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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
1.1. Název, sídlo, právní forma, identifikační číslo
Název:

Základní škola a Mateřská škola, Bukovice, okres Náchod,
platný od 1. 9. 2005.

Sídlo:

Bukovice 47

Právní forma: příspěvková organizace

IZ:

650 062 469

IČO: 75016231
Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Bukovice, okres Náchod
Bukovice 47
549 54 Police nad Metují
E-mail: skola.bu@tiscali.cz
Webové stránky: zsbukovice.cz
1.2. Název a adresa zřizovatele
Obec Bukovice
Bukovice 78
549 54 Police nad Metují
1.3. Statutární zástupce PO (ředitelka školy)
Mgr. Ludmila Brátová
1.4. Součásti školy
Základní škola

IZO: 102 254 265

Mateřská škola

IZO: 107 583 585

Školní družina

IZO: 117 400 301

Školní jídelna

IZO: 102 954 321

1.5. Datum posledního zařazení do sítě škol
1. 1. 2003
1.6. Zaměření školy
Základní škola poskytuje základní vzdělání 1. – 5. ročníku podle Školního
vzdělávacího programu „Náš svět,“ platného od 1. 9. 2007.
Škola nabízí kvalitní vzdělávání všem dětem. Podporuje spolupráci mezi žáky a práci
na společných projektech. Zabezpečuje rovné vzdělávání pro všechny. Učitelé uplatňují při
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výuce individuální přístup k žákům. Škola integruje žáky s poruchami učení. Zajišťuje
bezpečné a zdravé prostředí. Vede žáky k dodržování stanovených pravidel. Učí žáky chránit
životní prostředí. Škola je součástí života obce. Každoročně připravuje řadu akcí pro rodiče i
veřejnost. Úzce spolupracuje se zřizovatelem a dalšími institucemi v obci.
Mateřská škola je jednotřídní školou, kterou navštěvují děti od 3 do 6 let. Kapacita
školy je 26 dětí. Školka využívá ke své činnosti šatnu, sociální zařízení, hernu, ložnici a třídu,
která se v době oběda stává příjemnou jídelnou. Školní zahrada slouží k pohybovým aktivitám
dětí MŠ i ZŠ. Na zahradě máme pískoviště, lavičky, houpačku, skluzavku i velkou tabuli, v
horkých dnech můžeme využívat bazének. Zahrada je přístupná i rodičům s dětmi z obce.
Školní družinu navštěvovalo 20 žáků z 1.-5. ročníku. Družina má k dispozici vlastní
prostory: dostatečně velkou místnost dělenou na prostory vhodné k relaxaci, herní kouty s
nabídkou her a hraček, místa u stolů, koutek s počítači i otevřený prostor pro hry. Při
zájmových aktivitách jsme využívali i další prostory školy, kuchyňský kout pro kroužek
vaření, počítačovou učebnu, školní zahradu, fotbalové hřiště a v zimě kluziště. Při vycházkách
a hrách v přírodě jsme využívali blízkosti lesa, luk a skal. Školní družina organizuje
pravidelnou činnost oddělení a zájmových útvarů. Pravidelná činnost je dána týdenní
skladbou zaměstnání a představuje relaxační a organizované aktivity zájmového či
tělovýchovného charakteru. Pořádá příležitostné akce, které nejsou zahrnuty do pravidelné
týdenní skladby. Práce školní družiny je prezentována i na internetových stránkách školy.
Děti si za pomoci vychovatelky rozšiřují poznatky získané během vzdělávacího procesu, jsou
vedeny ke společné práci, pomoci a komunikaci při mimoškolních činnostech.
1.7. Personální zabezpečení provozu
1.7.1. Základní škola
ředitelka školy

Ludmila Brátová - kvalifikovaná

učitelky

Lenka Svatoňová - nekvalifikovaná
Hana Dziuba - nekvalifikovaná
Pavlína Kollertová. - nekvalifikovaná

asistent pedagoga

Marie Scholzová – studentka 4. roč. PF v Hradci Králové

správní zaměstnanci Olga Součková
Barbora Hrábková
Světlana Ulrichová
1.7.2. Školní družina
vychovatelka

Pavlína Kollertová. - kvalifikovaná
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Třída Třídní učitelka
I.
Ludmila

Ostatní vyučující
Lenka Svatoňová

Předmět
vlastivěda, přírodověda, TV, VV

Úvazek
1,00

Hana Dziuba

anglický jazyk, HV

0,273

Pavlína Kollertová

PV, dramatická výchova

0,182

Lenka

Marie Scholzová
Ludmila Brátová

asistent pedagoga
prvouka

0,625
1,00

Svatoňová

Hana Dziuba

anglický jazyk, HV

Pavlína Kollertová

PV, dramatická výchova

Brátová

II.

1.7.3. Mateřská škola

vedoucí učitelka

Eva Kollertová. - kvalifikovaná

učitelka

Veronika Benešová. - kvalifikovaná

správní zaměstnanci Ludmila Klímová
1.7.4. Školní jídelna

vedoucí ŠJ

Světlana Ulrichová

kuchařka

Barbora Hrábková

V tomto školním roce došlo k zásadním personálním změnám. V mateřské škole
vyvrcholily problémy mezi oběma učitelkami tak, že vzniklá situace musela být řešena
odchodem obou na vlastní žádost. Bylo vypsáno výběrové řízení na místo učitelky, z něhož
po složitých jednáních byla vybrána paní Lenka Svatoňová a Hana Dziuba. Přeřazením L.
Svatoňové do MŠ se uvolnilo místo v ZŠ. I na toto místo bylo vypsáno výběrové řízení.
Vybrána byla Mgr. Šárka Rohulánová z Nového Města nad Metují.

1.8. Rozdělení žáků podle místa bydliště v ZŠ
Bukovice

8

v MŠ

10

Police nad Metují

6

7

Hlavňov

1

2

Pěkov

6

6

Žďár nad Metují

1

1.9. Rozdělení žáků podle ročníků
Celkem 21 žáků:

1. - 2 žáci

(2 dívky)

2. – 6 žáků

(3 chlapci, 3 dívky)

3. – 2 žáci

(1 chlapec, 1 dívka)
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4. – 9 žáků

(5 chlapců, 4 dívky)

5. – 2 žáci

(1 chlapec, 1 dívka)

1.10. Rozdělení žáků do tříd
I. třída:

3. roč. (2 žáci)
4. roč. (9 žáků)
5 roč. (2 žáci)
celkem 13 žáků

II. třída:

1. roč. (2 žáci)
2. roč. (6 žáků)
celkem 8 žáků

Školní družina:

1 oddělení - celkem 20 žáků

Mateřská škola:

1 třída - 26 dětí

1.11. Organizace školního roku 2010/2011
Vyučování bylo zahájeno ve středu 1. září 2010 a ukončeno v pátek 30. června 2011.
Vysvědčení za 1. pol. bylo vydáno v pondělí 31. ledna 2011, za 2. pol. ve čtvrtek 30. června.
Prázdniny
podzimní

27. 10. a 29. 10.

vánoční

23. 12. - 02. 01.

pololetní

04. 02.

jarní

21. 02. – 27. 02.

velikonoční

21 .04. – 22. 04.

hlavní

01. 07. – 31. 08.

