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Část I.
Základní údaje o škole 

Název školy, adresa: Základní škola a Mateřská škola Hugo Sáňky, Rudice, okres Blansko

                                    Rudice115, 679 06 Jedovnice
Školu s právní subjektivitou (příspěvková organizace) zřídila Obec Rudice zřizovací listinou 
ze dne 1. 1. 2001
IČO: 68685718
IZO: 102007217
Telefon:  734 385 143 – ZŠ, 734 385 104 – MŠ, 734 532 864 - ŠJ
E-mail: zsrudice  @  seznam.cz
Webové stránky Obce Rudice: http://www.rudice.cz

Zřizovatel školy:      Obec Rudice

Právní forma Obec(obecní úřad) se sídlem Rudice 7, 679 06 Jedovnice
IČO: 20280895
Statutární zástupce: pan Roman Šebela – starosta
 

Ředitelka školy:  Mgr. Lenka Klaibová

Všechny druhy a typy škol, školských zařízení, které škola sdružuje a jejich kapacita:

• základní škola – 70 žáků

• školní družina – 25 žáků

• školní jídelna  - 100 obědů

• mateřská škola – 44 dětí

Následující údaje tříd a oddělení jsou uvedeny k 30. 6. 2020

Školní rok 2019/2020

Počet tříd Celkový počet

žáků
celkem

z toho
speciální přípravná

1. stupeň 3 0 0 58
MŠ 2 0 0 36
Celkem 5 0 0 94

Celkový počet žáků v 1. ročníku:   12

Průměrný počet žáků na 1 učitele celkem za celou školu: 94 : 8 = 11,75
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Školská rada zřízená dle § 167, zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění.

Od 29. 3. 2007 pracuje Školská rada, která má 3 členy. 11. 1. 2018 proběhly nové volby, kde 
byli zvoleni tito členové. 
Zástupce obce: ing. Jaroslav Weiter
Zástupce školy: Mgr. Hana Sležková
Zástupce rodičů: Zdena Martinásková
Předsedou ŠR  byla zvolena Zdena Martinásková.
Vzhledem k situaci Covid 19 neproběhly v lednu 2021 nové volby do ŠR a jsou přeloženy na 
září 2021. 
Školská rada se schází 2x do roka, v případě potřeby a řešení aktuálních problémů i vícekrát 
(zápis k nahlédnutí u předsedy ŠR). 
Její členové se zavázali, že se  budou zodpovědně zapojovat do školních akcí (organizace 
sportovních, kulturních, mimoškolních akcí, doplňovat příspěvky na webové stránky,…..) a 
vytvářet podmínky pro dobrou spolupráci mezi pedagogy, rodiči a zřizovatelem školy. 

Část II. 

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Zvolený vzdělávací program a jeho číslo jednací

Název vzdělávacího programu 5 ročníků

Školní vzdělávací program 

„Já to dokážu“

1., 2., 3., 4., 5.

Typ jídelny Počet Počet strávníků
žáci (ZŠ a MŠ) zaměstnanci ŠJ

Školní jídelna s kuchyní 1 3

Počet pracovníků školního stravování

Fyzické osoby 3
Přepočtení na plně zaměstnané 2,6

Školní družina, která je součástí základní školy

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD úvazky
Celkem 1 25 3 1,11%

Hodnocení práce školní družiny (ŠD)  - Viz. příloha č. 1– výroční zpráva ŠD

Hodnocení práce mateřské školy (MŠ) –   viz. Příloha č. 2 - výroční zpráva MŠ
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Část III. 

Personální zabezpečení činnosti školy 

Odborná a pedagogická způsobilost fyzický stav

Celkový počet pedagogických pracovníků 12
Z toho odborně a ped. způsobilých 11

Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2020/2021

nastoupili na školu: Mgr. Alena Klímová – tandemový učitel ZŠ ve 2. a 3. ročníku, 

Bc.Veronika Nesrovnalová – učitelka MŠ

Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2020/2021 odešli

ze školy: 0

Nepedagogičtí pracovníci: 6

Věkové složení pedagogických pracovníků 

Věk Muži Ženy
do 35 let 0 5
35-50 let 0 4
nad 50 let 0 3
Celkem 0 12
rodičovská dovolená 0 0

Část IV. 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

Zápisy do školy  se na základě opatření MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními 

Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění 

COVID19 tentokráte konaly bez osobní přítomnosti dětí, formou odevzdání vyplněných 

formulářů zákonnými zástupci. 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání
O přijetí k základnímu vzdělávání 8 0
O odkladu povinné školní docházky 3 0
O přestupu žáka z jiné školy v průběhu 0 0
O přestupu žáka na jinou školu v průběhu 0 0

