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ZÁKLADNÍ  CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY 

 

Název školy 

Základní škola a Mateřská škola Buchlovice.  

Ke dni 1.8.2013 vznikla sloučením Základní školy, Buchlovice, okres Uherské Hradiště  a 

Mateřské školy Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvkové organizace. 

 

Právní forma: příspěvková organizace 

Identifikátor právnické osoby: 600 124 037 

IČ: 46 956 981 

Místa poskytovaného vzdělávání:  Komenského 483, 687 08 Buchlovice 

     Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice 

 

Zřizovatel  

Městys Buchlovice 

Náměstí 800 

687 08 Buchlovice 

 

Statutární orgán:  do 31.7.2013 Mgr. František Klvaňa  

od 1.8.2013 Mgr. Miroslava Klímová 

Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Alena Mikulíková 

 

Kontakty 

Telefon  572 595 292, 777 622 411, 774 595 291  

e-mail:            zsbuchlovice@zsbuchlovice.cz 

www:             www.zsbuchlovice.cz 

 

 

 

 

Škola má právní subjektivitu od roku 1993, organizační složkou obce se stala 1. 1. 2003. 

Škola byla zřízena jako právní subjekt dne 1. 1. 1993, do sítě byla zařazena 20.2.1996,  

poslední aktualizace zařazení do sítě škol proběhla dne 1.9.2013. 

Identifikační číslo ředitelství v síti škol je 600 124 037. 

 

Součástí školy je podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol  

 Mateřská škola  

kapacita 81 dětí 

 Základní škola 

Kapacita 260 žáků 

 školní družina 

kapacitě 75 žáků 

 školní klub 

kapacita se neuvádí 

 školní jídelna  

kapacita 400 stravovaných  

 školní jídelna – výdejna 

kapacita 100 stravovaných 
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Základní údaje o škole a součástech, které  sdružuje za školní rok 2012/2013 

 

 Počet tříd/    

skupin  

Počet žáků Počet žáků 

na třídu/ 

skupinu 

Přepočtený 

počet ped. 

pracovníků/ 

prac. ŠJ 

Počet žáků 

na ped. 

úvazek 

I. stupeň 7 126 18 7 18 

II. stupeň 4 72 18 7,85 9,17 

Školní družina 2 60 30 1,6 37,5 

Školní jídelna - 157 - 4,4* - 

* ve školní kuchyni přibyla jedna pracovní síla, vaří se i pro MŠ Buchlovice (80 dětí) 

 

 

Rada školy  

 

Je zřízena na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání ke dni 1. 10. 2005. 

Má 6 členů: 

 

Předseda:  Ing. Mgr. Dagmar Faltová 

Členové:  Ing. Michal Valenta 

   Petr Cileček 

 Mgr. Pavla Večeřová 

 Mgr. Alena Mikulíková 

 Bc. Vladimíra Janíková 

 

 

 

 

Sdružení rodičů 

 

Při škole pracuje Sdružení rodičů  ZŠ Buchlovice, které pořádá každoročně řadu akcí v areálu 

školy i mimo areál pro žáky školy a jejich rodiče. Pravidelně věnuje škole sponzorský dar – 

výtěžek ze školního plesu. V roce 2012/2013 věnovalo SR škole 30.000,- Kč a vycházejícím 

žákům zakoupilo věcné dárky. Přispělo finančně na ohodnocení sběrové aktivity tříd – sběr 

papíru. 

Akce SR: 

Módní přehlídka 

Vánoční dílny 

Školní ples 

Dětská kuličkiáda 

 

 

 

 

 

Vzdělávací program školy 
 

Vzdělávací program školní rok 2012/2013 

v ročnících počet žáků 

ŠVP pro základní 

vzdělávání 

1. - 9. 198 



Povinně volitelné předměty 

 

V rámci výuky byly organizovány tyto povinně volitelné předměty: 

 

Předměty     Třída  

Němčina                          VI., VII., VIII., IX.    

Základy administrativy    VI.,   

Dějepisný seminář     VII., VIII., IX. 

Přírodovědný seminář             VI.,VII.,VIII., IX. 

 

 

Nepovinné předměty 

 

Předmět   Třída   Počet žáků 

Náboženství   1. - 9. (4 skupiny) 54 

 

 
Údaje o pracovních školy 
 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 
 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 17 16,45 

 

Pozn. Z 17 fyzických osob jsou dvě pracovnice školní družiny s přepočteným úvazkem 1,6. 

Ve školním roce 2012 -2013 pracoval ve 4. třídě jeden osobní asistent. 

 

 

 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících 
 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace aprobace Roků pedag.praxe 

1. Ředitel 1 PdF UP Olomouc  Č-Hv 36 

2. Zástupce ředitele 1 PdF-UP Olomouc, l.stupeň ZŠ 30 

3. Vychovatelka 0,8 SpgŠKroměříž,PdF UP Olomouc- Spec.ped. 

předškol. věku 

8 

4. Vychovatelka 0,80 PdF- UP Olomouc,  Č- Ov 1,5 

5. Učitelka 1 PdF- MU Brno, 1. st. ZŠ 4 

6. Učitelka 0,91 Fil.-přír.fak.- Sl. univ. OpavaČ-D-A 12 

7. Učitelka 1 PF – MU Brno,   Bi- Z 13 

8. Učitelka 1 UTB Zlín-Fak. hum. studií- sociál. pedagogika  10 

9. Učitelka 1 CMTF -UP Olomouc D- Ov 6 

10. Učitelka 0,68 FF-Ostravská univ. v Ostravě  N-D 9 

11. Učitel 1 PdF- UP Olomouc, 1. st., spec.ped. 28 

12. Učitelka 0,95 PF- UP Olomouc, M-Bi 2 

13. Učitelka 1 PdF UP Olomouc  Č-Hv 36 

14. Učitelka 1 PdF-UP Olomouc , spec. ped.  33 

15. Učitelka 1 PdF- Pardubice- 1. stupeň ZŠ 18 

16. Učitelka 1 PdF UP Olomouc, 1.stupeň ZŠ 7 

17. Učitel 1 Vys.šk.TV a sportu Praha,  TV 2,5 



 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 
 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 9 8 