Vyučování začíná ve čtvrtek 1. 9. 2011.
Třídní schůzky
01. 09. – pro rodiče prvňáčků
16. 11. – plenární zasedání SR při ZŠ Bukovice
07. 04. - třídní schůzky
26. 05. – konzultační
Pedagogické rady
klasifikační

11. 11., 27. 01., 14. 04., 27. 06.

Organizace vyučování
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Vyučování začíná v 7:30 hodin. Odpolední vyučování začíná ve 12:15 hodin a končí
ve 13:50 hodin.
Přestávky:

08:15 – 08:25 h

- polední:

11:10 – 12:15 h

09:10 – 09:30 h
10:15 – 10:25 h
11:10 – 11:20 h
Provoz školní družiny:

06:15 – 07:30 h
11:10 – 15:10 h

Provoz mateřské školy:

06:15 – 15:30 h

1.12. Učební plány
Pro 5. ročník - učební plán: č.j. 16847/96-2 - Základní škola
Pro 1. – 4. ročník - Školní vzdělávací program „Náš svět“
Zájmové útvary:

šachový, 1 h/týd., Oldřich Hubka
paličkování, 1 h/týd., Eva Horáčková
stolní tenis, 1,5 h/týd., Jan Trojtl
sportovní, 1,5 h/týd., Pavlína Kollertová (v ŠD)
Klub výletníků, Pavlína Kollertová (v ŠD)
Kuchtík, Pavlína Kollertová (v ŠD)
Šikovné ruce, Pavlína Kollertová (v ŠD)
Stopa – turistický, Pavlína Kollertová (v ŠD)
dramatický, Pavlína Kollertová (v ŠD)

Kurz plavání: 31. 1. – 11. 4. - 9 lekcí pro žáky všech ročníků. Kurz byl ukončen závěrečnými
závody a předáním „vysvědčení“.
Dopravní. kurz: 16. 3.–21. 6. (16 vyučovacích hodin) – vyučující – L. Svatoňová. Žáci
ukončili kurz 21. 6. testy a jízdami na dopravní hřišti v Bělovsi
Reedukace SPU: vyučovala L. Brátová, nápravy se pravidelně zúčastnili dva žáci ze 3. a 4.
ročníku v rozsahu jedné hodiny týdně.

2. PŘIJÍMÁNÍ A ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ
Ve školním roce 2010 / 2011 nastoupily do 1. třídy 2 žákyně.
1. Doubravka Čápová

Pěkov

2. Kristýna Sirková

Pěkov
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2.2. Přestup žáků
Z mateřské školy odešlo 13 dětí. Z nich 1 chlapec zůstává v naší škole, 2 dívky
odcházejí do ZŠ a MŠ v Suchém Dole, 2 děti se budou učit ve speciální škole v Choustníkově
Hradišti, 5 dětí nastoupí 1. září do ZŠ a MŠ Police nad Metují. Ze školky rodiče odhlásili i 3
mladší děti z důvodu změny bydliště a nemoci.
Z 5. ročníku odešli do ZŠ a MŠ Police n. M. 2 žáci:
1. Jiří Hilscher

Pěkov

2. Marie Vlachová

Bukovice

8. 11. 2010 přestoupil ze ZŠ a MŠ Suchý Důl žák Michal Teiner. Michal pracuje s asistentkou
pedagoga podle IVP. Je žákem 5. ročníku.
2.3. Zápis dětí do mateřské školy
Zápis jsme vyhlásili v posledním týdnu měsíce května. K zápisu se dostavilo 22 dětí,
takže jsme museli několika dětem vydat rozhodnutí o nepřijetí. Podobná situace byla i ve
školkách v okolních obcích. Vzhledem k tomu, že ve škole je málo žáků, navrhli jsme panu
starostovi zřízení druhé třídy, vyhlášení dodatečného zápisu tak, abychom mohli uspokojit
neumístěné děti z okolí. Na veřejném zasedání byl tento návrh projednán a zastupitelé nám
uložili jeho realizaci. Požádali jsme krajský úřad o navýšení kapacity mateřské školy z 26 na
36 dětí. Naše žádost byla potvrzena a během prázdnin kolegyně připravili další třídu. Ta se
nachází ve škole místo naší jazykové učebny a budou se v ní scházet děti předškolního věku..
2.4. Zápis dětí do 1. ročníku
Zápis proběhl ve středu 2. 2. 2011. K zápisu se dostavily 3 děti :
1. Filip Knittel

MŠ Bukovice, Pěkov

2. Anna Havlíčková

MŠ Bukovice, Police nad Metují

3. Kateřina Trojtlová

MŠ Bukovice, Bukovice

Byla podána jedna žádost o odklad školní docházky. Po předložení vyjádření dětského lékaře
bylo vydáno rozhodnutí o odkladu o jeden rok.
2.5. Integrovaní žáci
2 žáci ze 3. a 4. ročníku byli zařazeni mezi integrované žáky. Oba chlapci pracovali
podle IVP, který vypracovala třídní učitelka. Plán byl schválen pracovnicemi PPP v Náchodě.
Pro reedukaci jsme využívali počítačový program Dyscom a Objevitel, dyslektické čítanky a
pracovní sešity. Zakoupili jsme pracovní materiály Pavučina.
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8. 11. 2010 přestoupil ze ZŠ a MŠ Suchý Důl žák Michal Teiner. U Michala byl
diagnostikován Downův syndrom. Michal pracuje od 3. 1. s asistentkou pedagoga podle IVP.
Je žákem 5. ročníku.
Dvě žákyně byly navrženy na vyšetření v PPP v Náchodě. U jedné žákyně bylo
vyšetřením zjištěno mírné oslabení.specifických funkcí bez nutnosti zařazení mezi
integrované žáky.

3. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
3.1. Průměr v jednotlivých předmětech v 1. a 2. pololetí
Předmět
Čj a literatura
Angličtina
Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda
Matematika
Celkový průměr

1.
1,0
1,0
1,0
1,0

2.
1,5
1,0
1,0
1,1

1,1
1,1
1,3
1,16

1,5
1,1
1,5
1,3

Ročník
3.
2,5
2,5
2,0
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,1
2,0

4.

5.

