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1. Základní údaje o škole  

1.1. Základní škola 

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Bukovec se nachází v malé, 

horské vesnici Bukovec ležící na úpatí tří států ČR, SR a Polska. 

 

Název zařízení:  

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Bukovec,  

příspěvková organizace 
 

sídlo: Bukovec 66, 739 85  

 

právní forma: příspěvková organizace 

 

IČO: 750 272 91 

   

Zřizovatel školy:   

Obec Bukovec 

Bukovec 270, 739 85  

email: bukovec@bukovec.cz  

 

IČO: 00535940 

 

Ředitel a statutární orgán školy: 

Mgr. Ivana Wronová 

tel.: 792 366 880 

Adresa pro dálkový přístup: 

www.pzsbukovec.cz 

pzsbukovec@seznam.cz 

ID datové schránky: zwvmhbq 

 

Vedoucí učitelka MŠ : 

 Mgr. Danuta Lipowská 

tel.: 792 366 850 

Adresa pro dálkový přístup: 

www.pzsbukovec.cz  

pmsbukovec@seznam.cz  
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Všechny součásti školy:  

Základní škola 

kapacita: 85 žáků  

IZO:  102 068 081  

 

Mateřská škola  

kapacita: 26 dětí 

IZO:  107 622 173 

 

Školní družina 

kapacita: 45 žáků  

IZO:  119 600 072 

 

Školní jídelna - výdejna 

kapacita: 85 stravovaných  

IZO:  103 044 302 

     

Školská rada byla ustanovena dle §167 zákona č.561/2004 Sb. 15. listopadu 2005, je  

složena z 1 zástupce pedagogického sboru, 1 zástupce zřizovatele a 1 zástupce rodičů. V tomto 

školním roce proběhly nové volby, které se konaly 19. listopadu 2018. 

 Ing. Robert Kulig: předseda, zástupce zřizovatele  

 Monika Šmigová: členka, zástupce rodičů 

 Mgr. Halina Kuligová: členka, zástupce pedagogů 

 

Při škole pracuje dobrovolné sdružení rodičů, zákonných zástupců dětí, kteří se 

zajímají o výchovu dětí a mládeže, o práci žáků a jejich zájmovou činnost. Členové pomáhají 

při organizaci a zajištění jednotlivých akcí školy. Předsedou sdružení rodičů byl                      

Ing. Bronislav Skupień. 

Předmětem činnosti je předškolní výchova, poskytování základního a zájmového 

vzdělávání a zajišťování stravování. Základní škola je malotřídní škola, do které ve školním 

roce 2018/ 2019 bylo dle zahajovacího výkazu zapsáno 43 žáků. Výuka byla organizována ve 

třech třídách. V odpoledních hodinách žáci mohli docházet do dvou oddělení školní družiny. 

Součásti školy je rovněž Mateřská škola – Przedszkole Bukovec 74, která se nachází 

v samostatné budově v těsné blízkosti školy.  

Materiální vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Díky velmi dobré spolupráci se 

zřizovatelem a sponzory mohou žáci pracovat v pěkných podmínkách. 

Třídy jsou funkčně zařízeny, jejich kapacita a velikost umožňují realizovat vzdělávací 

program. Ve škole je zřízena knihovna, která je pravidelně doplňována. Učební pomůcky jsou 

zastoupeny v míře, odpovídají požadavkům a jsou pravidelně využívány. Škola je vybavena 



 
 
 

dostačující výpočetní technikou, je zajištěna kvalifikována obsluha a umožněn přístup 

učitelům a žákům.  

Rozvrh hodin a přestávek respektuje psychohygienické potřeby žáků a pedagogických 

pracovníků. 

Naši snahou je vytvářet pro děti co nejpříjemnější školní prostředí, kde výchova i výuka 

probíhá ve třídách, jež jsou funkčně a esteticky vybaveny i vyzdobeny.  Život naší školy se 

vyznačuje určitými pravidly a řády, střídáním běžných a výjimečných událostí, na které se 

žáci těší a které spolu s učitelkami připravují. Organizujeme lyžařský výcvikový kurz, 

plavecký výcvik žáků, školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činnosti 

školy. Zřizujeme různé zájmové kroužky, díky tomu je život žáků ve škole zajímavý a pestrý. 

