Základní škola Bukovany

Výroční zpráva za školní rok
2016/2017

Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín,
příspěvková organizace
Adresa školy: 696 31 Bukovany 132
IČO 70984042
Vedení školy: ředitelka Mgr. Božena Lužová
608340273
Kontakt: zs.bukovany@seznam.cz
Telef. 518618014
Zřizovatel: Obec Bukovany,
696 31 Bukovany 222
Telef. 518618022
oubukovany@tiscali.cz
Školská rada: předsedkyně Petra Šibalová, za pedagogické pracovníky
Světlana Stonawská, za zákonné zástupce
Kamil Daněk, člen zastupitelstva
Datum zřízení 1. 12. 2005
Součásti školy: Základní škola
vyučovalo se 27 žáků
Mateřská škola
zapsáno 20 dětí
Školní družina
zapsáno 25 žáků
Školní jídelna – výdejna
Nepovinný předmět náboženství – přihlášeno 12 žáků
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Škola je malotřídní integrované zařízení
Zvolený vzdělávací program
ŠVP Škola nás baví od 1. 9. 2007
Materiální vybavení školy
Učebny
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Školní družina 1, využívá hřiště, sokolovnu, školní zahradu
Sportovní zařízení – škola nemá vlastní tělocvičnu, využívá sokolovnu, dvě hřiště, školní
zahradu
Žákovský nábytek – třídy jsou vybaveny nastavitelnými lavicemi a židlemi
Vybavení technikou – počítačový kout se čtyřmi počítači, v každé třídě dva počítače,
připojení na internet. V každé třídě interaktivní tabule, dva notebooky
Škola disponuje výukovými programy, moderními pomůckami.
Žáci dostávají učebnice se schválenými doložkami.
Prostředí školy je estetické, upravené.
Údaje o žácích
I. třída - 13 žáků :

1. ročník …………… 7 žáků
3. ročník …………… 8 žáků

II.třída -

2. ročník …………… 7 žáků
4. ročník …………… 5 žáků

14 žáků :

Přehled pracovníků školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ZŠ
Počet učitelů MŠ
Počet správních zaměstnanců

7
2
1
2
2

Údaje o pedagogických pracovnících
Ředitelka
úv
Učitelka ZŠ
úv
Vychovatelka ŠD úv
využita výjimka
Ved. uč. MŠ
úv.
Učitelka MŠ
úv.

1,0
1,0
0,6
1,0
1,0

stupeň vzdělání VŠ
VŠ
SŠ, vyučuje
SŠ
SŠ
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aprobace I. stupeň
aprobace I. stupeň
neaprobovaně úv. 0,4
aprobace MŠ
aprobace MŠ

Údaje o nepedagogických pracovnících
Školnice
Uklizečka,
výdej stravy

úv. 1,0

vzdělání SOU

úv. 1,0

vzdělání SOU

Zápis k povinné školní docházce
Počet dětí přijatých do první třídy
Z toho počet dětí po odkladu
Počet odkladů pro šk.r. 2017/18

7
2
1

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Třída

Počet žáků

1.
2.
3.
4.

7
7
8
5

Prospělo
0
0
0
1

Vyznamenání
7
7
8
4

Neprospělo
0
0
0
0

Nehodnoceno
0
0
0
0

Celkový přehled
Počet žáků
27

Prospělo s
vyznamenáním
26

Neprospělo

Nehodnoceno

0

0

Údaje o zameškaných hodinách
Počet žáků
27

Počet
omluvených
hodin
1269

Počet
omluvených
hodin na žáka
47,00

Počet
neomluvených
hodin
0

Počet
neomluvených
hodin na žáka
0

Prevence rizikového chování
Škola má vypracovánu Školní preventivní strategii a preventivní program. ŠPS byla zahrnuta
do ŠVP jako dodatek. Ředitelka školy spolu s metodikem prevence koordinuje aktivity školy.
Školním metodikem prevence je Mgr. Markéta Cutáková.
Zpráva je přiložena.
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EVVO
Hodnocení výsledků práce v oblasti EVVO je součástí výroční zprávy.
Zpráva je přiložena.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy
Kurzů na podporu DVPP se zúčastnily vyučující v souladu s plánem personálního rozvoje.
Byly to kurzy s uvedenými názvy:
Novely právních předpisů, Kurz EVVO, Matematika nás baví, Šikana, Ochrana veřejného
zdraví, Otázky řízení malotřídky, Zdravotnický kurz