2,2
2,0
1,5
1,8
1,9
1,9

2,0
1,9
2,1
1,6
1,9
1,9

2,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,2

2,5
2,0
2,0
2,5
2,5
2,7

348
0
43,5

263
0
32,8

169
0
56

98
0
32,6

3.2. Zameškané hodiny za 1. a 2. pololetí
Omluvené
Neomluvené
Průměr na žáka

58
0
29

43
0
21,5

166
0
27,6

70
0
11,6

10
0
5

14
0
7

Za 2. pololetí byly uděleny 2 pochvaly za kvalitní a svědomitou práci, 7 pochval za
aktivitu, 2 pochvaly za reprezentaci školy na poli sportu, 2 napomenutí za neplnění školních
povinností. 12 žáků prospělo s vyznamenáním.
V termínu od 28. 3. do 8. 4. a květnu absolvovali žáci 3. a 5. ročníku testování
v projektu Stonožka 2010/2011 v oblastech český jazyk, matematika a obecné studijní
předpoklady. V měsíci dubnu žáci 4. a 5. ročníku absolvovali testování čtenářských
dovedností v rámci projektu ČTENÁŘ.
Výsledky testů jsou uloženy v archivu školy. Pedagogové se jimi podrobně zabývali a
budou s nimi dále pracovat.
.
3.3. Projekt: Rok řemesel
Tento školní rok se nesl v duchu řemesel. Děti se v jeho průběhu seznámily s různými
řemeslnými technikami. Témata se prolínala do všech vyučovacích předmětů. Navštěvovali
jsme přitom také skutečné řemeslníky.
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3.3.1. Tkaní - modrý řemeslný uzlík
Žáci se seznámili s prací tkalce, kterou si vyzkoušeli nejprve tkaním na papíře, poté na
hřebenovém a kolíkovém stavu. Dětem se podařilo utkat záložky, pásky, taštičky a
koberečky na sezení. Za to nakonec získaly modrý řemeslný uzlík. A jak tkaní vypadá na
starém tkalcovském stavu jsme se byli podívat u p. Zítky, který pro nás připravil velmi
pěknou přednášku s praktickou ukázkou v jeho dílně.
3.3.2. Hrnčířství – hnědý řemeslný uzlík
Hrnčířskou pohádkou jsme otevřeli téma hrnčířství. Zde jsme se dozvěděli vše základní o
tomto řemesle. A to, co jsme nevěděli, nám dovyprávěla Dáša Zbořilová z Ulity Broumov,
kterou jsme navštívili, abychom si hrnčířské řemeslo zkusili prakticky. První návštěva se
konala s žáky 1.-3. ročníku a byla zaměřena na ruční výrobu hrníčku s podzimním motivem.
Druhá návštěva se uskutečnila s žáky 4.-5. ročníku. S nimi jsme se zaměřili na práci na
hrnčířském kruhu, kde si děti vytočily rovněž hrníček. Ve ŠD a při PV jsme si vyrobili
nádoby z hlíny spojováním válečků, kuliček nebo kostiček, které jsme k sobě přilepovali
šlikrem (voda smíchaná s hlínou). Dále jsme si různé nádoby vymýšleli a kreslili. Při hodině
českého jazyka děti napsaly do knihy Rok řemesel slohová cvičení o návštěvě keramické
dílny v Broumově.
3.3.3. Dráteníci - oranžový řemeslný uzlík
Nejdříve jsme se seznámili s pojmem dráteník a pak jsme si začali s drátkem hrát. Vyráběli
jsme drátkované vánoční hvězdy a ozdoby, které jsme zavěsili na drátkovaný strom. Protože
výsledek práce byl moc hezký, zúčastnili jsme se s ním soutěže O nejhezčí ručně vyrobenou
vánoční ozdobu, která se v prosinci konala v Pellyho domech v Polici nad Metují, odrátovali
jsme přesnídávkové skleničky, ze kterých nám vznikly lucerničky. Tato práce vyžadovala
velkou zručnost. Vyrobením stránek do knihy Rok řemesel jsme se s drátenictvím rozloučili.
3.3.4. Perníkáři - červený řemeslný uzlík
Toto řemeslo jsme si prakticky vyzkoušeli při výrobě adventního kalendáře. Při pracovní
výchově jsme si jeden týden upekli perníčky a druhý týden je ozdobili bílým sněhem, kterým
jsme je zároveň přilepovali na kartónovou desku ve tvaru stromu, ryby nebo sněhuláka. Ve
finále si všichni odnesli krásné adventní kalendáře, na kterých si mohli každý den pochutnat.
Řemeslo perníkářské jsme si připomněli i četbou Perníkové chaloupky, kterou jsme si při PV
vyrobili. Opravdové perníkové chaloupky a betlémy jsme si byli prohlédnout na výstavě
ručních prací v Polici nad Metují. V dramatickém kroužku jsme si poté tuto pohádku zahráli.
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Nakonec děti vytvořily záznam o perníkářství do knihy Rok řemesel. Děti svou šikovností a
zručností dokázaly, že si červený uzlík, který za toto řemeslo dostaly, opravdu zaslouží.
3.3.5. Ševcovské řemeslo – žlutý řemeslný uzlík
Řemeslo jsme zahájili návštěvou ševcovské dílny – opravny obuvi pana Štancla v Bukovici.
Ten nás seznámil s nástroji, které používá při opravě bot. Dozvěděli jsme se, z čeho se bota
vyrábí, popsali jsme si ji, prohlédli si brusku a leštičku na boty, kopyta, dratev, verpánek,
patník atd. V hodinách Pč – jsme si botu zkusili vymodelovat, vytvořili asambláž. Děti si
přinesly vše, co se týkalo bot: krémy, návody na údržbu bot, boty, tkaničky, vložky do bot a
také pohádky. Vše jsme uspořádali a nalepili na karton. Starší děti si vyzkoušely empaketáž
– žáci si z domu donesli starou botu, kterou jsme obalovali papírem namočeným ve škrobu a
ve finále jí vymysleli nový design.
3.3.6. Krejčovské řemeslo – fialový řemeslný uzlík
Tento měsíc jsme se věnovali krejčovskému řemeslu. Vyzkoušeli jsme si výrobu loutek,
základy šití, vyšívání, přišívání knoflíků, návrhy oblečení atd.

3.3.7. Řemeslo pekařské – růžový řemeslný uzlík
Vyzkoušeli jsme si pekařství.
3.3.8. Jarmark ke Dni matek
V hodinách HV jsme se naučili písničky, při PV vyrobili loutky, v hodinách DV se naučili
jarmareční písničku a vyrobili papírové divadlo O slepičce a kohoutkovi. Ve ŠD jsme si
vyzkoušeli žonglování, kroužení s kruhy, tanečky, artistické kousky a krátké divadelní
výstupy. Během roku jsme se seznámili s tradičními řemesly a naučili se různým řemeslným
dovednostem, které jsme zdokumentovali v knize Rok řemesel. To vše jsme dali dohromady
a 10. května u příležitosti Dne matek jsme uspořádali na školní zahradě JARMARK. Velká
zábava, velký úspěch.
3.3.9. Den řemesel v polickém klášteře
Blížili jsme se ke konci školního roku a čekala nás velká akce Roku řemesel - účast na Dni
řemesel v Polici nad Metují, který se konal 28. května 2011 a organizuje ho občanské
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sdružení Julinka. Za pomoci maminek a kroužku paličkování pod vedením p. Horáčkové
jsme si připravili řemeslné stánky.
• Perníkářství (zdobení perníků) - Hanička Slezáková s maminkou
• Drátenictví (přívěsky na krk) – Vendulka Berková s maminkou
• Krejčovství (květiny) – Adéla Onderčová s maminkou
• Tkalcovství (kolíkový a hřebenový stav)- Mikuláš Karpf s maminkou, Lída Brátová
• Paličkování (ukázka paličkování) Johanka Onderčová, Eva Horáčková
• Hrnčířství (misky) Daniela Hilscherová, Maruška Vlachová, Pavlína Kollertová
Na chodbě jsme vystavili naši Knihu řemesel s výrobky, které během roku vznikly.Během
dopoledne jsme dvakrát odehráli naši Jarmareční písničku. U našich stánků se zastavila
spousta návštěvníků, kteří si vyzkoušeli některá z našich řemesel. Všichni jsme si to moc
užili a domů nás vyhnal až odpolední déšť.

