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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
1.1.

Název, adresa, právní forma, identifikační číslo¨
Základní škola a Mateřská škola, Bukovice, okres Náchod,

Název:

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
jsou žákům poskytovány úlevy v jednotlivých předmětech nebo kompenzační
pomůcky. Žákům, kteří mají problémy s výslovností, je nabídnuta logopedická péče.
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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 1.9.2015 jednotřídní školou s kapacitou 26 dětí. Školu
navštěvují děti zpravidla od 3 do 6 let. Mateřská škola využívá ke své činnosti
stávající prostory v přízemí objektu.
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. V současné
době se školní zahrada rekonstruuje.
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 2015/16 celkem 12 zaměstnanců: 4
učitelky v ZŠ (z toho 1 na dohodu o PČ – 6 hod.týdně, 1 ve ŠD na dohodu o PČ), 2
učitelky v MŠ, 2 uklízečky (z toho jedna na částečný úvazek 0,6), 2 kuchařky (z toho
0,6 úvazku vedoucí školní jídelny).
Základní škola
V základní škole pracují 2 učitelky s VŠ vzděláním pedagogického směru (z nichž jedna
si rozšiřuje kvalifikaci pro 1.st.ZŠ), 1 kvalifikovaná učitelka na část.úvazek, 1 učitelka na
část.úvazek se SŠ vzděláním, 1 vychovatelka se SŠ vzděláním pedagogického směru, 1
vychovatelka na část.úvazek se SŠ vzděláním, která dle potřeby zastupovala jako učitelka
v MŠ. 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:

Lada Sirková (uklízečka)

Třída

Třídní učitelka

Ostatní vyučující

I.

Mgr. Lenka Karpfová

P. Kollertová

II.

Mgr.Irena Dobiasová

L.Karpfová, L. Brátová,
P. Kollertová

Školní družina
Vychovatelka:

Pavlína Kollertová
Helena Geislerová (dohoda o PČ)

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

Bc.Lenka Svatoňová
Hana Dziuba

Školní jídelna
Vedoucí ŠJ:
Kuchařka:
1.7.

Ing. Světlana Ulrichová (0,6 úvazku)
Barbora Hrábková, Ing. Světlana Ulrichová (0,4 úvazku)

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Ve školním roce 2015/16 absolvovaly učitelky ZŠ a MŠ tyto vzdělávací programy a
školení:
Dobiasová -26.8.2015 porada ředitelů
- 7.10.2015 vzděl.program Cvičení k propojení mozkových hemisfér (ŠZ DVPP)
Karpfová – studium programu CŽV Učitelství pro 1.stupeň PF UK Praha (rozšiřující
doplňující odborná kvalifikace)
- 16.1.2016 Psychomotorika ( Podkrkonošská župa Jiráskova)
- 14.6.2016 seminář Zdravá 5 (nadační fond Albert)
Dziuba - 31.3.2016 vzděl.program Taneční pohybová výchova (ŠZ DVPP)
Kollertová - 17.9.-23.9.2015 vzděl.program Dramatická výchova ve škole ( Sdružení pro
tvořivou dramatiku)
- X.2014- I.2016 třísemestrální kurz Dramatická výchova pro současnou školu
(Sdružení pro tvořivou dramatiku)
- 16.1.2016 Psychomotorika ( Podkrkonošská župa Jiráskova)
Svatoňová - 24.11.2015 vzděl.program Dítě v MŠ před třetím rokem věku (ŠZ DVPP)
- 5.5.2016 Základní principy při aktualizaci ŠVP v MŠ
1.8.

Rozdělení žáků podle místa bydliště

Bukovice
Police nad Metují
Pěkov
Hlavňov
Bělý
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11
9
7
3
1

1.9.

Rozdělení žáků podle ročníků a tříd k 1.9.2015

Celkem 31 žák:

1. 16 žáků
( 8 dívek, 8 chlapců)
2. 6 žáků (2 dívky, 4 chlapci)
3. 1 žákyně
4. 8 žáků (4 dívky, 4 chlapci)
5. 0 žáků
V tomto školním roce nestudoval v ZŠ Bukovice žádný žák 5.ročníku.
Rozdělení žáků do tříd
I. třída:

1. roč. ( 16 žáků)
celkem 16 žáků
II. třída:
2. roč. (6 žáků)
3. roč. (1 žákyně)
4. roč. (8 žáků)
celkem 15 žáků
Školní družina:
1 oddělení - celkem 30 žáků

1.10.

Organizace školního roku 2015/2016

1.9.2015
4.9.2015
15.9.2015
21.9.2016
22.9.2015
30.9.2015
7.10.2015
říjen 2015
29.10.-30.10.
11.11.2015
15.11.2015
16.11.2015
24.11.2016
26.11.2016
29.11.2015
4.12.2015
7.12.2015
10.12.2015
22.12.2015
23.12.-3.1.2016
26.1.2016
27.1.2016
28.1.2016
29.1.2016
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Slavnostní zahájení školního roku
Seznamovací výlet okolo Ostaše
Třídní schůzky, volby do ŠR, Plenární zasedání SRPŠ
Ředitelské volno
Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti v Náchodě
Jak dělám kreslený film (beseda s J.Nyklem)
Požární cvičení pro ZŠ i MŠ ve spolupráci s HZS Náchod stanice Velké
Poříčí a SDH Bukovice
Konzultace pro rodiče
Podzimní prázdniny
S lampiony za Martinem
Vystoupení žáků na setkání seniorů OÚ Bukovice
Exkurze do Hvězdárny a planetária v HK do Archeoparku Všestary
Pedagogická rada k 1.čtvrtletí
Třídní schůzky
Rozsvěcení vánočního stromu
Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ
Kejklíř Pet
Besídka žáků (cirkusové pásmo)
Vánoční nadílka ve škole
Vánoční prázdniny
Pedagogická rada, klasifikační porada k 1.pololetí
Knihovnická lekce v knihovně v Polici nad Metují
Ukončení 1.pololetí
Pololetní prázdniny

