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1. Základní údaje o škole 

 

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

Adresa školy: Rudice 115, 679 06 Jedovnice 

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Klaibová 

Právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovatel: Obecní úřad Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice 

Telefon: ZŠ - 734 385 143 

   MŠ - 734 385 104  

    ŠJ - 734 532 864 

E-mail: ZŠ - zrudice@seznam.cz, MŠ - msrudice@seznam.cz 

Webové stránky: www.skola.rudice.cz 

IČO: 68685718 

 

2. Charakteristika školy 

Mateřská škola je od 1. 9. 1999 součástí Základní školy Rudice. ZŠ získala právní 

subjektivitu od 1. 1. 1999. Budova školy se nachází ve středu obce Rudice. Slouží svému 

účelu od roku 1893. V roce 1996 byla rozšířena o přístavbu s jídelnou, kuchyní a se šatnami 

pro žáky ZŠ. Prošla během let rozsáhlými rekonstrukcemi.  

V budově nachází 3 třídy ZŠ, školní družina, 2 třídy MŠ, jídelna a tělocvična. Součástí 

rudické školy je hřiště a prostorná zahrada, která navazuje na budovu školy. MŠ je od 1. 9. 

2005 dvojtřídní. Od 1. 9. 2009 jsou obě třídy celodenní.  

Mateřská škola zajišťuje celodenní provoz od 6:20 do 16:20 hodin.  

mailto:zrudice@seznam.cz
mailto:msrudice@seznam.cz
http://www.skola.rudice.cz/
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3. Údaje o zaměstnancích 

V mateřské škole pracují ve 2 třídách 4 učitelky. Všechny jsou plně kvalifikované. Ve třídě 

Berušek působí asistent pedagoga Adéla Musilová od ledna 2020.  

TŘÍDA SLUNÍČEK  

- paní učitelka Radmila Pernicová 

- paní učitelka Nela Hrazdirová, DiS.  

TŘÍDA BERUŠEK   

- paní učitelka Markéta Piňosová 

- paní učitelka Bc. Veronika Nesrovnalová 

- paní asistentka pedagoga Adéla Musilová 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI MŠ 

- uklízečka MŠ – Petra Jeřábková 

- školnice (úklid MŠ Sluníčka) – Jitka Šebelová 

- vedoucí stravování - Miroslava Kocmanová  

- kuchařka - Šárka Sedláková 

- pomocná kuchařka - Martina Kuchařová   
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4.Údaje o dalším vzdělávání  

 Všechny učitelky jsou kvalifikované. Dále se vzdělávají na akreditovaných přednáškách a 

seminářích. Učitelé se stále sebevzdělávají, studují odbornou literaturu, metodické příručky, 

sledují změny ve školské legislativě apod. Ve školním roce 2020-2021 se zúčastnily těchto 

vzdělávacích akcí.  

DVPP:  

Pernicová Radmila  

• „FKSP OD A DO Z“ (online) 

• „SPOLUPRÁCE ASISTENTA S UČITELEM“ (online) 

• „ŠKOLNÍ ZRALOST“ – (online s Mgr. Kovářovou z PPP Blansko 

Hrazdirová Nela, DiS.  

• „INSPIS ŠVP PRO MŠ A ZŠ“ (seminář) 

• „ZMĚNY V PPŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ“ (online) 

• „ŠKOLNÍ ZRALOST“ (online s Mgr. Kovářovou z PPP Blansko) 

Piňosová Markéta  

• „SPOLUPRÁCE ASISTENTA S UČITELEM“ (online) 

Bc. Veronika Nesrovnalová  

• „SPOLUPRÁCE ASISTENTA S UČITELEM“ (online) 
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5.Údaje o počtech dětí  

 

MŠ POČET TŘÍD KAPACITA POČET DĚTÍ  POČET UČITELŮ  

2 44 36 (v červnu 2021 

+1) 
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1. TŘÍDA SLUNÍČEK – 19 dětí, z toho 12 předškoláků (ČERVEN 2021 + 1 PŘEDŠKOLÁK)  

2. TŘÍDA BERUŠEK – 17 dětí 

ZÁŘÍ 2020 

ŠKOLNÍ 

ROK 

CELKEM 

DĚTÍ 

DÍVKY CHLAPCI PŘEDŠKOL

ÁCI 

DĚTI S OŠD DĚTI S SVP 

2020/2021 36 23 13 12 2 1 

 

  

ČERVEN 2021 

ŠKOLNÍ 

ROK 

CELKEM DĚTÍ DÍVKY CHLAPCI PŘEDŠKOL

ÁCI 

DĚTI S OŠD DĚTI S SVP 

2020/2021 37 24 13 13 2 1 

 

 

6.Výchovně vzdělávací proces 

Filozofií školy je, že chceme v dětech probouzet aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, 

naslouchat a objevovat, radovat se a poznávat, vzájemně komunikovat a spolupracovat. 

