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Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín,
příspěvková organizace
Adresa školy:

696 31 Bukovany 132

IČO 70984042
Vedení školy: ředitelka Mgr. Alena Cápková
603474889
Kontakt: zs.bukovany@seznam.cz
Tel. 518618014
Zřizovatel: Obec Bukovany,
696 31 Bukovany 222
Tel. 518618022
oubukovany@tiscali.cz
Školská rada: předsedkyně Petra Šibalová, za pedagogické pracovníky
Lenka Koutná, za zákonné zástupce
Kamil Daněk, člen zastupitelstva
Datum zřízení 1.12.2005
Součásti školy: Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna – výdejna

18 žáků
18 dětí
15 žáků
18 žáků

Nepovinný předmět náboženství – 10 žáků přihlášeno od ledna 2021.
V letošním školním roce náboženství z důvodu nízkého počtu žáku neprobíhalo.
Škola je malotřídní integrované zařízení
Vzdělávací program
ŠVP Škola nás baví od 1. 9. 2007
Materiální vybavení školy
Učebny 2
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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 výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi.
Vybavení technikou - v každé třídě počítače, připojení na internet. V každé třídě je interaktivní tabule, notebook pro
učitele.
Škola disponuje výukovými programy a moderními pomůckami.
Žáci dostávají učebnice se schválenými doložkami.
Od 1. 9. 2019 nově zřízena 5. třída. Výuka probíhá ve dvou učebnách.
Prostředí školy je estetické, upravené.

Údaje o žácích
I. třída -

12 žáků :

1. ročník ……………. 9 žáků
2. ročník ……………. 2 žáci
3. ročník ……………. 1 žák

II. třída - 6 žáků:

4. ročník ………..……3 žáci
5. ročník ………..……3 žáci

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
Učitelka ZŠ
Vychovatelka ŠD
Učitelka ZŠ
Vedoucí učitelka MŠ
Učitelka MŠ

úvazek
úvazek
úvazek
úvazek
úvazek
úvazek

VŠ
VŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ

1,0
1,0
0,6
0,4
1,0
1,0

I. stupeň
neaprobovaně
vychovatelství
neaprobovaně
učitelství MŠ
učitelství MŠ

Údaje o nepedagogických pracovnících
Školnice, výdej stravy
Uklízečka

úvazek 1,0
úvazek 0,5

vzdělání SOU
vzdělání SOU

Zápis k povinné školní docházce
Počet dětí přijatých do první třídy
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Z toho počet dětí po odkladu
Počet odkladů

3
2

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Třída

Počet žáků

9

Prospělo
0

Vyznamenání
8

Neprospělo
1

Nehodnoceno
0

1.
2.
3.
4.
5.

2
1

0
1

2
0

0
0

0
0

3

1

2

0

0

3

1

2

0

0

Celkový přehled
Počet žáků
18

Prospělo s
vyznamenáním
14

Prospělo
3

Neprospělo

Nehodnoceno

1

0

Údaje o zameškaných hodinách
Počet žáků
18

Počet
omluvených
hodin
622

Počet
omluvených
hodin na žáka
34, 5

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 Petra Šibalová.
V průběhu roku se nevyskytly projevy rizikového chování, které musely být řešeny s rodiči telefonicky a osobními
schůzkami.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy
Kurzů na podporu DVPP se zúčastnily vyučující v souladu s plánem personálního rozvoje.
Většina kurzů byla placena z projektu Šablony II.
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ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ DVPP ZŠ BUKOVANY 2021/2022
DATUM

DŮVOD ČERPÁNÍ

KDO ČERPAL

4. 2. 2021

Souhrn hygienických požadavků pro školní
jídelny - online
FKSP od A do Z
online
Dokumentace v MŠ

FRIDRICHOVÁ

Diagnostika a rozvoj schopností dítěte
předškolního věku, online
Setkání ředitelů

ŠALŠOVÁ

25. 2. 2021
2. 3. 2021
11., 12. 2. 2021
9. 3. 2021
12.03.2021,
19. – 30. 4. 2021
20.5.2021
25. 5. 2021
15. 6 2021
25. 6. 2021

KEO4 Majetek pro začátečníky - online
webinář (Webex)
AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro
1. ročník
Hravý muzikant – vesele a s důvtipem na
hudební teorii
Setkání velkých malotřídek
Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního
věku
Lesní retreat