 

 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících 

 
Ostatní pracovníci 

poř. číslo 
Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1. školník / topič 1  SOŠ    vyučen 

2. uklízečka  0,95 ZŠ        

3. uklízečka 0,95 SOU    vyučena 

4. vedoucí ŠJ  0,9 SOU    vyučena 

5. vedoucí kuchařka 0.9 SOU    vyučena 

6. kuchařka 0,9 SOU    vyučena 

7. kuchařka 0,9 SOU    vyučena 

8. kuchařka 0,6 SOU vyučena 

9. ekonomka 0,9  VŠZ Brno, obor ekonomický 

 

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP) a ostatních pracovníků 

školy 

 

Název kurzu Počet účastníků 

Jak vyučovat o holocaustu na 2. stupni ZŠ 1 

Standardy a testování v českém jazyce - NIDV Zlín 1 

Metody k rozvoji čtenářské gramotnost 2 

 

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost… 2 

 

AV MEDIA 4 

 

Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách matematiky 1 

 

Změny v právních předpisech 1 

 

Změny v ŠVP pro ZV – NIDV Zlín 2 

 

Práce učitele standardním typem žáků 1 

 

Třídnická hodina – jeden z nástrojů, jak ovlivnit klima třídy 

 

2 

 
 



 
ZAŘAZOVÁNÍ  DĚTÍ 

 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2012/2013 

 

Zapsaní do  

1. tříd 2012 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupili do 

1. tříd  2012 

Zapsaní do  

1. třídy 2013 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupí do 

1. třídy 2013 

34 5 33 22 11 22 

 

 

Odchod dětí na školy se speciálním zaměřením: 
 

1 žákyně  z 5. třídy byla přijata na osmileté gymnázium  

1 žákyně z 5. třídy odešla  do matematické třídy ZŠ Staré Město 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí 2012/2013 

 
Ročník Počet žáků 

celkem 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Hodnoceno 

slovně 

1.A 17 17 0   

1.B 16 16 0   

2. 17 15 2   

3. 25 22 3   

4.A 16 10 6   

4.B 17 13 4   

5. 18 15 3   

Celkem 1. stupeň 126 108 18   

6. 23 12 11   

7. 19 9 10   

8. 16 9 7   

9. 14 5 9   

Celkem 2. stupeň 72 35 37   

Škola celkem 198 143 55 0 0 

 
 



 

 

 
Napomenutí, důtky, snížený stupeň z chování 

 

Snížené stupně z chování  

 Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 0 0 

3 – neuspokojivé 0 0 

 

Napomenutí, důtky 

 I. pololetí II. pololetí 

Napomenutí třídního učitele 2 8 

Důtka třídního učitele 2 1 

Důtka ředitele školy 3 1 

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2012/2013 

 Počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 0 0 

2. pololetí 0 0 

za školní rok 0 0 

 

 

 
Informace o vycházejících žácích na ZŠ Buchlovice ve školním roce 2012/2013 

 

 V letošním školním roce 2012 / 2013 vychází z devátého ročníku 14 žáků - 7 dívek a 7 

chlapců. Na středních školách, kde bude studium ukončeno maturitní zkouškou, bude v příštím 

školním roce pokračovat 10 žáků. Čtyři žáci si zvolili učební obory - kuchař- číšník, cukrář, 

strojní mechanik a elektrikář. Z maturitních oborů převažuje především studium na gymnáziu, 

zdravotnické škole, obchodní akademii a středních odborných školách. 

 Do maturitních oborů byli žáci přijati na základě SCIO testů z českého jazyka, 

matematiky a obecných studijních předpokladů, které absolvovali v dubnu. Tak jako loni i letos 

si mohli žáci podat k dalšímu studiu dvě přihlášky. 

 Veškeré informace o středních školách získávali žáci a jejich rodiče na internetu pomocí 

webových stránek každé školy. V listopadu se uskutečnilo tak jako každoročně pro rodiče 

deváťáků setkání se zástupci vybraných středních škol z Uherského Hradiště, Starého Města, 

Velehradu a Uherského Brodu. Cílem bylo předat rodičům ucelené informace o studijních 

oborech na středních školách a učilištích. Žákům a jejich rodičům bylo doporučeno využívat 

také Dnů otevřených dveří, které střední školy nabízely v několika termínech. Informace 

získávali žáci rovněž ve škole, kde měli možnost na nástěnce pro volbu povolání sledovat 

aktuální informace o středních školách, možnostech navštěvovat na některých školách 

přípravné kurzy nebo si udělat tzv. Zkoušky nanečisto. Přímo na naší škole mohli žáci využít 

přípravu ke zkouškám z českého jazyka a matematiky, kterou jim nabídli vyučující českého 

jazyka a matematiky. 

 I přes všechna úskalí se žáci dostali na zvolené školy a vybrané obory. 



