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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. Radka Minaříková 
zástupce statutárního orgánu:  Mgr. Alena Mikulíková 

 
1.4 Adresa pro dálkový přístup  
www.zsbu.cz 
 
1.5 Kontakt na zařízení   
ředitelka školy:  Mgr. Radka Minaříková    minarikova@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. 

 
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. 
 

http://www.zsbu.cz/
mailto:minarikova@zsbu.cz
mailto:mikulikova@zsbu.cz
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Zástupci nezletilých žáků:   Hana Houdková 

Lenka Rybáriková 
Zástupci pedagogických pracovníků:  Mgr. Alena Mikulíková 

   Mgr. Petra Grebeníčková 
Zástupci zřizovatele:     Ing. Martin Tomešek 

   Bc. Andrlová Hana 
 Předseda:     Bc. 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      pí Eliška Omelková 
místopředseda     pí Iva Pašková  
zástupce školy          Mgr. Alena Mikulíková 
zástupci rodičů za jednotlivé třídy  
 
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 2018 – 2019 
 
Spolek rodičů věnoval škole částku 60.000,- Kč 
 
Spolek rodičů financoval pro děti z MŠ: 
Doprava výlet        3.000,- 
Příspěvek na školu v přírodě     4.880,- 
Dárky pro děti do 1. třídy     5.344,- 
Celkem:       13.224,- 
 
Spolek rodičů financoval pro žáky ZŠ: 
Dárky pro žáky 9. třídy      1.646,- 
Doprava  na Den s armádou     6.215,- 
Doprava na koncert - filharmonie    6.369,- 
Ceny za absolventské práce 9. tříd    3.500,- 
Odměny pro žáky na konci š. r.     1.638,- 
Příspěvek na dopravu – školní výlety     9.000,- 
Příspěvek na lyžařský výcvik     11.000,-  
Celkem:       39.395,-  
 
Zůstatek 7.381,- je převeden do dalšího školního roku. 
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2 Přehled oborů vzdělání 
  

  Počet tříd/skupin Počet žáků Žáci se SVP 2. -5. 
stupeň PO 

Mateřská škola 3 77 - 
Kuřátka 1 23 - 
Berušky 1 28 - 
Sluníčka 1 26 - 
Základní škola 9 196 5 
     z toho 1. stupeň 5 119 7 

v tom 

1. ročník 1 20 - 
2. ročník 1 17 3 
3. ročník 1 18 1 
4. ročník 1 18 - 
5. ročník 1 26 - 
6. ročník 1 20 1 
7. ročník 1 24 1 
8. ročník 1 15 1 
9. ročník 1 16 - 

Školní družina 3 76 - 
Školní klub 6 38/64*) - 
Školní jídelna - 161 - 
Školní výdejna - 77 - 
*) někteří žáci navštěvovali dva a více kroužků 
 
2.1 Mateřská škola 

Ve školním roce 2018/2019 bylo zapsáno a docházelo do mateřské školy celkem 77 dětí. 

1. třída Kuřátka - 24 dětí 

2. třída Berušky - 25 dětí 

3. třída Sluníčka - 28 dětí 

25 dětí absolvovalo na mateřské škole povinnost předškolního vzdělávání. Na základě žádosti rodičů, 
doporučení specializovaného pracoviště a dětského lékaře, byl 3 dětem doporučen odklad školní docházky o 
jeden rok. Ve školním roce 2019/2020 nastoupí z MŠ do 1. ročníku ZŠ Buchlovice celkem 16 dětí. (6 dětí 
nastoupí do 1. ročníku ZŠ v Uh. Hradišti) 

V tomto školním roce pracovalo s dětmi 6 kvalifikovaných učitelek. V měsíci březnu odešla na MD jedna 
učitelka, která byla nahrazena kvalifikovanou silou. S dětmi mladšími tří let vypomáhala po celou dobu ve 
třídě Kuřátek a Berušek chůva. O čistotu a pořádek pečovaly na budově 2 uklízečky. 

I v letošním školním roce jsme dále pracovaly s tématy ŠVP „Poznáváme svět“. Každý rok se snažíme navázat 
na vědomosti, dovednosti a schopnosti dětí z minulého školního roku. Nejinak tomu bylo i letos. Zejména v 
podzimních měsících jsme se snažily o stmelení kolektivu tříd, nastavení pravidel, které budou všemi 
akceptovatelné a dodržované. V oblasti prosociálního chování jsme vhodnou motivací, příklady i častými 
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rozhovory s dětmi předcházely projevům agresivity, násilností či šikany. ŠVP nabízí témata, které si učitelka 
volí podle dané situace, ročního období, svátků…. Je dostatečně flexibilní a otevřený. Po závěrečné evaluaci 
vyplynula vhodnost některá podobná témata sloučit nebo úplně vypustit. Zaměřit se zejména na kvalitu a 
dostatečnou časovou dotaci a prostor k realizaci. V heterogenních třídách u Kuřátek a Berušek bude nutné 
zaměřit se na spolupráci a kooperaci učitelek ve třídě, zejména v době překrývání a v řízené činnosti. 
Sjednotit požadavky na nejstarší děti ve třídě, více je zaměstnávat, vést k pomoci mladšímu, slabšímu 
kamarádovi. Využívat služby mezi dětmi. Ve výchovně vzdělávací práci jsme využívaly zejména metodu 
prožitkového učení u dětí. Přírodní zahrada mateřské školy byla využívána jako další prostor k získávání 
nových vědomostí, dovedností a návyků.  

V mateřské škole pracovaly s dětmi se špatnou výslovností dvě logopedické preventistky Z. Andrýsková a A. 
Roubalíková. V jedné skupině se pracovalo s dětmi individuálně, vyvozovaly se a procvičovaly jednotlivé 
hlásky. Druhá preventistka pracovala s dětmi mladšími, v menším kolektivu. Metodou nápodoby byla 
procvičována gymnastika mluvidel, ohebnost jazyka a fonematický sluch dětí. Správné výslovnosti u dětí 
věnovaly pozornost i ostatní učitelky ve třídách. Formou logopedických chvilek prováděly s dětmi uvolňování 
mluvidel, rytmizaci…V této oblasti máme dobrou spolupráci s rodiči. Mateřská škola společně s paní Mgr. 
Chudobovou ze SPC v Uh. Hradišti funguje také jako poradní orgán pro rodiče. Na základě jejího doporučení 
a konzultace s rodiči byla jednomu dítěti doporučena logopedická 1. třída ZŠ a dvěma chlapcům docházka do 
logopedické třídy MŠ v Uh. Hradišti. 

V období od října do konce listopadu navštěvovalo 23 dětí ze třídy Sluníček předplavecký výcvik v Akvaparku 
v Uh. Hradišti. Ani v letošním roce jsme nemohli nabídnout plavání mladším dětem z důvodu omezené 
kapacity bazénu. 

V letošním roce jsme věnovaly více pozornosti také grafomotorice, uvolňování ruky a správnému úchopu 
tužky u dětí. Pravidelně s dětmi pracovala paní učitelka Gabriela Genrtová v grafomotorickém kroužku. 

Jemnou motoriku, představivost a fantazii si mohly děti po celý rok procvičovat a rozvíjet v kroužku keramiky 
pod vedením p. učitelky Lenky Šlosárové. 

Pobyt dětí v mateřské škole byl i letos obohacen o řadu kulturních akcí. Pořady byly vybírány tak, aby 
obohatily nejen citové vnímání a prožívání dětí, ale aby rozvíjely a rozšiřovaly také jejich vědomosti. 
Edukativní pořady byly zacíleny na společenské chování, mezilidské vztahy či ochranu životního prostředí. Z 
důvodu velkého počtu mladších dětí jsme si objednávali většinu pořadů do mateřské školy, některé jsme 
navštívili v místě konání. (např. ukázka výcviku dravců, mobilní planetárium, oslava Dne Země v Kovosteelu, 
návštěva Slováckého divadla v Uh. Hradišti, ekologický pořad – S odpady si poradíme….) V letošním školním 
roce se nejstarší děti ze třídy Sluníček, poprvé zúčastnily v Uh. Hradišti společně s dalšími 10 mateřskými 
školami, slovácké přehlídky mateřinek. Se svým folklorním pásmem „Hody, milé hody“ předvedly tanečky a 
zazpívaly písně, které jsou pro Buchlovice typické a vážou se k tradicím Martinských hodů. 

