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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
1.1.

Název, adresa, právní forma, identifikační číslo¨

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
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, velkou tabulí, novými přírodními herními prvky, hmatovou
stezkou, truhlíky určené pro pěstitelské práce. V horkých dnech lze využít venkovní
sprchu, zahradní altán a zastíněné pískoviště. Zahrada je přístupná i rodičům s dětmi
z obce. V současné době školní zahradu svépomocí rekonstruujeme.

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 2016/17 celkem 12 zaměstnanců: 4
učitelky v ZŠ, 1 ve ŠD, 1 asistentka pedagoga, 2 učitelky v MŠ, 2 uklízečky (z toho
jedna na částečný úvazek 0,8), 2 kuchařky (z toho 0,6 úvazku vedoucí školní jídelny).
Základní škola
V základní škole pracovaly 3 učitelky s VŠ vzděláním pedagogického směru (z nichž
jedna si rozšiřuje kvalifikaci pro 1.st.ZŠ), 1 učitelka na částečný úvazek se SŠ vzděláním, 1
vychovatelka se SŠ vzděláním pedagogického směru. Ve 2.ročníku působila asistentka
pedagoga se SŠ vzděláním a potřebnou kvalifikací. Na ZŠ působila jedna uklízečka.
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Ředitelka školy:

Mgr. Irena Dobiasová

Učitelky:

Mgr. Lenka Karpfová
Mgr. Alena Bartoňová
Pavlína Kollertová

Lada Sirková (část.úvazek)

Asistentka pedagoga:
Správní zaměstnanci:

Lada Sirková (uklízečka -část. úvazek)

Třída

Třídní učitelka

Ostatní vyučující

I.

Mgr. Lenka Karpfová

A.Bartoňová, P. Kollertová

II.

Mgr.Irena Dobiasová

L.Karpfová, A.Bartoňová,
P. Kollertová

Školní družina
Vychovatelka:

Pavlína Kollertová

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

Bc.Lenka Svatoňová
Hana Dziuba
Ludmila Klímová (uklízečka)

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 2016/17 absolvovaly učitelky ZŠ a MŠ tyto vzdělávací programy a
školení:
Dobiasová -29.8.2016 porada ředitelů
Karpfová – studium programu CŽV Učitelství pro 1.stupeň PF UK Praha (rozšiřující
doplňující odborná kvalifikace)
Sirková - září 2016 - leden 2017 Studium pedagogiky v rozsahu 88 hod. (NIDV)
Dziuba - 31.3.2017 Základní kurz 1.pomoci BLS/CPR
4.5.2017 Agresivní, hyperaktivní, hypoaktivní a nespolupracující dítě v MŠ
(ŠZ DVPP)
Svatoňová - 6.10.2016 vzděl.program Připraveným štěstí přeje (ŠZ DVPP)
7.6.2017 Badatelské aktivity předškolních dětí ( MŠ Náchod)

1.8.

Rozdělení žáků podle místa bydliště

Bukovice
Police nad Metují
Pěkov
Hlavňov
Bělý
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12
13
12
3
1

1.9.

Rozdělení žáků podle ročníků a tříd k 1.9.2016

Celkem 41 žák:

1.
2.
3.
4.
5.

10 žáků ( 2 dívky, 6 chlapců)
16 žáků (8 dívek, 8 chlapců)
6 žáků
1 žákyně
8 žáků (4 dívky, 4 chlapci)

Rozdělení žáků do tříd
I. třída:

1. roč. ( 10 žáků), 2.roč. (16 žáků)
celkem 26 žáků
II. třída:
3. roč. (6 žáků), 4. roč.(1 žákyně), 5. roč. (8 žáků)
celkem 15 žáků
Školní družina:
1 oddělení - celkem 30 žáků

1.10.

Organizace školního roku 2016/2017

1.9.2016
2.9.2016
12.9.2016
19.9.- 24.9.2016
30.9.2016
4.10.2016
10.10.2016
26.10.-27.10.
11.11.2016
16.11.2016
18.11.2016
22.11.2016
23.11.-25.11.2016
27.11.2016
5.12.2016
16.12.2016
20.12.2016
22.12.2016
23.12.-2.1.2017
9.1.2017
20.1.2017
24.1.2017
26.1.2017
30.1.2017
31.1.2017
2.2.2017
3.2.2017
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Slavnostní zahájení školního roku
Seznamovací výlet „Po stopách čtyřlístku“
Třídní schůzky, volby do ŠR, Plenární zasedání SRPŠ
Projekt cirkusu Happy Kids
Program primární prevence
Návštěva knihovny Karel IV.
Veselá kapela
Podzimní prázdniny
S lampiony za Martinem
Návštěva muzea v Hronově Pod čepicí
Ředitelské volno
Klasifikační porada
Konzultace pro rodiče
Rozsvěcení vánočního stromu
Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ
přehlídka písní Bukovická rolnička
Besídka žáků Vánoce u Čtyřlístku
Vánoční nadílka ve škole
Vánoční prázdniny
Program primární prevence
Pěvecká soutěž - školní kolo
OK Matematické olympiády
Pedagogická rada, klasifikační porada k 1.pololetí
Školní kolo Pythagoriády
Ukončení 1.pololetí
Bubenická dílna
Pololetní prázdniny

6.2.2017-18.4.2017
13.2.2017
17.2.2017
20.2.-24.2.2017
3.3.2017
8.3. 2017
17.3.2017
20.3.2017
29.3.2017
31.3.2017
3.4.2017
6.4.2017
6.4.2017
7.4.2017
13.4.-17.4.2017
20.4.2017
21.4.2017
25.4.2017
27.4.2017
11.5.-18.5.2017
15.5.2017
17.5.2017
19.5.2017
26.5.2017
30.5.2017
1.6.2017
12.6.2017
15.6.2017
16.6.-17.6.2017
19.6.2017
19.6.2017
22.6.-23.6.
26.6.2017
27.6. 2017
28.6.2017
29.6.2017
30.6.2017
1.7.-3.9.2017