ŠALŠOVÁ
ŠALŠOVÁ

CÁPKOVÁ
CELÁ
LUNGOVÁ
CÁPKOVÁ
CÁPKOVÁ
ŠALŠOVÁ
CÁPKOVÁ

Projekty
Školní projekt:
- Ovoce a zelenina do škol – žáci každý týden dostávali čerstvé ovoce a zeleninu. Toto bylo využito i ve
výuce. Škola se zúčastnila doprovodného programu Ochutnávka. Žáci ochutnali cizokrajné ovoce a zeleninu.
Dodávky ovoce a zeleniny zajišťovala firma Wastex Zlín.
-

Mléko do škol – žáci dostávali neochucené mléko. Škola využila rovněž doprovodný program – ochutnávka
mléčných výrobků. Dodávky mléka zajišťovalaa firma Laktea.

Projekt Sazka Olympijský víceboj na podporu sportu a zdravého životního stylu.
Celoroční projekt Žáček – spolupráce MŠ a ZŠ - z důvodu pandemie zrušeno.
Děti čtou dětem
Děti ze ZŠ chodí číst mladším dětem v MŠ pohádky před spaním – zrušeno.
Školní celoroční projekt – Moje vlast
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Projekt byl zaměřen na památky naší vlasti a obce, vlastenectví, úctě spoluobčanům
Od 1. srpna 2019 je škola zapojena do projektu Šablony II.
Získaná částka je 675 313 Kč. Projekt byl ukončen 31. 7. 2021.
Škola byla úspěšná s žádostí o pokračování projektu Šablony III.
Spolupráce se subjekty
DDM Kyjov, PPP Kyjov a Hodonín, SONS Kyjov, místní knihovna, Plavecká výuka Mořinglová, Myslivost Šardice,
ZŠ Svatobořice-Mistřín
Spolupráce s okolními školami – ZŠ Komenského Kyjov, ZŠ Sobůlky, Nechvalín a Lovčice, Nadace dřevo pro život,
MAS Kyjov.
Prezentace školy na veřejnosti
-

Výstava k online výuce Sokolovna
Prezentace výtvarných prací žáků a dění ve škole v Bukovanských listech, v místní kabelovce, posílání
obrázků do soutěží
Vytvoření propagačních materiálů – letáky
Poskytování informací na webových stránkách školy
Hodonínský deník
Rádio Jih

AKCE ŠKOLY
ZÁŘÍ
1. 9.– slavnostní zahájení školního roku
7. 9. - p. Šibal – Za tajemstvím kriminalistiky, beseda pro ŠD
9. 9. – p. Šibal – počítač – Pomocník nebo nepřítel, beseda pro ZŠ
9. 9. – Školská rada online
od 15. 10. 2020 ZŠ uzavřena krajskou hygienickou stanicí JMK Brno, do odvolání
od 17. 10. 2020 MŠ uzavřena krajskou hygienickou stanicí JMK Brno, do odvolání
ŘÍJEN
ZŠ, MŠ, ŠD otevřena od 5. října
12. 10. - třídní schůzka 1. třídy
12. 10. - informativní schůzka ke Škole OnLine pro rodiče
od 14. 10. – uzavření ZŠ
LISTOPAD
18. 11. – provoz ZŠ pro 1. - 3. tř.
16. 11. – pedagogická rada online
27. 11. – Slavnost slabikáře v 1. třídě
30. 11. – provoz ZŠ pro 4. -5. tř.
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PROSINEC
22. 12. - vánoční besídka pro děti
LEDEN
od 4. 1. – distanční výuka ve 4., 5. třídě
11. 1. – rodilý mluvčí online
14. 1. – online konzultace pro rodiče
18. 1. – online pedagogická rada
28. 1. – předávání vysvědčení
29. 1. – pololetní prázdniny
ÚNOR
pokračování distanční výuky ve 4., 5. třídě
16. 2. – karneval v ZŠ, Fašaňkový den
18. 2. – konzultace pro rodiče ZŠ
22. – 26. 2. – jarní prázdniny, MŠ uzavřena z důvodu nízké kapacity dětí
BŘEZEN
od 1. 3. – ZŠ a MŠ uzavřena
NETRADIČNÍ TÝDEN
1. 3. – Den účesů
2. 3. – Pyžamový den
3. 3. – Den kuchtíků
4. 3. – Sluníčkový den
5. 3. - Den laskavosti
1. 3. - rodilý mluvčí 4., 5. třída online
15. 3. – rodilý mluvčí online
DUBEN
1. – 30. 4. – online zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
1. – 30. 4. - výstava na sokolovně „Radosti a maličkosti našich dnů“
1. – 5. 4. – Velikonoce
7. 4. – Kloboukový den
9. 4. – Fashion day
9. – 11. 4. - Vyzdobme si školu
12. 4. - obnovení provozu ZŠ 1. - 5. ročník
22. 4. - Den Země
30. 4. – natáčení vystoupení pro maminky, zdobení májky, kouzelnický den
KVĚTEN
Projekt Behamespolu.cz pro ZOO - hroch
Výzdoba před budovou školy – Den matek
2. – 16. 5 - online zápis dětí do MŠ
7. 5. – 9. 5. - online oslava Dne matek
11. 5. – pedagogická rada
24. 5. – Fotografování dětí ze ZŠ a MŠ
ČERVEN
Projekt Behamespolu.cz pro ZOO - Madagaskar
28. 5. - 1. 6. – Dětský den s dobrodružnou cestou
2. 6. – školská rada
2. 6. – projektový den v MŠ - Recykláček
4. 6. – výlet MŠ - Hvězdárna Ždánice
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3., 7. 6. – ochutnávka exotického ovoce
7. 6. – konzultace a fotografování rodičů s dětmi
8. 6. – pedagogická rada
9. 6. – Školní výlet ZOO Hodonín
11. 6. – požární poplach
14. 6. – Branný den v Lovčicích
16. 6. – schůzka se zákonnými zástupci předškoláků
24. 6. – Dopravní den Kyjov
28. 6. – výměna učebnic, úklid
29. 6. – vycházka po okolí
30. 6. – předávání vysvědčení
Po celý školní rok naše škola pořádala sběr pomerančové a citronové kůry.
Účast v soutěžích
Výtvarné:

