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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Název, adresa, právní forma, identifikační číslo¨

1.1.

Název:

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

Adresa:

Bukovice 47
549 54 Police nad Metují

Právní forma: příspěvková organizace

IZ:

650 062 469

IČO: 75016231
E-mail:

skola.bu@tiscali.cz

Webové stránky: www.zsbukovice.cz
Datum posledního zařazení do sítě škol: 1.1.2003

1.2.

Název a adresa zřizovatele

Obec Bukovice
Bukovice 78
549 54 Police nad Metují

1.3.

Statutární orgán PO (ředitelka školy)

Mgr. Irena Dobiasová (od 1.8.2012)

1.4.

Zaměření školy
Základní škola poskytuje základní vzdělání v rozsahu 1.- 5. ročníku podle

Školního vzdělávacího programu „Náš svět“, platného od 1. 9. 2007 pro všechny
ročníky. Výuka v této malotřídní škole klade nároky na vedení žáků k samostatnosti a
na kvalitu výchovně vzdělávací práce. Využívaná je i forma skupinové práce, výuka
probíhá na bázi všeobecného vzdělávání.
Školní vzdělávací program akceptuje požadavky pro vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a upřednostňuje individuální integraci žáků. Škola integruje
žáky s poruchami učení a chování. V případě těžších poruch učení mají žáci
individuální vzdělávací plány a je jim věnována individuální péče i mimo výuku.
Podle druhu vývojové poruchy učení, případně podle závažnosti zdravotního postižení
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jsou žákům poskytovány úlevy v jednotlivých předmětech nebo kompenzační
pomůcky. Žákům, kteří mají problémy s výslovností, je nabídnuta logopedická péče.
Škola nabízí kvalitní a rovné vzdělávání všem dětem. Předností školy je individuální
přístup k žákům. Škola zajišťuje bezpečné a zdravé prostředí, učí žáky chránit životní
prostředí, vede žáky ke spolupráci a dodržování stanovených pravidel.
Cílem vzdělávání žáků je především rozvíjení jejich všeobecných znalostí, schopností
a dovedností. Snahou školy je nabídnout žákům pestrou škálu činností, kde mohou
uplatnit svůj specifický zájem, případně talent. K tomu je přizpůsobena nejen výuka,
ale i mimoškolní činnost.
Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem a dalšími subjekty v obci, připravuje akce pro
rodiče a veřejnost. Škola je součástí života obce.
Mateřská škola je od 1.9.2011 dvojtřídní školou s kapacitou 36 dětí. Školu navštěvují
děti od 3 do 6 let. Mateřská škola využívá ke své činnosti stávající prostory v přízemí
objektu, dále učebnu a sociální zařízení základní školy v 1.poschodí.
K pohybovým aktivitám dětí z MŠ i ŠD slouží školní zahrada vybavená pískovištěm,
lavičkami, skluzavkou, houpačkou i velkou tabulí. V horkých dnech lze využít
bazének i zahradní altán. Zahrada je přístupná i rodičům s dětmi z obce.
1.5.

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

1.6.

Personální zabezpečení provozu

V ZŠ a MŠ Bukovice pracovalo ve školním roce 2013/14 celkem 11 zaměstnanců: 4
učitelky v ZŠ (z toho 1 na dohodu o PČ – 4 hod.týdně), 3 učitelky v MŠ, 2 uklízečky (
z toho jedna na částečný úvazek 0,6), 2 kuchařky (z toho 0,5 úvazku vedoucí školní
jídelny).
Základní škola
V základní škole pracují 2 učitelky s VŠ vzděláním pedagogického směru, 1 učitelka na
část.úvazek se SŠ vzděláním, 1 kvalifikovaná učitelka na část.úvazek, 1 vychovatelka se SŠ
vzděláním pedagogického směru. Na ZŠ působí 1 uklízečka na část.úvazek.
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Ředitelka školy:

Mgr. Irena Dobiasová

Učitelky:

Mgr. Lenka Karpfová
Pavlína Kollertová
Mgr. Ludmila Brátová (dohoda o PČ)

Správní zaměstnanci:

Olga Součková (uklízečka)

Třída

Třídní učitelka

I.

Mgr. Lenka Karpfová

II.

Mgr.Irena Dobiasová

Ostatní vyučující
I. Dobiasová
P. Kollertová
L.Karpfová, L. Brátová,
P. Kollertová

Školní družina
Vychovatelka:

Pavlína Kollertová

Mateřská škola
V mateřské škole působily 3 učitelky, z toho 2 kvalifikované, 1 uklízečka.
Vedoucí učitelka:

Bc.Lenka Svatoňová

Učitelky:

Hana Dziuba
Kateřina Landová

Školní jídelna
Vedoucí ŠJ:

Ing. Světlana Ulrichová (0,5 úvazku kuchařka)

Kuchařka:

Barbora Hrábková, Ing. Světlana Ulrichová (0,5 úvazku)

1.7.

Rozdělení žáků podle místa bydliště

Bukovice
Police nad Metují
Pěkov

1.8.

10
8

Rozdělení žáků podle ročníků a tříd k 1.9.2013

Celkem 26 žáků:

5
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1.

2 žáci

( 2 dívky)

2. 11 žáků

(5 chlapců, 6 dívek)

3.

3 žáci

(2 chlapci, 1 dívka)

4.

4 žáci

(1 chlapec, 3 dívky)

5.

6 žáků

(2 chlapci, 4 dívky)

Rozdělení žáků do tříd
I. třída:

1. roč. ( 2 žákyně)
2. roč. ( 11 žáků)
celkem 13 žáků

II. třída:

3. roč. (3 žáci)
4. roč. ( 4 žáci)
5. roč. ( 6 žáků)
celkem 13 žáků

Školní družina:

1.9.

1 oddělení - celkem 26 žáků

Organizace školního roku 2013/2014

2.9.2013

Slavnostní zahájení školního roku

6.9.2013

Výlet na Hvězdu

18.9.2013

Třídní schůzky

15.10.2013

Konzultace pro rodiče

29.10.-30.10.

Podzimní prázdniny

31.10.-1.11.