Plavecký výcvik v Broumově
Program primární prevence
Karneval
Jarní prázdniny
Recitační soutěž - školní kolo
Pyžamový den
Matematický klokan
Karlovarský skřivánek
Návštěva polické knihovny
Noc s Andersenem
Vynášení Moreny
Jeden svět
Zápis do 1.ročníku ZŠ
Velikonoční výstava
Velikonoční prázdniny
Vystoupení se zvířádky, s opičkou Žofkou
Den Země
Pedagogická rada, klasifikační porada ke 3.čtvrtletí
Třídní schůzky
Testování 5.roč. ČJ, kombinované výchovy, M
OK Pythagoriády
Přírodovědná soutěž ŠK
Přírodovědná soutěž ve V. Poříčí, Mladý zahrádkář v Č.Skalici
Zahradní slavnost
Vybíjená malotřídních škol v Suchém Dole
Dětský den, doprovodná opatření projektu Ovoce do škol
Okrskové kolo v LA v Broumově
Běh pod Křížovým vrchem v Adršpachu
Tajný výlet 5.roč. (M.Svatoňovice, Úpice-hvězdárna)
Klicperovo divadlo v HK: Čtyřlístek (5.roč.)
OK v atletice ŠD Náchod
Výlet na Rýchory
Pedagogická rada, klasifikační porada ke 2.pololetí
Den s lesníkem
Vaření na Ostaši
Sportovní den
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
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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
1.11. Učební plány
1. Školní vzdělávací program „Náš svět“

UČEBNÍ PLÁN

ZŠ Bukovice, školní rok 2016/17
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:
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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

8Ba

3.

4.

5.

9Kr 8Do 7 Do 7 Do
3 Kr
5 Do
1Do

1Ba

3Kr 3 Kr
5Kr 5Do 5 Do
1Do
2Ba 3Ba
2Ba
2Ba
1Ba 1Kr 1Kr

1Ko

1Ko

2Ko

2Kr

2Kr 2Do 2Do 2Do

1Ko

1Ko

1Ko

1Ko

1Ko

1Ko
20
1822

1Ko
22
1822

1Ko
25
2226
118

25
2226

26
2226

4Ba
2Ba

paličkování, 2 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)

1Ko

2Ko

2Ba
2Ba
1Kr

Kurz plavání: od 6.2. do 18. 4. 2017 - 10 lekcí pro žáky všech ročníků v bazénu Veba v
Broumově. Kurz byl ukončen závěrečnými závody a předáním „mokrého vysvědčení“.
Dopravní. výchova: výuka dopravní výchovy se nekonala. Jediná žákyně ze 4.ročníku
absolvovala výuku na dopravním hřišti v Náchodě již ve šk.r. 2015/16.

2. PŘIJÍMÁNÍ A ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ
Ve školním roce 2016 / 2017 nastoupilo do 1. ročníku 10 žáků.
1.
2.
3.
4.
5.

Radek Bayer
Lenka Bihariová
Jan Hrábek
Lukáš Kaufman
Jan Marel

6.
7.
8.
9.
10.

Jaroslav Mareš
Jindřich Musil
Jana Partelová
Patrik Sirko
Václav Troutnar

K základnímu vzdělávání byla k 1.9.2017 přijata Kristina Louise Kibuuka, která v
současné době studuje ve Velké Británii.
Změny
Během školního roku 2015/16 žádní žáci nepřistoupili ani nepřestoupili na jinou školu.
Po ukončení 5.ročníku se 4 žáci dále vzdělávají v 6.ročníku v ZŠ a MŠ v Polici nad Metují,
1 žákyně v ZŠ v Machově, 3 žáci byli přijati ke studiu na osmiletém gymnáziu v Broumově.
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro šk.r.2017/18
Zápis proběhl 6.4.2017. K zápisu se dostavilo 6 dětí. K základnímu vzdělávání byli
přijati 4 žáci, u jedné dívky bylo rozhodnuto o odkladu školní docházky o 1 rok.
Zápis dětí do mateřské školy
Zápis dětí do MŠ na školní rok 2016/17 proběhl 10.5.2017. Přijato bylo celkem 6
dětí, z toho 2 děti 1.9.2017 nenastoupily. V průběhu září byly přijaty ještě 3 děti.
Integrovaní žáci
Ve školním roce 2016/17 bylo na naší škole evidováno 6 integrovaných žáků s IVP: 3
žáci z 5.ročníku, 1 žák ze 3.ročníku a 2 žáci ze 2.ročníku. Z toho 2 žáci pracovali podle
doporučení PPP s asistentem pedagoga. 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
Ročník

Předmět

1.

2.

3.

4.

5.

