 Přírodovědný klokan 2017/2018 (školní kolo) 

 

03. 11. 2017 Futsalový turnaj (žáci 2. stupně) 

07. 11. 2017 Turnaj v halové kopané (vybraní žáci z 6. a 7. ročníku, 3. místo) 

08. 11. 2017 Soutěž mladých zoologů (vybraní žáci 6., 7., 8. třída) 

24. 11.2017 Pěvecká soutěž Hlučínský slavíček (žáci 1. a 2. třídy) 

24. 11. 2017 Pohár základních škol ve florbalu v Bolaticích (výběr žáků 1. – 5. ročník, 2. 

místo) 
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listopad 2017 1. kolo matematické soutěže „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“ 

 

05. 12. 2017 Mikulášský florbalový turnaj (žáci 2. stupně) 

13. 12. 2017 Futsalová liga (žáci 2. stupně) 

19. 12. 2017 Florbalový turnaj trojic (žáci 2. stupně) 

 

leden 2018 Florbalový turnaj (žáci 2. stupně) 

leden 2018 Školská futsalová liga 9 (žáci 2. stupně) 

29. 01. 2018 Olympiáda v českém jazyce v Opavě 

 

01. 02. 2018 Školní kolo recitační soutěže (žáci 1. – 9. ročníku) 

08. 02. 2018 Olympiáda v anglickém jazyce v Opavě 

19. 02. 2018 Okrskové kolo recitační soutěže Dětská scéna v Kravařích (D. Hluchník, T. 

Hluchníková – postup do okresního kola v Opavě, E. Mrvová – oceněna porotou 

bez postupu do okresního kola) 

28. 02. 2018 Školní florbalový turnaj (2. stupeň) 

únor 2018 2. kolo matematické soutěže „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“ 

 

01. 03. 2018 Školní florbalový turnaj (1. stupeň) 

16. 03. 2018 Okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna v Opavě (D. Hluchník – postup do 

krajského kola v Ostravě) 

21. 03. 2018 Matematický klokan – školní kolo 

březen – duben 2018 „Soutěž o nejoriginálnějšího velikonočního beránka“ 

 

13. 04. 2018 Krajské kolo recitační soutěže Dětská scéna v Ostravě 

13. 04. 2018 Florbalový turnaj tří škol v Sudicích (1. místo ZŠ Sudice) 

17. 04. 2018 Okresní kolo Matematické olympiády v Opavě (žáci 6. ročníku, M. Nevřelová 

– úspěšná řešitelka) 

19. 04. 2018 Florbal (výběr žáků z 2. stupně) 

27. 04. 2018 Florbalový turnaj 4 škol  

duben 2018 Školní kolo Pythagoriády (5. – 8. třída) 

 

02. 05. 2018 Fotbalový turnaj Mc Donald´s cup 1. kategorie v Kobeřicích – okrskové kolo 

(vybraní žáci – 1. místo ZŠ Sudice) 

03. 05. 2018 Fotbalový turnaj Mc Donald´s cup 2. kategorie v Kobeřicích (vybraní žáci) 

18. 05. 2018 Fotbalový turnaj Mc Donald´s cup 1. kategorie v Opavě – okresní finále 

(vybraní žáci – 1. místo) 

22. 05. 2018 Fotbalový turnaj Mc Donald´s cup 1. kategorie v Ostravě – krajské finále 

(vybraní žáci – 2. místo) 

28. 05. 2018 Okresní kolo Pythagoriády v Opavě (5. ročník) 

29. 05. 2018 Okresní kolo Pythagoriády v Opavě (6. ročník) 

 

04. 06. 2018 Atletický čtyřboj v Chuchelné (vybraní žáci, starší kategorie 1. místo ZŠ 

Sudice, mladší kategorie 2. místo ZŠ Sudice)  

21. 06. 2018 Sportovní den ZŠ a MŠ 

červen 2018 3. kolo matematické soutěže „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“ 

červen 2018 Školní softbalový turnaj (žáci 2. stupně) 

