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1  Základní údaje o škole 

1.1 Název       

Základní škola a Mateřská škola Buchlovice 

právní forma:     příspěvková organizace 

místa poskytovaného vzdělávání:    Komenského 483, 687 08 Buchlovice 

Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice 

Identifikátor právnické osoby:   600 124 037 

IČ:     46 956 981 

1.2 Zřizovatel školy 

Městys Buchlovice 

Náměstí 800 

687 08 Buchlovice 

1.3 Údaje o vedení školy 

statutární orgán:   Mgr. Miroslava Klímová 

zástupce statutárního orgánu:  Mgr. Alena Mikulíková 

 

1.4 Adresa pro dálkový přístup 
www.zsbuchlovice.cz 

1.5 Kontakt na zařízení   

ředitelka školy:  Mgr. Miroslava Klímová    klimova@zsbu.cz 

zástupkyně ředitelky:   Mgr. Alena Mikulíková   mikulikova@zsbu.cz 

1.6 Charakter školy 

Škola byla zřízena jako právní subjekt dne 1. 1. 1993, do sítě škol byla zařazena 20. 2. 1996, poslední aktualizace 

zařazení do sítě škol proběhla dne 1. 9. 2013. 

Subjekt Základní škola a Mateřská škola Buchlovice vznikl 1. 8. 2013 sloučením Základní školy, Buchlovice, okres 

Uherské Hradiště a Mateřské školy Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvkové organizace. 

 

 

 

 

http://www.zsbuchlovice.cz/
mailto:klimova@zsbu.cz
mailto:mikulikova@zsbu.cz
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1.7 Zápis do školského rejstříku 

Mateřská škola  kapacita 81 dětí 

Základní škola  kapacita 260 žáků 

Školní družina  kapacita 90 žáků 

Školní klub  kapacita 90 žáků 

Školní jídelna   kapacita 400 stravovaných  

Školní jídelna – výdejna kapacita 100 stravovaných 

1.8 Údaje o školské radě  

Školská rada byla zřízena na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

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

 

Zástupci nezletilých žáků:   Ing. Mikulík Jaroslav 

Crlová Renata       

Zástupci pedagogických pracovníků:  Mgr. Alena Mikulíková 

   Bc. Vladimíra Janíková 

Zástupci zřizovatele:     Mgr. Pavla Večeřová 

   Andrlová Hana 

 Předseda:     Andrlová Hana 

 

1.9 Spolek rodičů 

Spolek rodičů pracuje při základní škole již od roku 2002. Od 1. 8. 2013, kdy se sloučila škola základní a mateřská 

v jeden právní subjekt, sdružuje rodiče žáků základní školy i rodiče dětí ze školy mateřské. Činnost SR se řídí 

schválenými stanovami.   

Členy SR jsou zákonní zástupci dětí a žáků Základní školy a Mateřské školy Buchlovice. 

 

IČO:       265 279 28 

Sídlo:     Komenského 483, Buchlovice 

 

Výbor SR tvoří:     

předseda     Eliška Omelková 

místopředseda    Iva Pašková  

zástupce školy         Mgr. Alena Mikulíková 

zástupci rodičů za jednotlivé třídy  
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Příspěvek SR byl stanoven na 150,- Kč na rodinu. V MŠ platili rodiče, kteří neměli v ZŠ žádné další děti.  

V ZŠ platili rodiče ve třídě, kterou navštěvoval nejmladší sourozenec. 

Vyúčtování příspěvků Spolku rodičů za školní rok 2017 -  2018 

Na příspěvcích bylo vybráno rovných 27.000,- 

Ostatní finance byly získány jako výtěžek z plesu. 

 

Spolek rodičů zafinancoval pro děti z MŠ: 

Doprava do ZOO Hodonín      7.386,- Kč 

Příspěvek na školu v přírodě      4.431,- Kč 

Dárky pro děti do 1. třídy       5.403,- Kč 

Celkem:               17.220,- Kč 

 

 

Spolek rodičů zafinancoval pro žáky ZŠ: 

Dárky pro žáky 9. třídy       3.267,- Kč 

Ceny za absolventské práce 9. tříd a další odměny  15.000 Kč 

Příspěvek tanečníkům na školní ples    12.000,- Kč 

Příspěvek na lyžařský výcvik     13.000,-Kč  

Celkem:       43.267,- Kč  

 

Celkem:       60.487,- Kč 
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2 Přehled oborů vzdělání 
  

  Počet tříd/skupin Počet žáků 

Mateřská škola 3 77 

Kuřátka 1 24 

Berušky 1 26 

Sluníčka 1 27 

Základní škola 1O 191 

     z toho 1.stupeň 5 103 

v tom 

1. ročník 1 15 

2. ročník 1 21 

3. ročník 1 18 

4. ročník 1 27 

5. ročník 1 22 

6. ročník 1 25 

7. ročník 1 15 

8. ročník 1 18 

9. ročník 2 30 

Školní družina 2 53 

Školní klub 11 102/56*) 

Školní jídelna - 175 

Školní výdejna - 73 

*) někteří žáci navštěvovali dva a více kroužků 

 

 

Žáci učící se cizí jazyk 

 

Žáci učící se cizí jazyk celkem 176 

Anglický jazyk 176 

Německý jazyk 63 
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2.1  Mateřská škola 

 

Ve školním roce 2017/2018 bylo zapsáno a docházelo do mateřské školy celkem 77 dětí. 

1. třída Kuřátka      -  24 dětí 

2. třída Berušky     -   26 dětí 

3. třída Sluníčka     -  27 dětí  

 

Celkem 26 dětí absolvovalo v mateřské škole povinnost předškolního vzdělávání a zúčastnilo se zápisu do 1. třídy ZŠ. 

Na základě žádosti rodičů, doporučení specializovaného pracoviště a dětského lékaře, byl 7 dětem doporučen odklad 

školní docházky o jeden rok.  

Ve školním roce 2018/2019 nastoupí z MŠ do 1. ročníku ZŠ 19 dětí.                                                  

Po celý školní rok pracovalo s dětmi 6 kvalifikovaných učitelek. Díky projektu „Šablony“ pracovala u dětí mladších 3 let 

chůva. O čistotu a pořádek pečovaly na budově 2 uklízečky.  

V rámci „Šablon“ jsme uskutečnili sdílení zkušeností pedagogů naší mateřské školy a ZŠ a MŠ Uh. Hradiště Větrná. 

Měli jsme možnost seznámit se a vzájemně si vyměnit zkušenosti s učitelkami jiné mateřské školy. Sledovali jsme 

využívání přírodních zahrad ve výchovně vzdělávací práci, co je jejich přínosem, ale i problematikou (udržitelnost 

některých prvků, které nedosahují takové životnosti, jak bychom si představovali). Naše mateřská škola představila 

možnosti rozvíjení předmatematické gramotnosti u dětí předškolního věku. Seznámili jsme kolegyně s metodami 

práce s dětmi a pomůckami využívanými na naší škole. Velmi kladně byla hodnocena naše dotyková televize a její 

využívání při práci s dětmi.    

 I tento rok jsme pracovali s tématy ŠVP pod názvem „ Poznáváme svět“. Navázali jsme na vědomosti, dovednosti a 

návyky dětí z minulého školního roku. Formou prožitkového učení a vhodným nastavením časového prostoru jsme se 

snažili o maximální využití daného tématu. Velmi oblíbená mezi dětmi a často využívaná je přírodní zahrada. Témata 

integrovaných bloků byla vybírána tak, aby se vázala k ročním obdobím, svátkům či událostem v obci. Učitelky se ve 

třídách zaměřily v oblasti prosociálního chování na důsledné dodržování pravidel třídy již od těch nejmenších dětí a 

předcházení tak případným projevům nevhodného chování a vzájemného ubližování si.  

Na mateřské škole pracovaly s dětmi se špatnou výslovností dvě logopedické preventistky. Další učitelka se zúčastnila 

kurzu logopedické prevence a od příštího školního roku bude i ona procvičovat správnou výslovnost u dětí formou 

individuální práce. Problému špatné výslovnosti u dětí se věnují i ostatní učitelky ve třídách. Formou krátkých 

logopedických chvilek procvičují s dětmi pohyblivost jazyka a mluvidel. Mateřská škola pod vedením klinické 

logopedky z SPC Uherské Hradiště působí pro rodiče v této oblast jako poradní orgán.   

V tomto školním roce jsme nabídli dětem v rámci kulturních aktivit několik divadelních představení a hudebních 

pořadů. Stalo se již tradicí v rámci Dne Země zúčastnit se vzdělávacího programu pro děti v Kovosteelu, kterého jsme 

využily i tentokrát. Na výstavu výtvarných prací s titulem „ Večerníčky očima dětí“ odeslaly své výrobky děti z Berušek 

i Sluníček. V polovině června se družstvo nejstarších chlapců a děvčat zúčastnilo Olympiády mateřských škol, kde jsme 

ve velké konkurenci získali 2. místo ve skoku do dálky děvčat. V prvním pololetí školního roku 20 nejstarších dětí 
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absolvovalo předplavecký výcvik v Uh. Hradišti. Bohužel jsme letos z kapacitních důvodů nemohli plavání nabídnout i 

mladším dětem. I v tomto školním roce jsme ve spolupráci s Klubkem ve Starém Městě pořádali na mateřské škole 

kroužek keramiky, ve kterém si rozvíjelo jemnou motoriku, fantazii a představivost 16 dětí. Stejný počet dětí se 

zúčastnil ve dnech 4. - 8. června školy v přírodě – „Putování s lesním skřítkem“ na Vápenkách, v Penzionu u Černého 

potoka. 

Spolupráce s rodiči 

Navázali jsme na dobrou spolupráci s rodiči, založenou na otevřenosti, informovanosti, vzájemné důvěře a respektu. 

Rodiče nás podporovali při všech aktivitách pořádaných v mateřské škole i pro veřejnost Buchlovic. V rámci adaptace 

nových dětí jsou velmi oblíbené mezi rodiči „Hrátky rodičů s dětmi“ a možnost pobývání rodičů ve třídě u nově 

příchozích dětí v prvních zářijových dnech. Kolektiv školy se snaží o maximální informovanost a citlivý přístup. 

  

Rodiče nám byli nápomocni při řadě akcí: 

- Sběr podzimních plodů 

- Návštěva rodinného hospodářství 

- Vystoupení dětí na podzimním jarmarku 

- Podzimní posezení – zdobení dýní 

- Hodová slavnost – příprava krojů, pohoštění pro děti 

- Vánoční posezení 

- Vánoční koledování dětí 

- „Zdravé“ narozeninové oslavy 

- Škola v přírodě – zajištění pokladu a dárečků pro děti 

- Pasování a rozloučení se s předškoláky 

- Sportovní dopoledne se složkami integrovaného záchranného systému 

Bohužel se nám nedaří více motivovat rodiče k účasti na zajímavých besedách týkajících se problematiky předškolní 

výchovy a vzdělávání. 

 

Spolupráce se ZŠ 

Mezi mateřskou a základní školou je velmi dobrá spolupráce. Zejména učitelky, které pracují v mateřské škole s dětmi 

nejstaršími, se snaží společnými konzultacemi s učitely prvního stupně usnadnit dětem přechod na ZŠ, sjednotit se na 

požadavcích a nárocích na budoucí školáky. Na MŠ dochází po vzájemné domluvě i speciální pedagog, který pomáhá 

učitelkám lépe zvládat a řešit výchovné i vzdělávací problémy dětí. Návštěvami kamarádů v ZŠ si děti zvykají na nové 

prostory a personál školy. 

Společné akce:  

- Besedy pro rodiče 

- Návštěva kamarádů z 1. třídy na divadelním představení v MŠ 
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- Mikulášské a čertí rojení 

- Návštěva ve vyučovací hodině 1. třídy 

- Návštěva školní družiny 

- Zahradní slavnost 

Spolupráce s organizacemi Městyse Buchlovice 

Snažíme se rozvíjet a prohlubovat spolupráci i s organizacemi městyse. V tomto školním roce se nám podařilo 

uskutečnit řadu společných akcí, které byly přínosem v naší výchovně vzdělávací práci a obohatily tak nejen 

rozumové, ale i citové vnímání dětí. 

