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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 60
MŠ 2 0 0 43
Celkem 5 0 0 103

Celkový počet žáků v 1. ročníku:   14

Průměrný počet žáků na 1 učitele celkem za celou školu: 103 : 8 = 13.
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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.
Školská rada se schází 2x do roka. Vzhledem k situaci, která nastala v tomto školním roce 
(epidemie Covid 19)  se ŠR setkávala častěji při řešení provozních záležitostí (zápis 
k nahlédnutí u předsedy ŠR a ředitelky školy). 
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. 
V lednu 2021 proběhnou nové volby do ŠR.

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 Číslo jednací V ročníku 

Školní vzdělávací program 

„Já to dokážu“

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

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

Školní jídelna s kuchyní 1 40+41 17

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
Celkem 1 25 2
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Hodnocení práce školní družiny (ŠD)  - viz. příloha Výroční zpráva ŠD

Hodnocení práce mateřské školy (MŠ) – viz. Příloha Výroční zpráva MŠ

Část III. 

Personální zabezpečení činnosti školy 

Odborná a pedagogická způsobilost fyzický stav

Celkový počet pedagogických pracovníků 9 +3 asistenti pedagoga
Z toho odborně a ped. způsobilých 8 + 2

Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2019/2020 

nastoupili na školu: do MŠ v rámci rozvojového programu nastoupila 26.2. 2019 nová paní

učitelka, která byla od února 2020 na neschopence a nenastoupila až do konce školního roku.

Byla s ní ukončena pracovní smlouva, která byla pouze do konce srpna 2020.

Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2019/2020 odešli

ze školy: žádný

V pololetí se vrátila po MD paní učitelka do 1. ročníku.

Nepedagogičtí pracovníci: 6

Jiný asistent: jeden asistent pedagoga v ZŠ a dvě asistentky v MŠ

Věkové složení pedagogických pracovníků 

Věk Muži Ženy
do 35 let 0 4
35-50 let 0 4
nad 50 let 0 4
Celkem 0 12
rodičovská dovolená 0 1(nástup ve 2.

pololetí)
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Část IV. 

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

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání
O přijetí k základnímu vzdělávání 14 0
O odkladu povinné školní docházky 2 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 2020/2021: 12

Část V.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími

programy

Celkové hodnocení a klasifikace žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020

Ročník Počet

žáků

Prospěl s

vyznamenáním

Prospěl Neprospěl Opakují

1. 14 14 0 0 0
2. 12 9 3 0 0
3. 8 7 1 0 0
4. 11 8 3 0 0
5. 15 10 5 0 0

Celkem za školu 60 48 12 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
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Celkové hodnocení a klasifikace žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Ročník Počet

žáků

Prospěl s

vyznamenáním

Prospěl Neprospěl Opakují

1. 14 14 0 0 0
2. 12 9 3 0 0
3. 8 7 1 0 0
4. 11 8 3 0 0
5. 15 10 5 0 0

Celkem za školu 60 48 12 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 

Z 5. ročníku v letošním roce odešlo 15 žáků -  2 žákyně na gymnázium Blansko,7 žáků do ZŠ 
Jedovnice, 6 žáků na ZŠ Erbenova Blansko. Všem přejeme hodně studijních úspěchů na 
nových školách.

Část VI.

Hodnocení výchovného poradenství za školní rok 2019/2020

Ve škole pracuje jako 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:
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 Rozhovory s učiteli, žáky a jejich rodiči. 

 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 na 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).

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.

 Individuální konzultace – individuální rozmluva, ve složení učitel, rodič a žák

3) Vzdělávání žáků se     speciálními vzdělávacími potřebami

 Celkem  bylo 7 žáků  v péči pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálního

pedagogického centra (4 žáci s PO1, 1 žák s PO2, 2 žáci s PO3) .  V prvním pololetí

školního roku probíhala pedagogická intervence pod vedením Mgr. Terezy Malárové – 1

hodina týdně/ 4. ročník, 2krát 2 hodiny týdně/2. ročník. Ve druhém pololetí s návratem po

mateřské dovolené převzala 1 hodinu týdně/4. ročník Mgr. Pavlína Nedvědová. Ve druhé

třídě působil AP, tři žáci se vzdělávali s IVP ( ve 2. a 4. ročníku).

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

na škole, kteří byli vyšetřeni, byla projednána doporučení ŠPZ s příslušnými podpůrnými

opatřeními. Učitelé v jejich případě využili  individuální přístup a dále byla všem těmto

žákům a jejich rodičům nabídnuta pomoc prostřednictvím individuální konzultace.

 V období uzavření škol (MO MZ ČR ze dne 10.3. 2020) od 11.3. 2020 byla žákům se SVP

poskytována  speciální  péče  formou  distančního  vzdělávání  –  pravidelné  zasílání

procvičovacích  úkolů,  individuální  online  výuka.  Pravidelně  bylo  konzultováno

vzdělávání i se všemi zákonnými zástupci těchto žáků, mailem, telefonicky, online.

