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I. Základní údaje o škole

    Název školy     :   Základní škola a mateřská škola Sobůlky, okres Hodonín, příspěvková organizace
    Charakteristika :      Vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny
                                      a školní jídelny

    Sídlo                 :   Sobůlky 280, 697 01 Sobůlky
    Zřizovatel školy :    Obec Sobůlky
    Ředitelka školy :   Mgr. Jana Martinková
    Telefon,fax       : 518 622 339,776 525 409
     e-mail             :      zs.sobulky@seznam.cz
    www.stránky     :      zssobulky.cz
    IČO                    :      709 896 99
    IZO                    :      600 115 798
    Právní forma :      příspěvková organizace, zařazena do rejstříku škol                           
    Školská rada : zřízena v roce 2005. Zasedá nejméně dvakrát ročně a umožňuje rodičům,
                                      pedagogům a zřizovateli se podílet na chodu školy. 
                                      Funkční období členů jsou tři roky.

 

Školská rada vykonává tuto působnost:
-vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování
-schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
-schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
-schvaluje pravidla pro hodnocení a vzdělávání žáků
-podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
-projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
-projednává inspekční zprávy České školní inspekce
-podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli školy, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším
 orgánům státní správy

        

     

Školní rok 2020/2021 Počet
tříd

        

Počet 
ročníků

 Počet žáků Průměrný počet žáků 
na třídu

Základní škola 1.stupeň 3 5 37 12,33

Přípravná třída 1 12 12,00

Mateřská škola
 
1

 
20 20,00

Školní družina 1 30 30,00

3

http://www.zssobulky.estranky.cz/
mailto:zs.sobulky@seznam.cz


 Zvolený vzdělávací program:

Název zvoleného
vzdělávacího programu

V ročníku

      
Škola pro život 
31. 5. 2007-
školní vzdělávací program 
pro základní vzdělávání

Já, předškolák

Rozhlédneme se po 
světě

1 . - 5. ročník

Přípravná třída

          

     Mateřská škola

                   
   ŠJ, která je součástí školy

Typ jídelny – dle 
výkazu V17-01

Počet Průměrný počet strávníků
Žáci a děti škol.prac ostatní

921 ŠJ – úplná 1 60 10 0

ŠD, která je součástí základní školy

ŠD počet
oddělení

počet dětí v ŠD počet vychovatelek ŠD

Celkem 1 30 fyz.      1 /přepoč.  0,625  

MŠ, která je součástí základní školy

MŠ počet
oddělení

   počet dětí v MŠ     počet učitelek MŠ

Celkem       1                20 Fyz.     2/přepoč. 2,0
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Přípravná třída, která je součástí základní školy

Přípravná
třída

počet
oddělení

   počet dětí v PT     počet učitelek MŠ

Celkem       1            12 Fyz.     1/přepoč. 1,0

II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny 
     do školského rejstříku

Základní škola poskytuje základní vzdělávání.
Přípravná třída vyrovnává vývoj dětí a připravuje na bezproblémový start v základní škole.
Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání.
Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání.

III. Přehled pracovníků školy

1. Odborná kvalifikace, dle zákona č.563/2004 Sb.

Celkový počet pedagogických 
pracovníků

1.pol.    8
2.pol.    8

  100%
  100%

Z toho odborně kvalifikovaných 1.pol.     8
2.pol.     8

  100%

  100%

2.   Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2020/21 nastoupili na školu:   0

3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2020/21 nastoupili na školu:          0

4.   Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2020/21 odešli ze školy:                  0

5.   Počet nepedagogických pracovníků školy:   5                
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7.  Věkové složení učitelů a vychovatelek

Učitelé a vychovatelky

Věk Muži Ženy
Do 35 let - 1
35 – 50 let - 3
Nad 50 let - 4
Z toho pracující důchodci 
nepobírající důchod

- -

Z toho pracující důchodci 
pobírající důchod

- -

CELKEM - 8
Mateřská dovolená           -            0

 