3.3.10. Školní výlet – Historická vesnice umění a řemesel a bylinné zahrady Botanicus Ostrá
Vyvrcholením roku byl školní výlet do historické vesnice umění a řemesel. Vesnice vznikla
roku 1999 tam, kde kdysi bývala skládka. Celé historické centrum a přilehlé ekologické
zahrady vznikly podle projektu firmy Botanicus. Použité materiály, dřevo a kámen pocházejí
z demolic cukrovarů z Nymburka a Lysé. Hned po koupi vstupenky jsme si vyměnili peníze
za místní groše a pak už jsme zkoušeli různá řemesla - výrobu mýdla, výrobu provazu, vlastní
svíčky, rýžování zlata nebo výrobu vlastního ručního papíru. Za groše jsme si pochutnali na
keltských palačinkách. Na výběr byla i spousta tradičních starých nápojů. Hodně času jsme
strávili v bylinných zahradách, děti se tam vyřádily a my jsme si odpočinuly. Cesta vlakem
byla rychlá a pohodlná.
Školní výlet – Anežka Karpfová
Na školní výlet jsme jeli k Lysé nad Labem do Botanicus Ostrá.Jeli jsme vlakem a
potom City Elephantem první třídou jako v letadle. V Botanicus jsme si přeměnili peníze na
groše. Byla tam starodávná vesnička, ve které jsme si mohli zkoušet řemesla jako např.
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rýžování zlata, výrobu svíček, provazu a mýdel. K obědu jsme jedli kuře s bramborem.
Vyzkoušeli jsme i středověké mučidlo a výtah. Byla tam zahrada, která měla tři části:
bylinnou zahradu, zahradu se třemi bludišti (z tújí, z trávy, z bylinek) a bílou zahradu. V té
rostly jen rostliny s bílými květy. V krámcích prodávali ručně vyrobené věci: masti, čaje,
mýdla, oleje a med.
3.4. Soutěže
Matematická soutěž
Matematický klokan 2011 proběhl 18. března (max. počet bodů – 120). I letos se
soutěže zúčastnili žáci 2. a 3. ročníků v kategorii Cvrček (max. počet bodů - 60)
Všichni soutěžící obdrželi diplomy a ti nejlepší drobné dárky.
Kategorie Cvrček:

1. místo

Karpf Mikuláš

45 bodů (2. roč.)

2. místo

Kovařík Jan

29 bodů (2. roč.)

3. místo

Slezáková Hana

27 bodů (2. roč.)

Kategorie Klokánek: 1. místo

Trojtl Jan

100 bodů (3. roč.)

2. místo

Černý Dominik

67 bodů (3. roč.)

3. místo

Karpfová Anežka

66 bodů (3. roč.)

Přírodovědná soutěž
17.5. - školní kolo soutěže v poznávání rostlin a živočichů.
1. místo

Trojtl Jan (4. roč.)

95 bodů

2. místo

Karpfová Anežka (4. roč.)

93 bodů

3. místo

Hilscherová Daniela (4. roč.) 90 bodů
Onderčová Johana (4. roč.) 90 bodů
Slezáková Hana (2. roč.)

90 bodů

Organizaci soutěže opět výborně zvládla paní vychovatelka Pavlína Kollertová.
Sportovní soutěže
16. 12. – okresní přebor základních a středních škol Náchodska v šachu – družstvo ve složení
Jan Trojtl, Jakub Knittel, Daniel Geisler a Michal Sirko pod vedením pana Oldřicha Hubky
obsadilo skvělé 3. místo s 8 body za ZŠ Červený Kostelec se 14 body, ZŠ Komenského Nové
Město n. M. s 9 body. Za naším družstvem se umístily ještě týmy z Police n. M. a Hronova.
10. 3. – okresní soutěž ŠD ve vybíjené – vynikající 5. místo
31. 5. - obvodní kolo lehkoatletických soutěží ŠD na hřišti ZŠ Broumov Masarykova:
2. tř.: Slezáková Hana

3. místo – vytrvalostní běh
3. místo – skok daleký
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3. tř:

Sirko Michal

2. místo – skok daleký
1. místo – běh na 50 m

4. tř.: Knittel Jakub

1. místo – skok daleký
1. místo – běh na 50 m
1. místo – vytrvalostní běh

4. tř.: Trojtl Jan

2. místo – hod

5. tř.: Vlachová Marie

1. místo – skok daleký
1. místo – hod
1. místo – běh na 50 m
1. místo – vytrvalostní běh

Okresní kolo lehkoatletických soutěží ŠD se v tomto roce nekonalo, což bylo pro nás velkým
zklamáním, protože děti dosáhly výborných výsledků.
Výtvarné soutěže
23. – 25. 9. – Kouzlení s květinou - aranžování suchých rostlin. Účast
15. 11.– 2. 10. - internetová soutěž O nejhezčí strašidlo
15. 11. – výtvarná soutěž „Ptačí svět,“ organizace Středisko volného času Bájo Česká Skalice
1. - 3. 12. – vánoční výstava v Pellyho domech
24. – 26. 3. – 3. ročník velikonoční výstavy v aranžování, organizace Mateřské centrum
MaMiNa
Poděkování za pěkné práce patří všem dětem i paní vychovatelce P. Kollertové.

4. ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY
Školní družinu navštěvovalo 20 žáků z 1.-5. ročníku. Družina má k dispozici vlastní
prostory: dostatečně velkou místnost dělenou na prostory vhodné k relaxaci, herní kouty s
nabídkou her a hraček, místa u stolů, koutek s počítači i otevřený prostor pro hry. Při
zájmových aktivitách jsme využívali i další prostory školy, kuchyňský kout pro kroužek
vaření, počítačovou učebnu, školní zahradu, fotbalové hřiště a v zimě kluziště. Při vycházkách
a hrách v přírodě jsme využívali blízkost lesa, luk a skal. Školní družina organizuje
pravidelnou činnost oddělení a zájmových útvarů. Pravidelná činnost je daná týdenní
skladbou zaměstnání a představuje relaxační a organizované aktivity zájmového či
tělovýchovného charakteru. Pořádá příležitostné akce, které nejsou zahrnuty do pravidelné
týdenní skladby. Práce školní družiny je prezentována i na internetových stránkách školy.
Děti si za pomoci vychovatelky rozšiřují poznatky získané během vzdělávacího procesu, jsou
vedeny ke společné práci, pomoci a komunikaci při mimoškolních činnostech. Ve školní
družině probíhalo 6 zájmových kroužků, z toho dva organizovala ZŠ. Z příspěvků vybíraných
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na ŠD je oddělení vybavováno pomůckami a výtvarným materiálem. Tento rok společně se
ZŠ ve ŠD probíhal celoroční projekt Rok řemesel. Každý měsíc jsme se věnovali jinému
řemeslu a za naučenou a získanou zručnost jsme získávali řemeslné uzlíky. Uspořádali jsme
Jarmark pro rodiče a s dramatickým kroužkem se zúčastnili Dne řemesel v Polici nad Metují,
kde jsme zahráli jarmareční píseň O slepičce a kohoutkovi a předvedli řemesla, která jsme se
za školní rok naučili. Nyní jsou naše práce a kniha řemesel, kterou jsme vytvořili, vystaveny
v knihovně v Polici nad Metují. Více na stránkách ZŠ „fotogalerie“.
Zájmové činnosti
• Kuchtík - kroužek vaření – probíhal jednou za 14 dní, naše dobroty jsme ochutnávali my,
zaměstnanci školy i rodiče.
• Stopa - turisticko-přírodovědný kroužek – formou vycházek a her (stopovaná, fáborkovaná
atd.) jsme poznávali okolí naší školy. Dále jsme navštěvovali výstavy a uskutečnili
přírodovědnou soutěž.
• Sportovní kroužek – věnovali jsme se lehké atletice, míčovým hrám, cvičení na nářadí,
navštěvovali jsme horolezeckou stěnu v Sokolovně v Polici nad Metují. V zimním období
jsme bruslili a vyvrcholením kroužku byla účast na soutěžích ŠD ve vybíjené a v lehké
atletice – viz soutěže ZŠ.
• Estetická činnost - výtvarná a rukodělná – výrobky jsme si vyzdobili ŠD i prostory ZŠ,
účastnili se výtvarných soutěží, vyrobili dárečky pro rodiče, občany Bukovice, předškoláky i
pro sebe.
• Literární činnost - četba na pokračování probíhala v době odpočinkové činnosti. V 1.
pololetí – Teta to plete od Ivony Březinové, ve 2. pololetí – Kuky se vrací od Jana Svěráka
• Dramatický kroužek – říkadla, básničky, hry. Vznikla představení Zubař je anděl a
Perníková chaloupka (neodehrána), jarmareční píseň O slepičce a kohoutkovi, kterou jsme
zahráli na Dni řemesel v Polici nad Metují.
Realizované akce ŠD
24. 09.