Čj a literatura

1,0

1,0

1,56

1,63

1,17

1,67

1,0

1,0

2,0

2,38

Angličtina

-

-

-

-

1,0

1,17

1,0

1,0

1,75

1,75

Prvouka

1,0

1,0

1,19

1,44

1,5

1,5

-

-

-

-

Vlastivěda

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

1,5

2,13

Matematika

1,0

1,1

1,25

1,44

1,17

1,33

1,0

1,0

1,63

1,75

Přírodověda

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

1,63

1,88

Hudební výchova

1,0

1,0

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

1,0

1,0

Pracovní výchova

1,0

1,0

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

1,0

1,0

Práce na počítači

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

1,0

1,0

Celkový průměr

1,0

1,0

1,0

1,0

1,35

1,488

1,125 1,188 1,093 1,185

Zameškané hodiny za 1. a 2. pololetí
Omluvené

138

150

418

248

132

5

5

26

295

335

Neomluvené

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Průměr na žáka

13,8

15

26,1

15,5

22

5

5

26

36,9

41,9

V 1.pololetí prospělo 39 žáků s vyznamenáním, 2 žáci prospěli. Ve 2.pololetí prospělo
s vyznamenáním 37 žáků a 4 žáci prospěli.
Ve školním roce bylo uděleno 7 pochval třídního učitele především za reprezentaci
školy ve sportu, v přírodovědných a matematických soutěžích. Ve 2. pololetí byly uděleny 4
pochvaly ředitelky školy: Janu Hrábkovi za výbornou reprezentaci školy v celostátní pěvecké
soutěži Karlovarský skřivánek, Kateřině Trojtlové za 1.místo v celostátním kole
Matematického Klokana v kategorii Klokánek, další za 3.-6. místo v okresním kole
Pythagoriády, 3.-7. místo v okresním kole Matematické olympiády a za výbornou
reprezentaci školy v přírodovědných soutěžích a Tomáši Biharimu za výborné umístění
v mezinárodní soutěži Genius logicus. V průběhu školního roku byla udělena důtka třídní
učitelky za neplnění školních povinností, ředitelská důtka za zneužití tísňové linky Policie
ČR, další ředitelská důtka byla udělena za neplnění školních povinností a drzé chování.
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4. PROJEKTY, AKCE, SOUTĚŽE A DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY
Ve školním roce 2016/17 byla poskytnuta dotace z dotačního fondu KHK. Projekt s názvem
"Víme, co je pro nás dobré" směřoval k prevenci rizikového chování dětí. Všichni žáci
absolvovali výchovně vzdělávací program, který připravila M.Grohmanová z org. Společně k
bezpečí. Škola na jeho realizaci získala částku 17 tis.Kč.
Český olympijský výbor udělil ZŠ a MŠ Bukovice zlatý certifikát za aktivní účast v projektu
Sazka Olympijský víceboj s více než 95% zapojených žáků. Žáci celoročně plnili sportovní
disciplíny a získali závěrečné hodnocení.
Škola dále získala certifikát značky Rodiče vítáni.
Naše škola byla na jaře 2017 vybrána ČŠI na testování 5.tříd ZŠ. Ve všech testovaných
oblastech (matematika, český jazyk a kombinované výchovy) prokázali naši páťáci
nadprůměrné výsledky.
V září 2016 škola společně s cirkusem Happy Kids zorganizovala projekt, ve kterém naši žáci
nacvičovali jednotlivé cirkusové disciplíny pod vedením zkušených trenérů. Celá akce byla
završena závěrečným cirkusovým vystoupením našich žáků. Akce sklidila velký ohlas.
Ve školním roce 2016/17 škola uspořádala mnoho dalších 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 – 1.9.2016. Setkání s rodiči a
představiteli obce u bukovické zvoničky. Přivítání nového školního roku a nových prvňáčků
starostou obce Ing.M.Šrůtkem.
2. Seznamovací výlet Po stopách Čtyřlístku – 2.9.2016 seznamovací výlet, hry na
rozvoj spolupráce, orientace v terénu, pohybové hry.
3. Veselá kapela – 10.10.2016 koncert
4. S lampiony za Martinem -11.11.2016. Organizace lampiónového průvodu se žáky
ZŠ i MŠ s rodiči, pásmo dobových písní.
5. Muzeum Pod čepicí - 16.11.2016 Interaktivní program o světle v Hronově
6. Rozsvěcení vánočního stromu – 27.11.2016 zahájení adventu, pásmo koled (s MŠ)
7. Mikuláš ve škole - 5.12.2016 mikulášská nadílka v ZŠ i MŠ, připomenutí tradice.
8. Bukovická rolnička 16.12.2016 soutěžní přehlídka písní
9. Vánoce u Čtyřlístků - 20.12.2016 vánoční besídka
10 .Vánoční nadílka ve škole -22.12.2016 připomenutí tradic a vzájemné obdarování
11. Bubenická dílna – 2.2.2017 bubnování na netradiční nástroje
12. Plavecký výcvik v Broumově -6.2.-18.4.2017 zdokonalování plaveckých disciplín
13. Karneval – 17.2.2017 hry, tance, soutěže, tombola
14. Recitační soutěž – 3.3.2017 přednes básní s důrazem na kultivovaný projev.
15. Matematický klokan – 17.3.2017 mezinárodní matematická soutěž.
16. Noc s Andersenem – 31.3.2017 přenocování žáků ve škole spojené s předčítáním
17. Vynášení Moreny – 3.4.2017 tradice loučení se zimou
18. Jeden svět na školách – 6.4.2017 projekce dokumentárních filmů
19. Malý cirkus - 20.4.2017 představení se zvířaty
20. Velikonoční výstava - 7.4.2017
21. Testování pro 5.ročníky- 11.-18.5.2017 testování M, ČJ, výchovy (org. ČŠI)
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22. Přírodovědná soutěž – 17.5.2017 školní kolo poznávání rostlin a živočichů
23. Zahrádkářská soutěž - 19.5.2017 poznávání keřů a stromů OK v Č.Skalici
24. Stromy a keře – 19.5.2017 poznávání a soutěž ve Velkém Poříčí
25. Zahradní slavnost - 26.5.2017 Pásmo tanců a písní s doprovodem živé hudby, pátý
ročník, organizace spolu s MŠ a obcí.
26. Vybíjená malotřídních škol – 30.5.2017 turnaj v Suchém Dole
27. Den dětí – 1.6.2017 netradiční výuka
28. Atletika ŠD- 12.6.2017 okrskové kolo v Broumově
29. Běh pod Křížovým vrchem - 15.6.2017 terénní běh v Adršpachu
30.Tajný výlet pro páťáky- 16.6.-17.6. s noclehem a programem v Úpici na hvězdárně
31. Atletika ŠD - 19.6.2017 okresní kolo v Náchodě
32. Divadlo Čtyřlístek – 19.6.2017 návštěva Klicperova divadla v HK pro 5.ročníky
33. Školní výlet - 22.-23.6.2017 Rýchorská bouda a příroda KRNAP
34. Den s lesníkem - 27.6.2017 akce Lesů Policko, vzdělávací program o lese
35. Vaření na Ostaši – 28.6.2017
36. Sportovní den – 29.6.2017
37. Slavnostní předání vysvědčení – 30.6.2017 předání vysvědčení, diplomů a ocenění
za soutěže a práci pro školu, přítomný pan starosta Ing.Šrůtek

