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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
•

Název, adresa, 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

•

Název a adresa zřizovatele
Obec Bukovice
Bukovice 78

•

Statutární zástupce PO (ředitelka školy)
Mgr. Ludmila Brátová

•

Zaměření školy
Škola poskytuje základní vzdělání v rozsahu 1.- 5. ročníku podle učebních dokumentů:
1. č. j. 16 847/96-2, Základní škola
2. Školní vzdělávací program „Náš svět“ platný od 1. 9. 2007 pro 1., 2, a 3. ročník

•

•

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

Datum posledního zařazení do sítě škol
1. 1. 2003

•

Rozdělení žáků podle místa bydliště
Bukovice

13

Police nad Metují

3

Hlavňov

1

Pěkov

7

Teplice nad Metují

1
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•

Rozdělení žáků podle ročníků
Celkem 25 žáků:

•

1. - 2 žáci

(1 chlapec, 1 dívka)

2. – 9 žáků

(4 chlapci, 5 dívek)

3. – 2 žáci

(1 chlapec, 1 dívka)

4. – 7 žáků

(4 chlapci, 3 dívky)

5. – 5 žáků

(2 chlapci, 3 dívky)

Rozdělení žáků do tříd
I. třída:

1. roč. ( 2 žáci)
3. roč. ( 2 žáci)
5. roč. ( 5 žáků)
celkem 9 žáků

II. třída:

2. roč. ( 9 žáků)
4. roč. ( 7 žáků)
celkem 16 žáků

Školní družina:
•

1 oddělení - celkem 24 žáků

Personální zabezpečení provozu
4 pedagogičtí pracovníci: 3 učitelky, 1 vychovatelka
3 správní zaměstnanci

Třída

Třídní učitelka

I.

Ludmila Brátová

II.

Lenka Svatoňová

ředitelka školy

Ludmila Brátová, Mgr.

učitelky

Lenka Svatoňová

Ostatní vyučující
M. Vítová, L. Svatoňová.
E. Horáčková
M. Vítová, L, Brátová,
E. Horáčková

Michaela Vítová – vyučovala anglický jazyk

Školní družina
1 oddělení

Eva Horáčková
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Správní zaměstnanci
uklízečky

•

Olga Součková, Barbora Hrábková, Světlana Ulrichová

Organizace školního roku 2008/2009
Vyučování bylo zahájeno v pondělí 1. září 2008 a ukončeno v pátek 30. června 2009.
Vysvědčení za 1. pololetí bylo vydáno ve čtvrtek 29. ledna 2009, za 2. pololetí v úterý 30.
června.

Prázdniny
podzimní

27. 10. - 29. 10.

vánoční

22. 12. - 02. 01.

pololetní

30. 01.

jarní

02. 02. – 06. 02.

velikonoční

09 .04. – 10. 04.

hlavní

01. 07. – 31. 08.

Vyučování začíná v úterý 1. 9. 2009.

Třídní schůzky
01. 09. – pro rodiče prvňáčků
15. 10. – plenární zasedání SR při ZŠ Bukovice, třídní schůzky
23. 04. - společná schůze SR, třídní schůzky
28. 05. – konzultační
18. 06. – pro rodiče žáků 5. ročníku – setkání se Zdeňkem Teichmanem

Pedagogické rady
- klasifikační

12. 11., 24. 01., 15. 04., 24. 06.

Organizace vyučování
Vyučování začíná v 7:30 hodin. Odpolední vyučování začíná ve 12:20 hodin a končí
ve 14:00 hodin.
Přestávky:

08:15 – 08:25 h
09:10 – 09:30 h
10:15 – 10:25 h
11:10 – 11:20 h

- polední:

11:10 – 12:20 h
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Provoz školní družiny:

06:15 – 07:30 h
11:10 – 15:10 h

Učební plány
1. Učební plán: č.j. 16847/96-2 - Základní škola
2. Školní vzdělávací program „Náš svět“

Zájmové útvary:

šachový, 1 h/týd., Oldřich Hubka
sportovní, 1,5 h/týd., Eva Horáčková (v ŠD)
Klub výletníků, Eva Horáčková (v ŠD)
paličkování, 1,5 h/týd., Eva Horáčková (v ŠD)
Angličtina hrou pro žáky 1. a 2. ročníku, 45 min, Jana Jansová

