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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. Zaměření školy
Škola poskytuje základní vzdělání: ve 4. - 5. ročníku podle učebního dokumentu č. j. 16
847/96-2, Základní škola
v 1. – 3. 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
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.

1.5. Součásti školy
Základní škola

IZO: 102 254 265
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Mateřská škola

IZO: 107 583 585

Školní družina

IZO: 117 400 301

Školní jídelna

IZO: 102 954 321

1.6. Datum posledního zařazení do sítě škol
1. 1. 2003

1.7. Rozdělení žáků podle místa bydliště
Bukovice

10

Police nad Metují

7

Hlavňov

1

Pěkov

6

Teplice nad Metují

2

1.8. Rozdělení žáků podle ročníků
Celkem 26 žáků:

1. - 7 žáků

(4 chlapci, 3 dívky)

2. – 2 žáci

(1 chlapec, 1 dívka)

3. – 9 žáků

(4 chlapci, 5 dívek)

4. – 2 žáci

(1 chlapec, 1 dívka)

5. – 6 žáků

(3 chlapci, 3 dívky)

1.9. Rozdělení žáků do tříd
I. třída:

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

II. třída:

1. roč. ( 7 žáků)
5. roč. ( 6 žáků)
celkem 13 žáků

Školní družina:

1 oddělení - celkem 25 žáků

1.10. Personální zabezpečení provozu
ředitelka školy

Ludmila Brátová

učitelky

Lenka Svatoňová
Hana Dziuba
Pavlína Kollertová
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vychovatelka

Pavlína Kollertová

správní zaměstnanci Olga Součková
Barbora Hrábková
Světlana Ulrichová

Základní škola

Třída Třídní učitelka

Ostatní vyučující

Předmět

Úvazek

I.

Lenka Svatoňová

vlastivěda, přírodověda, HV, TV, PV,

1,00

Ludmila
Brátová

II.

VV
Hana Dziuba

anglický jazyk

0,273

Pavlína Kollertová

PV, VV, dramatická výchova

0,182

Lenka

Ludmila Brátová

prvouka

1,00

Svatoňová

Hana Dziuba

anglický jazyk

Pavlína Kollertová

PV, VV, dramatická výchova

1.11. Organizace školního roku 2009/2010
Vyučování bylo zahájeno v úterý 1. září 2009 a ukončeno ve čtvrtek 30. června 2010.
Vysvědčení za 1. pololetí bylo vydáno ve čtvrtek 28. ledna 2010, za 2. pololetí ve středu 30.
června.

Prázdniny
podzimní

29. 10. - 30. 10.

vánoční

23. 12. - 01. 01.

pololetní

29. 01.

jarní

08. 02. – 14. 02.

velikonoční

01 .04. – 02. 04.

hlavní

01. 07. – 31. 08.

Vyučování začíná ve středu 1. 9. 2009.

Třídní schůzky
03. 09. – plenární zasedání SR při ZŠ Bukovice
19. 11. – konzultační
22. 04. - třídní schůzky
27. 05. – konzultační
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Pedagogické rady
- klasifikační

12. 11., 25. 01., 15. 04., 24. 06.

Organizace vyučování
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
09:10 – 09:30 h
10:15 – 10:25 h
11:10 – 11:20 h

- polední:

11:10 – 12:15 h

Provoz školní družiny:

06:15 – 07:30 h
11:10 – 15:10 h

1.12. Učební plány

Pro 4. a 5. ročník - učební plán: č.j. 16847/96-2 - Základní škola
Pro 1. – 3. ročník - Školní vzdělávací program „Náš svět“
Zájmové útvary:

šachový, 1 h/týd., Oldřich Hubka
sportovní, 1,5 h/týd., Pavlína Kollertová (v ŠD)
Klub výletníků, Pavlína Kollertová (v ŠD)
paličkování, 1 h/týd., Eva Horáčková