ČSKC Buchlovice:    

- vystoupení na jarmarku, vánoční zpívání a koledování, výchovný koncert 

- zveřejňování informací MŠ v místním zpravodaji 

Hasiči:  

- sportovní dopoledne s ukázkou zásahu hasičů 

- dopoledne se složkami IZS  

Zahrádkáři: 

- návštěva místní moštárny 

 

Spolupráce s Domovem seniorů  

- vánoční koledování 

- vystoupení na kácení máje 

Zápis do mateřské školy na školní rok 2018/2019  

Dne 10. května 2018 se uskutečnil zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/2019. Zápisu se zúčastnilo celkem 

10 dětí, které splňovaly kritéria přijetí. Všechny děti byly přijaty. 

 

I v tomto školním roce jsme rozšířili sbírku pomůcek a hraček pro děti. Byly zakoupeny další didaktické pomůcky a 

hračky. Podali jsme žádost na Grant školství a zájmové činnosti Nadace Synot 2018. Naše mateřská škola uspěla  a byl 

jí schválen příspěvek ve výši 10 000,- Kč na projekt „Netradičně tradiční Montessori“. Nákupem a využíváním 

pomůcek ve výchovně vzdělávací práci bychom chtěli obohatit vzdělávání našich dětí v tradiční mateřské škole. 

Dřevěná lehátka pro děti ve třídě Berušek byla vyměněna za kvalitní matrace, splňující bezpečnostní i hygienické 

normy. Bylo dokoupeno nové dětské ložní prádlo. 

Ve třídě Kuřátek byl nainstalován z důvodu bezpečnosti nášlapový podstavec k WC pro nejmenší děti. 

V průběhu prázdninových měsíců byla provedena velká oprava v prostorách přípravny a výdejny jídla a provozního 

zázemí MŠ. Stávající nevyhovující rozvody elektřiny, vody a odpadů byly vyměněny, stěny a podlaha místností dostaly 

nový obklad a dlažbu. Byla zakoupena nová myčka a nerezové vybavení, které splňuje hygienické a bezpečnostní 

normy. 
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2.2 Základní škola 

Ve školním roce jsme pracovali v souladu se školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, který 

průběžně doplňujeme a inovujeme tak, aby plně vyhovoval našim potřebám a hlavně potřebám našich žáků.  

Výuka 191 žáků probíhala v 10. třídách (dvě třídy 9. ročníku), ve dvou oddělení školní družiny a v 11 odděleních 

školního klubu, které navštěvovalo 102 žáků (vzhledem k tomu, že někteří žáci navštěvovali zároveň dva i více 

kroužků, jedná  se o 56 žáků). 

Učitelé se vzdělávali podle plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. A vzdělávali se i nepedagogičtí 

pracovníci.  Zaměřili jsme se hlavně na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a 

výchovy a na proces inkluze v našem školství. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z obecné 

pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých 

oborů a jejich oborových didaktik. Mimořádně velkou pozornost jsme věnovali prevenci sociálně patologických jevů a 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Škola preferovala systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů jako týmu přímo na 

pracovišti s docházkou lektorů na školu nebo výjezd na školení celé sborovny. Pedagogové se také vzdělávali na 

kurzech a seminářích pořádaných různými vzdělávacími agenturami, prošli školeními v rámci spolupráce v projektu.  

Díky účasti v projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků jedna pedagožka na 

podzim roku 2017 vyjela na týdenní  stáž na základní školy  ve Finsku a tím rozšířila počet učitelů, kteří již na 

zahraniční stáži získávali nové zkušenosti a poznatky. (V roce 2015 jedna učitelka školy Anglie, dvě učitelky školy 

Finsko, tři učitelky školy Brusel, dvě učitelky školy Slovensko.) 

V tomto školním roce na naší škole pokračovala práce školního poradenského pracoviště, které sdružuje pedagogy 

zabývající se začleněním všech žáků do hlavního vzdělávacího proudu, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

žáky mimořádně nadanými. Pravidelně konzultovali možnosti práce a intervence u těchto žáků, spolupracovali 

s externími odbornými pracovišti a k řešení jednotlivých kauz žáků přizvali i externí odborníky. V rámci školního 

poradenského pracoviště pracovali  výchovný poradce – kariérový poradce, metodik prevence, koordinátor inkluze – 

žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, koordinátor inkluze – žáci mimořádně nadaní, koordinátor inkluzivního 

týmu, školní asistent, asistenti pedagoga, osobní asistent.  

Díky spolupráci v projektu Škola pro všechny se třemi nejvýznamnějšími univerzitami ČR, jsme měli zajištěno  

financování školního asistenta a speciálního pedagoga. Funkce speciálního pedagoga se velmi osvědčila, bohužel jeho 

financování přes projekty je velmi nesystémové a pro tohoto zaměstnance velmi nevýhodné.  Po ukončení projektu 

nebude mít škola finance na jeho zaplacení. Pokračovali jsme v pořádání besed pro rodiče a širokou veřejnost 

z oblasti výchovy a vzdělávání. Tyto besedy však mnoho rodičů nenavštívilo. Ve školním roce 2017/2018  jsme se 

kromě péče o děti podle §16 ŠZ zaměřili na práci se žáky mimořádně nadanými. Po zaškolení některých učitelů 

v Qiido akademii (nadační fond který je patronem nadaných žáků - podporuje vzdělávání mimořádně intelektově 

nadaných dětí) jsme pracovali se dvěma skupinami žáků nadaných a mimořádně nadaných podle strategického plánu 

vytvořeného v minulém školním roce.  
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Zápisy do elektronické žákovské knížky se i přes počáteční nedostatky osvědčily učitelům i rodičům. Opět byl vydán 

školní diář, ovšem v trochu pozměněné podobě. Má méně listů, je rozšířený o listy pro zápis klasifikace (tento zápis je 

v kompetenci žáků, pro jejich přehled – zásadní je zápis v elektronické žákovské knížce).  

Na škole aktivně pracovali koordinátoři  ŠVP, ICT a EVVO, zvláště v oblasti EVVO je naše škola na velmi vysoké úrovni.  

V průběhu roku se pravidelně scházely předmětové komise: 

- předmětová komise přírodovědných předmětů 

- předmětová komise humanitních předmětů a předmětová komise výchov 

- metodické sdružení pro 1. stupeň.    

Jednotlivé komise na základě požadavků jednotlivých vyučujících a v závislosti na potřebách žáků obměňovaly sbírky 

pomůcek a učebnic, upřesňovaly metody, postupy a formy výuky.  

Pokračovali jsme ve vybavování našich učeben IT technikou. Každá třída je vybavena buď dotekovou televizí, 

interaktivní tabulí, velkoformátovou obrazovkou jako další zobrazovací zařízení PC nebo dataprojektorem. Učitelé mají 

k použití pro žáky tablety a notebooky. 

Byla dovybavena školní knihovna pohodlným nábytkem, dvě učebny byly vybaveny velkými skladovacími prostory 

(úložiště pomůcek pro první stupeň a sklad učebnic).   

  

Od 1.8.2017 jsme byli jako  žadatelé podpořeni v projektu ve výzvě 22 „Šablony pro MŠ a ZŠ I.“  

Název našeho projektu  je ŠABLONY_2017_BUCHLOVICE. Výše částky schválené podpory, která nám byla  přidělena, 

je 990 346,00 Kč. 

Tato částka byla použita hlavně na:  

Chůva - personální podpora MŠ 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Inkluze 

Školní asistent - personální podpora ZŠ 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 8 hodin 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 56 hodin 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

 

Pokračovali jsme v již rozběhnutých projektech, z nichž důležitý pro nás je hlavně projekt: Škola pro všechny: Inkluze 

jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků,  reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 – kde jsme jako  

partnerská a spolupracující  škola.  

Jedná se o projekt tří univerzit. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Karlova Univerzita v Praze a Masarykova 

Univerzita v Brně, kdy každá má partnerské či spolupracující školy, které jsou v její blízkosti. V projektu Škola pro 
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všechny je celkem 37 zainteresovaných škol z celé ČR. Díky tomuto projektu máme zajištěno na 18 měsíců speciálního 

pedagoga a školního asistenta. Bylo umožněno pěti pedagogům školy vycestovat na stáže do škol ve Finsku a Anglii. 

 

Zapojili jsme se do projektu Centra kolegiální podpory základních a speciálních škol týkající se vzdělávání 

pedagogických pracovníků naší školy v oblasti výuky a práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

  

Jako spolupracující subjekt jsme se zapojili do Projektu „Maják – síť kolegiální podpory“, s registračním číslem 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Díky tomuto 

projektu nám bylo zapůjčeno vybavení, které po ukončení projektu by mělo přejít do majetku naší školy. 

 

Sada senzorů typu Pasco Senzorium pro experimentální výuku v oblasti 

přírodních věd 

3 25.000,- Kč 75.000,- Kč 

Sada minipočítače Arduino se senzory a aktory pro rozvoj výuky dle 

konceptu STEM 

5 5.000,- Kč 25.000,- Kč 

Sada robotů typu Lego Mindstorms pro rozvoj konstruování a základů 

programování 

5 8.000,- Kč 40.000,- Kč 

Sada stavebnice typu Merkur pro rozvoj konstruování 5 3.000,- Kč 15.000,- Kč 

3D tiskárna 1 40.000,- Kč 40.000,- Kč 

Interaktivní projektor 1 35.000,- Kč 35.000,- Kč 

 

V únoru 2017 jsme prostřednictvím zřizovatele Městys Buchlovice předložili žádost o podporu v projektu  IROP výzva 

47 na rekonstrukci odborné učebny fyziky pod názvem Stavební úpravy a pořízení vybavení odborné učebny fyziky a 

chemie v částce přesahující 3 mil. Kč. Tato žádost nám byla v červenci 2018 schválena, realizace proběhne v průběhu 

školního roku 2018/2019.  

Pokračovali jsme  v projektech Mléko  a ovoce do škol, Hodina pohybu navíc, ve školních projektech jeden svět na 

školách apod. 

V letních měsících 2017 proběhla  realizace „Stavební úpravy hygienických zařízení a 2. NP budovy A2, ZŠ Buchlovice“. 

Tuto rekonstrukci provedla firma Kodrla s.r.o. Investorem byl Městys Buchlovice. Kompletně byla zrekonstruována 

sociální zařízení ve třech NP, žákovské toalety, toalety pro učitele, pro tělesně postižené. Ve 3. NP vznikl malý kabinet 

s kuchyňským koutem pro učitele, v přízemí malá učebna – individuální učebna, určená pro práci s malou skupinkou 

žáků např. logopedická náprava, práce se žáky SVP, práce se žáky mimořádně nadanými apod. 

Kompletně byla zrekonstruovaná školní výdejna (elektroinstalace, vodo-topo, kanalizace, dlažby, obklady, 

vzduchotechnika…). 
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Novou podobu dostaly chodby staré budovy (výmalba, nástěnky, výzdoba). Proběhla běžná údržba učeben a 

ostatních prostor (výmalba). 

 

V letních měsících 2018 opět ve škole probíhala stavební činnost. Byla dokončena stavba víceúčelové haly, která byla 

v prostoru školní jídelny napojena na budovu školy. Byla změněna celá dispozice prostoru. Vznikla prostorná světlá 

chodba vedoucí do haly. Byl stavebně oddělen prostor výdejny a jídelny. Vznikl nový prostor – učebna, kde 

v budoucnu vznikne nová školní cvičná kuchyňka.     

 

2.3 Školní  družina 

Do školní družiny bylo v tomto školním roce zapsáno 51 žáků, z toho 30chlapců a 21 děvčat.                                                                                       

Výchovnou práci vedli 2 pedagogičtí pracovníci v odpolední družině a jeden pedagogický pracovník ve družině ranní. 

 

Počet oddělení - 3: 1 oddělení ranní družina 

                                    2 oddělení odpolední družina 

 

 

Provoz ranní ŠD:  Po     6:30 -7:30hod.                             Provoz ŠD:           Po            11:30 -16:00hod.               

                              Út     6:30 -7:30hod.                                                           Út            11:30 - 16:00hod. 

                                   St      6:30 -7:30hod.                                                           St             11:30 - 16:00hod. 

                                   Čt      6:30 -7:30hod.                                                           Čt            11:30 - 16:00hod. 

                                   Pá      6:30 -7:30hod.                                                          Pá            11:30 - 16:00hod. 