Soutěže vědomostní
Matematické soutěže
Matematický klokan proběhl 17.3.2017. Celorepublikové soutěže se zúčastnili
všichni naši žáci od 2. až do 5.ročníku. Největšího úspěchu dosáhla Kateřina Trojtlová s
maximálním počtem 120 bodů. V celostátním měřítku se umístila na 1.místě. Káťa byla
pozvána na slavnostní setkání účastníků krajských kol do Hradce Králové.
Výsledky:
Kategorie Cvrček (2.,3.r):
1.m. Kristýna Gajdošíková
58 bodů
2.m. Veronika Karpfová
50 bodů
3.m. Antonín Matěna
44 body
Kategorie Klokánek (4.,5.r.):
1.m. Kateřina Trojtlová
120 bodů
2.m. Bára Brátovái
80 bodů
3.m. Jarmila Troutnarová
78 bodů
Všichni soutěžící obdrželi diplomy.
Matematická olympiáda je národní matematická soutěž určená pro 5. a vyšší ročníky
ZŠ a pro žáky SŠ. V této soutěži postoupila Kateřina Trojtlová do okresního kola, kde
ze 31 účastníků obsadila pěkné 3.-7. místo.
Další matematickou soutěží byla Pythagoriáda, která je určena rovněž pro páté a vyšší
ročníky, přesto se jí zúčastnila i čtvrťačka Jarmila Troutnarová a dva třeťáci: Patrik
Kaufman a Káťa Vacková. Na 2.-3.místě se s počtem 8 bodů umístila Bára Brátová s
Káťou Vackovou. Úspěšnou řešitelkou se očekávaně stala Káťa Trojtlová se získanými
12 body, a tak hravě postoupila do okresního kola v Náchodě. Z celkového počtu 28
soutěžících se umístila na 3.-6.místě.
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Přírodovědná soutěž
17.5. - ve školním kole přírodovědné soutěže v poznávání rostlin a živočichů se nejlépe
umístili: Vítek Čáp, Jan Ther, Bára Brátová, Jarmilka Troutnatová a Jaroslav Mareš
Mladý zahrádkář
19.5.2017 - okresní kolo v České Skalici, účast našich žáků: K.Trojtlová (získala skvělé
3.místo), Jarmila Troutnarová, B.Brátová, V.Čáp, K.Vacková, J.Ther
19. 5. Přírodovědná soutěž – Velké Poříčí, stromy a keře

Sportovní soutěže
Vybíjená malotřídních škol v Suchém Dole
30.5.2017 - naše družstvo se umístilo na 6.místě.
Atletické závody ŠD v Broumově
12.6.2017- okrskové kolo atletických soutěží ŠD na hřišti ZŠ Broumov Masarykova:
Soutěžící: Jára Mareš, Lukáš Kaufman (1.místo ve vatrvalostním běhu), Natálka
Pfeiferová, Žofie Karpfová, Bára Brátová (2x 1.místo, 2x 2.místo), Káťa Trojtlová (4x
3.místo), Kryštof Brát (3.místo ve skoku dalekém), Oldřich Hornych, Jáchym Binar
(2x 1.místo, 2x 2.místo), Patrik Kaufman (2x 3.místo), Jan Ther (3x 2.místo, 1x
3.místo). Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách (50m, skok daleký, hod kriketovým
míčkem, vytrvalostní běh).
Atletické závody ŠD v Náchodě
19.6.2017 - okresní kolo ŠD, postupující žáci:Lukáš Kaufman, Olda Hornych, Kryštof
Brát, Jáchym Binar a Patrik Kaufman dovezli celkem 4 medaile. Soutěžící z 5. ročníku se
nezúčastnili z důvodu návštěvy divadelního představení v HK.
Terénní běh pod Křížovým vrchem
15.06 v Adršpachu reprezentovalo naši školu 9 žáků:
L.Kaufman, K.Brát, N.Pfeiferová, Ž.Karpfová, O.Hornych, P.Kaufman, J.Binar, B.Brátová,
J.Ther. Domů jsme si přivezli 8 medailí, z toho dokonce 3 vítězství. V konkurenci cca 70
závodníků to byl veliký úspěch.
Olympijský víceboj - celoroční akce, plnění atletických disciplín se závěrečným
zhodnocením a získáním sportovního vysvědčení. Zapojilo se 95 % žáků.

Recitační soutěž
Školní kolo recitační soutěže proběhlo 3.3.2017. Nejlepšími recitátory se stali: Bára Brátová,
Vítek Čáp, Dominik Šrytr a Patrik Sirko

Pěvecká soutěž
Ve školním kole soutěžilo 18 žáků.
Do oblastního kola dne 9.2.2017 v ZUŠ Polici nad Metují se probojovala Jarmila
Troutnarová (2.místo), Kateřina Vacková (3.místo) a Jan Hrábek. Ten byl vybrán do
celostátního kola v Karlových Varech.
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Soutěž ve sběru léčivých rostlin
Nejlepšími sběrači byl Vítek a Štěpánka Čápovi, Jana Partelová, Antonín Matěna.

Účast ve výtvarných soutěžích a aktivitách :
25.9.2016 Kouzlení s květinou - soutěž v aranžování květin
6.4.2017 výtvarná soutěž v rámci projektu "Jeden svět"
7.4.2017 Velikonoční výstava Police nad Metují

Kroužky, zájmové útvary
Paličkování- kroužek vedla ve dvou skupinách paní Eva Horáčková celkem 2 hod.týdně.
Náboženství - kroužek vedl pan Troutnar celkem 1 hod.týdně

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 V tomto školním roce jsme odevzdali 20 kg použitých baterií a 28 kg
drobného elektroodpadu. V současné době máme na svém kontě 535 bodů.