Počet žáků, kteří nastoupí do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022: 8
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Část V.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími

programy

Celkové hodnocení a klasifikace žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Ročník Počet

žáků

Prospěl s

vyznamenáním

Prospěl Neprospěl Opakují

1. 12 12 0 0 0
2. 14 12 2 0 0
3. 12 10 2 0 0
4. 8 7 1 0 0
5. 12 9 3 0 0

Celkem za školu 58 50 8 0 0

Snížený stupeň z chování:

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy
2. 0 0
3. 0 0

Výchovná opatření:

Stupeň opatření Počet % z počtu všech žáků školy
Napomenutí TU 0 0
Důtka TU 0 0
Důtka ŘŠ 0 0
Neomluvená absence:  žádná

Celkové hodnocení a klasifikace žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Ročník Počet

žáků

Prospěl s

vyznamenáním

Prospěl Neprospěl Opakují

1. 12 12 0 0 0
2. 14 12 2 0 0
3. 12 9 3 0 0
4. 8 6 2 0 0
5. 12 8 4 0 0

Celkem za školu 58 47 11 0 0
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Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy
2. 0 0
3. 0 0

Výchovná opatření:  

Stupeň opatření Počet % z počtu všech žáků školy
Napomenutí TU 0 0

Důtka TU 0 0
Důtka ŘŠ 0 0

Neomluvená absence: Ve 2. pololetí nebyla žádná neomluvená absence.

Z 5. ročníku v letošním roce odešlo 12 žáků -  1 žák na Gymnázium Blansko,  5 žáků na ZŠ 
Jedovnice, 6 žáků na ZŠ Erbenova Blansko. Všem přejeme hodně studijních úspěchů.

Část VI.

Hodnocení výchovného poradenství za školní rok 2020/2021

Ve škole pracuje jedna výchovná poradkyně Mgr. Hana Sležková a externí speciální pedagog

konzultant Mgr. Tereza Malárová.

Výchovné poradenství se realizuje v následujících oblastech:

1) Výchovné problémy

Řešení výchovných problémů probíhá zejména prostřednictvím těchto aktivit:

 Rozhovory s  učiteli,  žáky  a  jejich  rodiči  –  v  letošním  školním  roce  realizované

individuálně i formou on-line spojení z důvodu distanční výuky a covidových opatření

 Jednání  ve  složení  vedení  školy,  výchovná  poradkyně,  speciální  pedagog  konzultant,

třídní učitel s rodiči žáků, eventuálně zástupců dalších institucí (PPP, SVP). Méně závažné

přestupky vůči školnímu řádu byly řešeny při individuálních pohovorech s rodiči během

roku,  při  třídních  schůzkách  a  mimořádné  pedagogické  radě  (  zápisy  k  nahlédnutí  u

ředitelky školy).

 Spolupráce třídních učitelů, žáků a rodičů s metodikem prevence Mgr. Marii Trojáčkovou

- nejčastěji se jedná o běžné dětské hašteření, pomlouvání a výměny názorů mezi dětmi

(viz vyhodnocení minimálního preventivního programu).
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2) Spolupráce s rodiči, jejich informovanost

 Třídní schůzky -  průběžně informováni na třídních schůzkách o případných problémech

dítěte.  V letošním roce  jsme  přistoupili  na  konaní  třídních  schůzek  po  ročnících  a  v

prvním  ročníku  k  individuálním  konzultacím,  z  důvodů  distančního  vzdělávání  byly

některé třídní schůzky a konzultace uskutečněné on-line formou.

 Individuální  konzultace –  individuální  domluva,  ve složení  učitel,  rodič a  žák – také

realizované také formou on-line 

3) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 Celkem  bylo 8  žáků  v péči pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálního

pedagogického centra. V první třídě působil ŠA financovaný ze Šablon -  Jana Klímová.

Ve třídě 2. a 3. ročníku byl přítomen a financován z NFN druhý pedagog – tandemový –

Mgr. Alena Klímová.

 PSPP – realizována v 1. ročníku pod vedením Mgr. Pavlíny Nedvědové a ve 3. ročníku

pod vedením speciálního pedagoga konzultanta Mgr. Terezy Malárové 

 PI -v letošním školním roce probíhaly pedagogické intervence pod vedením Mgr. Pavlíny

Nedvědové ( v 1. ročníku a ve 4. a 5. ročníku), Mgr. Hany Sležkové (ve 2. a 3. ročníku –

1. pololetí školního roku) a  Mgr. Aleny Klímové (ve 2. a 3. ročníku – 2. pololetí školního

roku).  