Kurz plavání: 16. 2. – 20. 4. - 9 lekcí pro žáky všech ročníků. Kurz byl ukončen závěrečnými
závody a předáním „vysvědčení“.
Dopravní. vých.: 16. 3.–15. 6. – vyučující – L. Svatoňová. Žáci ukončili kurz 15. 6. testy a
jízdami na dopravní hřišti v Bělovsi.
Dramatická výchova: v tomto školním roce se nevyučovala, protože vyučující L. Krpálková
odešla na mateřskou dovolenou.

2. MINIMÁLNÍ PREVENTIVÍ PROGRAM – ZHODNOCENÍ
Témata prevence zařazujeme do přírodovědy, prvouky, slohu, literatury atd. v kapitolách
o zdraví člověka, zdravém životním stylu, o bezpečnosti, dále v besedách s dopravní
problematikou, s první pomocí.
Preventivní aktivity spočívají i v jednorázových akcích , jako jsou vánoční besídka, program
k Svátku matek, dětský karneval, Den dětí, sportovní soutěže, projekty apod. Tyto akce
vyžadují dlouhodobou přípravu a tím vhodným způsobem vyplňují volný čas dětí. Na žádost
rodičů naše škola zorganizovala v květnu besedu pro žáky 4. a 5.roč. s protidrogovou
koordinátorkou p. Kudelovou „DROGÁM řekni: NE!“
Mezi celoroční akce patří kroužky, které v naší škole pracují, např. šachový, sportovní,
paličkování. Všichni

žáci navštěvují školní družinu, která dětem nabízí velmi kvalitní

naplnění času po vyučování.
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Spolupracujeme s dalšími organizacemi, např. se spádovou školou v Polici nad Metují,
s Obecním úřadem v Bukovici, s MŠ v Bukovici, se SOKOLEM Bukovice, s ostatními
málotřídními školami, s hasiči , policií, s knihovnou, Kolárovým divadlem.

Lenka Svatoňová

3. PŘIJÍMÁNÍ A ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ
Ve školním roce 2008 / 2009 nastoupili do 1. třídy 2 žáci.
1. Anežka Jiránková

Hlavňov

2. Michal Sirko

Pěkov

Z 5. ročníku odešlo do ZŠ Police n. M .5 žáků.
1. Berka Matěj

Bukovice

2. Binar Jakub

Bukovice

3. Onderčová Adéla

Bukovice

4. Škrdlová Žaneta

Bukovice

5. Thérová Kateřina

Pěkov

K 15. dubnu 2009 přestoupil ze ZŠ Teplice nad Metují Štěpán Remeš.
Rodiče Anežky Karpfové požádali o ukončení individuálního vzdělávání
dcery a podle ustanovení § 41 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. l) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů jim bylo vyhověno.

Zápis dětí do 1. ročníku
Zápis proběhl ve středu 28. 1. 2009. K zápisu se dostavilo 6 dětí :
1. Vendula Berková

MŠ Bukovice

2. Valentýna Geislerová

MŠ Bukovice

3. Hana Slezáková

MŠ Bukovice

4. Veronika Onderčová

MŠ Bukovice

5. Mikuláš Karpf

MŠ Bukovice

6. Jan Kovařík

MŠ Bukovice
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Byla podána jedna žádost o odklad školní docházky. Po předložení vyjádření PPP a
dětského lékaře bylo vydáno rozhodnutí o odkladu o jeden rok.

Integrovaní žáci
Dva žáci z 5. ročníku a 1 žákyně ze 4. ročníku byli zařazeni mezi integrované žáky a
pracovali podle IVP, který vypracovaly třídní učitelky a byl schválen pracovnicemi PPP
v Náchodě. Pro reedukaci jsme využívali počítačový program Dyscom a Objevitel,
dyslektické čítanky a pracovní sešity. Pravidelně v podzimních měsících školu navštšvují
kolegyně z PPP v Náchodě, kde jsou naše děti v evidenci.

4. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Průměr v jednotlivých předmětech v 1. a 2. pololetí
Ročník

Předmět
1.