04.2.2016
05.2.2016
08.2.-12.2.2016
18.2.-21.4.2016
26.2.2016
03.3.2016
11.3.2016
16.3.2016
18.3.2016
24.3.-28.3.2016
1.4.2016
6.4.2016
12.4.2016
14.4.2016
22.4.2016
27.4.2016
2.5.2016
11.5.2016
13.5.2016
20.5.2016
25.5.2016
26.5.2016
1.6.2016
6.6.2016
15.6.2016
16.6.-17.6.2016
24.6.2016
28.6.2016
29.6.2016
od 21.5.2016
27.6.2016
30.6.2016
1.7.-31.8.2016

Zápis předškoláků do 1.ročníku
Karneval
Jarní prázdniny
Plavecký výcvik
Recitační soutěž
Vybíjená ŠD Broumov -okrskové kolo
Vynášení Moreny
Dětská scéna (soutěž v recitaci)
Matematický klokan
Velikonoční prázdniny
Noc s Andersenem
Jeden svět
Pedagogická rada ke 3.čtvrtletí
Třídní schůzky
Den Země (exkurze do Scriptoria v Broumově)
Copak čápy asi trápí (divadlo Matýsek)
Veselá kapela (hudební pásmo)
Projekt Karel IV.
Výuka na dopravním hřišti v Náchodě
Zahradní slavnost
Přírodovědná soutěž
Mladý zahrádkář-Česká Skalice
Dětský den
Soutěž v atletice Broumov
Běh pod Křížovým vrchem v Adršpachu
Školní výlet - Křinice
Atletika Náchod
Vaření na Ostaši
Sportovní den
Konzultace pro rodiče
Pedagogická rada, klasifikační porada ke 2.pololetí
Ukončení 2.pololetí, slavnostní předávání vysvědčení
Hlavní prázdniny

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 – 12:15 h
Provoz školní družiny:
06:30 – 07:30 h
11:10 – 15:00 h
Provoz mateřské školy:
06:30 – 15:30 h
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1.11. Učební plány
1. Školní vzdělávací program „Náš svět“

UČEBNÍ PLÁN

ZŠ Bukovice, školní rok 2015/16
Vzdělávací
oblasti

Vzdělávací obory

Český jazyk a
Jazyk a
liter.
jazyková
komunikace
Anglický jazyk
Matematika a její aplikace
Informační a kom. 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

Zájmové útvary:

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.

8Kr 9Do 8Do 7 Do

7

3Kr 3 Kr
4Kr 5Do 5Do 5 Kr

3
5
1

2Kr

2Br

3Br

1Kr

1Kr

1Kr

2Br
2Br
1Kr

1Ko

1Ko

1Ko

2Ko

2

2Kr 2Do 2Do 2Do

2

1Ko

1Ko

1Ko

1Ko

1

1Ko
20
1822

1Ko
22
1822

1Ko
25
2226
118

25
2226

26
2226

paličkování, 1 h/týd., Eva Horáčková
sportovní, 1 h/týd. Pavlína Kollertová (ve ŠD)
Pokusohraní, 1 h/týd. Pavlína Kollertová (ve ŠD)
Kuchtík, 1,5 h/týd. Pavlína Kollertová (ve ŠD)

Kurz plavání: od 18.2. do 21. 4. 2016 - 10 lekcí pro žáky všech ročníků v bazénu v Náchodě.
Kurz byl ukončen závěrečnými závody a předáním „mokrého vysvědčení“.
Dopravní. výchova: výuka dopravní výchovy se konala pro 3. a 4.ročník. Všech 9 žáků
absolvovalo výuku a testy na dopravním hřišti v Náchodě a získalo průkaz cyklisty.
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5.

2
2
1

2. PŘIJÍMÁNÍ A ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ
Ve školním roce 2015 / 2016 nastoupilo do 1. ročníku 16 žáků.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jakub Bitvar
Kryštof Brát
Štěpánka Čápová
Aneta Geislerová
Vít Hanuš
Oldřich Hornych
Veronika Karpfová
Žofie Karpfová

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Václav Maixner
Antonín Matěna
Marie Františka Musilová
Natálie Pfeiferová
Jakub Stuchlík
Kateřina Suchá
Dominik Šrytr
Adéla Therová

Změny
Během školního roku 2015/16 žádní žáci neodešli, nepřestoupili na jinou školu, ani
neukončili vzdělávání na naší škole.
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro šk.r.2016/17
Zápis proběhl 22.1. 2016. K zápisu se dostavilo a bylo přijato 10 dětí. V průběhu
prázdnin byla přijata jedna žákyně s trvalým pobytem v ČR, která žije ve Velké Británii.
Zápis dětí do mateřské školy
Zápis dětí do MŠ na školní rok 2015/16 proběhl 24.-25. 5. 2016. Přijato bylo
k 1.9.2016 celkem 7 dětí.
Integrovaní žáci
Dva žáci (ze 4.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.
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3. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Průměr v jednotlivých předmětech v 1. a 2. pololetí
Předmět

Ročník
1.

2.

3.

4.

5.

