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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. Marek Schuster 

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 2019 - 20 
 
Spolek rodičů věnoval škole částku 50.000,- Kč + zůstatek z minulého školního roku 7.381,- Kč 
 
Spolek rodičů financoval pro děti z MŠ: 
Dárky pro děti do 1. třídy     5.287,- 
Spolek rodičů financoval pro žáky ZŠ: 
Dárky pro žáky 9. třídy      1.557,- 
Odměny pro žáky na konci š. r.     3.000,- 
Fotografie           250,- 
Příspěvek na lyžařský výcvik     9.500,-  
Celkem:       19.593,- 
 
Zůstatek 30.407,- je převeden do dalšího školního roku. 

2 Přehled oborů vzdělání 
  

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

stupeň PO 

Mateřská škola 3 76 - 

Kuřátka 1 21 - 
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Berušky 1 28 - 

Sluníčka 1 27 - 

Základní škola 9 196 8 

     z toho 1. stupeň 5 119 5 

v tom 

1. ročník 1 16 1 

2. ročník 1 19 1 

3. ročník 1 18 1 

4. ročník 1 18 1 

5. ročník 1 19 1 

6. ročník 1 24 - 

7. ročník 1 22 1 

8. ročník 1 22 1 

9. ročník 1 13 1 

Školní družina 3 65 - 

Školní klub 12 108*) - 

Školní jídelna - 180 - 

Školní výdejna - 76 - 

*) někteří žáci navštěvovali dva a více kroužků 

 

2.1 Mateřská škola 

Ve školním roce 2019/2020 bylo v mateřské škole zapsáno celkem 76 dětí 
Třída Kuřátka  21 dětí (děti ve věku 2,5 – 4 roky) 
Třída Berušky  28 dětí (děti ve věku 4 – 5 let) 
Třída Sluníčka  27 dětí (děti ve věku 5 let a starší) 
Ve třídě Sluníček absolvovalo povinnost předškolního vzdělávání 24 dětí. Všechny tyto děti se 
zúčastnily zápisu do 1. třídy ZŠ. Na základě žádosti rodičů, doporučení specializovaného pracoviště a 
dětského lékaře byl doporučen 4 dětem odklad povinné školní docházky o jeden rok. Na základě 
žádosti rodičů a vyšetření PPP bylo jednomu dítěti schváleno předčasné zaškolení do 1. ročníku ZŠ. 
Ve školním roce 2020/2021 zahájí povinnou školní docházku 21 dětí. Do základní školy Buchlovice 
nastoupí 18 dětí. (1 dítě nastoupí do logopedické třídy ZŠ Mařatice, 1 dítě do ZŠ v Uh.Hradišti, 1 dítě 
mimo okres Uh.Hradiště). 
V tomto školním roce pracovalo s dětmi 6 učitelek. V průběhu školního roku odešly na MD     2 
učitelky. Jedné učitelce nebyla prodloužena smlouva na dobu určitou. Z důvodu  koronavirové 
pandemie a malého počtu docházejících dětí byla přijata pouze jedna kvalifikovaná síla. Ve třídě 
Kuřátek vypomáhala s dětmi mladšími 3 let kvalifikovaná chůva. O pořádek a čistotu na škole 
pečovaly dvě uklízečky. 
 
DVPP se uskutečňovalo na základě nabídky a potřeb školy. Ve druhém pololetí školního roku byly 
veškeré vzdělávací programy z důvodu koronavirové epidemie zrušeny. 

1. 8.10.2019 Tvorba klimatu ve škole Zlín Z.Andrýsková 

2. 1.11.2019 Úspěšná komunikace s rodiči Uh.Hradiště T.Dvořáková 

3. 8.11.2019 Předčtenářská gramotnost Zlín G.Genrtová 

4. 13.11.2019 Neukázněné dítě v před. věku Zlín M.Soustružníková 

5. 26.11.2019 Inkluze Zlín L.Šlosárová 

6. 16.1.2020 Změny v právních předpisech Zlín Z.Andrýsková 

7. 17.6.2020 Aby se start podařil Uh.Hradiště M.Soustružníková 
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Od letošního školního roku došlo k zásadní změně ve výchovně vzdělávací práci s dětmi. Po domluvě 
s vedením školy byly zrušeny heterogenní skupiny dětí ve třídě Kuřátek i Berušek. Ve všech třídách 
se pracuje s homogenními skupinami dětí.  
Od začátku školního roku pracovaly učitelky na tématech ŠVP „Poznáváme svět“. Po závěrečné 
evaluaci minulého školního roku byla některá témata ŠVP sloučena. Menší množství témat dává 
možnost zaměřit se zejména na kvalitu a dostatečnou časovou dotaci a prostor k realizaci. Od 
prvních dnů nového školního roku pracovaly na stmelení kolektivu třídy a stanovení si pravidel. 
Veškeré požadavky přizpůsobovaly věkovým zvláštnostem dané homogenní skupiny dětí. Také 
časový prostor na plnění témat se přizpůsoboval věku dětí a potřebě zvládnutí tématu. Navázaly na 
vědomosti, dovednosti a návyky dětí získané již minulém roce. V oblasti prosociálního chování se 
vhodnou motivací, domluvou a častými rozhovory s dětmi učitelky snažily předcházet projevům 
násilností, agresivity a šikany. Mezi dětmi většinou vznikaly jen drobné roztržky o hračku, které se 
daly právě vhodnou motivací a domluvou vždy vyřešit. Po většinu školního roku využívaly zejména 
metodu prožitkového učení pro zvládnutí jednotlivých témat. Sloužila k tomu nejen přírodní zahrada 
školy, ale také překrásné prostředí Buchlovic. Výpěstky z políček jednotlivých tříd zařazovaly 
průběžně jako zpestření jídelníčku dětí při svačinkách. I v tomto roce daná témata ŠVP volily podle 
událostí, svátků či ročního období. Učitelky si samy rozhodly o časové dotaci daného tématu a 
prostoru k procvičení. Děti ve třídě Sluníček a Berušek pracovaly s pracovními sešity. Dětem byly 
nabízeny i pracovní listy a jako nadstandard práce na dotykové televizi, kterou si děti velmi oblíbily. 
Koronavirová epidemie všechny zasáhla v době, kdy učitelky začaly pracovat s krásnými jarními 
tématy. Provoz mateřské školy byl přerušen v čase od 17. března do 22. května 2020. Z tohoto 
důvodu se některá témata ŠVP neuskutečnila v takovém rozsahu, jako v běžném provozu MŠ. V tuto 
dobu uzavření  pravidelně zasílaly na webové stránky školy pro rodiče a děti náměty na práci, 
pracovní listy a inspiraci na aktivity. Byl to jen zlomek toho, co by dětem předkládaly v běžném 
režimu. Provoz školy byl opět zahájen 25.května a to za zpřísněných bezpečnostních i hygienických 
opatření pouze ve dvou třídách. Děti věděly o koronavirové situaci a byly poučeny, jak se mají 
chránit. Stále pravidla hygieny pracovníci MŠ upevňovali a snažili se, aby v nich děti nepolevovaly 
v důslednosti ochrany svého zdraví.  
V letošním roce se zaměřily na lepší kooperaci učitelek v jednotlivých třídách. Překrývání učitelek 
bylo nastaveno tak, aby si byly obě učitelky vzájemně přítomny na komunitní kruh a řízenou činnost 
u dětí. Zlepšila se tím nejen spolupráce, ale také plánování a návaznost práce jednotlivých učitelek. 
Tato spolupráce byla ve třídě Kuřátek narušena  odchodem dvou učitelek na MD. 
Na mateřské škole pracovaly s dětmi se špatnou výslovností dvě logopedické preventistky Z. Andrýsková 
a A. Roubalíková. Odchodem p. učitelky Roubalíkové na MD byla řada dětí zaslána ke klinickému 
logopedovi do Uh. Hradiště. Děti zvládají komunikaci s kamarády i dospělými. Spousta z nich má problém 
ve vyjadřování se celou větou a ve špatné výslovnosti. Již v tomto školním roce byly zasílány, na 
doporučení Mgr. Chudobové a po poradě s rodiči, do logopedické poradny i děti mladšího věku. Chlapci, 
který k nám přešel z logopedické třídy MŠ Jarošov, byla doporučena logopedická 1. třída ZŠ Mařatice, 
kam také v září 2020 nastoupí. V logopedických chvilkách, metodou nápodoby a jednoduchými cvičeními 
byla s dětmi prováděna gymnastika mluvidel a jazyka. Pomocí říkadel, básniček a nástrojů se učily děti 
rytmizovat. Většina starších dětí určí ve slově hlásku na začátku slova. Hlásku na konci slova určí jen 
několik z nich. 
V 1. pololetí navštěvovalo předplavecký výcvik v Aguaparku v Uh. Hradišti 24 dětí. Tohoto výcviku se 
z kapacitních důvodů mohly zúčastnit pouze nejstarší děti. Do plavání se jezdilo pravidelně v pondělí 
dopoledne od začátku října do konce ledna. Děti si pobyt v bazénu velmi oblíbily. Umí se položit na vodu, 
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naučily se pohyby rukou a nohou ve vodě, ponořit hlavu, lovit předměty pod vodou. Zdatnější děti již 
využívaly velkého bazénu. 
I v letošním roce se učitelky potýkaly u dětí s problémem špatného úchopu tužky a kreslícího materiálu. 
Od října do února pracovala s dětmi ze třídy Sluníček v grafomotorickém kroužku p. učitelka G. Genrtová. 
Špatný úchop pramení již ve špatném usazení se ke stolu. Učitelky se snažily  spolupracovat s rodiči, aby 
si všímaly, jak jejich dítě u stolu doma sedí. V kroužku děti procvičovaly uvolnění rukou a správný 
špetkový úchop. Děti po upozornění ví, jak správně tužku držet, bohužel, nemají tento pohyb dostatečně 
zafixovaný. Po návratu dětí z koronavirových prázdnin jsme zjistily špatný úchop tužky téměř u většiny z 
nich. V příštím školním roce je nutné zaměřit se na správné držení tužky již od nejmladších dětí a velmi 
úzce spolupracovat s rodiči. 
Kroužek keramiky je na škole velmi oblíbený a hojně navštěvovaný. Děti si procvičovaly jemnou 
motoriku, představivost, fantazii a výtvarné cítění s p. učitelkou L.Šlosárovou. Keramický kroužek 
navštěvovalo celkem 22 dětí. 
S výtvarnými pracemi našich dětí jsme se zúčastnily výstavy:                                                                 
„Božena Němcová očima dětí“                             
„Sportujeme rádi“                                                                                        
Tak jako každý rok i na letošní bylo naplánováno spoustu kulturních akcí. Vybrané pořady byly plánovány 
tak, aby obohatily citové vnímání a prožívání dětí, rozvíjely vědomosti a dovednosti. Některé pořady byly 
zacíleny na environmentální výchovu, mezilidské vztahy a společenské chování. V průběhu 1. pololetí se 
uskutečnily všechny naplánované akce. Všechny pořady byly organizovány v prostorách mateřské školy, 
aby nebyly nejmenší děti vystaveny zbytečnému stresu ze změny prostředí. S nástupem koronaviru byly 
všechny akce, ve 2. pololetí školního roku zrušeny – divadelní představení, oslava Dne Země, návštěva 
představení v Uh.Hradišti „S tetinami na zelenou“, výlet do ZOO, jednodenní výlety, škola v přírodě na 
Vápenkách… 
Spolupráce s rodiči 
I v letošním školním roce se zaměstnanci MŠ snažili pokračovat v budování spolupráce s rodiči 
našich dětí, kterou máme založenou na vzájemné důvěře, informovanosti, respektu a otevřenosti.  
I spolupráce s rodiči, tak jako všechny ostatní aktivity MŠ byly ovlivněny koronavirovou epidemií. 
V začátku školního roku byl nabídnut rodičům a nově přijatým dětem adaptační pobyt v MŠ. 
Bohužel „Hrátky pro rodiče s dětmi“, které jsou tak oblíbené, se v jarních měsících neuskutečnily. 
Rodiče úzce spolupracovali při těchto akcích: 