 
Volba povolání – střední školy, 9. ročník, školní rok 2012/ 2013 
 

 Obor Škola 

 

1. Gymnázium Gymnázium a OA Bučovice 

 

2. Oční optik Střed.zdravot.škola a VOŠ zdravotnická  Brno  

 

3. Gymnázium SOŠ a Gymnázium St. Město 

 

4. Gymnázium SOŠ a Gymnázium St. Město 

 

5. Stavebnictví SOŠ a Gymnázium St.Město 

 

6. Gymnázium Stojanovo gymnázium Velehrad 

 

7. Gymnázium Gymnázium Uh. Hradiště 

 

8. Strojní mechanik SŠ letecká s.r.o. Kunovice 

 

9. Informační technologie OA a VOŠ Uh. Hradiště 

 

10. Cukrář pro výrobu SŠPH a Zdrav. Uh.Hradiště 

 

11. Elektrikář SPŠ a OA Uh. Brod 

 

12. Mechanik seřizovač SOŠ a Gymnázium St.Město 

 

13. Kuchař – číšník pro pohostinství SŠPH a Zdrav. Uh.Hradiště 

 

14. Gymnázium Gymnázium Uh. Hradiště 

 

 

5. ročník  

Gymnázium Uherské Hradiště (osmileté) 

 

 

Výchovné poradenství - školní rok 2012 /2013 

Září - žáci začali být průběžně seznamováni o možnostech výběru středních škol a učilišť

 a o studijních oborech na středních školách pomocí informační nástěnky určené  

k profesionální orientaci, byly jim poskytnuty důležité webové stránky, které jim rovněž

 pomáhaly při výběru středních škol 

Říjen - žáci měli k dispozici Atlasy středních škol + CD, které obsahovaly přehled středních 

škol a vybraných školních zařízení ve Zlínském kraji a aktuální nabídky na středních 

školách 

 - uskutečnila se informační schůzka s rodiči vycházejících žáků, na které se rodiče

 dozvěděli, co škola připravuje pro vycházející žáky v oblasti profesionální orientace

 a kde mohou rodiče získat případné informace o středních školách 

 - 23. 10. se uskutečnil seminář výchovných poradců základních škol v Uherském 

 Hradišti, kde byly podány informace Krajského úřadu k přijímacímu řízení na SŠ  



 a ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Listopad -  pro rodiče žáků 9. ročníku se uskutečnila schůzka se zástupci středních škol  

           a učilišť - „ Burza středních škol“. Pozvání přijali zástupci pěti středních škol z okresu

 Uherské Hradiště. Rodičům byly předány důležité informace týkající se přijímacího

 řízení ve školním roce 2012 / 2013. 

 - Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště  

 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město 

 - Stojanovo gymnázium Velehrad 

 - Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod 

 - Střední škola MESIT o. p. s. Uherské Hradiště 

 - 14. 11. - návštěva Úřadu práce v Uherském Hradišti žáky 9. ročníku, kde jim byly 

 poskytnuty důležité informace k výběru středních škol a volbě povolání 

Prosinec - pro žáky 9. ročníku proběhla prezentace školy se zástupcem Tauferovy střední

 školy veterinární Kroměříž 

Leden - schůzka výchovného poradce s rodiči žáků 9. ročníku a 5. ročníku - předávání  

přihlášek na střední školy a informace k přijímacímu řízení 

Únor - kontrola a předání vyplněných přihlášek řediteli školy 

Březen - předání zápisových listů žákům 9. a 5. ročníku 

Duben - 15. 4. návštěva Úřadu práce Uherské Hradiště žáky 8. ročníku, kde žáci získali 

důležité informace o výběru středních škol a volby povolání 

 - žáci 9. ročníku si mohli na vybraných středních školách vyzkoušet „ zkoušky 

 nanečisto“ a navštěvovat nabízené přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky 

 - předání žákům 8. ročníku možnost zúčastnit se testování společností SCO - PPPZ 

 Modul A 

 - exkurze žáků 8. ročníku do Letu Kunovice 

Květen - proběhlo testování žáků 8. ročníku - testy SCIO - PPPZ  Modul A, kterého se   

zúčastnilo 10 žáků. Žáci si mohli ověřit své znalosti z českého jazyka, matematiky  

a obecných studijních předpokladů. 

Červen - žáci dostali vyhodnocené výsledky SCIO testů 

- zaslání zprávy o vycházejících žácích do Buchlovského zpravodaje 

 

 

Vyhodnocení minimálního preventivního programu za šk. rok 2012/ 2013 
 

Realizace prevence 

úzká spolupráce s: 

Pedagogicko – psychologickou poradnou v Uherském Hradišti 

-  v průběhu roku školení metodiků prevence   

- setkání peer aktivistů ( Tymrová, Valentová – žákyně 7. třídy). PPP ve spolupráci         

s jinými státními i nestátními organizacemi učí tyto žáky, jak se svými vrstevníky 

komunikovat, jak jim danou problematiku v oblasti vztahů mezi spolužáky, šikany, 

bezpečného internetu, kyberšikany a domácího násilí přiblížit.  

SVP HELP – detašovaným pracovištěm v Uherském Hradišti 

-řešení problémových vztahových situací ve třídním kolektivu 4.A  

- řešení problémové situace ve 3. třídě (několik dětí s diagnostikou ADHD) 

Pedagogicko – psychologickou poradnou v Kroměříži 

- řešení nutnosti osobního asistenta u žáka s projevy artismu 

Sdružením rodičů při ZŠ Buchlovice 

- zapojení žáků do akcí v průběhu školního roku, např. vánoční dílny, školní ples, dětské 

odpoledne plné her a atrakcí ke Dni dětí, SR se finančně podílelo na kulturních  

a sportovních akcích, na odměnách za sběrovou činnost tříd. 

ŠD ZŠ Buchlovice 

-  pro mladší děti jsou realizovány kroužky s různým zaměřením.  



Československé kulturní centrum Buchlovice 

- celoroční projekt k výročí Cyrila a Metoděje – výtvarná vernisáž ve spolupráci  

s vyučujícími jednotlivých předmětů. 