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 řemeslným stolkem se svěrákem a nářadím, 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. 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 Rok se Čtyřlístkem. V rámci
projektu vznikla ve školní družině hra Putování se Čtyřlístkem z kopce na kopec, která byla
zaměřena na spolupráci škola, rodič, dítě. Hra měla velký úspěch a zapojila se skoro celá
škola. Úkolem bylo najít a zdolat deset míst v našem okolí a zapsat je do svého putovníčku.
Všichni účastníci obdrželi na konci roku diplom. Projekt se promítal do řady aktivit v rámci
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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. Důležitý pro nás byl i rozvoj dovedností využívání
moderních informačních technologií a s tím spojené předávání zkušeností žákům. Během
roku se téma nejvíce odrazilo v pohybových aktivitách dětí, ve výtvarné, literární a
dramatické tvorbě a v náplni zájmových kroužků Kuchtík a Pokusohraní.
Další projekt, byl eTwiningový - Jak je to u nás, aneb svátky, zvyky, pranostiky a proběhl ve
školní družině. V projektu jsme spolupracovali se dvěma školami ZŠ Slavkovice z ČR a ZŠ
Medňanská ze SR. V projektu šlo o seznámení žáků 1. stupně ZŠ různých národností se
svátky ve své i partnerské zemi, porovnání zvyků a tradic, případně poznání a vyzkoušení
jiných. Seznámení s cizím jazykem, obohacení slovníku o nové výrazy, práce s jazykem v
oblasti pranostik a pořekadel souvisejících s jednotlivými svátky.
Veškeré aktivity se dají prohlédnout na stránkách ZŠ „fotogalerie“.
Zájmové činnosti
V kroužku Kuchtík se učili přípravě jednoduchých pokrmů motivovaných čtyřlístkovou
tématikou a tradicemi (čtyřlístkové dorty, adventní kalendáře, pečení martinských rohlíčků,
vánoček, lektvarů, atd.).
Zvyky a tradice jsme si vyzkoušeli v kroužku Pokusohraní.
Při sportovním odpoledni se žáci pravidelným tréninkem a cvičením připravovali na atletické
závody a vybíjenou školních družin.
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, katechismus - organizace ZŠ
Realizované akce ŠD
23. 09. Soutěž v aranžování suchých rostlin, Police nad Metují - návštěva výstavy a prohlídka
i našich vystavených výrobků
30. 09. Cirkus Kulička, vystoupení a bourání stanu
11. 11. sv. Martin- akce pro rodiče s dětmi
27. 11. Rozsvícení vánočního stromu
29. 11. Dílna pro rodiče s dětmi – filcovaný anděl
09. 12 Čertoviny
16. 12. Vánoční večerní putování ke krmelci
20. 12. Besídka – Čtyřlístek
22. 12. Vánoce ve škole
06. 01. Tři králové – návštěva kostela s přednáškou
02. 02. Závody na pytlích
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17. 02. Karneval se Čtyřlístkem
08. 03. Družina v peřině
31. 04. Noc s Andersenem- spaní ve ŠD
06. 04. Zápis do 1.třídy
06. 04. Velikonoční výstava v Pellyho domech v Polici nad Metují - účast v soutěži
03. 04. Vynášení Moreny
21. 04. Den Země
28. 04. Čarodějnice – odpoledne plné her a soutěží
12. 05. Zahradnictví Zobal
17. 05. Přírodovědná soutěž - společně se ZŠ
19. 05. Přírodovědná soutěž – Velké Poříčí, stromy a keře
26. 05. Velká Zahradní slavnost
01. 06. Den dětí – soutěže, hry
15. – 16. 06. Tajný výlet – hvězdárna Úpice
12. 06. Atletika ŠD – Broumov
19.06. Atletické závody ŠD Náchod
24. - 25. 06. Školní výlet, společně se ZŠ
19.06. Atletické závody, ŠD Náchod
27.06. Den s lesníkem, společně se ZŠ
28. 06. Vaření na Ostaš,i společně se ZŠ
30. 06. Vyhodnocení celoroční hry Putování se Čtyřlístkem z kopce na kopec
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

6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Minimální preventivní program ve školním roce 2016 - 2017
Škola se tento rok rozrostla na 41 žáků a žákyň, což je velký počet dětí, na který jsme v
minulosti nebyli zvyklí. Bylo třeba zvládnout ve větším počtu dětí organizovat školní
akce, koordinovat přesuny, dohlížet na bezpečnost všech dětí.
Prvňáčků nastoupilo deset, 2 dívky a 8 chlapců, a naštěstí měli možnost využití
samostatné třídy pro většinu vyučovacích hodin, což příznivě ovlivnilo jejich pokojnou
adaptaci. Postupně se naučili pohybovat a komunikovat v rámci celé školy a zvládat
spojená oddělení, zejména při výuce výchov. Během roku z podnětu rodičů i učitelů bylo
třeba řešit nepřiměřené chování jednoho chlapce z první třídy. Jednalo se o afektivní
jednání a hrubost k ostatním dětem. Po několika schůzkách učitelky s rodiči byl chlapec
objednán na vyšetření do SPC, žádná oslabení u chlapce ale nebyla zjištěna.
Druháci byli jako nejpočetnější třída 16 žáků vyučováni většinou samostatně. K jedné
dívce s IVP, (porucha ADHD), přibyla asistentka na hodiny ČJ a M. Díky spolupráci s
asistentkou přibylo ve třídě klidu a pozornosti učitelky pro ostatní žáky. Ve třídě se
vzdělával ještě jeden žák s IVP. Jeho oslabení se projevovala v pomalém tempu zvládání
učiva. Ani on, ani jiné děti nebyly ze strany spolužáků vystaveny posměchu, děti se
naučily brát spolužáky, kteří jsou vzděláváni individuálně, s pochopením.
Třetí ročník (6 žáků), čtvrtý ročník (1 žákyně) a pátý ročník (8 žáků) byly vyučovány
společně. Ve stejném složení pracovala třída i v předcházejícím školním roce a naštěstí
nevznikly závažné výchovné problémy, které by bylo třeba řešit. Ve třídě se vzdělávali
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dva žáci s IVP, jeden z nich s těžkou poruchou chování, od října s asistentkou. Spolupráce
s asistentkou nebyla nejlepší, chlapec se stavěl k práci i pomoci odmítavě. Vyučování
třídy jako celku to ale příliš neovlivňovalo.
Na konci prvního pololetí došlo na naší škole k ojedinělému incidentu. Žák druhého
ročníku po odchodu ze ŠD domů zatelefonoval z telefonní budky v blízkosti školy linku
158 a nahlásil přítomnost střelce u školy. Telefonát byl vyhodnocen jako důvod k výjezdu
hlídek a zásahu Policie ČR. Naštěstí se jednalo o planý poplach a nepravdivý telefonát.
Chlapec se další den přiznal a škola ihned vyrozuměla rodiče. Ředitelka i třídní učitelka s
chlapcem i s rodiči hovořily o závažnosti činu, dalším postupu školy a možných občansko
právních důsledcích. Dále byli rodiče kontaktováni Policií ČR k dalšímu jednání. Přes
chlapcův nízký věk a určitou nejistotu, nakolik si byl vědom důsledků svého jednání, jsme
se rozhodly udělit chlapci důtku ředitele školy. Ostatní žáci školy byli s průběhem jednání
seznámeni a reálně zažili, že je třeba být zodpovědný za své činy a jaké důsledky může
mít podobná „klukovina“.
Pro prevenci rizikového chování, upevnění zdravého životního stylu a dobré atmosféře
ve třídním kolektivu jsme získali grant Královéhradeckého kraje pod názvem „Víme, co je
pro nás dobré“. Jednalo se o dlouhodobý projekt, který realizovalo občanské sdružení
Společně k bezpečí. Při několika schůzkách vedla lektorka s dětmi (zvlášť mladšími a
zvlášť staršími) dvouhodinové programy zaměřené tematicky na vybrané problémy (co je
zdraví, bezpečné chování, jak se vyhnout konfliktům, spolupráce třídy, kouření a
návykové látky a další). Věříme, že čas a pozornost, který jsme tímto způsobem
jednotlivým tématům věnovali, daly pevný základ správným postojům k diskutovaným
otázkám.
Učitelky i tento rok uspořádaly řadu akcí, kterých se účastnili všichni žáci, a které
přispěly k rozvoji přátelských vztahů. Seznamovací výlet s úkoly zaměřenými na
spolupráci, společná příprava tradičních akcí (Sv.Martin, rozsvěcení vánočního stromu,
školní karneval, Mikuláš ve škole, vánoční nadílka, Vynášení Moreny, Zahradní slavnost),
noc s Andersenem, společná organizace zápisu, Den dětí, Zahradní slavnost, vaření na
Ostaši a školní výlet, to je jen základní výčet akcí, na kterých se potkávají děti všech
ročníků a různým způsobem přispívají ke společnému dílu.
Během 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.
Další akce, které škola tento rok uspořádala, byly: projekt ovoce do škol ke zdravému
stravování, účast na projekcích festivalu dokumentárních filmů Jeden svět a nácvik
cirkusového vystoupení v rámci projektu Happy Kids.
Zapsala . Mgr. Lenka Karpfová

7. SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BUKOVICE
Na plenárním zasedání Sdružení rodičů při ZŠ Bukovice dne 12.9.2016 se sešel výbor
v tomto složení:
předseda:
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Jan Trojtl

místopředseda: K.Brátová
pokladník:
M. Troutnarová
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.

9. ŠKOLSKÁ RADA
Školská rada pracovala ve složení - za rodiče 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 11.10. 2016 a 09.
05. 2017. 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
15.09.2017 – revize plynového zařízení
03.11.2016 - revizní kontrola plynového zařízení Kubeček
13.03.2017 - tlaková nádoba expanzomat, provozní revize, zkouška těsnosti, Ing.Drobný
27.04.2017 - revize el. spotřebičů, protokol o funkční zkoušce a měření, Rudolf Švorčík
22.10.2015 - obsluha plynového zařízení, Petr Syrovátko
07.10.2016 – kontrola hasicích přístrojů, RT Jiří Novotný
28. 08.2017 – kontrola PO celého objektu, prověrka BOZP firma Hasiči Nové Město n.M.
13.03.2017 - školení obsluhy tlakových nádob -Ing.Drobný
28. 08.2017 – školení zaměstnanců – firma Hasiči Nové Město n. Metují
09. 09. 2016 – kontrola spalinových cest, Ing. Matěj Brát
10. 10.2016 – revize tělocvičného nářadí
13.03.2017 - revize tlakové nádoby
28.08.2017 - kontrola regálů, žebříků
27.04.2017 – 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 Bejr.
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 2016/17 tyto kontroly:
Finanční kontrola, 24.10.2016 OÚ Bukovice, Ing. Milan Šrůtek, Helena Pohlová. Při
kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Kontrola plateb pojistného, 18.5.2017 VZP, Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedoplatky.
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10. Zpráva o hospodaření za rok 2016
Příspěvek od obce Bukovice na rok 2016 činil 600 000 Kč.
Celkové náklady na energie byly nižší než v r. 2015 (u spotřeby vody, el.energie i spotřebě
plynu). Úspory ve spotřebě plynu jsou jednoznačně dosaženy díky zateplení školy a změnou
dodavatele na cenově výhodnějšího.
Počet žáků se k 1.9.2016 se zvýšil na 41, mzdy nebylo nutné dofinancovávat.
Spotřeba materiálu (režie, majetek, kancelářské potřeby, literatura, časopisy, úklidové
prostředky, režijní materiál, učební pomůcky, hry, metodické pomůcky, ochranné prostředky)
činila 164 tis.Kč. V této částce je zahrnut i drobný majetek v celkové hodnotě 30 tis.Kč.
Do školní jídelny byly zakoupeny nové židle, do školní družiny položen nový koberec, na
školní zahradě byly vysázeny keře a instalovány lavičky.
V roce 2016 byl z obecních peněz pořízen drobný dlouhodobý majetek (zahradní domeček,
elektrická trouba, školní keramická tabule) v hodnotě cca 20 tis.Kč.
Zároveň byl pořízen DDHM z peněz kraje v celkové hodnotě 65 tis.Kč. Jedná se o 4
notebooky, 1x PC, elektronické piano a monitor.
Celkové náklady na služby v r. 2016 byly nižší než v r. 2015 a činily necelých 206 tis.Kč. Za
opravy a udržování bylo uhrazeno více než v roce 2015, a to 54 tis. Kč. (Malování 8 tis.Kč,
oprava bojleru cca 11 tis. Kč, oprava projektoru 9 tis.Kč, revize, výměna hasících přístrojů,
oprava sporáku, kotle a pračky.) Za cestovné byly uhrazeny 3 tis. Kč, za ostatní služby
(odvoz odpadu, praní prádla, zpracování mezd, vedení účetnictví, poštovné, telefony, software
majetek i software práce, školení, konzultace, bankovní poplatky, vstupní prohlídky
zaměstnanců, revize nářadí, aj.) se zaplatilo o něco méně než v předchozím roce: 147 tis. Kč.
K dalším nákladům patřilo i pojištění školy: 4 tis. Kč.
Z příspěvků obce na mzdové náklady OON ( kroužky) bylo vyčerpáno 7.510 Kč.
Hospodářský výsledek
Celkový výsledek hospodaření školy v hlavní činnosti je zisk ve výši 48 737,11 Kč. Tento
výsledek byl dosažen především nejen díky úsporným opatřením, ale také díky výnosům
školy za hrazení školného, které v r.2016 činily 52 tis.Kč.
V doplňkové činnosti byl výsledkem hospodaření zisk ve výši necelých 5 856,17 Kč.
Zisk z hlavní i hospodářské činnosti bude převeden do rezervního fondu.

