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Výroční zpráva o činnosti Základní školy Buchlovice
za škol. rok 2011/2012

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Naše škola se jmenuje Základní škola, Buchlovice, okres Uherské Hradiště
Zřizovatel školy je Obec Buchlovice, Náměstí 800, 687 08 Buchlovice.
Škola má právní subjektivitu od roku 1993, organizační složkou obce se stala 1. 1. 2003.
Ředitelkou školy byla do 31. 1. 2006 Mgr. Ludmila Cilečková.
Od 1. 2. 2006 se stal ředitelem školy Mgr. František Klvaňa. Statutárním zástupcem ředitele
školy je od 1. 2. 2006 Mgr. Alena Mikulíková.
Telefon školy je 572 595 292, mobil 737 311 337, e-mail : zsbuchlovice@zsbuchlovice.cz
Mluvčím školy je pí Mgr. Alena Mikulíková.
Škola byla zřízena jako právní subjekt dne 1. 1. 1993, do sítě byla zařazena 20.2.1996,
poslední aktualizace zařazení do sítě škol proběhla dne 26. 9. 2011
Identifikační číslo ředitelství v síti škol je 600 124 037.
Součástí školy je podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol školní družina o kapacitě 60žáků,
školní klub o kapacitě 90 žáků a školní jídelna základní školy s kapacitou 400 jídel.

Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2011/2012

I. stupeň
II. stupeň
Školní družina
Školní jídelna

Počet tříd/ Počet žáků
skupin

Počet žáků
na třídu/
skupinu

6
4
2
x

19,5
19,5
30
x

117
78
60
147

4

Přepočtený
počet ped.
pracovníků/
prac ŠJ
6,91
7,63
1,64
2,56

Počet žáků
na ped.
úvazek
16,95
10,22
36,58
x

Rada školy
Je zřízena na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání ke dni 1. 10. 2005.
Má 6 členů:
Předseda:
Členové:

Ing. Mgr. Dagmar Faltová
Ing. Michal Valenta
Petr Cileček
Mgr. Lenka Rašticová
Mgr. Alena Mikulíková
Bc. Vladimíra Janíková

Při škole pracuje Sdružení rodičů ZŠ Buchlovice, které pořádá každoročně řadu akcí
v areálu školy i mimo areál pro žáky školy a jejich rodiče. Pravidelně věnuje škole sponzorské
dary. V roce 2011/2012 věnovalo SR škole 60.000,- Kč a vycházejícím žákům zakoupilo
věcné dárky.
Viz: Přehled kulturních akcí pro žáky …

Vzdělávací program školy
Vzdělávací program
ŠVP pro základní
vzdělávání

školní rok 2011/2012
v ročnících
počet žáků
1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9 roč. 195

Povinně volitelné předměty
V rámci výuky byly organizovány tyto povinně volitelné předměty:
Předměty

Třída

Němčina
Základy administrativy
Dějepisný seminář
Přírodovědný seminář

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

Nepovinné předměty
Předmět

Třída

Náboženství
Logopedie
Dyslexie

I. - IX.
II.
III. – IV.

Počet žáků
62
7
4
5

Údaje o pracovních školy

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012
Počet fyzických osob
17

Interní pracovníci

Přepočtené úvazky
16,18

Pozn. Z 17 fyzických osob jsou dvě pracovnice školní družiny s přepočteným úvazkem 1,64.

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků = 88,2 %

Další údaje o pedagogických pracovnících

Pracovní zařazení, funkce

Úvazek

Kvalifikace aprobace

Roků pedag. praxe

PdF UP Olomouc Č-Hv
PdF-UP Olomouc, l.stupeň ZŠ
SpgŠ Kroměříž,PdF UP OlomoucSpec.ped. předškol. věku
PdF- UP Olomouc, Č-Hv
PdF- MU Brno, 1. st. ZŠ
Fil-přír.fak.- Sl. univ. OpavaČ-D-A
PF – MU Brno, Bi- Z
UTB Zlín-Fak. hum. studií- sociál.
pedagogika
CMTF -UP Olomouc D- Ov
FF-Ostravská univ. v Ostravě N-D
PdF- UP Olomouc, 1. st., spec.ped.
PF- UP Olomouc, M-Bi
PdF UP Olomouc Č-Hv
PdF-UP Olomouc , spec. ped.
PdF- Pardubice- 1. stupeň ZŠ
PdF UP Olomouc, 1.stupeň ZŠ
Vys.šk.TV a sportu Praha, TV

34
27
7

1.
2.
3.

Ředitel
Zástupce ředitele
Vychovatelka

1
1
0,84

4.
5.
6.
7.
8.

Vychovatelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka

0,80
1
0,91
1
1

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Učitelka
Učitelka
Učitel
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitel

1
0,68
1
0,95
1
1
1
1
1

0,5
1
11
12
9
5
8
27
1
34
29
17
6
0,5

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012
Interní pracovníci

Počet fyzických osob
8

6

Přepočtené úvazky
7,4

Další údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní
Pracovní zařazení, funkce
pracovníci poř.
číslo
1.
školník / topič
2.
uklízečka
3.
uklízečka
4.
vedoucí ŠJ / kuchařka
5.
vedoucí kuchařka
6.
kuchařka
7.
kuchařka/ uklízečka
8.
ekonomka

Úvazek

Stupeň vzdělání, obor

1
0,95
0,95
0,6 / 0,3
0.9
0,9
0,4/0,5
0,9

SOŠ vyučen
ZŠ
SOU vyučena
SOU vyučena
SOU vyučena
SOU vyučena
SOU vyučena
VŠZ Brno, obor ekonomický

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP) a ostatních pracovníků
školy
Název kurzu
Motivační setkání učitelů cizích jazyků
Setkání učitelů a výchovných poradců ZŠ Zlínského kraje
Setkání výchovných poradců ZŠ - PPP Uh. Hradiště
Školení AV Media pro uživatele interaktivní tabule Smart board
Metody k rozvoji čtenářské gramotnosti
Metody, nástroje a prostředky realizace EVVO
XI. krajská konference o EVVO
Modelování v geometrii
Školní zralost
Změny v právních předpisech
Metody aktivizace a motivace v matematice
Prvouka
Interaktivní prezentace- MS Power Point, Smart Notebook

Počet účastníků
1
1
1
11
2
1
1
1
1
1
1
1
15

ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2011/2012.
Zapsaní do
1. třídy 2011
14

Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do
o odklad
1. třídy 2011 1. tříd 2012
10
15
34
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Počet žádostí Nastoupí do
o odklad
1. třídy 2012
5
33

Odchod dětí na školy se speciálním zaměřením:
v průběhu školního roku 2011/2012 nebo k jeho konci byl přijat na
-

ZŠ s rozšířenou výukou matematiky

2 žáci

VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí 2011/2012
Ročník

1
2.
3.A
3.B
4.
5.
Celkem 1. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem 2. stupeň
Škola celkem

Počet žáků Prospělo
celkem
s vyznamenáním
16
16
25
25
17
16
16
14
17
15
26
21
117
107
19
11
15
8
14
7
30
11
78
37
195
144

Prospělo

Neprospělo

Hodnoceno
slovně

0
0
1
2
2
5
10
8
7
7
19
41
51

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Napomenutí, důtky, snížený stupeň z chování
Snížené stupně z chování
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé

Počet
0
0

% ze všech žáků školy
0
0

I. pololetí
5
1
1

II. pololetí
9
3
0

Napomenutí, důtky
Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
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Neomluvené hodiny za školní rok 2011/2012

1. pololetí
2. pololetí
za školní rok

Počet
0
0
0

% ze všech zameškaných hodin
0
0
0

Informace o vycházejících žácích na ZŠ Buchlovice
ve školním roce 2011 / 2012

Ve školním roce 2011 / 2012 končí na Základní škole v Buchlovicích povinnou školní
docházku 30 deváťáků. Na střední školy s maturitní zkouškou bylo přijato 26 žáků, 4 žáci si
vybrali učební obory.
Tak jako loni i letos absolvovali v dubnu žáci přijímací zkoušky formou SCIO testů z
českého jazyka, matematiky a obecných předpokladů. Vycházející žáci si mohli pro další
studium na střední škole podat dvě přihlášky. Jejich rozhodování při výběru škol mnohdy
nebylo lehké.
Veškeré informace o středních školách získávali žáci a jejich rodiče na internetu pomocí
webových stránek každé školy a pomocí výchovného poradce na základní škole. V listopadu
bylo na škole pro rodiče deváťáků uspořádáno setkání se zástupci vybraných středních škol z
Uherského Hradiště, Starého Města, Velehradu a Uherského Brodu. Cílem bylo předat
rodičům ucelené informace o studijních oborech na středních školách a učilištích. Rodičům
žáků bylo doporučeno využívat také Dnů otevřených dveří, které střední školy nabízely v
několika termínech.
Pro zájemce o vzdělávání na příslušné škole byly poskytnuty informace o škole a kritériích
přijímacího řízení do 1. ročníku. Aby žáci lépe zvládli zkoušky, měli možnost navštěvovat na
některých školách přípravné kurzy nebo si udělat tzv. Zkoušky nanečisto. Rovněž na naší
škole mohli žáci využít přípravu ke zkouškám z českého jazyka a matematiky.
I když přijímací zkoušky byly provázeny nervozitou a napětím, většina žáků byla
přijata na zvolený studijní obor. Jedenáct žáků bude studovat na gymnáziích na Velehradě a
Uherském Hradišti. Další žáci byli přijati na maturitní obory zaměřené na ekologii a životní
prostředí, zdravotnictví, obchodní akademii, hotelnictví a cestovní ruch, ekonomiku a
podnikání, sociální činnost či předškolní a mimoškolní pedagogiku. Na průmyslových školách
v Uherském Hradišti a ve Zlíně budou pokračovat žáci v oborech stavebnictví a
elektrotechnika. Z učebních oborů si žáci zvolili automechanik, obráběč kovů a strojní
mechanik.
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Volba povolání – střední školy, 9. ročník, školní rok 2011/ 2012

Škola

Obor

1.