Kurz plavání: 1. 2. – 12. 4. - 9 lekcí pro žáky všech ročníků. Kurz byl ukončen závěrečnými
závody a předáním „vysvědčení“.
Dopravní. kurz: v tomto roce se neproběhl, protože všichni žáci absolvovali dopravní kurz ve
školním roce 2008/2009
Dramatická výchova: práce byla zaměřena na hry a cvičení, která sloužila k vzájemnému
poznávání a vytvoření přátelské atmosféry v kolektivu. Žáci se učili aktivní účasti na společné
činnosti, dodržování pravidel, vzájemné komunikaci a poznávání sebe samého.
V 1. polovině školního roku vznikla z hodin DV část pásma na vánoční besídku.
Ozvučené pranostiky, přísloví a hrané básničky Chumelí se, chumelí, Na ledě a Byl jednou.
V 2.polovině školního roku žáci 1. a 2.ročníku nastudovali představení Byl jednou
jeden hřeben a hru Na rytířstvo. Žáci 3. ročníku si vyzkoušeli, jak vzniká představení od
počátku (výběr tématu, psaní scénáře, výroba kulis atd.) do konce (představení). Pro tuto
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činnost vybrali téma večerníčků. Vznikla tři krátká představení: Jak Křemílek a Vochomůrka
zasadili semínko, Jak Křemílek a Vochomůrka zabloudili v bedlovém lese a Písničková –
příběhy včelích medvídků. Práce na představení děti bavila, byla zde využita jejich nápaditost,
fantazie a tvůrčí činnost, zjištění, jak je důležitá vzájemná komunikace, spolupráce a hlavně
důležitost každého žáka na představení. Žáci se učili zbavovat ostychu, vyjadřovat svůj názor,
svůj prostor si zde našli i méně průbojní žáci .Vyvrcholením naší činnosti bylo začlenění
našich představení do programu ke Svátku matek a pro úspěšnost i na Srazu rodáků
v Bukovici.
V rámci hodin DV žáci navštívili divadelní představení Listování – podle knížky
Lichožrouti spisovatele Karla Šrůta, které se konalo v Náchodě v rámci malé Prima sezony.
Se 4 žáky paní učitelka Kollertová navštívila přehlídku dětských divadelních představení
v Hradci Králové v divadle Jesličky. Do budoucna by ráda navázala na práci se žáky 3.
ročníku, kteří už nebudou mít DV v rozvrhu, ale kteří mají zájem ve svém volném čase tvořit
drobná představení.

2. PŘIJÍMÁNÍ A ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ
2.1. Přijímání žáků
Ve školním roce 2009 / 2010 nastoupilo do 1. třídy 7 žáků.
1. Vendula Berková

Bukovice

2. Valentina Geislerová

Police nad Metují

3. Mikuláš Karpf

Police nad Metují

4. Jan Kovařík

Police nad Metují

5. Veronika Onderčová

Bukovice

6. Jakub Remeš

Teplice nad Metují – Bohdašín

7. Hana Slezáková

Police nad Metují

2.2. Přestup žáků
Z 5. ročníku odešlo do ZŠ a MŠ Police n. M .5 žáků:
1. Nela Grimová

Bukovice

2. Eva Hőrnerová

Pěkov

3. Aneta Jenková

Pěkov

4. Jakub Seidl

Bukovice

5. Pavel Suchomel

Bukovice
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Do ZŠ Meziměstí odešli 2 žáci: Štěpán Remeš

z 5. ročníku a Jakub Remeš z 1. ročníku

z důvodu stěhování.
Na žádost rodičů přestoupil 1. 3. 2010 do 5. ročníku ZŠ a MŠ Police nad Metují Jakub Seidl.

2.3. Zápis dětí do 1. ročníku
Zápis proběhl ve středu 3. 2. 2010. K zápisu se dostavily 2 děti :
1. Doubravka Čápová

MŠ Bukovice

2. Kristýna Sirková

MŠ Bukovice, obě s trvalým bydlištěm v obci Pěkov.

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

2.4. Integrovaní žáci
1 žákyně z 5. ročníku byla zařazena mezi integrované žáky a pracovala podle IVP,
který vypracovala třídní učitelka 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 navštěvují kolegyně z PPP v Náchodě.
Na jaře jsme podali tři žádosti o vyšetření s podezřením na vývojovou poruchu učení a
u dvou žáků bylo toto podezření potvrzeno. Tito žáci budou mezi integrované žáky zařazeni
od nového školního roku.

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

Předmět
1.

2.

3.

4.

5.

Čj a literatura

1,0

1,1

1,5

1,5

1,9

1,8

2,5

2,0

2,5

3,0

Angličtina

-

-

-

-

1,6

2,0

2,0

2,0

2,3

2,4

Prvouka

1,0

1,4

1,0

1,5

1,4

2,1

-

-

-

-

Vlastivěda

-

-

-

-

-

-

1,5

1,5

2,0

2,0

Přírodověda

-

-

-

-

-

-

2,0

1,5

2,0

2,0

Matematika

1,0

1,1

1,0

1,0

1,5

1,9

2,0

2,0

2,3

2,0

Celkový průměr

1,0

1,2

1,16

1,3

1,6

1,95

2,0

1,8

2,2

2,3
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3.2. Zameškané hodiny za 1. a 2. pololetí
Omluvené