 

 

 

 

 



 Str. 12 

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 

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 2017“ v Opavě. Tato prezentační  

výstava středních škol se konala 8. 11. 2017 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 školy hotelnictví a služeb a Vyšší 

odborné školy v Opavě. Besedy probíhaly v říjnu 2017. Žákům bylo rovněž umožněno 

navštěvovat dny otevřených dveří na zvolených středních školách. Schůzka výchovného 

poradce s rodiči žáků 9. třídy týkající se informací k přijímacímu řízení na střední školy  

ve školním roce 2017/2018 pro školní rok 2018/2019 se uskutečnila 23. 1. 2018. Z celkového 

počtu 16 žáků 9. ročníku bylo 15 žáků přijato na střední školy již v 1. kole přijímacího řízení, 

1 žák byl pak následně přijat ve 2. kole přijímacího řízení.  Devět žáků jde studovat maturitní 

obory, sedm žáků pak nastupuje na výuční obor. Naši absolventi budou studovat v Opavě, 

Ostravě, Krnově, Šilheřovicích a jedna žákyně v Rožnově pod Radhoštěm. 

 

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 2017/2018 bylo v evidenci školy 28 žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a během roku bylo odesláno na vyšetření  22 žáků, z toho:   

                                v  1. stupni podpory bylo zařazeno 6 žáků (PPP Opava), 

                                v 2. stupni podpory pracovalo 9 žáků (PPP Opava, PPP Hlučín), 

                                ve 3. stupni 3 žáci (SPC při ZŠ Opava, Havlíčkova 1) a 

                                ve 4. stupni 1 žák (SPC při ZŠ Ostrava – Zábřeh, Kpt.Vajdy), 
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Všichni žáci vyšetření ještě před 1. 9. 2016 prošli během tohoto školního roku novým 

vyšetřením a od nového školního roku 2018/2019 budou již všem poskytována podpůrná 

opatření 1. - 5. stupně podle doporučení z vyšetření poraden.  

 

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 a 

anglickém jazyce. 

 

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 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 MP Education, s.r.o. – společnost  zaměřená na realizaci výchovně-vzdělávacích 

programů 

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 
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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 Dne otevřených dveří a ukázkových hodin pro budoucí prvňáčky. 

I v tomto školním roce 2017/2018 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 žáků 2. a 6. třídy 

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 mezilidské vztahy, puberta a dospívání jsme tento rok zvolili další dvě besedy pro 

vyšší stupeň, které byly na programu v říjnu 2017. Jednalo se o přednášky na téma „Bát či 

nebát se“ pro 8., 9. ročník. Tento program byl zaměřený na rizikové chování v období 

dospívání. Pro chlapce a dívky 6. a 7. ročníku byl vybrán preventivní program „Adam a 

Eva aneb nejsme stejní“, zaměřený na téma puberta a dospívání.  

 

10) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Pedagogičtí pracovníci se 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. 

 

3.10. 2017  Práce se žáky ohroženými školním neúspěchem (KVIC) – 1 pedagogický 

pracovník 

2.-3.10. 2017  Grafomotorika a vše, co k ní patří (KVIC) – 2 pedagogičtí pracovníci ZŠ a 

MŠ 

12.10. 2017 Neučí se a ještě zlobí (KVIC) – 1 pedagogický pracovník   

17.10. 2017 Matematická gramotnost-mat. hry a nadaní žáci (KVIC) – 3 pedagogičtí 

pracovníci  

25.10. 2017 Aktuální změny v právních předpisech (AVDO) – ředitelka školy 

14. 11. 2017 Pohybové činnosti a hry v MŠ (MAS Hlučínsko) – 1 pedagogický pracovník MŠ 

15. 11. 2017  Angličtina: Strategie pro práci s dyslektiky  (NIDV) – 1 pedagogický pracovník 

21.11. 2017 Peněžní fondy školské příspěvkové organizace (PARIS) – ředitelka školy   

 