Soutěž v aranžování suchých rostlin, Police nad Metují - návštěva výstavy a
prohlídka i našich vystavených výrobků

05. 10.

Exkurze - technika tkaní, pan Václav Zítka

14. 10.

Pracovní dílna pro rodiče s dětmi - výroba draka

19. 10.

Keramická dílna-Ulita Broumov

09. 11.

Představení žáků dramatického kroužku, Zubař je anděl

29. 11.

Předání znaku Bukovice z odpadového materiálu starostovi obce

16. -17. 12.

Vánoční besídka

17.12.

Vánoční večerní putování ke krmelci

05. 01.

Módní přehlídka
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28. 01.

Výlet na běžkách- Ostaš

01. 03.

Karneval ve ŠD - odpoledne plné soutěží a tance v maskách

10. 03.

Turnaj ve vybíjené ŠD v Broumově

26. 03.

Velikonoční výstava v Pellyho domech v Polici nad Metují - účast v soutěži

01.- 02.04.

Noc s Andersenem- spaní ve ŠD

13. 04.

Vynášení Moreny-akce se ZŠ

05. 05.

Prima sezona Náchod- přehlídka divadel, návštěva s dramatickým kroužkem

05. 05.

Turnaj ve stolním tenise- Bukovice

08. 06.

Atletika ŠD - Broumov

16. 06.

Turnaj ve stolním tenise – Žďár nad Metují

17. 06.

Pohádková cesta pro MŠ

22. 06.

Turnaj v ping-pingu – pozemní hokej s pingpongovým míčkem
Zájmové vzdělávání ve školní družině by mělo obohacovat denní program dítěte,

zajistit pestrou nabídku odpočinkových i zájmových činností a tím podporovat individuální
rozvoj každého žáka.
Pavlína Kollertová

5. ZÁJMOVÉ ÚTVARY
Šachový – do šachového kroužku docházelo 6 chlapců. Scházeli se pravidelně každou
středu od 12,30 do 13,30 hodin pod vedením pana Oldřicha Hubky.
Úspěchy mladých šachistů bukovické školy v období 2010-11
Činnost šachového kroužku ZŠ byla zahájena 29. září 2010 za účasti šesti žáků postupným
seznámením s opakováním pravidel hry s následným řešením koncovek v rámci vzájemných
partií, s dalšími zdařilými akcemi turnajů s překvapivými úspěchy, ale i neúspěchy. Již 8.12.
byl sehrán tzv. Kvalifikační turnaj před plánovanou účastí na Okresním přeboru družstev v
Hronově. Účast do sestavy družstva vybojoval 1. místem Jan Trojtl před Jakubem Knittelem,
Danielem Geislerem a Michalem Sirko.
16.prosince byla naše účast na Okresním přeboru v Hronově velmi úspěšná získáním cenného
3.umístění a mohlo být ještě lepší, nebýt nešťastného organizačního Olympijského hodnocení,
kterým nám uniklo dokonce 2. místo. Je to závazek do příštího roku, kdy by měl být kádr
družstva nezměněn. V průběhu přeboru se naše družstvo v 1.kole ani nerozkoukalo a hned
inkasovalo první, ale i poslední porážku od následného přeborníka z Červeného Kostelce 0:4!
Ale již ve 2. kole se dařilo a uštědřilo porážku sousednímu družstvu z Police n. M. 3:1.
Hodnocení našeho družstva: Nejúspěšnější byl Daniel Geisler se ziskem tří bodů, dva body
získal Knittel a Sirko, ale i Jan Trojtl získal velmi cenný bod proti Polici n.M. Okresním
přeborníkem se stalo družstvo ZŠ Červeného Kostelce, 2. ZŠ Nové Město n.M., 3. ZŠ
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Bukovice, 4. ZŠ Police n.M. a 5. ZŠ Hronov. 15. prosince byl sehrán 1. ročník Vánočního
turnaje, avšak bez nemocného Jakuba Knittela, jehož neúčast bezkonkurenčně využil Jan
Trojtl vítězstvím se 4 body před 2. Dominikem Černým s 2,5 body, 3. Michalem Sirko s 2
body, 4. Danielem Geislerem s 1 bodem a 5. Janem Kovaříkem, který dokázal překvapivě
uhrát 0,5 bodu s Černým.
V březnu-dubnu se odehrál Přebor ZŠ o mistra školy na r. 2011. Turnaj ovládl suverénně
v současné době nejlepší šachista Jan Trojtl, který se bez jediné porážky ziskem 10 bodů stal
Přeborníkem a Mistrem školy v Bukovici! 2.místo očekávaně získal Jakub Knittel, který
kromě prohry s vítězem a nečekané remízy se Sirko získal 6,5 bodů, 3.místo úspěšně obsadil
Michla Sirko se 4,5 body, na 4.místě skončil Dominik Černý a 5. Daniel Geisler, oba se 3,5
body (rozhodlo vzájemné utkání) a 6.místo obsadil Jan Kovařík, který dokázal uhrát remízu s
Černým a Geislerem.
Od 4. 5. 2011 byl sehrán turnaj Májových oslav, kde se opět stal vítězem Jan Trojtl se ziskem
8 bodů před svým odvěkým rivalem Jakubem Knittelem se 6,5 body, 3.místo získal Michal
Sirko se 6 body, 4.místo obsadil Dominik Černý s 5 body, 5. Daniel Geisler se 4 body a 6. Jan
Kovařík.
Náš Honza Trojtl dosáhl vynikajícího úspěchu tzv. nelegálním startem v barvách Žďáru n. M.
pod vedením ing. Ladislava Michela. S tímto klubem se účastnil 6. ročníku turnaje pod
záštitou Královéhradeckého kraje, Velké ceny mládeže o Krále bojiště na Chlumu, pořadatel
Šachový klub Lípa 30. 4. 2011. Náš odchovanec bukovického šachu Jan Trojtl získal
nádherné 2. umístění oceněním stříbrné medaile a pamětního diplomu.
A závěrem……. Po zániku Šachového oddílu TJ Spartak Police n. M. byl rozhodnutím
výboru TJ Spartak věnován veškerý šachový inventář školám nejen v Polici n. M., ale i v
Bukovici a Žďáru n. M. Každá škola získala 10 závodních šachových souprav včetně 5 ks
šachových hodin. Je to jistě pro každou školu vítané obohacení ve prospěch dalšího využití v
rámci výchovy mládeže.
Oldřich Hubka – vedoucí šach.kroužku
Stolní tenis – ve spolupráci s Pavlínou Kollertovou a Janem Vidímem jsem uspořádali 5.
května pro žáky naší školní družiny v Sokolovně turnaj. Pozvali jsme i děti ze žďárské školy.
Na počátku si každý účastník vylosoval číslo a podle něj byl nasazen do pavouka. Turnaj
hrálo 8 dětí, proto jsem zvolili systém pavouka na dvě porážky. Bylo odehráno 13 zápasů na
dvou stolech za 90 minut.
Výsledky. 1. Jan Trojtl (Bukovice), 2. Jakub Knittel (Bukovice), 3. Štěpán Kollert (Žďár n.
M.). Turnaj se vydařil a dětem se líbil, proto jsme ještě na místě dohodli odvetu, která se
konala o týden později na sále hostince ve Žďáru n. M. Tentokrát měla naše škola převahu,
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přihlásilo se 8 našich dětí a pouze 4 domácí ze Žďáru. Vzhledem k většímu počtu
přihlášených a časové tísni jsme zvolili systém pavouka na jednu porážku.
Výsledky: 1. Jan Trojtl, 2. Jiří Hilscher, 3. Štěpán Kollert, 4. Jakub Knittel.