Ke 100. výročí vzniku naší republiky byla organizována v KK v Uh. Hradišti výstava výtvarných prací dětí 
mateřských škol pod názvem „Naše země očima dětí“. Naši mateřskou školu reprezentovalo několik 
výtvarných děl, které znázorňovaly okolí Městyse Buchlovice – zámek, hrad Buchlov, Barborka… 

Stalo se již tradicí, že nejstarší dětí, které v září půjdou do 1. třídy ZŠ, absolvují v měsíci červnu týdenní pobyt 
na škole v přírodě, na Vápenkách pod Javořinou, v nádherném prostředí Kopanic. Při „putování s lesním 
skřítkem“ a pobytu bez rodičů, jsme měly možnost ověřit si zralost a samostatnost dětí při pobytu v cizím 
prostředí. Děti pak při plnění různých úkolů uplatnily své vědomosti a zkušenosti v oblasti environmentální 
výchovy. 
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Spolupráce s rodiči 

I tento školní rok jsme navázaly na dobrou spolupráci s rodiči, založenou na otevřenosti, informovanosti, 
vzájemné důvěře a respektu. Rodiče nás podporovali při všech aktivitách pořádaných na mateřské škole i pro 
veřejnost Buchlovic. Při příchodu nových dětí do MŠ jsme umožnili rodičům v prvních zářijových dnech pobyt 
ve třídě s jejich dítětem. V rámci adaptace nových dětí jsme v jarních měsících pořádaly „Hrátky rodičů s 
dětmi“, které se stávají již tradicí a rodiči jsou velmi vítané. Kolektiv školy se snaží o maximální informovanost 
a citlivý přístup. 
 
Rodiče nám byli nápomocni při řadě akcí: 
 
- Vystoupení dětí na podzimním jarmarku 
- Podzimní posezení – zdobení dýní 
- Hodová slavnost – příprava krojů, pohoštění pro děti 
- Beseda o krojích, ukázka vázání šátku 
- Vánoční posezení 
- Vánoční koledování dětí 
- „ zdravé“ narozeninové oslavy 
- Slovácká přehlídka mateřinek v Uh. Hradišti – pomoc při přípravě krojů 
- Vystoupení dětí v hale Na cihelně ke Dni matek – příprava krojů 
- Škola v přírodě – zajištění dárečků do pokladu 
- Pasování, rozloučení s předškoláky 
- Zapojení rodičovské veřejnosti do projektu „Celé Česko čte dětem“ 
- Sportovní dopoledne se Zálesákem 
- Popeláři v MŠ 
- Sportovní dopoledne se složkami integrovaného záchranného systému 
- Beseda na téma „Školní zralost“ 

Spolupráce se ZŠ 

Mezi mateřskou a základní školou je velmi dobrá spolupráce. Vzájemnými konzultacemi učitelů ZŠ a učitelek 
MŠ se snažíme o sjednocení požadavků a nároků na budoucí školáky. K dispozici máme také školního 
psychologa, který byl přítomen na besedě s rodiči o školní zralosti. Několikrát v roce jsme měli možnost 
navštívit prostory ZŠ, družiny a jídelny. Jsme rády, že máme možnost děti s prostředím a zaměstnanci školy 
seznámit a usnadnit jim tak přechod do 1. třídy ZŠ. 

Společné akce: 
- Besedy pro rodiče v ZŠ i MŠ 
- Ukázka výcviku dravců na hřišti ZŠ 
- Vystoupení dětí ZŠ s pohádkou – Čert a Káča, Budulínek 
- Mikulášské a čertí rojení 
- Návštěva ve vyučovací hodině 1. třídy „Škola nanečisto“ 
- Zápis do 1. třídy ZŠ 
- Společný projekt „Školka v pohybu“ 
- Návštěva školní družiny 
- Vystoupení dětí MŠ na besídce ke Dni matek v hale Na cihelně 
- Pomoc při přípravě ochutnávky pomazánek pro rodiče 
- Zahradní slavnost 

Spolupráce s organizacemi Městyse Buchlovice 
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Snažíme se rozvíjet a prohlubovat spolupráci i s organizacemi Městyse. V tomto školním roce se nám 
podařilo uskutečnit řadu společných akcí. 

KC Buchlovice: 
- vystoupení na jarmarku, 
- vánoční zpívání na rozsvěcování vánočního stromu 
- vánoční zpívání a koledování 
 
Hasiči: 
- sportovní dopoledne společně se Zálesákem a hasiči 
- dopoledne se složkami IZS 
 
Zahrádkáři: 
- návštěva místní moštárny 
 
Spolupráce s Domovem seniorů 
- vánoční koledování 
 
DVPP v mateřské škole  
DVVP se uskutečňovalo podle plánu a na základě aktuální nabídky a potřeb školy: 

- Konference MŠ - Zlín  
- Co nepokazit ve výchově - Uh.Hradiště  
- Respektovat a být respektován - Zlín  
- Grafické a vizuomotorické dovednosti - Uh. Hradiště  
- Předmatematická gramotnost - Zlín  
- Komunikace a řešení problémů - Uh. Hradiště  
- Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku - Uh. Hradiště  
- Současné dítě a kořeny patologických jevů - Zlín 
- Dopravní výchova v MŠ - Zlín  
- Setkání s metodičkou Korcovou - Uh. Hradiště  
- Seminář – Školka v pohybu - Buchlovice  
- Od handicapovaného k nadanému - Uh. Hradiště  

 

Zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020 

Dne 15. května 2019 se uskutečnil zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020. Zápisu se 
zúčastnilo celkem 18 dětí, které splňovaly kritéria přijetí. Všechny děti byly přijaty. Pro příští školní rok 
oznámili zákonní zástupci dítěte  M. J. svůj záměr realizovat povinné předškolní vzdělávání formou 
vzdělávání individuálního. Na základě domluvy a dle Školního řádu ZŠ a MŠ Buchlovice v souladu s platnou 
legislativou se uskuteční ověření úrovně osvojování si očekávaných kompetencí v jednotlivých oblastech RVP 
PV dne 15. 11. 2019. 

Ve školním roce 2018/2019 byly pořízeny nové pomůcky Montessori, z projektu Nadace Synot, který nám byl 
schválen pod názvem „Netradiční Montessori v tradiční mateřské škole“ v červnu 2018. Pomůcky jsou 
zaměřeny na rozvíjení předmatematické gramotnosti a jsou využívány všemi věkovými kategoriemi. Dle 
nabídky byly dokoupeny hračky na zpříjemnění pobytu dětí na školní zahradě. Ve třídě Kuřátek byl pořízen 
nový radiopřijímač a klavír YAMAHA. V herně třídy Berušek a sborovně byl zakoupen nový koberec. V 
kuchyňce pro personál byla pořízena nová lednice. 
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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 177 žáků probíhala v 9. třídách, ve třech odděleních školní družiny a v 6 odděleních školního klubu, 
které navštěvovalo 38 žáků (vzhledem k tomu, že někteří žáci navštěvovali zároveň dva i více kroužků, jedná  
se o 65 žáků). 
Učitelé i správní zaměstnanci se vzdělávali podle plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 
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, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany 
zdraví, jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, práce s ICT, ŠVP, BOZP.  
Škola preferovala systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů jako týmu přímo na pracovišti s 
docházkou lektorů na školu nebo na výjezdu celé sborovny. Pedagogové se také vzdělávali na kurzech a 
seminářích pořádaných různými vzdělávacími agenturami, prošli školeními v rámci spolupráce v projektu.  
Jedna pedagožka byla na týdenní  stáži na základní škole v Londýně. 
V tomto školním roce se vyprofilovalo na naší škole školní poradenské 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 asistenti a nově 
školní psycholog – 2 x do měsíce.  
Díky spolupráci v projektu Škola pro všechny se třemi univerzitami ČR jsme měli zajištěny finance na školního 
asistenta a do konce kalendářního roku speciálního pedagoga. Byly pořádány i besedy pro rodiče. 
V tomto školním roce jsme se také zaměřili na práci se žáky mimořádně nadanými na naší škole. Dvě 
pedagožky prošli školením v Qiido akademii, kde získali inspiraci z ostatních škol v České republice, které se 
práci s mimořádně nadanými dětmi (MIND) věnují už dlouhé roky. Díky tomuto studiu vznikl strategický plán, 
který bychom rádi naplňovali od příštího školního roku, bude-li ve škole odpovídající personální zázemí.   
V září školního roku 2018/2019 jsme opět zavedli obvyklý systém v hodnocení žáků - elektronické žákovské 
knížky. Pro lepší informovanost zákonných zástupců žáků jsme mohli pokračovat i díky sponzorským darům 
spřátelených firem a živnostníků v zavedení školních diářů. Tyto se nám  po mírné úpravě podle připomínek 
rodičů velmi osvědčily.  
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 každé dva měsíce scházeli předmětové komise: 

- předmětová komise přírodovědných předmětů 
- předmětová komise humanitních předmětů a předmětová komise výchov 
- metodické sdružení pro 1. stupeň.    

Na základě požadavků jednotlivých vyučujících a v závislosti na potřebách žáků jsme obměňovali sbírky 
pomůcek a učebnic, upřesňovali metody a formy výuky.  
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Pokračovali jsme v již rozběhnutých projektech, z nichž nedůležitější pro nás je 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 – jako  partnerská a spolupracující  škola.  
Jedná se o projekt tří partnerských 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. 
 
Pokračovali jsme v projektu ve výzvě 22 „Šablony pro MŠ a ZŠ I.“ Název našeho projektu  je 
ŠABLONY_2017_BUCHLOVICE. Výše částky schválené podpory, která nám je přidělena, činí 990 346,00 Kč.  
 
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. 

Závěrem školního roku byla dokončena rekonstrukce odborné učebny fyziky pod názvem Stavební úpravy a 
pořízení vybavení odborné učebny fyziky a chemie. Projekt zaštitoval zřizovatel – Městys Buchlovice v rámci 
výzvy 47 v projektu IROP.  