 Na začátku školního roku obdrželi všichni vyučující od výchovné poradkyně přehled žáků

na  škole,  kteří  byli  vyšetřeni,  a  nám  bylo  doručeno  doporučení  ŠPZ  s  příslušným

podpůrným opatřením. Učitelé v jejich případě využili  individuální přístup a dále byla

všem  těmto  žákům  a  jejich  rodičům  nabídnuta  pomoc  prostřednictvím  individuální

konzultace

4) Vzájemná komunikace s učiteli a třídními učiteli

Průběžné porady a konzultace o aktuálních problémech na škole. Od 1. 9. 2016 na naší škole

funguje Školní poradenské pracoviště dle vyhlášky 197/2016.

5) Spolupráce s      dalšími institucemi

 Standardně probíhala spolupráce s Odborem sociálních věcí - oddělením sociální prevence

při Městském úřadě Blansko a Policií ČR. 

8



Spolupráce s PPP Blansko, Brno a SPC Brno

                                                          

 Část VII.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Hodnocení Minimálního preventivního programu školy (MPP) 

 Zaměření MPP ve školním roce 2020/2021:

 vytváření pozitivních vztahů mezi žáky, partnerství, komunikaci na všech úrovních,

 zdravý životní styl a formování osobnosti žáků,

 zásady slušného chování k dospělým, vrstevníkům, starším lidem a na veřejnosti,

 zásady bezpečného užívání sociálních sítí,

 Do plnění MPP byli zapojeni všichni žáci školy. 

1) Programy a aktivity pro žáky ZŠ

Pro žáky školy byly připraveny následující besedy, akce a projekty:

✔ preventivní program „Mezilidské vztahy“, „Buďme kamarádi“

✔ preventivní program Zdravé sportování

✔ Den proti rakovině (odloženo na září 2021)

✔ preventivní program „Dopravní výchova pro nejmenší“

✔ Dopravní výchova (4. a 5. ročník)

✔ preventivní program „Řekni NE!“

✔ preventivní program  „Kybernetický prostor“

✔ projektový den „ Den Země“

✔ Vánoční besídky

✔ vycházka a výlety do okolí za účelem stmelení kolektivu

2) Spolupráce s     rodiči

V rámci MPP se zaměřujeme na informovanost a spolupráci. 

Předcházení, případně včasnému řešení problémů využívají vyučující nejen třídní schůzky, ale

také osobního pozvání. Závažné přestupky proti školnímu řádu řešíme za přítomnosti rodičů. 

Názory a připomínky rodičů z třídních schůzek slouží k rozšiřování a obohacování aktivit

pro žáky.
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3) Spolupráce s     dalšími institucemi a organizacemi 

PPP  Blansko,  Brno  –  předcházení,  odhalování  a  řešení  problémů,  diagnostika,  práce

s problémovými žáky a třídami, besedy pro žáky.

Oddělení sociální prevence – prevence, pomoc při řešení problémů s rodiči některých žáků,

vzdělávací pořady pro žáky.

Městská knihovna Blansko – besedy, recitační přehlídky, výstavy.

4) Preventivní tým 

Pracoval ve školním roce 2020/2021 ve složení:

Mgr. Lenka Klaibová (ředitelka školy)

Mgr. Hana Sležková (výchovný poradce)

Mgr. Marie Trojáčková (metodik prevence)

Mgr. Tereza Malárová (speciální pedagog - konzultant)

Tým se scházel průběžně prezenčně nebo online při řešení aktuálních problémů. V oblasti

prevence jsme se zaměřovali na změnu a upevňování pravidel chování žáků, posílení kázně ve

škole, akceptování, toleranci, plnění povinností.  Podle hodnocení třídních učitelů je patrný

posun k lepšímu v těchto oblastech mezilidských vztahů. Chování dětí je pozitivně hodnoceno

ve většině akcí pořádaných mimo školu jak spolupracujícími institucemi, tak i jednotlivci.

Během  školního  roku  jsme  se  zúčastnili  několika  preventivních  programů,  které  měli

pozitivní vliv na chování žáků a dětí.