Policie České republiky 

- 2. třída: beseda o Policii ČR, představení příslušníků policie, ukázky výstroje, pravidla 

bezpečného chování 

- 3. a 4. třída: Beseda o bezpečném internetu 

8. třída: Přednáška o trestní odpovědnosti 

9. třída: beseda o vandalství a protiprávním jednání   

Výuka 

V jednotlivých předmětech především v občanské výchově, chemii a výchově ke zdraví  

jsou problematiky  řazeny do tematických bloků: 

- Zdravý životní styl.  

- Širší sociální prostředí, rodina, rozvoj osobnosti 

- Péče o zdraví, osobní hygiena 

- Sexuální výchova 

- Prevence zneužívání návykových látek, drogy 

- Osobní bezpečí 

- Člověk a morálka 

- Globální problémy lidstva 

Tato témata se objevují i v jiných předmětech, učitelé je společně řeší v rámci 

mezipředmětových vztahů.  

Také proběhlo setkání žáků posledních ročníků s politickými vězni (v rámci projektu 

Příběhy bezpráví) a plk. JUDr. Miloslavem Dočekalem  o návykových látkách . 

 

V průběhu školního roku byly řešeny vztahy žáků na 1. stupni v 1.B  a 3.třídě, na 2. stupni v 7. 

třídě. Byla průběžně prováděna opatření společně s třídními učitelkami, metodikem prevence, 

výchovným poradcem, rodiči a vedením školy. Kázeňská opatření, která byla uložena, jsou 

důtky třídního učitele a ředitele školy, především za časté zapomínání a nevhodné chování ve 

vyučování a o přestávkách. Přestupky žáků jsou vždy průběžně řešeny a konzultovány 

s vyučujícími, metodikem prevence, výchovným poradcem, vedením školy, rodiči a samotnými 

žáky.   

 

Činnost žákovského parlamentu - aktivity za šk. rok 2012/2013 
 

Žákovský parlament se scházel pravidelně pod vedení dvou vyučujících a během školního roku 

naplánoval a zorganizoval tyto akce: 

- 24.10.2012 strašidelný den 

- říjen – listopad 2012 výtvarná soutěž PODZIM 

- 13.11.2012 „Co nás zajímá? (aneb otázky pro pana ředitele) 

- 16.11.2012 růžový den 

- listopad soutěž Logo ŽP 

- 30.11.2012 teplákový den 

- Den šílených účesů 

- 14. únor Valentýn 

- 27. - 29.3.2013 barevné dny před Velikonocemi 

- březen – duben 2013 soutěž JARO A VELIKONOCE 

- 3.6.2013 DEN DĚTÍ 

- 11.6.2013 beseda s Vaškem Šůstkem 

- 26.6.2013 talentová soutěž 

- během celého školního roku sběr papíru, vršků, elektroodpadu, tonerů 

 



 

Pochvaly a ocenění 
 

Ve školním roce 2012/2013 udělili třídní učitelé  132 pochval  a několik knižních odměn. 
 

 

 

Údaje o integrovaných žácích 

 

Druh postižení : Ročník Počet žáků 

S vadami řeči 1. – 3 žáci, 2. – 4 žáci 7 

S vývojovými poruchami učení 3. – 4 žáci, 4. – 2 žáci 6 

 

Žákům s vadami řeči se věnuje logoped. Žáci s vývojovými poruchami učení jsou zařazeni do 

hodin speciální péče dyslektického kabinetu, kde probíhá reedukace pod vedením speciálního 

pedagoga. Ve vyšších ročnících jsou žáci zohledňováni časově i kvantitativně.  

 

 

Olympiády a soutěže ve školním roce 2012/2013 

 

Název soutěže Počet zúčast. žáků Umístění 

Olympiáda v českém jazyce-školní kolo 4 účast  

Olympiáda v českém jazyce-okresní kolo 2 17. a 38.  místo z 62 

Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo 10 účast 

Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo 1 12. místo 

Zeměpisná olympiáda – školní kolo 18 účast 

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo 

 

3 kat. A   10. místo 

kat. B    7.  místo 

kat.C     6. místo 

Biologická olympiáda – školní kolo  6 účast 

Biologická olympiáda – okresní kolo 4 kat. C   15. místo 

             28. místo 

kat. D   13. místo 

             22. místo 

Dějepisná olympiáda - školní kolo 10 účast 

Dějepisná olympiáda - okresní kolo 2 účast 

Pythagoriáda – školní kolo  účast 

Pythagoriáda – okresní kolo 7 5. tř. -6.a 28.místo 

6. tř. - úspěšný řešitel 

Matematický klokan – 

kat. Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet 

 3 nejlepší postoupili do 

mezinárodního kola 

 
 

 

Sportovní soutěže 

- Coca cola cup – fotbalový turnaj o postup 

- fotbal  Tupesy  - starší žáci (4. místo) 

- přehazovana Velehrad –  starší dívky (4. místo) 

- fotbal Boršice – starší žáci (3. místo) 

- McDonald cup – mladší žáci 

- přehazovaná Tupesy – mladší (1. místo), starší (3. místo) 

- florbal  Velehrad - mladší (1. místo), starší (4. místo) 

 
 



Ostatní soutěže 

- Móda  - ZŠ a MŠ Ostrožská Lhota 

- Recyklohraní a Recyklohrané pohádky (3. tř.) 

- Pohlednice z Buchlovic (3. tř.) 

- Soutěž Bible a my Soutěž proběhla ve třech kategoriích.Vítězové postoupili do okresního 

kola, které proběhlo v listopadu. 