177

69

55

16

334

158

99

36

159

73

Neomluvené

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Průměr na žáka

25,3

9,9

27,5

8,0

41,7

19,8

49,5

18

26,5

14,6

Za 1. pololetí byly uděleny 3 pochvaly za kvalitní a svědomitou práci, 1 pochvala za
vykonávání služeb, 2 napomenutí za neukázněné chování a 1 důtka třídní učitelky za neplnění
školních povinností. Za 2. pololetí byly uděleny 3 pochvaly za kvalitní a svědomitou práci, 5
napomenutí za neplnění školních povinností a 6 důtek třídní učitelky za porušování kázně a
časté zapomínání. 18 žáků prospělo s vyznamenáním.
Ve měsíci dubnu a květnu absolvovali žáci 5. ročníku testování v projektu Stonožka
2009/2010.Testy se týkaly oblastí český jazyk, matematika a obecné studijní předpoklady.
Výsledky testů jsou uloženy v archivu školy. Pedagogové se jimi podrobně zabývali.
V měsíci červnu byly žákům a rodičům rozdány dotazníky, které mapovaly
spokojenost rodičů se školou, hodnocení vztahů ve škole, návrhy na zlepšení, vztahy mezi
dětmi, důvěru k učitelům apod. Vyhodnocení dotazníků je součástí vlastního hodnocení školy.

3.3. Projekty a pracovní dílny
1. Řeka Metuje od pramene k soutoku. Projekt prolínal celým školním rokem. Jeho součástí
byl například projekt Voda, zrealizovaný 22. dubna na Den Země.
1.1.Voda
1.

2.

Klíčové kompetence:

3.

1.

Očekávaný výstup:

2.

Základní vzdělávání -> Kompetence k řešení problémů ->
samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při
řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Základní vzdělávání -> Kompetence sociální a personální ->
účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na
vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí
nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné
práce
Základní vzdělávání -> Kompetence pracovní -> používá bezpečně
a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo
nové pracovní podmínky
základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět -> 1. stupeň -> Člověk a
jeho svět -> Rozmanitost přírody -> 1. období -> pozoruje, popíše
a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích
základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět -> 1. stupeň -> Člověk a
jeho svět -> Rozmanitost přírody -> 1. období -> provádí
jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich
společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů
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1.
2.

Mezioborové přesahy a vazby:

3.

Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1.stupeň
Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 1.stupeň
Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1.stupeň

1. Základní vzdělávání -> Environmentální výchova -> Základní
podmínky života

Průřezová témata:

Organizace prostorová:
Nutné pomůcky:

Turistická vycházka – Bukovice, Žďár nad Metují, Maršovské údolí, Velké
Petrovice, Police nad Metují, Bukovice
texty o vodě, hudební nahrávka zvuků vody, video nahrávka Řeka Metuje,
pracovní listy, psací potřeby

V době práce na projektu VODA se všechny činnosti dětí týkaly tohoto tématu - opis,
přepis, počty, malování, písničky, křížovky a doplňovačky, knížky a encyklopedie,
vyhledávání na internetu, přibývaly postupně informace sestavené dětmi a výtvarné práce. Na
projektu pracovali společně všichni žáci.
Pokusy - připravily jsme sérii pokusů. Všechny potřebné pomůcky byly připravené na tácech.
Aktivitu jsme uskutečnili na louce za Kollertovými. Byla velká zima, přesto děti zkoušely,
zkoumaly a zapisovaly výsledky pokusů do pracovních listů. (Díky tomu, že nám paní
Kollertová ohřála vodu a uvařila čaj.) Pokusy měly tyto názvy:
•

VLASTNOSTI VODY

•

CO PLAVE, CO SE POTÁPÍ

•

MÍCHÁNÍ STEJNO..A NESTEJNORODÝCH LÁTEK

•

ROZPOUŠTĚNÍ LÁTEK VE VODĚ

Měření šířky řeky Metuje různými způsoby – odhadem, krokováním, měřením pásmem. Vše
opět zapsáno do karet.
Kytovci: Velrybám jsme se věnovali podrobněji už při přípravě projektu ve třídách vypravování o filmech a co už víme, encyklopedie a pracovní sešity, které si žáci postupně
doplňovali. V pracovních sešitech byly opět nové dovednosti.Tento úkol čekal na děti ve
Velkých Petrovičích u splavu.Co všechno jsme díky kytovcům procvičili:
•