Kroužky v rámci ŠD:     úterý     - Modelářský kroužek 

                                      středa   - Výtvarný kroužek 

                                     čtvrtek  - Keramika 

 

Cílenou výchovnou prací jsme se snažili vytvořit pro žáky smysluplnou náplň jejich volného času a to prostřednictvím 

zajímavých činností. Významným prvkem pobytu ve školní družině byly také relaxační a sportovní aktivity ať už 

v jednotlivých odděleních ŠD, v tělocvičně, na dvoře nebo hřišti školy. Příjemnou a pohodovou atmosféru dotvářely 

vyzdobené prostory školní družiny výtvarnými pracemi a výrobky žáků. 

 

Ve školním roce 2017/2018 jsme se zúčastnili mnoha soutěží, které pořádají družiny našeho okrsku. V říjnu jsme 

pozvali žáky okolních škol do Buchlovic na fotbalové utkání. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 ŠD, bohužel naše družina si 

„nevykopala“ umístění na prvních 3. místech. Na podzim byl bramborový a ovocný týden. Děti si vyzkoušely různé 

pokrmy a výrobky z brambor a ovoce. V listopadu jely 4 děti z naší družiny na výtvarnou soutěž do Tupes, tam se nám 
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dařilo a odvezli jsme si krásné 1. a 2. místo v kategorii  3. – 4. třída. Prosinec patří Vánocům, proto jsme si udělali 

ve družině vánoční dílničky. Letošní zima se vydařila a my jsme společně trávili chvilky na školní zahradě. Věnovali 

jsme se zimním hrám ve sněhu. Vyhlásili jsme 3. ročník soutěže „Vyrob nej...sněhuláka“. Jaro bylo ve znamení nácviku 

pásma, se kterým jsme chtěli reprezentovat družinu na literárně - dramatické přehlídce školních družin v 

Osvětimanech. Bohužel v domluveném termínu nám onemocněli herci. V dubnu jsme se učili dopravní značky a 

dopravní testy. Skupinka čtyř žáků  ze 2. třídy jela ověřit své znalosti do Boršic na dopravní soutěž. Bohužel se nám 

moc nedařilo. Opět byla vyhlášena soutěž ke „Dni Země“ na téma „Recyklování je hraní“. V květnu pořádala družina 

při ZŠ Zlechov florbalový turnaj, tady jsme obsadili 5. místo. Koncem června jsme hodnotili celoroční práci naší školní 

družiny a vydali se k domovu na prázdniny. 

O všech akcích pravidelně informujeme rodiče na webových stránkách školy. 

 

Akce školní družiny – ve školním roce 2017/2018 

ZÁŘÍ              

Zahajovací schůze vychovatelů - ZŠ Zlechov, vypracování plánu na školní rok 2017/2018 

Seznamování dětí s prostředím ŠD a jejími pravidly 

Tvoříme z vršků 

Naše město, vesnice (koláž) 

                            

ŘÍJEN                  

Fotbalové utkání mezi družinami - ZŠ Buchlovice, 7 žáků ŠD (1 - 3. třída) 

Ovoce a zelenina  

„Bramborokiáda“ - brambory jak je neznáme 

 

LISTOPAD          

Výtvarně pracovní soutěž-  ZŠ Tupesy, 4 žáci (1 - 4. třída) 

Výtvarná soutěž ve družině na téma „PODZIM“ 

 

PROSINEC         

Čertovská diskotéka 

Pečení perníčků, výroba dárků a vánočních přání 

Adventní dílničky 

 

LEDEN                

Povánoční posezení u stromečků, dárky 

Soutěž „Vyrob nej….sněhuláka“ 

Vzdělávání vychovatelek dle programové nabídky                                
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ÚNOR                 

Karneval 

Turnaj v pexesu, piškvorkách 

 

BŘEZEN           

Měsíc knihy - beseda o knize, návštěva knihovny 

Výtvarná soutěž ve družině na téma „Pohádkový hrdina“ 

 

DUBEN                  

Soutěž v dopravních znalostech - ZŠ Boršice, 4 žáci ŠD (2. třída) 

Velikonoční tvoření 

Návštěva záchranné stanice Buchlovice 

Den Země 

Čarodějnice 

 

KVĚTEN               

Florbalové utkání mezi družinami -  ZŠ Zlechov, 6 žáků ŠD (1- 3. třída) 

 

ČERVEN             

Oslava ke dni dětí 

Rozloučení se školním rokem  

 

2.4 Školní klub 

Smysluplné využití volného času a další rozvoj osobnosti a dovedností žáků zajišťoval školní klub. Navštěvovali ho 

převážně žáci druhého stupně a to formou zájmového vzdělávání. Významně přispěl k dalšímu rozvoji 

intelektuálních, morálně - volních a pohybových dovedností a schopností žáků.  Školní klub navštěvovalo 102 žáků, 

někteří navštěvovali dva a více kroužků.  

 

 Školní klub 

1 Florbal mladší žáci 

2 Florbal starší žáci 

3 Bylinkářky 
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4 Deskové hry 

5 Čtenářský klub 1. st. 

6 Čtenářský klub 2. st. 

7 Příprava na studia 

8 Společenské tance 

 

 Kroužky v rámci školní družiny 

1 Výtvarný kroužek 

2 Keramika 

3 Modelářský kroužek 

 

 Kroužek z projektu 

 Hodina tělocviku navíc 

 Kroužky ve spolupráci s jinými subjekty 

 Technický kroužek 

 

Jako partneři spolupracujeme i s dalšími subjekty, které v prostorách naší školy nabízí své aktivity.  

Je to např.  SVČ Klubko Staré Město, Včelaři, Skauti, Zálesák, Fotbalová přípravka.   

Navázali jsme taktéž spolupráci s místními firmami, díky čemuž bylo žákům školy umožněno rozvíjet se v technických 

dovednostech prostřednictvím kroužku.  

 

2.5 Školní  jídelna - školní výdejna  

Ve školním  roce 2017/2018 se stravovalo ve školní jídelně 175 žáků základní školy z celkového počtu 191 žáků, 73 

dětí mateřské školy, 35 zaměstnanců  a 54 cizích strávníků. 

Jelikož dbáme na zdravou a vyváženou stravu našich dětí zúčastnily se v uplynulém školním roce všechny pracovnice 

školní jídelny školení „Příprava stravy zdravé výživy pro žáky a děti“ a „Hygienického minima“.  

Vedoucí školní jídelny se zúčastnila semináře „Zařazování netradičních surovin do jídelníčku“, kde získala poznatky, jak 

nenásilnou formou zařazovat tyto méně obvyklé, ale zdraví prospěšné potraviny do jídelního lístku. 

Ve školním roce 2017/2018  o  hlavních prázdninách proběhla celková rekonstrukce školní výdejny stravy, kdy byly 

kompletně vyměněny všechny rozvody, zařizovací předměty i vybavení, včetně dlažby a obkladů.  
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3 Personální zabezpečení činnosti školy 
 

3.1 Pracovníci školy  

 

počet 

zaměstnanců 

celkem 

základní 

škola 

pedagogové 

mateřská 

škola 

pedagogové 

školní 

družina 

školní 

 jídelna 

správní 

zaměstnanci 

čerpání 

mateřské 

dovolené 

 

asistent ped.  

školní asist.*) 

 

Speciální 

pedagog*) 

 

chůva*) 

46,5 

 

14 

 

6 

 

3 

 

6 

 

5 

 

6 

 

 

2x1 a 1x 0,5 

2 x 0,5 

 

0,5 

 

0,5 

*) financováno z jiných zdrojů (projekty EU) 

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 
ZAŘAZENÍ TITUL STUDIJNÍ OBOR 

SPLŇUJE 

KVALIFIKACI 

1 učitel/ka ZŠ Mgr. Učitelství všeob. vzděl. před., kombinace Biologie a geologie -zeměpis ano 

2 učitel/ka MŠ 
 

Předškolní a mimoškolní pedagogika ano 

3 učitel/ka MŠ 
 

Učitelství pro mateřské školy - spec.ped ano 

4 učitel/ka ZŠ Mgr. Učitelství pro 1.stupeň ano 

5 učitel/ka ZŠ Mgr. Učitelství českého jazyka a literatury pro ZŠ, Učitelství občanské výchovy pro ZŠ ano 

6 učitel/ka ZŠ Mgr. Učitelství biologie, učitelství chemie ano 

7 učitel/ka ZŠ Bc. Specializace v pedagogice - Sociální pedagogika 
ne 

(studující) 

8 učitel/ka MŠ 
 

Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku ano 

9 učitel/ka ZŠ - ředitelka Mgr. Učitelství pro 1.stupeň, Speciální pedagogika ano 

10 učitel/ka ZŠ Mgr. Učitelství Nj, Hv ano 

11 učitel/ka ZŠ -zástupkyně  Mgr. Učitelství pro 1.stupeň základní školy ano 

12 vychovatel/ka 
 

Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku ano 

13 vychovatel/ka Mgr. Vychovatelství, pedagogika volného času ano 

14 učitel/ka ZŠ Mgr. Speciální pedagogika, speciálně pedgogická andragogika ano 

15 učitel/ka ZŠ Mgr. Učitelství pro ss, uč.všeobecně vzděl př. Pro ss, čj -Dě, uč pro ZŠ Aj ano 

16 učitel/ka ZŠ Mgr. Tělesná výchova a sport - sportovní a kondiční specialista ano 

17 učitel/ka MŠ Bc. Předškolní a mimoškolní pedagogika, učitel praktického vyučování  ano 

18 učitel/ka MŠ 
 

Předškolní a mimoškolní pedagogika ano 

19 učitel/ka ZŠ Mgr. 

teologie- křesťanská výchova, společenské vědy a výchova k občanství, Učitelství pro 

2.stupeň ZŠ a SŠ v aprobaci dějepis ano 
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20 učitel/ka ZŠ Mgr. Učitelství pro 1.-.4. ročník ZŠ, specializace Vv ano 

21 učitel/ka ZŠ Mgr. Speciální pedagogika, vychovatelství ano 

22 učitel/ka MŠ 
 

Předškolní a mimoškolní pedagogika ano 

23 vychovatel/ka  Střední průmyslová škola potravinářská ne 

 

 

3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících 

  

Pracovní zařazení, funkce 

 

Stupeň vzdělání, obor 

1. školník / topič SOŠ    vyučen 

2. uklízečka  ZŠ        

3. uklízečka SOU vyučena 

4. uklízečka SOU vyučena 

5. uklízečka SOU vyučena 

6. vedoucí ŠJ  SOU vyučena 

7. vedoucí kuchařka SOU vyučena 

8. kuchařka SOU vyučena 

9. kuchařka SOU vyučena 

10. kuchařka SOU vyučena 

11. ekonomka VŠZ Brno, obor ekonomický 

 

4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

DVPP MATEŘSKÁ ŠKOLA MÍSTO KONÁNÍ 

Dvouleté děti v MŠ - projekt Uh.Hradiště 

Seminář s metodičkou MŠ Uh.Hradiště 

Dvouleté děti v MŠ Uh.Hradiště 

Neukázněné dítě v předškolního věku Uh.Hradiště 

Konference MŠ – rizikové chování Zlín 

Dvouleté děti v MŠ Uh.Hradiště 

Dvouleté děti v MŠ Uh.Hradiště 

Kurz logopedické prevence Uh.Hradiště 
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Dvouleté děti v MŠ - ukončení Uh.Hradiště 

Změny v činnosti MŠ Zlín 

Kurz logopedické prevence –  ukončení Uh.Hradiště 

Inkluze – 1.část Vsetín 

Předčtenářská gramotnost Uh.Hradiště 

Prevence rizikového chování Březí u Mikulova 

Proměny předš. vzdělávání Kroměříž 

Inkluze – 2.část 

Vyřešte agresivitu dětí jednou provždy 

Vsetín 

Ostrava 

  

 