Mezinárodní seminář TAKTIK 

Pro naši školu již čtvrtý ročník oblíbené celoroční soutěže v logickém uvažování, znalostí 

sudoku a inteligenčních testech měl v letošním roce rekordních 42 soutěžících.Porovnávají se 

zde vědomosti žáků českých a slovenských škol, úkoly jsou rozděleny rovnoměrně během 

školního roku do čtyř sérií. Mezi sebou soutěží také školy jako týmy v rámci té nejúspěšnější. 

Letošního semináře se zúčastnilo celkem 318 škol, ZŠ Buchlovice Jako tým skončila na 

nádherném 46. místě. 

Obdivuhodný byl výkon tří žákyň, které  z pěti set soutěžících ve své kategorii skončily na 5. 

místě, a tří žákyň, které získaly 29. místo ze 445 zúčastněných.  

 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 

Školní družina při ZŠ Buchlovice    
 

Ve školním roce 2012/2013  byly děti zapojeny  do následujících kroužků ŠD. Veškeré činnosti 

školní družiny byly zaměřeny na program celoročního projektu „ Družinové ekohrátky“, 

který vyvrcholil v červnu 2013 Dnem otevřených dveří ŠD a výstavou prací dětí ŠD. Celý 

projekt se týkal ekologické výchovy, recyklace odpadů a ochrany životního prostředí. 

V průběhu školního roku spolupracoval ŠD se školními družinami okrsku a spolu s nimi 

uspořádala několik soutěží, kterých se zúčastnili i naši žáci: 

Turnaj ve fotbale 

Literárně dramatická přehlídka 

Soutěž v dopravní výchově 

Turnaj ve florbale 

 

Při školní družině byly otevřeny a pracovaly kroužky, které vedly vychovatelky ŠD: 

kroužek šikovných rukou 

kroužek šikovných rukou 

sportovní kroužek 

dramatický kroužek 

přírodovědný kroužek 

 

 