hledání a orientace v tabulce

•

i/y po tvrdých a měkkých souhláskách

•

slovní úlohy z matematiky

•

hledání správné odpovědi v textu

•

měření délek pomocí provazu

•

seřazení naměřených délek podle velikosti
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Praktickou část - měření délky 12ti kytovců (nejdelší plejtvák 26 m a nejmenší delfín 2 metry)
si vyzkoušeli všichni.
1.2. Beseda Krajina kolem Metuje – Petr Köppl, pracovník CHKO Broumovsko. Ve své
prezentaci se zaměřil na ochranu přírody, zvláště ptactva. Zodpověděl i řadu otázek, které si
děti předem připravily.
1.3. Putování proti proudu Metuje. – Velké Petrovice- Česká Metuje. Měříme, fotografujeme,
poznáváme rostliny na březích řeky.
1.4. Školní výlet – po stopách jáhna Vitáliše k prameni řeky Metuje. Pěší túra do Žďáru na
vlak, po železnici do Teplic nad Metují. Tam nás čeká lektorka Michaela Winterová a
program Svět vody – kvalita vody a vodní živočichové, samozřejmě naší Metuje. Po dvou
hodinách práce v terénu nás vláček odváží do Adršpachu. Tam už konečně svítí sluníčko,
příjemný je na nás i průvodce skalami. První zastavení je u nádherného lomu v bývalé
pískovně. Snažíme se zpracovat připravené úkoly a zapsat výsledky práce skupin do listů, ale
ve skalách je velmi mnoho turistů, takže vzdáváme a kocháme se krásami skal a Metuje,
podél které stále vede naše cesta k Jezírku. Voda Metuje se nám představila i jako úctyhodný
vodopád padající z výšky šestnácti metrů. Vystupujeme po schodech k Jezírku, nastupujeme
do lodičky a posloucháme vtipné poznámky průvodce. Jezírko je turistickou atrakcí už od
roku 1857. Naše cesta pokračuje Vlčí roklí stále podél Metuje. Nechce se nám moc věřit, že
ten potůček je Metuje, ale víme, že o tom, kde řeka pramení, se vedly dlouhá léta spory.
Nakonec bylo vše vyřešeno v roce 1975 úředně, vyhláškou. Pramen Metuje je od té doby na
náhorní plošině západně od Adršpašských skal nad Hodkovicemi a Janovicemi. Protéká horní
částí Vlčí rokle, umělým adršpašským Jezírkem do skalního města a odtud Adršpachem do
Teplic a dál do kraje. Jdeme tedy správně. Metuje je dlouhá 71 km, několik prvních kilometrů
jsme už po jejích březích prošli, ale pramen je ještě daleko. Říkáme si, že v pověsti není
napsáno, že by Vitáliš se svými druhy našel pramen, ale že dal řece jméno, třeba zrovna
v místě, kde stojíme. Velíme „Čelem vzad!“ a vracíme se do Vlčí rokle. Ta nás zavede do
Teplických skal a děti jásají – do civilizace: stánky, občerstvení, nanuky, sušenky,
upomínkové předměty, pohledy. A vlak k domovu. Cíl naší výpravy nebyl stoprocentně
splněn, ale o Metuji i tak víme o hodně více.
2. Jablkový týden – krása jablka
Pozorování ovocných stromů při procházce. Povídání o různých odrůdách a sklizni.
Návštěva výstavy zahrádkářů. Hledáme básničky, písničky, pohádky s tématem jablko.
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Pohádka O Jabloňové panně, čtení, dramatizace. Vyrábíme Jabloňový strom (motáme jablka
z vlny a vyšíváme listy), prostírání-otisk rozkrojeného jablka, obrázek jablko -míchání barev
(červená a žlutá).Nejlepší práce odesíláme do výtvarné soutěže do České Skalice. Na výstavu
se jedeme i podívat. Hry s jablkem. Z donesených receptů vytvoříme kuchařku.
Na ukončení tématu jablková slavnost – pečeme jablka v županu a vyrábíme si svůj mošt.
Použité metody:
Metoda bezděčného vnímání uměleckého díla – naaranžování podzimního zátiší s jablky,
procházka jabloňovým sadem, výstava zahrádkářů
Metoda emocionálního osvojování- básničky, písničky, pohádky s tématem jablko. Pohádka
O Jabloňové panně, čtení, dramatizace. Jablková slavnost, pečeme jablka v županu a
vyrábíme si vlastní mošt.
Metoda racionálního osvojování - pozorování stromů při procházce. Povídání o různých
odrůdách a sklizni.Vytvoření jablíčkové kuchařky. Propojení s výukou prvouky 1.stupně..
Aby se navodila ta správná podzimní atmosféra a děti se nalákaly krásou čerstvých jablíček,
vybrala paní vychovatelka z domácích zásob ty nejkrásnější kousky a naaranžovala je na mísu
do koutku s dalšími podzimními přírodninami. Děti si jablíček všimly a mluvily o nich. Jak
čas plynul, zdálo se, že jablek ubývá, a opravdu, brzy to bylo jisté – jablíčka mizela, mizela,
až zmizelo i to poslední. Jen pár ohryzků, umně naaranžovaných do zátiší prozradilo, kam se
asi poděla. Děti se potěšily nejen vnější krásou jablek, ale našly i jejich skrytou vnitřní krásu.

3.4. Soutěže
Matematická soutěž
Matematický klokan 2009 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

Knittel Jakub

50 bodů

Trojtl Jan

50 bodů

2. místo

Karpfová Anežka

49 bodů

3. místo

Černý Dominik

38 bodů

Remeš Štěpán

53 bodů

2. místo

Suchomel Pavel

50 bodů

3. místo

Hörnerová Eva

38 bodů

Kategorie Klokánek: 1. místo

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

Trojtl Jan (3.roč.)

98 bodů

2. místo

Karpfová Anežka (3.roč.)