Ředitelské volno

13.11.2013

Pedagogická rada k 1.čtvrtletí

19.11.2013

Třídní schůzky

21.12.-5.1.2014

Vánoční prázdniny

22.1.2014

Pedagogická rada, klasifikační porada k 1.pololetí

30.1.2014

Ukončení 1.pololetí

31.1.2014

Pololetní prázdniny

5.2.2014

Zápis do 1.ročníku

10.3.-16.3.

Jarní prázdniny

10.4.2014

Pedagogická rada ke 3.čtvrtletí

15.4.2014

Třídní schůzky

17.4.-18.4.

Velikonoční prázdniny

20.5.2014

Konzultace pro rodiče

23.6.2014

Pedagogická rada, klasifikační porada ke 2.pololetí

27.6.2014

Ukončení 2.pololetí

28.6.-31.8.2014

Hlavní prázdniny
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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:
Provoz školní družiny:

11:10 – 12:15 h

06:30 – 07:30 h
11:10 – 15:00 h

Provoz mateřské školy:

06:30 – 15:30 h

1.10. Učební plány
1. Školní vzdělávací program „Náš svět“

UČEBNÍ PLÁN

ZŠ Bukovice, školní rok 2013/14
Vzdělávací
oblasti

Vzdělávací obory

Český jazyk a
Jazyk a
liter.
jazyková
komunikace
Anglický jazyk
Matematika a její aplikace
Informační a komunikační
technologie
Prvouka
Člověk a
Přírodověda
jeho svět
Vlastivěda
Hudební výchova
Umění a
Výtvarná
kultura
výchova
Výchova ke
Člověk a
zdraví
zdraví
Tělesná výchova
Člověk a svět práce
Disponibilní časová dotace
SKUTEČNÁ ČASOVÁ DOTACE
CELKOVÁ POVINNÁ ČASOVÁ
DOTACE
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Předmět

1. stupeň
1.
2.

Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Práce na počítači
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova

Tělesná výchova
Pracovní výchova
Dramatická výchova

3.

4.

5.

8Kr

9Kr 8Do 7Do 7Do

4Kr

3Kr 3Kr 3Kr
5Kr 5Do 5Do 5Do
1Do

2Kr

2Kr

3Kr

1Kr

1Kr

1Kr

2Br
2Br
1Kr

1Ko

1Ko

1Ko

2Ko

2Br
2Br
1Kr
2Ko

2Do 2Do 2Do 2Do 2Do
1Ko

1Ko

1Ko

1Ko

1Ko

1Ko
20
1822

1Ko
22
1822

1Ko
25
2226
118

25
2226

26
2226

Zájmové útvary:

šachový, 1 h/týd., Oldřich Hubka
paličkování, 1 h/týd., Eva Horáčková
sportovní, 1 h/týd. Pavlína Kollertová (ve ŠD)
Kuchtík, 1,5 h/týd. Pavlína Kollertová (ve ŠD)
Angličtina hrou pro žáky 1. r., 45 min, Mgr.Lenka Karpfová

Kurz plavání: od 30.1. do 3. 4. 2014 - 9 lekcí pro žáky všech ročníků. Kurz byl ukončen
závěrečnými závody a předáním „mokrého vysvědčení“.
Dopravní. výchova: Žáci, kteří nezískali průkaz cyklisty v minulém školním roce, absolvovali
testy a jízdy 23.9.2014.
Výuka dopravní výchovy - jaro 2014, vyučující – I. Dobiasová. Tři žáci 4.r. úspěšně ukončili
kurz 14.5.2014 testy a jízdami na dopravní hřišti v Náchodě v Bělovsi.

2. PŘIJÍMÁNÍ A ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ
Ve školním roce 2013 / 2014 nastoupily do 1. ročníku 2 žákyně.
1.

Kateřina Knittelová

2.

Jarmila Troutnarová

Změny
Ze Speciální ZŠ v Choustníkově Hradišti přestoupili k 1.9.2013 do 3.r. ZŠ Bukovice 2
žáci: David Scholz a Markéta Scholzová.
Během školního roku se odstěhovali 2 žáci a přestoupili ze ZŠ Bukovice do ZŠ v
České Skalici: Kateřina Knittelová a Filip Knittel.
Dne 14.4.2014 přestoupil D.Scholz do ZŠ v Teplicích n.M.
K 31.8.2014 ukončilo vzdělávání v 5.ročníku 6 žáků. V.Geislerová přestoupila do ZŠ v
Teplicích n.M., V.Berková, M.Karpf, V.Onderčová a H.Slezáková přestoupili do ZŠ Police n.
M. J.Kovařík byl přijat do primy osmiletého gymnázia v Broumově.
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro šk.r.2014/15
Zápis proběhl 5.2. 2014. K zápisu se dostavilo 9 dětí. Přijato bylo 8 děti.
Byla podána jedna žádost o odklad školní docházky. Po předložení vyjádření PPP a
dětského lékaře bylo vydáno rozhodnutí o odkladu o jeden rok.
Zápis dětí do mateřské školy
Zápis dětí do MŠ na školní rok 2014/15 proběhl 28. 5. 2014. Přijato bylo k 1.9.2014
celkem 9 dětí.
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Integrovaní žáci
Pět žáků (1 ze 3.r., 2 ze 4.roč. a 2 z 2.roč.) byli zařazeni mezi integrované žáky a
pracovali podle IVP, který byl vypracován TU a byl schválen pracovnicemi PPP v Náchodě.
Pro reedukaci byl využíván počítačový program Dyscom a Objevitel, dyslektické čítanky a
pracovní sešity. Pravidelně v podzimních měsících školu navštěvují pracovnice z PPP
v Náchodě, kde jsou naše děti v evidenci.

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

Předmět

1.

2.

3.

4.

5.