Jan Trojtl, vedoucí kroužku
Paličkování – do kroužku letos docházelo 6 děvčat. Kroužku se opět ujala paní Eva
Horáčková, naše bývalá vychovatelka ŠD. Děvčata se učila nejprve namotat paličky,
paličkovat řetízek, plátýnko, skládaný řetízek, ubírání párů, otáčku, polohod, vložený pár.
Závěrečná hodina byla rozlučková nad pohárem ve Fialce.

6. AKTIVITY ŠKOLY
• V úterý 7. září jsme byli na podzimním výletě v Josefově, Jaroměři a konečně u soutoku
řeky Metuje s řekou Labem. Tímto výletem jsme ukončili loňský projekt o řece Metuji.
Navštívili jsme Josefovskou pevnost a ZUŠ v Jaroměři. Tam nás čekalo příjemné setkání
s paní Slávkou Holasovou a její pohádkou O slepičce a kohoutkovi. Tato pohádka se stala
oslím můstkem mezi starým projektem a novým Rokem řemesel.
• V měsíci září jsme se připojili k 2. ročníku projektu „Záložka do knihy spojuje školy“.
Cílem projektu bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a také podpora
čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knížek. Naší partnerskou školou na Slovensku
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se stala malotřídní škola Mnichova Lehota, ze které jsme obdrželi krásné papírové záložky.
Děti vytvořily záložky technikou tkaní na hřebenovém stávku. Všichni jsme se přesvědčili,
že utkat rovnou záložku není zas tak jednoduché, záleží nejen na naší šikovnosti, ale i na
materiálu, který zvolíme. Záložku pro paní ředitelku upaličkovala Johanka Onderčová. Byla
ve tvaru myšky a moc se jí povedla. Záložky jsme úspěšně odeslali v měsíci říjnu.
• Letošní Noc s Andersenem začala v podvečer 1. dubna a skončila 2. dubna v ranních
hodinách. Honza Trojtl ji popisuje takto: Měli jsme se sejít v pět hodin, jenže někteří z nás se
opozdili a všechno začalo o čtvrt hodiny později. Nejdříve jsme se ubytovali, potom jsme si
připravili knížku od Václava Čtvrtka , kterou jsme si měli přinést z domu. Já ji neměl.
Doubravka měla o Slávkovi, Verča o Rumcajsovi, Johana o víle Amálce a paní učitelka o
hajném Robátkovi. Také jsme měli mít nějakou věc, která by připomínala postavu z pohádky.
Například paní vychovatelka měla paroží jelena Větrníka, paní učitelka ouška veverky
Pizizubky, Verča klobouk loupežníka Rumcajse. Povídání o knížkách trvalo asi 1 hodinu.
Na dveřích visel tento program:
17,00 h Sraz - Čtvrtkování, pohádku čte paní Onderčová
17,15 h Knihožrouti - příběhy čte paní Berková a Matěj Berka
18,30 h Opékání
20,00 h Beseda s Jiřinou Voltrovou nad knihou Dvě holky na stromě
21,30 h Faktor odvahy
23,00 h Večerka, pohádka na dobrou noc - čte nám Matěj
Nejlepší byl Faktor odvahy, říká Anežka Karpfová: Večer, když už byla úplná tma, jsme se
rozdělili do skupin. Každá dostala svou kartu s barvou, která byla označena čísly a písmeny.
Paní Kollertová nám vysvětlila pravidla hry, každému týmu zadala jedno stanoviště, na
kterém jsme hledali šifry. Postupně jsme vyráželi na chodbu, která byla označena barevnými
svítícími náramky. Každý měl v sobě hodně napětí a vzrušení. Všem se to určitě moc líbilo a
budeme na to dlouho vzpomínat. To jsme rády, Anežko. proto jsme to taky dělaly.
Vaše Pavlína Kollertová a Ludmila Brátová
• Webové stránky přes prázdniny pan Berka opět upravil, zjednodušil jejich správu a zařadil
nové rubriky. Stránky využíváme k aktuálním informacím o dění ve škole, najdeme na nich
jídelníčky pro MŠ i ZŠ, fotogalerii, stránku mateřské školy, školní družiny i jídelny. Stránky
jsou veřejností pravidelně sledovány.
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• Školní mléko jsme zajišťovali i v tomto roce od firmy Laktea. Zapojili jsme se i do projektu
Ovoce do škol, rovněž spolupracujeme s Lakteou. Žáci dostávají dvakrát měsíčně ovoce,
zeleninu nebo ovocné džusy.
• Pokračujeme v celorepublikové hře Recyklohraní. Třídíme baterie a sbíráme drobná
elektrozařízení.
• 20.6. - byl ukončen sběr léčivých rostlin. Děti nasbíraly téměř 35 kg bylin v hodnotě 1 300
Kč. Nejlepšími sběrači byli letos:
1. Slezáková Hana