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.
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 5) Spolupráce s      dalšími institucemi

 Standardně probíhala spolupráce s Odborem sociálních věcí - oddělením sociální prevence

při Městském úřadě Blansko a Policií ČR. 

 Spolupráce s PPP Blansko, Brno a SPC Brno

                                                          Část VII.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Hodnocení Minimálního preventivního programu školy (MPP) za školní rok 2019/2020

 Zaměření MPP ve školním roce 2019/2020:

 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:

✔ hudební program s multikulturní tematikou Hudba sedmi kontinentů

✔ návštěva České speleologické záchranné služby

✔ beseda s Adolfem Dudkem

✔ divadlo Dlouhý, Široký a Bystrozraký

✔ Velikonoční projektový den – neproběhl z důvodu uzavření škol (Mimořádné opatření

MZ ČR z 10.3.)

✔ Den proti rakovině – neproběhl z důvodu uzavření škol (Mimořádné opatření MZ ČR

z 10.3.)

✔ Kybernetický prostor

✔ preventivní  program  Buďme  kamarádi  –  neproběhl  z  důvodu  uzavření  škol

(Mimořádné opatření MZ ČR z 10.3.)

✔ preventivní program Jak se stát dobrým kamarádem? – neproběhl z důvodu uzavření

škol (Mimořádné opatření MZ ČR z 10.3.)

2. Spolupráce s     rodiči

V rámci MPP se zaměřujeme na informovanost a spolupráci. 

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

V období  březen – červen jsme byli  v neustálém spojení  s  rodiči  (telefonicky,  e-mailem,

online spojení) jako podpora na nastalou situaci (uzavření škol Mimořádným opatřením MZ

ČR z 10.3.).

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.

Policie ČR – prevence – výchovně vzdělávací pořady pro žáky.

Městská knihovna Blansko – besedy, recitační přehlídky, výstavy.

ZUŠ, TJ   – organizace soutěží a olympiád, účast na akcích, využívání volného času žáků.

4. Preventivní tým 

Pracoval ve školním roce 2019/2020 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  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.
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Část VIII.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací
instituce 

Datum

Mgr. Lenka Klaibová Hodnocení a sebehodnocení žáků Edupraxe s.r.o. 24.10.2019
Mgr. Lenka Klaibová Správní právo ve škole Schola 

education
4.3.2020

Mgr. Hana Sležková Spolupráce pedagoga a asistenta SSŠ Brno 21.10.2019
Mgr. Hana Sležková Pohled na vnitřní procesy dítěte SSŠ Brno 13.2.2020
Mgr. Hana Sležková Poradenský den – komunikace s 

rodiči
Společně k 
bezpečí

25.2.2020

Mgr. Hana Sležková Pikantnosti školního roku 20/21 Verlag Dashofer 26.8.2020
Mgr. Marie 
Trojáčková

Vedení třídnických hodin jako 
základ primární prevence, Inkluze
v reálném životě školy

PPP Blansko 21.-22.11. 
2019

Mgr. Marie 
Trojáčková

Náměty na rozvoj čtenářské 
gramotnosti ve školách

MAS Moravský 
kras

28.11.2019

Radmila Pernicová S pohádkou to dokážu MAS Moravský 
kras

28.1.2020

Nela Hrazdirová,Dis. Edukačně stimulační program SSŠ Brno 15.10.-
19.11. 2019

Adéla Musilová Dlouhodobý kurz - asistent 
pedagoga 

SSŠ Brno Červen - 
listopad

Část IX.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Vzdělávací  a  výchovná  činnost  školy  je  doplňována  akcemi,  které  obohacují  výuku  a

umožňují ověření učiva v praxi. Akce, které se realizovaly v letošním roce.

Kroužky při ZŠ

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

✔ Aerobic pro děti MŠ a ZŠ, 

✔ Římsko- katolické náboženství

✔ Angličtina pro MŠ
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Akce školy pro rok 2019/2020

Září:
13.9.2019 Hudební program Fm Brno

17.9.2019 Speleologické centrum (4. + 5. ročník)

20.9.2019 Zahájení výuky plavání Blansko (1. - 4. ročník)

30.9.2019 Dopravní výchova Blansko (4. ročník)

Říjen:                         

9.10.2019 Rodičovské schůzky ( 2. ročník)

19.10.2019 Pohádkový les

29. - 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny

Listopad:
6.11.2019 Rodičovské schůzky

7.11.2019 Beseda s Adolfem Dudkem (1. - 3. ročník)

14.11.2019 Vzdělávací program kino Jedovnice (1. - 4. ročník)

18.11.2019 Preventivní prohlídka – zubní Jedovnice

19.11.2019 Slavnost slabikáře (1. ročník)

25.11.2019 Pískování (1. - 5. ročník)

30.11.2019 Rozsvěcování vánočního stromu

Prosinec:

2.12.2019 Schůze školské rady

5.12.2019 Mikuláš ve škole

8.12.2019 Vánoční jarmark

11.12.2019 Hudební program pro seniory v DD

14.12.2019 Zájezd do vánočního Falbachu

20.12.2019 Vánoční projekt

23.12.2019 – 3.1.2020 Vánoční prázdniny

Leden  :
9.1.2020 Focení (1. ročník)