Čj a literatura

1,0

1,1

1,3

1,2

1,0

1,0

2,0

2,0

Angličtina

-

-

-

-

1,0

1,0

1,6

2,0

Prvouka

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

-

-

Vlastivěda

-

-

-

-

-

-

1,8

2,1

Matematika

1,0

1,1

1,0

1,2

1,0

1,0

1,6

1,5

Přírodověda

-

-

-

-

-

-

2,1

2,0

Hudební výchova

1,0

1,0

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

Pracovní výchova

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Dramatická výchova

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

-

-

Tělesná výchova

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Práce na počítači

-

-

-

-

-

-

-

-

Celkový průměr

1,0

1,0

1,0

1,1

1,0

1,0

1,5

1,7

-

Zameškané hodiny za 1. a 2. pololetí
Omluvené

292

440

96

277

40

5

141

227

Neomluvené

0

0

0

0

0

0

0

0

Průměr na žáka

18,3

27,5

16

46,2

40

5

17,6

28,4

V 1.pololetí prospělo 28 žáků s vyznamenáním, 3 žáci prospěli. Ve 2.pololetí prospělo
s vyznamenáním rovněž 28 žáků a 3 žáci prospěli.
Ve školním roce bylo uděleno 12 pochval třídního učitele především za svědomitou
školní práci, za reprezentaci školy ve sportu, v přírodovědných a matematických soutěžích. Ve
2. pololetí byly uděleny 2 pochvaly ředitelky školy. Jáchymu Binarovi za výbornou
reprezentaci školy ve sportu a Tomáši Biharimu za 1.místo v národní soutěži a 9.místo
v mezinárodní soutěži Genius logicus a výborné výsledky v matematických soutěžích. V
průběhu školního roku byla udělena jedna důtka třídní učitelky za podvodné jednání.
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4. PROJEKTY, AKCE, SOUTĚŽE A DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY
O prázdninách r.2015 byl ukončen projekt " Škola na dotek v Královéhradeckém kraji", díky
kterému škola pořídila 3 dotyková zařízení. Dále byly podány 2 žádosti o poskytnutí dotace z
dotačního fondu KHK. Jedné žádosti s názvem "Víme, co je pro nás dobré" bylo vyhověno.
Projekt směřuje k prevenci rizikového chování dětí, škola získala částku 17 tis.Kč.
Škola získala certifikát za projekt Račte vstoupit eTwinning Label. Dále získala díky
splněným požadovaným kritériím certifikát značky Rodiče vítáni.
Český olympijský výbor udělil ZŠ a MŠ Bukovice zlatý certifikát za aktivní účast v projektu
Sazka Olympijský víceboj, škola získala 100 bodů.
Na budově byla instalována ptačí budka on-line.
Ve školním roce 2015/16 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 – 1. 9. 2015. Setkání s rodiči a
představiteli obce u bukovické zvoničky. Přivítání nového školního roku a nových prvňáčků
starostou obce Ing.M.Šrůtkem.
2. Výlet okolo Ostaše – 4.9.2015 seznamovací výlet, hry na rozvoj spolupráce,
orientace v terénu, pohybové hry.
3. Výuka na dopravním hřišti – 22.9.2015, 13.5.2016 výuka dopravní výchova pro 3.
a 4.r. na dopravním hřišti v Náchodě
4. Jak dělám kreslený film – 30.9.2015 beseda s J. Nyklem
5. Požární cvičení – 7.10.2015 evakuace osob a požární cvičení pro ZŠ i MŠ
6. S lampiony za Martinem -11.11.2015. Organizace lampiónového průvodu se žáky
ZŠ i MŠ s rodiči, pásmo dobových písní, rozdání martinských rohlíčků. Přijel i Martin na
bílém koni.
7. Setkání seniorů Bukovice – 15.11.2015 literárně hudební pásmo, vystoupení našich
žáků.
8. Exkurze – 16.11.2015 Hvězdárna a planetárium v HK, Archeopark Všestary
9. Rozsvěcení vánočního stromu – 29.11.2015 zahájení adventu, pásmo koled (s MŠ)
10. Mikuláš ve škole –4.12.2015 mikulášská nadílka v ZŠ i MŠ, připomenutí tradice.
11. Besídka – 10.12.2015 cirkusové pásmo, představení našich žáků
12.Vánoční nadílka – 22.12.2015 připomenutí tradic a zvyků, vzájemné obdarování u
vánočního stromu.
13. Knihovnická lekce – 27.1.2016 návštěva knihovny v Polici nad Metují
14. Karneval – 5.2.2016 hry, tance a soutěže inspirované cirkusem
15. Plavecký výcvik – zdokonalování plaveckých dovedností na plaveckém kurzu
v Náchodě od 18.2. – 21.4.2016.
16. Recitační soutěž – 26.2.2016 přednes básní s důrazem na kultivovaný projev.
17. Vybíjená – 3.3.2016 okrskové kolo soutěže ve vybíjení ŠD.
18. Vynášení Moreny – 11.3.2016 připomenutí zvyků a tradic loučení se zimou,
průvod, pásmo lidových písní, vynášení Moreny (akce s MŠ)
19. Dětská scéna – 16.3.2016 okresní kolo recitační soutěže
20. Matematický klokan – 18.3.2016 mezinárodní soutěž pro 2.-5.ročník
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21. Noc s Andersenem – 1.4.2016 přenocování žáků ve škole spojené s předčítáním a
hrami
22. Jeden svět na školách – 6.4.2016 projekce dokumentárních filmů pro děti s lidskoprávní tematikou
23. Den Země - 22.4.2016 exkurze do Scriptoria v Broumově
24. Copak čápy asi trápí – 27.4.2016 představení divadla Matýsek
25. Veselá kapela – 2.5.2016 hudební pásmo : hudba v evropských zemích
26. Karel IV. – 11.5.2016 projektový den
27. Zahradní slavnost - 20.5.2016: Pásmo tanců a písní s doprovodem živé hudby,
čtvrtý ročník, organizace spolu s MŠ a obcí.
28. Přírodovědná soutěž - 25.5.2016 celoškolní soutěž v poznávání živočichů a rostlin
29. Mladý zahrádkář – 26.5.2016 – okresní soutěž v poznávání zahradních rostlin a
keřů (Česká Skalice)
30. Dětský den – 1.6.2015 netradiční výuka
31. Atletika Broumov – 6.6.2016 okrskové kolo atletické soutěže
32. Běh pod Křížovým vrchem- 16.6.2016 soutěž mezi žáky ZŠ Bukovice, ZŠ Suchý
důl, ZŠ Adršpach a ZŠ v Polsku
33. Školní výlet – 16.6.-17.6.2016 s přespáním v Křinicích (Broumovské stěny)
34. Atletika Náchod - 24.6.2016
35. Vaření na Ostaši – 28.6.2016
36. Sportovní den – 29.6.2016
37. Slavnostní předání vysvědčení – 30.6.2016 předání vysvědčení, diplomů a ocenění
za soutěže a práci pro školu, přítomný pan starosta Ing.Šrůtek