96 bodů

3. místo

Hilscherová Daniela (3.roč.) 87 bodů

Organizaci soutěže výborně zvládla paní vychovatelka Pavlína Kollertová.

Sportovní soutěže
14. 5. – turnaj v malé kopané : fotbalové družstvo tvořili Jiří Hilscher, Jan Trojtl, Dominik
Černý, Jakub Knittel, Michal Sirko, Štěpán Remeš a Daniel Geisler.
31. 5. - obvodní kolo lehkoatletických soutěží ŠD na hřišti ZŠ Broumov Masarykova:
1. tř.: Berková Vendula

1. místo – skok daleký

Trojtl Jan

2. místo – skok daleký

4. tř.: Vlachová Marie

1. místo – skok daleký

3. tř:

3. místo – hod
5. tř.: Grimová Nela

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

5. tř.: Remeš Štěpán

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

4. 6. - okresní kolo lehkoatletických soutěží ŠD na hřišti ZŠ Náchod – Plhov:
Do okresního kola postoupila Nela Grimová, Marie Vlachová a Vendula Berková
Za odměnu se zúčastnil i Jan Trojtl. A takto se umístili:
Berková Vendula
Trojtl Jan

7. místo- - běh na 400 m
13. místo – běh na 500 m

Vlachová Marie

4. místo – běh na 50 m

Grimová Nela

7. místo – běh na 50 m

Výtvarné soutěže
24. – 29. 9. – Kouzlení s květinami. 5. ročník soutěže v aranžování suchých rostlin.
Karpfová Anežka

cena diváků

12. – 29. 10. - internetová soutěž O nejhezčí strašidlo – 17. místo ze 107 zúčastněných
3. – 6. 12. – výtvarná soutěž „Jablko,“ organizace Středisko volného času Bájo Česká Skalice
Onderčová Johana

1. místo v kategorii 8 – 12 let

6. 3. – Co znamená voda v mém životě, organizátor MŽP , účast 4. a 5. ročník
24. – 26. 3. – 2. ročník velikonoční výstavy v aranžování, organizace Mateřské centrum
MaMiNa

ZŠ Bukovice

1. místo

Poděkování za pěkné výsledky patří všem dětem i vyučujícím.
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4. ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY
Školní družinu navštěvovalo 24 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.
Ve školní družině probíhalo 5 zájmových kroužků, z toho dva organizovala ZŠ. Z příspěvků
vybíraných na ŠD je oddělení vybavováno pomůckami a výtvarným materiálem.
Zájmové činnosti
•

Kuchtík, kroužek vaření – probíhal jednou za 14 dní, naše dobroty jsme ochutnávali
my, zaměstnanci školy i rodiče. Při výtvarné činnosti vznikla kuchařka z našich
receptů, která byla prezentována při srazu rodáků.

•

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 v malé
kopané 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 - Edudant a Francimor od Karla Poláčka, ve 2.pololetí – Draka je lepší
pozdravit aneb o etiketě, od Miloše Kratochvíla

•

Paličkování- organizace ZŠ

•

Šachy- organizace ZŠ
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Realizované akce ŠD
•

14. 09. RC auta-organizovaný den žáků ve ŠD, prezentace, závody, ukázky jízd v
terénu

•

24. 09. soutěž v aranžování suchých rostlin, Police nad Metují - návštěva výstavy a
prohlídka i našich vystavených výrobků

•

09. 10 Jak se žilo v Pěkově a na Honech kdysi a nyní – výstava v Pěkově

•

12. 10 přednáška o hadech s ukázkou živých exponátů

•

09.-13. 11. Jablečný týden - vaříme jablečný dort, tisk jablek na látku, hry atd.

•

23. 11. šperk, drátkování - pracovní dílna

•

17. 12. výstava Betlémů, Police nad Metují

•

22. 12. Nadělovací bába - interní vánoční besídka

•

04. 02. karneval ve ŠD - odpoledne plné soutěží a tance v maskách

•

05. 05. foto-výstava Krásy Policka - na fotografiích hledáme místa z našeho okolí

•

18. 02. Knihovna, Police nad Metují - exkurze

•

25. 02. Polární expedice-stopovaná

•

26. 03. Velikonoční výstava v Pellyho domech v Polici nad Metují - účast v soutěži 1.místo

•

13. 04. Skřítci - beseda v knihovně a výstava loutek

•

14. 05. soutěž ŠD v Malé kopané - Náchod

•

31. 05. atletika ŠD - Broumov

•

04. 06. atletika ŠD - Náchod ( postup z Broumova)

