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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       : 548 530 235,776 525 409
     e-mail             :      zs.sobulky@seznam.cz
    www.stránky     :      www.zssobulky.estranky.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 2021/2022 Počet
tříd

        

Počet 
ročníků

 Počet žáků Průměrný počet žáků 
na třídu

Základní škola 1.stupeň 4 5 42 10,5

Přípravná třída 1 10 10,00

Mateřská škola
 
1

 
18 18,00

Školní družina 1 30 30,00
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 Zvolený vzdělávací program:

Název zvoleného
vzdělávacího programu

V ročníku

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

Ze školky do školy

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 67,4 12,6 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                18 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            10 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 2021/22 nastoupili na školu:   0

3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2021/22 nastoupili na školu:          1

4.   Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2021/22 odešli ze školy:                  1

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 - 0
35 – 50 let - 3
Nad 50 let - 5
Z toho pracující důchodci 
nepobírající důchod

- -

Z toho pracující důchodci 
pobírající důchod

- 1

CELKEM - 8
Mateřská dovolená           -            1

 

8. Věkové složení správních zaměstnanců včetně pracovníků školní jídelny

Správní zaměstnanci

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

-

Pracující důchodci pobírající
důchod

- -

CELKEM 1 3
Rodičovská dovolená           - -
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Jmenný seznam zaměstnanců včetně vedení školy ve školním roce 2021/2022

Jméno funkce
Mgr.   Martinková Jana   ředitelka

Hochmanová Soňa                                 učitelka přípravné třídy
Opálková Šárka             učitelka MŠ
Šťastná Lenka                                        učitelka MŠ
Mgr. Pavličíková Marie                         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 2022/2023
       a přijetí do školy

Datum zápisu: 6. 4. 2022
Počet žádostí k přijetí do 1. ročníku k 6. 4. 2022: 8          
Počet žádostí o odklad: 2
Celkový počet žáků přijatých do 1. ročníku k 1. 9. 2022: 8  

Údaje o zápisu do mateřské školy na školní rok 2022/2023 a přijetí do školy

Datum zápisu: 11. 5. 2022
Počet nově přijatých dětí k 1. 9. 2022: 12 (z toho 1 má povolenou Individuální vzdělávání podle §34b ŠZ)
Počet nepřijatých dětí k 1. 9. 2022: 0
Celkový počet dětí v mateřské škole k 1. 9. 2022: 20

Údaje o přípravné třídě na školní rok 2022/2023
Počet žádostí o přijetí do přípravné třídy:  8 
Celkový počet přijatých k 1. 9. 2022:        8
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V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
     (údaje z konce školního roku 2021/2022)

ROČNÍK Počet žáků Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo Neprospělo Opakuje
ze

zdravotních
důvodů

1. 15 15 0 - -
2. 5 5 0 - -
3. 12 11 1 - -
4. 6 5 1 - -
5. 5 2 3 - -

Celkem za
I.stupeň

43 38 5 - -

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 0/0
důtka třídního učit. 0/0
důtka ředitele školy 0/0

        

        2. Za školní rok 2021/2022 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
Kontrola České školní inspekce, časté 
chyby škol - webinář 

9. 9. 2021

Základní dokumentace škol - webinář 10. 9. 2021
Jak se žije malotřídkám 5. 10. 2021
Pracovní právo ve školství 3. 2. 2022
Kontrola České školní inspekce - časté 
chyby škol - webinář

22. 2. 2022

Základní dokumentace škol - webinář 23. 2. 2022
Jak zvládnout všechny role výchovného 
poradce - webinář

16. a 17. 3. 2022

Základní norma zdravotnických znalostí 
pro pedagogické pracovníky - doškolovací
kurz

29. 8. 2022

UČITELKY MŠ
Cesta správného nastavení hlasu 13. 9. 2021
Rozvoj řeči, fonologického uvědomování 
(Čtenářská pregramotnost) - webinář

12. 1. 2022

Výtvarný projev předškolního dítěte - 
webinář

23. 2. 2022

Rozvoj zrakového a prostorového vnímání
základních matematických představ u 
dítěte předškolního věku (Matematická 
pregramotnost) - webinář

24. 3. 2022

Základní norma zdravotnických znalostí 
pro pedagogické pracovníky - doškolovací
kurz

29. 8. 2022

UČITELKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
Cesta správného nastavení hlasu 13. 9. 2021
Rozvoj řeči, fonologického uvědomování 
(Čtenářská pregramotnost) - webinář

12. 1. 2022

Hravá hudební výchova - webinář 20. 1. 2022

Rozvoj zrakového a prostorového vnímání
základních matematických představ u 
dítěte předškolního věku (Matematická 
pregramotnost) - webinář

24. 3. 2022

Základní norma zdravotnických znalostí 
pro pedagogické pracovníky - doškolovací
kurz

29. 8. 2022
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VYCHOVATELKA ŠD, ŠKOLNÍ 
ASISTENT
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE

FKSP a další peněžní fondy školských      
a ostatních příspěvkových organizací

5. 11. 2021

Inventarizace majetku pro školy za rok 
2021

24. 1. 2022

Archivace a skartace ve školách a 
školských zařízeních

1. 3. 2022

Základní norma zdravotnických znalostí  -
doškolovací kurz

29. 8. 2022

UČITELKY ZŠ

Nadchněte děti pro tvoření 3. 9. 2021
Hravá hudební výchova - webinář 20. 1. 2022
Základní norma zdravotnických znalostí 
pro pedagogické pracovníky - doškolovací
kurz

29. 8. 2022

OSTATNÍ:

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Hygienické minimum pro pracovníky 
školních jídelen

9. 9. 2021

Krajská konference hromadného 
stravování

20. 10. 2021

Nové trendy v moderním vaření 10. 3. 2022
Krajská konference hromadného 
stravování 

17. 5. 2022

Základní norma zdravotnických znalostí  -
doškolovací kurz

29. 8. 2022

KUCHAŘKA

Hygienické minimum pro pracovníky ve 
stravovacích službách

27. 10. 2021

Základní norma zdravotnických znalostí  -
doškolovací kurz

29. 8. 2022

ŠKOLNÍK

Základní norma zdravotnických znalostí  -
doškolovací kurz

29. 8. 2022
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UKLÍZEČKA, POMOCNÁ 
KUCHAŘKA
Základní norma zdravotnických znalostí  -
doškolovací kurz

29. 8. 2022

CELKEM POČET VZDĚL. KURZŮ 22

                   Počet účastníků z řad pedagogů:  8                                Počet účastníků z řad ostatních: 5

                                                                                                         

     Další vzdělávání pedagogických pracovníků se nejčastěji realizuje ve Vzdělávacím institutu pro Moravu,  
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám v Hodoníně, Břeclavi           
a v Brně.

VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Akce školy 

Název Účast

Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou ZŠ
Branně vědomostní závod ZŠ
Pexesiáda ŠD
Ovocný den ŠD
Dopravní hřiště Kyjov 2., 3., 4. a 5. ročník
Projektový den s angličtinou 2., 3., 4. a 5. ročník
Cvičný požární poplach Všichni
Bramboriáda ŠD
Pečení svatomartinských rohlíčků MŠ, PT
Projekt"Rozvoj pohybových dovedností u dětí a žáků" Všichni
Čertí rej ŠD
Čertovské dopoledne MŠ
Pečení vánočních perníčků MŠ, ŠD
Dopravní výchova 4. a 5. ročník
Vánoční besídka MŠ,  PT, ŠD
Zimní olympiáda PT, ŠD
Loutkové divadlo - Krtek a rytíř MŠ, 1., 2. a 3. ročník
Karneval ŠD, MŠ, PT
Projekt "Dům plný knih" ŠD
Projekt "Moje kniha" ŠD
Pohádkový hrdina - výtvarná soutěž ŠD
Plavecký výcvik PT., 2., 3., a 4. ročník
Rej čarodějnic MŠ, ŠD
Den Země ŠD, 1. - 5. ročník (Ostrovánky)
Fašanky, fašanky, Velká noc ide - Skanzen Strážnice 1. - 5. ročník
Školní výlet - Moravský kras 1. - 5. ročník
Vlaštovkiáda ŠD
Den dětí Všichni
Náš den D ŠD
Balet Sněhurka a sedm trpaslíků - ND Brno 1. - 5. ročník
Výlet Sokolíček Kyjov MŠ, PT
Pasování předškoláků (akce s rodiči) PT
Pestrý týden Všichni
Vodní radovánky ŠD
Orientační závod v lese s hledáním pokladu ŠD
Přehlídka aktovek PT
Oslava konce školního roku MŠ
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Účast žáků na soutěžích a v jiných aktivitách ve školním roce 2021/2022

     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.
Dále se šest  žáků zúčastnilo pěvecké soutěže Vyletěla holubička v Kyjově a někteří z nich ještě Věnečku  
z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého v Hodoníně, kde všude získali přední umístění.
Na sportovním poli si obhájili naši žáci 2. místo na turnaji malotřídních kol v malé kopané a nemalých úspěchů
docílili jednotlivci i v atletických závodech ve Vlkoši.

Školní družina
      Do školní družiny bylo přihlášeno 30 dětí a žáků. Činnosti vycházejí z celoročního plánu, jsou různorodé,
vzájemně se prolínají a pravidelně se střídají. Vycházejí z aktuální situace, konkrétního ročního období.
Vzhledem k tomu, že z celkového počtu přihlášených dětí a žáků do ŠD je převaha mladších, musí být k této
skutečnosti  při  plánování  činnosti  přihlíženo.  Mezi  hlavní  cíle  patří  odstraňování  únavy  po  dopoledním
vzdělávání,  podněcování  zájmu o knihy a jejich  četbu  a o to,  aby byl  čas  strávený ve školní  družině pro
nězajímavý, poučný, ale především příjemný.