24.1.2020 Školení o bezpečnosti na LV

27. - 30.1.2020 Lyžařský výcvik ve skiareálu Hodonín

29.1.2020 Pololetní prázdniny

Únor: 
11.2.2020 Setkání ŠR
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17. - 21. 2020 Jarní prázdniny

Březen:
2.3.2020 Rozmarýnek Brno (3. - 5. ročník)

11.3.2020 Uzavření všech škol – epidemiologická situace v ČR Covid 19

Škola přechází na distanční výuku

Duben:
distanční a online výuka 

9. 4. 2020 Velikonoční prázdniny

Květen: 
Distanční a online výuka (1. - 5. ročník)

25.5.2020 Nástup do školy (1. a 5. ročník)

Červen:
26.6.2020 Vysvědčení po třídách v DD

29. a 30. 6. 2020 Ředitelské volno

1.7.-31.8.2019 Letní prázdniny

Spolupráce s jinými subjekty v regionu:

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

2. Obec Rudice – zřizovatel školy: 

- kulturní vystoupení (Rozsvěcování vánočního stromu,...)

- činnost pedagogů v orgánech města

3. Obecní knihovna:                         

- Den slabikáře a čtenářů

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 2019

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

9. Sbíráme víčka pro postižené děti

10. HS Rudice –  Vánoční strom, besedy
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Část X.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla na ZŠ a MŠ Hugo Sáňky, Rudice inspekční činnost. 

Část XI.

 Základní údaje o hospodaření školy rok 2018

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

předchozího kalendářního roku 2019, nikoliv školního roku 2019 - 2020.

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,..

ostatní neinvestiční náklady =ONIV) 

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 bylo vyučování doplňováno mnoha dalšími tradičními projekty

pro  žáky  (viz.  Akce  školy).  Pokračovali  jsme  v organizaci  lyžařského  výcviku

zorganizovaném pro naše žáky ve skiareálu Hodonín,  ale spoustu tradičních akcí  byla

zrušena kvůli uzavření všech škol od března 2020. 

 Další  oblastí,  která  může  vypovídat  o  kvalitě  vzdělávání,  jsou  velmi  dobré  výsledky

našich žáků, kteří byli přijati na gymnázium. 

 V rámci možností  loňského roku jsme se snažili  splnit  všechny úkoly,  které souvisely

s prezentací školy na veřejnosti, spolupráce s mateřskou školou, informace na webových

stránkách.  Doufáme, že příští školní rok nám umožní se vrátit k tradičním školním akcím

a společně si užijeme celý rok bez uzavírek a distančního vyučování. Není nic lepšího než

kontakt učitel – žák – rodič osobně !!!
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Personální oblast

 Osobní rozvoj pracovníků se realizoval prostřednictvím dalšího vzdělávání, hodnocení a

sebehodnocení. Celkový rozsah dalšího vzdělávání v letošním roce se snížil, protože došlo

k uzavření  všech základních i  mateřských škol(  MŠ je součástí  naší  školy,  proto byla

uzavřena i mateřská škola)

Oblast materiální

 V  kuchyni byly o prázdninách vymalovány sklady a chodba u jídelny

 Dále  během  prázdnin  byla  provedena  rekonstrukce  ředitelny,  sborovny  a  kanceláře

hospodářky.  Všechny  místnosti byly  vybaveny  novou  podlahovou  krytinou,

sádrokartonovým podhledem, novou výmalbou a nábytkem. 

Závěr

Všechny hlavní úkoly, které jsme si pro školní rok 2019/2020 vytyčili,  jsme se snažili

splnit, i když jsme k tomu měli nelehké podmínky. Stále však existují oblasti, ve kterých

se škola může dále rozvíjet a zdokonalovat. 

V následujících letech by jsme chtěli pokračovat v opravách a úpravách prostorů v MŠ a

vytvořit tak nejen lepší podmínky pro děti, ale i zaměstnance školy v MŠ.

Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům, kteří se velice dobře zhostili nelehkého 

úkolu během epidemiologické situace v ČR a zapojili se do distanční a online výuky a  

přispěli k úspěšné realizaci Školního vzdělávacího programu. 

Naše poděkování patří také obci Rudice za vstřícný přístup ke zlepšování materiálně

technických podmínek práce školy a dalším institucím za jejich spolupráci a ochotu.

Budeme i nadále usilovat o to, aby naši žáci získali kvalitní základy všeobecného 

vzdělání,mohli úspěšně rozvíjet své schopnosti a zájmy a byli dobře připraveni na přestup 

z 1. stupně na 2. stupeň spádové nebo jiné školy.

V Rudici dne 30. srpna 2020                                     …...….................................................

                                                                                         Mgr. Klaibová Lenka, ředitelka školy

Pedagogická rada schválila VZ dne : 26. srpna 2020

Školská rada schválila VZ školy na schůzi dne: 
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