DVVP ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 

MÍSTO KONÁNÍ 

Aktuální výzvy oborových didaktik pro praxi sborovna Tetčice 

Aktuální legislativní změny školského zákona a jeho prováděcích 

vyhlášek. Mgr. Pavel Zeman. 1 Hnanice u Znojma 

Setkání s vedoucími pracovníky KPPP Zlín 1 Uh. Hradiště 

Minimalizace šikany 6 Uh. Hradiště 

Základy mat. gram. a její rozvoj u žáků 1. st. 1 Zlín 

Základy mat. gram. a její rozvoj u žáků 1. st. 1 Zlín 

Začínáme učit s FILMEM 1 Praha 

Konference "Maják" 2 Žďár nad Sázavou 

Roadshow pro školy 2017 2 Zlín 

Konference MŠ - rizikové chování 1 Zlín 

Dvouleté děti v MŠ 1 Uh. Hradiště 

Neukázněné děti v předškolním věku 1 Uh. Hradiště 

Logopedický kurz 1 Uh. Hradiště 

Specifické poruchy učení 1 Uh. Hradiště 

Vedení třídnických hodin 2 Uh. Hradiště 

Mentální postižení DS a PAS 2 Uh. Hradiště 

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením 1 Uh. Hradiště 

Poruchy autismu 1 Zlín 
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Autismus 1 Zlín 

Krásy a úskalí školní psychologie - PhDr. Richarda Brauna  1 Brno 

Hyper., hypo. a agresivní chování v předšk. věku 1 Brno 

Odměňování pracovníků ve školství 1 Uh. Hradiště 

Jak na NJ jako druhý cizí jazyk 1 Zlín 

Setkání speciálních  pedagogů a psychologů 1 Brno 

Setkání školních asistentů 1 Praha 

Tvorba ŠŘ 2 Zlín 

Centrum kolegiální podpory (cyklus setkávání) 3 Uh. Hradiště 

Gramotnost Ma 1 Zlín 

Konzultace HELP  1 Uh. Hradiště 

Školení výchovných poradců 1 Uh. Hradiště 

Deskové hry a rozvoj klíčových kompetencí 1 Olomouc 

Diagnostika třídních kolektivů 1 Zlín 

Teaching English (OXFORD) 1 Zlín 

Kurz logopedie 1 Brno 

SPU v matematice na 2.st 1 Brno 

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených ŠVP  
5.1 Vzdělávací program školy 

Na naší škole vzděláváme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, se kterým aktivně 

pracujeme a podle potřeb operativně inovujeme.  

5.2 Povinně volitelné předměty 

Jazyková cvičení 

Dějepisný seminář 

Přírodovědný seminář   

Konverzace v AJ 

Cvičení z jazyka českého 
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5.3 Nepovinné předměty 

Náboženství 

 

5.4 Nově zapsaní a zařazení žáci 

Zápis pro školní rok 2017/2018 

Poprvé u zápisu  Přicházejí po odkladu  Zapsaní pro školní rok 2018/19     S žádostí o odklad   

15 4 14 5 

 

Zápis pro školní rok 2018/2019 

Poprvé u zápisu  Přicházejí po odkladu  Zapsaní pro školní rok 2018/19     S žádostí o odklad   

21 5 21 7 

 

K 1.9.2017 přestup k nám na školu:   6 žáků   

K 1.9.2018 přestup od nás na jinou školu:   4 žáci        

Přestup v průběhu školního roku k nám:  3 žáci 

Přestup v průběhu školního roku od nás:  2 žáci        

 

 

5.5 Prospěch žáků ve škole za 2. pololetí 2017/2018 

Ročník Počet žáků 

celkem 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo  Hodnoceno 

slovně 

1. 15 15 0 0 0 

2. 21 19 1 1 0 

3. 18 16 2 0 1 

4. 26 23 3 0 0 

5. 21 15 6 0 0 

Celkem 1. stupeň 111 98 12 1 1 

6. 25 8 17 0 0 

7. 15 4 11 0 0 

8. 18 7 11 0 0 

9.AB 30 12 18 0 0 

Celkem 2. stupeň 88 31 57 0 0 
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5.6 Výchovná opatření 

SNÍŽENÝ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ I. pololetí II. pololetí 

2 – uspokojivé 0 2 

3 – neuspokojivé 0 0 

 

NAPOMENUTÍ, DŮTKY I. pololetí II. pololetí 

Napomenutí třídního učitele 10 8 

Důtka třídního učitele 2 3 

Důtka ředitele školy 2 0 

 

NEOMLUVENÉ HODINY I. pololetí II. pololetí 

 0 110 

 

6 Školní poradenské pracoviště 
 
Školní poradenské pracoviště Základní školy a Mateřské školy Buchlovice sdružuje pedagogické pracovníky, kteří 

přednostně řeší problematiku žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, sledují vzdělávací a výchovný proces 

všech dětí  a žáků školy. Podílejí se na primární depistáži případných poruch učení  a chování.  

Kromě vytváření vhodných podmínek a podpůrných opatření pro žáky se SVP velkou pozornost věnujeme také žákům 

mimořádně nadaným a žákům nadaným. 

Jednotliví členové školního poradenského pracoviště mají přesně stanovené kompetence, pravidelně se scházejí a 

hledají co nejlepší způsob práce s těmito žáky, komunikují s externími poradenskými pracovišti a konzultují 

s externími odborníky. Své poznatky a závěry předávají třídním učitelům, všem vyučujícím a ostatním pedagogickým 

zaměstnancům školy. 

 

Školní poradenské  pracoviště na naší škole tvoří: 

Výchovný poradce - kariérový poradce 

Metodik prevence 

Koordinátor inkluze - speciální vzdělávací potřeby 

Koordinátor inkluze – nadaní žáci 

Speciální pedagog 

Školní asistent 

Asistent pedagoga 
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Další podpora žáků: 

 Předmět speciálně pedagogické péče 

 Pedagogická intervence 

Odpolední dopomoc s učivem a domácími úkoly 

Konzultační hodiny se speciální pedagožkou 

Logopedický preventista 

Vyrovnávací kroužky 

Schránka důvěry 

Tichá přestávka 

Přestávka v pohybu 

Tripartita 

Školní diář 

 

6.1 Výchovný poradce – kariérový poradce  

Ve školním roce 2017/2018 se podle Školského zákona 561/2004 Sb. vzdělávalo 14 žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami podle doporučení PPP nebo SPC.   

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Počet žáků 

Žáci se SVP celkem 14 

Zdravotní postižení §16 ods.9 ŠZ) 9 

S jiným zdravotním znevýhodněním 2 

Ostatní  2 

S upravenými výstupy 1 

 

Žáci podle převažujícího stupně podpůrných opatření 

 Počet žáků 

1.stupeň 5 

2.stupeň 4 

3.stupeň 5 

4.stupeň 0 

5.stupeň 0 

 

Naše škola spolupracuje s poradenskými zařízeními v Uherském Hradišti, Veselí nad Moravou, Kroměříži a Zlíně.  
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Žáci se vzdělávají na doporučení Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra podle 

individuálního vzdělávacího plánu, popřípadě Plánu pedagogické podpory. 

Cílem úprav je především vyrovnávat podmínky ke vzdělávání žáka, které mohou být ovlivněny mírnými problémy 

nebo závažnými obtížemi, které jsou způsobeny zdravotním stavem, nepřipraveností žáka na školu, odlišnými 

životními podmínkami a odlišným kulturním prostředím ze kterého žák vstupuje do vzdělávání. Současně do této 

skupiny patří žáci s nepříznivým aktuálním zdravotním stavem, který může ovlivňovat vzdělávání, nebo zdravotní 

postižení žáka. 

Podpůrná opatření jsou definována školským zákonem, podle rozsahu a obsahu se člení do 1. – 5. stupně. Podpůrná 

opatření různých stupňů lze kombinovat. 

Podpora pedagogické práce a současně posílení vzdělávání žáků zahrnuje intervence, které směřují často k reedukaci 

prostřednictvím předmětu speciálně pedagogické péče nebo intervence pedagogické. Ty zahrnují posílení výuky 

v předmětech, kde je třeba podpořit výuku žáka nebo přípravu na ni, včetně domácí přípravy. 

Podpůrná opatření spočívají především v poradenské pomoci, úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod 

vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče, použití 

kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek.  

V tomto školním roce pracovali na škole tři asistenti pedagoga na doporučení SPC nebo PPP.   

Dále jsme díky projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků mohli využívat 

školního asistenta, školního speciálního pedagoga a výhledově do příštího školního roku i funkci školního psychologa 

na zkrácený úvazek. 

Všichni pedagogové školy se podílejí na primární depistáži případných projevů problémů ve výchovně vzdělávacím 

procesu. Uplatňují individuální a citlivý přístup ke všem žákům.  

Děti se specifickými poruchami učení a chování dle doporučení poradenského zařízení navštěvovaly reedukační péči 

se speciální pedagožkou a pedagogickou intervenci se školní asistentkou.  

 

6.1.1 Vycházející žáci 

Ve školním roce 2017/2018 ukončilo školní docházku na naší škole celkem 30 žáků, z toho 10 hochů a 20 dívek.  

Střední školy, kde je studium ukončeno maturitní zkouškou, se dostalo 22 žáků.  

 gymnázia    5 žáků 

 zdravotnický obor   5 žákyň 

 obor ekonomický   3 žáci 

 hotelnictví    2 žákyně 

 obor strojírenství   1 žák 

 stavebnictví    1 žák 

 lesnictví    1 žák 

 obor elektrotechnika   1 žák 

 obor chovatelství   3 žákyně 
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Učňovské obory 9 žáků: 

 obor mechanik    3 žáci 

 obor obráběč kovů    1 žák  

 obor instalatér    1 žák 

 obor kosmetické služby   3 žákyně  

 obor kadeřník     1 žákyně 

 

 

 

 

Střední školy ukončené maturitní zkouškou

gymnázium zdravotnický obor ekonomický obor

hotelnictví strojírenský obor stavebnictví

lesnictví elektrotechnika chovatelství

Učňovské obory

obor mechanik obor obráběč kovů obor instalatér

obor kosmetické služby obor kadeřník
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Ve školním roce 2017/2018 proběhly jednotné přijímací zkoušky společnosti CERMAT z matematiky a jazyka českého. 

Kromě toho některé střední školy zařadily jako součást přijímacího řízení tzv. školní zkoušky, které zájemci o vybrané 

obory absolvovali v určených termínech.  

Ke studiu na středních školách si mohli žáci podat dvě přihlášky. Přijímací zkoušky proběhly ve dvou termínech, ty 

byly pro uchazeče závazné. Do celkového hodnocení se počítaly lepší výsledky testování z jednotlivých předmětů, 

aktivní účast na olympiádách, soutěžích a reprezentaci a v neposlední řadě také prospěch (obvykle z posledních dvou 

ročníků základní školy).    

Veškeré informace o středních školách získávali rodiče a jejich děti v průběhu školního roku. V lednu proběhlo setkání 

rodičů s výchovnou poradkyní. Rodiče získali primární informace o postupu podávání a vyplňování přihlášek k dalšímu 

studiu, o novinkách přijímacího řízení v letošním školním roce v rámci jednotných přijímacích zkoušek na vybrané 

školy, na postup podávání zápisových lístků a odvolání. 

Další informace byly k dispozici na webových stránkách naší školy a příslušných středních škol. 

Se zájemci o studium na vybraných školách jsme navštívili Úřad práce, kde si žáci mohli na základě svých zájmů 

prověřit možnosti dalšího studia a výběr střední školy.   V listopadu proběhla přehlídka středních škol formou Dnů 

otevřených dveří na Klubu kultury v Uherském Hradišti. S prezentací oborů se mohli seznámit nejen žáci, ale také 

jejich rodiče, kde odborné informace a případné dotazy ochotně zodpověděli zástupci jednotlivých středních škol. 

Aktuální informace o středních školách a přijímacím řízení měli žáci k dispozici na nástěnce výchovného poradce a 

volby povolání.  

Někteří žáci využili možnosti tzv. zkoušek nanečisto a návštěvu přípravných kurzů na středních školách. 

Z pátého ročníku se v letošním školním roce na osmileté gymnázium hlásili dva žáci, ale ke studiu pro velký počet 

uchazečů nebyli přijati. 

Do třídy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů na ZŠ ve Starém Městě byla přijata 1 žákyně 5. třídy. 