Velehrad 2021 „Cesta dvou bratří“
Namaluj Tři krále

Matematická:

Logická olympiáda

Náboženství:

Bible a my

PŘEHLED OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLY 2020/2021
Uzavření školy z rozhodnutí krajské hygienické stanice z důvodu karantény:
ZŠ byla uzavřena od 15. 9. 2020 do 5. 10. 2020.
MŠ byla uzavřena od 17. 9. 2020 do 5. 10. 2020
Uzavření ZŠ z nařízení vlády:
ZŠ byla uzavřena od 14. 10. 2020 do 18. 11. 2020
- Od 18. 11. 2020 nastoupily k prezenční výuce žáci 1., 2., 3. třídy.
- Žáci 4. a 5. třídy nadále pokračují v distanční výuce. K prezenční výuce opět nastoupili od 30. 11. 2020.
MŠ byla uzavřená v týdnu od 26. 10. do 29. 10. z důvodu vysoké absence dětí.
Uzavření ZŠ z rozhodnutí MŠMT:
21. 12. 2020 a 22. 12. 2020 bylo uděleno školám volno – Dny boje proti koronaviru.
Od 4. 1. 2021 nastoupili k prezenční výuce žáci 1., 2. a 3. třídy.
Ve 4. a 5. ročníku probíhá výuka distanční formou.
Uzavření ZŠ a MŠ z nařízení vlády:
Od 1. 3. 2021 byla uzavřena ZŠ i MŠ.
Od 8. 3. 2021 se pro žáky a děti dováží obědy z kuchyně MŠ Nádražní z Kyjova.
ZŠ byla uzavřena od 1. 3. 2021 do 11. 4. 2021. Od 12. 4. nastupují k prezenční výuce všichni žáci 1. stupně ZŠ.
MŠ byla uzavřena od 1. 3. 2021 do 11.4. 2021.
Od 12. 4. 2021 nastupují k prezenční docházce děti, pro které je předškolní docházka povinná a děti zaměstnanců
vybraných profesí.
Od 10. 5. nastupují k prezenční docházce v MŠ všechny děti.
Zajištění výuky během uzavření školy:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mailová komunikace s rodiči a zasílání DÚ
Informace na webových stránkách
Videokonference s dětmi i učiteli (Skype)
Rozpis hodin s vyučujícími pro videokonference
Výukový program – online jazyky pro děti (výuka AJ)
Výukový program – online jazyky pro učitelky (výuka AJ)
Dotazník pro rodiče o spokojenosti s výukou