Kulturní akce, exkurze, soutěže apod. pro žáky a rodiče v přehledu 
 

Skupina Název Místo 

NŠ Junácký den Buchlovice 

NŠ Výchovný koncert Děcka z Buchlovic ZŠ Buchlovice 

4. a 5. tř. Exkurze do Planetária Brno a Antroposu Brno 

ZŠ Vystoupení CM Réva ZŠ Buchlovice 

3. - 9. tř. Vzdělávací pořad:  Jak žijí husité ? ZŠ Buchlovice 

4. tř. Exkurze do SD Uherské Hradiště Uherské  Hradiště 

ZŠ Mikulášská nadílka ZŠ Buchlovice 



ZŠ Vánoční besídky ZŠ Buchlovice 

NŠ Divadelní představení :Jak neuvařit hlavu naměkko SD Uh. Hradiště 

NŠ Recitační soutěž ZŠ Buchlovice 

1. tř. Noc s Andersenem ZŠ Buchlovice 

1. - 3. tř. Divadelní  představení: Tetiny ZŠ Buchlovice 

1. - 2. tř. Divadelní představení SD : Budulínek SD Uh. Hradiště 

2. - 5. tř. Scénické čtení - SD ZŠ Buchlovice 

ZŠ McDonald Cup Uherské  Hradiště 

4. a 5. tř. Den s Lesy ČR Velehrad 

NŠ Besídka k Svátku matek ZŠ Buchlovice 

NŠ Strašidelný den ZŠ Buchlovice 

ZŠ Výtvarná soutěž- Podzim ZŠ Buchlovice 

ZŠ Otázky pro ŘŠ- Co nás zajímá ? ZŠ Buchlovice 

ZŠ Růžový den ZŠ Buchlovice 

ZŠ Výtvarná soutěž - Logo Žákovského parlamentu ZŠ Buchlovice 

ZŠ Teplákový den ZŠ Buchlovice 

ZŠ Den šílených účesů ZŠ Buchlovice 

ZŠ Valentýn ZŠ Buchlovice 

ZŠ  Barevné dny před Velikonocemi ZŠ Buchlovice 

ZŠ Výtvarná soutěž: Jaro a Velikonoce ZŠ Buchlovice 

ZŠ Den dětí ZŠ Buchlovice 

ZŠ Beseda s Vaškem Šůstkem ZŠ Buchlovice 

ZŠ Talentová soutěž ZŠ Buchlovice 

1.A, 1.B Jablíčkový den ZŠ Buchlovice 

1.A Den se skřítky ZŠ Buchlovice 

1.A Podzimníčky ZŠ Buchlovice 

1.B ,2.tř. Strašidelný den ZŠ Buchlovice 

2. a 3. tř. Podzimní den ZŠ Buchlovice 

1.B Pečení perníčků ZŠ Buchlovice 

1.B, 2. tř. Plyšáčkový den ZŠ Buchlovice 

1.A, 

2.,4.A.,B 
Spaní ve škole ZŠ Buchlovice 

3. tř. Heloween ZŠ Buchlovice 

1.A,1.B,2. tř. Adventní besídka ZŠ Buchlovice 

2., 3. ,5. tř. Beseda s policií ČR ZŠ Buchlovice 

1.A Beseda s cestovatelem ZŠ Buchlovice 

3. tř. Čertovské učení ZŠ Buchlovice 

4.A Vystoupení v DD Buchlovice Buchlovice 

5. tř. Kino Hvězda - film Hobit Uherské Hradiště 

1.A,1.B Indiánské dny ZŠ Buchlovice 

4.A Tříkrálová besídka pro rodiče ZŠ Buchlovice 

1.B, 3. tř. Beseda v knihovně Buchlovice 

2. , 3. tř. Masopustní rej ve třídě ZŠ Buchlovice 

2., 3.,5. tř. Projekt: Bajky podle páťáků ZŠ Buchlovice 

4.B Krmení zvířátek v lese Buchlovice 

1. A Pirátský den ZŠ Buchlovice 

1. A Projekt: Džungle ZŠ Buchlovice 

1.A,1.B Slavnost Slabikáře ZŠ Buchlovice 

3. tř., 4.B Slovácké muzeum -Uherské Hradiště Uherské Hradiště 

5. tř. Vzdělávací  program- Živoucí historie Amfík Bukovina 



5. tř. Vzdělávací program- Učime se hrou Amfík Bukovina 

2. tř. Beseda o Astrid Lindgrenové ZŠ Buchlovice 

4.A,4.B Dopravní hřiště Uherské Hradiště 

ŠD Táborák pro děti ŠD ZŠ Buchlovice 

ŠD Fotbalové utkání mezi školními družinami okrsku ZŠ Buchlovice 

ŠD Atletický čtyřboj ZŠPolešovice 

ŠD Workshop rukodělných prací ZŠ Buchlovice 

ŠD Místní kolo v dopravní výchově ZŠ Buchlovice 

ŠD Pálení Moreny Buchlovice 

ŠD 
Literárně dramatická a hudebně pohybová přehlídka 

ŠD okrsku 
ZŠ Osvětimany 

ŠD Soutěž v dopravních znalostech ZŠ Polešovice 

ŠD Florbalové utkání mezi ŠD okrsku ZŠ Zlechov 

ŠD Ekokarneval ke Dni dětí ZŠ Buchlovice 

ŠD Projekt- Družinové ekohrátky ZŠ Buchlovice 

ŠD Výlet ŠD Buchlovice 

ZŠ Soutěž Bible a my ZŠ Buchlovice 

8. tř.  Beseda s p. Maděrou na téma: Napoleonské války  ZŠ Buchlovice 

7. tř.  Projekt: Literární a filologická činnost bří Grimmů ZŠ Buchlovice 

6.-9. tř. Pro zájemce- poznávací zájezd do Budapešti Budapešť 

4. - 9. tř. 

Projekt: Sv.Cyril a Metoděj a jejich přínos pro 

Velkou Moravu, následně s výstavou v Muzeu 

Podhradí v Buchlovicích 

ZŠ Buchlovice 

8. , 9. tř. Planetárium Brno, Technické muzeum  Brno 

8.,  9. tř.  Výchovný koncert FBM - Zlín Zlín 

9. tř. Zážitkový den na SPŠ v Uh. Hradišti Uherské hradiště 

9. tř. Mikulášská obchůzka  Buchlovice 

ZŠ Školní ples s vystoupením žáků 9. tř. a dalších Buchlovice 

8. , 9. tř. Beseda s policií ČR: Drogy, závislosti, šikana ZŠ Buchlovice 

6., 7. tř. Výchovný koncert FBM Zlín Zlín 

1. - 3. tř. Výchovný koncert FBM Zlín Zlín 

4. , 5. tř. Výchovný koncert FBM Zlín Zlín 

6. - 9. tř. Výukový program: Římané ZŠ Buchlovice 

6. - 9. tř. Fotbalový turnaj: Buchlovský kopačák Buchlovice 

8. tř. Návštěva Úřadu práce v Uherském Hradišti Uherské Hradiště 

7. - 9. tř. 
Návštěvy divadelních představení SD v Uh. Hradišti 

v rámci Klubu umění 
Uherské Hradiště 

 

 

Školní výlety 

Třída Místo Doba trvání (den) 

1.A Lednice 1 

1.B Bouzov 1 

2. Buchlov 1 

3. Kostelany - ranč 1 

4.A Macocha 1 

4.B Amfík  Bukovina 1 

5. Jeseníky 2 

6. Jeseníky 2 

7. Štramberk - Kopřivnice 1 

8. Martin - SR 3 

9. Praha 3 



Kroužky 

 

Název kroužku Počet dětí 

Aerobic 11 

Dramatický kroužek 11 

Florbal - st. žáci 17 

Florbal- ml. žáci 18 

Kroužek šikovných rukou 17 

Přírodovědný kroužek 14 

Sportovní kroužek 16 

Společenské tance 14 

Výtvarný kroužek  16 

Malí výletníci 15 

 
 

Kurzy 
 

Název kurzu Počet účastníků 

Klavír 2 

Kytara 9 

Výtvarný 10 

 
Projekty 

 

Projekt k významnému jubileu příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje 

Téma projektu znělo: Sv. Cyril a Metoděj a jejich přínos pro Velkou Moravu. Na projektu 

pracovali žáci 4. - 9. ročníku ZŠ Buchlovice a v rámci spolupráce se ho zúčastnily také 

družební školy Horný Hričov a Soblahov za Slovenska. Vernisáž výstavy se uskutečnila  

17. 5. 2013 v Muzeu Podhradí v Buchlovicích. 

 

 

Projekt Odboj v Buchlovicích 

V rámci dějepisného semináře žáci pracovali na projektu Odboj v Buchlovicích. Vyvrcholením 

byla účast na slavnostním odkrytí pamětní desky buchlovického odboje při příležitosti 

osvobození Buchlovic. 

 

 
Projekt Recyklohraní 

Naše škola je od roku 2008 zapojena do školního recyklačního programu recyklohraní, jehož 

cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní 

zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. V rámci projektu 

byla naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobná elektrozařízení. 

Každý žák může do školy přinášet použité baterie a nepotřebné drobné elektrospotřebiče. 

V rámci tohoto projektu se  naši žáci zapojují také do zábavných her a soutěží, výtvarných či 

fotografických úkolů z oblasti třídění a recyklace, které organizátoři projektu zadávají.  