2.

3.

4.

5.

Čj a literatura

1,0

1,5

1,4

1,3

1,5

2,0

2,5

2,6

2,4

2,2

Angličtina

-

-

-

-

1,5

1,5

2,5

1,8

1,6

1,6

Prvouka

1,0

1,0

1,5

1,3

1,5

2,0

-

-

-

-

Vlastivěda

-

-

-

-

-

-

2,2

1,7

1,2

1,4

Přírodověda

-

-

-

-

-

-

1,8

2,6

1,2

1,4

Matematika

1,0

1,0

1,1

1,3

1,5

2,0

2,2

2,3

2,2

1,8

Celkový průměr

1,0

1,16

1,3

1,3

1,5

1,9

2,2

2,2

1,7

1,7

Zameškané hodiny za 1. a 2. pololetí
Omluvené

49

89

251

309

0

82

97

153

186

121

Neomluvené

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Průměr na žáka

24,5

44,5

31,3

38,6

0

41

12,1

21,9

46,5

24,2

Za 1. pololetí byly uděleny 2 pochvaly za kvalitní a svědomitou práci, 1 pochvala za
vykonávání služeb, 2 napomenutí za neukázněné chování. Za 2. pololetí byly uděleny 3
pochvaly za kvalitní a svědomitou práci, 2 ředitelské důtky žákům 4. ročníku za porušování
kázně při vyučování, slovní napadání spolužáků, drzé chování k učitelkám. 17 žáků prospělo
s vyznamenáním.
Ve druhém a třetím týdnu měsíce února absolvovali žáci 5. ročníku testy Kalibro
v českém a anglickém jazyce, v matematice, přírodovědě a humanitním oboru. Výsledky testů
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jsou uloženy v archivu školy. I žáci 3. ročníku si vyzkoušeli testy KALIBRO v českém
jazyce, matematice a prvouce. Testování třeťáků proběhlo ve dnech 27. – 29. dubna. Obě děti
dosáhly výborných výsledků, ve všech testech se pohybovaly na 80% úspěšnosti.