166,- Kč

2. Geisler Daniel

112,- Kč

3. Knittel Jakub

95,- Kč

• 30. 6. - slavnostní ukončení školního roku, rozdání diplomů, odměn, šachy vyhodnotil sám
pan Hubka, rozloučení žáků 5. ročníku se spolužáky, se starostou, panem Václavem
Tlapákem.
• Škola se nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů.
Přehled akcí
01. 09. - slavnostní zahájení školního roku u bukovické zvonice
03. 09. – turistická vycházka k Čertově skále
07. 09. – podzimní výlet k soutoku řek Metuje a Labe do Jaroměře, Josefovská pevnost
24. 09. – podzimní výstava v Pellyho domech v Polici nad Metují
05. 10. – exkurze v tkalcovské dílně u pana V. Zítky v Polici nad Metují
12. 10. – pracovní dílna v Ulitě Broumov – 1. až 3. roč.
19. 10. - pracovní dílna v Ulitě Broumov – 4. až 5. roč.
09. 11. – beseda s dentální hygienistkou paní Čorejovou
11. 11. – divadlo „Včelí medvídci“v Kolárově divadle
23. 11. – pracovní dílna s MŠ- výroba lucerniček
28. 11. – rozsvícení vánočního stromu
29. 11. – předání znaku obce vyrobeného v ŠD z odpadových materiálů panu starostovi na
veřejném zasedání
07. 12. – divadlo Drak v Kolárově divadle – dárek k Mikuláši
16. 12. – okresní přebor v šachu v Hronově
16. a 17. 12. - vánoční besídka
22. 12. – nadílka v ŠD společně s MŠ
27. 01. – beseda v MŠ na téma školní zralost
31. 01. – poletní vysvědčení
02. 02. – zápis dětí do 1. třídy
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09. 02. – divadlo Dlouhý, Široký a Bystrozraký
01. 03. – maškarní ples ve škole – téma Řemeslníci
10. 03. – turnaj ve vybíjené ŠD v Broumově
15. 03. – beseda s paní Zelenou z ČČK o poskytování 1. pomoci
18. 03. – Matematický Klokan
01. – 02. 03. Noc s Andersenem
12. 04. – ukázka dravců a sov – paní Mazuchová
13. 04. – vynášení Moreny
13. 04. – pracovní dílna s MŠ – výroba líteček a pomlázek
19. 04. – pracovní dílna s MŠ – pečení jidášů, výroba košíčků
20. 04. – řemeslné dílny v Polici nad Metují
26. 04. – divadlo pana Peřiny – „Modrá víla“
05. 05. – dramatický kroužek na Prima sezoně v Náchodě
10. 05. – Jarmark ke Dni matek na školní zahradě
23. 04. – Den Země – úklid obce
24. 05. – přírodovědná soutěž
28. 05. – Den řemesel v klášteře v Polici nad Metují
02. 06. – filmová pohádka Čertova nevěsta, kino Police nad Metují
07. 06. – Indiánská stezka pro děti z MŠ
08. 06. – lehká atletika ŠD v Broumově
09. 06. – beseda s Policií ČR
16. 06. – Jak se točí film 2 – Vladimír Beran ze ZUŠ Police n. M.
21. 06. - dopravní výchova na dopravním hřišti v Bělovsi
24. 06. – školní výlet do historické vesnice v Ostré nad Labem
28. 06. – vaření na Ostaši, pracovní dílna – řezbářství (dřevěná lžíce)
29. 06. – školní olympiáda
30. 06. – slavnostní zakončení školního roku

7. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Akce pro preventisty: schůzka preventistů s koordinátorkou v PPP v Náchodě.
Aktivity pro žáky: - tématické bloky: zařazeno v rámci výuky o zdraví, prevence nemocí do
hodin Prv, Př, dále v TV, PV, při činnostech ve ŠD, výletech apod.
Jednorázové akce: 9. 11 2010 jsme uskutečnili besedu s dentální hygienistkou paní.
Čorejovou o správném čištění zubů a ústní hygieně. Děti měly možnost prakticky si
vyzkoušet správný postup při čištění.
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15. 3. jsme besedovali s paní Zelenou z ČČK v Náchodě. Paní Zelená nám vysvětlila a
předvedla poskytování první pomoci.
Před prázdninami se konala beseda s Policií ČR. Děti dostaly poučení o správném chování na
silnici, o bezpečném chování k cizím lidem a odpovídali na dotazy žáků.
Aktivity pro rodiče: - informace jsme poskytovali na schůzkách SR a individuálně dle dohody
Spolupráce s ostatními institucemi: návštěvy v ZŠ Police n. M., koncert ZUŠ Police n M.
v Bukovici, sportovními oddíly TJ SOKOL Bukovice a Police nad Metují.
16. 6. – multimediální výchova v podání pana Berana ze ZUŠ v Polici n. M. Letos jsme
společně točili „film.“
V letošním školním roce jsme v naší ZŠ neřešili žádný případ problémového chování
v souvislosti se zneužíváním návykových látek ani kouření. Občasné problémy se jako
obvykle týkaly neukázněného a neslušného chování žáků k dospělým a ve vztazích mezi
dětmi. O šikanu se nejednalo.
Hodnocení vypracovala: L. Svatoňová, školní preventista

8. DVPP
I v tomto roce je velký problém v organizaci seminářů. Převážná většina akcí se koná
v dopoledních hodinách, proto je naše účast minimální.Ve škole jsme se zaměřili na akce
související s projektem Peníze do škol. Řadu seminářů navštívily kolegyně z mateřské školy.
Jednalo se o funkční studium vedoucích pracovníků, logopedický kurz a semináře s výtvarnou
tematikou.

9. ŠKOLSKÁ RADA
Školská rada pracovala ve novém složení - za rodiče byla zvolena paní Kateřina
Berková, za zřizovatele nově zvolený pan Josef Hejnyš a za ZŠ paní Lenka Svatoňová.
Předsedkyní byla zvolena paní K. Berková. Školská rada se sešla 10. 11. 2010. Projednala
záležitosti školy, připomínky a návrhy rodičů a obce.
V loňském roce jsme dořešili problémy s výukou anglického jazyka. Děti již látku
zvládají, rodiče mají možnost s paní učitelkou Hanou Dziuba veškeré nové problémy
kdykoliv konzultovat.
Dále jsme předali připomínky rodičů týkající se učitelek v MŠ ředitelce školy paní a
ta ve spolupráci se zastupiteli obce tento problém již vyřešila.
Bohužel, nepodařilo se vyřešit parkování před motorestem Lucky Luck, zaparkovaná
auta i nadále překážejí ve výhledu při přecházení vozovky.
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Za školskou radu Lenka Svatoňová

10. SDRUŽENÍ
BUKOVICE

RODIČŮ

PŘI

ZÁKLADNÍ

ŠKOLE

Na plenárním zasedání Sdružení rodičů při ZŠ Bukovice dne 16. 11. a 7. 4. se sešel výbor
v tomto složení:
předseda:

Jan Trojtl

pokladník:

Markéta Onderčová

členové:

Pavel Slezák
Kamila Trojtlová
Soňa Geislerová

Program zasedání: hospodaření Sdružení, zpráva L. Svatoňové z jednání Školské rady,
seznámení s plánem práce školy, projednání školního řádu, seznámení s režimem placení
obědů. Rodiče si odsouhlasili výši rodičovského příspěvku ve výši 60 Kč na žáka a 90 Kč
v případě sourozenců, výdaje na celý školní rok. Při jarní schůzce jsme podrobně projednali
školní výlet, závěr roku a přípravu roku nového. Výbor řešil i personální obsazení školy po
přeřazení L. Svatoňové do mateřské školy.