23. 11. 2017 Relaxace pro děti II (KVIC) – 1 pedagogický pracovník 

3.10.-5.12. 2017 Učíme němčinu hravě a netradičně (KVIC) – ředitelka školy 

1.-6. 12. 2017 Jak vytvořit efektivní strukturu reedukační péče (KVIC) – 1 pedagogický 

pracovník 

7.12.2017 Jak porozumět autismu (ADAM-autistické děti a my, z.s.) –1 pedagogický 

pracovník  

28.8.– 12.12.2017 Společné vzdělávání aneb žák s potřebou podpůrných opatření v základní 

škole (KVIC) – 14 pedagogických pracovníků 

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

pracovníci 
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6. 3. 2017 Burza nápadů učitelů matematiky  (SKOLAMARKET) –1 pedagogický 

pracovník 

22.2.-14.3. 2018 Moderní trendy ve vedení lidí - mentoring (KVIC) – ředitelka školy 

19.-20.3. 2018  Grafomotorika a vše, co k ní patří (KVIC) – 2 pedagogičtí pracovníci ZŠ a 

MŠ 

16.4. 2018 Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni ZŠ (EDUPRAXE) – 2 pedagogičtí 

pracovníci ZŠ  

19.4. 2018 Hudební výchova na 1. stupni ZŠ? Hravě! (KVIC) –1 pedagogický pracovník 

20.4. 2018 Funny Words – Hrajeme si se slovíčky (KVIC) –1 pedagogický pracovník 

16.3.-21.4. 2018 Primární logopedická prevence ve školství (KVIC) –1 pedagogický 

pracovník MŠ 

6.6. 2018  Matematika nás baví (KVIC) –1 pedagogický pracovník 

6.-8.6. 2018 Celostátní setkání ředitelek MŠ (CCV) –1 pedagogický pracovník MŠ 

 

11) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

a dalšími institucemi  
 

 

V tomto školním roce Česká školní inspekce naši školu nenavštívila. 

      

 

Kontrola Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě :                  1. 2. 2018  

 

Místo kontroly: školní jídelna – výdejna při MŠ Sudice 

Předmět kontroly:  

plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, nařízení 

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

spotřebitelům, zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících 

zákonů, 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., zákona č. 110/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

Nedostatky při realizaci kontroly: nebyly zjištěny 

 

 

 

Kontrola Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě :                  1. 2. 2018  

 

Místo kontroly: Mateřská škola Sudice 

Předmět kontroly:  

plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 410/2005 

Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů, v zákoně č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Dotazníkové šetření „Hračky v mateřských školách v MSK“ 
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Nedostatky při realizaci kontroly: na hygienickém zařízení dětí umístit ručníky tak, aby se 

vzájemně nedotýkaly. 

 

 

 

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  je ZŠ a MŠ Sudice   zapojena do další dotační 

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

Výzva podporuje 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 umožňuje zařazení žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Přispívá 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. O hlavních prázdninách proběhla komplexní rekonstrukce tělocvičny 

včetně elektroinstalace, topení, nové podlahy, obložení a výmalby stěn. Obdrželi jsme navíc 

finanční prostředky na pořízení „Her na chodník“ pro MŠ a ŠD i nákup nových lavic do 1. 

třídy.  Plánovaná rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově se uskuteční až o hlavních 

prázdninách v r. 2019 (do výběrového řízení se letos nepřihlásila žádná firma). 

 

 

 

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:  

sportovní a kulturní akce 

 

o Obecní úřad Třebom:  

sportovní a kulturní akce 

 

o Pedagogicko-psychologická poradna Opava 

 

o Speciálně pedagogické centrum Srdce Opava 

zajišťování vyšetřování žáků 
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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 MŠ Rohov 

spolupráce s MŠ Sudice 

 

o Szkoła podstawowa w Pietrowicach Wielkich 

projekt „Zachraň život“ 

 

o Základní škola  Michalovce 

projekt Záložka do knihy 

 

o Hasičský záchranný sbor, Opava: 