 

6.2 Metodik prevence 

Vyhodnocení preventivního programu za školní rok 2017/2018 

Obsah programu, metody a formy jeho realizace odpovídají charakteristice cílové skupiny, pro kterou je určen, tedy 

pro děti mateřské školy a žáky základní školy. Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně 

patologickým jevům. Z těchto důvodů je prevence neoddělitelnou součástí výchovy a vzdělávání a je začleněna 

průřezově do výuky v jednotlivých předmětech nebo v rámci mezipředmětových vztahů podle tematických bloků:  

 Zdravý životní styl 

 Širší sociální prostředí 

 Prevence zneužívání návykových látek 

 Globální problémy lidstva 

 Bezpečí a morálka 
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Prevence je realizována ve spolupráci s: 

 KPPP a ZDVPP Zlín, pracoviště Uherské Hradiště 

Každoročně probíhá školení metodiků prevence, pravidelné setkávání s metodikem prevence pro oblast Uherské 

Hradiště, Uherský Brod a Zlín, setkávání s krajskou koordinátorkou primární prevence, zástupci neziskových 

organizací a středisek výchovné péče. 

V rámci primární prevence rizikového chování se žáci 3., 4. a 5. třídy zúčastnili interaktivního programu Normální je 

nekouřit. O škodlivosti kouření. 

Žáci 9. tříd se zúčastnili přednášky o stylech učení. 

 SVP HELP 

Spolupráce při řešení problémů konkrétních žáků v oblasti chování a výuky. 

 SR při ZŠ a MŠ Buchlovice 

Žáci se v průběhu školního roku zapojovali do aktivit pořádaných Sdružením rodičů, ať už to byly vánoční výtvarné 

dílničky, školní ples, kuličkiáda, apod.  

 ŠD při ZŠ a MŠ Buchlovice 

Školní družina nabídla volnočasové aktivity různého zaměření. Děti pracovaly ve výtvarném, modelářském a 

keramickém kroužku. 

V rámci Školního klubu žáci navštěvovali kroužek přípravy na přijímací zkoušky „Chystáme se na studia“, kroužek 

Společenské tance, Bylinkářky, Florbal. 

Kroužky organizované jinými subjekty v prostorách školy: Včelaříci, Kopaná, Technický kroužek. 

Škola nabídla žákům návštěvu divadelních představení ve Slováckém divadle v rámci  

předplatného pro žáky 2. st. 

 Policií ČR 

V letošním roce proběhly besedy s por. Bc. Milenou Šabatovou na 1. i 2. stupni. Pro žáky 5. tříd o Policii ČR, 

pravidlech bezpečného chování, problematice kyberšikany. Žáci 7., 8. a 9. tříd se zúčastnili programu s policejním 

psovodem o drogové problematice.  

 sdruženími Junák a Zálesák 

Organizace pořádají každoročně akce pro žáky naší školy se zaměřením na upevňování vzájemných vztahů mezi žáky. 

 neziskovým sdružením ACET 

Pro 4. a 5. třídy byl letos připraven program Facebook, sociální sítě a hry na internetu. 

Proběhl program pro 6. a 7. třídu: Skrytá nebezpečí internetu - PC hry, sociální sítě a naivita dětí. 

Proběhl program pro 8. třídu: Skrytá nebezpečí internetu - Sexting, Kyberšikana, Grouming. 

 BESIP 

Proběhl interaktivní pořad Spolu hravě o dopravě pro žáky MŠ a 1. – 3. ročník realizovaný ve spolupráci s krajským 

koordinátorem bezpečnosti silničního provozu (BESIP) a odborníkem z oboru speciální pedagogiky. Program byl 

zaměřen na zvyšování dopravní gramotnosti dětí. 

 

https://maps.google.cz/maps/ms?msa=0&msid=206023503369405768585.00049a47732a20a0a7e62&hl=cs&brcurrent=5,0,0&ie=UTF8&t=h&ll=49.069775,17.461803&spn=0.00246,0.004549&z=17&source=embed
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 Centrem pro rodinu Zlín 

Na podzim proběhl ve všech ročnících cyklus preventivních programů pod názvem Etické otázky každého dne. 

 Centrem Anabell v Brně 

Dívky 8. a 9. tříd se  zúčastnily přednášky a workshopu o problematice správného stravování a poruch příjmu 

potravy. 

 Agenturou JL Brno 

Žáci 8. a 9. ročníků se zúčastnili přednášky a besedu na téma Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství s 

MUDr. Radimem Uzlem a besedy Drogová kriminalita a my v roce 2018 s majorem JUDr. Jaromír Badinem, vedoucím 

protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. 

 Lesy ČR 

Programy pro vybrané třídy. 

 Armádou ČR 

Projektový den pro žáky 6. – 9. tříd v rámci vzdělávací oblasti Obrana státu. 

 Salesiánským klubem mládeže, z. s. 

Týdenní adaptační pobyt pro žáky 6. třídy. 

 

Další aktivity, kterých se zúčastnili žáci školy v rámci nespecifické prevence v letošním školním roce: 

  Solideo – hudební výchovný program (MŠ i ZŠ) 

  Vikingové – historický výchovný program (3. – 9. tř.) 

  Výukový program ve Hvězdárně a planetáriu Brno (5. a 6. tř) 

  Výukové programy ve VIDA science centru Brno (5. a 6. tř) 

  Strašidelný den 

  Mikulášská besídka pro děti MŠ, 1. stupně, OÚ, DD  

Rozsvěcování vánočního stromu a školní vánoční jarmark 

Vánoční besídky 

  Turnaj v halové kopané (žáci 2. st.) 

  Turnaj v přehazované (žákyně 2. st.) 

  Školní ples – Vystoupení tanečních kroužků žáků  

  Lyžařský kurz (8. tř.) 

  Scénické čtení (1. st. ZŠ) 

  Expozice Živá voda a Archeoskanzen Modrá (výuková exkurze pro 7. tř.) 

Besídka k svátku matek 

  Školní vlastivědné poznávací zájezdy 

  McDonald‘s Cup 

  Školní vlastivědné poznávací zájezdy 
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 žáci se zapojili do soutěží a olympiád v rámci jednotlivých předmětů: Olympiáda z českého jazyka, Olympiáda 

z anglického jazyka, Olympiáda z dějepisu, Matematický klokan, Pythagoriáda, Biologická olympiáda, 

Přírodovědná soutěž Zlatý list, Přírodovědný klokan, Geologická olympiáda, Mezinárodní soutěž YPEF 

 proběhly akce Žákovského parlamentu (Den dětí, Sběr papíru) 

 spolupráce s centrem ekologické výchovy Žabka (výukové programy pro 1. st. ZŠ v průběhu 2. pololetí) 

 spolupráce s Přírodovědným centrem Trnka (výukový program pro 1. tř. v 1. pololetí) 

 spolupráce s firmou KOVOSTEEL, s.r.o. (zapojení do soutěže pro MŠ a ZŠ ve sběru odpadů) 

 

Realizované projekty a programy primární prevence: 

Školní projekty mateřská škola: 

Já a moje tělo 

Žijeme na jedné planetě 

Silnice není hřiště 

 

Akce MŠ: 

Dopoledne se složkami integrovaného záchranného systému 

Spolu hravě o dopravě (BESIP) 

Beseda s lesníky 

Den Země 

Divadlo v MŠ: O poslušnosti, Plastožroutí pohádka 

 

Školní projekty základní škola: 

 Program Výchova ke zdravému životnímu stylu -Je součástí osnov ŠVP na 1. i 2. stupni 

 Projekt Zdravé zuby - Realizace na 1. st. 

 Dopravní výchova - Realizace MŠ a 1. st. ZŠ 

 Jeden svět na školách – projekt Příběhy bezpráví - Celoroční projekt, průřezové téma pro Ov, jazyky, Vv, D 

 Projekt Osmičky v naší historii - Celoroční projekt, průřezové téma pro Ov, jazyky, Vv, D 

 Projekt Odpovědně s odpady - Celoroční projekt zaměřený na třídění odpadů 

 Celoroční soutěž ve sběru víček z PET lahví 

 Program Recyklohraní,  aneb Ukliďme svět 

 Den Země 

 

Dny věnované primární prevenci: 

 Světový den zvýšení povědomí o autismu 

 Den památky obětem holocaustu 
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 Den Země – Ukliďme Buchlovice 

 Den dětí 

 Světový den boje proti AIDS 

 Den lidských práv 

 

6.3 Koordinátor inkluze - speciální vzdělávací potřeby 

Pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole v rámci projektu „Škola pro všechny: Inkluze jako cesta pro 

efektivní vzdělávání všech žáků“. Koordinace individuálních vzdělávacích plánů pro děti s potřebou podpůrných 

opatření, pomoc při stanovování měřitelných a objektivních cílů pro jednotlivé žáky k jejich většímu rozvoji, podpora 

rodičům i pedagogům, přínos nových zdrojů a přístupů do vzdělávání, atd.  

 

6.4 Koordinátor inkluze – nadaní žáci 

Ve školním roce 2017/2018 jsme poprvé uchopili práci se žáky nadanými, mimořádně nadanými nebo šikovnými 

komplexně. Na základě depistáže (pedagogové naší školy, pracovnice Nadace Quiido) jsme vytvořili skupinky žáků, které 

mimo svou třídu pod vedením pedagoga pracovaly na náročnějších a složitějších úkolech odpovídajících jejich nadání. 

Ostatní žáci v kmenových třídách se v tu dobu věnovali nutnému upevňování a procvičování již probraného učiva. 

 

TŘÍDA DEN PŘEDMĚT POČET ŽÁKŮ 

II. a III. úterý Čj 9 

čtvrtek M 10 

IV. a V. úterý Čj 12 

čtvrtek M 12 

 

Žáci do těchto hodin chodili dobrovolně a rádi, na setkání se těšili. Aktivně a se zaujetím se zapojovali do nabízených 

činností, hlouběji a intenzivněji pracovali na zadaných, problémových, badatelských úkolech. V jazyce českém se mohli 

věnovat hlavně slohové tvorbě, rozvíjeli se v tvůrčím psaní. Tuto aktivitu hodnotíme pozitivně, ale bohužel ji nemůžeme 

do běžného našeho školního života zařadit natrvalo. V tomto školním roce jen díky jiným zdrojům (projekty EU) máme 

ve škole další pracovníky a dělení hodin jsme mohli personálně zajistit. 
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6.5 Školní asistent 

 Pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole v rámci projektu „Škola pro všechny: Inkluze jako cesta 

pro efektivní vzdělávání všech žáků“. Školní asistent není spojen s konkrétním žákem, působí v celé škole. Není 

podpůrným opatřením „asistent pedagoga“ ve smyslu školského zákona. Není doporučován jako podpůrné opatření 

ze strany školského poradenského zařízení a jeho působení ve škole není schvalováno ze strany krajského úřadu ani 

MŠMT. 

 

6.6 Asistent pedagoga 

 Asistent pedagoga spolupracuje s učitelem na přímé výchovné a vzdělávací činnosti (nejen) u žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při komunikaci mezi učiteli a žáky a při komunikaci mezi učiteli a 

zákonnými zástupci žáků, individuální i skupinová podpora žáků při přípravě na výuku, u žáků se zdravotním 

postižením rovněž pomoc při sebeobsluze. Je na základě doporučení pedagogicko – psychologické poradny nebo 

speciálně pedagogického centra přiřazen ke konkrétnímu žáku.  

 

6.7 Osobní asistent 

 Zajišťuje dopomoc a podporu dítěti nebo žáku se znevýhodněním, které má doporučení ošetřujícího lékaře. 

V tomto roce byl osobní asistent financován Úřadem práce v rámci veřejně prospěšných prací. 

 

6.8 Schránka důvěry 

Schránka slouží žákům k preventivně informačnímu nebo důvěrnému sdělení, anonymnímu oznámení, mohou zde 

vkládat připomínky či žádosti k chodu školy nebo osobní. 

 

6.9 Tichá přestávka 

V době velké přestávky v knihovně školy, relaxační chvilka (relaxační muzika, čtení knih, odpočinkový čas v tichu). 

 

6.10 Přestávka v pohybu 

V době velké přestávky v tělocvičně školy nebo na dvoře školy pohybové aktivity. 
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6.11 Tripartita 

Jednou ročně (v případě potřeby i mimořádně) setkáni ve třech rodič, žák, učitel. 

 

6.12 Logopedický preventista 

Depistáž, zachycení špatné výslovnosti hlásek u žáků 

Náprava, procvičování, upevňování správné výslovnosti 

Spolupráce s logopedickými preventisty v MŠ 

Spolupráce a poradenství zákonným zástupcům 

Konzultace a spolupráce s SPC 

 

6.13 Odpolední dopomoc s učivem a domácími úkoly - vyrovnávací kroužky 

6.14 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (Šablony I.) 