Porovnání:

rok 2014

rok 2015

spotřeba energie
převod na hosp.činnost

208 434
-20 280

218 769
-22 888

199 785,53
-23 000

z toho:
voda
el.energie
plyn

37 840
119 504
71 370

42 509
127 128
72 020

38 535
120 150,53
64 100

rok 2014

rok 2015

rok 2016

616 000

600 000

600 000

příspěvek od obce
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rok 2016

hospodářský výsledek hl.č.
hospodářský výsledek dopl.č.

+110 316,50
+ 16 699,12

+85 235,45
+10 705

+48 737,11
+ 5 856,17

Další zdroje financování
Královéhradecký kraj (platy, učebnice a pomůcky, DDHM, služby, zákonné pojištění)
Dotace KHK: projekt primární prevence "Víme, co je pro nás dobré" – (vyčerpáno 8.800 Kč
z celkových 17 tis.Kč).
Fondy
Rezervní fond
stav k 31.12.2015

297 438,40 Kč
342 193,85 Kč

stav k 31.12.2016

Fond odměn
stav k 31.12.2015
stav k 31.12.2016

76 171,59 Kč

100 171,59 Kč

FKSP
stav k 31.12.2015
stav k 31.12.2016

27 024,60 Kč
40 836,60 Kč
Zpracovala: Mgr.Irena Dobiasová

Dne: 29.3.2017

V Bukovici dne 18. 9. 2017

vypracovala: Mgr.Irena Dobiasová

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Výroční zpráva byla dne 25.9.2017 předložena školské radě ke schválení.
Pavlína Kollertová
Helena Geislerová
Marie Troutnarová
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Zpráva o činnosti MŠ Bukovice ve školním roce 2016 - 17
Školní rok 2016-17 začal ve čtvrtek 1. září 2016. Kapacita MŠ byla 26 míst, personál
tvořily dvě učitelky: ved. učitelka Bc. Lenka Svatoňová a učitelka Hana Dziuba, úklid
měla na starosti p. Ludmila Klímová.
Během šk. roku nastoupilo 9 nových dětí, které doplnily celkový počet na 26, jedno dítě
bylo k 31.3.2017 odhlášeno. Předškoláků bylo 6.
Tento školní rok jsme si naplánovali několik projektů, při kterých jsme poznávali a učili se
s dětmi spoustu zajímavých věcí, a protože víme, jak jsou děti šikovné, nazvali jsme ho:
Školka – Šikulka.
První projekt se jmenoval: Bez práce nejsou koláče. Začali jsme seznamováním se s
novými dětmi a s kolektivem třídy a také s personálem školy. Našim Šikulům jsme
přibližovali vše o přírodě, tradicích, zvycích, dále pak kulturně společenský život kolem
nás. Jako každý rok jsme pořádali akce pro děti i rodiče. Dne 1. září jsme pozvali jako
vždy rodiče na schůzku SRPŠ, chodili jsme na výlety, výstavy, do divadla, navštívili
polickou knihovnu, nacvičili besídku, uspořádali zahradní slavnost, atd. S mladšími dětmi
jsme 1x měsíčně trávili hodinu v solné jeskyňce v Broumově. Předškoláci se zúčastnili
plaveckého výcviku v Plavecké škole, tentokrát v novém bazénu v Broumově.
Na první měsíc Září jsme dlouho vzpomínali. Počasí bylo stále letní, a tak jsme trávili co
nejvíce času venku na čerstvém vzduchu a na sluníčku. Pozorovali jsme práci různých
profesí, např. Kombajnérů při sekání obilí kombajny, traktoristů při orání traktory a u toho
si povídali, jak se co dělá. Z obilí se mele mouka, z mouky se pečou koláče, z jablek a
švestek se dělají povidla. V naší školce nemáme daleko k činům, a tak jsme si ledacos
sami vyzkoušeli.
Největší akci bylo poznávání práce v cirkusu. Zapojili jsme se s naší základní školou do
projektu Cirkus Happykids, který proběhl v týdnu od 18. do 24.9. Nebylo to jenom o
koukání, i naše šikovné děti si vzali do parády praví cirkusoví odborníci a během týdne s
nimi nacvičili program, který neměl obdoby. Z dětí se stali akrobati, artisti, kouzelníci a
mnoho dalších cirkusových profesí. Projekt se velmi vydařil a měl velký ohlas v širokém
okolí.
Na konci září 29.9. jsme se vypravili na výlet do Mlýna Dřevíčku ve Dřevíči. Pan mlynář
nám ukázal mlýn a děti na vlastí oči viděly, jak se z obilí mele mouka. Výlet jsme si moc
užili.
V říjnu jsme se pustili do vaření povidel. Nasbírali jsme ovoce v sadu a ve školce děti
loupaly a krájely jablka a hrušky. Paní učitelka přinesla z kuchyně velký hrnec, ve kterém
se povidla vařila. Další činností bylo pečení slíbených koláčů. Děti pomohly michat těsto
a pak už ho jen naplnit vlastními povidly. Od té doby víme, že bez práce nejsou koláče.
Dne 10.10. k nám zavítala tzv. Veselá kapela. Několik mladých muzikantů přijelo a
zahrálo dětem představení ve ŠD, kterého se zúčastnili naši předškoláci.
Listopad nám začal projektem: Radost máme, radost dáme! Dne 9. listopadu přijel děti
fotografovat p. Hurdálek. V pátek 11.11. na svátek sv. Martina dopoledne jsme upekli
Martinské rohlíčky, které všem po průvodu moc chutnaly. Odpoledne jsme svolali dílnu
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pro rodiče s dětmi, kde jsme společně vyráběli lampiony. V podvečer jsme se vydali na
Martinský lampionový průvod a sledovali stopy od podkov Martinova bílého koně.
V pondělí 21.11. přijela na vyšetření řeči logopedka Mgr. Romana Jakoubková, která
doporučila rodičům následnou logoped. péči.
Ve středu 23.11. jsme se šli podívat do Domova seniorů v Polici n. M. na vánoční výrobky
šikovných babiček.
Poslední listopadovou neděli 27.11. jsme se sešli na rozsvícení vánočního stromu v obci.
Tím nám začal Advent.
Mikuláš a jeho družina nás letos navštívili v pondělí 5.12. Hned druhý den se uskutečnila
besídka, tentokrát Čertovská. Čerti a čertice se představili rodičům ve své nejlepší formě.