11. SPOLUPRÁCE S JINÝMI INSTITUCEMI
I v tomto roce jsme měli s OÚ v Bukovici dobrou spolupráci. Zastupitelé se zajímají o
dění ve škole, pomáhají nám řešit vzniklé problémy, v oblasti hospodaření nám poskytují
metodickou pomoc.
V Bukovici stále spolupracujeme se Sokolem, společně organizujeme oddíl stolního
tenisu mladších žáků.
Kontakty udržujeme se spádovou školou v Polici nad Metují. Koncem června jsme
předali spádové škole materiály o žácích 5. ročníku. 28. června navštívili páťáci polickou
školu, prohlédli si třídy, šatny, školní jídelnu a domů si nesli učebnice do 6. třídy.
Městská knihovna v Polici nad Metují – navštěvujeme ji nejméně dvakrát do roka.
Pracovnice knihovny mají vždy připravený kvalitní program.
ZUŠ Police nad Metují – výborná spolupráce je ze strany pana učitele Berana a jeho
grafického studia. V tomto roce nás navštívil s projektem „Jak se dělá film.“ Výstupem
pracovního setkání byl krátký film v hlavní roli s Johankou Onderčovou.

12. KONTROLNÍ ČINNOST
31. 08. 2010 – finanční kontrola, OÚ Bukovice, Helena Pohlová
01. 10. 2010 – kontrola hasicích přístrojů, RT Jiří Novotný
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08. 10. 2010 – revize tělocvičného nářadí
22. 09. 2010 – servisní prohlídka plynového spotřebiče, ST Jaroslav Tylš
24. 11. 2010 – kontrola kalibrace a funkční ověření detektoru výbušných plynů
29. 03. 2011 – kontrola PO celého objektu, firma Hasiči Nové Město n. Metují
29. 03. 2011 – prověrky BOZP – firma Hasiči Nové Město n. Metují
28. 08. 2011 – revize herních prvků na školní zahradě
09. 09. 2011 – kontrola a čištění odtahu spalin od kotlů, Ing. Matěj Brát
• Agendu spojenou s problematikou požární ochrany a bezpečnosti jsme smluvně sjednali
s firmou Hasiči z Nového města nad Metují. Kontaktní osobou je pan Přibyl.
• Účetní agendu zajišťuje firma PROFIT REAL Náchod, kontaktní osoba Miloš Hrubý.
• Mzdovou agendu zajišťuje MÚ Broumov, paní Renata Vaňková.
11. – 12. 11. – veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu
provedená Českou školní inspekcí.

13. EU – OPVK
10. 11. 2010 jsme prostřednictvím BENEFIT 7 předložili žádost o dotaci z Operačního
programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK), na projekt Inovace v učení. 30. 12.
2010 jsem podepsala Prohlášení příjemce dotace a tímto jsme mohli od 1. 2. 2011 projekt
realizovat. Předpokládané datum ukončení projektu je 31. 7. 2013. Byla nám poskytnuta
celková částka 405 781 Kč.
Zvolili jsme si tyto klíčové aktivity:
I/2

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Výstupem této aktivity jsou 2 sady vzdělávacích materiálů pro dvě vzdělávací oblasti pilotně
ověřené v rámci běžné výuky. Každá sada obsahuje 36 vzdělávacích materiálů.
II/1

Individualizace výuky cizích jazyků. Výstupem aktivity je 72 odučených hodin

povinného nebo volitelného předmětu, který podpoří individualizaci výuky cizího jazyka. U
nás byla 1 hodina týdně z této aktivity věnována žákům 3. ročníku.
II/2

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků. Výstupem jsou 2

sady vzdělávacích materiálů.
III/2

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Výstupem jsou 3 sady vzdělávacích

materiálů pro tři tematické oblasti pilotně ověřené v rámci běžné výuky. V jedné sadě je 20
DUM.
Z finančních prostředků jsme pořídili do každé třídy interaktivní tabuli, 7 počítačů
s LCD monitory, 2 dotykové monitory, výukové programy, učebnice pro výuku anglického
jazyka.
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Během 1. pololetí jsme se dali do práce a do konce roku se nám podařilo díky
kolegyni Haně Dziuba a Pavlíně Kollertové splnit aktivitu III/2, II/2 a část II/1 (20 odučených
hodin). V srpnu jsme odeslali 1. monitorovací zprávu.
Vážená paní, Vážený pane,
Vaše monitorovací zpráva č.1, projektu Inovace v učení, CZ.1.07/1.4.00/21.1212, byla
schválena. Další monitorovací období projektu končí dne 31.01.2012, monitorovací zprávu je
nutné podat do 30 dní od ukončení sledovaného období. JUPÍÍÍÍ!
Zároveň s odesláním MZ jsme požádali o druhou část dotace (40% z celkové částky). I tato
žádost byla potvrzena.

14. PODĚKOVÁNÍ
Poděkování za celoroční práci patří kolegyním, rodičům našich žáků, našim žákům,
členům Školské rady, panu starostovi Václavu Tlapákovi, místostarostovi Jaromíru Matějcovi
a celému zastupitelstvu Obce Bukovice.

15. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010
Činnost:

01 KRAJ
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Náklady
50x

Spotřebované nákupy

14 739,78

51x

Služby

10 600,00

52x

Osobní náklady

2 567 151,22

54x

Ostatní náklady

8 409,00

Náklady celkem

2 600 900,00

Výnosy
672

67x

Příspěvky a dotace na provoz

2 600 900,00

Příspěvky a dotace na provoz

2 578 500,00

Dotace na Rozvoj. program Podpora

20 400,00

Dotace na Školní potřeby pro 1. roč.

2 000,00

Výnosy z nároků na prostředky stát.

2 600 900,00

Výnosy celkem
Hospodářský zisk celkem

Činnost:

2 600 900,00
0,00

02 OU

Náklady
50x

Spotřebované nákupy

646 644,01

51x

Služby

174 556,60

52x

Osobní náklady

1 311,00

54x

Ostatní náklady

10 413,80

Náklady celkem

832 925,41

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a zboží

303 504,00

Tržby z prodeje služeb (školné)

47 530,00

Ostatní výnosy
69x

104,55

Příspěvky a dotace na provoz

500 000,00

Příspěvky a dotace na provoz

500 000,00

Výnosy celkem
Hospodářský zisk celkem
Činnost:

803 738,32
-29 187,09

03 VLASTNÍ

Náklady
50x

Spotřebované nákupy

142 128,00
26

52x

Osobní náklady

Náklady celkem

113 423,78
255 551,78

Výnosy
60x

Tržby za vlastní výkony a zboží

Výnosy celkem
Hospodářský zisk celkem

257 936,00
257 936,00
2 384,22

Zastupitelstvo Obce Bukovice rozhodlo na svém veřejném zasedání, že hospodářský
výsledek hlavní činnosti organizace ve výši – 29 187,09 Kč bude pokryt z rezervního fondu.
Hospodářský zisk z doplňkové činnosti ve výši 2 384,22 Kč bude převeden do fondu odměn.

16. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Výroční zpráva byla dne 29. 9. 2011 předložena školské radě ke schválení.
Školská rada schvaluje Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy, Bukovice, okres
Náchod za školní rok 2010/2011.
V Bukovici dne: ……………………..
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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