SOŠ a Gymnázium Staré Město

Stavebnictví

2.

SŠ MESIT, o. p. s.

Obráběč kovů

3.

Stojanovo gymnázium Velehrad

Gymnázium

4.

SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad

Ekologie a životní prostředí

5.

Stojanovo gymnázium Velehrad

Gymnázium

6.

Církevní SOŠ Bojkovice

Předškolní a mimoškolní
pedagogika

7.

SPŠ Zlín

Stavebnictví

8.

Církevní SOŠ Bojkovice

Sociální činnost

9.

SŠP,hotelová a zdravotnická
Uherské Hradiště

Zdravotnický asistent

10.

OA,VOŠ a jazyková škola Uherské Hradiště

Obchodní akademie

11.

Církevní SOŠ Bojkovice

Předškolní a mimoškolní
pedagogika

12.

SŠP, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

Zdravotnický asistent

13.

Gymnázium Uherské Hradiště

Gymnázium

14.

SOŠ a Gymnázium Staré Město

Automechanik

15.

Gymnázium Uherské Hradiště

Gymnázium

16.

SŠP,hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

Elektrotechnika
programovatelné automaty

17.

SOŠ a Gymnázium Staré Město

Ekonomika a podnikání

18.

Gymnázium Uherské Hradiště

Gymnázium

19.

SŠP,hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

Hotelnictví a cestovní ruch

20.

Stojanovo gymnázium Velehrad

Gymnázium

21.

Gymnázium Uherské Hradiště

Gymnázium

22.

Stojanovo gymnázium Velehrad

Gymnázium

23.

Stojanovo gymnázium Velehrad

Gymnázium

24.

Gymnázium Uherské Hradiště

Gymnázium

25.

SPŠ Zlín

Stavebnictví

26.

Stojanovo gymnázium Velehrad

Gymnázium

27.

SOŠ a Gymnázium Staré Město

Strojní mechanik

28.

SOŠ a Gymnázium Staré Město

Ekonomika a podnikání

29.

SŠ MESIT, o. p. s.

Obráběč kovů

30.

SŠP,hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

Elektrotechnika
programovatelné automaty

10

Výchovné poradenství - školní rok 2011/ 2012
Od začátku školního roku byli žáci průběžně seznamováni o možnostech výběru
středních škol a učilišť a o studijních oborech na příslušných školách pomocí informační
nástěnky určené k profesionální orientaci. Pomocí Kalendáře Dnů otevřených dveří středních
škol ve Zlínském kraji si mohli žáci každý měsíc vybrat střední školu, kterou chtěli navštívit.
Společnost SCIO poslala všem žákům 9. ročníku příručky - Přijímací zkoušky, která
obsahovala základní informace o možnostech získání materiálů ke zkouškám, které tato
společnost nabízí. V říjnu dostali žáci k dispozici Atlasy školství + CD, které obsahovaly
přehled středních škol a vybraných školských zařízení ve Zlínském kraji a aktuální nabídky
oborů na středních školách. Rovněž jim byly sděleny důležité www stránky k volbě povolání
( Kam na školu ve Zlínském kraji ).
V září a říjnu v rámci pracovních činností se zúčastnili žáci 9. třídy exkurze do podniku v
Buchlovicích Favex a žáci 8. ročníku navštívili výrobní podnik DHJ Kovo Buchlovice.
V listopadu se uskutečnila pro rodiče žáků 9. ročníku schůzka se zástupci středních škol a
učilišť -„ Burza středních škol“. Zde byly rodičům předány důležité informace týkající se
přijímacího řízení ve školním roce 2011 / 2012. Schůzky se zúčastnili zástupci těchto
středních škol:
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Střední odborná škola technická Uherské Hradiště
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
Stojanovo gymnázium Velehrad
Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod
Střední škola MESIT, o. p. s.
V listopadu se zúčastnil jeden žák 9. ročníku - Soutěže zručnosti žáků 9. tříd ZŠ, kterou
vyhlásila Střední odborná škola technická Uherské Hradiště. V této soutěži obsadil první
místo.
V listopadu byla předána přihláška jednomu žákovi na talentové zkoušky ( 29. 11. 2011)
V lednu obdrželi žáci 9. ročníku dvě přihlášky na střední školy. Proběhla opět schůzka s
rodiči vycházejících žáků a žáků 5. ročníku, jejichž děti měly zájem o studium na osmiletém
gymnáziu. Rodiče byli informováni o průběhu přijímacího řízení a týkajících se změnách.
V lednu a únoru nabídly SOŠ a Gymnázium Staré Město a Gymnázium Uherské Hradiště
žákům 9. ročníku placené přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Této možnosti
nebylo žáky využito.
V únoru se 9 žáků 8. a 9. třídy zúčastnilo exkurze do společností Alucast s. r. o. Tupesy a
Varmužova pekárna s.r.o. Boršice. Zřizovatelem exkurze byla Krajská hospodářská komora
Zlínského kraje v rámci projektu Řemeslo - návrat ke kořenům.
V únoru proběhla kontrola vyplněných přihlášek na střední školy, které byly předány řediteli
školy. V březnu žáci obdrželi zápisové listy na střední školy.
V březnu si žáci 5. a 9. ročníku mohli vyzkoušet SCIO testy, tzv. zkoušky nanečisto, které
pořádaly Gymnázium Uherské Hradiště a Gymnázium Staré Město. Řada žáků tuto možnost
využila.
V květnu proběhlo testování žáků 8. ročníku - testy SCIO - PPPZ Modul A . Žáci si mohli
ověřit své znalosti před přijímacími zkouškami z českého jazyka, matematiky a obecných
studijních předpokladů, které je budou čekat v příštím školním roce. Této možnosti využilo 7
žáků.
V červnu dostali žáci vyhodnocené výsledky SCIO testů. Do Buchlovského zpravodaje byla
zaslána zpráva o vycházejících žácích.
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Akce a školení výchovného poradce:
16. 11. 2011 - Setkání ředitelů a výchovných poradců ZŠ Zlínského kraje . Setkání se
uskutečnilo v Uherském Brodě. Byly projednávány aktuální otázky školství ve Zlínském
kraji, informace k přijímacímu řízení na střední školy a informace KPPP a ZDVPP Zlín.
15. 3. 2012 - PPP Uherské Hradiště - proběhlo setkání výchovných poradců ZŠ - byly
projednány aktuální informace týkající se integračního procesu nového typu zpracování zpráv,
probíhajícího projektu kariérového poradenství.