- „Zdravé“ narozeninové oslavy 

- Předplavecký výcvik dětí 

- Podzimní tvoření – výzdoba dýní 

- Pouštění draků na cyklostezce 

- Podzimní jarmark 

- Hodová slavnost – příprava krojů 

- Vánoční posezení  

- Vánoční koledování dětí  

- Medové svačinky 

- Zahradní slavnost 

- Společný táborák 

Spolupráce se ZŠ 
Spolupráce se školou je na velmi dobré úrovni. Společnými konzultacemi s učitelkami ZŠ se snažíme 
sjednotit požadavky na budoucí prvňáčky. Návštěvami v hodinách ZŠ máme možnost seznámit děti 
s prostorami školy a školní družiny. Prostředí ZŠ jim při nástupu do 1. třídy není tak cizí.  
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Společné akce: 
- Podzimní jarmark 

- Mikulášské a čertí rojení 

- Vystoupení na vánočním jarmarku 

- Návštěva v hodině 1. třídy ZŠ 

- Návštěva školní družiny 

- Příprava ochutnávky pomazánek na vánoční posezení s rodiči 

- Zahradní slavnost 

 
Spolupráce s organizacemi Městyse Buchlovice 
KC Buchlovice: 

- Příspěvky do buchlovského zpravodaje  

- Vystoupení na podzimním jarmarku 

- Zpívání na rozsvěcování vánočního stromu 

- Vánoční zpívání a koledování 

Domov seniorů: 
- Podzimní zpívání 

- Vánoční zpívání a koledování 

Zahrádkáři: 
- Návštěva místní moštárny 

 
Z důvodu koronavirové pandemie se jarní společná akce s IZS nekonala. 
 
Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021 
Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021 se z důvodu koronavirové pandemie konal bez osobní 
přítomnosti dětí a zákonných zástupců na škole v čase od 2. – 16. května 2020. Rodiče měli možnost 
podat přihlášku datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem nebo vhozením přihlášky do 
poštovní schránky na budově ZŠ. Celkem bylo podáno 18 žádostí o přijetí. Všechny děti splňovaly 
kritéria přijetí. Všem 18 žádostem bylo vyhověno. 
 
Materiální zabezpečení 
V letošním školním roce byly pořízeny do MŠ tyto pomůcky, které jsou využívány ve všech třídách, 
všemi věkovými kategoriemi dětí: 

- Molitanové tvary domino 

(zaměřeny na rozvíjení předmatematické gramotnosti, fantazie a představivosti) 
- Balanční krychle 

(zaměření na rozvíjení pohybové obratnosti dětí) 
- Zapínací rámy – tkanička, zip, pásek, přezka, knoflíky 

(procvičování drobných svalů rukou, sebeobsluha) 
- Vak odvahy 

(zaměření na rozvíjení smyslového vnímání, fantazie, představivosti) 
- Kruh s kartami – Vesmír, obyvatelé Země 
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(zaměření na rozvíjení komunikativních dovedností, osvojování si jednoduchých poznatků o 
světě a životě, rozvíjení pocitu sounáležitosti s lidmi, společností a planetou Zemí) 

Byla dokončena oprava herních prvků zahrady. Vyměněn písek ve dvou pískovištích, opraveny 
obrubníky kolem chodníku a vyměněny střechy na domečcích. 
V kuchyňce pro personál byl zakoupen nový kávovar. 
V kotelně MŠ byla provedena výměna všech kotlů a nová elektřina. 
 
 
 

2.2 Základní škola 

Ve školním roce 2019/2020 se ujala řízení školy Mgr. Radka Minaříková, která vyhrála konkurz a od 1. 8. 2019 
nahradila Mgr. Miroslavu Klímovou. Jelikož však 11. 12. 2019 nastoupila na mateřskou dovolenou, tak  se od 
12. 12. 2019 ujala řízení škola Mgr. Alena Mikulíková,  jako zástupce statutárního orgánu. Její povinnosti pak 
byly přerozděleny mezi další pedagogy: Mgr. Marka Schustera, Bc. Vladimíru Janíkovou a Ing. Janu Cukrovou. 

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 165 žáků probíhala v 9. třídách, ve třech odděleních školní družiny a v 9 odděleních školního klubu, 

které navštěvovalo 63 žáků (vzhledem k tomu, že někteří žáci navštěvovali zároveň dva i více kroužků, jedná  

se o 108 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.  

V tomto školním roce již pravidelně na naší škole fungovalo 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 především školní psycholog –  vždy  tři dny v týdnu PO - ST.  

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.  

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 třikrát do roka scházeli členové předmětové komise: 

- předmětová komise přírodovědných předmětů 
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- 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.  

 
V tomto roce byl ukončen 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.  

