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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Název školy:  Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín,  
příspěvková organizace 

Sídlo:  Šardice 521, 69613 

Telefon:  518 624 553 

e-mail:  info@zssardice.cz 

web:  www.zssardice.cz 

právní forma:  příspěvková organizace 

REDIZO: 600 116 042 

IČO:  70995346 

zřizovatel:  Obec Šardice 

 Šardice 601, 696 13 

ředitelka:  Mgr. Jitka Brhlová 

součásti školy: školní družina  

 školní klub 

Statistické údaje ve školním roce 2019/2020:  

Přehled žáků k 30. 9. 2019 

 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 
Průměrný počet 

žáků na třídu 

1. stupeň 5 5 74 14,80 

2. stupeň 4 4 65 16,25 

Celkem 9 9 139 15,44 

Charakteristika školy: 

Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace je úplná 

vesnická škola, která zabezpečuje povinnou školní docházku pro děti z obce Šardice. Má 

po jedné třídě v prvním až devátém ročníku. Školní budova má dvě části. Starší část 

budovy je původní škola s tělocvičnou postavená v roce 1928. Druhá, novější část, je 

přístavba z konce osmdesátých let. V přízemí přístavby se nachází školní kuchyně 

s jídelnou, v prvním patře čtyři učebny a školní klub. Postupně jsou obě části 

modernizovány a přizpůsobovány současným standardům a potřebám vzdělávání.  
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Investice ve školním roce 2019/20 

 Malířské na natěračské práce 

 Úprava okolí hřiště 

 Podlahová krytina v družině 

 Stropní větráky do dvou tříd 

 Čtenářský koutek s relaxační zónou pro žáky 1. stupně 

 Instalace interaktivní tabule do dvou tříd na 2. stupni 

 Rekonstrukce fyzikálně-chemické učebny 

 Plošina pro bezbariérový pohyb v budově 

 Bezbariérové toalety 

 Úprava zeleně před školou 

 Příprava prostor na novou ŠD 

Školská rada:  

Byla zřízena k 1. říjnu 2005, je šestičlenná, ve školním roce 2019/20  byla složená 
z těchto členů: 

předseda:  

Mgr. Jiří Novotný (za školu) 

Mgr. Lenka Moravčíková (za školu) 

MUDr. Jaromír Břeň (za rodiče)   

Dana Slámová (za rodiče)     

Mgr. Antonín Veselka (za zřizovatele)   

Zdeněk Benešovský (za zřizovatele)    

 

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČEBNÍCH PROGRAMŮ 

Obor vzdělávání a vzdělávací programy základní školy ve šk. r. 2019/2020:  

 

Vzdělávací obor: 79-01-C/01 Základní škola 

Název vzdělávacího programu 
v ročníku 

Školní vzdělávací program 
Základní školy T. G. Masaryka Šardice,  
úprava 1.3, dokument platný od 1. 9. 2017 

1. - 9. 

Školní vzdělávací program Základní  
školy T. G. Masaryka Šardice – LMP 1.2 
platný od 1. 2. 2012 

 9. 
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Školní družina 

 

Školní družina pracovala ve školním roce 2019/2020 podle Školního vzdělávacího 

programu pro ŠD. Cíle školní družiny jsou v souladu s dlouhodobými cíli vzdělávání 

a výchovy dítěte a jsou vyjádřeny klíčovými kompetencemi – souhrnem vědomostí,  

dovedností, schopností a postojů, které děti získávají během celého školního roku: 

 kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 kompetence komunikativní 

 kompetence sociální a personální 

 kompetence občanské 

 kompetence k trávení volného času 

 

 

Úspěšné akce školní družiny ve školním roce 2019/20201. oddělení 

 Farma – celoroční motivační hra 
 Vánoční dílny 
 Výstava betlémů 
 Vánoční besídka 
 Zábavné odpoledne v knihovně 

 

2. oddělení 

 Návštěva oveček u Novotných - září 
 Superstar klubu - listopad 
 Vánoční besídka - prosinec 
 Stardance - prosinec 
 Talent klubu - leden 

 

Společné akce 

 Kouzelník Waldini  - leden 
 Karneval - únor 
 Hledání pokladu skřítka Podzimníčka 
 Den dětí 

ŠD 
počet 

oddělení 
počet dětí 

ve ŠD 
počet vychovatelek ŠD 

celkem 2   

1. oddělení 1 25 Andrea Zahrádková 

2. oddělení 1 26 Marcela Palmeová 
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Zájmové kroužky ve škole 

 
 

 

 

   

Pro žáky 1. stupně skupin Vedoucí kroužku 

Sportovní kroužek 
 

1 Mgr. Yveta Řiháková   

Hra na kytaru 1 Mgr. Eva Lysoňková 

Folklorní kroužek   1 Mgr. Lenka Cápková 

Mažoretky 1 Veronika Válková 

Keramický kroužek   2 Andrea Zahrádková 

Výtvarný kroužek  1 Marcela Palmeová 

Zábavná škola hrou pro 1. Roč. 1 Mgr. Jarmila Mokrá 

Šachy 1 Mgr. Blanka Uhljarová 

Junák - Skaut 1 Jan Polášek 

Street Dance 1 Martina Petrovičová 

Motokros 1 Tomáš Bouška 

Pro žáky 2. stupně  Vedoucí kroužku 

Konverzace v Aj  
1 

Erika Maradová 

Konverzace v Rj 
1 

Erika Maradová 

Příprava na přijímačky M 
9.roč. 

1 Mgr. Jiří Novotný 

Polonéza  1 
Rudolf Jelínek,  
Mgr. Blanka Uhljarová 

Ekoškola  1 Mgr. Lenka Moravčíková 

Šachy  1 
Mgr. Blanka Uhljarová, 
 Mgr. Josef Doxanský 

Florbal 1 Vítězslav Tóth   
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Náboženství: 

Třída Počet žáků Třída Počet žáků 

I. 3 V. 5 

II. 5 VI. 0 

III. 5 VII. 0 

IV. 3 celkem 21 

 

Plavecká výuka – bazén Ratíškovice: 

Plavecká výuka pro žáky II. a III. třídy v tomto školním roce z důvodů mimořádných 
opatření neproběhla.  
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RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOL 

Pedagogičtí pracovníci: 

 Příjmení a jméno pozice 

1. Brhlová Jitka, Mgr. ředitelka školy 

2. Cápková Lenka, Mgr. třídní učitelka III. třídy 

3. Hasalová Lenka asistentka pedagoga 

4. Havlíčková Zuzana, Mgr. třídní učitel VI. třídy 

5. Hana Horáková, Mgr. učitelka bez třídnictví, asistentka pedagoga 

6. Kneipová Františka, Mgr. 
učitelka bez třídnictví – druhý pedagog, 
asistentka pedagoga 

7. Kopecká Zuzana, Mgr. třídní učitelka VII. třídy 

8. Kučerková Lenka asistentka pedagoga 

9. Lysoňková Eva, Mgr. třídní učitelka V. třídy 

10. Maradová Erika učitelka bez třídnictví 

11. Mokrá Jarmila, Mgr. třídní učitelka II. třídy 

12. Mokrý Jan, Bc. učitel bez třídnictví 

13. Moravčíková Lenka, Mgr. třídní učitelka IV. třídy 

14. Novotný Jiří, Mgr. třídní učitel IX. třídy 

15. Palmeová Marcela vychovatelka ŠD,  asistentka pedagoga 

16. Řičicová Věra asistentka pedagoga 

17. Řiháková Yveta, Mgr. třídní učitelka I. třídy 

18. Šejvlová Zdeňka, Mgr. učitelka bez třídnictví 

19. Uhljarová Blanka, Mgr. třídní učitelka VIII. třídy 

20. Zahrádková Andrea vychovatelka ŠD,  asistentka pedagoga 

Poradenské služby: 