Čj a literatura

1,0

1,0

1,6

1,6

2,5

2,0

2,0

2,3

1,8

2,2

Angličtina

-

-

-

-

2,0

2,0

2,3

2,0

2,0

1,8

Prvouka

1,0

1,0

1,2

1,3

2,0

2,0

-

-

-

-

Vlastivěda

-

-

-

-

-

-

2,3

2,3

2,2

2,0

Matematika

1,0

1,0

1,2

1,5

2,5

2,0

1,8

2,3

2,2

1,8

Přírodověda

-

-

-

-

-

-

1,5

1,8

1,7

1,8

Hudební výchova

1,0

1,0

1,0

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Výtvarná výchova

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Pracovní výchova

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

1,3

1,3

1,0

1,0

Dramatická výchova

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

-

-

-

-

Tělesná výchova

1,0

1,0

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Práce na počítači

-

-

-

-

-

-

-

-

1,2

1,0

Celkový průměr

1,0

1,0

1,1

1,2

1,7

1,4

1,6

1,7

1,5

1,5

Zameškané hodiny za 1. a 2. pololetí

9

Omluvené

35

0

367

278

27

14

142

76

117

134

Neomluvené

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Průměr na žáka

35

0

34,2

25,3

13,5

14

35,5

19

19,5

22,3

V 1.pololetí prospělo 20 žáků s vyznamenáním, 3 žáci prospěli, 1 žákyně neprospěla.
Ve 2.pololetí prospělo s vyznamenáním 21 žák, 2 žáci prospěli.
Ve školním roce bylo uděleno 12 pochval třídního učitele především za svědomitou
školní práci a za reprezentaci školy ve sportu. Ve 2. pololetí byly uděleny 3 pochvaly ředitelky
školy za reprezentaci školy ve sportu. U dvou žáků navíc za reprezentaci školy ve
vědomostních matematických soutěžích. V průběhu školního roku nabyly uděleny žádné
kázeňské postihy.

4. PROJEKTY, AKCE, SOUTĚŽE A DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY
Ve školním roce 2013/14 škola uspořádala mnoho akcí a projektů. Bližší informace o
jednotlivých akcích jsou spolu s fotodokumentací zveřejňovány na webových stránkách školy
nebo v Bukovickém zpravodaji. Některé akce byly zorganizovány ve spolupráci s MŠ a obcí.
1. Slavnostní zahájení nového školního roku – 2. 9. 2013. Setkání s rodiči a
představiteli obce u bukovické zvoničky. Přivítání nového školního roku a nových prvňáčků
starostou obce V.Tlapákem a místostarostou J.Matějcem.
2. Výlet na Hvězdu – 6.9.2014 seznámení dětí v kolektivu, hry na rozvoj spolupráce,
orientace v terénu, pohybové hry.
3. Dopravní hřiště – 23.9.2014 výuka dopravní výchovy a jízdy na kolech pro žáky
5.ročníku na dopravním hřišti v Náchodě, 14.5.2014 určeno pro 4.ročníky.
4. Divadelní představení v Polici n.M.– 9.10.2013 Příběhy včelích medvídků.
5. Legenda o sv. Martinovi ožila 11.11.2013. Organizace lampiónového průvodu se
žáky ZŠ i MŠ s rodiči, pásmo dobových písní, rozdání martinských rohlíčků. Přijel i Martin
na bílém koni.
6. Tvořivé dílny s předškoláky - tvůrčí dílny s předškoláky v průběhu celého školního
roku. Cílem bylo užší propojení a spolupráce naší základní a mateřské školy.
7. 120 let na jedné palubě - celoroční projekt, proměna školy v čase. Organizace akcí
ke 120.výročí založení školy: 10.12.2014 Den otevřených dveří: dopoledne beseda s
pamětníky, bývalými učiteli, řediteli bukovické školy i bývalými žáky. Beseda přínosná pro
současné žáky školy. Odpoledne aktivity určené pro širokou veřejnost. Na stanovištích
připravených našimi žáky seznámení s různými výukovými metodami, aktivitami, výpočetní
technikou včetně interaktivní tabule, s pokusy apod. Celá akce byla vydařená, veřejností
kladně hodnocena.
10

8. Vánoční zvyky a obyčeje – 1.12.2013 rozsvícení vánočního stromu před prodejnou,
přivítání začátku adventu formou pásma vánočních koled. Akce určena pro širokou veřejnost,
velká účast. 5. 12. - mikulášská nadílka v ZŠ i MŠ. 20.12. – vánoční besídka ve škole,
připomenutí tradic a zvyků, vzájemné obdarování u vánočního stromu.
9. Plavecký výcvik – zdokonalování plaveckých dovedností na plaveckém kurzu
v Náchodě od 30.1. – 3.4.2014.
10. Tonda obal – 5.2.2014 přednáška o recyklaci odpadů s praktickými ukázkami.
11. Dravci – 18.2.2014 přednáška paní Mazuchové o dravcích s ukázkou
12. Recitační soutěž – 21.2.2014 soutěž žáků zaměřená na přednes básní a kultivovaný
projev. Porotou byly samy děti.
13. Mobilománie – 24.2.2014 přednáška o nástrahách závislosti na mobilech a PC,
prevence proti sociálně patologickým jevům.
14. Ilustrace – 25.2.2014 beseda v Městské knihovně v Polici nad Metují.
15. Karneval ve školní družině – 7.3.2014 hry, tance a soutěže inspirované piráty a
námořníky.
16. Pythagoriáda – 18.3.2014 školní kolo matematické soutěže pro 5.ročníky
s postupem do OK.
17. Matematický klokan – 21.3.2014 mezinárodní matematická soutěž pro 3. až 5.roč.
18. Jeden svět – 26.3. 2014 projekce dokumentárních filmů pro děti s lidsko-právní
tematikou.
19. O Palečkovi – 24.3. 2014 divadelní představení pana Peřiny, určeno pro 1.-3.roč.
20. Noc s Andersenem – 4.4.2014 přenocování žáků spojené s předčítáním, soutěžemi
a velkou noční hrou.
21. Velikonoční zvyky a obyčeje – 7.4.2014 připomenutí tradice loučení se zimou
pásmem lidových písní a průvodem s MŠ při vynášení Moreny. Dále pečení jidášů,
mramorování vajíček, vyrábění košíků, pletení pomlázek, příprava na velikonoční výstavu
v Pellyho domech.
22. Den Země – 25. 4.2014 úklid odpadků v okolí školy a přilehlých komunikacích.
23. Návštěva u Benediktínů- 2.5.2014 výukový program v broumovském klášteře:
Stravování dříve a dnes.
24. Play Broumovsko – 2.5.2014 – návštěva interaktivní výstavy.
25. Zahradní květinová slavnost – 23.5.2014 Pásmo tanců a písní s doprovodem živé
hudby. Již druhý ročník. Organizace spolu s MŠ a obcí.
26. Přírodovědná soutěž – 27.5.2014 soutěž v poznávání živočichů a rostlin.
27. Bezpečnost silničního provozu – 5.6.2014 praktická ukázka a přednáška PČR.
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28. Atletická soutěž – 9.6.okrskové kolo v Broumově s postupem do okresního kola,
16.6. okresní kolo v Náchodě. Výborné umístění jednotlivců.
29. Ukázka policejních psů – 13.6.2014 na školní zahradě
30. Školní výlet – 19.6.-20.6. výlet do Nového Města n.M., pěšky Peklo, nocleh v
Jiráskově chatě, Dobrošov, Náchod. Poznávání památek a přírody, soutěže, úkoly, hry,
orientace v noci, překonávání překážek a strachu.