8. Věkové složení správních zaměstnanců včetně pracovníků školní jídelny

Správní zaměstnanci

Věk Muži Ženy
Do 35 let -            -
35 – 50 let - 2
Nad 50 let 1            2
Pracující důchodci nepobírající 
důchod

-

Pracující důchodci pobírající
důchod

- -

CELKEM 1 4
Rodičovská dovolená           - -
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Jmenný seznam zaměstnanců včetně vedení školy ve školním roce 2020/2021

Jméno funkce
Mgr.   Martinková Jana   ředitelka

Hochmanová Soňa                                  učitelka přípravné třídy
Opálková Šárka              učitelka MŠ
Šťastná Lenka                                          učitelka MŠ
Mgr. Martínková Ludmila učitelka ZŠ
Mgr. Pluháčková Lucie                           učitelka ZŠ
Mgr. Šimečková Alena                           učitelka ZŠ
Valová Iveta                    vychovatelka ŠD
Semmlerová Erika                                   školní asistentka
Bystřický Jiří školník
Matyášová Jarmila vedoucí kuchyně
Slížková Eva kuchařka            
Filipenská Helena             uklízečka  

          

                     

IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022
       a přijetí do školy

Datum zápisu: 14. 4. 2021
Počet žádostí k přijetí do 1. ročníku k 14. 4. 2021: 12           
Počet žádostí o odklad: 3
Celkový počet žáků přijatých do 1. ročníku k 1. 9. 2021:  14

Údaje o zápisu do mateřské školy na školní rok 2021/2022 a přijetí do školy

Datum zápisu: 12. 5. 2021
Počet nově přijatých dětí k 1. 9. 2021:                                             7
Počet nepřijatých dětí k 1. 9. 2021:                                                  0
Celkový počet dětí v mateřské škole k 1. 9. 2021:                         18

Údaje o přípravné třídě na školní rok 2021/2022
Počet žádostí o přijetí do přípravné třídy:   10 
Celkový počet přijatých k 1. 9. 2021:         10
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V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
     (údaje z konce školního roku 2020/2021)

ROČNÍK Počet žáků Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo Neprospělo Opakuje
ze

zdravotních
důvodů

1.    4  4 0 - -
2.    7  6 1 - -
3.  14 12 2 - -
4.    6  4 2 - -
5.    6  4 2 - -

Celkem za
I.stupeň

 37 30 7 - -

1. Snížený stupeň z chování

Stupeň chování
I.pololetí / II.pololetí

Počet % z počtu všech
žáků školy

0/ 0 0/0             0
I.pololetí/II.pololetí

počet
napomenutí TU 1/0
důtka třídního učit. 0/0
důtka ředitele školy 0/0

        

        2. Za školní rok 2020/2021 nebyla ve škole zaznamenána žádná neomluvená hodina.

                          
        3.  Sociálně patologické jevy se na naší škole zatím nevyskytly.

Ano Ne Věk Celkem případů
Návykové látky: kouření - - - -
Záškoláctví - - - -
Šikana - - - -
Gambling - - - -
Kriminalita - - - -
Rasismus - - - -
Jiné - - - -
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VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků 
       včetně řídících pracovníků školy

Typ kurzu, webináře     Datum

ŘEDITELKA, VÝCHOVNÝ 
PORADCE, UČITELKA
Novely právních předpisů ve školství od 
1. 1. 2021
( Mgr. Pavel Zeman)

18. 2. 2021

Právní předpisy a praxe v MŠ aktuálně 10. 3. 2021
Právní poradna 24. 3. 2021
Změny v předškolním vzdělávání 20. 4. 2021

UČITELKY MŠ
Diagnostika a rozvoj schopností dítěte 
předškolního věku

11. - 12. 2. 2021

Prevence školní neúspěšnosti a 
předcházení SPU již v MŠ a v 1. třídách 
ZŠ

12. 4. 2021

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního
věku

15. 4. 2021

Školení první pomoci 30. 8. 2021

UČITELKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
Diagnostika a rozvoj schopností dítěte 
předškolního věku