Funkce 
Fyzický 
počet 

Kvalifikace, specializace 
Dosažené 
vzdělání 

Výchovný poradce 
Mgr. Blanka 
Uhljarová 

1 

dvousemestrální studium 
výchovného poradenství, UP 
Olomouc 
nástavbové studium péče o žáky s 
SPU 

Vysokoškolské, 
PřF MU Brno 

Mokrá Jarmila, Mgr. 1 
Program celoživotního vzdělávání 
Speciální pedagogika 

Vysokoškolské, 
PřF MU Brno 
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Nepedagogičtí pracovníci: 

 Jméno a příjmení pozice 

1. Zdeňka Hasalová hospodářka školy 

2. Jaroslav Sácký  školník 

3. Jana Kramlová uklízečka 

5. Jana Padalíková uklízečka  

A) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

Rozhodnutí ředitele Počet 
Počet 

odvolání 
o pokračování v základním vzdělávání 0 0 
o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 21 0 
o odkladu povinné školní docházky 3 0 
o dodatečném odložení povinné školní 
docházky 

0 0 

o přestupu z jiné základní školy 0 0 
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

Klasifikace a hodnocení chování žáků k 30. 6. 2020: 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Opakují 

1. 13 13 0 0 0 

2. 11 11 0 0 0 

3. 14 10 4 0 0 

4. 19 16 3 0 0 

5. 16 13 3 0 0 

Celkem za I. stupeň 73 63 10 0 0 

tj. % 86,3 % 13,7 % 0 % 0 % 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Opakují 

6. 15 9 6 0 0 

7. 17 11 6 0 0 

8. 14 7 7 0 0 

9. 19 9 10 0 0 

Celkem za II. stupeň 65 36 29 0 0 

tj. % 55,38 % 44,62 % 0 % 0 % 

Celkem za školu 138 99 39 0 0 

tj. % 71,74% 28,26 % 0 % 0 % 

 

 Snížený stupeň z chování k 30. 6. 2020: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

1. 138 100 % 

2. 0 0 % 

3. 0 0 % 

 

Absence žáků k 30. 6. 2020: 

Počet zameškaných hodin 
I. pololetí II. pololetí 
celkem na 1 žáka celkem na 1 žáka 

omluvených 6 022 43,64 4 109 29,78 

neomluvených 0 0 0 0 
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Údaje o přijímacím řízení k 30. 6. 2020: 

 

Školy 
Gymnázia SŠ 

s mat. 
SOU Celkem  

4 leté 6 leté 8 leté 

Počty přijatých žáků 3 0 1 14 6 20 

Počet absolventů ZŠ k 30. 6. 2020: 

 

Ročník Počet žáků 

5. 1 

8. 1 

9. 19 

Celkem 21 

 

 

V měsíci říjnu 2019 proběhlo testování SCIO v 9. ročníku. 

 

ČINNOST ŠKOLNÍCH METODIKŮ 

 

Činnost metodika prevence: 

Během celého školního roku jsme se věnovali prevenci. Hned v prvním školním měsíci 
se 21 žáků naší školy spolu s pedagogickým doprovodem Zuzanou Kopeckou a 
Jaroslavem Sáckým  ve dnech 6. – 7. 9. 2019 zúčastnilo 5. ročníku Teribear běhu v Praze. 
Do běhu a chůze parkem na Vítkově zapojily děti celé srdce a tělo. Dohromady uběhly a 
ušly 517,5 km a přispěli 15 525 Kč. 
V září nás také navštívili zahraniční studenti z projektu Edison. Seznámení a spřátelení 
se s mladými lidmi z jiných končin světa, s jiným náboženstvím, s jinou barvou pleti, to 
byl ten nejlepší program proti xenofobii. 
V úterý 8. října si všichni žáci základní i mateřské školy zopakovali pravidla silničního 
provozu a to jak teoreticky ve svých třídách, tak i prakticky na dopravním hřišti. Menší 
děti využily při jízdě podle dopravních předpisů koloběžky, starší děti už jezdily na 
kolech. 
V pondělí 14. října se konala přednáška kriminalisty hodonínského toxi-týmu Milana 
Jurči s názvem Ohrožení mladistvých návykovými látkami. Tato přednáška byla určena 
rodičům. Aby žáci měli větší povědomí o důsledcích užívání drog a to jak tzv. tvrdých, 
tak i těch tzv. měkkých, byla na pondělí 27. ledna přednáška zopakována pro ně. Žáci 
poslouchali velmi pozorně. Stanovený čas nestačil, velké množství dotazů svědčilo o 
nutnosti a potřebnosti informovat mladé lidi o tomto problému. 
Na konci měsíce února pak proběhla přednáška praporčíka Moravčíka a jeho kolegy 
praporčíka Nikla směřovaná na bezpečné chování důchodců. 
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Další naplánované preventivní akce se z důvodu preventivních opatření proti šíření 
koronaviru neuskutečnily. Ze stejného důvodu bylo odloženo i studium současné 
metodičky prevence. 
 
 
 

Hodnocení ročního plánu EVVO 
 
Na školní rok 2019/20 byl vypracován roční plán EVVO, bohužel jeho část nebyla 
naplněna kvůli uzavření školy a omezené výuce. 
Díky výhře v celostátní soutěži vyhlášené Ministerstvem životního prostředí navštívil 
naši školu jeho ministr pan Richard Brabec a poslankyně Parlamentu ČR paní Jana 
Krutáková. Setkání s žáky probíhalo velmi příjemně a vstřícně. 
Podle plánu se snaží pracovat pedagogové se svými třídami i členové Ekotýmu, který se 
v letošním roce hodně pozměnil a skládá se jen ze žáků prvního stupně. Proto je volena i 
skladba a náročnost úkolů plněných tímto týmem. Pokračujeme v třídění odpadů, k 
dispozici jsou třídící odpadkové koše ve třídách i krabice ke sběru použitých baterií. V 
pracovních činnostech žáci druhého stupně pracují na údržbě školní zahrady a okolí 
školy, žáci prvního stupně v používání odpadových materiálů při zhotovování výrobků. 
Ekotým se zúčastnil v mateřské škole slavnostního otevírání environmentální školní 
zahrady, která je velmi pěkná a dětem ve školce nabízí mnoho příjemných koutků ke 
hraní a je po domluvě s vedením MŠ přístupná i našim žákům. Plnili jsme také úkoly z 
programu Recyklohraní – Dlouhý, Široký a Bystrozraký, kdy děti vyplňovaly zajímavé 
badatelské listy, měřily, počítaly objem nádob a dozvídaly se zajímavosti spojené s 
elektroodpadem. Bohužel úkoly v jarní soutěži o historii a využití baterií jsme nestihli 
dokončit kvůli uzavření škol. Pro spolužáky vyhlásil Ekotým fotografickou soutěž 
Podzimní příroda v našem okolí. Velmi pěkné fotky byly potom vystaveny na chodbě 
školy. Na vánoční zpívání nachystal Ekotým vlastnoručně vyzdobené sáčky, které pro 
návštěvníky naplnil sušenými jablky. 
V říjnu se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili výukového programu ve středisku Lipka Brno na 
téma Fotosyntéza a potravní vztahy. Pozorovali živočichy přímo v lese, vyzkoušeli si 
prolézat mraveniště a nejen při pohybových hrách zjistili, proč „vlk potřebuje trávu“. 
Soutěžili jsme i ve výtvarné soutěži Nekonečný příběh skla vyhlášené kyjovskými 
sklárnami Vetropack, kam jsme také nakreslené obrázky o tom, jak a kde všude se sklo 
používá, odevzdali. 
V listopadu žáci 2. stupně pomáhali vysazovat mladé jehličnaté i listnaté stromky 
společně s Technickými službami obce. Také tohle byla přínosná akce spojená s 
environmentální výukou. Pro žáky celé školy se uskutečnil výukový program společnosti 
Tonda obal. Byl připraven interaktivní program o třídění odpadů a za body získané z 
tohoto programu obdrželi žáci drobné odměny. 
Spolupráce s provozními zaměstnanci a pracovníky obce je velmi dobrá, pomáhají nejen 
při sběru starého papíru a sběru drobného elektra, ale i při dalších aktivitách. 
Nadále zůstáváme členy sítě M.R.K.E.V, která zajišťuje metodickou pomoc školám a 
programu Ekoškola a vydává časopis Bedrník pro ekogramotnost. Také budeme 
pokračovat v programu Ekoškola a pokusíme se i nadále plnit úkoly v rámci tohoto 
programu. 
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Vyhodnocení cílů z ICT plánu pro školní rok 2019/2020 
 Obměna notebooků zakoupených z EU peněz, které už přestávají fungovat. 