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

V letních měsících došlo k drobným úpravám – výmalbě některých učeben a chodeb školy, k malování tříd 
v mateřské škole. 

2.3 Školní  družina 

Školní  družinu navštěvovalo 76 žáků, kteří pracovali  ve třech oddělení.  
Žákům se věnovali tři pedagogové: dvě vychovatelky a jeden vychovatel                          
 
Provoz ranní ŠD:  Po 6:30 - 7:30hod.  Odpolední 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:  Po - 

 Út - keramický kroužek 
 St - šikovné ruce 
Čt - keramický kroužek 
Pá - 

 
Cílenou výchovnou prací jsme se snažili vytvořit pro žáky smysluplnou náplň jejich volného času, a to 
prostřednictvím zajímavých činností a příjemně vyzdobených tříd ŠD, výtvory a výrobky dětí. Výrazným 
kladem je každodenní pobyt žáků venku. 
 
Ve školním roce 2018-2019 jsme se zúčastnili soutěží pořádaných družinami našeho okrsku.   

- V říjnu jsme pozvali okolní družiny do Buchlovic na fotbalové utkání. Turnaje se zúčastnilo celkem 7 
družin.  

- V listopadu jeli 4 žáci z naší družiny na výtvarnou soutěž do Tupes, tam se nám dařilo, a odvezli jsme 
si 3. misto v kategorii  1. - 2.třída.  

- Prosinec patří k Vánocům, proto jsme se celý měsíc věnovali vánočním zvykům. Nechybělo ani 
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posezení u stromečku z rozbalováním dárků.  Letošní zima byla krásná, tak jsme společně trávili 
chvilky na školní zahradě, kde jsme se věnovali zimním hrám ve sněhu a v družině jsme vyhlásili 4. 
ročník soutěže vyrob nej...sněhuláka.  

- V únoru jsme byli pozváni do Boršic na turnaj ve vybíjené mezi družinami.  
- Na jaře jsem začali nacvičovat pásmo, se kterým jsme reprezentovali družinu na literárně-dramatické 

přehlídce školních družin v Osvětimanech. S hudební pohádkou jsme vystoupili také ve školce.  
- V březnu jsme uspořádali nejen pro družinu, ale pro celou školu Světový den Downova syndromu. V 

dubnu jsme se učili dopravní značky a testy. 
- A opět byla vyhlášena soutěž ke Dni Země na téma recyklování je hraní.  
- Na besídku ke Dni matek jsme vystoupili s nacvičenou hudebně pohybovou pohádkou Čert a Káča. 
- Koncem června jsme zhodnotili celoroční práci, udělali jsme si družinový turnaj ve fotbale a vydali se 

k domovu na prázdniny. 
 
 
O všech akcích informujeme rodiče na webových stránkách školy 
 

2.4 Školní klub 

Školní klub zajišťoval využití volného času žáků převážně druhého stupně a to formou zájmového vzdělávání. 
Významně přispěl k dalšímu rozvoji intelektuálních, morálně-volních a pohybových dovedností a schopností 
žáků.  Školní klub navštěvovalo 38 žáků, někteří navštěvovali dva a více kroužků.  
 

  
Školní klub 

1 Kroužek pečení 

2 Florbal mladší žáci 

3 Florbal starší žáci 
 

4 Bylinkářky 

5 Chystáme se na studia – příprava k přijímačkám ČJ/M 

6 Společenské tance – předtančení školní ples 

 
 Kroužky v rámci školní družiny 

1 Šikovné ruce 

2 Keramika 

 
 Kroužek z projektu 

1 Třetí hodina tělocviku 

 Kroužky ve spolupráci s jinými subjekty 
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1 Technický kroužek 

2 Malí včelaříci 

 
Jako partneři spolupracujeme i s dalšími subjekty.  
Je to např.  SVČ Klubko Staré Město, Skauti, Zálesák, Fotbalová přípravka.   
Navázali jsme taktéž spolupráci s místními firmami, díky čemuž bylo žákům naší školy umožněno rozvíjet se 
v technických dovednostech prostřednictvím kroužku.  
 

2.5 Školní  jídelna - školní výdejna  

Školní jídelna připravovala ve školním roce 2018/2019 denně stravu pro děti v mateřské škole (2x svačinka, 
oběd), obědy pro 90% žáků základní školy a asi 80% zaměstnanců Základní školy a Mateřské školy Buchlovice. 
Školní jídelna  připravovala stravu pro všechny strávníky v rámci zdravé výživy. V této oblasti se vedoucí 
školní kuchyně a vedoucí kuchařka pravidelně vzdělává, navštěvují odborné konzultace a semináře. 
Školní jídelna v rámci doplňkové činnosti vařila obědy pro cizí strávníky. Doplňková činnost umožňuje využít 
volné kapacity školní jídelny.  
V zájmu Základní školy a Mateřské školy Buchlovice je, aby trend využívání těchto kapacit byl maximální, tím i 
přínos do rozpočtu školy. Službu s rozvozem využilo skoro 55 strávníků, z toho  bez rozvozu asi 15 strávníků. 
  
  

3 Personální zabezpečení činnosti školy 
 
3.1 Zaměstnanci školy ve školním roce  

 
počet 

zaměstnanců 
celkem 

základní škola 
pedagogové 

mateřská 
škola 

pedagogové 
školní družina 

školní 
 jídelna 

správní 
zaměstnanci 

čerpání 
mateřské 
dovolené 

osobní asistent 
asistent ped.  

školní asistent 

47  15  6  3  6  5  6  

0 
3 
0 

údaje platné k 30.9.2016 

 
 
 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 

  
zařazení titul studijní obor splňuje 

kvalifikaci 

1 učitel/ka Mgr. Učitelství biologie a geologie -zeměpis ano 
2 učitelka MŠ   Předškolní a mimoškolní pedagogika ano 
3 učitelka MŠ   Učitelství pro mateřské školy - spec.ped ano 
4 Učitelka MŠ  Speciální pedagogika, vychovatelství ano 
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5 učitel/ka Mgr. 
Učitelství českého jazyka a literatury pro ZŠ, Učitelství občanské 
výchovy pro ZŠ ano 

6 učitel/ka Mgr. Učitelství biologie, učitelství chemie ano 
7 učitelka MŠ   Předškolní a mimoškolní pedagogika ano 

8 učitel/ka Bc. Specializace v pedagogice - poradenství 
ne 
(studující) 

9 učitelka MŠ   Učitelka pro MŠ ano 
10 učitel/ka Mgr. Učitelství pro 1.stupeň, Speciální pedagogika ano 
11 učitel/ka Mgr. Učitelství pro mládež vyžadující zvláštní péči ano 
12 učitel/ka Mgr. Učitelství  přírodopisu pro 2. stupeň a spec. Ped, Aj ano 
13 učitel/ka Mgr. Učitelství pro 1.stupeň základní školy ano 
14 vychovatel/ka   Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku ano 
15 vychovatel/ka Mgr. Vychovatelství, pedagogika volného času ano 
16 učitel/ka Mgr. Speciální pedagogika, speciálně pedagogická andragogika ano 
17 učitel/ka Mgr. Učitelství pro ss, uč.všeobecně vzděl př. Pro ss, čj -Dě, uč pro ZŠ Aj ano 

18 učitel/ka Mgr. 
Speciální pedagogika,Tělesná výchova a sport - sportovní a kondiční 
specialista ano 

19 učitel/ka Mgr. Učitelství pro ZŠ, Nj pro 2. stupeň, historie pro 2. stupeň ano 
20 učitelka MŠ Bc. Specializace v pedagogice Učitelství pro MŠ ano 

21 učitel/ka Mgr. 
Učitelství pro 2.stupeň ZŠ a SŠ v aprobaci dějepis, spol. vědy a 
výchova k občanství ano 

22 učitel/ka Mgr. Učitelství pro 1.- 4. ročník ZŠ, specializace Vv ano 
23 učitel/ka Mgr.  Speciální pedagogika, vychovatelství ano 
24 učitelka MŠ Bc. Specializace v pedagogice- Učitelství pro MŠ ano 

 
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 
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4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

 
 

název DVVP 
účast/počet 
pedagogů místo konání 

1 Kázeň ve škole a školním prostředí celý sbor Buchlovice 
2 Výchova k respektu a toleranci 1 Praha 
3 Didaktické studium cizího jazyka 1 Brno 
4 Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí 5 Zlín 
5 Agresivní žák ve třídě 2 Zlín 
6 Diagnostika třídních kolektivů  2 Zlín 
7 Jak u žíků rozvíjet čtenářskou gramotnost 1 Zlín 
8 Co nepokazit ve výchově 1 Zlín 
9 Rozvoj grafomotorických a vizuálních dovedností 1 Zlín 

10 Rozvoj předmatematické gramotnosti 1 Zlín 
11 Školení UP - Zlínský kraj 1 Uh. Hradiště 
12 Agresivita ve škole 1 Zlín 
13 Kam na školu? 1 Uh. Hradiště - ÚP 
14 Diagnostika třídních kolektivů 1 Zlín 
15 Diagnostika třídních kolektivů 1 Zlín 
16 Specializační studium pro ŠMP - celoroční 1 Zlín 
17 Násobilka a dělení v oboru násobilek 1 Brumov - Bylnice 
18 Umíte to s pohádkou? 1 Uh. Hradiště 
19 II. konference Qiido akademie - společnost pro nadané žáky 4 Praha 
20 Didaktické studium cizího jazyka 1 Brno 
21 Metodický průvodce 1. třídou 1 Uh. Hradiště 
22 Pedagog a paragrafy ve škole 1 Uh.Hradiště 
23 Rozvoj smyslového vnímání 1 Zlín 
24 Současné dítě a kořeny vzniku sociálně patologických jevů 1 Uherské Hradiště 
25 Více vím, lépe rozumím, cíleně pomohu 1 Zlín 

 

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.  