11. - 12. 2. 2021

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního
věku

15. 4. 2021

VYCHOVATELKA ŠD, ŠKOLNÍ 
ASISTENT
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE
Novela vyhlášky o FKSP 11. 5. 2021
Rozvoj grafomotorických dovedností, 
odstranění grafomotorických obtíží

18. 5. 2021

UČITELKY ZŠ
Školní metodik prevence na škole 17. 5. 2021
Změny v RVP od 1. 9. 2021 3. 6. 2021
Sfumato aneb čtení pro všechny děti On line 10. - 12. 6. 2021
-základní distanční seminář - 16 hodin
Sfumato aneb letní soustředění Ostrava 1. - 4. 7. 2021

OSTATNÍ:
VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Hygiena potravin 11. 3. 2021
Hygienické minimum 17. 3. 2021
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Označování pokrmů aneb co vše a jak psát
na jídelní lístek

17. 3. 2021

Označování pokrmů aneb co vše a jak psát
na jídelní lístek

7. 4. 2021

Nový receptář pro školní jídelny 15. 4. 2021
Setkání s kuchařem Petrem Janů 13. 5. 2021
Školní stravování - financování a právní 
předpisy

25. 5. 2021

KUCHAŘKA
Školení hygienického minima a HACCP 
ve výrobě potravin

13. 4. 2021

CELKEM POČET VZDĚL. KURZŮ 24

                   Počet účastníků z řad pedagogů:  8                                Počet účastníků z řad ostatních: 2

                                                                                                         

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se nejčastěji realizuje ve Středisku služeb školám a Zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků v Hodoníně, Břeclavi a v Brně.

VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Akce školy 

Název Účast

Cvičný požární poplach Všichni
Můj první gól Kyjov PT
Pexesiáda ŠD
Dopravní hřiště Kyjov PT
Čertiáda ŠD
Čertovské dopoledne MŠ
Vánoční besídka ŠD
Karneval ŠD, MŠ
Čarodějnické dopoledne PT
Den Země ŠD
Rej čarodějnic ŠD
Den dětí MŠ
Náš den "D" ŠD
Výlet - ZOO Lešná ZŠ
Sportovní den - Milanovy aktivity Všichni
Veselý týden ŠD, PT, ZŠ
Pestrý týden MŠ
Malování na chodníku ŠD
Templářův poklad - pasování školáků MŠ

Další aktivity a projekty
Toulky za zvěří - výtvarná soutěž Všichni
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Účast v soutěži "Bible a my" Vybraní žáci školy
Sběr vršků z PET lahví ZŠ i MŠ 
Dopravní výchova na DDM Kyjov PT, 2. - 5. ročník
Projekt „Školní mléko“ ZŠ i MŠ
Projekt "Ovoce do škol" Všichni
Dětská výtvarná soutěž - Skanzen Strážnice Všichni

Prezentace školy
            
V tomto opět mimořádném školním roce se neuskutečnila spousta naplánovaných aktivit, tudíž se škola 
nemohla ani nijak prezentovat.

Účast žáků na soutěžích a v jiných aktivitách ve školním roce 2020/2021

Již tradičně se naše škola zúčastnila okresního kola soutěže "Bible a my".
Naši žáci se účastnili dvou výtvarných soutěží, na kterých se umístili na předních místech.

Zájmové útvary při ZŠ 

Zájmové útvary ve škole nebyly letos vůbec zahájeny.

Péče o zaostávající, problémové žáky

Na I. stupni se žákům se specifickými poruchami učení a chování věnují třídní učitelky.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole

Ročník Počet žáků
Podpůrná opatření 0
Celkem 0
 

Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami v Hodoníně a v Kyjově a s psychiatričkou 
MUDr. Vaňkovou v Hodoníně.