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

 

o MP Education, s.r.o. – společnost  zaměřená na realizaci výchovně-vzdělávacích 

programů – preventivní vzdělávací programy pro 6. - 9. ročník 

 

o THeatr ludem Ostrava – dramadílny pro žáky 6.-9. ročníku 
 

o AZYZAH Theatre, Praha – divadelní představení v anglickém jazyce 
 

o Dům umění, Opava – animační program pro žáky  

 

o Nadační fond Albert – vzdělávací program „Zdravá 5“, zaměřený na zdravý životní 

styl a zdravé stravování  

 

o Slezské divadlo v Opavě 

divadelní představení pro 1. a 2. stupeň 

 

o Divadlo Smíšek: 

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

 

o Optys Opava 

výtvarné dílny pro žáky 1.- 5. ročníku ZŠ 

 

o Středisko volného času Opava: 

okresní kola olympiád 

 

o Centrum volného času Kravaře: 

recitační soutěž 

 

 

o Spolupráce se ZŠ Chuchelná, ZŠ Píšť: 

přátelská sportovní utkání 
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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. Projekt  jsme 

zahájili již v loňském školním roce a pokračoval i v tomto školním roce.  

 

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – je celoroční aktivita pro předškolní děti.  Jeho 

záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení 

volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování. 

V rámci projektu je našim záměrem respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které 

jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Plnění jednotlivých úkolů přináší dětem 

potěšení a radost z pohybu, naučí je překonávat překážky a rozvíjí jejich samostatnost 

a zdokonalování pohybových dovedností. Za významnou motivaci také považujeme podporu 

k pohybovým aktivitám ze strany rodičů. 

 

http://www.skola-sudice.cz/
mailto:skolka@skolasudice.cz
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Zápis do MŠ pro školní rok 2018-2019 se uskutečnil 16. května 2018 

Počet žadatelů: 6 

Počet přijatých: 6 

Počet nepřijatých: 0  

 

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

v Kravařích. Plavání se zúčastnilo 14 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. 

o Gymnasticko- atletická průprava je pro všechny děti jakéhokoliv věku. Zde se naučili 

herní princip, sílu, vytrvalost, obratnost, rychlost, flexibilitu, koordinaci pohybu. 

Základ pro všechny druhy sportu. A to vše hravou formou.     

o   

 

Všechny kroužky probíhaly v odpoledních hodinách.            

  

 

 

 

Akce MŠ : 

 

14. 9.     Divadélko Smíšek (O kocouru Čičinovi) 

26. 9. 2017 Hudební program J. S. Bach 

(celý říjen) 
SOUTĚŽ PODZIMNÍČEK - výroba 

„Podzimníčků“  

5. 10. Svět techniky v Ostravě (MŠ a 4. ročník) 

12. 10. Šablona č. 4 (přednáška pro rodiče) 

3. 11. Broučkův průvod v 17:30 

8. 11. Šablona č. 5 (přednáška pro rodiče) 

30. 11. Vánoční vyrábění s rodiči od 15 hodin 

5. 12. Mikuláš ve školce  

6.12. Šablona (Přednáška pro rodiče) 
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10. 12. Vánoční jarmark ZŠ a MŠ Sudice 

12. 12. Maňáskové divadlo 

14. 12. 
Vánoce v MŠ (dopoledne), vánoční 

vystoupení s vánočním jarmarkem 

17. 1. 2018 
Loutkové divadlo Ostrava - Perníková 

chaloupka 

19. 1.  Planetárium (MŠ, 1. a 3.) 