31. Planeta Země – 23.6.2014 Po stopách lidojedů – Indonésie,dokumentární film
v Polici n.M. s živými vstupy.
32. Muzeum papírových modelů – 23.6.2014 návštěva v Muzeu v Polici n.Metují.
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33. Vaření oběda, stavění vorů – 25.6.2014 praktický program pro děti spojený
s vařením oběda z donesených surovin, stavbou vorů z plastových lahví ukončený ukázkou
pevnosti a stability na místním potoce.
34. Antiolympiáda – 26.6.2014 netradiční sportovní soutěžení s vyhlášením vítězů
35. Slavnostní předání vysvědčení – 27.6.2014 předání vysvědčení, diplomů a ocenění
za soutěže a práci pro školu, společné rozloučení s páťáky ve škole i na OÚ s panem starostou
Václavem Tlapákem.

Soutěže vědomostní
Matematické soutěže
Pythagoriáda se konala pouze pro 5.ročníky. Do okresního kola postoupili: Mikuláš
Karpf a Jan Kovařík (oba z 5.r.)
Matematický klokan proběhl 21.3. 2014. Celorepublikové soutěže se zúčastnili
všichni naši žáci od 2. až do 5.ročníku.
Kategorie Cvrček (2.,3.r):
1.m. Kateřina Trojtlová

65 bodů

2.m. Tomáš Bihari

47 bodů

3.m. Bára Brátová

39 bodů

Kategorie Klokánek (4.,5.r.):
1.m. Mikuláš Karpf

96 bodů

2.m. Jan Kovařík

76 bodů

3.m. Vendula Berková

75 bodů

Všichni soutěžící obdrželi diplomy a ti nejlepší drobné dárky.
Genius logicus je mezinárodní matematická soutěž, které se zúčastnili J.Kovařík a
M.Karpf (5.r.). Oba žáci výborně obstáli v obou kolech, oba se umístili v první třetině
všech soutěžících z mnoha zemí.
Přírodovědná soutěž
27.5. - školní kolo soutěže v poznávání rostlin a živočichů .
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1. místo

Doubravka Čápová 4.r.

94 bodů

2. místo

Vítek Čáp 2.r.

86 bodů

3. místo

Barbora Hemensová 4.r.

78 bodů

Markéta Scholzová 3.r.

78 bodů

Sportovní soutěže
Atletické závody ŠD v Broumově
9.6.2014- okrskové kolo atletických soutěží ŠD na hřišti ZŠ Broumov Masarykova:
Soutěžící: Bára Brátová, Káťa Trojtlová, Honza Ther, Bára Hemensová, Kristýnka
Sirková, Vojta Riedl, Honza Kovařík, Vendulka Berková, Hanka Slezáková a Mikuláš
Karpf. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách (50m, skok daleký, hod kriketovým
míčkem, vytrvalostní běh). Naše výprava byla velice úspěšná. 10 vítězství, 21
diplomů, mnoho osobních rekordů a 8 postupujících žáků do okresního kola.
Atletické závody ŠD v Náchodě
16.6.2014 - okresní kolo v atletice Náchod. Reprezentovali nás : B.Brátová,
K.Sirková, B.Hemensová, V.Riedl, V.Berková,.H.Slezáková, J.Kovařík, M.Karpf. Naši
žáci si v silné konkurenci vedli velice dobře. O sedm medailí se postarali:
Bára Hemensová :

2.m. v běhu na 50 m - 8,08s, 2.m. v běhu na 500 m - 1:50,36,
3.m. ve skoku dalekém - 334 cm

Kristýna Sirková :

2.m. ve skoku dalekém - 345 cm

Hana Slezáková :

2.m. v hodu míčkem - 29,8 m

Jan Kovařík:

1.m. ve skoku dalekém -370 cm, 2.m. v hodu míčkem - 28,6 m
Dále se Honza umístil na 4.m.v běhu na 50 m.

Mikuláši Karpfovi utekly medailové pozice hned několikrát: získal 4.m. v běhu na
600 m, 4.m. ve skoku dalekém a 5.m. v běhu na 50 m.
Recitační soutěž
Školní kolo recitační soutěže proběhlo 21.2.2014. Nejlepší recitátoři byli nominováni do
okresního kola.
Dětská scéna - 5.3.2014 v Náchodě. Školu reprezentovali: Jan Kovařík, Valentina Geislerová.
Soutěž ve sběru léčivých rostlin
Nejlepšími sběrači byli: Vítek Čáp a Doubravka Čápová.
Účast ve výtvarných soutěžích
Výtvarná soutěž v rámci projektu "Jeden svět"
Memoriál J.Hejnyše - Muzeum papírových modelů. 1.cena za soutěž "Můj dům"
(výroba papírových modelů).
Soutěž v aranžování suchých květin - Pellyho domy.
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Kroužky, zájmové útvary
Šachový kroužek- vedl 1 hod.týdně pan Oldřich Hubka, kroužek byl ukončen koncem r.2013.
Paličkování- kroužek vedla ve dvou skupinách paní Eva Horáčková celkem 2 hod.týdně.
Angličtina hrou- kroužek vedla 1 hod.týdně Mgr.Lenka Karpfová v 1. a 2.ročníku.