5.1.1.Povinně volitelné předměty 
Němčina 
Konverzace v anglickém jazyce 
Přírodovědný seminář   
Seminář informatiky 
Sportovní hry            

 
5.1.2 Nepovinné předměty 

Náboženství 
Logopedie 
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5.2 Nově zapsaní a zařazení žáci 

počet dětí, 
které dovršily 6 
let k 31.8.2018 

Počet žádostí o 
odklad 

Nastoupilo do  
1. třídy 2018/19 

počet dětí, které 
dovršily 6 let 
k 31.8.2019 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupí do  
1. třídy 

2019/20 
 

28 
 

8 
 

20 
 

26 
 

4 
 

16 
 
K 1. 9 .2018 přestup k nám na školu: 4 žáci  1 ze ZŠ Štenberk 
       1 ze ZŠ Staré Město 
       2 ze zahraniční školy 
       1 z MŠ Uherské Hradiště 
        
        
 
Odchod žáků k 31. 8. 2018    2 na ZŠ Staré město 
       1 na ZŠ Sportovní Uherské Hradiště 
       1 na ZŠ Unesco Uherské Hradiště 
       1 na ZŠ Speciální Uherské Hradiště 
 
Přestup v průběhu školního roku    1 ze ZŠ Tupesy  
       1 ze ZŠ Karviná    
 
 

5.3 Prospěch žáků ve škole za 2. pololetí 2018/2019 
Ročník Počet žáků 

celkem 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo  Hodnoceno 

slovně 
1. 20 20 0 0 0 
2. 17 16 1 0 0 
3. 17 16 1 0 0 
4. 18 14 4 0 0 
5. 26 24 2 0 0 
      

Celkem 1. stupeň 98 90 8 0 0 
6. 20 9 11 0 0 
7. 24 5 19 0 0 
8. 15 4 10 1 0 
9. 16 4 11 1 0 

Celkem 2. stupeň 75 22 51 2  

 
5.1 Výchovná opatření 

SNÍŽENÝ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ Počet   % ze všech žáků školy 
2 – uspokojivé 3 0 
3 – neuspokojivé 0 0 
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NAPOMENUTÍ, DŮTKY I. pololetí II. pololetí 
Napomenutí třídního učitele 3 4 
Důtka třídního učitele 0 3 
Důtka ředitele školy 3 3 

 
NEOMLUVENÉ HODINY Počet % ze všech zameškaných hodin 
1. pololetí 0 0 
2. pololetí 1 0 
za školní rok 1 0 

 

6 Výchovné poradenství  
 

6.1 Školní poradenské pracoviště 

Ve škole nadále pracuje školní poradenské pracoviště, které systematicky sdružuje pracovníky starající se o 
žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, tito mají přesně stanovené kompetence, pravidelně se scházejí 
a hledají co nejlepší způsob práce s těmi žáky, komunikují s externími poradenskými pracovišti a konzultují 
s externími odborníky.  
Poradenští pracovníci pracují v souladu s vyhláškou č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách 
a školských zařízení v platném znění.  
 
Školní poradenské  pracoviště na naší škole tvoří: 

Výchovný poradce – kariérový poradce 
Metodik prevence 
Školní psycholog 
Školní asistent 
Asistent pedagoga 
Speciální pedagog 
 

Další podpora žáků: 
Přestávka v pohybu 
Tripartita 
Odpolední dopomoc s učivem a domácími úkoly 
Logopedický preventista 
Vyrovnávací kroužky 

Činnost výchovného poradce – kariérového poradce 

Výchovný poradce  vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické. O těchto 
činnostech vede písemnou dokumentaci. Stejně jako ostatní poradenští pracovníci školního poradenského 
pracoviště poskytuje služby v souladu s vyhláškou č. 72/2005 ve znění vyhlášky č. 197/2016.  

 Výchovný poradce vedl jednání výchovných komisí, konzultoval s pedagogy případné udělení 
výchovných opatření – viz tabulka výše. Výchovný poradce ve škole rovněž vedl agendu vzdělávání žáků se 
SVP.  
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Kariérové poradenství  
V tomto školním roce proběhly opět jednotné přijímací zkoušky z matematiky a jazyka českého. Kromě toho 
některé střední školy měly navíc své školní zkoušky, které zájemci absolvovali v určených termínech.  
Ke studiu na středních školách si mohli žáci podat dvě přihlášky. Přijímací zkoušky proběhly ve dvou 
termínech, které byly pro uchazeče povinné. Výhodou bylo, že se počítaly lepší výsledky z jednotlivých 
předmětů.    
Veškeré informace o středních školách získávali rodiče a jejich děti v průběhu školního roku. V listopadu a 
únoru proběhlo setkání rodičů s výchovnou poradkyní. Rodiče získali primární informace o postupu podávání 
a vyplňování přihlášek k dalšímu studiu, o novinkách přijímacího řízení v tomto 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 školy a příslušných středních škol. 
Se zájemci o studium na vybraných školách žáci navštívili Úřad práce UH, kde byla realizována mini přehlídka 
místních středních škol, která suplovala Dny otevřených dveří realizovaných v loňském roce. 
Aktuální informace měli žáci k dispozici na nástěnkách k volbě povolání.  
Někteří žáci využili možnosti tzv. Zkoušek nanečisto a návštěvu přípravných kurzů na středních školách. 
Z pátého ročníku se ve školním roce na osmileté gymnázium hlásilo sedm žáků, ke studiu byli přijati dva žáci. 
Na ZŠ UNESCO přestupují dvě žákyně. 
 

Vycházející žáci 
Ve školním roce 2018/2019 ukončilo povinnou školní docházku celkem 16 žáků, z toho 10 chlapci a 6 dívek. 
Na střední školy, kde je studium ukončeno maturitní zkouškou, se dostalo celkem 11 žáků;  
z toho na gymnázia 3 žáci, na zdravotnický obor 2 žákyně, obor umělecký 1 žák, hotelnictví 1 žák, na obor 
stavební 2 žáci a obor podnikání 1 žák, chovatelství 1 žák. 
Jeden žák ukončil povinnou školní docházku pouze s ukončenými základy vzdělávání. 
 

6Přehled umístění našich žáků na středních školách 
 

 obor Škola 
1. gymnázium Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město 
2. gymnázium Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město 
3. gymnázium Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město 
4. chovatelství Střední škola zahradnická a technická Litomyšl 
5. Zdravotní sestra Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická, UH 
6. Sociální asistent Střední průmyslová škola a Obchodní akademie UB 
7. Umělecký obor Umělecko-průmyslová škola Uherské Hradiště 
8. hotelnictví Střední škola hotelnictví a gastronomie Zlín 
9. Pozemní stavitelství Střední průmyslová škola Zlín 

10. Pozemní stavitelství Střední průmyslová škola Zlín 
11. Podnikání Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. 

Zlín 
 

Činnost školního metodika prevence 

Těžiště činnosti školního metodika prevenci spočívalo v realizaci a průběžném vyhodnocování minimálního 
preventivního programu. Při zajišťování programů primární prevence jsme spolupracovali s externími 
odbornými organizacemi.  
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Na půdě školy jsme se věnovali cílenému rozvoji pozitivního školního klimatu, na což jsme zacílili školní 
projekt „Na jedné lodi“, v němž plánujeme v následujícím školním roce pokračovat. Vybraný témata primární 
prevenci jsme zvolili rovněž jako náměty třídnických hodin.   

Činnost školního speciální pedagoga 

V tomto školním roce pracoval do prosince 2018 a zaměřoval se na koordinaci podmínek inkluzívního 
vzdělávání a realizaci podpůrných opatření – zejména zajištění předmětu speciálně pedagogické péče 
individuální intervence a podporu žákům ohroženým školním neúspěchem.  

Školní speciální pedagog rovněž zaštítil koordinaci inkluze pro nadané  a mimořádně nadané žáky ve škole 
v rámci pilotního projektu Qiido Akademie nadačního fondu Qiido, Model vzdělávání a rozvoj MiND 
(mimořádně nadaní žáci).   