O týden později 14.12. jsme byli pozvaní k p. Exnerové na pečení cukroví. Děti ho
napekly tolik, že jsme měli pohoštění pro rodiče při vánoční dílničce v út 20.12., kde si s
jejich pomocí vyrobily vánoční dekoraci. Potom už nás ve čt 22.12. čekala pouze vánoční
nadílka a začaly Vánoce.
V novém roce 2017 jsme se v MŠ sešli hned v pondělí 2.1. Zahájili jsme další projekt:
S písničkou je veseleji. Písničky nám rozveselily zimní čas. Ve druhém lednovém týdnu
konečně napadl sníh, a tak jsme každý den trávili hrami venku na sněhu, stavěli jsme
sněhuláky nebo jezdili na svahu na saních a na pekáčích.
Dne 20.1. našich 6 předškoláků začalo jezdit na plavecký výcvik do Broumova. Čekalo je
deset lekcí v krásném novém bazénu se saunou a vířivkou. Poslední lednový den se st. děti
vydaly s p. učitelkou na prohlídku ledopádů do Teplických skal.
Ve čt 2.2. nás navštívil pan Andrš se svou bubenickou dílnou. Byla to velká zábava, i když
se celá škola otřásala v základech. Děti bubnovaly na sudy nebo hrnce a zpívaly s p.
Andršem. Potom jsme se již připravovali na každoroční karneval 16.2. na téma: Řemesla a
povolání.
Po jarních prázdninách sníh roztál a děti byly zvědavé, jak se z ulic a silnic odstraní špína
a nepořádek. Zařídili jsme si proto pozvání do polických technických služeb, kde nám
ukázali všechny stroje na čištění ulic a silnic. Děti si prohlédly zametací stroj, sypače,
vysokozdvižnou plošinu, sekačky a pod.
V březnu se předškoláci intenzivně připravovali na Zápis do školy. Ve druhé polovině
měsíce byli pozvaní na návštěvu do 1. třídy. Vyzkoušeli si nanečisto, jak to ve škole chodí.
Poslední březnový den v pá 31.3. se u nás ve školce konal Den s Andersenem. Opět jsme
poprosili rodiče, dědy a babičky, aby si s námi přečetli pohádky. Tento den nám přinesl
poslední projekt: Knihy, knížky, knížečky...
Velikonoce letos připadly na duben, a tak jsme v po 3.4. vynesli se školáky Morenu. Ve
středu se st.děti vypravily do Police na velikonoční výstavu, ml. děti zase na výstavu do
Domova seniorů. Ve čt 6.4. šli předškoláci k Zápisu do 1. třídy. U zápisu uspělo 5 dětí, 1
dostalo OŠD.
V polovině dubna přišly očekávané Velikonoce, na které jsme upekli s dětmi jidáše a při
odpolední dílničce vyrobili velikonoční ozdoby.
Dne 20.4. jsme uklízeli v okolí školky ke Dni Země a 21.4. v pátek bylo ve škole
představení Cirkusu se zvířátky. Děti viděly veselého klauna, cvičené pejsky a nakonec si
mohly pohladit mládě opičky.
Koncem dubna 26.4. se jako obvykle st.děti vydaly do polické knihovny, kde se dozvěděly
vše o knížkách, poznávaly postavičky z pohádek, luštily hádanky.
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Dne 10.5. se konal Zápis dětí na šk.rok 2017-18 do naší mateřské školy. Květen však
hlavně začal chystáním oslavy k Svátku maminek. Nacvičili jsme s písničkou o berušce
malý aerobik, naučili se krátké básničky a vyrobili maminkám přáníčko a před oslavou
ještě napekli buchty s čokoládou. Pak už jsme jen čekali, až příjdou maminky. Ve čt 11.5.
maminky dorazily. Oslava se jim moc líbila a buchty moc chutnaly.
V dalších týdnech nás čekala příprava 5. Velké zahradní květinové slavnosti (26.5.), na
které nám jako vždy zahrála kapela Kamarádi osady 5. Sbírali jsme léčivé bylinky na
bylinkový čaj, květy pampelišek na pampeliškový med. O oba produkty je totiž na
slavnosti velký zájem. Měli jsme opět štěstí, protože počasí se vydařilo a slavnost byla
jako každý rok velmi pěkná s hojnou účastí.
Červen je každoročně věnován výšlapům do okolí, školkovému výletu a hlavně
bezpečnosti. Počasí nám přálo, a tak jsme se pravidelně každý týden vydávali na výšlapy
na Ostaš, na Zděřinu, ke kapličce. Starší děti si ve čt 8.6. vyjely na divadelní festival pro
děti do Hronova s názvem Hronovské hádě. V opravdovém divadle viděly několik
pohádek hraných dětmi předškolního věku.
V polovině měsíce 15.6. jsme se vydali na školkový výlet, tentokrát za humna na Hvězdu.
Autobusem do Hlavňova to bylo kousek a odtud už jsme pochodovali kolem
hlavňovského rybníku po červené směrem do Kovářovy rokle. Cestou jsme se zastavili na
prohlídku totemů u Grosovy chaty a pak už cesta stoupala lesem a skalami v rokli ke
Hvězdě. Všechny děti, i ty nejmenší, trasu zvládly na jedničku. Na Hvězdě nás čekal
oběd. Paní kuchařka nás vybavila řízkem s chlebem, který všem moc chutnal. Po obědě si
děti pohrály a pak už nás čekala cesta zpátky. Šli jsme dolů tzv. Půlžďárem, kolem kravína
a z Hlavňova loukou zvanou Sjezdovka zpátky do Bukovice. Byla to túra hodná zdatných
turistů.
V út 20.6. nás přijel společně vyfotit p. Hurdálek a 29. června se vždy odpoledne loučíme
s předškoláky. Dopoledne jsme si udělali zmrzlinový pohár a odpoledne přišli rodiče a pan
starosta M. Šrůtek. Všem předškolákům jsme předali několik dárečků na památku pobytu
v naší školce a popřáli jim 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 2017 došlo k úpravám školní zahrady, přibyly nové hrací prvky s lany, kládami,
hmatovými chodníčky a domečky z proutí. Od 17.7. do 20. 8. 2017 byla MŠ uzavřena a
čerpána řádná dovolená.
Zapsala: Bc. Lenka Svatoňová
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