•

09. 06. turnaj v ping-ping – pozemní hokej s pingpongovým míčkem

Závěr
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 7 chlapců. Scházeli se pravidelně každou
středu od 12,30 do 13,30 hodin pod vedením pana Oldřicha Hubky.
8. 12. se zúčastnili okresního kola šachových družstev základních a středních škol Náchodska.
Turnaj se uskutečnil v prostorách Střední průmyslové školy v Hronově. Chlapci se umístili na
4. místě s 5 body před ZŠ Komenského z Nového Města n. M. s 2,5 body.
Během druhého pololetí probíhal Přebor školy. Umístění: 1. místo – Knittel Jakub - 10 bodů,
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2. místo – Trojtl Jan - 9,5 bodů, 3. místo – Remeš Štěpán - 6,5 bodů.
16. 6. – jsme uspořádali Turnaj nadějí – byl hrán na 6 kol švýcarským systémem, který
eliminoval nevýhodu lichého počtu hráčů a snížil počet kol. Přímé souboje hráčů určily pořadí
na prvních čtyřech místech. Turnaje se zúčastnilo 6 našich hráčů a 3 hráči ze ZŠ Žďár nad
Metují pod vedením trenéra Ladislava Michela. 1. místo vybojoval David Černý s 5 body, 2.
místo patří našemu Jakubovi Knittelovi s 5 body, i 3. místo zůstalo u nás díky 4 bodům
Štěpána Remeše. Pochvalu si zaslouží Michal Sirko ze druhé třídy, který přehrál starší
spoluhráče a se 4 body obsadil 4. místo.
Sportovní – scházel se pravidelně každý čtvrtek od 13 – 14,30 hodin v Sokolovně.
Kroužek vedla vychovatelka Pavlína Kollertová. Žáci se zúčastnili lehkoatletických závodů
v Broumově a v Náchodě, turnaje v malé kopané v Náchodě.
Paličkování– do kroužku docházelo 8 děvčat. Kroužku se ujala paní Eva Horáčková, která
učila paličkovat ve školní družině všechna děvčata, která chodila do naší školy. Děvčata se
učila paličkovat nejprve řetízek, pak plátno, skládaný řetízek, ubírání párů, otáčku, polohod,
dokonce zkoušely i lístkovinu. Za rok upaličkovaly mnoho krásných uměleckých dílek.

6. AKTIVITY ŠKOLY
• Webové stránky – na adrese zsbukovice.cz již třetím rokem provozujeme stránky naší školy.
Během prázdnin jsme dostali nabídku od pana Miloše Berky na nový vzhled stránek a jejich
správu. Po dohodě s Karlem Hanákem o ukončení spolupráce doznaly stránky řady změn a
stále se na jejich podobě pracuje. 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.
• Školní mléko jsme zajišťovali i v letošním roce od firmy Laktea.
• Pokračujeme v celorepublikové hře Recyklohraní. Třídíme baterie a sbíráme drobná
elektrozařízení. V průběhu roku jsme tentokrát nesplnili žádný úkol, protože děti, které se o
hru staraly, odešly do Police a nenašli se žádní pokračovatelé.
• 2. 6. proběhl zase po delší době sběr papíru. Shromáždili jsme 1 290 kg starého papíru.
• 20.6. - byl ukončen sběr léčivých rostlin. Děti nasbíraly téměř 30 kg bylin v hodnotě 1 458
Kč. V celoškolní soutěži ve sběru byly uděleny diplomy a knižní odměny nejpilnějším
sběračům:
1. Suchomel Pavel

222,- Kč

2. Knittel Jakub

108,- Kč

3. Trojtl Jan

83,- Kč
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• 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.
• Škola se nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů.
• Škola nepředložila a nerealizovala v letošním roce žádný projekt financovaný z cizích
zdrojů.