 

Byl ukončen projekt MAJÁK - síť kolegiální podpory 

 

I v letošním roce naše škola pokračovala v projektu Sdílení dílen, který připravuje SOŠG Staré Město. Tento 
program probíhá v rámci operačního programu Zlínského kraje: Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
Naši sedmáci pojedou v průběhu školního roku celkem osmkrát do dílen do Uherského Hradiště. Zde se 
seznámí se základními pracovními postupy a zhotoví si jednoduché výrobky. Poprvé jsme byli v dílnách ve 
středu 16. 10. 2019. Bohužel ve druhém pololetí byl projekt z důvodu uzavření škol pozastaven. 
 

 
V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Edison, který zajišťuje mezinárodní studentská 
organizace AIESEC.  
V rámci tohoto projektu přijeli v týdnu od 16. 9. – 20. 9. 2019 do naší školy čtyři zahraniční studenti – Mariam 
Jachvadze z Gruzie, Dmitrii Milokhin Ruska, Ramita Chinniomphanich Thajska a Saiyam Kinra z Indie. Naši žáci 
tak v průběhu celého týdne měli možnost blíže poznávat tradice, zvyky a situaci v jiných zemích. Zároveň se 
také zdokonalovala jejich angličtina, protože celý projekt probíhal v anglickém jazyku. 
 

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. 

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, výzdobě schodiště, 
výměně dlažby a obkladu ve školní jídelně, výměně koberců, rozšíření telefonní sítě  (i o videotelefony do ŠD), 
proběhly plánované etapy standard konektivity (rozvody internetového kabelu, WIFI, server…), které jsou 
spolufinancovány s městysem Buchlovice a jsou součástí projektu vybudování odborné učebny fyziky, která 
byla dokončena  v létě 2019. Projekt zaštitoval zřizovatel – Městys Buchlovice v rámci výzvy 47 v projektu IROP.  

Letošní školní rok se vymyká všem dosud známým pravidlům. Z důvodu epidemie koronaviru COVID 19 byly 
všechny školy z rozhodnutí Vlády ČR na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví od 11. 3. 2020 uzavřeny. 

Až do konce školního roku probíhala výuka na dálku – tzv. distanční výuka. Žákům byly zadávány podklady pro 
samostudium prostřednictvím systému BAKALAR. Zároveň pedagogové využívali všech možností spojení s žáky, 
ať to byla videovýuka prostřednictvím programu JITSI Meet nebo Office 365 Teams, nahrávali vlastní videa a 
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prezentace, pracovalo přes Skype, Whatsapp, Messenger atd. Problémem byla nedostatečná vybavenost žáků 
v rodinách, přetíženost internetové sítě i častý nezájem žáků o domácí přípravu. 

Návrat žáků do školy byl částečně umožněn od 11. 5. 2020 žákům 9. tříd, aby byla zajištěna příprava 
k přijímacím zkouškám na střední školy. U nás této možnosti využilo 10 žáků. 

Od 25. 5. 2020 se mohli do školy vrátit žáci 1. stupně a to pouze v rámci pracovních skupin po 15 žácích. V naší 
škole byly otevřeny  čtyři pracovní skupiny. Vše se odehrávalo podle přísných hygienických nařízení a pokynu 
MZ a MŠMT a vlády. 

Školní rok byl z technických důvodů (práce na konektivitě) ukončen 26. 6. 2020 a na dny 29. 6. 2020 a 30. 6. 
2020 bylo vyhlášeno ředitelské  volno. 

2.3 Školní  družina 

 
Družina pracovala v tomto roce  -  v počtu 65 žáků 
                                                              počet oddělení: 3 

  v počtu 2 vychovatelky a 1 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: 
                                             St       šikovné ruce 
                                             Čt       keramický kroužek 
 
Cílenou výchovnou práci jsme se snažili vytvořit pro děti smysluplnou náplň jejich volného času a to 
prostřednictvím zajímavých činností a příjemně vyzdobených tříd ŠD výtvory a výrobky dětí. Snažili jsme se o 
různorodost činností, především zájmových. V odpočinkových činnostech docházelo spíše ke spontánním 
hrám dětí. Mezi nejčastější aktivity ve školní družině patřila výtvarná činnost zaměřená na různé techniky 
malování. Dále pracovní činnost, kde jsme využívali lepení, střihání a jiné práce s papírem. Ke sportovní 
činnosti děti využívaly tělocvičnu. Hlavně jsme se snažili trávit s dětmi co nejvíce času venku. K tomu nám 
sloužila zahrada a školní dvůr. Zde si děti hrály hry podle svého zájmu.  
Ve školním roce 2019-2020 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.  Naše družina 
se dobře připravila, proto si vykopala krásné 2. místo. Zábavný byl i jablíčkový a bramborový den, kdy si děti 
vyzkoušely různé pokrmy z brambor a jablek. V říjnu jsme uspořádali i Drakiádu. V listopadu jely 4 děti z naší 
družiny na výtvarnou soutěž do Tupes. Letošní téma bylo „ Můj kamarád z vesmíru“. Soutěž byla rozdělena do 
2 kategorií: 1 kategorie (1-2. třída) jsme obsadili 4. místo, ve 2 kategorii (3-4. třída už se dařilo lépe a 
vymalovali jsme si krásné 2. místo. Prosinec patří k Vánocům, proto jsme se celý měsíc věnovali vánočním 
zvykům. Nechybělo ani posezení u stromečku s rozbalováním dárků. V únoru jsme byli pozváni do Boršic na 
turnaj ve vybíjené mezi družinami. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 družin. Po velmi vyrovnaném zápase jsme 
se umístili na pěkném 2. místě.  
Od 11. března byla družina uzavřena z důvodu prevence před nákazou koronavirem. S některými dětmi jsme 
se opět sešli ve škole 25. května. Děti byly rozděleny do 2. skupin s odpoledním provozem. V počtu 21 žáků.  
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O všech akcích jsme informovali 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 63 žáků, někteří navštěvovali dva a více kroužků.  
 

  
Školní klub 

1 Malá cukrářka 

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 

7 Pohybovky 

8 Kroužek angličtiny pro 1. třídu 

9 Břišní tance 

10 
pěvecký sbor 

Pěvecký sbor 

 

 Kroužky v rámci školní družiny 

1 Šikovné ruce 

2 Keramika 

 

 Kroužek z projektu 

1 Třetí hodina tělocviku 

 Kroužky ve spolupráci s jinými subjekty 

1 Technický kroužek 

2 Malí včelaříci 

3  Deskové hry – Šablony II 
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Jako partneři spolupracujeme i s dalšími subjekty.  

Je to např.  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 2019/2020 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 jídelny 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 téměř 55 strávníků, z toho  bez rozvozu se počet 
pohybuje do 10 strávníků. 
  
  
  

3 Personální zabezpečení činnosti školy 
 

3.1  Zaměstnanci školy ve školním roce k 30. 6. 2020 

 

počet 

zaměstnanců 

celkem 

základní škola 

pedagogové 

mateřská 

škola 

pedagogové 

školní družina 
školní 

 jídelna 

správní 

zaměstnanci 

čerpání 

mateřské 

dovolené  

osobní asistent 

asistent ped.  

školní asistent 

42 

 

15 

 

5 

 

3 

 

6 

 

5 

 

6 

 

0 

2 

0 

 

 

 

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   Předškolní a mimoškolní pedagogika ano 

4 učitel/ka Mgr. Učitelství pro základní školy ano 

5 učitel/ka Mgr. 
Učitelství biologie, učitelství chemie pro střední školy a Anglický 
jazyk pro základní školy ano 

6 učitelka MŠ   Předškolní a mimoškolní pedagogika ano 
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7 učitel/ka Bc. 
Specializace v pedagogice - Sociální pedagogika                                       
(studující) ne  

8 učitel/ka  Mgr. Učitelství pro 1. stupeň, Speciální pedagogika ano 

9 učitel/ka Ing. Rozšiřující studium českého jazyka pro 2. stupeň ano 

10 AP  Studium pro asistenty pedagoga ano 

11 učitel/ka Mgr. Vojenská akademie, učitelství němčiny ano 

12 učitel/ka Mgr. Učitelství přírodoposu, speciální pedagogiky, angličtiny pro 2. stupeň ano 