6.15 Pedagogická intervence 

6.16 Předmět speciálně pedagogické péče 

6.17 Chystáme se na studia – příprava k přijímačkám čj/m 

Byl určen pro 9. ročník. Náplní tohoto středečního setkávání byla především příprava žáků devátého ročníku na SŠ. 

Žáci vypracovávali různé testové úlohy, které se objevují v testech u přijímacího řízení na SŠ, dále také řešili jazykové 

rozbory či mluvnické jevy, u kterých nacházeli nesrovnalosti.  

 

7 Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 NÁZEV AKCE  PRO KOHO 

září Zahájení školní ho roku všichni 

Den s Junákem 3. – 5. tř. 

Schůzka vychovatelů ŠD okrsku Mls, Mik 

Fotbalové utkání v ZŠ Boršice Sch 

Výchovný koncert TU 

říjen Fotbalový turnaj ŠD Mls, Mik 

Dopravní hřiště Pe 
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Solideo – výchovný koncert TU 

Hvězdárna Brno, Vidacentrum TU 

CPR – Etické otázky - beseda 2x TU 

Wikingové – vých.  program Mik 

listopad CPR – Etické otázky - beseda 5x TU 

Burza středních škol 9. tř. 

Zážitkové odpoledne SŠPHZ 9. tř. 

Styly učení – vých. program 9. tř. 

Vých. program – R. Uzel – Sexuální a reprodukční zdraví… Pik 

Prosinec Besip  MŠ 

Rozsvěcování vánočního stromu, jarmark všichni 

Rozsvěcování ván.  stromu ve škole 

Mikulášská obchůzka 

Všichni 

9. tř. 

Vánoční dílny spolku rodičů  

Vánoční zpívání ve škole všichni 

leden Povánoční posezení u stromečku ŠD 

ÚP – prezentace středních škol 9. tř. 

Správné stravování – vých. program 9. tř. 

Výstava betlémů – Muzeum Podhradí TU 

Přehazovaná Tupesy Sch 

únor Divadlo Hradec Králové – Bajky 1. st. 

Lyžařská výcvik 7. tř. 

Školní ples Mik 

březen Scénické čtení 1. – 4. tř. Mik, TU 

Adaptační pobyt 6. tř. 

Drogová kriminalita – přednáška 9. tř. 

Výukový program Jaro (centrum Žabka) 2. tř. 

Velikonoční Luhačovice 5. tř. 

duben Vycházky do přírody  

Policie ČR – drogová problematika 2. st. 

Návštěva dětí z MŠ v 1. tř. a ve ŠD Mik 

Zápis do 1. třídy Mik 

Florbal Zlechov ŠD 

YPEF – Lesy ČR – soutěž v Hranicích Du 
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Den Země – Ukliďme Buchlovice TU 

Sběr papíru ŽP 

Pinocchio – SD 1. st. 

Dopravní hřiště 4. tř. 

květen Mc Donaldcup 1 sk. 1.– 3. tř. 

Mc Donaldcup 2. SK. 4. a 5. tř. 

Exkurze do Prahy Da 

Zlatý list – přírod. soutěž Du 

Dopravní soutěž ŠD 

Dětská kuličkiáda SR Mik 

POKOS – akce s AČR Celá škola 

Praha – školní výlet 9.B 

Výchovný program Mraveneček 1.  tř. 

Výchovný koncert LŠU 1. st. 

Besídka k Svátku Matek Mik a 1. st. 

červen Focení tříd Tu, Mik 

Den dětí  1. st. 

Ostrava – školní výlet 6. tř. 

Skanzen Rožnov pod Radhoštěm – školní výlet 2. tř. 

Absolventské práce 9. tř. Tu, Mik, Klí, Da, Greb 

Ranč Kostelany – školní výlet 4. tř. + 5. tř. 

Skanzen Strážnice – školní výlet 1. tř. 

Rozlučková prezentace 9. tř. Šm 

Exkurze do Kovosteelu a Kovozoo 1. tř. 

Závěr školního roku, rozloučení s 9. tř. Tu, Mik 

Zahradí slavnost v MŠ – pasování školáků And 
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8 Zapojení žáků školy do soutěží   
 

PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽE: 

 Geologická olympiáda: 

 školní kolo (10. 1.) – 2 žákyně z 9. B postoupily do okresního kola 

 okresní kolo (24. 1.):  

 2. místo – D. P.  

 3. místo – V. Z. 

 krajské kolo (9. 4. – Zlín): 

 1. místo – V. Z. (postup do celostátního kola) 

 5. místo – D. P.  

 celostátní kolo (9. 5. - Brno):  

 8. - 9. místo – V. Z.  

 

 Biologická olympiáda: 

 školní kolo (31. 1.):  

– kat. D (6. – 7. roč.):  

1. Š. V. 

2. P. B. 

3. M. K. 

– kat. C (8. – 9. roč.): 

1. V. Z. 

2. D. P. 

3. A. Z. 

 okresní kolo – kat. C (23. 4. - Uh. Brod): 

 4. místo – V. Z. 

 21. místo – D. P. 

 okresní kolo – kat. D (12. 4. – Uh. Hradiště): 

 11. místo – P. B. 

 14. místo – Š. V. 

 

 Zeměpisná olympiáda: 

 školní kolo (24. 1.):  

– kat. A (6. roč.):  
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1. J. V. 

2. O. M. 

3. J. K. 

– kat. B (7. roč.):  

1. V. K. 

2. V. V. 

3. M. K. 

– kat. C (8. a 9. roč.):  

1. V. Z. 

2. V. K. 

3. A. P. 

 okresní kolo (27. 2. – Dolní Němčí): 

    – kat. C: 7. místo – V. Z. 

 – kat. B: 6. místo – V. K. 

 – kat. A: 7. místo – J. V. 

 Mezinárodní soutěž YPEF: 

 místní kolo (23. 3. – Muzeum lesnictví a myslivosti Buchlov): 

 1. místo – V. Z., D. P., A. Z. (postup do regionálního kola) 

 2. místo – A. L., V. K., M. C. 

 3. místo – K. J., J. Ž., K. D. 

 5. místo – Š. V., M. K., V. V. 

 regionální kolo (13. 4. – Hranice): 

 4. místo – V. Z., D. P., A. Z. 

 

 Přírodovědná soutěž Zlatý list: 

 krajské kolo (11. 5. - Smraďavka): 

 - kat. starší žáci: 3. místo – V. Z., D. P., A. L., M. C., P. B., Š. V. 
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 Přírodovědný klokan (11. 10. 2017): 

 zapojili se žáci 8. a 9. roč. (kat. Kadet) 

 úspěšní řešitelé: 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ TŘÍDA POČET BODŮ 

A. Z. 9.B 60 

A. P. 9.A 59 

A. P. 9.B 57 

M.C. 8.tř 52 

L. Ř. 9.A 52 

V. P. 9.B 51 

V. P. 9.B 50 

D. P. 9.B 49 

J. H. 9.A 47 

O. H. 9.A. 46 

   
 postupující do okresního kola – A. Z. 

 Pythagoriáda: 

 zapojili se žáci 5. – 9. roč. 

školní kolo - úspěšní řešitelé v jednotlivých kategoriích: 

 5. třída: K. V.   11 bodů  

               O. A.   10 bodů  

               K. J.  10 bodů 

               H. B.   9 bodů  

 6. třída: D. S.  8 bodů 

 7. třída: K. V.  9 bodů  

               F. S.   8 bodů  

 okresní kolo: V. K.,    V. K.,   E. K. 

 

 Matematický klokan (16. 3. 2018): 

 ve všech kategoriích mohou soutěžící získat maximální počet 120 bodů (v kategorii Cvrček 90 

bodů) 

 úspěšní řešitelé postupující do okresního kola: 

o Kategorie Kadet: 

 Z. V.  73 bodů 9. B 

 P. B.  68 bodů 8. třída 
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 K. M.  65 bodů 8. třída 

 F. M.      65 bodů 9.A 

 P. V.               61 bodů 9.B 

o Kategorie Benjamin: 

 F. S.          94 bodů  7. třída 

 V. J.                     74 bodů 6. třída 

 K. E.                     72 bodů 6. třída 

 H. K.  61 bodů 7. třída 

 M.N.  61 bodů 6. třída 

o  Kategorie Klokánek: 

 Š. J.  103 bodů 5. třída 

 K. V.        100 bodů 5. třída 

 H. B.    94 bodů 5. třída 

 S. P.     87 bodů 4. třída 

 K. E.                 83 bodů 4. třída 

 Š. J.                 78 bodů 4. třída 

 V. J.    77 bodů 4. třída 

 B. K.            76 bodů 4. třída 

 K. J.    76 bodů 5. třída 

 B. M.    76 bodů 5. třída 

 Č. N.                 75 bodů 5. třída 

 

 

HUMANITNÍ SOUTĚŽE: 

 Dějepisná olympiáda: 

 školní kolo (listopad 2017): 8. - 9. roč. – 5 žáků – vítěz K. D. (9. A) postoupila do okresního 

kola 

 okresní kolo (17. 1. 2018 - Velehrad) – K. D. - 26. místo 

 

 Lidice pro 21. století 

 pořádá Památník Lidice 

 z naší školy se zúčastnili 4 žáci, letos nikdo z nich nepostoupil do dalšího kola 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI  2017/2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BUCHLOVICE 

 

 Olympiáda v českém jazyce: 

 školní kolo (4. 12. 2017): 9. roč. – 10 žáků: 

 9. A: 

o M. F.      14b/ z max. 24 

o K. D.      12b/ z max. 24 

o L. Ř.        11b/ z max. 24 

 9. B: 

o D. P.  12b/ z max. 24 

o V. Z.    9b/ z max. 24 

o K. V.    5b/ z max. 24 

 okresní kolo (29. 1. 2018): 45. - 47. místo – M. F. 

 

 Olympiáda v anglickém jazyce: 

 školní kolo (12/2016):  

 kat. II. A (8. + 9. roč.) – 1. O. H.,    2. V. P.,     3. V. Z. 

 okresního kola se pro nemoc naši žáci nezúčastnili 

 Literární soutěž - Píšu povídky, píšu básně:  

 pořádá knihovna BBB UH 

 3. místo – K. B. (4. třída) – kat. poezie 

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE: 

 Domov 

 pořádá Památník Terezín 

 v rámci Vv se této soutěže zúčastnila jedna žákyně 9. A 

 zveřejněna byla pouze jména na prvních místech 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE: 

 Futsal Boršice, 2. stupeň (chlapci) - 4. místo 

 Florbal, Velehrad, 2. stupeň (chlapci) - 4. místo 

 Přehazovaná, Tupesy, 2. stupeň (3 dívky + 3 chlapci) -  5. místo  

 Mc Donald’s Cup (okrskové kolo): 2. místo (1. – 3. třída) 

   4. místo (4. – 5. třída) 
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9 Žákovský parlament  
 

Zástupci Žákovského parlamentu zahájili svoji činnost v půlce září, v tomto školním roce se však scházeli pouze zástupci 

2. stupně. Při prvním setkání si vytvořili podrobný plán aktivit na 1. pololetí a předběžný plán činností na celý školní 

rok. Zástupci se scházeli 1x za 14 dní ve středu či podle potřeby o velkých přestávkách. Žákovský parlament se podílel 

na výzdobě školy: Den autismu, T. G. Masaryk apod. 

Zástupci tříd podávali vedení školy návrhy na zkvalitnění prostředí a vybavení školy, prostředí svých učeben apod. 

 

Plán aktivit: 

Den bez aut (dopravní značky, bezpečnost, statistiky ve světě v dopravě) 

Život dětem (Nadace) 

Vánoční dílničky (U Páva) 

Jarní sběr papíru 

Světový den porozumění autismu 

Den dětí 

 

10 Hodnocení EVVO ve školním roce  

 

Ve všech ročnících byly ve školním roce 2017/2018 uplatněny zásady EVVO začleněné v ŠVP. 

Základní škola pokračovala v projektu ODPOVĚDNĚ S ODPADY. Ve všech třídách byly umístěny čtyři barevné sběrné 

nádoby na papír, plasty, bioodpad a směsný odpad. Hliníkové předměty žáci nosili do speciální nádoby na chodbě 

v přízemí staré budovy. Víčka od PET lahví sbírala každá třída zvlášť a v červnu pak proběhla mezitřídní soutěž ve 

sběru víček. V září si každá třída zvolila svou třídní ekologickou hlídku, která dohlížela na správnost třídění spolužáků. 