Projekty
Ovoce a zelenina do školy – škola pokračovala v tomto projektu. Smlouvu o dodávkách
uzavřela opět s dodavatelem Wastex Zlín. Žáci každý týden dostávali čerstvé ovoce a
zeleninu. Toto bylo využito i ve výuce. Škola využila i nabídky doprovodného programu
Ochutnávka. Žáci ochutnali cizokrajné ovoce a zeleninu (avokádo,karambolu, rukolu, atd.)
Projekt Sazka Olympijský víceboj na podporu sportu a zdravého životního stylu
Celoroční projekt Žáček – spolupráce MŠ a ZŠ :
Společné hodiny výchov – HV, VV, TV, PČ, rozvíjení čtenářské gramotnosti, společná
vystoupení na veřejnosti, návštěvy kulturních pořadů, výukové programy, zkoušky
předškoláků na závěr školního roku, společný školní výlet
Školní celoroční projekt – Čtvero ročních období
Spolupráce se subjekty
DDM Kyjov, PPP Kyjov, agentura KROK, VIS Bílé Karpaty, místní pěvecké sbory,
přírodovědný oddíl Ráčci, TJ Družba – oddíl žáci, ČZS, ČSOP, místní knihovna.
Spolupráce s okolními školami – ZŠ Komenského Kyjov, ZŠ Sobůlky, Nechvalín a Lovčice

Účast v soutěžích
Požární ochrana očima dětí – výtvarná a literární soutěž:
v literární soutěži jsme obsadili druhé místo.
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Prezentace školy na veřejnosti
-

Vánoční zpívání u kapličky
Tříkrálová sbírka
Velikonoční klepání, obchůzka chlapců po dědině
Program ke Svátku matek v sále Sokolovny
Slavnost Slabikáře za přítomnosti rodičů a prarodičů
Spolupráce se zahrádkáři – výzdoba sokolovny k Velikonocům
Jarní a podzimní sběr papíru – organizuje škola s rodiči i pro veřejnost
Prezentace výtvarných prací žáků v Bukovanských listech a v místní kabelovce
Vydání školního časopisu Školníček
Poskytování informací na webových stránkách školy

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Září
1.9. – slavnostní zahájení školního roku, vítání prváků za přítomnosti rodičů, starostky a
předškoláků
2.9. – podzimní vycházka k Bukovanskému mlýnu
19.9. – sázení stromů prváčky ve spolupráci s obcí
30.9. – Trénink s olympionikem ve spolupráci se Sazkou

Říjen
4.10. – podzimní sběr papíru ve spolupráci s rodiči
5.10. – dopravní kurz na DDM Kyjov - Chodec – 2. ročník
6.10. - beseda se spisovatelem Janem Opatřilem
14.10. - Hudební potěšení – výchovný koncert ve škole
20.10. - divadlo v KD Kyjov – Hrátky na pohádky
27.10. – lampiónový průvod

Listopad
8.11. – dopravní kurz Cyklista , DDM Kyjov , 4.ročník
19.11. – Výukový program Les – VIS Bílé Karpaty
21.11. – Slavnost slabikáře –přítomni rodiče, prarodiče, třídní schůzky
22.11. – Loutkové divadlo – Vánoční pohádka – MŠ, 1., 2. ročník
30.11. – Den zdraví v ZŠ Sobůlky, turnaj ve vybíjené
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Prosinec
2.12. – Vánoční program Slyšte, slyšte
6.12. – dopravní kurz Cyklista, 4. ročník
5 12. – Mikulášská nadílka – přišel Mikuláš, anděl i čert
6.12. - Dudáci na cestách – výukový program
10.12. – taneční vystoupení v KD Kyjov, návštěva muzea
11.12. – vítání dětí
14.12. – Vánoční dílna
19.12. – vánoční besídka dětí MŠ a ZŠ
23.12. – vystoupení v Dědině u kapličky – zpívání koled u vánočního stromu