Za splněné úkoly a každý nasbíraný kontejner získává škola body, které  lze proměnit za celou 

řadu cen z katalogu odměn( různé učební pomůcky, hry  i vybavení pro volný čas).  

Od října 2010 se naše škola zapojila navíc do nové soutěže, která vznikla na podporu projektu 

Věnuj mobil- sbíráme staré mobilní telefony.  

Po chodbách naší školy se pohybuje tzv. ekohlídka, která navštěvuje jednotlivé třídy  

a kontroluje, jak naši žáci třídí odpad.  



Od února 2012 je naše škola zapojena do ekologického sběru tonerů a cartridgí.  V prostorách 

školy je nainstalována sběrná nádoba, do které mohou nejen žáci, ale i rodiče a ostatní občané 

Buchlovic nosit tyto použité předměty. 

Za nasbírané body jsme si z katalogu odměn pořídili již druhý mikroskop. 

Naše škola patří mezi 100 nejaktivnějších  škol v ČR. Ve Zlínském kraji jsme na 10. místě.  

V okrese Uherské Hradiště mají pouze 3 školy více nasbíraných bodů než my. 

 

 

Získané body v projektu RECYKLOHRANÍ  
- 399 b. – za sběr elektrozařízení (113 kg) 

- 1002 b. – za sběr baterií (158 kg) 

- 243 b. – za sběr mobilů (81 ks) 

- 650 b. – za splnění úkolů 

Získané body ve školním roce 2012/2013 -  2294 b. 

Celkový počet bodů: 4834 b. – bude odčerpáno nákupem zboží z katalogu odměn!  

 

 
Sběr papíru 

V tomto školním roce jsme se zapojili do sběrové akce „Sběr papíru s Rudou Sběráčkem“. 

Během školního roku žáci odezdávali nasbíraný papír a za něj sbírali body do soutěže i peníze 

z prodeje.  Vydělali si tak více než 10.000,- Kč. O jejich využití rozhodnou členové žákovského 

parlamentu. 

 

 

Projekt „Jeden svět na školách“ 

V listopadu 2012 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili již tradičního projektu „Jeden svět na 

školách“, do kterého je již řadu let zapojena naše škola. Součástí projektu je promítání 

vybraného filmu k československým dějinám a následná beseda nebo jiné zpracování výstupu 

z projektu. 

Letošní ročník byl zaměřen na období komunistického režimu. Žáci zhlédli film „Hej, 

Gusto“. Poté následovala beseda s paní Marií Zapletalovou, která přiblížila žákům dobu 

komunistického režimu, pronásledování a šíření samizdatové literatury.  

 
   

    

 

Projekt 1.4 OPVK   Vzdělávání pro konkurenceschopnost   -  EU peníze školám 

 
Realizace projektu, do kterého se naše škola zapojila, byla zahájena 1. 8. 2011. 

 

Vybrali jsme si následující aktivity: 

Číslo aktivity: I/2 

Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační 

gramotnosti. 

Číslo aktivity: I/3 

Název klíčové aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky 

směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a  

k individualizaci výuky v této oblasti. 

Číslo aktivity: III/2 

Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 

Číslo aktivity: III/3 

Název klíčové aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních 

technologií. 



Číslo aktivity: V/2 

Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 

Číslo aktivity: V/3 

Název klíčové aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky 

směřujících k  rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol . 

 

Ve školním roce 2012/2013 učitelé vytvořili a ve vyučovacích hodinách ověřili 288 digitálních 

učebních materiálů. 

Taktéž se zúčastnili potřebných školení( viz. tabulka DVPP). 

 

 

 

Klub mladého čtenáře 

Podporuje rozvoj čtenářství. Žáci si mohou vybírat zajímavé tituly z bohaté nabídky 

nakladatelství Albatros za velmi výhodné ceny. V uplynulém školním roce si žáci naší školy 

objednali přibližně 230 knih. 

 

 
Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd NIQES 

Ve dnech 29. - 31. 5. 2012 se naši žáci 5. a 9. třídy zúčastnili generální zkoušky celoplošného 

testování  NIQES z předmětů ČJ, M, AJ. 

Dosaženými výsledky ve všech výše zmíněných předmětech se naši žáci řadí k většinové 

skupině škol. 

 

Testování  SCIO žáků 8. ročníku  

Této možnosti využilo 10 žáků. Žáci psali testy z českého jazyka, matematiky a obecných 

studijních předpokladů. Na základě výsledů testu každý žák obdržel zprávu vypracovanou 

společností SCIO. 

 
 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

Ve školním roce 2012/2013 neproběhla na základní škole inspekce České školní inspekce. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rozbor hospodaření za rok 2012 

 

 

Tvorba hospodářského výsledku – hlavní činnost 

 

Výnosy 

 

Dotace celkem:            11,889.791,-  

Z toho: od zřizovatele:  3,200.000,- 

             z KÚ Zlín:   8,107.339,- 

z KÚ Zlín na OPVK 1.4.                     582.452,-  (celková dotace je 1,120.758,- v roce 2012     

                                                                              čerpáno 582.452,-) 

 

Dotace v roce 2012 činily 11,889.791,- Kč. Z toho dotace poskytnutá na přímé náklady  

z rozpočtu ŠÚ činila 8,107.339,- Kč. Na provozní náklady od zřizovatele jsme obdrželi 

2,090.131,- Kč. Na rekonstrukci sociálního zařízení v tělocvičně účelově zřizovatel poskytl 

finanční prostředky ve výši 1,109.869 Kč. 