Soutěže vědomostní
Matematické soutěže
Matematický klokan proběhl 18.3.2016. Celorepublikové soutěže se zúčastnili
všichni naši žáci od 2. až do 5.ročníku. Největšího úspěchu dosáhla Kateřina Trojtlová se
svými 101 body.
Kategorie Cvrček (2.,3.r):
1.m. Kateřina Vacková
58 bodů
2.m. Patrik Kaufman
39 bodů
3.m. Jarmila Troutnarová
31 bodů
Kategorie Klokánek (4.,5.r.):
1.m. Kateřina Trojtlová
101 bodů
2.m. Tomáš Bihari
86 bodů
3.m. Bára Brátová
70 bodů
Všichni soutěžící obdrželi diplomy.
Genius logicus je mezinárodní matematická soutěž, které se zúčastnili žáci:
Kateřina Trojtlová, Tomáš Bihari, Jan Ther, Bára Brátová, Jarmila Troutnarová, Kateřina
Vacková a umístili se na předních místech v celorepublikovém měřítku i v porovnání v
mezinárodním měřítku. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhl Tomáš Bihari, který zvítězil v
národním srovnání a obsadil 9.místo v mezinárodním srovnání.
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Přírodovědná soutěž
27.5. - školní kolo soutěže v poznávání rostlin a živočichů
1. místo
2. místo
3. místo

Vítek Čáp 4.r.
Jan Ther 4.r.
Barbora Brátová 4.r.
Jarmila Troutnarová 3.r.

97 bodů
96 bodů
93 bodů
93 bodů

Mladý zahrádkář
27.5.2016 - okresní kolo v České Skalici, účast našich žáků: Jarmila Troutnarová (3.místo),
K.Trojtlová, B.Brátová, V.Čáp, K.Vacková.

Sportovní soutěže
Vybíjená školních družin v Broumově
3.3.2016 - naše družstvo se umístilo na 8.místě.
Atletické závody ŠD v Broumově
6.6.2016- okrskové kolo atletických soutěží ŠD na hřišti ZŠ Broumov Masarykova:
Soutěžící: Bára Brátová, Káťa Trojtlová, Kryštof Brát, Oldřich Hornych, Jáchym
Binar, Patrik Kaufman, Jiří Kutík, Jan Ther, Vítek Čáp. Soutěžilo se ve čtyřech
disciplínách (50m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, vytrvalostní běh).
Atletické závody ŠD v Náchodě
24.6.2016 -okresní kolo ŠD, postupující žáci: K. Brát, J. Binar, K. Trojtlová, B. Brátová

Recitační soutěž
Školní kolo recitační soutěže proběhlo 26.2.2016. Nejlepší recitátoři byli nominováni do
okresního kola.
Dětská scéna - 16.3.2016 v Náchodě. Školu reprezentovali: K. Gajdošíková, B. Brátová,
Vítek Čáp
Soutěž ve sběru léčivých rostlin
Nejlepším sběračem byl Vítek Čáp.

Účast ve výtvarných soutěžích: výtvarná soutěž v rámci projektu "Jeden svět",
Kouzlení s květinou, Velikonoční výstava

Kroužky, zájmové útvary
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. 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.
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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 V tomto školním roce jsme byli aktivní a úspěšní. Odevzdali jsme 50 kg
použitých baterií a 25 kg drobného elektroodpadu. V listopadu jsme splnili úkoly v projektu
„Kam s ní? Kdo to ví?“ Jednalo se zorganizování sběru baterií a pátrání po používání a
spotřebě baterií v domácnostech. Hledali jsme i místa v okolí, kde se dají použité baterie
odkládat. V dubnu žáci 2. ročníku pracovali na úkolech v projektu „V rámci bádání zahájíme
pátrání.“ Úkolem bylo navštívit školní kuchyni, seznámit se s jejím provozem a poznat práci
s velkými elektrospotřebiči. Po této exkurzi děti zpracovaly pracovní listy a vyluštily
osmisměrky. Za tyto aktivity jsme získali body, za které si děti v červnu vybraly dárky
z katalogu odměn. Dětem patří pochvala, protože se dohodly na hrách, které věnovaly do
školní družiny. Recyklohraní nás bavilo a těšíme se na nové výzvy.

5. ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY
Školní družinu navštěvovalo 30 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 počítačem, kuchyňský kout pro kroužek vaření i otevřený
prostor pro hry. Při zájmových aktivitách nám posloužily i další prostory školy, školní
zahrada, fotbalové hřiště. Při vycházkách a hrách v přírodě jsme využívali blízkosti lesa, luk a
skal.
Na začátku roku 2016 byl zřízen řemeslný stolek se svěrákem a nářadím.
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.
Tento rok probíhal společně se ZŠ ve ŠD celoroční projekt Račte vstoupit. V rámci projektu
Račte vstoupit vznikl v naší škole Cirkus Kulička. Promítal se do řady aktivit v rámci
vyučování, hlavní těžiště měl ale v práci školní družiny. Naším hlavním cílem bylo spojit
všechny děti i učitele školy ve smysluplném projektu. Projekt měl sloužit jako motivace,
scelující téma tohoto školního roku. Dále jsme věřili v navázání spolupráce s dalšími
partnerskými školami a v předávání nápadů či zkušeností. Důležitý pro nás byl i rozvoj
dovedností využívání moderních informačních technologií a s tím spojené předávání
zkušeností žákům. Během roku se cirkusové téma nejvíce odrazilo v pohybových aktivitách
dětí, ve výtvarné a dramatické tvorbě a v náplni zájmových kroužků Kuchtík a Pokusohraní.
Nečekaným rozšířením projektu byla spolupráce se Zdravotními klauny, pro které děti
uspořádaly sbírku. Vyvrcholením našich cirkusových aktivit bylo představení Cirkus Kulička
pro rodiče žáků a později i pro veřejnost.
Více na stránkách ZŠ „fotogalerie“.
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Zájmové činnosti
V kroužku Kuchtík se učili přípravě jednoduchých pokrmů motivovaných cirkusovou
tématikou (cirkusové dorty, adventní kalendáře, kouzelné klobouky, lektvary, atd.). Cirkusová
kouzla a triky si vyzkoušeli v kroužku Pokusohraní. Při sportovním odpoledni se žáci
pravidelným tréninkem a cvičením učili cirkusovým dovednostem. K zlepšení svých i
ostatních výkonů vedla snaha o překonání rekordů. Ve výtvarném a estetickém kroužku ve
školní družině jsme přidali práci s fotoaparátem, natáčení videí, tvoření rekvizit a kostýmů,
tvorbu her, luštěnek i křížovek. V průběhu roku jsme četli knihy s cirkusovou tematikou.
Realizované akce ŠD
03. 09. Šipkovaná a návštěva cirkusu Berousek s prohlídkou
25. 09. Soutěž v aranžování suchých rostlin, Police nad Metují - návštěva výstavy a
prohlídka i našich vystavených výrobků
23. 10. Větrný výlet do Pěkova - pouštění draků
24. 10. Dílna pro rodiče s dětmi - trička
27. 10. Halowen – vřezávání dýní
11. 11. sv. Martin- akce pro rodiče s dětmi
17. 11. Podzimní výlet do hvězdárny a archeoparku
29. 11. Rozsvícení vánočního stromu
01. 12. Dílna pro rodiče s dětmi - drátkování
10. 12. Besídka – Cirkus Kulička
21. 12. Vánoční sportování v tělocvičně a turnaj ve stolním tenise
17. 12. Vánoční večerní putování ke krmelci
22. 12. Vánoční interní besídka
22. 01. Zimní šipkovaná
28. 01. Balonkové soutěžení
02 .02. Zápis do 1.třídy
12. 02. Cirkusový karneval
03. 03. Vybíjená Broumov
11. 03. Loučení se zimou - -akce se ZŠ
01. - 02.04. Noc s Andersenem- spaní ve ŠD
22. 04. Beseda o včelách, návštěva včelaře
25. 04 Skriptoriu Broumov
27. 04. Čarodějnice – odpoledne plné her a zábavy
28. 03. Velikonoční výstava v Pellyho domech v Polici nad Metují - účast v soutěži
06.05. Výlet do obory – Velké Petrovice
11.05. Projektový den Karel IV
20. 05. Velká Zahradní slavnost
26. 05. Přírodovědná soutěž - společně se ZŠ
28. 05. Den řemesel v klášteře v Polici nad Metují – vystoupení Cirkusu Kulička
03. 06. První pomoc
03. 06. Tajný výlet – Žďár nad Metují
06. 06. Atletika ŠD – Broumov
16. - 17. 06. Školní výlet, společně se ZŠ
21. 06.Cirkusové dorty – zakončení kroužku Kuchtík
28. 06. Vaření na Ostaši
29. 06. Vyhodnocení celoroční hry Račte vstoupit
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.
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Za náš celoroční projekt v e Twinning Račte vstoupit byl udělen certifikát Quality Label.
(Certifikát Quality Label je udělován inovativním projektům, které splňují kriteria kvality a
které mohou ve svých zemích sloužit jako příklady dobré praxe. )
Pavlína Kollertová
Soutěže 2015/2016
:
Výtvarné soutěže – 6. 4. Jeden svět 2015 , Kateřina Vacková – vítězný obrázek
Policko očima dětí
Kouzlení s květinou – 25. 10, .soutěž v aranžování květin
Velikonoční výstava – 28.3. Police nad Metují
Recitační soutěž - 26. 2 . ve škole
Náchod
Přírodovědná soutěž 26. 5.
1. místo Vítek Čáp 97 bodů
2. místo Jan Ther 96 bodů
3. místo Bára Brátová a Jarmilka Troutnarová 93 bodů
Sportovní soutěže – 3.3. 8. místo - vybíjená Broumov
6.6. - lehkoatletický čtyřboj Broumov
K. Trojtlová 3. místo – hod kriketovým míčkem
B. Brátová 2. místo – sprint na 60m
1. místo – skok daleký, běh na 500m
K.Brát
3. místo – skok daleký
J. Binar
3. místa – sprint na 60m a běh na 300m
LA čtyřboj – Náchod 24.6.
Terénní běh pod Křížovým vrchem
Olympijský víceboj
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
16