Podařilo se zakoupit 5 nových notebooků Lenovo, které nahrazují dosluhující notebooky 
pořízené z EU peněz. 

 S firmou Flextron dořešit rozdělení vnitřní sítě. 
Na rozdělení vnitřní sítě se začalo pracovat, tento úkol je potřeba dokončit. 

 Vytvořit přehled o využívání výukových programů. 
Při inventarizaci byl přehled výukových programů vytvořen a seznam odevzdán do 
ředitelny. 

 Pořízení nového multimediálního vybavení učebny fyziky a chemie 
V tomto školním roce se podařilo kompletně zrekonstruovat učebnu fyziky a chemie. 
V učebně je nová tabule s interaktivním dataprojektorem, funkční ozvučení a zatemnění. 
Dále bylo pořízeno 20 ks tabletů Samsung a měřící systémy od firmy Neolog. Tablety 
jsou uloženy v nabíjecím kufru a bude možné je využívat jako mobilní učebnu.  
 

Závěrečná zpráva ŠPP  

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje v souladu s vyhláškou o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení č. 72/2005 Sb. 

pedagogicko psychologickou pomoc žákům, učitelům a rodičům. Tým ŠPP tvořil ve školním 

roce 2019 – 2020 výchovný poradce, metodik prevence a dva učitelé žáků s SVP.  

Koordinátor ŠPP a učitel žáků s SVP - Mgr. Jarmila Mokrá 

Výchovný poradce- Mgr. Blanka Uhljarová,  

Metodik prevence- Mgr. Lenka Cápková,  

Učitel žáků se SVP- Mgr. Zdeňka Šejvlová,  

 

Členové týmu ŠPP neměli pevně stanovené konzultační hodiny. Všechna setkání a jednání 

byla domlouvána dle potřeby mailem, telefonicky nebo osobně. Na jednotlivé schůzky byli 

přizváni ti, kterých se jednání týkalo  (třídní učitel, asistent, vedení školy, zákonný zástupce).  

Poradenské služby se nejvíce zaměřovaly na poskytování podpůrných opatření pro žáky se 

speciálními potřebami. Sledovali jsme a vyhodnocovali účinnost zvolených podpůrných 

opatření. Velký důraz jsme kladli na péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi. 

Hledali jsme vhodná řešení při aktuálních problémech u jednotlivých žáků i třídních 

kolektivů. Tím předcházíme všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany. 

Průběžně vyhodnocujeme účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou. 

Metodicky podporujeme učitele při používání psychologických a speciálně pedagogických 

postupů ve vzdělávací činnosti. Klademe velký důraz na spolupráci a komunikaci mezi školou 

a zákonnými zástupci. V neposlední řadě využíváme spolupráce poradenských služeb – PPP, 

SPC.  

Od podzimních měsíců jsme řešili připomínky rodičů z I. třídy. V šesté třídě jsme pomáhali 

odbourat náznaky šikany a nezdravé klima v VII. třídě. Poslední problém před koronavirovou 

epidemií bylo bezdůvodné opuštění školní budovy v době vyučování žáka 8. ročníku. 

Ze všech jednání jsou zápisy uložené ve školní dokumentaci. 
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ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY  

Pedagogičtí pracovníci: 

Celý pedagogický sbor absolvoval kurzy: 
 

Zdravověda - Školení ČČK 
Adaptační pobyt - Kostelany 
 
 

Jméno, 
příjmení 

Vzdělávací akce 
Vzdělávací 
instituce  

Brhlová, 
Mokrá, 
Moravčíková, 
Řiháková 

Školení H-mat Brno Brno 

Brhlová, 
Cápková, 
Mokrá, 
Moravčíková, 
Řiháková 

Setkání učitelů H-mat z regionu Šardice 

Brhlová, 
Cápková,  
Mokrá, 
Moravčíková, 
Řiháková, 
Novotný, 
Maradová 

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti 
napříč vyučovacími předměty 
 

Šablony II.  

 
Erika Maradová – ukončila 1. ročník Technické univerzity v Liberci, Fakulta přírodovědně-

humanitní a pedagogická. 

 

Bc. Jan Mokrý – ukončil 4. ročník MU Brno, Fakulta sportovních studií, učitelství tělesné 

výchovy pro ZŠ a SŠ, učitelství technické a informační výchovy pro ZŠ. 

 

Lenka Kučerková – ukončila studium na akademii HUSPOL – studium Asistent pedagoga. 
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ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

Mgr. Jitka Brhlová 

- tvorba a koordinace projektů  

- členka týmu projektu Obec parťákem 

Mgr. Blanka Uhljarová 

- výchovná poradkyně školy 

Mgr. Jarmila Mokrá 

- vedoucí Školního poradenského pracoviště 

Mgr. Lenka Cápková 

- školní metodička prevence 

- členka kulturní komise Rady obce Šardice 

- členka výboru FOS Šardice 

- organizační vedoucí mladé cimbálové muziky  

- organizační vedoucí cimbálové muziky Denica 

Mgr. Lenka Moravčíková 

- školní metodička EVVO 

- členka školské rady 

Mgr. Eva Lysoňková 

- vzdělavatelka TJ Sokol Svatobořice 

- organizace Dopravního dne, koordinace dopravní výchovy 

Mgr. Jiří Novotný 

- jednatel Českého svazu včelařů, o.s., základní organizace Šardice 

- školní metodik a koordinátor ICT 

- předseda školské rady 

- organizace Dopravního dne, koordinace dopravní výchovy 

 

Mgr. Yveta Řiháková 

- vedení a koordinace žákovské samosprávy 



14 
 

- Mediální prezentace aktivit školy za školní rok 2019/20: 

- Webové stránky školy www.zssardice.cz 

- Facebookové stránky  

- Obecní zpravodaj – vychází čtvrtletně 

- Týdeník Nové Slovácko 

- Hlášení obecního rozhlasu 

- Spolupráce s regionální televizí RTVJ 

 

 

Přehled akcí pro žáky a prezentace žáků na veřejnosti: 

datum Název akce místo třídy 

6. - 7. 9. Teribear běh  Praha 5. - 9. 

16. – 17.9. Soustředění folklorního 

kroužku 

Šardice 1. stupeň 

20.9. 
Výukový program na zámku  

Slavkov Slavkov 1. – 2. 

15. – 22. 9 Edison – mezinárodní projekt Šardice 1. – 9. 

27.9.   Folkloristika natáčení TV Šardice 8. + 9. 

24.9. Výukový program na zámku  

Milotice 

Milotice 8. 