Hlavní kontrolu pak prováděla „školní ekohlídka“. Ekohlídka při svých pravidelných měsíčních obchůzkách zábavnou 

formou kontrolovala a bodovala třídění odpadu v jednotlivých třídách a zadávala třídám soutěžní úkoly, týkající se 

třídění a recyklace odpadu. Na závěr školního roku vyhlásila výsledky a odměnila nejúspěšnější třídy.  

 

Výsledky celoroční mezitřídní soutěže ve sběru a třídění odpadů:  

- I. stupeň: 1. místo – 2. třída, 2. místo – 1. třída, 3. místo – 3. třída,  

- II. stupeň: 1. místo – 7. třída, 2. místo – 6. třída, 3. místo – 9. A. 

 

Škola se v loňském školním roce 2016/2017 zapojila do soutěže pro ZŠ a MŠ ve sběru odpadů, kterou pořádala 

společnost KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. Staré Město. V srpnu 2017 jsme víčka od PET lahví odevzdali a v září 2017 byly 

vyhlášeny výsledky soutěže. Naše škola zvítězila a obdržela volnou vstupenku pro jednu třídu do KOVOZOO v areálu 

firmy REC Group ve Starém Městě. Za nasbíraná víčka jsme obdrželi 375,- Kč. 
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Za celý školní rok 2017/2018 bylo v ZŠ a MŠ nasbíráno celkem 74,7 kg víček. Tato víčka byla odeslána prostřednictvím 

společnosti KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. na pomoc postiženému dítěti. Vzhledem k výrazně zhoršeným podmínkám 

odběru víček bylo rozhodnuto, že se víčka od PET lahví v následujícím školním roce nebudou sbírat. 

Škola se v letošním školním roce 2017/2018 zapojila do soutěže pro ZŠ a MŠ ve sběru odpadů, kterou pořádala 

společnost Sběrné suroviny UH. V květnu proběhl celoškolní sběr papíru. Na prvních třech místech v okrese Uherské 

Hradiště jsme se sice neumístili, ale za odevzdaný papír naše škola získala 4663,- Kč. Tyto peníze budou využívány pro 

potřeby žákovského parlamentu. 

Pokračovali jsme také v celostátním programu RECYKLOHRANÍ, ANEB UKLIĎME SI SVĚT, v rámci kterého celoročně 

sbíráme vysloužilé baterie a drobný elektroodpad, použité inkoustové cartridge a laserové tonery z tiskáren. Dále 

plníme zadané úkoly, týkající se třídění a recyklace odpadu. Ve školním roce 2017/2018 jsme odevzdali celkem 143 kg 

baterií, 65 kg elektrozařízení, 5 ks počítačů, 59 ks mobilních telefonů, 2 sběrné boxy tonerů a cartridgí. Na plnění 

zadaných úkolů „Vydržím víc a posloužím déle!“, „Krok za krokem“, „Umíme žít bez odpadů?“ a „Objevte muzejní 

kousek, staňte se kurátorem sbírky“ se podíleli žáci 6., 7., 8. a 9. ročníku. Za odevzdaný odpad a splněné úkoly jsme 

získali celkem 2 729 bodů, které byly přičteny na naše bodové konto. Za 1468 bodů byly v červnu zakoupeny 

z katalogu odměn sportovní pomůcky (basketbalový míč, 3 x hokejka na florbal, pálka na baseball, 3 x florbalový míč), 

které budou využívány v hodinách tělesné výchovy a sportovních her. K 29. červnu 2018 je stav našeho bodového 

konta 5 089 bodů. 

Celoročně byla aktualizována informační nástěnka o našich aktivitách v programu RECYKLOHRANÍ, ANEB UKLIĎME SI 

SVĚT. 

V  povinně volitelném předmětu Přírodovědný seminář probíhal celoroční projekt „Zelený ostrov“, během kterého se 

žáci 6. ročníku seznamovali s příběhem sopečného ostrova Krakatau od jeho výbuchu až do dnešní doby a zjišťovali, 

jak se postupně na tento ostrov vrátil život. Ostrov je zde symbolem naší planety Země, která je jediným známým 

„ostrovem života“ ve vesmíru. Projekt napomáhá k rozvíjení citlivého vztahu k přírodě a k planetě Zemi. 

„Den Země“ oslavili žáci II. stupně v pátek 20. dubna 2018. Akce byla nazvána „Ukliďme Buchlovice“. Každá třída 

vyrazila po jiné trase a snažila se pečlivě vysbírat všechny odhozené odpadky.  

Naše škola navázala také spolupráci s několika institucemi, zabývajícími se EVVO. 1. třída absolvovala 9. ledna 2018 

výukový program Pohádka z popelnice (Přírodovědné centrum Trnka) a 10. května 2018 výukový program 

Mraveneček (Centrum ekologické výchovy Žabka). 22. června 2018 navštívili žáci 1. třídy také KOVOZOO v areálu firmy 

REC Group ve Starém Městě. 2. třída absolvovala 8. března výukový program Čtvero ročních období (Centrum 

ekologické výchovy Žabka).  

Žáci 5. a 6. třídy se 24. 10. 2017 zúčastnili výukové exkurze, v rámci které navštívili Hvězdárnu a planetárium Brno 

(program Úžasné planety) a Vida centrum Brno (výukové programy Barevná chemie a Chytřejší než Holmes 2).  

28. února 2018 proběhla v hodinách přírodovědného semináře přednáška zaměřená na význam lesů a lesnictví 

v současné době a na určování lesních dřevin. Tuto přednášku uspořádali pracovníci s. p. Lesy ČR, tzv. lesní 

pedagogové. 

http://www.recyklohrani.cz/cs/school/transaction-detail/?transactionId=277739
http://www.recyklohrani.cz/cs/school/transaction-detail/?transactionId=281314
http://www.recyklohrani.cz/cs/school/transaction-detail/?transactionId=283638
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Žáci 7. třídy navštívili 7. května 2018 v rámci výukové exkurze sladkovodní a botanickou expozici Živá voda a Terárium 

Modrá. Ve dvou podvodních patrech a tunelu měli možnost naživo pozorovat celou řadu našich ryb a dozvědět se 

spoustu zajímavostí z jejich života. 

V pátek 1. června 2018 proběhlo na naší škole historicky 1. veřejné vytáčení medu ze školní včelnice. Akci 

zorganizovali Chřibští včelaříci Buchlovice pod vedením pana Smatany. 

Chřibští včelaříci Buchlovice ve spolupráci s naší ZŠ zorganizovali také výukovou akci pro žáky 4. 5. a 6. třídy - Setkání 

včelaříků na palouku pod Buchlovem (22. června 2018).  

23. března 2018 jsme se zúčastnili místního kola mezinárodní soutěže YPEF, které se konalo v Muzeu lesnictví a 

myslivosti Buchlov. Soutěžila zde tříčlenná družstva z různých základních a středních škol našeho okresu. Nejprve 

soutěžící řešili písemný test s otázkami o lesnictví, rostlinách a živočiších vyskytujících se v lese a v jeho blízkosti. A poté 

je čekala praktická část. Naši školu letos reprezentovala 4 družstva. Všechna družstva si vedla skvěle, protože obsadila 

1., 2, 3. a 5. místo.  

 1. místo – V. Z., D. P., A. Z. (9. B) 

 2. místo – A. L., V. K., M. C. (8. tř.) 

 3. místo – K. J., J. Ž., K. D. (9. A,B) 

 5. místo – Š. V., M. K., V. V. (7. tř.) 

Družstvo, tvořené děvčaty z 9. B, postoupilo do regionálního kola, které se konalo 13. dubna 2018 na Střední lesnické 

škole v Hranicích. V regionálním kole museli nejdříve vyřešit písemný test s otázkami o lesnictví, rostlinách a živočiších 

vyskytujících se v lese a v jeho blízkosti. Poté je čekala praktická část – určování různých druhů lesních živočichů, dřevin 

a plodů. Patří jim velká pochvala, protože obsadily skvělé 4. místo. 

Naše škola se také každoročně účastní Biologické olympiády a spolupodílí se na její organizaci, a to těmito aktivitami: 

 příprava talentovaných žáků pro účast ve školním a regionálních kolech Biologické olympiády (podzim 2017 - jaro 

2018) 

 organizace školního kola Biologické olympiády (31. ledna 2018) 

 spolupráce na organizaci okresního kola a členství v okresní komisi Biologické olympiády kategorie D - 12. 4. 2018 

 

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY 2017/2018: 

Kategorie D (6. + 7. tř.): 

1. Š. V. 

2. P. B. 

3. M. K. 

4. L. Č. 

5. K. K. 

6. A. H. 
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Kategorie C (8. + 9. tř.): 

1. V. Z. 

2. D. P.  

3. A. Z.       

 

I v letošním školním roce se nám v okresních kolech Biologické olympiády dařilo. Úspěchu dosáhla V. Z., když v kategorii 

C (8. + 9. ročník) obsadila 4. místo. Ve stejné kategorii nás reprezentovala i D. P., která se umístila na 21. místě (ze 45 

soutěžících). V kategorii D (6. + 7. ročník) soutěžilo také 45 žáků našeho okresu. Mezi nimi se rozhodně neztratili naši 

sedmáci – P. B. (11. místo) a Š. V. (14. místo). 

Ve školním roce 2017/2018 jsme se již podruhé zapojili do Geologické olympiády. Velkého úspěchu dosáhly naše dvě 

žákyně už v okresním kole, když obsadily 2. a 3. místo! Soutěž proběhla ve středu 24. ledna 2018 formou 

elektronického testu. Na druhém místě skončila D. P. a třetí místo obsadila V. Z. a obě tak postoupily do kola 

krajského, které se konalo v pondělí 9. dubna ve Zlíně. Soutěž se skládala ze dvou částí – teoretického testu a 

praktického určování nerostů, hornin a zkamenělin. V. Z. obsadila úžasné 1. místo a D. P. skončila na krásném 5. místě.  

V. si prvním místem vybojovala postup do celostátního kola, které se uskutečnilo 9. května 2018 v Brně. Sešlo se zde 

35 nejlepších „mladých geologů“ ze všech krajů České republiky, aby porovnali své znalosti z oblasti neživé přírody. 

Mezi soutěžícími bylo pouze 6 žáků základních škol, zbytek tvořili studenti gymnázií. I v tak těžké konkurenci se V. 

podařilo uspět a obsadit úžasné 8. místo!  

Letos jsme se zúčastnili také přírodovědné soutěže ZLATÝ LIST. Krajské kolo proběhlo 11. dubna 2018 na Smraďavce. 

Soutěžila zde šestičlenná družstva z různých základních škol našeho okresu. Jednotlivé hlídky řešily na několika 

venkovních stanovištích různé úkoly týkající se naší přírody. Naši školu reprezentovalo družstvo starší kategorie, 

složené ze žáků 7., 8. a 9. ročníku. Patří jim velká pochvala, protože obsadili skvělé 3. místo. 

Ve školním geokoutku byl nainstalován nový výukový panel o horninách. Celoročně (včetně prázdnin) se žáci 7. třídy 

starají o jehličnaté a listnaté stromky, které jsou součástí geokoutku. 

V rámci předmětu pracovní činnosti žáci II. stupně pečovali o zeleň ve škole a jejím okolí. 

V zimním období žáci 7. třídy pečovali o dvě krmítka umístěná v areálu školy. 

Žáci 7. třídy pokračovali v chovu plže Achatina v přírodovědné učebně. 

Na podzim byly na chodbě před přírodovědnou učebnou vytvořeny výstavky plodů, hub a jehličnanů; bylo obnoveno 

mechárium, které slouží k výukovým účelům. 

Na jaře byla vytvořena a postupně pravidelně obnovována výstavka jarních a letních bylin a dřevin z přírody našeho 

regionu. 
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11 Projekty 
 

11.1 Jako žadatelé v projektu ESF 

„Šablony pro MŠ a ZŠ I.“ název našeho projektu  ŠABLONY_2017_BUCHLOVICE 

 

Výše částky schválené podpory, která bude projektu přidělena, činí 990 346,00 Kč. 