13 učitel/ka Mgr. Učitelství hudební výchovy pro střední školy ano 

14 učitel/ka MŠ Bc. Specializace v pedagogice- Učitelství pro MŠ ano 

15 učitel/ka Mgr. Učitelství pro 1.stupeň základní školy ano 

16 vychovatel/ka   Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku ano 

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

18 učitel/ka Mgr. Speciální pedagogika, speciálně pedagogická andragogika ano 

19 učitel/ka Mgr. Učitelství pro 1. – 5. ročník ZDŠ ano 

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

21 učitel/ka Bc. Učitelství na mateřských školách ano 

22 učitelka MŠ Bc. Speciální pedagogika -vychovatelství ano 

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

24 AP  Studium pro asistenty pedagoga 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 Místo konání počet 

Financování regionálního školství webinář 1 

K aktuálním legislativním a organizačním problémům v 
regionálním školství 

webinář 1 

MŠ a ZŠ - legislativní změny v souvislosti s COVID 19   webinář 1 

Tvorba klimatu ve škole  Zlín 2 

Změny v právních předpisech v průběhu roku v praxi škol a 
školských zařízení  

Zlín 2 

Reforma financování regionálního školství  Uherské Hradiště 1 

Školení pracovníků MS Office -Teams  Buchlovice všichni 

Setkání učitelů ZŠ-Pedagogický kabinet biologie  Vsetín 1 

Setkání učitelů ZŠ- Pedagogický kabinet přírodopisu  Rokytnice 1 

Centrum kolegiální podpory  Uherské Hradiště 1 

FKSP pro školy-novela vyhlášky webinář 2 

Školení: Jak motivovat nemotivované Uherské Hradiště 1 

Hry v hodinách matematiky webinář 1 

Algebraické dlaždice jako cesta pochopení 
Úprav algebraických výrazů 

webinář 1 

Hlasovaní a online aplikace ve výuce matematiky webinář 1 

Diferenciace a individualizace ve výuce matematiky webinář 1 

Základní principy genetického konstruktivismu/tj. Hejného 
metody/ 

webinář 1 

Specifické poruchy učení a výuka matematiky na základní 
škole 

webinář 1 

Bakaláři webinář 1 

Školení pro realizaci celoročního preventivního programu 
sociálně-emocionálního učení Druhý krok 

Zlín 1 

Konference Křižovatky ADHD Zlín 1 

Seminář Práce se třídou Zlín 1 

Seminář Práce s tělem u dětských klientů 
Intervizní setkání školních psychologů 

Zlín 1 

Dlouhodobě je v komplexním výcviku v terapii a 
poradenství zaměřeném na řešení Solution focus 

Zlín 1 

Letní škola Občankářů 2019  Praha 1 

Pojetí AP od 1.1.2020 a jejich financování webinář 1 

Poruchy autistického spektra webinář 1 

ADHD netradičně webinář 1 

Podpora žáků s PAS webinář 1 

AP jako podpora pedagoga aneb AP ve světě mýtů a pravd 
v prostředí ZŠ 

webinář 1 

Jak dnes poskytnout PO? webinář 1 

Vzdělávací program: Třída plná pohody II      

Skryté kurikulikulum aneb webinář 1 
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 co škola neučí,  apřesto nikdy nezapomeneme 

Setkání VP  Uherské hradiště 1 

Seminář Kariérového poradenství   

Konference XIII. Ročník Krajské konference k primární 
prevenci rizikového chování 

Zlín 1 

Seminář: Líný učitel ve výuce  Kyjov 1 

Úspěšná komunikace s rodiči Uh.Hradiště 1 

Předčtenářská gramotnost Zlín 1 

Neukázněné dítě v před. věku Zlín 1 

Inkluze Zlín 1 

Aby se start podařil Uh.Hradiště 1 
 

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 
 

Konverzace v anglickém jazyce 

Dějepisný seminář   

Základy ekonomiky 

Sportovní hry            

 

5.1.2 Nepovinné předměty 
Náboženství 

 

 

5.2 Nově zapsaní a zařazení žáci pro 1. třídu školního roku 220/2021 

počet dětí, 

které dovršily 6 

let k 31. 8. 2019 

Počet žádostí o 

odklad 

Nastoupilo do  

1. třídy 2019/20 

počet dětí, které 

dovršily 6 let 

k 31. 8. 2020 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupí do  

1. třídy 

2020/21 

 

26 

 

4 

 

16 

 

24 

 

3 

 

20 

 

K 1. 9. 2019 přestup k nám na školu: 4 žáci   

       1 ze ZŠ Boršice 

       1 ze zahraniční školy 
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Odchod žáků k 31. 8. 2019    2 na ZŠ Čtyřlístek 

       1 na Gymnázium Uherské Hradiště z 5. tř. 

       1 na ZŠ Unesco Uherské Hradiště 

       

 

Přestup v průběhu školního roku    1 ze ZŠ Malenovice   
 

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

Ročník Počet žáků 

celkem 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo  Hodnoceno 

slovně 

1. 16 16 0 0 0 

2. 19 19 0 0 0 

3. 16 15 1 0 0 

4. 18 18 0 0 0 

5. 18 16 2 0 0 

      

Celkem 1. stupeň 87 84 3 0 0 

6. 23 18 5 0 0 

7. 20 13 7 0 0 

8. 22 6 16 0 0 

9. 13 4 9 0 0 

Celkem 2. stupeň 78 41 37 0  

 
5.1 Výchovná opatření 

SNÍŽENÝ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ Počet   % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 0 0 

3 – neuspokojivé 0 0 

 

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  
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6.1 Školní poradenské pracoviště 

Na naší škole ve školním roce 2019/2020 se podle Školského zákona 561/2004 Sb. vzdělávalo 11 žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami podle doporučení poradenských zařízení.   
S převažujícím stupněm I: 2 žáci, stupněm II: 4 žáci a stupněm III: 5 žáků.  
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.  
  
 Podpora pedagogické práce a současně posílení vzdělávání žáků 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.  
Předmět: Speciálně pedagogická péče, školní rok: 2019/2020  
Účelem tohoto podpůrného opatření je podpora žáků, kteří z důvodů svých speciálních vzdělávacích potřeb 
(SVP) nemohou dosahovat srovnatelných výsledků ve vzdělávání. Cílem předmětu speciálně pedagogické péče 
je zajistit kompenzaci obtíží žáka, přispět ke kvalitnímu vzdělání žáka s přihlédnutím k jeho specifickým 
potřebám.  
Předmět je poskytován již od 2. stupně podpůrných opatření.  
 V tomto školním roce určen předmět speciálně pedagogické péče pro dvě žákyně.  
V období distanční výuky probíhalo poskytování podpůrných opatření v předmětu speciálně pedagogické péče 
formou on-line konzultací, přes Skype, popřípadě WhatsApp s žákyněmi i jejich rodiči. Výuka byla zaměřena 
především na správné čtení (délkování, tvrdé a měkké slabiky, intonaci) a reprodukci textu a pochopení 
instrukcí zadání (například u jednoduchých slovních úloh v matematice).   
Předmět: Pedagogická intervence  
Jedná se o druh intervence, která přispívá ke zlepšení aktuálních problémů žáka (dříve označovaná jako 
„náprava“), zaměřené například na rozvoj grafomotorických dovedností žáka, na podporu při reedukaci 
specifických poruch učení. Předmět je směřován k rozvoji percepčně-motorických funkcí, rozvoji jazykových 
kompetencí a komunikačních dovedností, k rozvoji prostorové orientace a orientaci v čase, pozornosti, paměti 
atd.  
V tomto školním roce určen předmět pedagogické intervence pro dva žáky.  
Děti se specifickými poruchami učení a chování dle doporučení poradenského zařízení navštěvovaly reedukační 
péči se speciální pedagožkou a pedagogickou intervenci s vyučujícími českého jazyka a matematiky. 
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 V letošním školním roce se na naší škole vzdělává žákyně vietnamské národnosti s velmi špatnou znalostí 
českého jazyka. Z těchto důvodů měla upravený obsah vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura a výuku 
češtiny posílenou o tři vyučovací hodiny týdně.   
  
Ve školním roce 2019/2020 pracovali na škole dva asistenti pedagoga na doporučení SPC nebo PPP.   
V letošním školním roce jsme díky projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech 
žáků mohli pokračovat v realizaci funkce 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.  
 