Projekty a pracovní dílny
1. Slavnostní zahájení školního roku – 1. 9. 2008. Zahájení proběhlo tradičně ve škole
za účasti rodičů. Před osmou hodinou jsme se všichni vydali k bukovické zvonici, kde nás již
očekával pan starosta Václav Tlapák a místostarosta pan Jaromír Matějec a za zvuků zvonu
obnovené zvonice jsme začali nový školní rok. Pan starosta přivítal hlavně nové prvňáčky,
věnoval jim na památku krásnou knížku a popřál mnoho štěstí do nové etapy jejich života.
2. 3. 9. – olympijský den pro naše nejmenší. Zorganizovali jsme pro děti z naší
mateřské školy „olympijské hry.“ Proběhly na polickém sportovišti. Děti skákaly, běhaly,
házely míčkem skoro jako dospělí. Odměnou jim byly medaile, které vyrobili starší spolužáci,
a hlavně radost z pěkně prožitého dopoledne.
3. 29. 9. - beseda o Evropské unii v Eurocentru v Hradci Králové. Cílem semináře
bylo nastínit žákům problematiku EU nenucenou, zábavnou formou. Děti byly po celou dobu
vyzývány k tomu, aby se nad daným problémem či otázkou zamýšlely a samy se snažily
nalézt odpověď. Lektorka vysvětlila dětem historii a důvody vzniku Evropských společenství,
vysvětlila jednoduché charakteristiky členských zemí EU, jako jsou památky, osobnosti,
tradice, přešla k symbolům EU, institucím a jednotné měně euro. Děti na závěr absolvovaly
test a obdržely množství materiálů o Evropské unii.
4. Centrum experimentální archeologie ve Všestarech - po besedě na Krajském úřadě
jsme odjeli do Všestar. „Centrum experimentální archeologie Všestary se zabývá
zemědělským obdobím pravěku od mladší doby kamenné (neolitu) do starší doby železné
(halštatu) mezi 5 500 a 400 př. n. l. Jsou zde rekonstrukce objektů - domy, dílny, pece, apod.
Na ploše areálu vzniká modelová sídelní jednotka sestávající ze základních typů objektů
doložených archeologickými výzkumy v našem prostředí. Jednotlivé objekty nacházejí své
předlohy v konkrétních nálezech a při jejich výběru je přihlíženo ke specifikům
východočeského regionu. Náš zájem je vymezen nejen regionálně, ale i časově. Většina
předloh pro konstrukce pochází z období staršího zemědělského pravěku.
5. Vánoční zvyky a obyčeje – 25. 11. – drátkování s paní Berkovou – výtvarná dílna
zaměřená na výrobu vánočních ozdob technikou drátkování, 30. 11. jsme rozsvítili vánoční
strom před prodejnou, připravili jsme s MŠ krátký program, 4. 12. jsme měli Čertovskou
besídku a přišel i Mikuláš s nadílkou, 5. 12. jsme ráno vyjeli do Ratibořic na Advent v
Babiččině údolí. Absolvovali jsme program v přízemí zámku, jehož interiér byl slavnostně
vyzdoben. Doprovázely nás kostýmované postavy, setkali jsme se s paní kněžnou a zhlédli
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hudební vystoupení. Po fotografování před sousoším Babička s dětmi od Otto Gutfreunda
z roku 1922 jsme došli na Staré bělidlo, kde jsme se seznámili s postavami z Babičky a se
zvyky a obyčeji na venkově v době Adventu a Vánoc v 19. století. Krásný byl i program
v Rudrově mlýně. Vyslechli jsme koledy, zpěvy a říkadla a obdivovali jsme nádhernou
výzdobu mlýna. Po skončení programu jsme ještě navštívili adventní trh v budově vodního
mandlu. Předvánoční čas vyvrcholil 19. prosince, kdy jsme si popřáli krásné Vánoce, rozdali
jsme si dárečky, vinšovali po vesnici a rozešli se na vánoční prázdniny.
6. Na podporu čtenářství vyhlásilo nakladatelství ALBATROS soutěž o největší
donesené množství knih z nakladatelství. Podařilo se nám shromáždit přes 600 knih, na
vítězství to však nestačilo. Přesto akce přispěla ke stmelení kolektivu, k propagaci knih, k
vyhledávání informací na internetu, k rozvoji tělesné zdatnosti, protože knihy jsou poměrně
těžké a v neposlední řadě k dobré náladě.
7. Velikonoční zvyky a obyčeje – opět čtení, sloh, prvouka, vlastivěda, výtvarný
výchova a pracovní činnosti. Téma Velikonoc prolínalo několika vyučovacími dny. 2. 4. jsme
již podruhé společně se školkou vynášeli Morenu. 7. 4. jsme se byli podívat na velikonoční
výstavu v Pellyho domech.