2.10. Veletrh vzdělávání Hodonín 8. + 9. 

4.10. Branný den ZŠ  1. - 9.  

8. + 9.10. Dopravní den ZŠ  1. - 9. 

10.10. Předávání ocenění – ministr 

ŽP 

ZŠ  1. - 9. 

14.10. Plenární schůze + přednáška ZŠ  veřejnost 

23.11. Workshop chemie Brno 8. – 9. 

31.11.  Lipka Brno  Brno 4. + 5. 

31.11. Projekt Prevence - Kyjov ZŠ  1. - 9. 

Od 6.11. Testování SCIO ZŠ  6. + 9. 

8.11. Hvězdárna Ždánice Ždánice 5. 

8.11. Dvoudenní výlet Brno  Brno 7. 

http://www.zssardice.cz/
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11.11. Návštěva žáků SŠ Sokolnice ZŠ  9. 

14.11. Rodilí mluvčí ZŠ  1. - 9. 

18.11. Předškoláci ve škole ZŠ  1. 

20.11. Beseda se spisovatelkou ZŠ 1. st 

20.11. Divadlo Zlín 
 

Zlín 1. st 

25. 11. Prezentace Velké Pavlovice ZŠ  9. 

27.11. Setkání ŽP Brno Brno Žákovský 
parlament 

1. 12. Vánoční trh - OÚ Šardice 1. - 9. 

2. 12. Návštěva CSS Kyjov Kyjov 1. -  5. 

3. 12. Vánoční program ve 
Skanzenu 

Strážnice 1. - 2. 

4. 12. Den otevřených dveří – 

projekt AJ 

ZŠ 1. 

4. 12. Mikuláš ve škole ZŠ 1. - 9. 

9. 12. Tonda Obal ZŠ 1. – 9. 

10. 12. Mladý chemik Brno 9.  

11. 12. Vystoupení pro invalidy Šardice 1. -  5. 

13. 12. Vystoupení pro seniory Šardice 1. – 9. 

18. 12. Vánoční zpívání Šardice 1. – 9. 

20. 12. Vánoční besídky ZŠ 1. – 9. 

8. 1. Divadlo Zlín Zlín 1. – 5. 

8. 1. Kapka fyziky Hodonín 8. - 9. 

 13.1. Beseda s kariérovou poradkyní ZŠ 8. - 9. 

19. – 24. 1. LVK  Dolní Morava 1. – 5. 

25.1. Ples SRPŠ Šardice  9. 

26.1. Dětský ples Šardice 1. – 5. 

27.1. Beseda Drogy mezi mládeží ZŠ 6. – 9. 

28.1. Šachový turnaj ZŠ  1. – 9. 

29.1. Rodilí mluvčí ZŠ  1. – 9. 
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30.1. Pololetní vybíjená ZŠ  5. – 9. 

11.2. Olympiáda v AJ (2. místo) Hodonín 7.- E. 
Novotná 

13.2. Recitační soutěž ZŠ  1. – 9. 

13.2. Rodilí mluvčí ZŠ  1. – 9. 

14.2.  Bubnování ZŠ  1. – 9. 

14.2. Valentýnská diskotéka ZŠ  1. – 9. 

25.2. První pomoc ZŠ  5. , 9., 8. 

27. 2.  Divadélko pro školy ZŠ  1. – 9. 

28.2. Karneval v družině ZŠ  družina 

Od 11. března došlo z důvodu mimořádných opatření k uzavření školy.  

 

 

LVK 1. stupeň  19. -24. 1. 2020  Jeseníky   Malá Morávka – chata Brans  

     V letošním školním roce uspořádala naše škola poprvé lyžařský výcvikový kurz pro 
žáky 1. stupně. Kurz byl určen pro děti 2. až. 5. ročníku a přihlásilo se 23 žáků. 
V neděli 19. 1. 2020 po obědě jsme se rozloučili s rodiči a odjeli do Jeseníků. Po 
ubytování jsme vyrazili na vycházku v okolí chaty a sjezdovky. Při večerním programu 
jsme se dozvěděli, jak se máme bezpečně chovat na sjezdovce i na chatě, kde jsme byli 
ubytovaní. 
 V pondělí jsme se rozdělili do družstev a začal výcvik lyžování, který byl dvoufázový 
(dopoledne a odpoledne). Po lyžování a večer byl připravený zajímavý program např. 
první pomoc, práce policie ČR, v rámci relaxace jsme navštívili saunu a také jsme měli 
kino s popcornem. Hráli jsme různé společenské hry a soutěže.  
Ve čtvrtek se všichni lyžaři zúčastnili závodu ve slalomu a každý dostal diplom a medaili. 
Nejstarší kluci připravili na poslední večer diskotéku s taneční soutěží a tombolou.  
V pátek dopoledne jsme ještě lyžovali a potom už bylo velké balení, oběd a odjezd domů. 
Ubytování se všem líbilo a jídlo chutnalo.  
Domů jsme odjížděli bez úrazů, plni nových zážitků hlavně z lyžování a také se nám 
podařilo celý týden být bez mobilních telefonů. 
Děkujeme všem, kteří pomáhali při této akci. 
 
Hodnocení v období mimořádných opatření: 
Náhlé koronavirové opatření jen zvýraznilo, jak propastné rozdíly v některých ohledech 
mezi školami panují. Myslím, že jsme obstáli se ctí a za to vám všem patří velký dík. 
Patříme k těm školám, kde učitelé jsou ochotni a schopni se učit novým věcem a pružně 
reagovat na vzniklé situace. Okamžitě jsme najeli na komunikaci přes iškolu v on-line 
prostředí. Postupně jsme se učili novým technologiím, využívali jsme oficiálních 
výukových materiálů a mnohé další portály, plné zajímavých úloh, her, prezentací a 
videí. Pro mladší žáky jsme zakoupili pracovní sešity. 



17 
 

Pro přehlednost jsme vytvářeli týdenní plány pro všechny i pro integrované žáky. Těm 
byla umožněna výuka v MLK, kde se zúčastnili i žáci, kteří neměli vhodné materiální 
podmínky ( spolupráce se zřizovatelem). 
 Jako zpětnou vazbu jsme si vytvořili dotazníky pro žáky, rodiče i učitele. Využíváme tyto 
informace jako podklady pro Hodnocení v době mimořádných opatření, které žáci 
dostanou na konci roku spolu s vysvědčením. Zpětná vazba byla pozitivní a výraznější 
negativa zde nebyla. 
Využití výuky v době mimořádných opatření do budoucna: 

 Žáci mohou vyrábět deníky, portfolia, fotit, nahrávat. Mohou využít nejrůznější 
on-line výukové materiály a elektronické testy, které v době koronavirové krize 
většina nakladatelství a vzdělávacích společností zpřístupnila zdarma. 

 Vyžívání chatů, videochatů a videokonferencí (Google Classroom, Google 
Hangouts, Microsoft Teams atd.). 

 Využití webinářů a různých odborných skupin v on-line prostředí. 
 V hodinách VZO využít PC znalosti, zaměřit se na 1. – 4. třídu ( 1x v měsíci). 
 Využívat i nadále a zaměřit se na práci v classroom. 
 Využití PC v DÚ ( zadat text, video, materiál k prostudování, ve vyučování 

probírat dotazy atd. 
 Vytváření prezentací, kvízů atd. žáky. 
 Využít toho, že se žáci naučili plánovat svůj čas. 