Vyhodnocení minimálního preventivního programu
za šk. rok 2011/ 2012
Realizace prevence: úzká spolupráce s
 Pedagogicko – psychologickou poradnou v Uherském Hradišti
PPP pořádala v průběhu roku školení metodiků prevence škol v našem okrese, letos se
zaměřením na domácí násilí.
Součástí této spolupráce byla i setkání peer aktivistů jednotlivých škol. Naši školu zastupovali
2 žáci 9. třídy .
Úkolem peer aktivistů je informovat přijatelnou formou své spolužáky o nebezpečí a
problémech, které se mezi vrstevníky mohou vyskytovat. Právě programy pořádané PPP ve
spolupráci s jinými státními i nestátními organizacemi učí tyto žáky, jak se svými vrstevníky
komunikovat, jak jim danou problematiku v oblasti vztahů mezi spolužáky, šikany,
bezpečného internetu, kyberšikany a domácího násilí přiblížit. Situace, které se týkaly vztahů
mezi spolužáky, přehrávali žáci formou scének a následných diskuzí v hodinách občanské
výchovy.
Společně s metodikem prevence a vyučující výchovy ke zdraví byl program věnován i
aktuálním otázkám zdravého životního stylu. Výstupy byly realizovány formou projektů a
vlastních prožitkových vystoupení formou scének.
 SVP HELP – detašovaným pracovištěm v Uherském Hradišti
SVP HELP nabízí naší škole pomocnou ruku při řešení problémových vztahových situací ve
třídních kolektivech, případně jejich pracovnice pomáhají školnímu metodiku prevence při
vyhodnocování dotazníků týkajících se šikany a vztahů mezi spolužáky. Ve školním roce
2011/2012 roce se střediskem HELP spolupracovali individuálně rodiče s dětmi, které měly
nějaké výchovné problémy.
 Sdružením rodičů při ZŠ Buchlovice
Sdružení rodičů na naší škole není jen formální organizací. Rodiče pořádali pro děti řadu akcí
v průběhu školního roku, např. halloweenskou diskotéku, vánoční dílny, slet a pálení
čarodějnic, dětské sportovní odpoledne plné her a atrakcí ke Dni dětí, finančně se podíleli na
kulturních a sportovních akcích.
 ŠD ZŠ Buchlovice
Především pro děti mladší existují při školní družině kroužky s různým zaměřením.
 Československé kulturní centrum Buchlovice
Na konci školního roku absolvovali žáci 8. a 9. třídy besedu s Dis. Romanem Povalou,
člověkem, který šest let fungoval pouze na drogách a nyní deset let abstinuje.
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Také výuka v jednotlivých předmětech se zaměřuje na danou problematiku. A to především v
občanské výchově, chemii, přírodopisu a výchově ke zdraví, kde jsou jednotlivé problematiky
řazeny do tématických bloků :
Širší sociální prostředí, rodina, rozvoj osobnosti
Péče o zdraví, osobní hygiena
Sexuální výchova
Prevence zneužívání návykových látek, drogy
Osobní bezpečí
Člověk a morálka
Globální problémy lidstva
Tato témata se objevují i v jiných předmětech,
učitelé je společně řeší v rámci
mezipředmětových vztahů.
V rámci Sexuální výchovy žáci 8. a 9. třídy absolvovali besedu s MUDr. Radimem Uzlem.
Také proběhlo setkání žáků posledních ročníků s politickými vězni (v rámci projektu Příběhy
bezpráví).
V průběhu školního roku byly řešeny problémové vztahy žáků na 1. stupni ve 3. třídě a 5.
třídě a na 2. stupni v 6. třídě. Byla průběžně prováděna opatření společně s třídními
učitelkami, metodikem prevence, výchovným poradcem, rodiči a vedením školy. Pro žáky,
kteří se zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu, byl sestaven evaluační dotazník, jako
zpětná vazba nejen pro ně, ale také pro jejich rodiče a pedagogy.
Kázeňská opatření, která byla uložena, jsou důtky třídního učitele a ředitele školy, především
za časté zapomínání a nevhodné chování ve vyučování a o přestávkách. Přestupky žáků jsou
vždy průběžně řešeny a konzultovány s vyučujícími, metodikem prevence, výchovným
poradcem, vedením školy, rodiči a samotnými žáky.