22. 1. Zdravá pětka (dopoledne) 

4. 2.  Maškarní ples v tělocvičně 

6. 2. SPC pro předškoláky s rodiči v 16 hodin 

9. 2.  Maškarní ples v MŠ (dopoledne) 

27. 2. Šablona č. 8 (přednáška pro rodiče) 

27. 2. Návštěva 1. třídy (dopoledne) 

13. 3. Návštěva 1. třídy (dopoledne) 

14. 3. Šablona č. 9 (přednáška pro rodiče) v 15:30 

15. 3. Velikonoční vyrábění s rodiči od 15:30 

21. 3. Maňáskové divadlo 

22. 3. 
Prodej velikonočních výrobků od 16 do 18 

hodin 

29. 3. - 30. 3 Velikonoční prázdniny 

2. 4.  Velikonoční pondělí 

23. 4. Den Země 

30. 4. Čarodějnický den  

(celý 

květen)  
Sběr papíru 

15. 5. Den matek v 16 hodin v aule ZŠ 

16. 5. Zápis do MŠ 

22. 5. Výlet - (Hradec nad Moravicí) 

24. 5. Pasování předškoláků v 16 hodin 

1. 6. Den dětí v MŠ 

2. 6. Den dětí na hřišti 

28. 6. Spaní s předškoláky 

 21.6. Sportovní den 

 24.6. Sudický odpust 

 

Společné aktivity žáků základní školy a mateřské školy 
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o Den v přírodě ZŠ a MŠ – vycházka a pobyt dětí v přírodě 

o Různá Divadelní představení (MŠ, 1.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 Vystoupení na Den matek 

o Hodiny plavání v aquaparku v Kravařích 

o Společný výlet ze 4. ročníkem Hradec nad Moravicí 

o Den dětí (sdružení STROM) 

o Sudický odpust 

o Sportovní den ZŠ a MŠ 

Prázdninový provoz: 

červenec a srpen zavřeno z důvodu malého zájmu ze strany rodičů.  

 

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 13 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 

výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností tj. pravidelná práce - zejména formou 

odpočinkových, rekreačních, sportovních, výtvarných, praktických, hudebních činností, 

výukových programu na počítačích, skupinových prací, individuálních přístupu, rozhovory, 

projekty, soutěže, olympiády a pobytem venku na čerstvém vzduchu. 

Příležitostná práce – olympiády školních družin, reprezentace školy na veřejných akcích, 

kulturní akce a vystoupení, besídky, výlet, sportovní akce. Spontánní činnosti – odpolední 

klidové činnosti, vypravování, relaxace, pobyt venku. Školní družina se pravidelně podílí na 

podzimní, vánoční a velikonoční výzdobě školy, výzdobě přízemí a akcích organizovaných 

základní školou.  

Všechny činnosti jsou plněny podle celoročního plánu školní družiny, který vychází z ŠVP 

pro školní družinu. V prvním i druhém pololetí se podařilo splnit všechny plánované činnosti 

a cíle. Činnosti školní družiny byly různorodé, vzájemně se prolínaly a navazovaly na sebe. 

Činnosti byly zařazovány především dle ročního období, aktuálního počasí a konkrétní 

situace. 

Činnosti ve školní družině byly voleny s ohledem na věkové složení dětí. Do každé činnosti 

byl zapojen co největší počet dětí. Děti zde nacházely nejen odpočinek a relaxaci po 

vyučování a návratech ze zájmových kroužků, ale také bylo dětem vytvořeno klidné a tvořivé 

prostředí, kde mohly uplatnit své schopnosti, dovednosti, rozvíjet svoji tvořivost, fantazii a 

vhodně vyplnit svůj volný čas, vytvářely kladný vztah k přírodě a učily se žít a spolupracovat 
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s ostatními. Důraz byl kladen na vhodnou motivaci, radost z činností a povzbuzování, 

chválení a odměňování. Jedním z hlavních cílů je, aby byl pobyt pro děti ve školní družině 

zajímavý, poučný, ale především příjemný, aby je pobyt zde těšil. Při všech činnostech byly 

respektovány potřeby dítěte. 

Poplatek za školní družinu činil 700,- Kč na dítě/na rok.  Z těchto finančních prostředků byly 

nakoupeny velké množství výtvarného a spotřebního materiálu, deskové a ostatní hry, odměny 

na různé akce, soutěže, kino a vyhodnocení celoročních projektu. 