 
 Po umožnění studia či konzultací nastoupilo: 
 
11. 5.2020 –  12 žáků z 9. třídy 
25. 5. 2020 –  83% žáků 1. stupně 
8. 6. 2020    –    63% žáků 2. stupně 
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Příměstský tábor 

Ve dnech 13. – 17. 7. 2020 se konal 1. Příměstský tábor při Základní škole T. G. Masaryka 
Šardice. Zúčastnilo se 30 dětí. Zájem převyšoval nabídku, a proto plánujeme v této akci 
pokračovat i v příštím roce. 
Součástí tábora byly různé akce pod vedením pedagogů, rodičů i odborníků. 
Program tábora: 
13. 7. – 17. 7. 2020 DOPOLEDNE od 8.00 ODPOLEDNE do 16.00 
PONDĚLÍ  Věda nás baví 

Veselá angličtina 
Folklorní odpoledne 

ÚTERÝ  
 

Slovanské hradiště Mikulčice, ZOO Hodonín 

STŘEDA  
 

Sportovní dopoledne Indiánské odpoledne 

ČTVRTEK  Máme rádi policii Vaření 
Tvoření  

PÁTEK  
 

Žonglujeme s klaunem Zábavné závěrečné hry 
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍCH ČINNOSTÍ 

V tomto školním roce neproběhla v naší škole inspekční činnost České školní inspekce  

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 (údaje jsou uvedeny v Kč) 

Hospodářský výsledek za hlavní i 
doplňkovou činnost 

 94.819,22 

Výnosy Rozpočet Výnosy 

Příspěvek na provoz (Obec Šardice) 1.670.000,00 1.670.000,00 

Prostředky na vzdělání (JMK Brno) 11.634.032,41 11.634.032,41 

Vlastní zdroje (601-649)  175.012,88 

Ostatní dotace (ŠABLONY 022))  178.110,00 

Výnosy celkem  13.657.155,29 

   

Náklady Rozpočet Čerpání 

Náklady na provoz (Obec Šardice) 1.670.000,00 1.595.081,27 

Přímé náklady na vzdělání (JMK Brno) 11.634.032,41 11.634.032,41 

Ostatní náklady  /vl.zdroje,ost.dotace/  333.221,92 

Náklady celkem  13.562.336,07 

   

Hospodářský výsledek za hlavní i 
doplňkovou činnost 

 
94.819,22 

 
Kompletní údaje o hospodaření jsou uvedeny ve výroční zprávě o hospodaření za rok 
2019. 
Hospodaření školy je pravidelně kontrolováno zřizovatelem – Obcí Šardice. 
S hospodařením školy je průběžně seznamována pedagogická rada školy i školská rada. 
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ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

 

VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLE ŠABLONY II ZŠ ŠARDICE 
 
1. 9. 2019 byl zahájen projekt, který jsme podali v rámci výzvy MŠMT pro podporu 
společného vzdělávání. Projekt je tematicky zaměřený zejména na  personální podporu, 
na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, na společné vzdělávání ve škole, na podporu 
extrakurikulárních a rozvojových aktivit a na spolupráci naší školy s veřejností. Projekt 
je spolufinancován Evropskou unií. 

 

EDISON 

Ve dnech 15. – 22. září proběhl v naší škole mezinárodní projekt Edison. Tento projekt 
spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, díky němu se naši žáci seznámí se 
zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích. Během tohoto týdne na naší škole působilo 7 
zahraničních studentů z různých zemí světa. Stážisté v průběhu tohoto týdne seznámili 
žáky se svou zemí, vedli s nimi diskuze na různá témata, zahráli si hry atd. Žáci tak 
měli možnost srovnání zemí s ČR i zemí mezi sebou. Veškerá komunikace mezi žáky a 
stážisty probíhala v angličtině na úrovni žáků. Stážisté pod dohledem pedagogů školy 
vedli některé vyučovací hodiny. Obsah hodin byl upraven tak, aby výuka v anglickém 
jazyce byla efektivní a přirozená. Cílem projektu je tolerance a příznivé společné soužití 
české společnosti s různými kulturami a národy. Multikulturní atmosféra oživuje výuku 
a žáci mají možnost zvýšit si zájem o studium a naučit nebát se odlišného. Dalším cílem 
projektu je také motivovat žáky školy ke zlepšení se v angličtině. Součástí projektu byly i 
odpolední programy, do kterých se zapojilo mnoho žáků školy. 

OBEC PARŤÁKEM 

 Na základní škole je realizovaná Sociální práce ve škole s cílem připravit a poskytovat 
sociální práci a inovativní služby pro ohrožené děti a rodiny ve škole, a pilotně tuto 
službu ověřit. Projekt probíhá od 1. 1. 2020 do 31. 9. 2021 a kontaktní osobou je sociální 
pracovnice Bc. Eva Mráziková. 

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN 

Předmětem projektu je modernizace odborných učeben Základní školy Šardice. Projekt 
je navázán na klíčové kompetence přírodních věd, komunikace v cizích jazycích a práce s 
digitálními technologiemi. V rámci projektu dojde k drobným stavebním úpravám, 
pořízení vybavení učebny a pořízení didaktických pomůcek. Díky projektu dojde k 
podstatnému zkvalitnění výuky. Projekt řeší i zajištění bezbariérovosti objektu 
ZŠ. Projekt Modernizace odborných učeben je spolufinancován Evropskou unií. 
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VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA 

Ve školním roce 2019/2020 začala naše škola spolupracovat s Jazykovou školou 
Moravia se sídlem v Hodoníně. Každý měsíc k nám do školy přijedou dva školení lektoři 
z anglicky mluvící země, kteří pracují metodou IN CLASS. Jedná se o tematicky založené 
aktivní učení zábavným způsobem. Tato výuka doplňuje školní osnovy, výukové a 
tematické materiály slouží jako doplněk pravidelné školní výuky. 

FOLKLORNÍ HUDEBNÍ VÝCHOVA 

V rámci projektu se učí žáci 8. a  9. ročníku folklorní tance, písně a seznamují se 
s místními tradicemi. Projekt je uskutečňován ve spolupráci s MUDr. Jaromírem Břeněm, 
který dochází do výuky každý první pátek v měsíci. Součástí je i týdenní soustředění 
žáků. 

EKOŠKOLA 

Cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a našeho jednání na životní prostředí 
a zlepšili prostředí ve škole a v jejím okolí. V ČR koordinuje tento program sdružení 
TEREZA. Jsme členem sítě M.R.K.E.V. a Přírodní zahrady. 

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL A MLÉKO DO ŠKOL 

Projekt Ovoce a zelenina do škol  a projekt Mléko do škol byl v České republice zahájen 
ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt EU, jehož cílem je přispět k trvalému 
zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny a mléka, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě 
dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou všichni 
žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma 
dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné 
protlaky. Pro naši školu zajišťuje dodávky ovoce, zeleniny a 
moštů společnost TOKO AGRI a.s. s provozovnou v Rudicích u Uherského Brodu pod 
obchodní značkou Ovocňák. Hlavním realizátorem programu Školní mléko v České 
republice je společnost Laktea, o.p.s. 

 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO 

UČENÍ 

 

Ve vysokoškolském studiu k doplnění kvalifikace učitelství ukončila kolegyně Eva 
Lysoňková na UP Olomouc své vzdělání.  Úspěšně absolvovala studium a zakončila 
magisterské studium státní zkouškou. 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení duben – prosinec 2019 zakončila 
ředitelka školy Mgr. Jitka Brhlová. 