Vyhodnocení činnosti žákovského parlamentu za šk. rok 2011/2012
Parlament pracuje na základě potřeby žáků sdělit vedení školy svoje požadavky, postřehy,
připomínky a názory. Forma žákovského parlamentu se zdá být pro toto ideální. Kromě toho
žáci mají možnost i formou písemných připomínek své přání a postřehy napsat do schránky
s názvem: “ Co nás trápí aneb krabička na různá trápení, stížnosti, návrhy a podněty“, která je
pravidelně kontrolována. Schůzky bývají zpravidla jednou v měsíci, v případě potřeby i častěji.

Pochvaly a ocenění
Ve školním roce 2011/2012 udělili třídní učitelé 104 pochval a 13 knižních odměn.
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Údaje o integrovaných žácích
Druh postižení :
S vadami řeči
S vývojovými poruchami učení

Ročník
1.
3.,4.,9.

Počet žáků
6
5

Žákům s vadami řeči se věnuje logoped. Žáci s vývojovými poruchami učení jsou zařazeni do
hodin speciální péče dyslektického kabinetu, kde probíhá reedukace pod vedením speciálního
pedagoga. Ve vyšších ročnících byli žáci zohledňováni časově i kvantitativně.

Olympiády a soutěže ve školním roce 2011/2012
Název soutěže
Olympiáda v českém jazyce-školní kolo
Olympiáda v českém jazyce-okresní kolo

Počet zúčast. žáků
7
2

Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo
Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo
Zeměpisná olympiáda – školní kolo
Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

10
1
10
2

Biologická olympiáda – školní kolo
Biologická olympiáda – okresní kolo

6
2
2

Dějepisná olympiáda - školní kolo
Dějepisná olympiáda - okresní kolo
Pythagoriáda – školní kolo
Matematický klokan – školní kolo
Přírodovědný klokan - školní kolo

6
1
78
121
14

Sportovní soutěže
Žáci naší školy se zúčastnili:
- Buchlovský kopačák - 1. místo
- Coca – Cola Cup –2. místo
- Mc Donald Cup – 4. místo
- Turnaj v přehazované - okrsek - starší žákyně - 3. místo
- Turnaj v přehazované - okrsek - mladší žákyně – 4. místo
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Umístění
účast ž. 8. a 9. tř.
6. místo z 59
29.místo z 59
účast
účast
účast
15. místo okr. kolo A
3. místo okr. kolo B
účast
5. místo kat. C
21. místo kat. C
22. místo kat. D
38. místo kat. D
účast
35. místo z 46žáků
účast
účast
účast

- Turnaj ve florbalu - Tupesy
- st. žáci
- 2. místo
- Přehazovaná – Tupesy - 1. místno - st. žákyně
- 2. místo - ml. žákyně
- Florbal – Kunovice - 5. místo
- Florbal – Velehrad – 1. místo- ml. žáci
- Florbal – Velehrad - 2. místo – st. žáci
- Kinderiáda – účast
- Turnaj ŠD ve florbalu - Zlechov – 3. místo
- Turnaj ŠD ve fotbalu – Buchlovice – 3. místo

Ostatní soutěže
Výtvarná soutěž ZŠ Ostrožská Lhota - ŠD
Výtvarná soutěž ZŠ Zlechov - ŠD
Výtvarná soutěž místní knihovny Zlechov
Knihovna BBB- Píšu, píšu povídky, píšu básně ...
Nakrmte Plastožrouta- ekologická soutěž ve sběru PET vršků ...
Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět - sběr mobilních telefonů a baterií
Ekohlídka - třídění odpadu ve třídách
ŠD - Soutěž v dopravních znalostech- ZŠ Polešovice 5. místo

Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Školní družina při ZŠ Buchlovice
Ve školním roce 2011/2012 byly děti zapojeny do následujících kroužků ŠD.
Práce v kroužku šikovných rukou je zaměřena převážně na rukodělnou činnost ( základy
drhání, šití, vyšívání, práce s papírem, tisky, mozaiky, koláže, využití korálků, atd..)
Ve výtvarném kroužku pracují děti různými technikami - např. kresba, malba, grafika,
písmo a jiné kombinované techniky. Výrobky pak zdobí nástěnky ŠD, ZŠ a čekárnu ordinace
praktického lékaře.
V sportovním kroužku jsou využívány prostory školního hřiště, zahrady a tělocvičny,
sokolského a dětského hřiště v Buchlovicích. Děti hrají různé pohybové, míčové, soutěživé a
kolektivní hry.
Náplní dramatického kroužku jsou elementární prvky dramatické výchovy, dramaterapie a
základů divadelního umění. Děti zkoušejí improvizaci, pantomimu, pohybové a rytmické hry,
dále hry na rozvoj kolektivního cítění a empatie, dále také psychologické hry a cvičení, které
si zaznamenávají do „Tvořivého deníku“.
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Náplní přírodovědného kroužku je poznávání přírody, vesmíru, světa a přírodních
zákonitostí. Děti se snaží o praktické poznávání přímo v přírodě( výlety, exkurze, vycházky
aj.), aktivně se zapojují do dlouhodobějších úkolů ( pozorování přírody, odlety a návraty
ptactva) a své poznatky zaznamenávají do přírodovědných deníků.
-----Ke Dni Země škola uspořádala ekologickou vycházku, při které žáci nasbírali v katastru obce
Buchlovice 15 plastových pytlů odpadu.Udělali tak velký kus práce pro zkrášlení naší obce.