Činnost školního psychologa 
 
Ve školním roce 2018/2019 naše škola přizvala ke spolupráci školní psycholožku. Spolupráce probíhala pouze 
v rozsahu dvou dní v měsíci, kdy byla přítomna ve škole.  
Školní psycholožka v průběhu svého působení ve škole vstupovala do každé třídy za účelem vzájemného 
seznámení se s žáky, neboť základem její práce (nejen s dětmi) je navázání dobrého vztahu a vzájemné 
důvěry, aby děti věděly, s čím se mohou na školní psycholožku obrátit a jak ji v případě potřeby kontaktovat. 
Do tříd vstupovala také z preventivních důvodů nebo proto, že byla požádána o vstup do třídy třídními učiteli 
za účelem pomoci řešit například vztahové problémy mezi žáky, nastavování vhodných pravidel pro společné 
příjemné fungování všech ve třídě, řešení impulzivního jednání mezi žáky apod. Vztahové problémy v 
kolektivu přirozeně vznikají s dynamikou vývoje každého kolektivu, s tím, jak se žáci vyvíjí, mění své názory, 
zájmy, hodnoty i kamarády. V těchto případech školní psycholožka vstupovala do tříd s tematikou 
respektování odlišností u druhých, tolerance k odlišnému názoru nebo zájmu, vytváření nově vzniklých 
přátelství, ale také udržování těch starých.  
Dále školní psycholožka poskytovala individuální konzultace žákům rodičům i pedagogům. Individuální 
konzultace byly jednorázové, v několika případech i dlouhodobé povahy.  
Základem práce školní psycholožky v daném školním roce tedy bylo navázání dobrého vztahu s dětmi, rodiči i 
pedagogy založeného na důvěře. V současné době každý žák i pedagog na škole ví, že pokud ho cokoli trápí, 
může se přijít o svém trápení, o svých starostech i radostech poradit nebo je se školní psycholožkou sdílet. 
 

Asistence ve škole 

Do konce kalendářního roku působil ve škole školní asistent. Jeho činnost byla podpořena projektem 
„Šablony“. Působil zejména při organizačně náročných činnostech ve výuce jednotlivých tříd.  
Asistent pedagoga působil v rámci podpůrných opatření u žáků s 3. a vyšším stupněm podpůrných opatření. 
V letošním školním roce se jednalo o 3 žáky s touto formou podpory. 
 

Logopedická prevence 

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 
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Dále pokračovaly tyto podpůrné aktivity:  

Přestávka v pohybu - V době velké přestávky v tělocvičně školy nebo na dvoře školy pohybové aktivity. 

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

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.  
 
 

6.2 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Na naší škole ve školním roce 2018/2019 se podle Školského zákona 561/2004 Sb. vzdělávalo 21 žáků bylo 
vyšetřeno ve školském poradenském zařízení s podezřením na přítomnost SVP.  
Z toho 2. stupeň PO byl přiznán 8 žákům, 3. stupeň byl přiznán 5 žákům. 9 žáků se vzděláváno podle IVP.  
Naše škola spolupracuje s poradenskými zařízeními (PPP a SPC) v Uherském Hradišti, Veselí nad Moravou, 
Kroměříži a Zlíně.  
 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 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. 

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole zařazeny podle 
doporučení poradenských zařízení a přiznaného stupně podpory Předměty „Reedukace specifických poruch 
učení“ a „Pedagogická intervence“. Vzdělávací obsah těchto předmětů není přesně stanoven, přizpůsobujeme 
jej vzdělávacím možnostem a předpokladům žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci Individuálního 
vzdělávacího plánu nebo Plánu pedagogické podpory. Pedagog při tvorbě vzdělávacího obsahu vychází 
z doporučení školského poradenského pracoviště, konkrétních potřeb žáka a míry podpůrných opatření.  
Tyto předměty jsou vyučovány u jednotlivých žáků po dobu doporučení se základní časovou dotací 1 hodina 
týdně. Žáci jsou vzděláváni individuálně.  
 
V letošním školním roce jsme díky projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech 
žáků mohli zrealizovat funkci školního asistenta a školního speciálního pedagoga v prvním pololetí a funkci 
školního psychologa na zkrácený úvazek v průběhu celého školního roku. 
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.  

7 Prevence sociálně patologických jevů; vyhodnocení MPP 

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 
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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 

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. 

• 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 v kroužku  Šikovné ruce 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, 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 v 5. a 8. třídě. V 5. třídě vyslechli žáci přednášku 
na téma (NE)bezpečný internet, nebezpečí spojená s používáním 
komunikačních prostředků (internet, mobilní telefon……). Dále byli seznámeni s pojmy jako je kyberšikana, 
kybergrooming, sexting.  

Program pro 8. třídu byl převážně zaměřen na preventivní doporučení jak se nestát obětí protiprávního 
jednání. Žákům byl vysvětlen pojem trestní odpovědnost, dozvěděli se, jaký je rozdíl mezi přestupkem a 
trestným činem včetně sankcí. Dále byli seznámeni s nejčastější druhy protiprávního jednání mladých lidí, ale 
i s druhy protiprávního jednání dospělých páchaných na dětech.  

• sdruženími Junák a Zálesák 

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

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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• neziskovým sdružením ACET 
Pro 4. a 5. třídy byl letos připraven program Skryté nebezpečí Internetu – Sociální sítě a PC hry. 
Proběhl program pro 6. a 7. třídu: Skryté nebezpečí Internetu – Sociální sítě, PC hry a závislost na nich. 
Proběhl program pro 8. a 9. třídu: Skrytá nebezpečí internetu - Sexting, Kyberšikana, Grouming. 

• Centrem Anabell v Brně 

Dívky 7. a 8. tříd se  zúčastnily přednášky a workshopu o problematice správného stravování a poruch příjmu 
potravy. 

• Lesy ČR 

Programy pro vybrané třídy. 

• Armádou ČR 

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

Realizované projekty a programy primární prevence: 

mateřská škola: 
- Netradiční Montessori v tradiční mateřské škole 
- ekologický program MŠ " S odpady si poradíme" 
- návštěva představení ve SD "Anička a bylinkové kouzlo" 
- Školka v pohybu 
- Silnice není hřiště 
- Já a moje tělo 
- Žijeme na jedné planetě - návštěva mobilního planetária s programem 
 
Akce:  
- Den Země v Kovosteelu 
- sportovní dopoledne se Zálesákem a složkami IZS 
- edukativní program "Živá zvířata v MŠ" 
- výlet na selský domek v Kněždubu s programem - Zvířátka na statku 
- Medová snídaně - beseda se včelařem 
- pohádky v MŠ - Truhlík a Truhlička  
                             -  Zubařská pohádka 
                             -  interaktivní představení Zazvonil zvonec.... 
- týdenní pobyt nejstarších dětí na škole v přírodě na Vápenkách pod Javořinou 
 
 

základní škola: 
• Program Výchova ke zdravému životnímu stylu 

Je součástí osnov ŠVP na 1. i 2. stupni 
• Dopravní výchova  

Realizace MŠ a 1. st. ZŠ 
Program metodičky prevence pro 1. – 3. třídu ZŠ Cesta není hřiště 

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

• Projekt Osmičky v naší historii 
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Celoroční projekt, průřezové téma pro Ov, jazyky, Vv, D 
• Projekt Odpovědně s odpady 

Celoroční projekt zaměřený na třídění odpadů 
• Program Recyklohraní,  aneb Ukliďme svět 
• Den Země 
• Dramatizace románu Memento pro žáky 7. – 9. tříd v rámci protidrogové prevence 
• Revolution train: interaktivní program pro žáky 7. a 8. tříd s protidrogovou tematikou 

 

Dny věnované primární prevenci: 

Světový den zvýšení povědomí o autismu 
Den památky obětem holocaustu 
Den Země – Ukliďme Buchlovice 
Den dětí 
Ponožkový den – podpora lidí s Downovým syndromem 
Světový den bez tabáku  
Obrana státu POKOS 
 
 
 
 

8 Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 NÁZEV AKCE PRO KOHO 

ZÁŘÍ slavnostní zahájení školního roku všichni 
 zahájení projektu Jsme na jedné lodi všichni 

vých. koncert polského souboru INA všichni 

pracovní cesta - Finsko Klí, Greb, Sch 

projekt EU - CKP - pracovky 7. tř., Šm 

turnaj ŠD ve footsale Mls 

přírodovědná exkurze 8. tř., Du 
ŘÍJEN filharmonie Zlín 2. st a TU + Greb 

 turnaj ŠD ve fotbale Mikul, Mls 

Seiferos všichni +  MŠ 

focení prváčků 1. tř, Šo 

projekt EU - CKP - pracovky 7. tř., Šm 

Planetárium všichni 

Den republiky všichni 

Ochutnávka firmy Ovocňák všichni 
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LISTOPAD CM Réva - výchovný koncert všichni 
 TRIPARTITY všichni 

volby do ŠR , učitelé, rodiče  

projekt EU - CKP - pracovky 7. tř., Šm 

ČŠI - bezpečnost vedení 

Testování žáků 8. tříd 8. tř, Sch 

Zážitkový den - volba povolání 8. tř., Du 

Facebook a sociální sítě 4. a 5. tř. 
 skryté nebezpečí internetu I. 6. a 7. tř. 
 skryté nebezpečí internetu I. 8. a 9. tř. 