6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Minimální preventivní program ve školním roce 2015 - 16
Celý rok vládla ve škole dobrá nálada. Malý počet dětí ve dvou třídách společně s tím,
že chyběl pátý ročník, to vše přispělo k příjemné přátelské atmosféře.
První ročník začalo navštěvovat 16 dětí - po dlouhé době nejpočetnější třída, ale
většina dětí přicházela z naší MŠ, a tak adaptace probíhala bez problémů. Dva žáci, kteří
první ročník doplnili a přicházeli odjinud, potřebovali trochu zvláštní péče, ale vytvořili si
brzy kamarádské vztahy mezi vrstevníky i mezi staršími spolužáky. Ve třídě byli během roku
diagnostikováni dva žáci - jeden s těžkou poruchou chování, jeden se SPU. Do dalšího
ročníku postupují s IVP.
Druháci ve spojení s 3. a 4. ročníkem se stali benjamínky ve třídě starších spolužáků a
během roku se naučili větší samostatnosti i zodpovědnosti. Ve čtvrtém ročníku jsme s radostí
zjistili, že problémy v chování jednoho žáka se upravily po konzultaci s lékaři a poradenskými
zařízeními, což vneslo klid do výuky i do vztahů mezi dětmi. V této třídě byl diagnostikován
jeden žák se specifickou poruchou učení, a tak stoupl počet žáků s IVP na tři.
Pedagogové školy uspořádali řadu akcí, kterých se účastnili všichni žáci a přispěli tak k
rozvoji přátelských vztahů. Seznamovací výlet vedl letos okolo Ostaše, tvořili jsme na
podzimní i jarní výstavu, jeli společně na poznávací výlet do Hradce Králové, navštívili
knihovnu, zpívali ke sv.Martinovi, rozsvěceli vánoční strom, uspořádali vánoční besídku,
školní karneval, Mikuláše ve škole, vánoční nadílku, noc s Andersenem, společnou organizaci
zápisu, vynášení Moreny, týden pro Zemi, Den dětí, Zahradní slavnost, vaření na Ostaši a
školní výlet.
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. Žáci 4. ročníku prošli Dopravní výchovou zakončenou skládáním
zkoušek cyklisty. I letos jsme se věnovali sportu, zvlášť atletice a terénnímu běhu.
Speciální akce, které škola tento rok uspořádala, byly: nácvik evakuace budovy jako součást
cvičení hasičského sboru z Velkého Poříčí, hodina se záchranářkou se zásadami poskytování
první pomoci, projekt ovoce do škol ke zdravému stravování, účast na projekcích Jeden svět
zaměřených na téma dětí, které uprchly před válkou, autistů a obézních dětí, hodiny věnované
prevenci zubního kazu (s dentální hygienistkou a program Zdravé zuby) a ukázka práce
Policie ČR - psovodů. V rámci vystoupení našeho školního cirkusu jsme navázali spolupráci s
neziskovou organizací, a pomohli s dobročinnou sbírkou na Zdravotní klauny.
Jeden pedagog naší školy byl proškolen přínosným kurzem námětů do výuky s
tematikou zdravého životního stylu a stravování.
Zapsala . Mgr. Lenka Karpfová

7. SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BUKOVICE
Na plenárním zasedání Sdružení rodičů při ZŠ Bukovice dne 15.9.2015 se sešel výbor
v tomto složení:
předseda:
Jan Trojtl
místopředseda: K.Brátová
pokladník:
M. Troutnarová
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členové:

Binarová
Kutíková

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

8. ŠKOLSKÁ RADA
Školská rada pracovala v novém složení - za rodiče byla zvolena p. Marie Troutnarová, za
zřizovatele p. Helena Geislerová a za ZŠ p. Pavlína Kollertová. Předsedkyní školské rady byla
p. Pavlína Kollertová. V tomto školním roce se školská rada sešla dvakrát: v listopadu 18.11.
2015 a 13. 4. 2016. Projednala záležitosti školy, připomínky a návrhy rodičů 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 Velkou zahradní slavnost. Zapsala Pavlína
Kollertová

10. REVIZE, KONTROLY
22.10. 2015 – revize plynového zařízení
14.03. 2016 – provozní revize tlakové nádoby, ČENES, RT Ing. Brát Milan
20.03. 2015 - tlaková nádoba expanzomat, provozní revize, zkouška těsnosti, J.Drobný
17.05. 2016 - revize el. spotřebičů, protokol o funkční zkoušce a měření, Rudolf Švorčík
22.10. 2015 - obsluha plynového zařízení, Petr Syrovátko
06.10. 2015 – kontrola hasicích přístrojů, RT Jiří Novotný
18. 04. 2015 – kontrola PO celého objektu, prověrka BOZP firma Hasiči Nové Město n.M.
27. 03. 2015 – školení zaměstnanců – firma Hasiči Nové Město n. Metují
07.10. 2015 - taktické cvičení PO HZS Náchod, evakuace osob
14. 09. 2015 – kontrola spalinových cest, Ing. Matěj Brát
20. 10. 2015 – revize tělocvičného nářadí
16.04. 2013 - revize tlakové nádoby, Jaroslav Drobný
18.04. 2015 - kontrola regálů, žebříků
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 2015/16 tyto kontroly:
Finanční kontrola, OÚ Bukovice, Ing. Milan Šrůtek, Helena Pohlová. Při kontrole nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
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10.

Zpráva o hospodaření za rok 2015
ZŠ a MŠ Bukovice

Příspěvek od obce Bukovice na rok 2015 činil 600 000 Kč.
Celkové náklady na energie byly vyšší než v r. 2014 především u spotřeby vody a u
el.energie. Navýšení spotřeby mohlo být částečně způsobeno v souvislosti s opravami
venkovní dlažby a fasády školy. Spotřeba plynu byla srovnatelná s předchozím rokem.
Úspory ve spotřebě plynu jsou jednoznačně dosaženy díky zateplení školy a obdobnému
teplotně příznivému zimnímu období. Škola zvážila nabídky jednotlivých dodavatelů
elektřiny a plynu a rozhodla se pro jiné, cenově výhodnější dodavatele.
Spotřeba materiálu (režie, majetek, kancelářské potřeby, literatura, časopisy, úklidové
prostředky, učební pomůcky, hry, metodické pomůcky, ochranné prostředky) činila méně než
v předchozím roce, a to 120 tis.Kč.
V roce 2015 byl pořízen drobný dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 31 tis.Kč, z toho
notebook v hodnotě 8,5 tis.Kč, dva repasované počítače v celkové hodnotě 7 tis.Kč a parní
čistič ve výši 8 tis.Kč.
Náklady na služby v r. 2015 činily necelých 217 tis.Kč. Za opravy a udržování bylo uhrazeno
39 tis., za cestovné 5 tis., za ostatní služby (odvoz odpadu, praní prádla, zpracování mezd,
vedení účetnictví, poštovné, telefony, software majetek i software práce, školení, konzultace,
bankovní poplatky, revize nářadí, aj.) se zaplatilo méně než v předchozím roce, a to: 154 tis.
Kč. K dalším nákladům patřilo i pojištění školy (4 tis.Kč).
Z příspěvků obce na mzdové náklady OON ( kroužky) bylo vyčerpáno 5.200 Kč.
Na mzdy za chybějícího žáka za období I.2015-VIII.2015 byla uvolněna částka 24 000,-Kč
z fondu odměn, zákonné sociální pojištění ve výši 8160,-Kč bylo hrazeno z rezervního fondu
školy. Počet žáků se k 1.9.2015 zvýšil z 23 na 31, proto za období IX. – XII.2015 již nebylo
nutné mzdy dofinancovávat.
Hospodářský výsledek
Celkový výsledek hospodaření školy v hlavní činnosti je zisk ve výši 85 tis.Kč. Tento
výsledek byl dosažen především díky úsporám především za plyn, ale také díky výnosům
školy za hrazení školného, které činily 55 tis.Kč.
V doplňkové činnosti byl výsledkem hospodaření zisk ve výši 10 705 Kč.