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

Skupina

Místo

1. + 2. tř.
1. + 2. tř.
1. + 2. tř.
5. tř.
NŠ
3. a 4. tř.
NŠ

Šípková Růženka
Výchovný koncert FBM - Zlín
Křemílek a Vochomůrka- divadlo
Výchovný koncert FBM - Zlín
Mikuláš na 1. stupni
Předvánoční Strážnice
Recitační soutěž

KK Uh. Hradiště
Zlín
Kino Hvězda UH
Zlín
ZŠ Buchlovice
Strážnice
ZŠ Buchlovice

NŠ

Scénické čtení

ZŠ Buchlovice

4. tř.
NŠ
ZŠ, ŠD
ZŠ
3., 4., 5.
ZŠ
4.,5. tř.
1.- 4. tř.
3. - 4. tř.
NŠ
NŠ
NŠ
NŠ
1. tř.
ŠD
3.B
3.B
3.B
3.B
3.A,3.B
3.A,3.B
3.A
3. A
3. A
3. A

Den vody - Lesy ČR
Barevné dny
Adventní jarmark
Beseda s Josefem Zimovčákem
Den Země- kino
Den Země - ekologické vycházky
Den s Lesy ČR
Slovácké divadlo - Jak se bubnuje na princezny
Výchovný koncert FBM - Zlín
Halloweenská diskotéka- pořadatel SR
Vánoční dílničky - pořadatel SR
Dětská kuličkiáda - pořadatel SR
Dětské odpoledne
Slavnost Slabikáře
Den otevřených dveří ŠD
Projektové dny - Naše obec
Projektové dny- Pippi Dlouhá punčocha
Velikonoční dílny - Muzeum UH
Projektové dny -Čarodějka Láryfáry
Filmové představení- Modrý tygr- kino Hvězda
Ekolgicklé programy: Papírování, Rybník
Projektové dny- Strašidelné úkoly tetky Dýně
Projektové dny - Počítání s vločkou
Projektové dny- Anglický den
Projektové dny- Jak se peče chléb, Vánočkování

Buchlovice
ZŠ Buchlovice
ZŠ Buchlovice
ZŠ Buchlovice
Uh. Hradiště
Buchlovice
Velehrad, Modrá
Uh. Hradiště
Zlín
Buchlovice
Buchlovice
Buchlovice
Buchlovice
ZŠ Buchlovice
ZŠ Buchlovice
ZŠ Buchlovice
ZŠ Buchlovice
Uh. Hradiště
ZŠ Buchlovice
Uh. Hradiště
ZŠ Buchlovice
ZŠ Buchlovice
ZŠ Buchlovice
ZŠ Buchlovice
ZŠ Buchlovice
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2.tř.
2. tř.
2. tř.
2. tř.
4. tř
4. tř.
4. tř., ŠD
4. tř.
4. tř.
4. tř.
ŠD
ŠD
ŠD
ŠD
ŠD
ŠD
ŠD
ŠD
ŠD
ŠD
ŠD
ŠD- př. kr.
ŠD výt. kr.
II. st.
9. tř.
6.-7.tř.
8. tř.
6.-7. tř.
6. tř.
6.- 9. tř.
5.,6.,7. tř.
8., 9. tř.
6.-9. tř.
7.-8. tř.
6.-9. tř.
ZŠ, SR
6. - 9. tř.