P  řípravná třída   
     Ve školním roce 2021/2022 byla otevřena pro deset dětí,  u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné
třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně dětí,  kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
     Děti si zde postupně zvykají na režim školy, což jim umožňuje snazší adaptaci na další způsob vzdělávání. 
Jsou rozvíjeny všechny oblasti - předčtenářská, předmatematická, zraková, sluchového vnímání, grafomotorika
jemná a hrubá motorika a komunikace. To vše hravou a individuálně zaměřenou formou.
     Za nezbytnou je považována spolupráce s rodiči, mateřskou školou, základní školou, popřípadě dalšími
odborníky a institucemi.

Zájmové útvary při ZŠ 
     Od října se po vynucené přestávce na škole opět otevřely kroužky jako keramický, country tance, folklorní, 
deskové hry, sportovní a logopedický,  a to pro všechny zájemce od přípravné třídy až po 5. ročník, které byly 
hojně navštěvované.

Název kroužku Počet kroužků Počet
žáků

Vedoucí

Keramický 2 26 Opálková
Šťastná

Country tance 1 8 Šimečková
Alena

Deskové hry 2 14 Pluháčková 
Lucie

Folklorní 2 21 Martinková
Jana

Sportovní 2 25 Pavličíková
Ivana

Logopedický 1 Hochmanová
Soňa

Žáky je využívána keramická dílna, počítačová učebna, obecní fotbalové a tenisové hřiště a tělocvična.
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Péče o zaostávající, problémové žáky

     Na I. stupni se žákům se specifickými poruchami učení a chování věnují třídní učitelky.
Letos naše škola byla zahrnuta do dvou projektů financovaných z evropských zdrojů.
Jednalo se o Doučování žáků škol a Digitalizujeme školu, oba z Národního plánu obnovy.
Nejen žáci s SPU v plné míře využívali možnost účastnit se nabízeného doučování, které realizovaly 
pedagogové z naší školy a žáci si tak upevňovali probírané učivo.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole

Ročník Počet žáků
Podpůrná opatření 4. 1
Celkem 1
 

     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 2021/2022 neproběhla na naší škole žádná inspekce ze strany ČŠI.

IX. Základní údaje o hospodaření školy

     Ve školním roce 2021/2022 byly škole poskytnuty finanční prostředky na mzdy a provoz od zřizovatele –  
Obce 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.
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XII. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů

     Naše škola se ve školním roce 2021/2022 zapojila do několika projektů, a to "Digitalizujeme školu", který
přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních
kompetencí , "Doučování žáků škol", který reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním
neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie Covid 19. 
Dále pak proběhly na naší škole "Projektové dny s rodilým mluvčím", financované z evropských fondů přes
organizaci  Kyjovské  Slovácko  a  projekt  "Rozvoj  pohybových  dovedností  u  dětí  a  žáků"z  dotačního
programu"Podpora činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů" - Spolek Magnet.

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

     V současnosti  škola i nadále  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, Bohuslavicích, Bukovanech 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.

XIV.  Zhodnocení a závěr

     V uplynulém školním roce 2021/2022 se celorepublikově  již začala zlepšovat situace kolem Covidu a výuka
se vrátila k běžném režimu.
     Cílem výchovy a vzdělávání na naší škole je kvalitní příprava žáků pro další studium a praxi. Kontrolou naší
práce je pak zpětná vazba od pedagogů ze základních škol s druhým stupněm ZŠ a z gymnázií, kam naši žáci
přecházejí  a především přímá zpětná vazba od bývalých žáků, kteří nás často navštěvují a dělí se s námi o své
dojmy.
     Předností naší školy je přípravná třída, která nabízí dětem v posledním roce předškolního vzdělávání ucelený
systém přípravy na vstup do ZŠ. Dalším pozitivem je logopedie, kterou mohou bezplatně využívat naše školní
děti s narušenou komunikační schopností a který vede erudovaná odbornice. Dále pak ve škole probíhá výuka
anglického jazyka již od prvního ročníku, kde se žáci seznamují s prvním cizím jazykem. 
Protože je naše škola na vesnici, seznamují se žáci s okolní přírodou formou enviromentální výchovy, která
prolíná všemi předměty v souladu se vzdělávacími cíli.
     V rámci mimoškolní činnosti pracuje na naší škole několik zájmových kroužků z různých oblastí - sport, 
kultura, umění. 
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 Co se týká materiální oblasti, tak do mateřské školy byl v tomto školním roce pořízen programovatelný robot
ANDY a tablet s výukovým programem. Do základní školy byl zakoupen programovatelný robot BEE - BOT,
programovatelné vláčky INTELINO, tablet, tři notebooky a tři stolní  počítače.
     O hlavních prázdninách se zcela zrekonstruovala šatna základní školy.
V dalším školním roce 2022/2023 se těšíme na spolupráci se všemi, kteří jsou s naší školou jakkoliv spjatí
a není jim předškolní i základní vzdělávání dětí a žáků v Sobůlkách lhostejné.

     
V Sobůlkách 24. 8. 2022

Pedagogická rada schválila: 25. 8. 2022

Školská rada schválila: 19. 9. 2022

Zřizovateli zaslána: 20. 9. 2022

                                                                                                      

                                                                                                   Mgr. Jana Martinková, ředitelka školy
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