Porovnání:

rok 2013

rok 2014

rok 2015

spotřeba energie
z toho:
voda
el.energie
plyn

298 355

208 434

241 658

31 808
132 695
156 456

37 840
119 504
71 370

42 509
127 128
72 020

příspěvek od obce
733 000
hospodářský výsledek hl.č. + 127 250
hospodářský výsledek dopl. č. + 6 979
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616 000
+110 316,50
+ 16 699,12

600 000
+85 235,45
+10 705

Další zdroje financování
Královéhradecký kraj (platy)
Projekt "Škola na dotek KHK" byl ukončen.
Fondy
Rezervní fond
stav k 31.12.2013
stav k 31.12.2014
stav k 31.12.2015

80 580,55 Kč
178 582,78 Kč

Fond odměn
stav k 31.12.2013
stav k 31.12.2014
stav k 31.12.2015

67 171,59 Kč
100 171,59 Kč

FKSP
stav k 31.12.2013
stav k 31.12.2014
stav k 31.12.2015

18 140,60 Kč
21 461,60 Kč
27 024,60 Kč

297 438,40 Kč

76 171,59 Kč

Dne: 29.3.2015

Zpracovala: Mgr.Irena Dobiasová

V Bukovici dne 18. 9. 2016

vypracovala: Mgr.Irena Dobiasová

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Výroční zpráva byla dne 11.10.2016 předložena školské radě ke schválení.