Škola podporuje výuku Aj tím, že probíhala výuka s rodilým mluvčím, byla nabídnuta online výuka – online jazyky,
zakoupení časopisů do výuky.
VÝZVY BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY
Čtenářská
Abecední
Kloboukový den
Plyšákový den
Den kuchtíků
Fashion day
Den účesů
Sportovní
Distanční vzdělávání v MŠ
Od 1. 9. 2020 mají mateřské školy povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je
předškolní vzdělávání povinné. Distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu
nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny – tzn. více než padesát procent předškoláků z MŠ. K
tomu je třeba spolupráce rodičů.
Absence při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání. Je jedno, v jaké době dítě vyplnilo pracovní
list, důležité je, že ho vyplnilo. Omlouvání absence je obdobné jako při prezenční výuce.
MŠ vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také personálním a
technickým možnostem MŠ.
Preferujeme tyto typy výuky na dálku:
Asynchronní online výuka – děti pracují v jimi zvoleném čase a vlastním tempem na úkolech zadaných učitelem a v
online prostoru se nepotkávají.
Offline výuka – k ní není zapotřebí internet a digitální technologie. Může jít o vyplňování pracovních listů, výtvarné
činnosti atp. Zadávání úkolů může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně.
Konzultace - cílem individuálních konzultací je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým
možnostem a podmínkám. Konzultace jsou dostupné všem, může jít o telefonické hovory, on-line chat, e-maily či ve
specifických případech osobní konzultace za dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření.
Škola má zapojit do distančního způsobu vzdělávání i děti, které nemají doma podmínky pro online výuku,
prostřednictvím metod offline výuky.
Pokud se dítě nezapojuje do distanční výuky, ale má zajištěnu potřebnou techniku, je třeba, aby škola kontaktovala
rodiče a zjistila důvody pro neúčast ve vzdělávání a pomohla překážky odstranit.
Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) dle zájmu rodičů i dětem, kteří
se povinně vzdělávají distančním způsobem nebo při kombinaci prezenčního a distančního vzdělávání. Při
vyzvedávání obědů do menu boxů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána
přítomnost ve školce. Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje v určené době u vchodových dveří školy.
O tom, že nastala tato situace, informujeme zákonné zástupce prostřednictvím emailu, kabelovky a taky zprávami na
webových stránkách školy. Kdo nemá email, tak telefonicky. Na formě předávání se domlouváme předem, kdo nemá
potřebnou techniku, domluví se na jiné formě předávání úkolů. Materiály na aktivity na doma budou dětem zasílány
emailem nebo po telefonické domluvě osobně v MŠ. Dále budeme využívat pracovní sešity dětí, které si v případě
takové situace, po domluvě vyzvednou ve škole.
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Pokud tato situace nastane, zasíláme dětem materiály k právě probíranému tématu maximálně 3x týdně.
V průběhu distanční výuky dbáme na zpětnou vazbu ze strany rodičů alespoň jednou týdně. Rodiče dokumentují práci
dětí (fotografie, nahrávky, obrázky dětí, vypracované pracovní listy, aj…) a zasílají nám prostřednictvím emailu,
pomocí messengeru a podobně. V případě potřeby využíváme i komunikaci prostřednictvím Skypu.
Po ukončení distanční výuky přinesou zákonní zástupci dětí vypracované úkoly do mateřské školy k založení.
Stanislava Šalšová, vedoucí učitelka MŠ

ZÁVĚR
Celý školní rok byl ovlivněn omezeními v souvislosti s pandemií. Od září jsme se na možnost distanční
výuky připravovali. Pořídili jsme počítače a potřebnou techniku všem pedagogickým pracovníkům. Učitelé
se vzdělávali v oblasti moderních metod výuky a digitálních technologií. Pracovní porady jsme pravidelně
pořádali ONLINE, stejně jako online hodiny pro žáky. S hodnocením žáků byli zákonní zástupci
seznamováni prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
Snažili jsme se žáky kvalitně vzdělávat a motivovat k výuce. Během distančního vzdělávání jsme pořádali
výzvy z tělesné a výtvarné výchovy, zapojovali žáky do online soutěží.
Po skončení distanční výuky jsme uspořádali výstavu pro veřejnost, která zobrazovala naše netradiční
vzdělávání dětí v ZŠ a MŠ.
Podařilo se nám úspěšně dokončit práci v projektu Šablony II, díky kterému získala škola nemalé finanční
prostředky. Byli jsme úspěšní s žádostí o projekt Šablony III a pokračovali jsme v práci i na dalších
projektech, do kterých jsme zapojeni.
I přes všechna omezení jsme další školní rok zvládli úspěšně.

V srpnu 2021 vypracovala Mgr. Alena Cápková, ředitelka školy
Podpis ředitelky ZŠ:
Školská rada schválila dne: 12. 10. 2021
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