 

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. Romana Synková 

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  

 

o Celoroční projekty- „Cestou – necestou“, „Můj domácí kamarád“  

(Mallorca, Fuerteventura, Švýcarsko, Slovensko, Nizozemí, Velká Británie, Spojené státy 

Americké, Česká republika, papoušek, rybička, strašilka, zakrslý králík, králíček domácí, 

štěňátko, štěňátko 2, králíček 2, pejsek 3, morčátko) 
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o Drakiáda 

o Podzimníček 

o Halloween 

o Puzzliáda 

o Vánoční jarmark 

o Rohovský krmáš 

o Vánoční nadílka 

o Fotbalový turnaj 

o Pexesiáda 

o Piškvorkiáda 

o Maškarní ples 

o Živé – člověče, nezlob se! 

o Výrobky předškolákům 

o Pečení velikonočních dobrůtek 

o Hry bez hranic – olympiáda školních družin - Kravaře 

o Superstar 

o Pečení lineckých srdíček maminkám 

o Fotbalový turnaj 

o Výlet – kino 

o Den dětí Sudice – taneční vystoupení školní družiny 

o Celodenní sportovní akce Pískovna 

o Olympiáda školních družin – Chuchelná 

o Den dětí Třebom – taneční vystoupení školní družiny 

o Odpust Sudice – taneční vystoupení školní družiny 

o Odpust Rohov – taneční vystoupení školní družiny 

 

Vedoucí vychovatelka ŠD absolvovala v rámci DVPP školení – „Společné vzdělávání aneb 

žák s potřebou podpůrných opatření v základní škole“ a „Relaxace pro děti“. 

 

Všechny větší aktivity jsou průběžně zpracovávány a vkládány na webové stránky školy. 

Velmi dobrá byla spolupráce s učiteli prvního i druhého stupně, rodiči, vedením školy 

i provozními zaměstnanci. 

 

 

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 26 dětí, MŠ Rohov 18 dětí, ZŠ 87 dětí, 25 zaměstnanců 

organizace, 6 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 
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Aktivity 

o pečení moučníků na Vánoční jarmark  

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

Vedoucí ŠJ absolvovala  školení – „Hygienické minimum a novinky ve školním stravování“ 

         „Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      a vedoucí učitelka MŠ Radka Malchárková  

 

Zprávu o hospodaření školy v roce 2017 zpracovala:    ekonomka školy  Petra Faiková 

 

Výroční zprávu vyhotovila:                               ředitelka školy  Mgr. Ivana Kobzová 

                                                                         

 

V Sudicích dne 24. 9. 2018 

 

 

Školskou radou schváleno dne:  17. 10. 2018                  

 

Adresáti výroční zprávy:           členové školské rady, 

 

       zřizovatel školy: Obec Sudice,  

Náměstí P. Arnošta Jureczky13,  

747 25  Sudice 
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Obrazová příloha výroční zprávy 2017/2018 

 

 
Nový školní rok jsme zahájili 4. září 2017 

 

 

   
Podzimní vyrábění, terapeutický chodníček a  úpravy školního pozemku 

 

 

   
Projekt Evropský den jazyků 
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„Halloweenská párty“ již tradičně v režii žáků 9. třídy 

 

 

Výlet MŠ, 1. a 3. třídy do planetária 

 

   
Projekt Zdravá pětka 



 Str. 27 

                                                                                                           
Vítěz okresního kola recitační soutěže v Opavě 

 

 

 

 

 

 
Vánoční jarmark 2017 
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Dramadílny pro žáky 5. – 9. třídy 

 

 

 
Tradiční oblíbená akce STROMu a ZŠ - dětský maškarní ples 

 
 

 
Ve školní družině probíhaly dva celoroční projekty „Cestou – necestou“ a „Můj 

domácí kamarád“  
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Lyžařský kurz 

 

 

 
Anglické divadlo v naší škole 

 

 

 
Florbalový turnaj tří škol 

 



 Str. 30 

 
Žáci 1. stupně ve výtvarných dílnách Optys v Opavě 

 

 

 

 

 