Vzhledem k tomu, že Rudice leží v CHKO, snažíme se více věnovat životnímu prostředí a 

vést děti k ochraně přírody a udržování čistoty. 
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Naší snahou je:   

• respektovat individuální potřeby dětí 

• využívat především formu hry a metody prožitkového a kooperačního učení, situační 

učení, aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené 

• vytvářet příznivé podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dětí při 

jejich pobytu v mateřské škole 

• klást důraz na vytváření podnětného, estetického a vstřícného prostředí, které umožní 

rozvíjení osobnosti dítěte prožíváním a spontánním učením po stránce tělesné, 

psychické a sociální, aby mohlo prožít plnohodnotný, smysluplný a zdravý život 

založený na demokratických principech 

• rozvíjet sociální vztahy mezi dětmi ve třídách 

a) Školní vzdělávací program 

Školní vzdělávací program (ŠVP) mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání a na jeho tvorbě se podíleli učitelky MŠ.  

Školní vzdělávací program nese název „Co ta očka vidí “ a obsahuje devět integrovaných 

bloků. Každý integrovaný blok zahrnuje všech 5 oblastí předškolního vzdělávání. 

K integrovaným blokům jsou přiřazeny podtémata, charakteristika integrovaných bloků, 

klíčové kompetence, očekávané výstupy a obecná vzdělávací nabídka. Z přiřazených 

podtémat si učitelky na třídě vybírají a dále rozpracovávají do TVP.  

Integrované bloky z ŠVP jsou rozpracovány na úrovni třídy do podtémat. TVP je 

tvořen podtématy, očekávanými výstupy a konkrétní vzdělávací nabídkou. Je 

rozpracován zpravidla na dobu jednoho až dvou týdnů. 
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Přehled integrovaných bloků a k nim přiřazených podtémat:  

INTEGROVANÉ BLOKY PODTÉMATA 

 

Ve školce je príma 

(září) 

 

• Prázdninové zážitky 

• Co děláme ve školce 

• Kamarád je ten koho mám rád 

• Už dozrávají jablíčka 
 

 

Jak kouzlí podzim 

(říjen) 

 

• Maluje sluníčko červené jablíčko 

• Skřítek podzimníček 

• Vyletěl si pyšný drak  

• Padá listí 

• Zvířátka se chystají na zimu 
 

 

Kouzelný svět pohádek  

(listopad) 
 

 
• Pohádkové postavy 

• Povolání a řemesla 

• Hrajeme si pohádky 
 

 

Vánoční čas  

(prosinec) 

 

• Adventní čas – zvyky a tradice o Vánocích 

• Mikuláš přišel k nám 

• Vánoční setkání s rodinou  

• Jaké byly Vánoce u nás doma 

• Tři králové 
 

 

Zimní radovánky 

(leden) 

 

• Přijela paní Zima 

• Sněhuláček panáček 

• Zimní sportování a oblékání v zimě  

• Ptáčci u krmítka a zvířátka v zimě 

• Karnevalové veselí 
 

 

Co děláme pro své zdraví  

(únor) 

 

1. Moje tělo a hygiena 

2. Co jím a dělám pro své zdraví 

3. Vnímám svět svými smysly 

4. Zdravý zoubek 
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Jaro ťuká na dveře  

(březen – duben) 

 

1. Hřej sluníčko, hřej 

2. Jaro na dvoře - zvířata a jejich mláďata 

3. Aprílové počasí 

4. Jaro kolem nás – květiny, stromy, příroda 

5. Velikonoce 

6. Čarodějný rej 
 

 

 Cestičkou k domovu 

(květen) 

 

1. Maminky slaví svátek 

2. Moje rodina a můj domov 

3. Znám místo, kde bydlím 

4. Když všechno kvete 
 

 

Svět kolem nás  

(červen – červenec) 

 

1. Děti slaví svátek 

2. Lidé a svět kolem nás 

3. Naše Země 

4. Čím cestujeme na prázdniny 

5. Loučení se školkou – těšíme se na prázdniny 
 

 

 

b) Inkluzívní vzdělávání 

V tomto školním roce jsme měli jedno dítě se speciálními vzdělávacími potřebami – zařazené 

ve 3.stupni PO, bez IVP, s asistentem pedagoga ve třídě Berušek.  