Pavlína Kollertová
Helena Geislerová
Marie Troutnarová
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Zpráva o činnosti MŠ Bukovice ve školním roce 2015 - 16
Školní rok 2015-16 začal v úterý 1. září 2015. Po 4 letech se kapacita MŠ vrátila z 36
na původních 26 míst, a proto i personál tvořily pouze dvě učitelky: ved. učitelka Bc. Lenka
Svatoňová a učitelka Hana Dziuba, o úklid se nám i nadále starala p. Ludmila Klímová.
Během šk. roku nastoupilo 8 nových dětí, které doplnily celkový počet 26. Předškoláků bylo
6, z toho jeden s OŠD.
Aby se nám po celý rok dobře jedlo a pracovalo, hned v září jsme si do školky pořídili
nové stolky a židličky.
A jako vždy jsme začali seznamováním se s novými dětmi a s kolektivem třídy, s
dospělými pracovníky školy a hlavně s postavičkou ježka, který nás tímto šk.rokem provázel.
S ježkem na cestách jsme dětem přibližovali vše o přírodě, tradicích, zvycích a kulturně
společenský život kolem nás. Jako každý rok jsme pořádali akce pro děti i rodiče. Hned 1. září
jsme pozvali rodiče na schůzku SRPŠ, chodili jsme na výlety, výstavy, navštívili polickou
knihovnu, papírové muzeum atd. S mladšími dětmi jsme také 1x měsíčně trávili hodinu v
solné jeskyňce v Broumově. Přeškoláci se zúčastnili plaveckého výcviku v Plavecké škole v
Náchodě.
V polovině měsíce 17. září jsme si opět s rodiči a s dětmi zahráli hru „Šipkovaná“,
která nás vedla okolím vsi od úkolu k úkolu a nakonec k pokladu za bukovickou héasičárnou.
Posledním úkolem bylo jako vždy opéct si špekáček na ohni. Oheň a posezení nám i letos
připravili místní hasiči p. Prouza a p. Partel. Na konci září jsme si prohlédli úrodu ze zahrádek
i polí na podzimní výstavě v Pellyho domech a předškoláci si potom s p. učitelkou uvařili z
donesené zeleniny opravdové lečo.
V prvním říjnovém týdnu se předškoláci podívali do zákulisí Kollárova divadla v
Polici nad Metují a 16. října jsme se vypravili se všemi dětmi do polického divadla na
pohádkové představení „ Příhody včelých medvídků“.
Dne 5. listopadu k nám přijela na vyšetření řeči logopedka Mgr. Romana Jakoubková a
doporučila rodičům následnou logoped. péči. Před svátkem sv. Martina jsme ve školce
uspořádali dílnu pro rodiče s dětmi, kde jsme společně vyráběli lampiony. Ve středu 11.11. v
podvečer jsme se vydali na Martinský lampionový průvod a čekali jsme na sv. Martina na
bílém koni. Dopoledne jsme ještě stihli upéct Martinské rohlíčky, které všem moc chutnaly.
Na konci listopadu jsme byli pozvaní do Domova seniorů v Polici nad Metují na výstavu
vánočních dekorací. Touto dobou jsme už společně se školáky nacvičovali program k
rozsvícení ván. stromu v obci, který se uskutečnil první adventní neděli 29.11.2015.
V pátek 4.12. 2015 jsme jako každý rok očekávali návštěvu Mikuláše a jeho družiny. I letos
Mikuláš naděloval a všechno dobře dopadlo. Dne 7.12. jsme byli pozvaní do ZŠ na
kouzelnické představení, druhý den 8.12. k nám přijel fotograf pan Hurdálek, aby děti vyfotil
v pěkném vánočním rámečku. Dne 10.12. jsme byli zase pozvaní do školy, tentokrát na školní
besídku Cirkusu Kulička. Školákům se představení moc vydařilo a na oplátku jsme je pozvali
k nám na generálku vánoční besídky do školky. Naše besídka se uskutečnila přesně o týden
později 17.12. Byla o pastýřích a narození Ježíška. Těsně před vánočními svátky jsme si opět
společně s rodiči vyrobili vánoční dekoraci a děti šly zazpívat do Domova seniorů koledy.
Vánoční nadílka 22.12. uzavřela rok 2015.
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Po novoročních svátcích jsme se v MŠ opět sešli v pondělí 4.1.2016. Na Tři krále
jsme se vypravili do polického kostela na prohlídku betléma a 14.1. pouze s předškoláky do
polické staré školy na výstavu starých hraček. Dne 20.1. byli předškoláci pozvaní na
každoroční návštěvu do základní školy. Poté se věnovali přípravám k Zápisu do 1. třídy, ten se
konal 4.2. Přijato bylo 9 dětí.
V prvním únorovém týdnu 5.2. nás navštívila dentální hygienistka p. Čorejová, aby
dětem ukázala, jak si mají správně čistit zuby. Druhý únorový týden proběhly jarní
prázdniny a v dalším týdnu v úterý 16.2.2016 předškoláci zahájili plavecký výcvik v
náchodské Plavecké škole (9 lekcí), který skončil 19. 4. 2016. Dne 19. února u nás v MŠ
proběhl každoroční dětský karneval, letošní se nazýval: Karneval lesních zvířátek.
V březnu jsme se připravovali na Velikonoce. Vyráběli jsme velikonoční výzdobu a
malovali vajíčka na výstavu do Pellyho domů. V pátek 11.3. jsme společně se školáky a rodiči
vynesli Morenu. V dalším týdnu jsme se vydali na výstavu do Domova seniorů a také do
Pellyho domů. Ve středu 23.3. jsme si upekli jidáše a Velikonoce mohly začít.
V pátek 1.4. jsme poslouchali pohádky čtené nejen p. učitelkami, ale i rodiči a
babičkami při Dni s panem Andersenem. Tím jsme odstartovali pohádkový duben. Každý den
na děti čekaly nové hádanky a indicie, podle kterých musely uhodnout, jaká ten den bude
pohádka. Přečetli jsme jich s dětmi spousty. Ve st 20.4. jsme se vydali do polické knihovny a
v pátek 22.4. jsme oslavili Den Země. Vzali jsme si rukavice, velké pytle a šli jsme posbírat
nepořádek v sadu a okolí. Kolem školy jsme sbírali klacky, šišky, papírky, nakonec jsme
uhrabali zahradu, aby se nám na ní líbilo. Ve středu 27.4. k nám přijelo Divadlo Matýsek s
pohádkou: „Copak čápy asi trápí?“ V pátek 29.4. jsme měli na zahradě každoroční
čarodějnický slet.
Květen nám začal koncertem pro předškoláky, na který byli pozvaní do ZŠ. Poté už
jsme vyráběli dárky a přáníčka ke Svátku maminek. V úterý 17.5. jsme se vypravili na
návštěvu k místnímu včelaři panu Johnovi. Ukázal nám své včely a pověděl o nich spoustu
zajímavých věcí. Také jsme dostali ochutnat medové perníčky. Mezi tím jsme se připravovali
na již čtvrtou Velkou zahradní květinovou slavnost (20.5.), na které nám jako vždy zahrála
kapela Kamarádi osady 5. Opět se vydařilo počasí a i když se přehnal mrak a s ním trochu
sprchlo, letos se na školní zahradě sešlo nejvíce lidí za všechny roky. Zápis dětí do MŠ
Bukovice na šk.rok 2016-17 se konal ve dnech 24. a 25. 5.2016 odpoledne.
Ke Dni dětí 1.6. jsme se s dětmi vypravili na výšlap na Ostaš. Tam si všichni pochutnali
na nanuku z kiosku pana Malíka. Červen byl v naší MŠ opět věnován bezpečnosti. Letos 6.6.
k nám do školky přijeli policisté z Teplic n. M., kteří dětem předvedli práci se služebními psy.
Ukázali nám, jak pes dokáže vystopovat pachatele, najít ztraceného člověka či klíče. A jako
vždy dětem připomněli bezpečné chování o nadcházejících prázdninách. Za odměnu si děti
prohlédly jejich výstroj a vybavení. Ve st 15.6. jsme se vydali pěšky do polického kláštera na
výstavu šelem. Děti si prohlédly obrázky a vycpaná zvířata v životní velikosti a dozvěděly se,
že vlci, rysi, lišky, ale i medvědi patřili do naší krajiny a někteří z nich, hlavně vlci se k nám
do kraje nedávno opět vrátili. Ve čtvrtek 23.6. jsme vyjeli na školkový výlet do BroumovaOtovic na farmu Wenet. Den začal krásným ránem, a tak nám cesta autobusem rychle uběhla.
Na farmě jsme viděli spoustu zvířat, hlavně velbloudy, lamy a mnoho dalších. Nejvíce se
dětem líbilo krmení koz. Zpátky jsme jeli vlakem do Žďáru nad Metují. Tam si některé děti
vyzvedli rodiče. Ostatní statečně šlapaly do Bukovice pěšky. Červen byl velmi slunečný a
teplý, a tak jsme každý týden vyráželi na výšlap po okolí, jednou křížovou cestou ke kapličce,
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podruhé k hlavňovskému rybníku a taky ke žďárskému vodojemu pod Ostaš. Na konci června
se vždy odpoledne loučíme s předškoláky. V úterý 29.6. děti pozvaly rodiče a p. starostu
Šrůtka a společně jsme vzpomínali na uplynulé roky strávené ve školce. Všem předškolákům
jsme popřáli hodně úspěchů v základní škole. Potom si děti pochutnaly na občerstvení, které s
maminkami připravily. Paní učitelky, p. Klímová i p. kuchařky dostaly na rozloučenou
kytičky. Po příjemném odpoledni jsme se rozešli všichni domů.
Od jara 2016 nechala obec Bukovice okolo školy a zahrady opravit plot. Od 18.7. do
21. 8. 2016 byla MŠ uzavřena a čerpána řádná dovolená.
Zapsala: Bc. Lenka Svatoňová
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