Projekt, připravený společně s MŠ, pořádaný každoročně na začátku jara , s účastí veřejnosti.
Motto: Smrt nesem za lesem, nový léto přinesem….
1. Motivace:
Asi týden před akcí jsme se domluvili s kolegyněmi z MŠ na přípravě programu
Vítání jara. Na nástěnce byl umístěn plakátek, vyzývající na tuto akci.V hodinách HV,
Prv a ČJ jsme si připomněli známé jarní písně a popěvky, význam lidových zvyků a
proměny přírody v předjarním období. V MŠ si děti vyrobily Morenu společně a v ZŠ
se děti rozhodly udělat si Moreny doma po svém.
2. Den Vítání jara:
Pro letošní Vítání jara jsme zvolili úterý 2. dubna dopoledne od 9.30 h. Již ráno, po
příchodu do školy byly děti nedočkavé a na akci se těšily. Posuzovaly a opravovaly
přinesené Moreny. Po 2. vyučovací hodině jsme se shromáždili na školním dvoře, kde
jsme se připojili k průvodu za MŠ a obyvatele Bukovice, kteří si loučení se zimou
také oblíbili. Průvod se vydal po silnici směrem ke Žďáru a před Mlýnem odbočil na
stezku vedoucí k Dunajce. Děti z MŠ přednesly před zapálením Moreny básničky a
říkadla a pak už jsme všichni sledovali, jak hořící Morena pluje pryč od nás! Školáci
se nenechali zahanbit a také své doma vyrobené Moreny zapalovali a pouštěli po vodě.
Na závěr si děti zazpívaly písničky a říkadla o jaru. MŠ se přesunula na Nebíčko, kde
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si děti zahrály kuličky. Školáci je vyprovodili a pak se vrátili do ZŠ. Odpoledne je
čekal ještě jarní úklid. Počasí nám přálo, takže Vítání jara se velmi vydařilo.
8. Čarodějnice – další z tradičních zvyků, které jsme využili při výuce. Hodila se i
pracovní dílna, při které se vyráběly „Strašidelné lampiony.“ 30. dubna je děti použily do
lampiónového průvodu, při pálení čarodějnic a stavění máje. Akci jsme spolupořádali
s bukovickými hasiči a obcí.
9. Den Země – využili jsme bohaté nabídky domu dětí Ulita v Broumově.
10. Den dětí – 1. 6. – připravili jsme společně s většími dětmi hru pro děti z mateřské
školy a pro děti z 1. a 2. ročníku.
11. Školní výlet – 25. 6. – Krkonoše – Horní Maršov středisko Sever – Janské Lázně,
lanovkou na Černou horu, pěší túra do Pece pod Sněžkou – bobová dráha – návrat.
12. Plynulý přechod dětí do 6. ročníku – i letos jsme se věnovali seznamování páťáků
se školou v Polici nad Metují. 27. 5. jsme byli na prohlídce školy, děti byly představeny panu
řediteli i zástupcům a zúčastnily se třech vyučovacích hodin – matematiky, českého jazyka a
tělesné výchovy. Na konci roku jsme byli pro učebnice, navštívili jsme školní jídelnu, vedoucí
paní Holečková dětem vysvětlila chod zdejší jídelny. Děti byly rády, že jsme tyto akce
uskutečnily, protože po prázdninách půjdou do prostředí, které už znají a budou se v něm
umět orientovat. Součástí přípravy na přechod žáků je i beseda rodičů s panem Zdeňkem
Teichmanem, zástupcem ředitele školy. Na přání rodičů jsme zorganizovali v květnu pro žáky
4. a 5.roč. besedu s protidrogovou koordinátorkou paní Kudelovou z PPP z Náchoda na téma
„DROGÁM řekni: NE!“

Matematická soutěž
Matematický klokan 2009 proběhl 19. 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.

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

Trojtl Jan2.roč.)

154 bodů

2. místo

Onderčová Adéla (5.roč.)

151 bodů

3. místo

Berka Matěj (5. roč.)

150 bodů

Organizaci soutěže na jedničku zvládla, ostatně jako každý rok, paní vychovatelka Eva
Horáčková.
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Sportovní soutěže
28. 5. - obvodní kolo lehkoatletických soutěží ŠD na hřišti ZŠ Broumov Masarykova:
2. tř.: Černý Dominik

2. místo – hod
3. místo – běh na 50 m

3. tř:

Vlachová Marie

3. místo – skok daleký
2. místo - hod

Hilscher Jiří

2. místo – skok daleký

5. tř.: Škrdlová Žaneta

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

5.tř:

Thérová Kateřina

3. místo – hod

Do okresního kola postoupila Žaneta Škrdlová, ale termín se kryl s termínem školního výletu,
takže jsme se nemohli zúčastnit.

5. ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY
Při školní družině pracovaly zájmové útvary – paličkování, sportovní hry a Klub
výletníků. Všechny kroužky pracovaly pod vedením E. Horáčkové.
Paní E. Horáčková požádala o odchod do starobního důchodu k 11. 8. 2009.
Eva Horáčková