Přehled akcí
01. 09. - slavnostní zahájení školního roku u bukovické zvonice
04. 09. – Kurónské slavnosti na zámku a vojenském hřbitově v Náchodě – ukázky z vojenské
historie
24. 09. – podzimní výstava v Pellyho domech v Polici nad Metují
13. 10. – divadlo „Perníková chaloupka“ v Kolárově divadle v Polici nad Metují
04. 11. – Helloween – masky, dýně, společná akce s MŠ
09. – 13. 11. – jablečný týden
12. 11. – pohádka pro 1. ročník v MŠ
16. 11. – ředitelské volno
25. 11. – konzultační odpoledne
29. 11. – rozsvícení vánočního stromu
03. 12. – Advent v Barunčině škole v České Skalici, výstava i našich jablíček, Vv dílna
04. 12. – mikulášská nadílka
vánoční besídka zrušena pro velkou nemocnost dětí
22. 12. – nadílka v ŠD společně s MŠ – darovací bába
07. 01. – odložená vánoční besídka
28. 01. – poletní vysvědčení
03. 02. – zápis dětí do 1. třídy
21. 02. – dětský karneval u Berků
18. 03. – Matematický Klokan
26. – 27. 03. Noc s Andersenem
30. 03. – divadlo pana Peřiny – O modrém drakovi
31. 03. – vynášení Moreny
13. 04. – výstava loutek V Klimtnové – Lexikon ohrožených druhů strašidel – knihovna
21. 04. – konzultační odpoledne
22. 04. – Den Země – projekt Voda
23. 04. – turnaj v Člověče, nezlob se! Ve Žďáru nad Metují
30. 04. – lampiónový průvod, pálení čarodějnic, stavění májky
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05. 05. – filmová pohádka Dešťová víla, kino Police nad Metují
06. 05. – 1.a 3. ročník – Náchod kino Vesmír – listování Lichožrouti
06. 05. – besídka ke Deni matek – pohádky v podání dětí
06. – 07. 05. – testy Scio
14. 05. – malá kopaná Náchod
25. 05. – přírodovědná soutěž
26. 05. – zámek Náchod, skupina Faber – doba císaře Rudolfa II. – ke Dni dětí
31. 05. – lehká atletika ŠD v Broumově
04. 06. – lehká atletika Náchod
03. 06. – beseda pro rodiče a učitelky s Mgr. Petrou Fettersovou
11. 06. – Jak se točí film – Vladimír Beran ze ZUŠ Police n. M.
15. 06. – beseda s pracovníkem CHKO Broumovsko Petrem Kőpplem – projekt Metuje
17. 06. – putování proti proudu Metuje – projekt Metuje
21. 06. – školní výlet Adršpašsko-teplické skály, k prameni Metuje
26. 06. – Den otevřených dveří, divadelní představení, Sraz rodáků
28. 06. – vaření na Ostaši, výprava na nejvyšší bod Ostaše
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: 3.června 2010 jsme uskutečnili besedu s dětskou psycholožkou Mgr.
Petrou Fettersovou z PPP Náchod pro pedagogické.pracovníky a rodiče na aktuální výchovné
problémy dětí ve škole i mimo školu. Účast rodičů byla velmi malá.
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 naší ZŠ a MŠ. Nadále škola spolupracovala s OÚ Bukovice, Sborem dobrovolných hasičů
v Bukovici, sportovními.oddíly TJ SOKOL Bukovice a Police nad Metují.
Ani v tomto školním roce jsme v naší ZŠ neřešili žádný případ problémového chování
v souvislosti se zneužíváním návykových látek ani kouření. Občasné problémy se týkaly
neukázněného a neslušného chování žáků k dospělým a ve vztazích mezi dětmi. O šikanu se
nejednalo.

Hodnocení vypracovala: L. Svatoňová, školní preventista
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8. DVPP
DVPP se v tomto roce zúčastnila Pavlína Kollertová. Doplňovala si vzdělání studiem
na Univerzitě Hradec Králové ve vzdělávacím programu pedagog volného času a vychovatel.
09. 03. 2010 – Setkání ředitelek MŠ – L. Brátová
Stále přetrvává problém v organizaci seminářů. Převážná většina akcí se koná v dopoledních
hodinách, proto je naše účast minimální.

9. ŠKOLSKÁ RADA
Školská rada pracovala ve stejném složení jako v loňském školním roce - za rodiče
byla zvolena paní Kateřina Berková, za zřizovatele paní Lada Horáková a za ZŠ paní Lenka
Svatoňová. Předsedkyní byla zvolena paní K. Berková. Školská rada se sešla dvakrát, a to 1.
12. 2009 a 28. 4. 2010. Projednala záležitosti školy, připomínky a návrhy rodičů a obce.
V tomto školním roce jsme řešili problémy ve výuce anglického jazyka ve 3. ročníku. Rodiče
se sešli s paní učitelkou Hanou Dziuba a dohodli se na mírnějším tempu výuky jazyka.
Pro velkou nekázeň a problematické chování dětí ve škole i mimo ni nabídla škola rodičům
prostřednictvím paní Berkové zajistit dětskou psycholožku. To se podařilo a 3. 6. 2010 jsme
mohli s Mgr. Petrou Fettersovou z PPP v Náchodě probrat veškeré problémy týkající se
výchovy dětí.
Dále jsme řešili připomínky rodičů k učitelkám v MŠ. Doufáme, že i toto téma je uzavřené a
komunikace mezi oběma stranami probíhá již bez problémů.
Za obec paní Horáková požádala naši školu o kulturní program na Den otevřených dveří u
příležitosti Srazu rodáků v sobotu 26. 6. 2010. I tato akce se vydařila.

Za školskou radu Lenka Svatoňová

10. SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BUKOVICE
Na plenárním zasedání Sdružení rodičů při ZŠ Bukovice dne 3. 9. byl zvolen nový výbor
v tomto složení:
předseda:

Jan Trojtl

pokladník:

Markéta Onderčová

členové:

Pavel Slezák
Kamila Trojtlová
Soňa Geislerová
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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.