PROSINEC Vánoční jarmark a rozsvěcování vánočního stromu všichni 
 adventní slavnost 1. tř., Šo 
 Setkání na palubě a rozsvěcování školního tromečku všichni 

Vánoční pečení perníčků 2 tř., Chrb. 

mikulášská obchůzka 9. tř., Sch, Greb 

vernisáž výstavy MŠ MŠ 

vernisáž výstavy ZŠ všichni 

Divadélko Hradec Králové všichni 
 Kino Čerí brko 1. - 6. tř. + TU 
 ukázková  hodina TV  učitelé TV 
 třídní besídky všichni 

LEDEN projekt EU - CKP - pracovky 7. tř., Šm 
 Pernštejni, Staré pověsti české -vých. pr. všichni 

Okresní kolo dějepisné olympiády Šm 

Filharmonie Zlín 1. st. 

Memento - vých. program - drogy 7. - 9. tř. 

Policie ČR - preventivní program 5. a 8. tř. 
ÚNOR Lyžování v Osvětimanech 2. st. 

 Školní ples všichni 

Bruslení v Uh. Ostrohu 2. st. 
 projekt EU - CKP - pracovky 7. tř, Šm 
 Okresní kolo olympiády Aj Pik, Da 
 Okresní kolo biologické olympiády Du 
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 Beseda s panem Štokmanem - Odboj Šm 
 Vybíjená ŠD - Boršice Mls 

BŘEZEN lyžařský výcvik Sch, Du, Ml 
 Poruchy příjmu potravy - přednáška 7., 8. tř. 

projekt EU - CKP - pracovky 7. tř, Šm 

Tondaobal všichni 

Revolution train UH 7. 8. tř. 

Finsko – poznávání finského školství Mik 

Soutěž ŠD - dramatická Mikul 

knižní bazar všichni 

soutěž YPEF Du 
 Škola nanečisto pro MŠ Buchlovice Šo, Mik, ŠD, Sch 
 Škola nanečisto pro MŠ Břestek Šo, Mik, ŠD, Sch 
 Přednáška pro rodiče Mik, Ves 
 Bedbinton Boršice Sch 

DUBEN Slovácké divadlo 1., 2. tř. 
 Modrý den autismu Klí 

Slovácké divadlo Anička a … 
1. A 2. 

třída 

Ukliďme Buchlovice 2. st. 

Velikonoční turnaj ve florbale Sch 

projekt EU - CKP - pracovky 7. Tř., Šm 

Mc Donald cup Sch 

Dopravní výchova  ŠD Mls 

Biologická olympiáda - okresní kolo Du 

Gymnastická soutěž - Osvětimany Sch 

Sezkání ŽP Klí 

Literární autobus Pik, Pe 

Den autismu v Uh. Hradišti - Hvězda Ja, Sch,4. 6. tř. 
KVĚTEN Poznávací zájezd Budapešť 2. st., Šm 

 Kytičkový den 9. tř., Jak 

projekt EU - CKP - pracovky 7. Tř., Šm 

Besídka k Svátku matek 1. st., TU, ŠD 

Den s Lesy ČR 5. tř., Pe 



Základní škola a Mateřská škola Buchlovice                  VÝROČNÍ ZPRÁVA    o  činnosti za školní rok  2018/2019  Stránka 26 
 

Poznávací zájezd - Anglie 2. st., Pik 

Zlatý list Du 

Den dětí a stáčení medu 1. st., ŽP 
ČERVEN Focení tříd všichni 

 školní výlet 4., 5. tř 

školní výlet 9. tř. 

Dukovany - exkurze 2. st., Greb 

školní výlet 3., 6., 7. tř. 

Bučovice - vojáci 4. – 6. třída 

školní výlet 1., 2. tř. 

školní výlet 8. tř., Du 

Hájenka pod Buchlovem 5. tř., Pe, Pik 

prezentace 9. třídy všichni 

Absolventské práce 9. tř, Greb 

Vystoupení v Domově pro seniory 4. tř, ŠD, Mik, Mik 
Zahradí slavnost v MŠ – pasování školáků MŠ 

Závěr školního roku, rozloučení s 9. tř.  všichni 

 
 
 

9 Soutěže a  olympiády 
 
PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽE: 

• Biologická olympiáda: 

 školní kolo (31. 1.):  

– kat. C (8. – 9. roč.): 
1. Pavel Beran 
2. Štěpánka Večeřová 
3. Jan Sekera 

 okresní kolo – kat. C (16. 4. - Uh. Brod): 

 18. místo – Štěpánka Večeřová  
 30. místo – Pavel Beran 

 

• Zeměpisná olympiáda: 

 školní kolo (23. 1.):  
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– kat. A (6. roč.):  
1. Simon Rybárik 
2. Barbora Hrušková + Nikola Černá 
3. Anna Kropáčová 
4. Pavel Zámečník 
5. Tobiáš Crla 

– kat. B (7. roč.):  
1. Jakub Kořínek 
2. Jan Večeřa  

– kat. C (8. a 9. roč.):  
1. Vít Kučera 
2. Tadeáš Rybárik 
3. Klára Houdková  
4. Ester Frantová 
5. Adéla Kučíková 
6. Viktorie Valentová 
7. Matěj Kropáč  
8. Jan Sekera  
9. Marco Rossi  
10. Emma Bečáková 

 okresní kolo (20. 2. – Dolní Němčí): 

    – kat. C: 23. místo – Vít Kučera 
 – kat. B: 16. místo – Jakub Kořínek  
 – kat. A: 20. místo – Simon Rybárik 

• Mezinárodní soutěž YPEF: 

 místní kolo (22. 3. – Muzeum lesnictví a myslivosti Buchlov): 
 1. místo – Pavel Beran, Vojtěch Krchňavý, Tereza 

Andrýsková (postup do regionálního kola) 
 2. místo – Štěpánka Večeřová, Viktorie Valentová, 

Samuel Fornůsek 
 3. místo – Anna Lukeštíková, Vít Kučera, Mikuláš Crla 
 5. místo – Jan Večeřa, Jakub Kořínek. Tommy Trnčák 

 regionální kolo (4. 4. – Hranice): 
 8. místo - Pavel Beran, Vojtěch Krchňavý, Tereza 

Andrýsková 
• Přírodovědná soutěž Zlatý list: 

 krajské kolo (23. 5. – Valašské Meziříčí): 
 - kat. starší žáci: 3. místo - Anna Lukeštíková, Mikuláš Crla, 

Pavel Beran, Štěpánka Večeřová, Adéla Kučíková, Vojtěch 
Krchňavý  

 
• Přírodovědný klokan (10. 10. 2018): 

 zapojili se žáci 8. a 9. roč. (kat. Kadet) 
• Matematická soutěž třídních kolektivů (krajské kolo) – 6. místo (9. třída) 
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• Matematický klokan (březen 2019): 

 zúčastnili se žáci 6. - 9. třídy 

HUMANITNÍ SOUTĚŽE: 
• Dějepisná olympiáda: 

 školní kolo (20. 11. 2018): Tematické zaměření ročníku bylo: „Cesty za poznáním, za 
obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Školního kola se zúčastnilo 30 
žáků 8. a 9. třídy. Úspěšných řešitelů, kteří dasáhli 60% z maximálního počtu bodů – 7 
žáků. 

Do okresního kola postupuje automaticky vítěz školního kola Mikuláš Crla, žák 9. 
třídy. Na postup budou také navrženi soutěžící na druhém a třetím místě: Adéla 
Kučíková a Tadeáš Rybárik, oba dva z 9. třídy. 
Výsledková listina: úspěšní řešitelé: 

1. místo         Mikuláš Crla, 9. tř.                                   49 bodů                       
2. místo         Adéla Kučíková, 9. tř.                             45 bodů + 2 rozř. 
3. místo         Tadeáš Rybárik, 9. tř.                             45 bodů + 1 rozř. 
4. místo         Klára Houdková, 8. tř.                            44 bodů 
5. místo         Ester Frantová, 8. tř.                               43 bodů 
6. místo         Matěj Kropáč, 8. tř.                                 42 bodů 
7. místo         Tereza Andrýsková, 8 tř.                        42 bodů      

                              
 okresní kolo (16. 1. 2019 - Velehrad) – M. Crla - 34. místo 

 
• Lidice pro 21. století 

V letošním školním roce se 9 žáků naší školy zapojilo do soutěže Lidice pro 21. století. V této 
mezinárodní soutěži jsme letos dosáhli nečekaného úspěchu. V obrovské konkurenci se dvě 
naše žákyně: Světlana Šalplachtová ze 7. třídy a Štěpánka Večeřová z 8. třídy dostaly do finále. 
V jejich kategorii soutěžilo více jek tisíc soutěžících a ony se umístily na 1. – 21. místě. Tento 
nečekaný úspěch nás velmi potěšil. 
Světlanka i Štěpánka se 5. června 2019 zúčastnily v Opavě slavnostního vyhlášení výsledků 
soutěže, kde obdržely hodnotné věcné ceny. Důležitějším ovšem bylo společné setkání 
s ostatními finalisty a uctění památky obětí z Lidic. 
Vědomostní soutěž „Lidice pro 21. století“ vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace 
Ministerstva kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze. Je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku 10–19 let. Jejím cílem je 
přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, 
a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se ke 
druhé světové válce, nacistickému režimu, dalším totalitním režimům 20. století i proměně 
poválečného odkazu Lidic až do počátku 21. století. Naše škola se do této soutěže zapojuje 
pravidelně.  
 