V rámci tohoto bylo financováno: 

Mateřská škola 

 Chůva - personální podpora MŠ 

 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Inkluze 

Základní škola 

 Školní asistent - personální podpora ZŠ 

 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 56 hodin 

 Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

 

11.2 Jako partneři projektů ESF   

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, registarční číslo: 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210  

Jedná se o projekt tří univerzit. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Karlova Univerzita v Praze a Masarykova 

Univerzita v Brně, kdy každá má partnerské či spolupracující školy, které jsou v její blízkosti. V projektu Škola pro 

všechny je celkem 37 zainteresovaných škol z celé ČR. Díky tomuto projektu jsme měli  ve školním roce školního 

asistenta a speciálního pedagoga. Bohužel i přes značné úsilí se nám nepodařilo obsadit místo školního psychologa, 

na kterého jsme mohli z tohoto projektu financovat.  

V rámci projektu jsme se zapojili do klíčové aktivity: 

 Podpora školních poradenských pracovišť: pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole 

 Podpora poradenských pracovišť: odborní pracovníci na školách  

o Koordinátor školního inkluzivního týmu 



VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI  2017/2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BUCHLOVICE 

 

o Školní speciální pedagog 

o Koordinátor inkluze 

 Školní asistent 

 Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání 

 Sdílení odborných mezinárodních zkušeností, pozorování a vyvozování dobré praxe s prvky odborného 

provázení. V rámci této aktivity vycestovalo několik pedagogů naší školy na týdenní stáž do zahraničí (dvě 

učitelky Anglie, tři Finsko), kde navštěvovali inkluzivní školy. Tyto stáže všichni hodnotili jako velmi přínosnou 

zkušenost, odnesli si inspiraci, zkušenosti ze zahraničních škol a sdíleli zkušenosti s ostatními stážisty ze škol 

po celé ČR se způsobem práce v jiných školách.  

Maják – síť kolegiální podpory 

Registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517 

 
 Jako spolupracující subjekt jsme se zapojili do Projektu „Maják – síť kolegiální podpory“, s registračním číslem 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Díky 

tomuto projektu bylo naší škole zapůjčeno vybavení, které by po ukončení projektu mělo přejít do majetku 

naší školy. 

 

Sada senzorů typu Pasco Senzorium pro experimentální výuku v 
oblasti přírodních věd 

3 25.000,- Kč 75.000,- Kč 

Sada minipočítače Arduino se senzory a aktory pro rozvoj výuky 
dle konceptu STEM 

5 5.000,- Kč 25.000,- Kč 

Sada robotů typu Lego Mindstorms pro rozvoj konstruování a 
základů programování 

5 8.000,- Kč 40.000,- Kč 

Sada stavebnice typu Merkur pro rozvoj konstruování 5 3.000,- Kč 15.000,- Kč 

3D tiskárna 1 40.000,- Kč 40.000,- Kč 

Interaktivní projektor 1 35.000,- Kč 35.000,- Kč 

 

 

Centra kolegiální podpory  
Zapojili jsme se do projektu Centra kolegiální podpory základních a speciálních škol týkající se vzdělávání 

pedagogických pracovníků naší školy na téma výuka a práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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11.3 Zapojili jsme se do projektů 

Ovoce a zelenina do škol doprovodná opatření Mléko do škol 

Hodina pohybu navíc (HPN) 

Pokusné ověřování programu „Hodina pohybu navíc“ bylo vyhlášeno MŠMT.   

Vzhledem ke stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu našich dětí, který plyne z nedostatečného pohybu, navrhlo 

MŠMT na jaře 2015 pokusně ověřit možnost zvýšení objemu odborně řízeného pohybu žáků v základních školách. 

Tento projekt se týká žáků 1.- 3. ročníku naší školy. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu ze strany žáků i vedoucím 

pedagogům, budeme v tomto projektu pokračovat i v příštím školním roce. 

 

11.4 Školní projekty 

Celoroční projekt Moje já  a já těch druhých 

Po celý školní rok dvakrát do měsíce probíhala výchova sociální a osobnostní, kterou vedl třídní učitel. Byla probírána 

daná témata, přednostně pak aktuální témata vyplývající z atmosféry ve třídě, škole, společnosti. Bylo využíváno 

hlavně prožitkových metod, prvků dramatické výchovy, skupinové práce, projektového vyučování. Učitel se stal 

průvodcem žáka.  

Měsíčním tématům se věnovali i učitelé v jiných předmětech. 

10 stěžejních témat: 

 

září: Slušné chování sluší každému 

 Pozdrav, zdvořilostní konverzace 

 Zásady komunikace – umění naslouchat a slyšet, umění dialogu, umění vhodnými prostředky vyjádřit 

svůj názor, nonverbální komunikace, řeč těla 

 Zásady slušného chování (poděkování, přednost ve dveřích, mladá dáma, mladý muž …) 

 Oděv pro různé příležitosti, zásady hygieny 

 Ohleduplnost k okolí 

 Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých 

 

říjen: Přátelství není zadarmo 

 Vztahy ve skupině 

 Sympatie, antipatie, respekt, ohleduplnost 

 Nemusím s tebou souhlasit, ale respektuji tvůj názor. 

 Každý má právo vyjádřit svůj názor, ale musí mít za něho zodpovědnost a nést za něho zodpovědnost 

 I slovo může bolet  

 Vztah chlapec a dívka a někteří to mají jinak 

 I menšiny jsou mezi námi  

 Tolerance, pokora 

 Zodpovědnost ve vztahu 

 

listopad: Zodpovědnost za sebe 

 Každý svého štěstí strůjce (už v dětském věku jsme za sebe zodpovědní) 
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 Zdraví není samo sebou – zásady zdravého životního stylu 

 Čím si zdraví zničíme – prevence požívání psychotropních a návykových látek 

  On mě k tomu navedl 

 Pokud udělám chybu, musím umět nést následky 

 

prosinec: Úcta ke stáří 

 Jak žili naši prarodiče 

 Co se děje s člověkem ve stáří 

 Jak projevujeme úctu ke starším lidem 

leden: Už dnes rozhoduji, kým jednou budu 

 Předprofesní příprava – druhy povolání 

 Ten dělá to a ten zas tohle…všechna zaměstnání jsou důležitá 

 Čím jednou budu 

 Čím chtěli být mí rodiče a čím jsou 

 Čím lepší známky, tím větší možnosti v dospělosti (kdybych byl lépe učil…) 

 

únor: Šikana jako neakceptovatelné chování 

 Šikana vymezení pojmů 

 Právní rámec šikany 

 Druhy šikany 

 Vždyť to byla jenom sranda 

 Následky šikany 

 

březen: Ne všichni mají štěstí být zdraví 

 Nemoc, postižení fyzické a mentální 

 Autismus 

 Příčiny postižení 

 Nikdo z nás nemá předplatenku na zdraví 

 Člověk hluchý, hluchoněmý, slepý, vozíčkář 

 

duben: Chráníme přírodu, chráníme život 

 Ochrana životního prostředí 

 Zodpovědnost za budoucnost 

 Člověk není jediný živý tvor na planetě 

 

Pozn.  2. dubna – Mezinárodní den autismu 

 22. dubna – Den Země 

 

květen: Konzum nás zahubí, buďme zodpovědní 

 Reklama vytváří konzum  

 Přemíra spotřeby a plýtvání 

 Let letadlem přes půlku světa a vytříděný pytel plastů – alibismus? 1600 kg na jeden let na Nový 

Zéland 
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červen: Být hrdý na místo, kde jsem se narodil, není přežitek 

 Místo mých předků 

 Tradice a kořeny 

 Praotec Čech se dobře usídlil 

 Slavní rodáci (Češi, Moraváci, Buchlovjané…) 

 

 

11.5 Projekt  IROP výzva 47 

V červenci 2018 nám byla schválena žádost o podporu projektu ve výzvě 47 Rekonstrukce odborné učebny fyziky, 

chemie a přírodopisu. Realizace tohoto projektu proběhne pravděpodobně počátkem roku 2019. 

 

12 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2017/2018 neproběhla žádná inspekční činnost ČŠI na naší škole. 

 

13 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017 
 

Celkové příjmy 20 554 113,94   

Dotace ze SR - celkem 14 664 143,00   

z toho:     

- UZ 33353 (provoz) 14 053 958,00 z toho: 

- na platy   10 079 986,00 

- OPPP   35 000,00 

-ONIV (vč. náhrad nemoc)   308 247,00 

- příděl FKSP   203 058,00 

- odvody (zdravotní a sociální poj.)    3 427 667,00 

- UZ 33052 (zvýšení platů pracovníků regionálního školství) 299 929,00 z toho: 

- na platy   220 536,00 

- příděl FKSP   4 411,00 

- odvody (zdravotní a sociální poj.)    74 982,00 

- UZ 33070 (podpora výuky plavání žáků) 30 240,00   

- UZ 33073 (navýšení tarifních platů neped. zaměstnanců) 106 965,00 z toho: 

- na platy   66 456,00 



VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI  2017/2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BUCHLOVICE 

 

- příděl FKSP   1 329,00 

- odvody (zdravotní a sociální poj.)    22 595,00 

- vratka -16 585,00   

      

Příjmy od zřizovatele 2 950 000,00 z toho: 

- pro ZŠ   2 705 493,48 

- pro MŠ   244 506,52 

      

Vlastní zdroje 2 184 327,10   

- různé příjmy 19 859,83   

- přefakturace energie Likus 38 683,00   

- příjem z úřadu práce 131 029,00   

- školné MŠ 173 446,00   

- strava žáci a zaměstnanci 1 170 409,11   

- školní družina a školní klub 126 170,00   

- pomůcky a doprava hrazené žáky 238 047,16   

- sponzorské dary 1 000,00   

- čerpání rezervního fondu 285 683,00   

      

Projekt  OPVK ( UZ 33063) 594 207,60 
čerpání   v r. 2017 je 189 
636,00 

- přesun nevyčerpané dotace do rezervního fondu -404 571,60   

      

Hospodářská činnost 755 643,84   

- cizí strávníci   614 769,00 

- ostatní příjmy (nájmy apod.)   140 874,84 

   

   

Celkové výdaje 20 554 113,94   

Dotace ze SR - celkem 14 664 143,00   

z toho:     

- UZ 33353 (provoz) 14 053 958,00 z toho: 

- na platy   10 079 986,00 

- OPPP   35 000,00 

-ONIV (vč. náhrad nemoc)   308 247,00 

- příděl FKSP   203 058,00 

- odvody (zdravotní a sociální poj.)    3 427 667,00 

- UZ 33052 (zvýšení platů pracovníků regionálního školství) 299 929,00 z toho: 

- na platy   220 536,00 

- příděl FKSP   4 411,00 

- odvody (zdravotní a sociální poj.)    74 982,00 

- UZ 33070 (podpora výuky plavání žáků) 30 240,00   
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- UZ 33073 (navýšení tarifních platů neped. zaměstnanců) 106 965,00 z toho: 

- na platy   66 456,00 

- příděl FKSP   1 329,00 

- odvody (zdravotní a sociální poj.)    22 595,00 

- vratka -16 585,00   

      

Výdaje z dotace zřizovatele 2 904 436,28 z toho: 

- pro ZŠ   2 659 929,76 

- pro MŠ   244 506,52 

      

Hospodářský výsledek  HČ (převedeno do rezervního fondu) 71 379,26   

      

Vlastní zdroje 2 158 511,56   

- různé výdaje 7 724,83   

- přefakturace energie Likus 38 683,00   

- výdaje související s příjem z ÚP 143 164,00   

- školné MŠ 173 446,00   

- strava žáci a zaměstnanci 1 170 221,57   

- školní družina a školní klub 100 542,00   

- pomůcky a doprava hrazené žáky 238 047,16   

- sponzorské dary 1 000,00   

- čerpání rezervního fondu 285 683,00   

      

Projekt  OPVK ( UZ 33063) 189 636,00   

- čerpání projektu 189 636,00   

      

Hospodářská činnost 755 643,84   

- cizí strávníci   558 450,18 

- ostatní příjmy (nájmy apod.)   103 938,00 

Hospodářský výsledek HoČ (převedeno do rezervního fondu) 93 255,66   

 

Připojené přílohy: 

 

1. Rozvaha  - bilance 

2. Výkaz zisku a ztráty 

3. Příloha  

 