11. SPOLUPRÁCE S JINÝMI INSTITUCEMI
I v tomto roce jsme měli s OÚ v Bukovici velmi dobrou spolupráci. Zastupitelé se
zajímají o dění ve škole, pomáhají nám řešit vzniklé problémy, v oblasti hospodaření nám
poskytují metodickou pomoc.
Spolupracujeme se spádovou školou v Polici nad Metují. Koncem června jsme předali
spádové škole materiály o žácích 5.ročníku (katalogové listy, opisy zpráv z PPP a stručnou
charakteristiku jednotlivých žáků) a podíleli jsme se na rozdělení dětí do tříd šestých ročníků.
26. června navštívili páťáci polickou školu, prohlédli si třídy, šatny, tělocvičnu a domů si
nesli učebnice do 6. třídy.
Městská knihovna v Polici nad Metují – navštěvujeme ji nejméně dvakrát do roka.
Vždy jsme mile přijati a je pro nás připraven kvalitní program.
ZUŠ Police nad Metují – výborná spolupráce je ze strany pana učitele Berana a jeho
grafického studia. Každoročně nám nabízí vzdělávací program z oblasti multimediální
výchovy. Učitelé z oddělení dechových nástrojů nám pomohli i při vánoční besídce. Řídili
naše žáky jejich hudebního oddělení.

12. KONTROLNÍ ČINNOST
02. 07. 2009 – finanční kontrola, OÚ Bukovice, Helena Pohlová
01. 10. 2009 – kontrola hasicích přístrojů, RT Jiří Novotný
07. 10. 2009 – servisní prohlídka plynového spotřebiče, ST Jaroslav Tylš
08. 10. 2009 – revize tělocvičného nářadí
29. 03. 2010 – kontrola PO celého objektu, firma Hasiči Nové Město n. Metují
29. 03. 2010 – prověrky BOZP – firma Hasiči Nové Město n. Metují
19. 04. 2010 – provozní revize tlakové nádoby, ČENES, RT Ing. Brát Milan
05. 05. 2010 – revize pracovních strojů
05. 05. 2010 – revize elektrospotřebičů
13. 07. 2010 – lékařské preventivní prohlídky zaměstnanců
19. 08. 2010 – kontrola a čištění odtahu spalin od kotlů, Ing. Matěj Brát
19. 08. 2010 – autorizované měření účinnosti spalování u kotlů
28. 08. 2010 – revize herních prvků na školní zahradě
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• Agendu spojenou s problematikou požární ochrany a bezpečnosti jsme smluvně sjednali
s firmou Hasiči z Nového města nad Metují. Kontaktní osobou je paní Petra Mrázková.
• Účetní agendu zajišťuje firma PROFIT REAL Náchod, kontaktní osoba Miloš Hrubý.
• Mzdovou agendu zajišťuje MÚ Broumov, paní Renata Vaňková.

13. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009

Činnost:

01 KRAJ

Náklady
50x

Spotřebované nákupy

63 063,71

51x

Služby

14 707,00

52x

Osobní náklady

2 602 389,44

54x

Ostatní náklady

8 439,85

Náklady celkem

2 688 600,00

Výnosy
691

69x

Příspěvky a dotace na provoz

2 688 600,00

Příspěvky a dotace na provoz

2 507 600,00

Dotace na Rozvoj. program Zvýšení

140 000,00

Dotace na Rozvoj. program Posílení

15 000,00

Dotace na Rozvoj. program Posílení

26 000,00

Příspěvky a dotace na provoz

2 518 400,00

Výnosy celkem

2 688 600,00

Hospodářský zisk celkem
Činnost:

0,00

02 OU

Náklady
50x

Spotřebované nákupy

669 398,15

51x

Služby

155 127,76

52x

Osobní náklady

3 300,00

54x

Ostatní náklady

9 134,98

Náklady celkem

836 960,89

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a zboží

264 151,00

Tržby z prodeje služeb (školné)

43 209,00
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Ostatní výnosy

69x

136,03

Příspěvky a dotace na provoz

580 000,00

Příspěvky a dotace na provoz

580 000,00

Výnosy celkem

887 496,03

Hospodářský zisk celkem
Činnost:

50 535,14

03 VLASTNÍ

Náklady
50x

Spotřebované nákupy

148 500,00

52x

Osobní náklady

113 579,56

54x

Ostatní náklady

6,15

Náklady celkem

262 085,71

Výnosy
60x

Tržby za vlastní výkony a zboží

269 500,00

Výnosy celkem

269 500,00

Hospodářský zisk celkem

7 414,29

Zastupitelstvo Obce Bukovice rozhodlo na svém veřejném zasedání, že hospodářský
zisk z hlavní činnosti organizace ve výši 50 535,14 Kč bude převeden do rezervního fondu.
Hospodářský zisk z doplňkové činnosti ve výši 7 414,29 Kč bude převeden do fondu odměn.

14. 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, Heleně Pohlové, rodičům našich žáků,
Školské radě, občanům Bukovice, zaměstnancům školy.
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