• Olympiáda v českém jazyce: 

http://www.lidice-memorial.cz/
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 školní kolo (21. 11. 2018): 16 žáků 9. ročníku. 

 okresní kolo (28. 1. 2019 – Uherské Hradiště):   37. - 39. místo – T. Rybárik 
      45. místo – A. Lukeštíková 
 

• Olympiáda v anglickém jazyce: 

 školní kolo: 
• kat. I. A (7. roč.) – zúčastnilo se 10 žáků: 

1. Tommy Trnčák  
2. Daniel Iljin  
3. Iveta Zálešáková  

• kat. II. A (8. + 9. roč.) – zúčastnilo se 14 žáků: 
1. Anna Lukeštíková, 9. tř.  
2. Adéla Kučíková, 9. tř.  
3. Michal Hejmalík, 9. tř.  

 
 okresního kolo kat. I. A (18. 2. 2019 – Uh. Hradiště): 

     9. místo – Tommy Trnčák 

 okresního kolo kat. II. A (19. 2. 2019 – Uh. Hradiště): 

     17. místo – Michal Hejmalík 

 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE: 
 
19. 9. 2018 Futsal – Boršice 2. stupeň 
28. 11. 2018 ČEPS CUP – florbal Kunovice 1. stupeň 
4. 12. 2018 Přehazovaná - Tupesy 2. stupeň 
5. 2. 2019 Lyžování - Osvětimany 2. stupeň 
18. 2 2019 Bruslení – Uh. Ostroh 2. stupeň 
27. 3. 2019 Badminton – Boršice 2. stupeň 
17. 4. 2019 Florbal – Buchlovice 2. stupeň 
24. 4. 2019 Gymnastický víceboj – Osvětimany 2. stupeň 
29. 4. 2019 McDonald’s Cup / kategorie A  1. stupeň 
30. 4. 2019 McDonald’s Cup / kategorie B 1. stupeň 
28. 5. 2019 Přehazovaná – Tupesy 2. stupeň 

 

10 Žákovský parlament 
 
I ve školním roce 2018 - 2019 pokračovali členové Žákovského parlamentu ve své práci. Zvolení zástupci tříd 
vytvořili předběžný plán akcí a soutěží, které chtěli během roku realizovat. Velkou část plánu se opravdu 
zrealizovat podařilo. Některé akce bohužel vlivem okolností realizované být nemohly.  
Zástupci tříd 1. stupně  a zástupci tříd 2. stupně se během školního roku scházeli podle potřeby o velkých 
přestávkách nebo jednou za měsíc. V letošní roce se nepodařilo uskutečnit mnoho akcí, mezi ty 
nejvýznamnější patřily: 
Vánoční dílničky (U Páva) – ve spolupráci se spolkem rodičů 
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Setkání s paní starostkou 
Jarní sběr starého papíru 
 
Žákovský parlament se podílel na výzdobě škole a osvětové činnosti školy. K významným dnům vytvořili 
nástěnky: Den boje za svobodu a demokracii, Den autismu. 
Podávali  vedení školy návrhy na zkvalitnění prostředí a vybavení školy, prostředí svých učeben apod. 

 
 

11 Hodnocení EVVO ve školním roce  
 

Ve všech ročnících byly ve školním roce 2018/2019 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. V září si každá třída zvolila svou třídní ekologickou hlídku, která dohlížela 
na správnost třídění spolužáků. Hlavní kontrolu pak prováděla „školní ekohlídka“ (Anna Lukeštíková a Adéla 
Kučíková - žákyně 9. třídy). 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. V průběhu školního roku také vyhlašovala různé sběrové akce a průběžně pak 
odměňovala nejúspěšnější třídy a jednotlivce.  
SBĚR KAŠTANŮ  - celkem nasbíráno 48 kg 
SBĚR BUKVIC - celkem nasbíráno 20,07 kg 
SBĚR BATERIÍ - celkem nasbíráno 41,1 kg 
V lednu proběhl na naší škole mimořádný sběr mobilů. Do soutěže se zapojilo celkem 6 tříd prvního i druhého 
stupně.  
Výsledky mimořádného sběru mobilů: 

1. 7. třída – 6 mobilů 
2. 6. třída – 5 mobilů 
3. 9. A – 4 mobily 
4. 1. a 4. třída – 3 mobily 
5. 9. B – 1 mobil 

Všechny nasbírané mobilní telefony byly odeslány v rámci programu RECYKLOHRANÍ do další soutěže a poté 
proběhne jejich recyklace. Takže materiál získaný z těchto mobilů se může využít na výrobu nových 
součástek.  
Škola se v letošním školním roce 2018/2019 zapojila do soutěže pro ZŠ a MŠ ve sběru odpadů, kterou 
pořádala společnost Sběrné suroviny UH. 27. a 28. května proběhl celoškolní sběr papíru. Tuto akci 
zorganizoval žákovský parlament. Bylo nasbíráno celkem 910 kg. Za odevzdaný papír naše škola získala 470,- 
Kč. Tyto peníze budou využívány pro potřeby žákovského parlamentu. 
VÝSLEDKY MEZITŘÍDNÍ SOUTĚŽE VE SBĚRU PAPÍRU: 
1. místo: 2. třída (585,9 kg) 
2. místo: 6. třída (103,5 kg) 
3. místo: 3. třída (58 kg) 
Nejlepší sběrači: Sára Hrbáková (2. tř.), Roman Lúčný (2. tř.), Jonáš Černý (1. tř.) 
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 2018/2019 jsme 
odevzdali celkem 105 kg baterií, 54 kg elektrozařízení, 42 ks mobilních telefonů, 1 sběrný box tonerů a 
cartridgí. Na plnění zadaných úkolů „Pojďte udělat skvělou reklamu na třídění baterek a elektra! “, „Vytvořte 
BATERKOŽROUTA“ a „S rýmy jsou šprýmy, aneb příběhy vysloužilého elektra“ se podíleli žáci 6., 7., 8. a 9. 
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ročníku. Za odevzdaný odpad a splněné úkoly jsme získali celkem 1713 bodů, které byly přičteny na naše 
bodové konto. Za 2 515 bodů byly v červnu zakoupeny z katalogu odměn sportovní pomůcky a společenské 
hry (4 x baseballová rukavice, 6 x florbalový míč, 2 x hra Grabolo), které budou využívány v hodinách tělesné 
výchovy a sportovních her a ve volném čase o přestávkách. K 20. červnu 2019 je stav našeho bodového konta 
4 286 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. 

Žáci 8. třídy se 26. září 2018 zúčastnili přírodovědné exkurze, v rámci které navštívili severní část Moravského 
krasu - Sloupsko-šošůvské jeskyně + jeskyni Kůlna a Anthropos Brno.  

Naše škola navázala také spolupráci s několika institucemi, zabývajícími se EVVO.  

4. října 2018 měli žáci možnost sledovat na školní zahradě výukový program s výkladem a přehlídkou našich a 
cizokrajných druhů dravců a sov od Seiferos cz.o.p.s. 

25. října 2018 navštívilo naši školu Planetárium Morava s výukovými programy Polaris pro I. stupeň ZŠ a 
předškoláky a Ze Země do vesmíru pro II. stupeň. 

15. ledna 2019 absolvovala 2. třída výukový program Co je zdravé (centrum ekologické výchovy Žabka).  

25. března 2019 naši školu navštívili opět po několika letech lektoři EKO-KOMu s výukovým programem Tonda 
Obal na cestách. 

13. června 2019 absolvovali žáci 5. třídy akci Den s Lesy ČR. 

18. a 21. ledna 2019 absolvovala 7. třída v hodinách přírodopisu přednášku na téma Včelaření – brána do 
světa včel (Jan Valenta – student biologie, absolvent ZŠ Buchlovice). 

Den Země oslavili žáci II. stupně ve středu 17. dubna. V rámci celostátní akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, 
kterou si přejmenovali na „Ukliďme Buchlovice“, vyrazili v pracovním oblečení a rukavicích do ulic naší obce a 
jejího okolí. Každá třída vyrazila po jiné trase a snažila se pečlivě vysbírat všechny odhozené odpadky. Celkem 
bylo nasbíráno 13 pytlů. 

26. dubna 2019 se žáci 3. třídy zúčastnili akce Den Země v KOVOZOO v areálu firmy REC Group ve Starém 
Městě. 

31. května 2019 proběhlo na naší škole historicky 2. veřejné vytáčení medu ze školní včelnice. Akci 
zorganizovali Chřibští včelaříci Buchlovice pod vedením pana Smatany. Společně žákům naší školy připravili 
další zajímavý den ze života včel. 
Každoročně se žáci naší školy účastní řady přírodovědných soutěží. 
10. 10. 2018 se žáci 8. a 9. třídy zapojili do soutěže Přírodovědný klokan. 
22. března 2019 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 
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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 – Pavel Beran, Vojtěch Krchňavý, Tereza Andrýsková (8. tř.) 
• 2. místo – Štěpánka Večeřová, Viktorie Valentová, Samuel Fornůsek (8.tř) 
• 3. místo – Anna Lukeštíková, Vít Kučera, Mikuláš Crla (9. tř.) 
• 5. místo – Jan Večeřa, Jakub Kořínek. Tommy Trnčák (7. tř.) 