Činnost školního psychologa 
 
Ve školním roce 2019/2020 měla naše škola k dispozici spolupráci se školní psycholožkou v pravidelném režimu 
3 dny v týdnu. Náplní její práce byla zejména spolupráce s žáky, jejich rodiči a podpora a spolupráce s pedagogy. 
Školní psycholožka v průběhu celého školního roku vstupovala do každé třídy za účelem vzájemného seznámení 
se s žáky, zejména na začátku školního roku se stmelovacími aktivitami v duchu hesla “Jsme na jedné lodi”. V 
tomto období se děti vidí po prázdninách a někteří k sobě potřebují znovu najít cestu, protože jejich osobnosti 
se mohly přes období prázdnin pozměnit, vyvinout dále, posunuje se ohnisko zájmů, mění se záliby, preference, 
kamarádství apod. Tyto všechny okolnosti si potřebuje zmapovat jak celá třída, tak i třídní učitel. Lze 
předpokládat, že tam, kde je příjemné, bezpečné a harmonické pracovní prostředí pro děti i pedagogy, tam je 
prostor pro růst, rozvoj a pokrok. Proto školní psycholožka sv některými kolektivy společně pracovala na obnově 
nebo znovunastavení pravidel chování mezi sebou ve třídě tak, aby se všichni cítili bezpečně a příjemně. 
Základem navázání každého zdravého vztahu je vzájemná důvěra, mohou se děti na školní psycholožkou 
kdykoliv obrátit. Tohoto někteří využívaly v průběhu školního roku, kdy na vlastní žádost (avšak vždy se 
souhlasem rodičů) nebo na žádost svých rodičů za školní psycholožkou docházely i dlouhodobě v průběhu roku 
a pracovaly na svém ”společném projektu”. Řešily svá trápení, zlepšovaly formou tréninku některé své 
dovednosti a schopnosti, pracovaly na sobě nebo jen sdílely své nápady, obavy, ale i úspěchy.  
V letošním školním roce školní psycholožka se souhlasem třídních učitelek nastartovala ve 3. a 4. třídě svými 
pravidelnými vstupy celoroční preventivní program “Druhý krok” zaměřený na rozvoj sociálně-emocionálního 
učení, který učí děti být empatickými, vcítit se do situace druhého, dobře komunikovat s ostatními, řešit 
konflikty, neubližovat druhým a zvládat agresi a hněv. Vzhledem ke “koronavirové” situaci nebylo možné 
program dokončit. Pokračování bude probíhat v následujícím školním roce. 
Školní psycholožka se zaměřila i na podporu a pomoc žákům 9. ročníku v otázce volby povolání. 
V rámci Kariérového poradenství na škole funguje úzká spolupráce výchovné poradkyně (mapuje především 
aktuální situaci středních škol a odborných učilišť, informuje o novinkách v oblasti přijímacího a odvolacího 
řízení, pomáhá při vyplňování přihlášek a zápisových lístků) a školní psycholožky (mapuje osobnostní 
předpoklady žáka, strukturu nadání aj. S využitím psychologického testování). Testování ohledně správného 
výběru školy využilo celkem 12 žáků 9. ročníku. 
V době uzavření školy z důvodu koronaviru až do konce školního roku dostali žáci 7. a 8. ročníku možnost získat 
přístup do aplikace on-line kariérového poradenství Salmondo, kde si mohli vyzkoušet testování a získané 
výsledky bylo možné sdílet se školní psycholožkou a individuálně konzultovat. 
Na konci školního roku bylo klasické testování v rámci kariérového poradenství nabídnuto také žákům 8. 
ročníku. 
 
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, 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. 

 Lesy ČR 

Programy pro vybrané třídy s letos z důvodu uzavření škol nekonaly. 

Realizované projekty a programy primární prevence: 

mateřská škola: 

Průběžně se v rámci měsíčních plánů zaměřují na témata – bezpečnost, hygiena, kamarádské vztahy, 
dopravní výchova, spolupráce 

Z důvodu uzavření MŠ se uskutečnily pouze tyto speciální akce: 
o Výchovný pořad O hygieně 
o Projekt Řemesla 
o Návštěva Domova pro seniory 

 

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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základní škola: 

Celoroční projekt – Jsme na jedné lodi 

Další akce: 

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

 Program Edison 
Návštěva zahraničních studentů, 2. stupeň  

 Vzdělávací program – „Osvětim, svědomí lidstva“ 
Zájezd do Osvětimi pro žáky 8. a 9. tříd 

 Kraje pro bezpečný internet 
Preventivní program pro žáky 5. a 6. třídy 

 Vztahy a komunikace ve třídě  
Preventivní program pro žáky 5. až 9. tříd 

 Den Laskavosti 
Celá základní škola 

 „Druhý krok“ 
Preventivní program zajišťovaný školí psycholožkou 

 „Cesta chlapce“ 
Preventivní program pro chlapce 7. a 8. třídy 

 Program Recyklohraní,  aneb Ukliďme svět 

 Dopravní výchova - Dopravní hřiště – 4. třída 

Dny věnované primární prevenci: 

Den laskavosti 
Den památky obětem holocaustu 
 

7 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 

Den v přírodě všichni 

Divadélko v MŠ MŠ 

Výukový program voda 3. tř. 

Divadélko v MŠ – Kašpárek MŠ 

Preventivní program Druhý krok – projekt šk. psychologa Ve 

ŘÍJEN 
Vystoupení dětí MŠ na farmářském jarmarku MŠ 

 
Turnaj ŠD ve fotbale Mikul, Mls 

Podzimní tvoření v MŠ MŠ 
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Scénické čtení – Pierrot 1. st. 

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

Přírodovědný klokan 1. st. 

Atletická olympiáda 1. st. 

Pohádka v MŠ – O hygieně MŠ 

Loutkové divadlo v MŠ MŠ 

Projektové odpoledne 1. st. 

Preventivní program – vazby vetrřídním kolektivu 2. st. 

Drakiáda ŠD 

Exkurze do Osvětimi 8. tř. 

LISTOPAD 
Sběr použitých baterií a drobného elektra všichni 

 
TRIPARTITY všichni 

Hodová slavnost MŠ 

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

Výtvarná soutěž ŠD 

Divadélko v MŠ MŠ 

Návštěva rodičů ze Zlechova Mik 

Příběhy bezpráví 9. tř. 

Exkurze – volba povolání Šm 

Dějepisná olympiáda – školní kolo 2. st. 

Exkurze do sadu MŠ 

Dějepisná exkurze – Vídeň Šm, Chm 

ČEPS CUP – florbal 1. st. Sch 

TRIPARTITY  

PROSINEC 
Vánoční jarmark a rozsvěcování vánočního stromu všichni 

 
TRIPARTITY  

Setkání na palubě a rozsvěcování školního tromečku všichni 

ZÁŽITKOVÝ DEN -  SPŠPPO 9. tř. 

Mikulášská obchůzka 9. tř., Du 

Preventivní program Druhý krok – projekt šk. psychologa Ve 

Vánoční dílny SR 

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

Projekt KAMION 6. tř. 
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Parkurový seminář - ukázková  hodina TV  všichni 

Třídní besídky všichni 

Vánoční koncert na Velehradě, návštěva katakomb všichni 

Návštěva páťáků ze Zlechova – projektový den 5. tř, Ja 

Koledování v Domově pro seniory MŠ 

Projekt KAMION 7. tř. 

LEDEN 
Projekt EU - CKP - pracovky 7. tř., Šm 

 
Projekt KAMION 4., 7. a 9. tř. 

Okresní kolo dějepisné olympiády Šm 

Geologická olympiáda – školní kolo 2. st. 

Projekt ŘEMESLA MŠ 

Divadélko v MŠ MŠ 

Exkurze na policii ČR – volba povolání Šm 

Preventivní program Druhý krok – projekt šk. psychologa Ve 

Zeměpisná olympiáda – školní kolo Du 

Pythagoriáda 8. tř. 

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

Vydávání vysvědčení  

ÚNOR 
Hudební pořad v MŠ MŠ 

 
Školní ples všichni 

Preventivní program Druhý krok – projekt šk. psychologa Ve 

Projekt EU - CKP - pracovky 7. tř, Šm 

Okresní kolo biologické olympiády Du 

Okresní kolo zeměpisné olympiády Du 

Okresní kolo geologické olympiády Du 

Exkurze do LION CARS – volba povolání Šm 

Návštěva předškoláků v 1. tř a ŠD MŠ, Mik, Va, ŠD 

Lyžařský výcvik Sch, Du, Ml 

Maškarní karneval a kouzelník v MŠ MŠ 

Turnaj ve vybíjené ŠD 

BŘEZEN 
Exkurze do místní knihovny 2. tř. 