Aktivity školy
Zapojení do projektu Školní mléko – vedení žáků k zdravé výživě, distribuce dotovaných
mléčných výrobků od fi Laktea na základě evidence a objednávek 1x měsíčně.
Zapojení do projektu Ovoce do škol – vedení žáků ke zdravé výživě, distribuce dodávaného
ovoce nebo zeleniny pro žáky 2x měsíčně.
Klub mladých čtenářů – podpora aktivního čtení a čtenářských dovedností, zajišťování
objednávek knih u Albatrosu a MF.
Sběr léčivých rostlin – motivování žáků ke sběru, vyhodnocení v závěru školního roku.
Třídění odpadů – osvěta v oblasti recyklace odpadů, vedení žáků k třídění a úklidu odpadků
Recyklohraní – naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní. Jedná se o školní recyklační
program pod záštitou MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti řízení a
recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií umožnit jim
osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Ve školním roce 2013/14 byly odvezeny boxy s použitými bateriemi a elektrozařízením. Žáci
zároveň plnili různé úkoly za body, které byly vyměněny za zajímavé ceny.
Termíny:
05. 11. 2013 Inventura- zpracování úkolů a dotazníků, zisk 250 bodů
12. 11. 2013 sběr 25 kg baterií
30. 05. 2014 sběr 22 kg elektrozařízení
04. 06. 2014 nákup dárků (propisky, lupy, zvýrazňovače)
Aktivní škola 2013/14 - získané ocenění portálem Proškoly.cz.

5. ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY
Školní družinu navštěvovalo 26 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, kuchyňský kout pro kroužek
vaření, i otevřený prostor pro hry. Při zájmových aktivitách jsme využívali i další prostory
školy, školní zahradu, fotbalové hřiště a v zimě kluziště. Při vycházkách a hrách v přírodě
jsme využívali blízkosti lesa, luk a skal.
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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 6 zájmových kroužků, z toho dva organizovala ZŠ. Z
příspěvků vybíraných na ŠD je oddělení vybavováno pomůckami a výtvarným
materiálem.
Tento rok společně se ZŠ ve ŠD probíhal celoroční projekt Pod pirátskou vlajkou.Ve
školní družině nás celým rokem provázela kniha Boj o ostrov od spisovatele Arthura
Ransomeho. Podle příběhů z knihy byly připraveny různé úkoly, hry a dovednosti. Hra
byla zaměřena na všeobecný rozvoj žáka, sportovní zdatnost, zručnost, literární tvorbu a
výtvarné aktivity. Každý měsíc jsme se vypravili na jiný objevný ostrov, kde na nás čekaly
různé zajímavosti s námořní tématikou a s úkoly. Za zvládnuté dovednosti naši piráti
získávali nálepky se symboly. Na konci měsíce nás vždy čekalo vyhodnocení
nejzdatnějšího piráta.
Více na stránkách ZŠ „fotogalerie“.
Zájmové činnosti školní družiny
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.
V zimním období jsme sáňkovali, vyvrcholením kroužku byla účast na soutěžích ŠD 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.
Pokusohraní – vyzkoušeli jsme si jednoduché pokusy.
Paličkování, šachy - organizace ZŠ
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Realizované akce ŠD
27. 09.
Soutěž v aranžování suchých rostlin, Police nad Metují - návštěva výstavy a
prohlídka i našich vystavených výrobků
18. 10.
Větrný výlet do Pěkova - pouštění draků
20. 11.
Fimo – dílna pro rodiče a děti
01. 12.
Rozsvícení vánočního stromu
10. 12.
Den otevřených dveří
13. 12.
Výstava loutek Jarmily Haldové v Polici nad Metují
18. 12.
Vánoční dílna pro předškoláky
19. 12.
Vánoční večerní putování ke krmelci
20. 12.
Vánoční interní besídka
05. 02.
Zápis do 1.třídy
14. 02.
Valentýnská šipkovaná
28. 02.
Mini ZOO Police nad Metují
06. 03.
Zdravověda – ukázky a beseda
07. 03.
Pirátský karneval ve ŠD - odpoledne plné soutěží a tance v maskách
04.04
Noc s Andersenem- spaní ve ŠD
07. 04.
Vynášení Moreny-akce se ZŠ
11. 04.
Velikonoční výstava v Pellyho domech v Polici nad Metují - účast v soutěži
15. 04.
Velikonoční dílna s předškoláky - pečení jidášů,společně se ZŠ
25. 04.
Den Země – úklid v okolí školy
30. 04.
Čarodějnice – odpoledne plné her a zábavy
02. 05.
Výlet Broumov – klášter, PLAY výstava
06. 05.
Jak se dělá sýr – dílna pro rodiče
15. 05.
Vládce nebes – soutěž s časopisem ABC
24. 05.
Velká Zahradní slavnost
27. 05.
Přírodovědná soutěž - společně se ZŠ
30. 05.
Den dětí
02. 06.
Den řemesel v klášteře v Polici nad Metují – ukázky rukodělných řemesel
našich žáků
06. - 07.06 Tajný výlet pro žáky 5.ročníku
09. 06.
Atletika ŠD – Broumov
11. 06.
Turistické značení - beseda
16. 06.
Atletika ŠD - Náchod
19.-20.06 Školní výlet,společně se ZŠ
26. 06.
Vyhodnocení celoroční hry Pod pirátskou vlajkou

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
17

6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Děti měly mezi sebou celkově dobré vztahy, litovali jsme jen odstěhování dvou žáků a
později přechod dalšího žáka na jinou školu.
K dobrým vztahům mezi dětmi napomohly společné akce, jako je úvodní seznamovací výlet,
sezonní kulturní akce pořádané ve spolupráci s obcí, spaní ve škole při Noci s Andersenem či
dvoudenní školní výlet, při kterých se děti poznávají v jiných situacích a navazují nová
kamarádství.
V rámci vyučování se děti seznámily se zásadami zdravého životního stylu, s nebezpečím
spojeným s návykovými látkami, s ochranou životního prostředí, s kulturními odlišnostmi
jiných národů. Byly poučeny o zásadách bezpečnosti, ve škole, doma, v přírodě i v
dopravních situacích.
Speciální akce, které škola tento rok uspořádala, byly: přednáška s ukázkami o poskytování
první pomoci, beseda s Policií ČR na téma bezpečnost chodce a cyklisty, promítání o
nebezpečích internetu a používání mobilních telefonů, účast na projekcích Jeden svět
zaměřených na téma dětské práce, lidí bez domova a problémů neslyšících a jarní úklid v
okolí školy.
V každodenním životě školy jsme ve třídách neřešili žádný závažný kázeňský problém,
nevhodné chování dvou ze starších žáků bylo řešeno domluvou, případně napomenutím
třídního učitele.

7. SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BUKOVICE
Na plenárním zasedání Sdružení rodičů při ZŠ Bukovice dne se sešel výbor v tomto
složení:
předseda:

Jan Trojtl

pokladník:

Markéta Onderčová

členové:

Pavel Slezák
Kateřina Trojtlová

Na programu zasedání byl stav financí, 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 a výdaje na školní rok.
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8. ŠKOLSKÁ RADA
Školská rada pracovala ve stejném složení jako vloni: za rodiče paní Kateřina Berková, za ZŠ
Pavlína Kollertová a za zřizovatele p. Helena Geislerová. Předsedkyní školské rady byla paní
Kateřina Berková.
V tomto školním roce se školská rada sešla dvakrát: v září 22.10. 2013 a 8. 4. 2014.
Byly projednány připomínky, návrhy rodičů, školy a obce. Zápisy ze zasedání školské rady
jsou k dispozici na webových stránkách školy.
Pro všechny příznivce naší školy uspořádala ZŠ, MŠ a obec Bukovice Den otevřených dveří
a Velkou zahradní slavnost.
Zapsala Pavlína Kollertová

Přehled akcí
02. 09. - slavnostní zahájení školního roku u bukovické zvonice
06. 09. – výlet na Hvězdu
23. 09. – výuka na dopravním hřišti v Náchodě
09.10. – divadlo Příběhy včelích medvídků
11.11. – Lampionový průvod
01.12. – Rozsvícení vánočního stromu
05. 12. – Mikulášská nadílka
10. 12. – Den otevřených dveří - beseda s pamětníky
20. 12. – Vánoční besídka
30. 01. – 03.04. Plavecký výcvik
05. 02. – Přednáška o odpadech
05. 02. – zápis dětí do 1. třídy
18.02. - Přednáška dravci
21. 02. – Recitační soutěž
24. 02. – Mobilománie
25. 02. – Beseda v knihovně
07. 03. – Karneval
18. 03. – Pythagoriáda
21. 03. – Matematický klokan
24. 03. – O Palečkovi (divadelní představení p.Peřiny)
26. 03. – Jeden svět
04. 04. – Noc s Andersenem
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11. 04. – Den s cizincem
25. 04. – Den Země
02. 05. – Výlet Play Broumovsko, program u Benediktínů
14. 05. – Dopravní hřiště Náchod
23. 05. – Květinová zahradní slavnost
27. 05. – Přírodovědná soutěž
30. 05. – Den dětí
05. 06. – Přednáška Policie ČR
09. 06. – Atletika Broumov
16. 06. - Atletika Náchod
19. 06. – 20. 06. školní výlet Nové Město-Peklo-Jiráskova chata- Dobrošov- Náchod

23. 06. – Planeta Země: Po stopách lidojedů, Muzeum papírových modelů police n.M.
25. 06. – stavění vorů
26. 06. – Antiolympiáda
27. 06. – slavnostní zakončení školního roku
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10. REVIZE, KONTROLY
30.08. 2013 – revize plynového zařízení
16.04. 2014 – provozní revize tlakové nádoby, ČENES, RT Ing. Brát Milan
24.04. 2014 - tlaková nádoba expanzomat, provozní revize, zkouška těsnosti, J.Drobný
21.05. 2014 - revize el. spotřebičů, protokol o funkční zkoušce a měření, Rudolf Švorčík
30.08. 2013 - revize plynového zařízení, Petr Syrovátko
06.10. 2014 – kontrola hasicích přístrojů, RT Jiří Novotný
09. 04. 2014 – kontrola PO celého objektu, firma Hasiči Nové Město n. M., Jiří Bejr
09. 04. 2014 – prověrky BOZP – firma Hasiči Nové Město n. Metují
02. 09. 2014 – kontrola spalinových cest, Ing. Matěj Brát
03.03.2014 - kontrola a revize herních prvků na školní zahradě
14. 10. 2013 – revize tělocvičného nářadí
16.04. 2013 - školení obsluhy tlakových nádob
16.04. 2013 - revize tlakové nádoby, Jaroslav Drobný
12.04. 2014 - kontrola regálů
20.04. 2012 – revize hromosvodů
Agendu spojenou s problematikou požární ochrany a bezpečnosti je smluvně sjednaná
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.
Na škole proběhly ve šk.roce 2013/14 tyto kontroly:
09. 10. 2013 – finanční kontrola, OÚ Bukovice, Helena Pohlová. Při kontrole nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
22.04.-22.04.2014 -kontrola ČŠI: kontrola dodržování ustanovení školského zákona a
veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu. Podle kontrolního
zjištění nebyly zjištěny nedostatky a bylo postupováno v souladu s předpisy u všech
kontrolovaných oblastí: vydání ŠVP, školního řádu, použití finančních prostředků a
hospodaření s fin. prostředky ze SR,

