Charakteristika ZŠ a MŠ Bukovany

Základní škola a mateřská škola je malotřídní škola, jejíž žáci se vzdělávají jiným
způsobem, než jaký známe z klasické školy. Na naší škole se vyučuje ve dvou
třídách celkem 18 žáků: I. třída – 1. - 3. ročník, II. třída – 4. a 5. ročník.
Součástí školy je mateřská škola s názvem „Pilná včelička,“ kterou navštěvuje
celkem 25 dětí, jedno oddělení školní družiny a jídelna.
Objekt školy se nachází v centrální části obce a v blízkosti autobusové zastávky,
což je výhodné pro dojíždějící žáky ze sousední obce Ostrovánky. I přesto, že
škola má charakter historické budovy, je po stavební stránce dobře udržovaná,
průběžně modernizovaná a opravovaná tak, aby se v ní žákům a pracovníkům
školy dobře pracovalo.
V přízemí školy najdete dvě třídy mateřské školy s šatnou, šatnu pro žáky
základní školy, jídelnu – výdejnu a sociální zařízení. V prvním patře jsou dvě
učebny základní školy, učebna školní družiny s kabinetem pomůcek, ředitelna
s knihovnou, počítačový koutek a sociální zařízení.
Učebny jsou vybaveny novými nastavitelnými lavicemi pro každého žáka zvlášť,
interaktivními tabulemi a počítači pro žáky. I děti ve školce si hrají v moderně
upravených a vybavených učebnách.
Žáci i pedagogičtí pracovníci při výuce žáků pracují s počítači a aktivně využívají
internetové připojení. Škola disponuje moderními výukovými programy a
pomůckami.
Protože škola nemá vlastní tělocvičnu, k pohybovým aktivitám dětí využívá
venkovní hřiště, zahradu a prostory nedaleké sokolovny.
Výhodou naší školy je, že ZŠ a MŠ tvoří jeden celek – děti mají řadu společných
akcí, při přechodu ze školky do školy přicházejí do známého prostředí, znají
učitele a mají tu své starší kamarády. Malotřídní škola vytváří jedinečné
prostředí, které vlivem malého počtu žáků umožňuje individuální přístup ke
každému dítěti, nadanému i tomu se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávání v malotřídní škole podporuje samostatnost žáků, napomáhá
včasnému odhalování nevhodného chování a buduje často až rodinné vztahy ve
škole. Žáci si mohou navzájem pomáhat, naučí se toleranci vůči ostatním,
získávají nové informace od starších spolužáků.
Pracovníci naší malotřídní školy se pravidelně zúčastňují dalšího vzdělávání a
různých školení, která jsou důležitá pro jejich náročnou práci a osobní rozvoj.
Žáci se ve škole učí třídit efektivně odpad, celoročně sbírají pomerančovou kůru
pro léčebné účely a sbírají papír. Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol,
Mléko do škol a využívá projekt Šablony II. Při úklidu se používají ekologické
čisticí prostředky.
Škola je zaměřena na výuku Anglického jazyka s cílem připravit žáky na
Cambridgské zkoušky a taky na hru žáků na flétnu. Velkým přínosem je
spolupráce s obecní knihovnou a zapojování žáků do prezentace školy na
veřejných akcích. Během školního roku pořádá mnoho aktivit, navštěvuje
divadelní představení a zve do školy osobnosti, které mohou být pro žáky
vzorem.