 
UZAVŘENÍ ŠKOLY Z ROZHODNUTÍ MZ A VLÁDY ČR  

UZAVŘENÍ MŠ  
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DUBEN 
  

KVĚTEN 
  

 
Příprava žáků na přijímací zkoušky na střední školy  

Skupinová výuka na 1. st., zahájení omezeného provozu MŠ   

ČERVEN Schůzka s rodiči předškoláků CHrb, Mik 

 Zahradí slavnost v MŠ – pasování školáků MŠ 

Závěr školního roku, rozloučení s 9. tř.  všichni 

 
 
 
 
 

9 Soutěže a  olympiády 
 

Ročník: Soutěž: Termín: Garant: Výsledky: 

6. 
 

Zeměpisná olympiáda (kat. A) – 
školní kolo 

22. 1. 2020 Du 1. Plechová 
2. Paleček 
3. Jaroš  

Zeměpisná olympiáda (kat. A) – 
okresní kolo 

26. 2. 2020 Du 10. Plechová 
 

7. Zeměpisná olympiáda (kat. B) – 
školní kolo 

22. 1. 2020 Du 1. Krystýnek 
2. Černá 
3. Valenta 

Zeměpisná olympiáda (kat. B) – 
okresní kolo 

26. 2. 2020 Du 4. Krystýnek 
 

6. + 7. 
 

Biologická olympiáda (kat. D) - školní 
kolo 

5. 2. 2020 Du 1. Sobotková (7.) 
2. Krystýnek (7.) 
3. Plechová (6.) 

Biologická olympiáda (kat. D) - 
okresní kolo 

21. 4. 2020 - neproběhlo kvůli 
epidemiologické situaci 
7. 6. 2020 - proběhlo formou online testu, 
naši žáci se nezapojili 

8. + 9. Zeměpisná olympiáda (kat. C) – 
školní kolo 

22. 1. 2020 Du 1. Frantová 
2. Martinák 
3. Večeřa 

Zeměpisná olympiáda (kat. C) – 
okresní kolo 

26. 1. 2020 Du 19. Frantová 
 

Biologická olympiáda (kat. C) - školní 
kolo 

5. 2. 2020 Du 1. Večeřová 
2. Černá 

Biologická olympiáda (kat. C) - 
okresní kolo 

8. 4. 2020 - neproběhlo kvůli 
epidemiologické situaci 



Základní škola a Mateřská škola Buchlovice                  VÝROČNÍ ZPRÁVA    o  činnosti za školní rok  2019/2020 Stránka 26 
 

7. 6. 2020 - proběhlo formou online testu, 
naši žáci se nezapojili 

9. Geologická olympiáda – školní kolo 7. 1. 2020 Du 1. Krchňavý 
2. Fornůsek 
3. Houdková 

Geologická olympiáda – okresní kolo 28. 1.2020 Du 1. Houdková 
2. Krchňavý 

Geologická olympiáda – krajské kolo 3. 4. 2020 - 
neproběhlo 
15. 4. 2020 
- proběhlo 
formou 
online testu 

Du 7. Krchňavý 
Houdková (bez 
umístění) 

6. - 9.  Mezinárodní soutěž YPEF místní kola neproběhla kvůli 
epidemiologické situaci (Du) 

6. - 9.  Přírodovědná soutěž Zlatý list místní kola neproběhla kvůli 
epidemiologické situaci (Du) 

6. Pythagoriáda - školní kolo 24. 1. 2020 Ja 1. Kučíková 
2. Vrážel 
3. Jaroš 

7.  Pythagoriáda - školní kolo 
 

24. 1. 2020 
 

Ja 1. Krystýnek 
2. Hrušková 
3. Kraus a Buchtík 

8. Pythagoriáda 24. 1. 2020 Brá 1. Karas 
2. Dvouletá 
3. Večeřa 

 Pythagoriáda - okresní kolo neproběhlo kvůli epidemiologické situaci 
 

 Matematický klokan - neproběhl kvůli epidemiologické situaci 

8. Matematická olympiáda září - 
prosinec 

Brá Nikdo neodevzdal 

9. Matematická olympiáda září - leden Brá Nikdo neodevzdal 

6. Krajská matematická soutěž třídních 
kolektivů 

11. 2. 2020 Ja 5. místo 

9. Krajská matematická soutěž třídních 
kolektivů 

11. 2. 2020 Brá 9. místo 

9. Chemická olympiáda (kat. D) – 
praktické kolo 

14. 1. 2020 Brá 1. Houdková 
2. Valentová 
3. Beran 9. Chemická olympiáda (kat. D) – test 

školního kola 
10. 2. 2020 Brá 

9. Chemická olympiáda (kat. D) – 
okresní kolo 

postoupily Klára Houdková a Viktorie 
Valentová, ale soutěže se nezúčastnily kvůli 
nemoci 

9. Chemie objektivem únor 2020 Brá zúčastnily se Klára 
Houdková, Viktorie 
Valentová a Ester 
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Frantová, výsledky 
nebyly vyhlášeny 

6. – 9.  Školní kolo olympiády z anglického 
jazyka 

7. 1. – 10.1 
2020 

Jak Písemná část pro 
celý 2. stupeň 

6. – 7. Školní kolo olympiády z anglického 
jazyka – ústní část 

7. 1. – 10.1 
2020 

Jak 1. Hrušková 
2. Paděrová 
3. Černá 

Krystýnek 
Buchtík 

8. – 9. Školní kolo olympiády z anglického 
jazyka – ústní část 

7. 1. – 10.1 
2020 

Jak 1. Zálešáková 
2. Krchňavý 
3. Bartoňová 

Natale 
Zvláštní ocenění: 
Fornůsek 

6. – 9.  Okresní kolo olympiády z anglického 
jazyka 

ledden Jak Hrušková 
Zálešáková 

8. – 9. Dějepisná olmpiáda – školní kolo listopad Šm 1. Valentová 
2. Andrýsková 
3. Kropáč 
4. Frantová 
5. Houdková 

8. – 9. Dějepisná olympiáda – okresní kolo 15. 1. 2020 Šm Reprezentovala: 
Valentová  

8. – 9.  Lidice pro 21. století 21. 2. 2020 Šm Večeřová 
Černá 
Šalplachtová – 
postup do 2. kola 

6. – 9.  Futsal o pohár ředitele školy Boršice 2. 10. 2019 Sch 4. místo 

1. – 5.  Velehradský čtyřboj 17. 10. 
2020 

Sch Kučíková 
Mlsová 
Kučík 
Tomešek 

6. – 9.  Florbal Buchlovice 27. 11. 
2020 

Sch 4. a 6. místo 

1. – 5.  ČEPS CUP – florbal 28. 11. 
2019 

Sch účast 

1. – 5.  Předvánoční florbalový turnaj 10. 12. 
2019 

Sch účast 

3. – 9.  StayHero 13. 12. 
2019 

Sch Parkour – ukázková 
hodina 

9. Bezpečnost v online světě Duben 2020 Naď Valentová 
Večeřová 
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10 Žákovský parlament 
 
I ve školním roce 2019 - 2020 pokračovali členové Žákovského parlamentu ve své práci. Zvolení zástupci tříd 
vytvořili předběžný plán akcí a soutěží, které chtěli během roku realizovat.. Mnohé akce bohužel vlivem 
okolností – uzavření školy - 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. Členové ŽP se aktivně zapojili do akce spolku rodičů a pomohli 
zorganizovat úspěšné Vánoční dílničky (U Páva). 
 