Část VIII.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) - certifikáty

Jméno, příjmení Datum Vzdělávací program Vzdělávací
instituce 

Mgr. Lenka Klaibová 2. 10. 2020 Školský zákon SSŠ Brno
Mgr. Alena Klímová 23. 9. 2020 Žáci se spec.vzdě. potřebami SSŠ Brno
Mgr. Hana Sležková 26. 8. 2020 Přehled legislativy a dokumentace Verlag Dashofer
Mgr. Hana Sležková 19. 4. 2021 Nástroje ICT pro žáky s SVP SSŠ Brno
Mgr.Marie Trojáčková 13.10.2020 Pohyb organ. útvaru chodců Min. dopravy
Mgr.Marie Trojáčková 20.10.2020 InspIS ŠVP ZŠ - online ČŠI
Mgr.Marie Trojáčková 17.5.2021 Školní metodik prevence - online SSŠ Brno
Nela Hrazdírová, Dis. 5.10.2020 InspIS ŠVP  MŠ - online ČŠI
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Nela Hrazdírová, Dis. 14. 4. 2021 Změny v předškolním vzdělávání SSŠ Brno
Bc. Veronika 
Nesrovnalová

26. 3..2021 Spolupráce učitele a asistenta 
pedagoga - online

Fakta s.r.o.

Adéla Musilová 20.3.-8.12. 
2020

Studium pro asistenty pedagoga SSŠ Brno

Radmila Pernicová 18. 1. 2021 FKSP od A do Z SSŠ Brno
Radmila Pernicová
Markéta Piňosová

26. 3. 2021 Spolupráce učitele a asistenta 
pedagoga – online (spoluúčast bez
certifikátu)

Fakta s.r.o.

Část IX.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Kroužky při ZŠ

✔ ZUŠ Jedovnice – hra na klavír a dechové nástroje, pěvecký sbor

✔ Aerobic pro děti MŠ a ZŠ, 

✔ Římsko- katolické náboženství

✔ Angličtina pro MŠ

Akce školy pro rok 2020/2021

Zapojení školy do celostátních projektů „Ovoce a zelenina do škol“, „Mléko do škol“ Cílem 

tohoto projektu, do kterého je škola zapojena již delší dobu, je podpora zdravé výživy a 

získání návyků zdravého stravování dětí. Děti dostávají od firmy MK Fruit jednou za 14 dní 

balíček s ovocem či zeleninou a malé mléko, jogurt nebo ovocný nápoj.

Září:
4. 9. 2020 Putování s Krasíkem

18. 9. 2020 Zahájení plaveckého výcviku v Blansku

22. 9. 2020 Pedagogická rada

Říjen:                         

9. 10. 2020 Zrušen výcvik v plavání

12. 10. 2020 Dopravní výuka v Blansku – 4. ročník

13. 10. 2020 Projektový den AJ s rodilým mluvčím

14. 10. 2020 Uzavření škol  Covid 19 = zahájení distanční a online  výuky

26. - 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny

Listopad:
18. 11. 2020 Nástup 1. a 2. ročníku na prezenční výuku
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26. 11. 2020 Nástup 3. ročníku na prezenční výuku

30. 11. 2020 Nástup 4. a 5. ročníku na prezenční výuku

Prosinec:

3. 12. 2020 Pedagogická rada

18. 12. 2020 Vánoční besídky ve třídách

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny

Leden  :
4. 1. 2021 4. a 5. ročník = distanční a online výuka

11. 1. 2021 Pedagogická rada - online

28. 1. 2021 Vysvědčení

29. 1. 2021 Pololetní prázdniny

Únor: 
22. - 28. 2. 2021 Jarní prázdniny

Březen:
1. 3. 2021 Uzavření ZŠ a MŠ – Covid 19 (nařízení vlády)

Duben:
1. - 5. 4. 2021 Velikonoční prázdniny

12. 4. 2021 Návrat k prezenční výuce 1. - 5. ročník, 
zápis do 1. ročníku

Květen: 
7. 5. 2021 Projektový den AJ s rodilým mluvčím (4. a 5. ročník)

10. 5. 2021 Pedagogická rada

17. 5. 2021 Rodičovské schůzky 2. ročník

18. 5. 2021 Rodičovské schůzky 3. ročník

19. 5. 2021 Rodičovské schůzky 4. a 5. ročník

20. 5. 2021 Rodičovské schůzky 1. ročník

Červen:
2. 6. 2021 Dopravní výuka v Blansku 4. a 5. ročník

8. 6. 2021 Projektový den AJ s rodilým mluvčím ( 4. a 5. ročník)

21. 6. 2021 Pedagogická rada

29. 6. 2021 Sportovní den na kurtech a loučení se s žáky 5. ročníku

30. 6. 2021 Vysvědčení 

1. 7. - 31. 8. 2020 Letní prázdniny
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Spolupráce s jinými subjekty v regionu:

1. Spolupráce s MAS Moravský kras z.s., Sloup 

2. Obec Rudice – zřizovatel školy: 

- činnost pedagogů v orgánech obce

3. Obecní knihovna:                         

- organizace besed a výchovných akcí

4. Středisko služeb školám:             

- organizace akcí DVPP                              

5. Fond SIDUS Praha:                       

- veřejná sbírka FN Motol Praha-dětská onkologie

6. Pesos o.p.s. - pomoc psím útulkům

7. Tříkrálová sbírka 2021

8. CPChrpa – hiporehabilitační centrum (jízda na koni pro postižené děti)

9. TJ Sokol Rudice 

10. HS Rudice 

Část X.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2020/2021 neproběhla na ZŠ a MŠ Hugo Sáňky Rudice inspekční činnost.