 
Lenka  Kučerková – ukončila studium na akademii HUSPOL – studium Asistent pedagoga – srpen 

2020. 

https://www.sssbrno.cz/sites/default/files/inline-files/Studium%20pro%20%C5%99editele%20%C5%A1kol%20a%20%C5%A1kolsk%C3%BDch%20za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%202019_0.pdf
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ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 

FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

Ve  školním roce 2019/2020 jsme realizovali projekty financované z cizích zdrojů: 
 
Grantový program IROP - Modernizace odborných učeben 
Vybudování plošiny pro bezbariérový pohyb ve škole 
Vybudování bezbariérových toalet 
Vetropack - Malé věci kolem nás 4 - projekt podaný v rámci grantového programu byl 
vybrán mezi šest vítězných a bude podpořen částkou 10.000 Kč 

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI 

ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

Spolupráce s odborovou organizací 

V naší škole pracuje odborová organizace, která vystupuje za zaměstnance v 
pracovněprávních vztazích. S vedením školy spolupracuje v několika rovinách. 
Jedná se o oblast informování, kdy zaměstnavatel informuje o ekonomické a finanční 
situaci, o vývoji mezd a pracovních poměrech. 
Dále vedení školy s odbory projednává změny v organizaci práce, systém odměňování a 
hodnocení zaměstnanců, systém školení a vzdělávání zaměstnanců, opatření ke 
zlepšování uspokojení sociálních potřeb a organizování kulturních akcí, opatření ke 
zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí. 
Odborová organizace kontroluje dodržování právních předpisů v pracovněprávních 
vztazích a vykonává kontrolu v oblasti BOZP. 
Pro ochranu práv a potřeb zaměstnanců má odborová organizace uzavřenou se 
zaměstnavatelem kolektivní smlouvu. 
 
 
Spolupráce školy s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Dobrá spolupráce a komunikace s rodiči i širší veřejností je důležitou součástí naší 

práce. Snažíme se o to, aby se naše škola stávala školou komunitní a aby ji rodiče vnímali 

jako bezpečné prostředí pro výchovu a vzdělávání svých dětí. Rodiče mohou školu 

navštívit kdykoliv po vzájemné domluvě s vyučujícím a také v době konzultačních hodin 

a třídních schůzek. Žáci mohou být přítomni při jednání rodičů a učitele. Od čtvrtého 

ročníku používáme internetovou žákovskou knížku, kde mohou rodiče i žáci najít 

aktuální informace o prospěchu a chování svých dětí. O činnosti školy jsou pravidelně 

informováni na třídních schůzkách, průběžně na webových  a facebookových stránkách 

školy.  Učitelé i žáci čtvrtletně přispívají do obecního zpravodaje. Rozvoj komunikace a 

otevřenosti školy je jednou z hlavních priorit školy.  

Nejbližším spolupracovníkem školy je SRPŠ, které podporuje řadu akcí pro děti. 

Spolupráce se SRPŠ byla soustředěna na zajišťování finančního zabezpečení např. 

dopravy žáků na různé akce nebo na organizaci reprezentačního plesu. 

Důležitým  partnerem školy je zřizovatel – Obec Šardice. Poskytuje škole finanční dotaci 

na zajištění provozu, na nutnou údržbu budovy a zařízení a na postupné vylepšování 
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podmínek pro činnost školy. Vedení obce se o činnost školy zajímá, účastní se 

významných školních akcí a neformálně školu navštěvuje. Daří se nám také společně 

organizovat akce pro veřejnost, vzájemně si pomáhat. Výborná je spolupráce na projektu 

Obec parťákem. 

Spolupracujeme s Nadací Socrates, která zajišťuje finance na stravování žáků ze sociálně 

slabých rodin a přispívá na různé akce školy. 

Pravidelná spolupráce funguje mezi základní školou a mateřskou školou. Pořádáme 

společné akce pro děti i pro veřejnost. Naše škola je otevřena pro děti z mateřské školy, 

které se pravidelně několikrát v roce účastní vyučování, prohlédnou si budovu a 

seznámí se s prostředím školy. Na základě pravidelných setkávání s učitelkami MŠ 

vytváříme budoucím žákům klidnější podmínky pro přechod na další stupeň vzdělávání. 

Dalším partnerem školy je školská rada, která plní kontrolní povinnosti, jež jí ukládá 

zákon. Schází se minimálně dvakrát ročně, schvaluje Školní řád a Výroční zprávu o 

činnosti školy.  

Při řešení problémů v oblasti výchovné a vzdělávací se obracíme na  odborná školská 

zařízení  (Pedagogicko-psychologické  poradny, Speciálně pedagogické centrum).  

Ve vzdělávacím procesu spolupracujeme s firmou Moravia v rámci výuky angličtiny 

rodilými mluvčími. 

Dobře spolupracujeme  se společenskými  a  zájmovými  organizacemi v obci (SDH 

Šardice a Hodonín, TJ Baník Šardice). Výborná je také spolupráce se ZUŠ Kyjov, 

pobočkou Šardice, a obecní knihovnou. Podporu máme i od občanského sdružení Pro 

přírodu a myslivost -  EKOCENTRA PRO INFORMACE A PORADENSTVÍ ŠARDICE. 

Pravidelně pro nás pořádá projektové dny. 

 Farní úřad v Šardicích zabezpečuje výuku náboženství v naší škole. 

Škola se zapojuje do charitativních akcí – při pořádání akce pro seniory přímo 

spolupracujeme s Charitní pečovatelskou službou Šardice, řadu let žáci přispívají na 

Fond Sidus a Sirius (podpora hipoterapie), zapojujeme se do akcí pořádaných Nadací 

Terezy Maxové Teribear, spolupracujeme s Centrem služeb pro seniory Kyjov. 

 

Subjekty, se kterými naše škola spolupracuje: 

• Obec Šardice, 

• SRPŠ Šardice, 

• Mateřská škola Šardice, 

• Školská rada Šardice, 

• Nadace Socrates 

• Obecní knihovna Šardice, 

• ZUŠ Kyjov, pobočka Šardice, 

• Farní úřad Šardice, 

• Spolupráce s regionální televizí RTVJ, 

• Hasičský záchranný sbor Šardice a Hodonín, 

• Slovanské hradiště Mikulčice, 
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• Asociace školních sportovních klubů, 

• Firma Moravia, 

• Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, pracoviště Hodonín – výchovné 
programy pro zlepšování atmosféry ve třídách, pracoviště Kyjov – diagnostika žáků 
s poruchami učení a chování + prevence, 

• SPC při MŠ a ZŠ Kyjov, Školní ulice (pro sluchově postižené žáky), 

• SPC při MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny (pro žáky s mentálním postižením), 

• Centrum služeb pro seniory Kyjov, 

• Charitní pečovatelská služba Šardice, 

• Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 
Hodonín – DVPP a žákovské soutěže, 

• NIVD – Národní institut dalšího vzdělávání, 

• TJ Baník Šardice, 

• O. s. Pro přírodu a myslivost -  EKOCENTRUM PRO INFORMACE A PORADENSTVÍ 
ŠARDICE, 

• firma Neoklas, a.s., 

• CSS Kyjov, 

• Základní školy ve Svatobořicích-Mistříně, Hovoranech,  Bohuslavicích, Čejči, 
Uhřicích, Mutěnicích, 

• Dětská a zubní lékařka zdravotního střediska v obci, 

• Plavecký bazén Ratíškovice, 

• Lipka Brno, Rezekvítek Brno, 

• Střední odborná škola zdravotnická a sociální, Kyjov, 

• Policie ČR, obvodní oddělení Hodonín, 

• Městský úřad Kyjov, odbor sociálních věcí, kurátorka pro mládež, 

• Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Hodoníně.  
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ZÁVĚR 
 

Největší rekonstrukční prací bylo letos vybudování fyzikálně – chemické učebny. 
V souvislosti s tímto projektem byla pořízena plošina pro bezbariérový pohyb v budově 
a došlo k vybudování bezbariérových toalet. V interiéru školy byly vymalovány třídy, 
chodby a sociální zařízení školy. Dokončuje se oplocení dvoru a hřiště.  V prostorách 
školy je připraven a vyklizen prostor, který je určen na vybudování školní družiny. 
V současné školní družině byla položena nová podlahová krytina. Do dvou tříd 
v přístavbě byly zakoupeny stropní větráky. Do dvou tříd na 2. stupni byly instalovány 
interaktivní tabule. Ve SWOT analýzách, které jsme získali od žáků, byl požadavek na 
zlepšení prostředí na chodbách školy. Můžeme říct, že tím práce na zlepšení těchto 
prostor získaly prioritu a žáci tak svými připomínkami mohou ovlivňovat dění ve škole a 
také ovlivnili. Pro žáky 1. stupně byl vybudován čtenářský koutek s relaxační zónou. 
Proběhla nákladná oprava komínů v celé budově. 
Během minulého školního roku jsme i nadále věnovali hodně času tvorbě strategického 

plánu rozvoje školy. Formulovali jsme společně s kolegyněmi a kolegy hodnoty, na 

kterých stojí společná práce ve škole – spolupráce, zodpovědnost, úcta (respekt), 

zdraví (radost), důvěra (bezpečí), pracovitost a tvořivost.  