V MŠ probíhaly individuální lekce pro dítě s PO se speciálním pedagogem-konzultantem 

Mgr. Terezou Malárovou, která v rámci projektu MAS Moravský kras působila ve školním 

roce 2020-2021 na škole.  

c) Prevence sociálně patologických jevů 

Prevenci sociálně patologických jevů realizujeme ve třídách při běžných každodenních činnostech, 

speciálními programy pro děti nebo v tematicky řízených aktivitách, seznamujeme děti s možnými 

riziky a jejich dopady na zdravotní stav a bezpečnost.  

• Projekt Zdraví dětem – program pro mladší děti, program pro předškoláky 

• Divadlo Šikulka – zrušeno kvůli uzavření provozu MŠ  

• Dopravní hřiště na zahradě MŠ  

• Den Země – „co děláme pro naši Zemi“, uklízení odpadků v obci 
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• Projekt ve třídě Berušek – „pohádka „Tři bratři“ – činnosti a hry zaměřené na 

rozvíjení smyslů, percepcí, zařazena prevence sociálně patologických jevů 

• Pohádkový den s úkoly na zahradě MŠ – MDD 

• Zimní olympiáda pro děti – zdraví, bezpečnost 
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d) Akce školy 

Program jsme se snažili v maximální míře zpestřovat v podobě nejrůznějších akcí pro děti. Bohužel 

kvůli COVID – 19 neprobíhalo během roku moc akcí, spíše jsme se soustředili na pořádání akcí pouze 

pro děti v rámci dopoledního programu v souladu s ŠVP.  

Během školního roku probíhaly lekce polytechnické výchovy v rámci projektu MAP II. z MAS. Lekce 

polytechnické výchovy děti moc bavily, spolupracujeme s Malou technickou univerzitou již několik 

let.  

OD 21. 10. 2020 DO 6. 11. 2020 PROVOZ ZŠ a MŠ UZAVŘEN Z DŮVODU VÝSKYTU 

ONEMOCNĚNÍ PERSONÁLU VE STRAVOVACÍM ZAŘÍZENÍ.  

 

OMEZENÝ PROVOZ MŠ NA JEDNO ODDĚLENÍ OD 4. 1. 2021 Z DŮVODU 

KARANTÉNY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ.  

 

PROVOZ ZŠ A MŠ UZAVŘEN OD 1. 3. 2021 DO 9. 4. 2021 Z VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ 

(COVID -19). 

 

OD 12. 4. 2021 DO 7. 5. 2021 PROVOZ MŠ OMEZEN NA SKUPINU PŘEDŠKOLÁCI 

+ VYBRANÉ PROFESE (NAŘÍZENÍ VLÁDY A MŠMT), S PODMÍNKAMI 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ.  

 

OD 10. 5. 2021 OBNOVEN PROVOZ PRO VŠECHNY DĚTI BEZ PODMÍNEK.  

 

 

ZÁŘÍ 

• 24.9. 2020 – lekce Polytechnické výchovy – „Stavitel města“ 

 

Ř Í J E N 

• 7. 10. – lekce Polytechnické výchovy – „Malý architekt“ 

 

          

L I S T O P A D  

 

• 19. 11. 2020 – lekce Polytechnické výchovy – „Stavitel mostů“   

                                                                         

            

P R O S I N E C    

    

• Mikulášská nadílka v MŠ - 4. 12. 2020 

• 16. 12. 2020 – lekce Polytechnické výchovy – „Stavitel věží“ 
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L E D E N 

• 20. 1. 2021 – lekce Polytechnické výchovy – „Malý zpracovatel odpadů“ 

• 22. 1. 2021 – Olympiáda v MŠ – sportovní soutěže pro děti v tělocvičně, ve třídě i na  

        

 

Ú N O R  

 