Část XI.

 Základní údaje o hospodaření školy rok 2020

Údaje o hospodaření školy jsou převzaty z ročního rozboru hospodaření, týkají se tedy 

předchozího kalendářního roku 2020, nikoliv školního roku 2020 - 2021.

Zřizovatel školy - Obec Rudice - poskytuje finance na provoz školy.

Protože povinností státu je zabezpečit vzdělání, jsou škole také poskytovány

prostřednictvím odboru školství krajského úřadu (dále jen OŠ JmKÚ ) státní peníze –

příspěvek na:

- platy pracovníků (mzdové prostředky, prostředky na vyplácení dohody o pracovní činnosti)

- s tím související odvody pojištění zdravotního a sociálního

- dále také částkou na učebnice a další neinvestiční náklady ( zákonné pojištění,..
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ostatní neinvestiční náklady = ONIV) – viz. přílohy

XIII. Zhodnocení a závěr 

Výchovně vzdělávací oblast

 Výuka  probíhala  podle  školního  vzdělávacího  programu (ŠVP  ZV)  „Já  to  dokážu“.

Výsledky vzdělávacího procesu jsme hodnotili pomocí vlastních kontrolních prověrek.   

 I  v  letošním  školním  roce  jsme  měli  naplánováno  spoustu  zajímavých  a  tradičních

projektů pro naše žáky, ale bohužel tyto školní aktivity byly přerušeny epidemiologickou

situací v ČR – COVID 19 (viz. akce školy).  Od 14. října 2020 byly uzavřeny všechny

školy v ČR a vzdělávací  proces probíhal pomocí distanční a online výuky, dále viz. akce

školy.  Velké poděkování  patří  všem učitelkám, které v této nelehké době zvládly tuto

vypjatou a psychicky náročnou situaci na výbornou. 

Personální oblast

 Osobní rozvoj pracovníků se realizoval prostřednictvím dalšího vzdělávání, hodnocení a

sebehodnocení. Celkový rozsah dalšího vzdělávání v letošním roce se snížil, vzhledem k

epidemiologogické situaci

Oblast materiální

 Během prázdnin jsme měli naplánované dokončující práce ve druhém patře školy (nová

podlaha a výmalba třídy Sluníček, nové dveře a vitríny na chodbách, výmalba první třídy)

ale z technických důvodů musíme přesunout dokončující práce na podzimní prázdniny.

 Ve druhé třídě bude během prázdnin nové, dřevěné obložení v hrací zóně  a třída bude

sloužit jako druhé oddělení ŠD. 

Závěr:

Školní  rok  2020/2021  byl  jiný  než  ty  ostatní.  Kvůli  koronavirové  pandemii  byl

pro všechny zúčastněné strany náročný a složitý. Velká část zodpovědnosti za vzdělávání dětí

v domácích podmínkách ležela na rodičích. Většina z nich se tohoto nelehkého úkolu zhostila

výborně a patří jim za to poděkování. Ukázalo se také, jak důležitá je dobrá úroveň počítačové

gramotnosti pedagogů i žáků. I když jsme již v této oblasti udělali velký pokrok, budeme jí

věnovat pozornost i v následujícím období. Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům školy
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za  to,  že  se  svým  aktivním  a  zodpovědným  přístupem  snaží  o  vytvoření  bezpečného  a

podnětného prostředí pro všechny děti ve škole. Naším hlavním cílem i nadále zůstává vést

děti k základním životním hodnotám a poskytovat jim kvalitní vzdělání. Výsledky přijímacího

řízení na osmiletá gymnázia z posledních let ukazují, že se nám to daří. 

Zřizovateli  školy  pak  patří  poděkování  za  finanční  podporu,  která  je  nezbytná

ke zlepšování a udržování dobrých materiálních podmínek školy. 

V Rudici dne 30. srpna 2021                                    …...….................................................

                                                                                         Mgr. Klaibová Lenka, ředitelka školy

Pedagogická rada schválila VZ dne : 26. 8. 2021

Školská rada schválila VZ školy na schůzi dne:
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