K tomu jsme nově společně formulovali vizi: 

 Chceme být moderní školou, ve které budou žáci rádi získávat dobré základy pro 

život a další vzdělávání.  

 Chceme být otevření novým poznatkům, vzájemné podpoře a také spolupráci se 

všemi partnery a účastníky vzdělávání a výchovy včetně mezinárodní spolupráce.  

 Chceme propojovat školu s životem, vytvářet pro žáky i pedagogy inspirativní a 

bezpečné prostředí, společně ctít naše hodnoty a tradice. 

Prioritou se pro nás na nejbližší období stávají základní gramotnosti a jejich rozvíjení – 

čtenářská, jazyková a matematická gramotnost. Cílem je zlepšovat úroveň vzdělávání, 

zlepšit se ve výsledcích srovnávacích testů (pravidelně budeme testovat žáky v 5. a 9. 

ročníku) a dosáhnout lepší připravenosti žáků na přechod na střední školy.  

Na podporu matematické gramotnosti jsme zavedli na 1. stupni matematiku podle 

metody Hejného. Na podporu jazykové gramotnosti v anglickém jazyce pokračujeme ve 

výuce s rodilými mluvčími, učitelky budou pokračovat v zařazování aktivizujících a 

motivačních aktivit a budou sledovat zlepšování jejich kvality. Na podporu čtenářské 

gramotnosti budeme využívat metod čtením a psaním ke kritickému myšlení. Při většině 

testování, které žáci podstupují, jsou čtenářské dovednosti klíčovými. Při rozvíjení 

čtenářských dovedností bude naším úkolem dávat žákům prostor pro získávání 

jazykových zkušeností, pro mluvení a psaní o svých názorech na přečtené a pro mluvení 

a psaní o postojích k přečtenému, postavám, dějům, situacím. Vedle toho jim budeme 

dávat prostor k vytváření vlastních sdělení a k možnosti je vysvětlit, popsat.  

Další oblastí, které se budeme věnovat, jsou dlouhodobé projekty. Poznatky a 

dovednosti budou moci žáci použít při plánování, zpracování, prezentaci a vyhodnocení 

projektů, které budou využívat reálií z naší obce a okolí, budou moci pro svoji práci 

využívat spojení se svým rodištěm, bydlištěm, skutečným světem. 
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Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků 

• revitalizovaná školní budova, dobré materiální zabezpečení výuky, vybavenost 
školy moderní technikou s využitím výpočetní techniky, pokrytí celé školní budovy 
bezdrátovým připojením k internetu, 

• efektivní využívání finančních zdrojů, získávání prostředků z jiných zdrojů – 
realizace projektů, 

• zlepšování chování žáků – na konci školního roku nebylo uděleno žádné výchovné 
opatření, dobrá práce v prevenci patologických jevů, budování důvěry a 
bezpečného prostředí pro všechny účastníky vzdělávacího procesu, 

• ekologie, třídění odpadů, 

• zkušenosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,  

• dobrá spolupráce s dalšími subjekty při vzdělávání – v obci i blízkém okolí, 
vytváření komunitního prostředí, 

• podpora a rozvoj regionální kultury, 

• podpora věnovaná talentovaným a nadaným žákům, stejně jako podpora žákům 
zaostávajícím – zásada rozvíjení vzdělávání podle osobního maxima, 

• školní kultura, klima v učitelském sboru, 

• podpora vzdělávání cizích jazyků. 

 

 

Oblasti, ve kterých je třeba úroveň zlepšit 

Trvalým úkolem zůstává zlepšování kvality vzdělávání  

• práce s výsledky srovnávacích testů, navržení a realizace opatření vedoucí 
k nápravě nebo zlepšení zjištěného stavu, 

• reálná integrace žáků ohrožených vyčleňováním z žákovských kolektivů, 

• podpora rozvoje úrovně v jednotlivých gramotnostech, zlepšovat porozumění, 
získávání a analýzu informací, hledání odpovědí, podpora čtenářství, 

• podpora dětské, žákovské a studentské kreativity a samostatnosti,  

• podpora technické výchovy a praktických činností. 
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Návrh opatření 

• využít výsledků srovnávacích testů, podrobně analyzovat a v metodických 
sdruženích navrhnout opatření ke zlepšení stavu, tato opatření uvést do praxe, 

• zaměřit se na odkrývání a využívání potenciálu jednotlivých pedagogických 
pracovníků, zaměřit se na spolupráci a vzájemnou pedagogickou podporu, 

• výsledky vlastního hodnocení školy využít k plánování a provádění opatření, 

• při kontrolní činnosti vedení školy se zaměřit na přiměřenost a efektivitu 
pedagogických a didaktických metod a organizačních forem v průběhu vzdělávání, 
využívání formativního hodnocení, zvládání základního učiva, 

• podporovat čtenářství a rozvíjet čtenářskou gramotnost, postupné dovybavení 
žákovské knihovny novými knižními tituly, 

• v praktických činnostech se zaměřit na zpracování technických materiálů, aby žáci 
získávali základní dovednosti v technických oborech; vybavení školní dílny 
potřebnými nástroji a stroji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šardicích 18. 9. 2020 Mgr. Jitka Brhlová 

 ředitelka školy 

Školská rada schválila: 17. 9. 2020 
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Příloha č. 1 
Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, Šardice 521, 

Šardice 69613 

Prospěch tříd ve školním roce 
Sledované období: 1. pololetí 2019/2020 
1. pololetí 2019/2020 2. pololetí 2019/2020 

Třída Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

I. 100% (14) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 100% (13) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

II. 72,73% (8) 27,27% 

(3) 

0% (0) 0% (0) 100% (11) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

III. 64,29% (9) 35,71% 

(5) 

0% (0) 0% (0) 71,43% (10) 28,57% 

(4) 

0% (0) 0% (0) 

IV. 73,68% (14) 26,32% 

(5) 

0% (0) 0% (0) 84,21% (16) 15,79% 

(3) 

0% (0) 0% (0) 

IX. 42,11% (8) 57,89% 

(11) 

0% (0) 0% (0) 47,37% (9) 52,63% 

(10) 

0% (0) 0% (0) 

V. 68,75% (11) 31,25% 

(5) 

0% (0) 0% (0) 81,25% (13) 18,75% 

(3) 

0% (0) 0% (0) 

VI. 53,33% (8) 46,67% 

(7) 

0% (0) 0% (0) 60% (9) 40% (6) 0% (0) 0% (0) 

VII. 52,94% (9) 47,06% 

(8) 

0% (0) 0% (0) 64,71% (11) 35,29% 

(6) 

0% (0) 0% (0) 

VIII. 28,57% (4) 64,29% 

(9) 