 
Krajské finále McDonalds Cup  1. kategorie – „stříbrné“ družstvo  
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Polsko - český projekt „Zachraň život“ 

 

 

 

 

 
Vítězové atletického čtyřboje čtyř škol v Chuchelné 
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Maminkám k svátku 

 

 

 

 
Velikonoční vyrábění a prodej v MŠ 
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„Hry bez hranic“ školních družin – naše vítězné družstvo 

 

 

 

 

  

 
Dětský den  - Řecké olympijské hry s Asterixem a Obeliskem 
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Pohádkové pasování předškoláků v MŠ 

 

 

 

 

 

 
Exkurze žáků 9. třídy do Osvětimi 
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Rozloučení s žáky 9. třídy na OÚ v Sudicích 

 

 

 

 

 

 
Prázdninová rekonstrukce tělocvičny 
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Příloha č. 2 

 

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2017 
 

A) Celková dotace poskytnutá od MŠMT byla  
 

9 564 682,00 Kč 

V tom: 
na platy  

pedagog. zam. 4 713 640,00 Kč 

 
nepedagog.zam. 1 835 049,00 Kč 

 
OON 

zam. MŠ 4 620,00 Kč 

 
zam. ZŠ 182 380,00 Kč 

 
 

  

 
 

ÚZ 33052 128 783,00 Kč 

 
  ÚZ 33073 44 025,00 Kč 

    

 

orientační 
ukazatelé 

zákonné odvody 2 230 500,88 Kč 

   

 

zákonné odvody ÚZ 
33052 43 786,34 Kč 

 
ÚZ 33073 14 968,50 Kč 

   

 
příděl do FKSP 131 542,18 Kč 

   

 

příděl do FKSP      
ÚZ 33 052 2 575,66 Kč 

 
ÚZ 33 073 880,50 Kč 

    

 
ONIV 

přímé náklady 203 510,94 Kč 

 
nemocenské 28 420,00 Kč 

 
Celkem ONIV 231 930,94 Kč 

    Celkem vyčerpáno: 
  

9 564 682,00 Kč 

    B) PROJEKTY ŠKOLY: 
   

    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 rozpočtu 
školy 15% 

 
122 784,90 Kč 

Projekt ukončen 24.6.2015 
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2. Celková dotace z EU-projekt "Chytří 
pomocníci aneb využíváme ICT 
jednoduše a kreativně 2014" - návrh 

  
581 685,28 Kč 

CZ.1.07/1.3.00/51.0009       

Vyčerpáno k 31. 12. 2015 
  

495 001,35 Kč 
Projekt ukončen  31.12.2016 vč. 
vypořádání 

   

    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 z EU-projekt - "Šablony 
pro ZŠ a MŠ I (ÚZ 33063) - návrh 

  
592 903,00 Kč 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003864       

Celkem projekt - CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003864   592 903,00 Kč 

Začátek projektu: 1.2.2017 
   Konec projektu: 31.1.2019 
   Vyčerpáno k 31. 12. 2017 
  

269 693,00 Kč 

    

    C) Celková dotace poskytnutá  od zřizovatele činila  
 

1 834 301,00 Kč 

Příjmy z hospodářské činnosti 
   (pronájem těločvičny, kroužky, stravné cizí stavníci, 

  tenisová škola 
  

181 623,00 Kč 

    Spotřeba energií; plyn, eletřina, voda 
  

564 351,29 Kč 

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

               

školné MŠ, ŠD , úroky,  ostatní) 
  

757 902,63 Kč 

    

    
Příjmy celkem 

  

12 668 201,63 
Kč 

Výdaje  na provoz 
  

12 594 516,08 
Kč 

Výdaje na provoz z hospodářské činnosti       

Hospodářský výsledek     73 685,55 Kč 

 

 

 