Projektový den- Halloween
Mikulášské učení
Projektový den- ZOO- výlet do ZOO Lešná
Keramické dílny- Vánoce- dárky pod stromeček
Projektový den- Dýňový den
Projektový den- Vánoce- zpracování dat
Projektový den- CEV Žabka - Křížem, krážem ...
Projektový den- Jiří Trnka ( 100. výročí)
Projektový den- Velikonoce- zvyky a tradice
Exkurze do záchranné stanice
Výlet Přírodovědného kroužku na břesteckou skálu
Návštěva Přírodovědného kroužku italské pizzerie
Účast na Předvánočním jarmarku ve Zlechově +
dílničky + vyhl. vítězů výtv. soutěže
Exkurze Výtvarného kroužku v UH ( ZUŠ,
čajovna...)
Exkurze Dramatického kroužku do UH (ZUŠ,
Muzeum ...)
Účast ŠD na přehlídce lit.-dramatické činnosti
Vynášení Moreny - zvykoslovné pásmo
Exkurze do Kovosteelu - výukový program
Exkurze do Galerie Podhradí - výstava MINIMUM
Exkurze výtvarného a dramatického kroužkuvýstava- Zámek Buchlovice
Burza oblečení
Návštěva ZOO Hodonín
Návštěva výstavy v UH
Návštěva Muzea Podhradí - výstava kropenek
Exkurze do výr.podniku Favex
Exkurze do Kovosteelu, výukový program Poklady
naší popelnice
Exkurze do podniku DHJ Kovo
Exkurze do zámeckého zahradnictví
Návštěva Muzea Podhradí- Moje obec
Ilustrace k pohádkám regionu
Výchovný koncert FBM - Barvy orchestru
Výchovný koncert FBM - Byli jste v opeře ?
Návštěva Muzea Podhradí- výstava Když mě brali
za vojáka
Exkurze do ZOO Lešná - výukový program Africká
savana
Ekologická vycházka ke Dni Země
Školní ples
Zájezd do Vídně pro zájemce
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ZŠ Buchlovice
ZŠ Buchlovice
Lešná
ZŠ Buchlovice
ZŠ Buchlovice
ZŠ Buchlovice
ZŠ Buchlovice
ZŠ Buchlovice
ZŠ Buchlovice
ZŠ Buchlovice
Břestek
Uh. Hradiště
Zlechov
Uh. Hradiště
Uh. Hradiště
ZŠ Osvětimany
Buchlovice
St. Město
Buchlovice
Buchlovice
ZŠ Buchlovice
Hodonín
Uherské Hradiště
Buchlovice
Buchlovice
St. Město
Buchlovice
Buchlovice
Buchlovice
Buchlovice
Zlín
Zlín
Buchlovice
Zlín -Lešná
Buchlovice
ZŠ Buchlovice
Rakousko

Školní výlety
Třída
1.
2.
3.A
3.B
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Místo
Buchlovice- zámek, Smraďavka
Zlín - Slušovice
Štramberk, Kopřivnice, Rožnov pod Radhoštěm
Štramberk, Kopřivnice, Rožnov pod Radhoštěm
Veveří, Veverská Bitýška, ZOO - Brno
Brno – Bystrc- Veveří
Brno , Macocha - jeskyně
Ostrava
Teplice nad Bečvou
St. Město, Veselí – hvězdárna, plavba lodí -Baťův kanál

Doba trvání (den)
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1

Kroužky
Název kroužku
Aerobic- I.
Aerobic- II
Dramatický kroužek
Florbal - st. žáci
Florbal- ml. žáci
Kroužek šikovných rukou
Přírodovědný kroužek
Sportovní kroužek
Společenské tance
Výtvarný kroužek

Počet dětí
17
13
8
25
22
14
14
20
14
8

Kurzy

Název kurzu
Klavír
Kytara

Počet účastníků
1
9

Dějepisný vzdělávací program „ Habsburská Vídeň“
Dne 17. 12. 2011 se naši žáci zúčastnili vzdělávacího programu- Habsburská Vídeň. Zájezdu
do Rakouska se zúčastnilo 20 žáků z 6. - 9. třidy.
V rámci programu se chlapci a děvčata seznámili s historií Rakouska, s historií Habsburků a
navštívili důležitá místa ve Vídni, např. Hofburg, chrám sv. Štěpána, památník Alžběty
Bavorské , vídeňskou radnici atd.
Získané poznatky žáci uplatňují v hodinách dějepisu a německého jazyka.
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Projekty
Projekt Recyklohraní
Naše škola je od roku 2008 zapojena do školního recyklačního programu recyklohraní, jehož
cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní
zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. V rámci projektu
byla naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobná elektrozařízení.
Každý žák může do školy přinášet použité baterie a nepotřebné drobné elektrospotřebiče.
V rámci tohoto projektu se naši žáci zapojují také do zábavných her a soutěží, výtvarných či
fotografických úkolů z oblasti třídění a recyklace, které organizátoři projektu zadávají. Za
splněné úkoly a každý nasbíraný kontejner získává škola body, které lze proměnit za celou
řadu cen z katalogu odměn( různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas).
Od října 2010 se naše škola zapojila navíc do nové soutěže, která vznikla na podporu projektu
Věnuj mobil- sbíráme staré mobilní telefony.
Od loňského roku se po chodbách naší školy pohybuje tzv. ekohlídka, která navštěvuje
jednotlivé třídy a kontroluje, jak naši žáci třídí odpad.
Od února 2012 je naše škola zapojena do ekologického sběru tonerů a cartridgí. V prostorách
školy je nainstalována sběrná nádoba, do které mohou nejen žáci, ale i rodiče a ostatní občané
Buchlovic nosit tyto použité předměty.
Za nasbírané body jsme si z katalogu odměn pořídili již druhý mikroskop.
Naše škola patří mezi 100 nejaktivnějších škol v ČR. Ve Zlínském kraji jsme na 10. místě. V
okrese Uherské Hradiště mají pouze 3 školy více nasbíraných bodů než my.