Leden
8.1. – Tříkrálová sbírka – účast žáků naší školy
10.1. - Dopravní kurz žáků 4. ročníku
11.1. - projekt Žáček – společná hodina HV – prváci a předškoláci
12.1. – divadlo ve škole Liška Bystrouška
17.1. – vystoupení kouzelníka

Únor
7.2. – dopravní kurz žáků 4. ročníku
10.2. – Cestou do školy bezpečně – výukový program ve spolupráci s agenturou KROK
11.2. – maškarní karneval ve spolupráci s obcí
18.2. – tradice v obci - fašaňk
23.2. – Žonglérská dílna v Sokolovně

Březen
7.3. – dopravní kurz žáků 4. ročníku
8.3. – Veselé zoubky – ve spolupráci s dm drogerií 1. ročník
20.3. – vítání jara – tematický den
21.3. – návštěva místní knihovny
31.3. – Noc s Andersenem – přespání ve škole

Duben
1.4., 8.4. – věšení budek vyrobených rodiči, ve spolupráci s obcí
3.4. – zápis do 1. třídy
4.4. – dopravní kurz žáků 4.ročníku
5.4. – velikonoční dílna ve škole
7.4. – zahájení plavecké výuky v Bučovicích
25.4. – exkurze. Luveplast, drtička skla, výroba ekobriket v Kelčanech
26.4. – Medová snídaně – projekt MZe, výukový program téma Včely
27.4. – sběr papíru ve spolupráci s rodiči
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Květen
2.5. – dopravní kurz Chodec – DDM v Kyjově – 2.roč.
9.5. – závěr dopravního kurzu žáků 4. ročníku – jízdy na kolech
14.5. – Svátek matek – vystoupení žáků, prodej řemeslných výrobků
16.5. – focení žáků
16.5. – projekt Žáček – společná hodina TV – MŠ a 1.roč.
22.5. – loutkové divadlo ve škole – výchovné pohádky, 1.,2. roč. a MŠ, MŠ Nechvalín
30.5. – loutkové divadlo ve škole – Noční víla

Červen
1.6. – Den dětí – školní výlet Raráškův bylinkový ráj v Čejkovicích, ZOO Hodonín
5.6. – vítání dětí – vystoupení prváků
11.6. – Namaluj ornament – ve spolupráci s obcí
14.6. – divadlo ve škole – Pohádka ze starého mlýna
27.6. – divadlo ve škole – Pohádky Miloše Macourka
24.6. – sportovní den v Lovčicích
28.6. – ukončení ročního projektu Máme rádi zvířata hrami
29.6. - sportovní den – jízdy zručnosti na kolech
30.6. – vydání vysvědčení, předání odměn za sběr pomerančové kůry, papíru a pet víček,
rozloučení se čtvrťáky
Škola spolupracovala s rodiči při sběru pomerančové kůry, papíru a víček od pet lahví.
Celkem bylo do nákupny ve Strážnici odevzdáno 28 kg pomerančové kůry. Úspěšný byl také
sběr papíru, odevzdáno 6 860 kg. Škola obsadila 4. místo mezi sedmnácti školami za nejvyšší
průměr na žáka.
O prázdninách byla provedena výměna kotlů plynového topení a radiátorů. Celková hodnota
díla je 420 333 Kč, obec získala dotaci z JMK ve výši 120 000 Kč. Dále byl vybudován
sprchovací kout.

Mgr. Božena Lužová, ředitelka školy

Srpen 2017
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