7,14% (1) 0% (0) 50% (7) 50% (7) 0% (0) 0% (0) 

Celkem 61,15% (85) 38,13% 

(53) 

0,72% (1) 0% (0) 71,74% (99) 28,26% 

(39) 

0% (0) 0% (0) 
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Příloha č. 2 
 

Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, Šardice 521, 

Šardice 69613 

Prospěch tříd ve školním roce 
Sledované období: 2. pololetí 2019/2020 
1. pololetí 2019/2020 2. pololetí 2019/2020 

Třída Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

I. 100% (14) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 100% (13) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

II. 72,73% (8) 27,27% 

(3) 

0% (0) 0% (0) 100% (11) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

III. 64,29% (9) 35,71% 

(5) 

0% (0) 0% (0) 71,43% (10) 28,57% 

(4) 

0% (0) 0% (0) 

IV. 73,68% (14) 26,32% 

(5) 

0% (0) 0% (0) 84,21% (16) 15,79% 

(3) 

0% (0) 0% (0) 

IX. 42,11% (8) 57,89% 

(11) 

0% (0) 0% (0) 47,37% (9) 52,63% 

(10) 

0% (0) 0% (0) 

V. 68,75% (11) 31,25% 

(5) 

0% (0) 0% (0) 81,25% (13) 18,75% 

(3) 

0% (0) 0% (0) 

VI. 53,33% (8) 46,67% 

(7) 

0% (0) 0% (0) 60% (9) 40% (6) 0% (0) 0% (0) 

VII. 52,94% (9) 47,06% 

(8) 

0% (0) 0% (0) 64,71% (11) 35,29% 

(6) 

0% (0) 0% (0) 

VIII. 28,57% (4) 64,29% 

(9) 

7,14% (1) 0% (0) 50% (7) 50% (7) 0% (0) 0% (0) 

Celkem 61,15% (85) 38,13% 

(53) 

0,72% (1) 0% (0) 71,74% (99) 28,26% 

(39) 

0% (0) 0% (0) 
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Příloha č. 3 
 

Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, Šardice 521, 

Šardice 69613 

Seznam učitelů 

Mgr. Jitka Brhlová (brhlji) 
Třídní učitel: není třídním učitelem 
Předměty, které učitel vyučuje 

Matematika, Německý jazyk 

Mgr. Lenka Cápková (capkle) 
Třídní učitel: III. 

Předměty, které učitel vyučuje 

Anglický jazyk, Český jazyk a literatura, Hudební výchova, Chování, Matematika, Výchova zdravé osobnosti 

Lenka Hasalová (hasale) 
Třídní učitel: není třídním učitelem 
Předměty, které učitel vyučuje 

Anglický jazyk, Český jazyk a literatura, Člověk a svět, Hudební výchova, Matematika, Praktické činnosti, Tělesná 

výchova, 

Tvořivé a estetické činnosti, Výchova zdravé osobnosti 

Mgr. Zuzana Havlíčková (havlzu) 
Třídní učitel: VI. 

Předměty, které učitel vyučuje 

Český jazyk a literatura, Chování, Občanská výchova, Seminář z českého jazyka, Tvořivé a estetické činnosti, Výchova 

zdravé 

osobnosti, Výtvarná výchova 

Mgr. Hana Horáková (horaha) 
Třídní učitel: není třídním učitelem 
Předměty, které učitel vyučuje 

Anglický jazyk, Český jazyk a literatura, Člověk a svět, Informatika, Praktické činnosti, Přírodopis, Výpočetní technika, 

Zeměpis 

Mgr. Františka Kneipová (kneipova) 
Třídní učitel: není třídním učitelem 
Předměty, které učitel vyučuje 

Anglický jazyk, Český jazyk a literatura, Fyzika, Chemie, Matematický seminář, Matematika 

Mgr. Zuzana Kopecká (kopezu) 
Třídní učitel: VII. 

Předměty, které učitel vyučuje 

Chování, Matematický seminář, Matematika, Německý jazyk, Občanská výchova, Praktické činnosti, Tělesná výchova, Výchova 

zdravé osobnosti 

Lenka Kučerková (kucerkova1) 
Třídní učitel: není třídním učitelem 
Předměty, které učitel vyučuje 

Anglický jazyk, Český jazyk a literatura, Člověk a svět, Hudební výchova, Matematika, Tělesná výchova 

Mgr. Eva Lysoňková (lysoev) 
Třídní učitel: V. 

Předměty, které učitel vyučuje 

Český jazyk a literatura, Dějepis, Hudební výchova, Chování, Výchova zdravé osobnosti, Základy administrativy 

Erika Maradová (maraer) 
Třídní učitel: není třídním učitelem 
Předměty, které učitel vyučuje 

Anglický jazyk 

Mgr. Jarmila Mokrá (mokra) 
Třídní učitel: II. 

Předměty, které učitel vyučuje 

Český jazyk a literatura, Člověk a svět, Hudební výchova, Chování, Matematika, Praktické činnosti, Tělesná výchova, 

Tvořivé a 

estetické činnosti, Výchova zdravé osobnosti, Výtvarná výchova 
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Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, Šardice 521, 

Šardice 69613 

Jan Mokrý (mokrja) 
Třídní učitel: není třídním učitelem 
Předměty, které učitel vyučuje 

Informatika, Tělesná výchova, Výpočetní technika 

Mgr. Lenka Moravčíková (morale) 
Třídní učitel: IV. 

Předměty, které učitel vyučuje 

Český jazyk a literatura, Člověk a svět, Chování, Matematika, Praktické činnosti, Tvořivé a estetické činnosti, Výchova 

zdravé 

osobnosti 

Mgr. Jiří Novotný (novoji) 
Třídní učitel: IX. 

Předměty, které učitel vyučuje 

Fyzika, Matematický seminář, Matematika, Praktické činnosti, Výchova zdravé osobnosti 

Marcela Palmeová (palmma) 
Třídní učitel: není třídním učitelem 
Předměty, které učitel vyučuje 

Anglický jazyk, Český jazyk a literatura, Člověk a svět, Dějepis, Hudební výchova, Matematika, Občanská výchova, Tvořivé a 

estetické činnosti, Zeměpis 

Věra Řičicová (ricicova) 
Třídní učitel: není třídním učitelem 
Předměty, které učitel vyučuje 

Anglický jazyk, Český jazyk a literatura, Dějepis, Fyzika, Chemie, Matematika, Občanská výchova, Praktické činnosti, 

Přírodopis, 

Tělesná výchova, Tvořivé a estetické činnosti, Výchova ke zdraví, Výchova zdravé osobnosti, Zeměpis 

Mgr. Yveta Řiháková (rihayv) 
Třídní učitel: I. 

Předměty, které učitel vyučuje 

Anglický jazyk, Český jazyk a literatura, Člověk a svět, Hudební výchova, Chování, Matematika, Praktické činnosti, Tělesná 

výchova, Tvořivé a estetické činnosti, Výchova zdravé osobnosti 

Mgr. Zdeňka Šejvlová (sejvzd) 
Třídní učitel: není třídním učitelem 
Předměty, které učitel vyučuje 

Český jazyk a literatura, Občanská výchova, Seminář z českého jazyka, Výchova ke zdraví 

Mgr. Blanka Uhljarová (uhljbr) 
Třídní učitel: VIII. 

Předměty, které učitel vyučuje 

Chemie, Chování, Přírodopis, Výchova zdravé osobnosti 

Andrea Zahrádková (zahran) 
Třídní učitel: není třídním učitelem 
Předměty, které učitel vyučuje 

Anglický jazyk, Český jazyk a literatura, Člověk a svět, Matematika, Tělesná výchova, Tvořivé a estetické činnosti 
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Příloha č. 4 
 

 

  
 

    