Na operační program 1.4. OPVK – EU peníze školám poskytovaný prostřednictvím KÚ byla 

poskytnuta první záloha ve výši 672.454,80 Kč, doplatek do celkové výše dotace 448.303,20 

Kč, tedy celkem 1,120.758,- Kč.  Z této účelové dotace bylo k 31.12.2011 vyčerpáno   

382.778,- Kč, k 31.12.2012 582.452,- Kč  (zbytek zálohy ve výši 155.528,- Kč bude čerpán  

v r. 2013). 

 

 

Náklady 

 

Čerpání prostředků poskytnutých Krajským úřadem ve Zlíně 

 

Při čerpání prostředků na přímé náklady jsme vycházeli ze závazných ukazatelů zasílaných 

Krajským úřadem ve Zlíně, kde byla zahrnuta dotace na přímé náklady, na hustotu a specifika, 

na školní vybavení a na navýšení platů pro pedagogické pracovníky. 

Taktéž při čerpání mzdových prostředků jsme vycházeli z doporučeného čerpání zasílaného 

Zlínským krajem, odborem školství, mládeže a sportu. Při výraznější odchylce jsme operativně 

další čerpání mzdových prostředků upravili. Poskytnuté prostředky byly plně využity. 

 

Čerpání prostředků poskytnutých zřizovatelem 

 

Z celkové dotace 2,090.131,- Kč poskytnuté zřizovatelem bylo  50,52 % , tj. 1,056.002,12 Kč 

použito na krytí nákladů za energie, z toho částka za elektřinu  činila 536.000,- Kč, za teplo 

431.621,12 Kč a za vodné a stočné 88.381,- Kč. V roce 2012 byl pořízen drobný dlouhodobý 

majetek v hodnotě 158.697,- Kč. Nejvýznačnější položky: 3 pylonové tabule Triptych  

v hodnotě 61.380,- Kč, termoporty pro převoz stravy do MŠ v hodnotě 19.699,- Kč, ostatní 

drobný majetek byly pomůcky, které  zkvalitnily výuku žáků. 

 

Od září 2012 začala naše organizace dodávat stravu do MŠ Buchlovice. S tím souvisel nákup 

osobního auta Dacia Logan v pořizovací ceně 226.100,- Kč.  

Další významná čerpané položka v rozpočtu byl nákup objednávkového terminálu na stravu – 

přechod na čipový systém – pořizovací cena 59.556,- Kč, který umožnil zavedení vaření dvou 

jídel pro žáky ZŠ. 

Ostatní provozní náklady lze rozdělit na náklady nutné na zajištění provozu školy (ostatní 

služby – např. služby nevýrobní povahy, provozní náklady za plavání, vedení mzdového 

účetnictví, revize, telefonní poplatky, atd.) a náklady související s výukou. 



 

Tvorba hospodářského výsledku – doplňková činnost 

 

Na základě zřizovací listiny může ZŠ Buchlovice provozovat v rámci doplňkové činnosti 

hostinskou činnost, pronajímat krátkodobě nebytové prostory a provozovat vybrané kurzy pro 

žáky a rodiče. Celkový přínos ve finančním vyjádření je 75.235,81 Kč (výsledek hospodaření 

před zdaněním). Příjmy z doplňkové činnosti činily 292.550,10 Kč. Největší podíl na příjmech 

měl příjem za stravu cizích strávníků 148.381,- Kč, dále příjmy z nebytových prostor 81.000,- 

Kč.  Od listopadu 2012 začala naše organizace díky zefektivnění využití rekonstruované školní 

kuchyně a nově pořízeného auta nabízet stravu pro zájemce z Buchlovic  

i s rozvozem. Ostatní příjmy byly za nájem AP přijímače, kurzu AJ aj. 

Náklady spojené s doplňkovou činností činily 217.314,29 Kč. Nejvýraznější náklady byly  

za potraviny cizích strávníků a náklady spojené s touto činností. 

Doplňková činnost umožňuje využít volné kapacity školy v době, kdy není využita pro výuku 

žáků. Stejně tak je i využita volná kapacita v počtu vařených jídel u školní jídelny, nově 

rozšířena o stravu s rozvozem. V zájmu Základní školy Buchlovice je, aby trend využívání 

těchto kapacit byl maximální, tím i přínos do rozpočtu školy.  

 

 

Sponzorské dary 

 

V roce 2012 naše škola čerpala sponzorské dary v celkové výši 95.000,- Kč. Tyto dary byly 

přijaty v souladu s podmínkami uvedených ve zřizovací listině a v souladu s právní úpravou. 

Celkové čerpání darů bylo k 31.12.2012  94.172,- Kč, zbývající část bude dočerpána v roce 

2013. 

Dary byly použity na nákup pomůcek pro výuku žáků a na náklady související  

se zprovozněním stravovacího terminálu. 

 

 

 

Projekt OPVK 1.4. 
 

Od 1.8.2011 je naše škola zapojena do projektu 1.4. OPVK – EU peníze školám. V roce 2011 

jsme obdrželi jsme prostřednictvím Krajského úřadu ve Zlíně I. zálohu ve  výši 672.454,80 Kč, 

v roce 2012 byla poukázána zbývající částka 448.303,20 Kč, celková dotace činí 1,120.758,- 

Kč. V roce 2011 bylo vyčerpáno 382.778,- Kč, v roce 2012 582.452,- Kč. V roce 2013 bude 

dotace dočerpána – zbývá 155.528,- Kč. 

 

 

 

Výroční zpráva byla dne 8.10. 2013 projednána pedagogickou radou a 22.10. 2013 schválena 

školskou radou.  

 

 

 

V Buchlovicích 7.10.2013      Mgr. Miroslava Klímová 

               ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Připojené přílohy: 

 

1. Rozvaha  - bilance 

2. Výkaz zisku a ztráty 

3. Příloha  
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