VIII. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2020/2021 neproběhla na naší škole žádná inspekce ze strany ČŠI.
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IX. Základní údaje o hospodaření školy

Ve školním roce 2020/2021 byly škole poskytnuty finanční prostředky na mzdy a provoz od zřizovatele –  
Obec Sobůlky a na mzdy od Jihomoravského kraje.

X. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

V tomto školním roce se nepodařilo získat partnery pro spolupráci v rámci rozvojových a mezinárodních 
programů.

XI. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Ve sledovaném období nebyla škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

XII. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů

Naše škola se ve školním roce 2020/2021 zapojila do II. výzvy Operačního programu EU - Evropské 
strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. V průběhu školního roku byla tato aktivita 
dočasně pozastavena z důvodu mimořádných opatření COVID 19.

Dalším projektem bylo vyhlášení VI. etapy z rozvojového programu MŠMT „Podpora výuky plavání v základních 
školách". Tuto dotaci jsme z důvodu mimořádné epidemiologické situace, vyhlášené od 11.3. 2020, nevyčerpali. 

XIII. Spolupráce s rodiči a dalšími partnery při plnění úkolů 
         ve vzdělávání

     V současnosti  škola úzce spolupracuje se Spolkem rodičů a přátel školy (SRPŠ), který pracuje při škole. 
Díky své činnosti může financovat žákům některé akce.
     Dále spolupracuje s neziskovou organizací Krok z Kyjova, která nabízí bezplatné preventivní  programy, 
jichž škola každoročně využívá. K dalším spolupracujícím partnerům patří Obec Sobůlky, Sbor pro občanské 
záležitosti při OÚ Sobůlky, Školská rada při ZŠ Sobůlky, Pedagogicko - psychologické poradny v Kyjově, 
Hodoníně, ve Veselí nad Moravou, Speciálně - pedagogické centrum v Kyjově.
V oblasti sportovních činností škola velmi úzce spolupracuje se základními školami v Moravanech, Kostelci, 
Vlkoši, Vacenovicích a Uhřicích.
     Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Rodiče mohou kromě třídních schůzek kdykoliv kontaktovat 
pedagogy  i vedení školy s problematikou týkající se dětí a žáků.
     Funguje i spolupráce s místními i okolními firmami, které se svou prací a službami podílí na zlepšování 
kvality školy.
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XIV.  Zhodnocení a závěr

     Uplynulý školní rok 2020/2021 se o mnoho nelišil od předchozího školního roku. Snad jen v tom, že  
všichni už měli větší zkušenost s distanční výukou a z dotací kraje byly nakoupené notebooky, které jsme mohli
poskytnout žákům, jejichž situace doma jim neumožňovala používat svůj počítač.
     Výuka probíhala od 1. září do 12. října standardně, ale potom covidová situace provoz ve školách přerušila 
až do 16. listopadu, kdy se žáci vrátili zpět do lavic. Bohužel jen na krátkou dobu, protože 3. - 5. ročník po 
Vánocích opět nenastoupil a do školy chodili jen žáci 1., 2. ročníku a přípravná třída. Tito ovšem od 1. března 
byli také převedeni na distanční výuku, která trvala do 12. dubna 2021, kdy se všichni vrátili opět do školy.
Učivo, které nebylo možné zvládnout distančně, se probíralo a upevňovalo po návratu do běžné výuky 
a bude znovu procvičováno na začátku dalšího školního roku.
     Co se týká materiální oblasti, tak do dvou tříd školy byly pořízeny nové tabule s dataprojektorem                  
a notebookem. Dále v době letních prázdnin proběhla celková rekonstrukce vstupu a šatny mateřské školy, 
včetně nového vybavení a dlažby.

     
V Sobůlkách 30. 8. 2021

Pedagogická rada schválila: 31. 8. 2021

Školská rada schválila:24. 9. 2021

Zřizovateli zaslána: 27. 9. 2021

                                                                                                      

                                                                                                   Mgr. Jana Martinková, ředitelka školy
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