vnitřní kontrolní systém. Správně byly stanoveny

rozsahy přímé ped.práce. Zařazení jedné zaměstnankyně neodpovídalo platové třídě. Chyba
byla opravena na místě.
Inspekční zpráva zaměřená na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání je k nahlédnutí v ředitelně školy, či na OÚ Bukovice.
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10. Zpráva o hospodaření za rok 2013
Příspěvek od obce Bukovice činil na rok 2013 celkem 700 000 Kč.
Původní rozpočet byl v prosinci 2013 navýšen o částku 33 tis. Kč určenou na dorovnání
mezd, které byly z důvodu podlimitního počtu žáků (-1 žák) v měsíci lednu až srpnu 2013
nedostatečně kryty z dotací KHK.
Na opravy a udržování byla uvolněna částka 74 982 Kč ( z toho 54 225 Kč na plánované
malování a 20 757 Kč na revize tl.nádob, sportovního nářadí, plyn.zaříz., elektrorevize,
revize has.přístr., instalační práce a opravy).
Přes zvyšující se ceny energií se celkové náklady na energie nezvýšily, značná úspora byla
v platbách za plyn díky pomalému nástupu zimy. Na úsporách ve spotřebě plynu se také již
projevilo zateplení školy, které se realizovalo o letních prázdninách r.2013. Z celkové částky
298 tis.Kč tvořila cena za spotřebu vody 32 tis, za elektřinu 133 tis, za vytápění tělocvičny
tis.Kč, za plyn 156 tis.Kč.
Spotřeba materiálu (režie, majetek, kancelářské potřeby, literatura, časopisy, úklidové
prostředky, učební pomůcky, hry, metodické pomůcky, ochranné pomůcky) kromě jídelny
činila 88 tis.Kč, což je částka nižší než byla v r. 2012 (104 tis.Kč).
Z větších položek: pořízení nerez regálu 25 tis. a chladničky Romo 7 tis. do ŠJ, PC 13 tis.Kč
do MŠ, pořízení závěsů do ŠD 6 tis.Kč.
Náklady na služby v r. 2013 byly vyšší než v r. 2012 (174 tis) a tvořily částku 231 tis.Kč.
Vyšší náklady byly způsobeny vyšší částkou uhrazenou na malování interiéru školy, instalací
termohlavic a zaúčtováním částky za vytápění sokolovny do služeb. Za opravy a udržování
bylo uhrazeno 75 tis., za cestovné 3 tis., za praní prádla 7 tis., za telefony 22 tis., poštovné 2
tis., bankovní oplatky 7 tis., odvoz odpadu 2 tis., software práce 7 tis., školení 4 tis., ostatní
služby 92 tis. (zpracování mezd, vedení účetnictví, nepřímé náklady plavání,služby PO + BP,
podíl na vytápění sokolovny 8 tis., aj.). Za ostatní služby celkem se zaplatilo 153 tis. Kč.
K dalším nákladům patřilo i pojištění školy (4 tis.Kč) a technické zhodnocení 23 tis.Kč (
instalace termohlavic).
Z příspěvků obce na mzdy bylo díky úsporným opatřením vyčerpáno pouze 10 tis. Kč na
OON (kroužky, reedukace).
Výnosy školy z prodeje služeb-školné byly vyšší než v r. 2012 a činily 75 tis.Kč.
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Výsledek hospodaření školy v hlavní činnosti byl hospodářský zisk ve výši 127 tis.Kč. Tento
celkový výsledek byl dosažen nejen díky výrazným úsporám za energie a spotřebu materiálu,
ale i díky výnosům školy za hrazení školného. Dalším faktorem je nižší čerpání původně
předpokládané částky na opravy a udržování a dodatečné dorovnání částky za podlimitní
počty žáků.
Rozdělení částky ze zisku: 33 000 Kč do fondu odměn (určené k pokrytí mezd v roce 2013),
částka 94 250,41 do rezervního fondu.
V doplňkové činnosti byl výsledkem hospodaření zisk ve výši 6 979 Kč, který byl převeden
do rezervního fondu.

Porovnání:

rok 2011

rok 2012

rok 2013

spotřeba materiálu
(kromě jídelny)
spotřeba materiál jídelna
spotřeba energie
z toho:
voda
el.energie
plyn

109 619

103 792

88 233

258 626
286 102

326 190
333 633

328 233
298 355

30 235
130 154
125 712

34 654
115 503
174 476

31 808
132 695
156 456

služby
z toho
opravy a udržování
cestovné
ostatní služby

184 469

174 446

231 416

45 739
2 753
135 977

33 684
6 748
133 709

74 982
3 411
153 023

mzdové náklady
z toho
hl.činnost
OON
Zákonné soc.pojištění
Ostatní náklady

4 400

36 128

9 590

4 400

31 408
4 720
10 679

9 590

náklady

27 382

výnosy
výnosy-školné

49 898

68 180

75 286

výnosy-jídelna

260 961

319 577

334 472

příspěvek od obce

500 000

716 280

733 000

hospodářský výsledek hl.č.
( ztráta - / zisk +)
hospodářský výsledek dopl.

- 23 428

+ 88 524

+ 127 250

+15 615

+ 6 673

6 979
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Rezervní fond
stav k 31.12.2012
stav k 31.12.2013

45 tis.
80 tis.

Fond odměn
stav k 31.12.2012
stav k 31.12.2013

7 tis.
67 tis.

FKSP
stav k 31.12.2012
stav k 31.12.2013

16 tis.
18 tis.

Dotace EU byla v r. 2013 dočerpána.
částka celkem
405 781
čerpání r. 2011
220 246
čerpání r. 2012
85 947
čerpání r.2013
99 588
Dne: 12.2.2014