6. ZÁJMOVÉ ÚTVARY
Šachový – do šachového kroužku docházelo 6 chlapců. Scházeli se pravidelně každou
středu od 13 do 14 hodin pod vedením pana Oldřicha Hubky. Postupně se učili pronikat do
tajů šachové hry, sehráli řadu vzájemných partií, učili se pracoval s hodinami. V průběhu
měsíce dubna až června proběhl Přebor školy. Vítězem se stal Jan Trojtl s 10 body, 2. místo
obsadil Jakub Knittel s 6,5 body, o 3. – 4. místo se dělil Matěj Berka a Michal Sirko se 4
body. Páté místo obsadil Dominik Černý s 3,5 body a šestý se umístil Dan Geisler se 2 body.
Sportovní – scházel se pravidelně každý čtvrtek od 13 – 14,30 hodin v Sokolovně.
Kroužek vedla vychovatelka Eva Horáčková. Vyvrcholením sezóny byla účast na
lehkoatletických závodech v Broumově.
Angličtina hrou – do kroužku docházely děti z 1. a 2. ročníku v počtu 8 dětí. Kroužek
vedla Jana Jansová. Scházel se pravidelně ve čtvrtek od 12 do 12,30 hodin ve škole.Děti se
formou her seznamovaly s prvními slovíčky a pravidly cizího jazyka.
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7. SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BUKOVICE
Na plenárním zasedání Sdružení rodičů při ZŠ Bukovice dne 11. 10. byl zvolen nový
výbor v tomto složení:
předseda:

Jan Trojtl

pokladník:

Markéta Onderčová

členové:

Petra Binarová
Kateřina Trojtlová
Soňa Geislerová

Na programu zasedání byl stav financí Sdružení, příprava akcí školy pro rodiče a děti,
seznámení s plánem práce školy. Rodiče si odsouhlasili výši rodičovského příspěvku ve výši
60 Kč na žáka a 90 Kč v případě sourozenců, výdaje na celý školní rok.

8. ŠKOLSKÁ RADA
Školská rada pracuje ve stejném složení - za rodiče byla zvolena předsedkyně paní
Kateřina Berková, za zřizovatele paní Lada Horáková a za ZŠ paní Lenka Svatoňová.
Školská rada se sešla na pravidelných schůzkách 2x ročně, na podzim 20. 10. 2008 a na jaře
21. 4. 2009. Projednala záležitosti školy, připomínky a návrhy rodičů a obce.
V loňském školním roce jsme díky p. Berkové uspořádali pro děti předvánoční výtvarnou
dílnu - drátkované vánoční ozdoby.Na žádost rodičů naše škola zorganizovala v květnu
besedu pro žáky 4. a 5.roč. s protidrogovou koordinátorkou p. Kudelovou „DROGÁM řekni:
NE!“ Za obec informovala p. Horáková o výměně oken v budově školy - akce se uskutečnila
v červenci o letních prázdninách.
Za školskou radu Lenka Svatoňová

9. AKTIVITY ŠKOLY
• Webové stránky – na adrese zsbukovice.cz již druhým rokem provozujeme stránky naší
školy. Správu stránek nám poskytuje Karel Hanák společně s ředitelkou školy. 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.
• Počítačová učebna je využívána pro výuku i v mimoškolních aktivitách.
• Školní mléko jsme zajišťovali i v letošním roce od firmy Laktea.
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• Zapojili jsme se do celorepublikové hry Recyklohraní. Třídíme baterie a sbíráme drobná
elektrozařízení. V průběhu roku jsme plnili i řadu úkolů.
3. 10. proběhl sběr papíru. Shromáždili jsme 560 kg tříděného papíru a 270 kg
netříděného za 695 Kč. Jarní sběr už neproběhl, protože zkolaboval trh s tříděným odpadem.
20.6. - byl ukončen sběr léčivých rostlin. Děti nasbíraly byliny v hodnotě 2 034 Kč.
V celoškolní soutěži ve sběru byly uděleny diplomy a knižní odměny nejpilnějším sběračům:
1. Thérová Kateřina

300,- Kč

2. Suchomel Pavel

208,- Kč

3. Kučinka Jan

172,- Kč

3. Berka Matěj

153,- Kč

4. Škrdlová Žaneta

144,- Kč

5. Knittel Jakub

120,- 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 na obecním úřadě.