1. družstvo, tvořené žáky 8. třídy, postoupilo do regionálního kola, které se konalo 4. dubna 2019 na Střední 
lesnické škole v Hranicích. V regionálním kole museli žáci 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. Obsadili 8. 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 

2018 - jaro 2019) 
• organizace školního kola Biologické olympiády (31. ledna 2019) 
• spolupráce na organizaci okresního kola a členství v okresní komisi Biologické olympiády kategorie D - 

10. 4. 2019 
 

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY 2017/2018: 
Kategorie C (8. + 9. tř.): 

1. Pavel Beran 
2. Štěpánka Večeřová 
3. Jan Sekera       
 

V okresním kole Biologické olympiády (16. 4. 2019 v Uherském Brodě) obsadila Štěpánka Večeřová 18. místo a 
Pavel Beran 30. místo. 
Letos jsme se zúčastnili také přírodovědné soutěže ZLATÝ LIST. Krajské kolo proběhlo 23. dubna 2018 ve 
Valašském Meziříčí. 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 8. a 9. třídy: Pavel Beran, Štěpánka Večeřová, Anna Lukeštíková, 
Mikuláš Crla, Adéla Kučíková a Vojtěch Krchňavý. Patří jim velká pochvala, protože obsadili skvělé 3. místo. 
Koordinátorka EVVO se letos zúčastnila DVPP v oblasti EVVO: 

• 4 x setkání kabinetu biologie a přírodopisu - IKAP (Zlín, Semetín, Vsetín, Kroměříž, 
• 2 x geologická exkurze pro ped. pracovníky (Brno a okolí) 

Celoročně (včetně prázdnin) se žáci 8. 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 6. třídy pečovali o dvě krmítka umístěná v areálu školy. 
 
Žáci 8. 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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12 Projekty 

12.1 Ve školním roce 2018/2019 jsme 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 budemefinancovat: 
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 

 

12.2 Jako partneři projektů ESF   

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 – jako  partnerská a spolupracující  škola.  

Jedná se o projekt tří partnerských univerzit. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Karlova Univerzita v 
Praze a Masarykova Univerzita v Brně, kdy každá bude 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. Od září 2017 i 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 
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 vycestovala v červnu jedna učitelka na týdenní stáž do 
Londýna, kde navštívila anglické inkluzivní školy. Tuto stáž hodnotila jako velmi přínosnou, odnesla si 
inspiraci, zkušenosti zahraniční školy a sdílela zkušenosti s ostatními stážisty ze škol po celé ČR se 
způsobem práce v jiných školách. 
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Projekt Maják – síť kolegiální podpory 
R.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517 

Projekt je zaměřen na rozvoj ICT kompetencí ve škole – je zaměřen na podporu pedagogů a zapojených škol 
v oblasti materiální, kdy poskytuje školám inovativní výukové pomůcky využitelné v přírodovědných 
předmětech, k rozvoji polytechnické výchovy či informatiky. Další aktivitou, kterou projekt iniciuje je sdílení 
dobré praxe s dalšími desíti zapojenými školami, pro něž pořádáme jednou měsíčně projektová odpoledne a 
připravujeme pro ně metodická setkání, kde se mohou s novými aktivitami a pomůckami setkat. Projekt byl 
zahájen v lednu 2019 potrvá celý kalendářní rok.  

 

12.3 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. 

školení provádí speciální pedagogové z praxe 
školení probíhají přímo ve speciálních školách => možnost vidět vybavení tříd, odborné pomůcky pro žáky 
se speciálními potřebami, ukázky práce s těmito pomůckami. 
seznámení s možnostmi využití mobilních dotykových zařízení iPad ve výuce žáků s podpůrnými 
opatřeními, možnost vyzkoušet si práci v doporučených výukových aplikacích,  
možnost dotazů přímo na místě - zkušených speciálních pedagogů s mnohaletou praxí. 

 

12.4 Jiné projekty: 

1) Ovoce a zelenina do škol doprovodná opatření – podpora vybavení školních pozemků. V rámci tohoto 
doprovodného opatření bylo zakoupeno nářadí a sazenice (přísady) určené pro práci na školním pozemku 
pro žáky. 

2) Mléko do škol 
3) Hodina pohybu navíc (HPN) 

Pokusné ověřování programu „Hodina pohybu navíc“ bylo vyhlášeno MŠMT v roce 2015 a následně o jeden 
školní rok prodlouženo. Je v něm zařazeno do přímé podpory 350 základních škol ve všech krajích, 610 učitelů 
a trenérů, 51 evaluačních a metodických pracovníků a odborný řídící tým.   

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. 

Školní projekty: 

mateřská škola: 
Celoroční projekt: 
Víčka pro Sabinku (sběr víček pro dvanáctiletou holčičku s DMO) 
 
základní škola: 



Základní škola a Mateřská škola Buchlovice                  VÝROČNÍ ZPRÁVA    o  činnosti za školní rok  2018/2019  Stránka 35 
 

Týden s handicapem 
Třídíme odpad, žijeme zdravě 
Máme se všichni rádi 
S pohádkou to dokážeme 
Výchova ke zdravému životnímu stylu 
Projekt Příběhy bezpráví 
Projekt Prevence šikany 
Dopravní výchova 

 

12.5 Žádost o podporu v projektu  IROP výzva 47 

V únoru 2017 jsme prostřednictvím zřizovatele Městys Buchlovice předložili žádost o podporu v projektu  IROP 
výzva 47 na rekonstrukci odborné učebny fyziky, chemie a přírodopisu v částce přesahující 3 mil. Kč. Závěrem 
školního roku byla dokončena rekonstrukce odborné učebny fyziky pod názvem Stavební úpravy a pořízení 
vybavení odborné učebny fyziky a chemie. Projekt zaštitoval zřizovatel – Městys Buchlovice v rámci výzvy 47 
v projektu IROP. 

13 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
Ve školním roce 2016/2017 neproběhla žádná inspekční činnost ČŠI na naší škole. 
 

14 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018 
 

14.1  Rozbor hospodaření za rok 2018 

14.1.1 Tvorba hospodářského výsledku – hlavní činnost 

Zdroj UZ Na účel Částka (Kč) Poznámka 

Městys 
Buchlovice, 
zřizovatel 

 Provozní náklady ZŠ a 
MŠ 

 2,650.000,- Celkový příspěvek na 
provoz, na investici 

KÚ Zlín 3111,3113, 
3141,3143, 
33052 

NIV a zvýšení tarifů  
 15 469 346,- 

 

Celkový příspěvek na přímé 
vzdělávací  neinvestiční 
výdaje 

Ostatní zdroje 
hlavní 
činnosti 

 Provoz  ŠD a ŠK, provoz 
MŠ, kroužky, apod. 

      
 2 098 225,89,- 

 

Z toho 575 000,- čerpání 
rezervních fondů MŠ a ZŠ a 
47 000,- sponzorský dar 
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Náklady 
 
Čerpání prostředků poskytnutých Krajským úřadem ve Zlíně 
 
Při čerpání prostředků na přímé náklady jsme vycházeli ze závazných ukazatelů a následných úprav zasílaných 
Krajským úřadem ve Zlíně, kde byla zahrnuta dotace na přímé náklady.  
Poskytnuté prostředky byly plně využity. 
 
Čerpání prostředků poskytnutých zřizovatelem a z ostatních zdrojů hlavní činnosti 
 
Z celkové dotace 2,650.000,- Kč poskytnuté zřizovatelem bylo vyčerpáno na provoz ZŠ 2,187491,02 a na 
provoz MŠ 308.552,60. Celkem tedy bylo vyčerpáno 2,506.043,62. Hospodářský výsledek hlavní činnosti byl 
290.284,80. Tato částka byla vrácena zřizovateli.  

14.1.2 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. Celkový přínos ve finančním vyjádření 
je 56.221,14 Kč. Výnosy z doplňkové činnosti činily 775.020,90,- Kč. Největší podíl na příjmech měl příjem za 
stravu cizích strávníků 644.696,- Kč. Významná položka příjmů v rámci hospodářské činnosti jsou příjmy 
z nebytových prostor a ostatní nájmy, tj. 130.324,90,- Kč.   
Náklady spojené s doplňkovou činností činily 718.799,77,- Kč. Převažující 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 
využita volná kapacita v počtu vařených jídel u školní jídelny. V zájmu Základní školy a Mateřské školy 
Buchlovice je, aby trend využívání těchto kapacit byl maximální, tím i přínos do rozpočtu školy.  
 
Sponzorské dary 
 
Finanční dary jsme obdrželi v částce 47.000,- jako sponzorský dar a dále 60.000,- ze Sdružení rodičů. Z této 
částky bylo použito na dopravu žáků na lyžařský výcvik, na dopravu do plavání a na dopravu na školu v přírodě 
mateřské školy. Mezi tradiční sponzory patří  Nadace DKS, která v letošním roce přispěla na pomůcky 
Montessori do mateřské školy.  
 
 
 
Připojené přílohy: 
 
1. Rozvaha  - bilance 
2. Výkaz zisku a ztráty 
3. Příloha  
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