Projekt 9. třídy – „Evropská unie“
V rámci výuky občanské výchovy pracovali žáci 9. třídy ve šk. roce 2011 / 2012 na
společném projektu s názvem „Evropská unie“.
Každý žák dostal přidělenu jednu členskou zemi Evropské unie. Úkolem bylo zaměřit
se na danou zemi jiným, trochu netradičním pohledem. V prezentaci, kterou o jednotlivých
státech připravovali, nebyl kladen důraz jenom na standardní údaje o poloze, počtu obyvatel a
rozloze. Žáci vyhledávali zajímavosti dané země, tradiční jídla, národní tance a zvyklosti, ale
také významné osobnosti spojené s konkrétní zemí. V závěru projektu seznámili se svou
prezentací ostatní spolužáky.
Cílem projektu bylo seznámit žáky s různorodostí a bohatostí kultur zemí Evropské
unie a poukázat na možnost vzájemného obohacení v různých oblastech.

Projekt „Vystup ze stínu“
V rámci předmětu Dějepisný seminář byl ve školním roce 2011 / 2012 realizován
projekt zaměřený na druhou světovou válku – téma holocaust. Úkolem žáků bylo
v přeneseném smyslu „vystoupit ze stínu“, nedívat se na holocaust jenom jako na soubor
suchých faktů. Při práci žáci vyhledávali a doplňovali konkrétní informace o osudech lidí
z našeho regionu, pracovali s Pamětní knihou ghetta Terezín. Do mapy vyznačili trasy
jednotlivých transportů jak do Terezína, tak do koncentračního tábora Osvětim. Žáci se
zároveň zaměřili na tematiku antisemitismu a problematiku popíračů holocaustu.
Tento projekt je součástí preventivního programu naší školy.
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Projekt „Jeden svět na školách“
V listopadu 2011 se žáci 9. třídy účastnili již tradičního projektu „Jeden svět na
školách“, do kterého je zapojena naše škola. Součástí projektu je promítání vybraného filmu
k československým dějinám a následná beseda nebo jiné zpracování výstupu z projektu.
Letošní ročník byl zaměřen na období komunistického režimu. Žáci si prohlédli film
„Nikomu jsem neublížil“. Po skončení filmu se v samostatné práci zamýšleli nad těmito
otázkami: Jak je možné, že tolik řadových občanů bylo ochotno ke spolupráci s STB? Jaké
byly pohnutky a motivy těchto lidí? Jak své činy hodnotí s odstupem let?
Výstupy a dokumentace k tomuto projektu byla následně odeslána organizaci, která
tento projekt organizuje v rámci celé ČR.

Projekt 1.4 OPVK Vzdělávání pro konkurenceschopnost
( EU peníze školám)
Realizace projektu, do kterého se naše škola zapojila, byla zahájena 1. 8. 2011
Vybrali jsme si následující aktivity:
Číslo aktivity: I/2
Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a
informační gramotnosti.
Číslo aktivity: I/3
Název klíčové aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách
výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a
k individualizaci výuky v této oblasti.
Číslo aktivity: III/2
Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
Číslo aktivity: III/3
Název klíčové aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních
technologií.
Číslo aktivity: V/2
Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.
Číslo aktivity: V/3
Název klíčové aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách
výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol .
Ve školním roce 2011/2012 učitelé vytvořili a ve vyučovacích hodinách ověřili 288
digitálních učebních materiálů.
Taktéž se zúčastnili potřebných školení( viz. tabulka DVPP).
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Klub mladého čtenáře
Podporuje rozvoj čtenářství. Žíci si mohou vybírat zajímavé tituly z bohaté nabídky
nakladatelství Albatros za velmi výhodné ceny. V uplynulém školním roce si žáci naší školy
objednali přibližně 230 knih.

Testování PISA
Ve školním roce 2011/2012 proběhlo na naší škole mezinárodní šetření – PISA. Naše škola
byla vybrána jako jedna z 316 škol v České republice.
V tomto testování 15 letých žáků byla prověřována úroveň znalostí z matematiky,
přírodovědné, čtenářské a finanční gramotnosti. Zjišťována byla též způsobilost žáků řešit
problémové úlohy mezipředmětového charakteru.
Zpracování dat a zveřejnění výsledků (bude se jednat zejména o tyto činnosti: příprava
národní zprávy, spolupráce na mezinárodní zprávě, příprava školních zpráv pro zúčastněné
školy, zveřejnění výsledků) bude provedeno v roce 2013.

Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd NIQES
Ve dnech 29. - 31. 5. 2012 se naši žáci 5. a 9. třídy zúčastnili generální zkoušky celoplošného
testování NIQES z předmětů ČJ, M, AJ.
Dosaženými výsledky ve všech výše zmíněných předmětech se naši žáci řadí k většinové
skupině škol.

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Závěry
Ve školním roce 2011/2012 neproběhla na základní škole inspekce České školní inspekce.
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Rozbor hospodaření za rok 2011
Viz příloha

Mgr. František Klvaňa,
ředitel Základní školy
Buchlovice
V Buchlovicích 18. 9. 2012
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