Žákovský parlament se podílel na výzdobě škole a osvětové činnosti školy. 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 2019/2020 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. V září si každá třída zvolila svou třídní ekologickou 
hlídku, která dohlížela na správnost třídění spolužáků. Hlavní kontrolu pak prováděla „školní ekohlídka“ 
(Emma Bečáková a Ester Frantová - 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.  
Tento školní rok proběhly tyto mimořádné sběrové akce: 
MIMOŘÁDNÝ SBĚR BATERIÍ (5. 11. 2019)  

 celkem nasbíráno 160 kg baterií 

 výsledky mezitřídní soutěže: 
1. 8. třída 
2. 3. třída 
3. 5. třída 

MIMOŘÁDNÝ SBĚR DROBNÉHO ELEKTRA (6. 11. 2019)  

 celkem nasbírány 4 velké sběrné nádoby (117 kg) 

 výsledky mezitřídní soutěže: 
4. 5. třída 
5. 9. třída 
6. 8. třída 

MIMOŘÁDNÝ SBĚR MOBILNÍCH TELEFONŮ (6. 11. 2019) 

  celkem nasbíráno 47 telefonů 

 výsledky mezitřídní soutěže: 
 

1. 5. třída 
2. 9. třída 
3. 3. třída 

Výsledky sběrových akcí ekohlídka vyhlásila 12. listopadu na společném setkání žáků celé školy - na palubě - a 
nejúspěšnější třídy odměnila.  
Všechny nasbírané předměty  byly odeslány v rámci programu RECYKLOHRANÍ do další soutěže a poté by 
měla proběhnout jejich recyklace. Takže materiál z nich získaný se může využít na výrobu nových výrobků.  
Vzhledem k tomu, že firma Sběrné suroviny UH, s.r.o. v říjnu oznámila, že ruší do odvolání veškeré svozy 
papíru a ostatních druhů materiálu ze škol, byl letos celoškolní sběr papíru mimořádně zrušen. 
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V rámci celostátního programu RECYKLOHRANÍ, ANEB UKLIĎME SI SVĚT, jsme kromě mimořádných sběrů 
sbírali vysloužilé baterie a drobný elektroodpad také celoročně včetně použitých inkoustových cartridgí a 
laserových tonerů z tiskáren. Ve školním roce 2019/2020 jsme odevzdali celkem 164 kg baterií, 167 kg 
elektrozařízení, 47 ks mobilních telefonů, 1 sběrný box tonerů a cartridgí. Dále jsme v rámci programu plnili 
zadané úkoly, týkající se třídění a recyklace odpadu. Na plnění zadaných úkolů „Recyklační zpravodaj “, 
„Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ a „Recyklační zlepšováky“ se letos podíleli žáci 9. ročníku. Za odevzdaný odpad 
a splněné úkoly jsme získali celkem 2 127 bodů, které byly přičteny na naše bodové konto. Za 5 807 bodů byly 
v červnu zakoupeny z katalogu odměn společenské hry, výtvarné a kancelářské potřeby, které budou 
využívány v hodinách výtvarné výchovy a ve volném čase o přestávkách. K 16. červnu 2020 jsme naše bodové 
konto vyčerpali, protože od příštího školního roku bude odměňování prostřednictvím bodového systému a 
katalogu odměn zrušeno. Na kolektivní systémy, které financují program, bohužel tvrdě dopadají ekonomické 
důsledky koronavirové krize.  
Celoročně byla aktualizována informační nástěnka o našich aktivitách v programu RECYKLOHRANÍ, ANEB 
UKLIĎME SI SVĚT. 

Naše škola navázala také spolupráci s několika institucemi, zabývajícími se EVVO. Pracovnice centra 
ekologické výchovy Žabka (SVČ Klubko St. Město), navštívily naši školu s výukovými programy Voda – život 
v každé kapce, První pomoc a Co je zdravé. 

18. září absolvovali žáci 6. třídy výukový program Voda – život v každé kapce. Pracovnice CEV Žabka dětem 
objasnily odpovědi na otázky týkající se vody: Kdy na Zemi vznikla voda? Vzniká voda i dnes? Může se někam 
ztratit? Jakou podobu má? Máme dostatek pitné vody? Co všechno se s ní děje, než si ji doma pustíme 
z kohoutku? Jakými změnami musí projít, než ji vypustíme zpátky do řeky? Žáci si také založili svůj „vodní“ 
pokus. Po několik týdnů pozorovali a pečlivě zapisovali změny, které nastaly ve vodě z rybníku, v přefiltrované 
vodě a v chemicky čištěné vodě. Cílem programu bylo, aby si žáci uvědomili, že je voda opravdu vzácná a že i 
když se použitá voda čistí, již nikdy se do přírody nevrátí zcela čistá, a proto je třeba předcházet jejímu 
znečištění a plýtvání. 

Dne 29. ledna 2020 si žáci 3. třídy vyzkoušeli ve výukovém programu První pomoc, jak by byli schopni pomoci 
kamarádovi nebo i cizímu člověku v život ohrožující situaci. Dokázali by přivolat zdravotní pomoc? Dokázali 
by poskytnout masáž srdce? Vše si prakticky vyzkoušeli na figuríně a s novými poznatky získali i nový náhled 
na pečování o vlastní zdraví a na prevenci vlastních  úrazů. 

18. února absolvovali  žáci 2. třídy výukový program Co je zdravé. 

Vzhledem k mimořádné situaci, která nastala v březnu, další plánované výukové programy  a akce 
neproběhly: 

 výukový program Naučme se zachraňovat (4. třída – duben 2020)  

 výukový program Život na vesnici (2. třída – 20. 5. 2020) 

 pobytový program Voda v krajině (4. + 5. třída – 3 dny, 5/6 2020) 
Centrum Veronica Hostětín 

 Mezinárodní soutěž YPEF (únor/březen 2020) 

 Lesy ČR - celodenní programy pro 3. – 6. třídu (jaro 2020) 

 výuková exkurze pro 6. a 7. třídu (duben, květen 2020): ZOO Zlín - Lešná  

 vytáčení medu (jaro 2020) 

 přírodovědná soutěž Zlatý list  

 Den Země - sběr odpadků v okolí Buchlovic - II. stupeň  
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Každoročně se žáci naší školy účastní řady přírodovědných soutěží. 
V říjnu se žáci 8. a 9. třídy zapojili do soutěže Přírodovědný klokan. 
VÝSLEDKY SOUTĚŽE PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN - KATEGORIE KADET: 

1. Vojtěch Krchňavý 
2. Štěpánka Večeřová 
3. Klára Houdková 
4. Jan Večera 
5. Tereza Andrýsková 

Naše škola se také každoročně účastní Biologické olympiády a spolupodílí se na její organizaci. Letos proběhly 
tyto aktivity: 

 příprava talentovaných žáků pro účast ve školním a regionálních kolech Biologické olympiády (podzim 
2019 - jaro 2020) 

 organizace školního kola Biologické olympiády (5. února 2020) 

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY 2019/2020 
Kategorie C (8. + 9. tř.): 

1. Štěpánka Večeřová 

2. Libuše Černá       
Kategorie D (6. + 7. tř.): 

1. Tereza Sobotková 

2. Vojtěch Krystýnek 

3. Marie Plechová 
 

Bohužel v důsledku mimořádné koronavirové situace neproběhla plánovaná okresní kola Biologické 
olympiády. 7. června 2020 bylo možné v soutěži pokračovat prostřednictvím online testu. Naši žáci test 
neabsolvovali. 
Koordinátorka EVVO se letos zúčastnila DVPP v oblasti EVVO: 

 setkání učitelů ZŠ – Pedagogický kabinet Biologie/Přírodopis (16. 9. 2019, Vsetín, Rokytnice) 
Plánovaná jarní setkání učitelů byla opět z důvodu mimořádné situace zrušena. 
Celoročně (včetně prázdnin) se žáci 9. třídy starali 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 9. 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. Plánovaná výstavka jarních a letních bylin a dřevin 
z přírody našeho regionu letos nebyla vytvořena z výše zmiňovaných důvodů. 

 

 

12 Projekty 

12.1 Žadatelé projektové podpory 

Ve školním roce 2020/2021 jsme jako žadatelé v projektu ESF ukončili i formálně – účetně a 
administrativně - projekt v rámci „Šablony pro MŠ a ZŠ I.“ Pod názvem 
ŠABLONY_2017_BUCHLOVICE.  
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Tímto projektem byla podpořena činnost v mateřské a základní škole.  

Dále jsme zahájili navazující dvou letý projekt v rámci „Šablony pro MŠ a ZŠ II“ pod názvem 
Šablony II. – ZŠ a MŠ Buchlovice. Tento projekt si klade za cíl zkvalitnit výchovně vzdělávací činnost 
v mateřské a základní škole, ale také ve školní družině a školním klubu.  