Zpracovala: Mgr.Irena Dobiasová

V Bukovici dne 28. 9. 2014

vypracovala: Mgr.Irena Dobiasová

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Výroční zpráva byla dne .23.10.2014 předložena školské radě ke schválení.
Pavlína Kollertová
Helena Geislerová
Jana Jansová
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Zpráva o činnosti MŠ Bukovice ve školním roce 2013-2014
Školní rok 2013-14 začal v pondělí 2. září 2013. Personální složení se nezměnilo: ved.
učitelka Bc. Lenka Svatoňová, učitelky Hana Dziuba a Kateřina Landová, o úklid se nám
starala i nadále p. Ludmila Klímová.
Během šk. roku nastoupilo 5 nových dětí, které doplnily kapacitu na celkový počet 36.
Předškoláků bylo 8, a tak předškolní třídu doplnily dvě věkově nejstarší děti na 10.
V září probíhalo jako vždy seznamování se s kolektivem dětí a dospělých a tento
šk.rok byl motivován čtyřmi živly, což byl: Vítr, Voda, Vzduch a Oheň. Pomocí nich jsme s
dětmi poznávali hlavně přírodu, dále tradice, zvyky a veškerý společenský život kolem nás. I
letos jsme pořádali akce pro děti i rodiče: exkurze, výlety, schůzku SRPŠ, chodili jsme na
výstavy, navštívili polickou knihovnu, muzea atd. Od září jsme s dětmi také 1x měsíčně
navštěvovali Solnou jeskyňku v Broumově. V polovině září jsme zahájili pravidelné dílny s
rodiči a zahráli si jako vždy Šipkovanou s úkoly. Konce měsíce jsme se zúčastnili Podzimní
výstavy v Polici nad Metují nejen jako diváci, ale i jako vystavovatelé.
Praxi od 9. 9. 2013 u nás vykonávala studentka 4. roč. SOŠ evangelické Kristýna Zemanová.
V říjnu 17. 10. 2013 jsme spolu s MŠ Česká Metuje vyrazili na Výlet za pohádkou do
Nového Města nad Metují. Pohádka byla na zámku a moc se nám líbila. Dne 24. 10. k nám
přijela na vyšetření řeči logopedka Mgr. Yveta Nemešová a následnou péči 1x měsíčně
zajišťovala logop. asistentka p. Jana Cvikýřová. Navštívili jsme také autodílnu panů Bihariho
a Ducháče v Polici n.M.
Listopad nám přinesl novou akci Martinský lampionový průvod s přivítáním sv.
Martina na bílém koni. Doufáme, že se nám podaří tuto akci zopakovat i v dalších letech.
Předškoláci navštívili také Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují, kde si vyrobili
obrázky. Touto dobou jsme už společně nacvičovali program k rozsvícení ván. stromu v obci,
který se uskutečnil v neděli 1. 12. 2013.
Ve čtvrtek 5. 12. 2013 ráno přijel pan fotograf Hurdálek a potom již tradičně přišel
Mikuláš, čert a anděl, kteří zjišťovali, zda byly děti celý rok hodné. 10. 12. 2013 jsme
pořádali celoškolní Den otevřených dveří k 120. výročí založení zdejší školy. Během dne nás
v MŠ navštívilo několik bývalých pracovníků a pamětníků. Děti si před Vánocemi upekly
cukroví a 17. 12. jsme pozvali rodiče a další příbuzné na vánoční besídku s názvem: Čekání
na Ježíška. Těsně před vánočními prázdninami jsme si ještě společně s rodiči vyrobili vánoční
dekoraci a vánoční nadílka uzavřela rok 2013.
Po novoročních svátcích jsme se opět sešli v MŠ 6. 1. 2014. V druhé polovině měsíce
jsme se tentokrát s mladšími dětmi vypravili do polického Muzea papírových modelů na hru
BINGO. Děti se ji naučily hrát a samy si vyrobily hrací karty. Poté jsme se věnovali
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přípravám hlavně předškolních dětí k Zápisu do 1. třídy. Ve čtvrtek 30. 1. 2014 předškoláci
zahájili plavecký výcvik v náchodské Plavecké škole (9 lekcí), který končil 14. 4. 2014. V
únoru proběhl již zmíněný Zápis do 1. tř., kde bylo přijato 7 dětí, jedno dostalo OŠD. Konce
února u nás v MŠ proběhl každoroční karneval, tentokrát na téma: Vodní říše.
V březnu nás navštívil pan Peřina s pohádkou O Palečkovi, předškoláci se vydali na
exkurzi Čističky odpadních vod ve Velkých Petrovicích a na konci března jsme opět zavítali
do polické knihovny. K březnovým pohádkám ještě patřil Den s Andersenem, který se
celosvětově konal 4. 4. 2013. I k nám přišlo několik rodičů číst pohádky.
Duben byl hned od počátku nabitý velikonočními přípravami, vynesli jsme se
školáky Morenu, vyrobili dekorace na velikonoční výstavu do Pellyho domů v Polici n. M. A
pak už jsme se těšili na samotné velikonoční svátky. Dne 30. 4. 2014 se u nás na školní
zahradě jako každoročně slétli čarodějnice a čarodějové na svou „konferenci.“
Květen byl ve znamení Svátku maminek, pro které se děti naučily pásmo básniček a
písniček a vlastnoručně vyrobily malé dárečky. Předškoláci šli 14. 5. 2014 potěšit svým
vystoupením také babičky do Domova pro seniory v Polici n. M. Všichni jsme se potom
připravovali na Velkou zahradní květinovou slavnost, na které nám zahrála opět kapela
Kamarádi osady 5. Letos se nám vydařilo i počasí, a tak se na naší zahradě sešla skoro celá
vesnice i mnoho dalších. Ve středu 28. 5. 2014 proběhl u nás v MŠ Zápis dětí na školní rok
2014/15. Ke Dni dětí jsme si zahráli hru Šipkovaná s hledáním úkolů a pokladu.
Červen je v naší MŠ vždy věnován bezpečnosti. Pozvali jsme si proto do školky
členy Policie ČR, kteří dětem připomenuli pravidla na silnicích a o bezpečném chování. Za
odměnu si děti prohlédly policejní auto a vybavení policistů. Také jsme poznali práci
policejního psa s jeho pánem psovodem. Bylo to velmi zajímavé. Ve středu 11. 6. 2014 jsme
vyjeli na školkový výlet do nedalekého Broumova. Navštívili jsme benediktýnský klášter, kde
nás provázel loupežník Lotrando a potom interaktivní výstavu PLAY Broumovsko. Moc se
nám tam líbilo. Na konci června 27. 6. 2014 se vždy loučíme s předškoláky a tentokrát se s
dětmi přišli rozloučit i rodiče. Vzpomínali jsme na uplynulé roky strávené ve školce. Všem
jsme popřáli hodně úspěchů v základní škole. Na úplný závěr pro nás připravili tátové hasiči
p. Pfeifer a p. Kaufman překvapení na Ostaši. Ve čtvrtek 26.6.2014 jsme hned po svačině
vyrazili podle šipek a úkolů směrem na Ostaš. Tam už na děti čekal kůň s p. Pfeiferem, který
trpělivě celé dopoledne vozil děti a p. Kaufman zase spouštěl děti v lanové sedačce. Byl to
krásný den!
V prázdninových měsících v červenci a srpnu jsme v MŠ nechali zrekonstruovat
vnitřní dveře novými nátěry. Od 14. 7. do 17. 8. 2014 byla MŠ uzavřena a čerpána dovolená.
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