Přehled akcí
01. 09. - slavnostní zahájení školního roku u bukovické zvonice
03. 09. – olympijský den pro MŠ
25. 09. – beseda s pracovníkem HZS Velké Poříčí L. Prouzou – bezpečnost, 1. pomoc
26. 09. – podzimní výstava v Pellyho domech
29. 09 – Eurocentrum Hradec Králové – beseda o EU
29. 09. – Centrum experimentální archeologie Všestary
03. 10. – sběr starého papíru
15. 10. - plenární zasedání SR, třídní schůzky
16. 10. – pohádka v MŠ – Slávka Holasová, pro 1. ročník
10. 11. – divadlo Trampoty čertíka Culínka
25. 11. – Vv dílna – drátkování
30. 11. – rozsvícení vánočního stromu
04. 12. – Čertovská besídka, mikulášská nadílka
05. 12. – výlet – Advent v Ratibořicích
19. 12. – nadílka v ŠD společně s MŠ
29. 01. – divadlo Na salaši draci jsou, Kolárovo divadlo Police nad Metují
22. 01. – soutěž Albatrosu o největší donesené množství knih
28. 01. – zápis dětí do 1. třídy
29. 01. – poletní vysvědčení
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20. 02. – Kolárovo divadlo – Zázračný pramínek
22. 02. – dětský karneval u Berků
03. 03. – divadlo pana Peřiny – O přátelství, v MŠ
19. 03. – Matematický Klokan
02. 03. – vynášení Moreny
07. 04. – velikonoční výstava V Pellyho domech, odpoledne úklid obce před Velikonocemi
21. 04. – Den Země v Ulitě v Broumově
24. 04. – turnaj v Člověče, nezlob se! Ve Žďáru nad Metují
27. 04. – testy Kalibro pro 3. ročník
30. 04. – lampiónový průvod, pálení čarodějnic, stavění májky
06. 05. – beseda s paní Kudelovou – Řekni drogám NE!
14. 05. – Den matek – posezení s pohoštěním SHŠ Hronov
26. 05. – přírodovědná soutěž
27. 05. – učíme se v ZŠ a MŠ Police nad Metují
28. 05. – lehká atletika ŠD v Broumově
01. 06. – Den dětí , hra pro děti z mateřské školy
05. 06. – beseda s příslušníky Policie ČR
17. 06. – dopravní hřiště Běloves
18. 06. – schůzka rodičů dětí 5. ročníku se Zdeňkem Teichmanem
23. 06. – beseda s Ladislavem Prouzou – požární ochrana
24. 06. – knihovna Police n. M. Jak vzniká kniha
25. 06. – školní výlet Krkonoše
26. 06. –školní olympiáda
29. 06. – vaření na Ostaši
30. 06. – slavnostní zakončení školního roku

10. KONTROLNÍ ČINNOST
26. 08. 2008 – servisní prohlídka plynového spotřebiče, ST Jaroslav Tylš
29. 08. 2008 – provozní revize tlakové nádoby, ČENES, RT Ing. Brát Milan
01. 10. 2008 – kontrola hasicích přístrojů, RT Jiří Novotný
04. 09. 2008 – kontrola PO celého objektu, firma Hasiči Nové Město n. Metují
04. 09. 2008 – prověrky BOZP – firma Hasiči Nové Město n. Metují
12. 09. 2008 – kontrola a čištění odtahu spalin od kotlů, Ing. Matěj Brát
12. 09. 2008 – autorizované měření účinnosti spalování u kotlů
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01. 10. 2008 – kontrola hasicího přístroje v kotelně
20. 10. 2008 – revize tělocvičného nářadí
20. 12. 2008 – revize elektrozařízení kotelny včetně uzemnění
květen 2009 – revize herních prvků na školní zahradě
02. 07. 2009 – finanční kontrola, OÚ Bukovice, Helena Pohlová

• 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. PODĚKOVÁNÍ
I letošní rok patří poděkování všem, kteří se zasloužili o to, že naše škola existuje. že
plní úkoly na ni kladené - panu starostovi Václavu Tlapákovi, místostarostovi Jaromíru
Matějcovi a celému zastupitelstvu Obce Bukovice, Helence Pohlové, rodičům našich žáků,
Školské radě, občanům Bukovice, zaměstnancům školy.

V Bukovici dne 17. 9. 2009

vypracovala: Mgr.Ludmila Brátová

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Výroční zpráva byla dne 9. 10. 2009 předložena školské radě ke schválení.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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