• 3. 2. 2021 – lekce polytechnické výchovy – „Malý archeolog“ 

• 8. 2. 2021 – projekt Zdraví dětem – Se Zdravíkem a Jedlíkem za zvířaty a se     

      Zdravíkem a Jedlíkem do přírody  

•  17. 2. – vycházka ke krmelci 

• 18. 2. 2021 – lekce polytechnické výchovy – „Malý ropař“ 

 

                                                                                  

B Ř E Z E N 

• PROVOZ MŠ UZAVŘEN 

 

D U B E N 

• 22. 4. Den ZEMĚ – uklízení odpadků v Rudici 

• 12. 4. – Zápis do ZŠ 

• 30. 4. 2021 – pálení čarodějnic na Větrném mlýně v Rudici 

 

 

K V Ě T E N 

• 2. 5. – 16. 5. – Zápis do MŠ – bez přítomnosti dětí a rodičů 

• 26. 5. 2021 – lekce polytechnické výchovy – „Malý projektant“ 

 

Č E R V E N 

 

• 1. 6. 2021 - oslava Dne dětí na zahradě MŠ – pohádkový den a úkoly 

• 2. 6. 2021 - vycházka do Jedovnic na zmrzlinu – pouze třída Sluníček 

• 3. a 4. 6. 2021 – návštěva kolotočů v Rudici 

• 7. 6. 2021 – společné fotografování tříd na zahradě MŠ 

• 16. 6. 2021 – návštěva 1. ročníku ZŠ  

• 21. 6. 2021 – Cesta za pokladem (loučení s předškoláky), pro předškoláky a rodiče 

• 28. 6. 2021 – Loučení s předškoláky, pasování a opékání párků na Větřáku, pro 

předškoláky a rodiče 

 

Č E R V E N E C 

 

• prázdninový provoz MŠ (1.7. – 16.7.) 
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7. Údaje o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 

• zápis do MŠ byl v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2021, ale pouze formou zaslání žádosti do 

MŠ bez přítomnosti dětí a rodičů 

• veškeré informace byly zveřejněny na internetových stránkách MŠ, na dveřích MŠ, na 

webových stránkách obce Rudice 

• žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání si rodiče stáhli a vytiskli na webových 

stránkách školy a webových stránkách obce Rudice  

• děti byly přijaty na základě písemné žádosti zákonného zástupce s vyjádřením lékaře o 

očkování (+kopie rodného listu dítěte) 

• o zařazení dětí do mateřské školy rozhodovala ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí 

učitelkou na základě vyhlášených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

– přednost mají: 

děti, které dosáhnou 5-ti let k 31. 8. 2021 s trvalým pobytem v Rudici 

děti, které dosáhnou nejméně 3 let k 31. 8. 2021 s trvalým pobytem v Rudici 

děti, které dosáhnou 5-ti let k 31. 8. 2021 s trvalým pobytem mimo Rudici  

děti, které se narodily po 1. 9. 2018 s trvalým pobytem v Rudici  

děti, které dosáhnou nejméně tří let k 31.8. 2021 s trvalým pobytem mimo Rudici  

děti, které se narodily po 1. 9. 2018 s trvalým pobytem mimo Rudici  

 

Počet volných míst bylo 15. Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo 16. Jedné 

žádosti nebylo dle kritérií k přijetí vyhověno. 
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8. Spolupráce s rodiči a dalšími organizacemi a subjekty 

a) Spolupráce s rodiči 

Snažíme se s rodiči otevřeně komunikovat. Využíváme k tomu každodenního kontaktu. 

 Na informativní nástěnce u třídy Berušek se rodiče dovídají informace k plánovaným 

akcím školy, informace o aktuálních změnách, najdou zde také dokumenty školy a jídelníček. 

Na webových stránkách školy se seznamují s informacemi nejen o chystaných akcích, ale 

najdou tam i fotografie z proběhlých akcí. Důležité informace zasíláme rodičům po emailu. 

Aktuální problémy jsme po celý rok řešili s rodiči osobním kontaktem.  

V průběhu roku se z důvodů vládních opatření a doporučení MŠMT nekonaly třídní 

schůzky pro rodiče, veškeré důležité informace se rodičům předávaly telefonicky, emailem či 

jednotlivě osobním setkáním. Snažili jsme se o minimální setkávání více osob.  Proběhla 

pouze schůzka s rodiči nově přijatých dětí v červnu 2021 na zahradě MŠ.  