Výše projektové podpory: 1 606 082,- Kč 

Projektová podpora je následující:  

 Mateřská škola 

- Práce chůvy v mateřské škole ve výši úvazku 0,1 na jeden měsíc po dobu dvou let 
- Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze v rozsahu min. 8 hodin 

Základní škola 

- Práce školního psychologa ve škole ne výši úvazku 0,5 po dobu dvou let 
- Další vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu minimálně 8 hodin ve vybraných 

oblastech pro 7 pedagogů 
- Zajištění profesního rozvoje pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku 
- Využití ICT ve vzdělávání – realizovaná výuka s ICT 

Školní družina 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků školní družiny v rozsahu 8 hodin v oblasti inkluze 
- Využití ICT ve vzdělávací činnosti ŠD 
- Klub pro účastníky školní družiny 
- 8 projektových dmů ve školní družině 
- 8 projektových dnů mimo školní družinu 

Školní klub 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků školního klubu v rozsahu minimálně 8 hodin ve 
vybraných oblastech  

- Nové metody ve vzdělávání 
- Využití ICT ve vzdělávání  
- Projektový den ve školním klubu  
- Projektový den mimo školní klub 

 
Zvýšení podmínek pro polytechnické vzdělávání v ZŠ Buchlovice 
 
Závěrem školního roku jsme se stali úspěšnými žadateli v podporované aktivitě Zlínského kraje 
spadající pod program: Vybavení dílen v základních školách neinvestičního charakteru. Samotná 
realizace proběhne v průběhu následujícího školního roku.  
 
Rozpočet projektu: 120 000,- Kč; Výše dotace: 84 000,- Kč. 
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12.2 Jako partneři projektů ESF   

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 a trval 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 

Celoroční projekt JSME NA JEDNÉ LODI  

Tento projekt jsme zahájili v roce 25018/2019. Jeho cílem je jednotné působení školy, utváření dobrých vztahů 
mezi žáky 1. a 2. stupně, vzájemná pomoc starších mladším, vzájemná důvěra žáků, rodičů, učitelů, správních 
zaměstnanců, uvědomění si vazby školy na obec Buchlovice. 

Žáci si na svých palubách utvářeli pravidla chování, vyráběli si svou vlajku, znak či pokřik. Vybrali jsme si 
společnou hymnu, kterou si zpíváme na svých „Setkáních na palubě“. Tato setkání se konají pravidelně 1 x za 
měsíc, kde si vždy připomeneme, co minulý měsíc proběhlo, oceníme dobré výsledky, popřípadě se vyjádříme 
k nepříjemným situacím, které je vhodné řešit veřejně. Dále si řekneme, co nás čeká příští měsíc, odměníme 
děti, které slaví v daném období narozeniny. 
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V letošním školním roce jsme přidali  další část nazvanou „Patroni tříd“, kdy si  žáci vybírali osobnosti související 
s Buchlovicemi a okolím  a na palubě různou formou seznamovali spolužáky s jejich životem a významem pro 
region. První školní týden se celý zaměřil na projektovou činnost, kdy žáci  

Nedílnou součástí je už samozřejmé Slavnostní přivítání prváčků a Rozloučení s žáky deváté třídy, které se koná 
v prostorách zámku a vždy za účasti zástupců městyse. Ti jsou zváni i na další akce školy, např. do komise  při 
Absolventských pracích. Letos se bohužel z důvodu  uzavření škol ne konaly. 

Součástí spolupráce s rodiči jsou již pravidelné TRIPARTITY, kde se učitel, rodič a žák setkávají při hodnocení 
práce žáka a vyhledávají vhodné cesty zlepšení školních výsledků žáků, vylepšování vztahů. 

Další projekty: 

mateřská škola: 
 měsíční projekty dle plánů práce 
základní škola: 
Třídíme odpad, žijeme zdravě 
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. Tuto učebnu jsme začali ve školním roce 2019/2020 využívat. 

Poslední částí tohoto projektu bylo zajištění konektivity, které probíhalo  v období červen – srpen 2020. 
Převzetím této části projektu bude celý projekt ukončen. 

13 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla žádná inspekční činnost ČŠI na naší škole. Proběhla pouze šetření ČŠI 

ohledně distanční výuky v době pandemie koronaviru, které probíhalo na všech ZŠ a MŠ v krajích a jehož 

výsledky byly zveřejněny na stránkách MŠMT. 

 

14 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019 
 

14.1  Rozbor hospodaření za rok 2019 
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Celkové příjmy 23 339 710,73   

Dotace ze SR - celkem 17 657 860,00   

z toho:     

- UZ 33353 (provoz) 17 271 813,00 z toho: 

- na platy   12 449 435,00 

- OPPP   83 000,00 

-ONIV (vč. náhrad nemoc)   264 078,00 

- příděl FKSP   4 224 286,00 

- odvody (zdravotní a sociální poj.)    251 014,00 

- UZ 33076 (mezikrajové rozdíly) 341 877,00 z toho: 

- na platy   251 380,00 

- příděl FKSP   5 028,00 

- odvody (zdravotní a sociální poj.)    85 469,00 

- UZ 33070 (podpora výuky plavání 
žáků) 50 040,00   

vratka plavání -5 870,00   

Příjmy od zřizovatele 2 650 000,00 z toho: 

- pro ZŠ   2 360 000,00 

- pro MŠ   290 000,00 

      

Vlastní zdroje 1 767 214,38 z toho: 

- různé příjmy   11 875,38 

- přefakturace energie Likus   5 231,00 

- školné MŠ   166 500,00 

- strava žáci a zaměstnanci   1 214 011,00 

- školní družina a školní klub   106 070,00 

- sponzorské dary   60 000,00 

- čerpání rezervního fondu MŠ     

- čerpání rezervního fondu ZŠ   203 527,00 

- čerpání fondu odměn ZŠ - ŠÚ     

Projekt  OPVK I. ( UZ 33063), celk. 
800.710,-    

čerpání   v r. 2017 je 189 
636,00 

- dotace Výzva I je dočerpána v r. 
2019   

čerpání   v r. 2018 je 621 
644,70 

do nákladů vstupuje jen čerpání r. 
2019 179 065,30 

čerpání v r. 2019 je 
179.065,30 

Projekt  OPVK II( UZ 33063), celk. 
1.606.082,-  

zbytek dotace je přesunut 
do rezervního fondu   

do nákladů vstupuje jen čerpání r. 
2019 316 346,00 

čerpání   v r. 2019 je 316 
346,- 

Hospodářská činnost 769 225,05 z toho: 

- cizí strávníci   668 402,00 

- ostatní příjmy (nájmy apod.)   100823,05 
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Celkové výdaje 23 339 710,73   

Dotace ze SR - celkem 17 657 860,00   

z toho:     

- UZ 33353 (provoz) 17 271 813,00 z toho: 

- na platy   12 449 435,00 

- OPPP   83 000,00 

-ONIV (vč. náhrad nemoc)   264 078,00 

- příděl FKSP   4 224 286,00 

- odvody (zdravotní a sociální poj.)    251 014,00 

- UZ 33076 (mezikrajové rozdíly) 341 877,00 z toho: 

- na platy   251 380,00 

- příděl FKSP   5 028,00 

- odvody (zdravotní a sociální poj.)    85 469,00 

- UZ 33070 (podpora výuky plavání 
žáků) 50 040,00   

vratka plavání -5 870,00   

- odvody (zdravotní a sociální poj.)      

      

Výdaje z dotace zřizovatele 2 623 908,35 z toho: 

- pro ZŠ   2 336 324,33 

- pro MŠ   287 584,02 

      

Hospodářský výsledek  HČ 
(převedeno do rezerv. F.) 56 072,40   

      

Vlastní zdroje 1 737 233,63 z toho: 

- různé výdaje   11 875,38 

- přefakturace energie Likus   5 231,00 

- školné MŠ   166 500,00 

- strava žáci a zaměstnanci   1 213 994,25 

- školní družina a školní klub   76 106,00 

- sponzorské dary   60 000,00 

- čerpání rezervního fondu ZŠ   203 527,00 

- čerpání fondu odměn ZŠ - ŠÚ     

      

Projekt  OPVK I. ( UZ 33063), celk. 
800.710,-    

čerpání   v r. 2017 je 189 
636,00 

- dotace Výzva I je dočerpána v r. 
2019   

čerpání   v r. 2018 je 621 
644,70 

do nákladů vstupuje jen čerpání r. 
2019 179 065,30 

čerpání v r. 2019 je 
179.065,30 

Projekt  OPVK II( UZ 33063), celk. 
1.606.082,-      
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do nákladů vstupuje jen čerpání r. 
2019 316 346,00 

čerpání   v r. 2019 je 316 
346,- 

      

Hospodářská činnost 658 030,89 z toho: 

- cizí strávníci   621 912,89 

- ostatní příjmy (nájmy apod.)   36 118,00 

Hospodářský výsledek HoČ (převedeno 
do f. odměn (40.000,-Kč) a rezervního 
fondu (71.194,16Kč)) 111 194,16   

 
 
Připojené přílohy: 
 
1. Rozvaha  - bilance 
2. Výkaz zisku a ztráty 
3. Příloha  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