K 31.12.2017 byl zůstatek na běžném účtě 1.605.581,62 Kč v pokladndě 20.965,- 

V této částce jsou prostředky na mzdy a odvody za měsíc prosinec, které budou vyplaceny 

v lednu 2018 v částce 1.091.265,62 
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                  a) Rozvaha (bilance) 12/17 
                     b) Výkaz zisku a ztráty 12/17 
                     c) Výkaz zisku a ztráty (bilance) 12/17 

                    d) Příloha č. 5 k účetní závěrce 12/17 
                    e) Vyúčtování dotace z MŠMT 

   

    D) 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 

022 - HIM od 40.000.- / -Epson projektor EB-595 
 

41 745,00 Kč 

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

206 984,58 Kč 

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

2 532 659,28 Kč 

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

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 

        

    E) Hospodaření FKSP 
   Stav účtu k 1.1.2017 
  

70 089,94 Kč 

Zůstatek k 31.12.2017 
  

108 628,48 Kč 

    Zůstatek na účtu FKSP k 31.12.2017 činí 70.089,94. Hospodaření probíhalo 
 na základě interních pravidel a vyhlášky FKSP. Z FKSP bylo příspíváno 5,- Kč/ oběd 

zaměstnancům organizace. Další výdaje schvaluje ředitel školy na návrh 
 Odborové organizace nebo zaměstnanců. 

    

 

FOND FKSP 
   PZ 
  

70 089,94 Kč 

Tvorba fondu: 
  

                                                                                                                                                                                

Příspěvek 1,5% z hrubých mezd 
  

140 426,54 Kč 

Vklad zaměstnanců na doplatek věcných darů   990,00 Kč 

Celkem tvorba fondu: 
  

141 416,54 Kč 

    Čerpání fondu: 
   Příspěvek na stravné 
  

20 475,00 Kč 

Příspěvek na penzijní připojištění 
  

29 950,00 Kč 

Akce Den učitelů 
  

6 386,00 Kč 

Akce Vánočí veřírek 
  

8 500,00 Kč 
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Čerpání fondu - masáže+ vstupenky na bazén 
 

17 597,00 Kč 

Čerpání fondu -dary zaměstnancům 
  

6 289,00 Kč 

Nákup chladničky + 2 varné konvice 
  

11 691,00 Kč 

Úhrada fa     1 990,00 Kč 

Celkem čerpání fondu: 
  

102 878,00 Kč 

    KZ k 31.12.2017 
  

108 628,48 Kč 

        

    KZ k 31.12.2017 - účet 243 - BÚ FKSP 
  

92 371,34 Kč 

    rozdíl: 
   odvod do FKSP za 12/17 
  

15 267,14 Kč 

převod doplatku za dar (provedeno 4.1.2018) 
 

990,00 Kč 

   
108 628,48 Kč 

    F) Fond rezervní 
   PZ k 1.1.2017 - 413/100 tvořený ze zlepš.výsledku 

 
242 652,80 Kč 

PZ k 1.1.2017 - 414/300 rezevní fond     6 151,00 Kč 

   
248 803,80 Kč 

    Zlepšený výsledek hospodaření 
  

3 349,32 Kč 

Peněžní dary účelové     33 271,00 Kč 

Celkem tvorba fondu: 
  

36 620,32 Kč 

Čerpání fondu: 
   Ostatní čerpání     11 598,00 Kč 

Celkem čerpání fondu: 
  

11 598,00 Kč 

    KZ k 31.12.2017 
  

273 826,12 Kč 

    

 

G) Fond investiční 
   PZ - k 1.1.2017 
  

138 288,03 Kč 

Tvorba fondu: 
   Odpisy DHIM 
  

27 436,00 Kč 

Převod z rezervního fondu     0,00 Kč 

Celkem tvorba fondu: 
  

27 436,00 Kč 

    

    Čerpání fondu: 
   Celkem čerpání fondu: 
  

0,00 Kč 

    

    KZ k 31.12.2017 
  

165 724,03 Kč 

 

 

 

Dne:  31.7.2018 

Vyhotovil: Petra Faiková - účetní 

Schválil:     Mgr. Ivana Kobzová - ředitelka  školy 



 Str. 40 

 