V době uzavřeného provozu jsme s rodiči komunikovali emailem nebo telefonicky. Rodiče 

se na nás mohli kdykoli obrátit.  

Distanční vzdělávání bylo povinné pouze pro předškolní děti. Probíhalo formou týdenních 

plánů s úkoly, činnostmi a pracovními listy, které jsme rodičům zasílali emailem. Rodiče nám 

posílali vypracované listy nafocené zpět emailem.  Komunikovali jsme i s rodiči ostatních dětí 

– zábavné úkoly pro děti, inspirace na tvoření a hry pro rodiče a děti. Děti sbíraly za úkoly 

pochvaly jako zpětnou vazbu. 

Na podzim jsme rodiče oslovovali s prosbou o sponzorství. Za vybrané peníze jsme pořídili 

dárky pro děti na Vánoce (konstruktivní stavebnice, didaktické pomůcky), dále různé odměny 

pro děti a odměny na loučení s předškoláky. Na začátku školního roku 2021/2022 plánujeme 

zakoupit z darů koloběžku.  

Dále se rodiče zapojují drobnými opravami hraček, nákupem výtvarných potřeb apod.  

Rodiče byli v průběhu roku informováni o prospívání svých dětí, o pokrocích, 

doporučovali jsme jim další postupy při výchově a vzdělávání na individuálních konzultacích.  

Na konci školního roku se rodiče mohli vyjádřit k podmínkám MŠ formou ankety.  

Pro rodiče předškolních dětí jsme zorganizovali ve spolupráci s PPP Blansko depistáž 

školní zralosti – bohužel se nekonala z důvodu uzavření provozu z nařízení vlády.  

Z důvodu opatření (covid-19) neprobíhaly v letošním školním roce společné akce pro 

děti a rodiče. Pouze loučení s předškoláky a cesta za pokladem v červnu 2021.  
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b) Spolupráce s obcí 

Během roku jsme využívali i spolupráci s obcí. Bohužel byla kvůli covidu-19 omezena. 

Nekonaly se každoroční akce (vystoupení u vánočního stromu, Pohádkový les, Den s hasiči – 

ukázka práce, návštěva knihovny, návštěva obecního úřadu a dalších významných budov 

v obci).  

c) Spolupráce s dalšími subjekty 

Při výchovně vzdělávacím procesu během roku jsme spolupracovali s PPP v Blansku 

(webinář pro rodiče a pedagogy zdarma, konzultace k OŠD, nabídka jejich programů pro 

rodiče a děti), dále s SPC v Brně - Veslařská (konzultace, dotazník pro dítě), SPC Brno 

Kociánka (kontrola PO), fotografování dětí ve spolupráci s firmou Photodienst, Malá 

technická univerzita – lekce polytechnické výchovy, MAS Moravský kras. 



16 

 

9. Materiální podmínky školy 

Materiální a technické vybavení školy je vyhovující, ale převážně zastaralé. Snažíme se školu neustále 

modernizovat. Postupně dle finančních možností pořizujeme modernější pomůcky k výchovně 

vzdělávací práci, doplňujeme školní a pedagogické knihovny, speciální pomůcky pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školním roce 2020/2021 byly pořízeny:  

• stavebnice a hry podporujících smyslové vnímání a rozvoj všech percepcí 

• boxy do skladovacích prostor – na pomůcky, masky, výtvarné potřeby apod.  

• tiskárna  

• z projektu MAP II. (MAS Moravský kras) interaktivní divadelní balíček „Sněhurka a sedm 

trpaslíků“ 

10.Cíle a plány pro školní rok 2021-2022 

• Zkvalitňovat a modernizovat budovu školy a její vybavení (oplocení na školní zahradě, 

výměna koloběžek na školní zahradě, rekonstrukce třídy Sluníček, rekonstrukce dolního patra 

– třída Berušek, chodba, ložnice, tělocvična). 

• Zvyšovat a prohlubovat kvalifikaci pedagogických zaměstnanců dalším vzděláváním. 

• Ve školním roce 2021/2022 se chceme zaměřit na: 

o adaptaci nových dětí 

o rekonstrukci tříd 

o zlepšení podmínek a organizaci chodu MŠ  

o úpravu ŠVP a zlepšení evaluace  

o akce pro děti – divadla, výlety, karneval pro děti apod.  

 

 

 

 