Zajímáme se o nejnovější teorie učení, zařazujeme do výuky nové metody a využíváme 

osvědčených odkazů jiných koncepcí. Všemi možnými metodami směřujeme mimo jiné 

k tomu, aby se žádný žák ve vyučování nenudil, ani nebyl stresován. Snažíme se nepřetěžovat 

slabší žáky, ale také nebrzdit ty, kteří mají o daný předmět zájem. Chceme, aby škola žáky 

těšila a rádi ji navštěvovali. 

Úzce spolupracujeme se zahraniční školou „Szkoła Podstawowa im Jana Kochanowskiego          

nr 31“ w Bielsku – Białej. 

 

1.2. Mateřská škola 

Mateřská škola se nachází v krásné obci Bukovec, který leží v široké kotlině jihovýchodní 

části Těšínského Slezska, na horním toku řeky Olzy. Hraničí s Istebnou, Javořinkou, Hrčavou 

a Pískem. 

Mateřská škola prošla mnoha změnami. Kdysi stará a opotřebovaná budova v roce 2005 

dostala novou podobu a prošla celkovou rekonstrukcí. Horní část tvoří dva menší obecní  

byty, mateřská škola má pro sebe celé dolní podlaží.   

Od 1. ledna 2003 je MŠ na základě rozhodnutí obecního úřadu v Bukovci sloučena se 

Základní školou s polským jazykem vyučovacím Bukovec a je dnes příspěvkovou organizací 

s právní subjektivitou. 

Mateřská škola je jednotřídní, kapacita MŠ je 26 dětí. 

V přízemí budovy je umístěna šatna, jídelna s malou kuchyňkou, kancelářský koutek, 

prostorná herna, hygienické zařízení pro děti a pro provozní zaměstnance. 

MŠ je obklopená malou zahradou, která je oplocená. Zeleň, která se nachází v okolí mateřské 

školy je využívána k častým vycházkám do přírody ve všech ročních obdobích.  

 



 
 
 

2. Přehled oborů vzdělání  

Přehled oborů: 

79-01-C/01 Základní škola 

denní forma vzdělávání 

vyučovací jazyk: polský 

délka vzdělávání: 9 r. 0 měs. 

 

Ve školním roce 2018/2019 se žáci všech ročníků učili podle Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávaní   - Hravá škola čj. ZŠaMŠ/189/2017 - 2 ze dne 1. 9. 2017. 

 
Učivo bylo rozděleno do týdenních plánů, jejichž plnění se kontrolovalo a doplňovalo. 

Průběžně se pracovalo na jeho vylepšení, rozšíření a změnách, které byly dány měnícími se 

podmínkami.    

Ve školním roce 2018/2019 jsme splnili požadavky osnov beze zbytku. 

Mateřská škola realizovala rámcový program pro mateřské školy – Dříve a dnes   ze dne 1. 9. 

2016. 

  

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Ve školním roce 2018/2019 bylo  celkem ve škole zaměstnáno 6 pedagogických zaměstnanců. 

4 učitelky ZŠ pracovaly v přepočtu 3,91 úvazku (z toho výuka náboženství 0,09 úvazku), 

vedoucí vychovatelka ŠD pracovala na úvazek 0,80 a vychovatelka ŠD 0,41 úvazku.  

Všechny učitelky měly pedagogickou kvalifikaci pro 1. stupeň ZŠ (přepočtený úvazek 3,91). 

Jeden pedagogický zaměstnanec – speciální pedagog pracoval na dohodu o provedení práce.  

 

Věková struktura pedagogických pracovníků v základní škole: 

věk do 20 let 21-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let 61 a více 

počet 0 1 0 3 2 0 

 

Ve škole pracovaly 3 provozní pracovnice – školnice 0,75 + výdej jídla 0,25, uklízečka s 

úvazkem 0,25 a účetní s úvazkem 0,60. 

 

V mateřské škole pracovaly 3 učitelky, tj. v přepočtu 2,25 úvazku. Jedna učitelka měla 

ukončeno vysokoškolské vzdělání pro mateřské školy , jedna středoškolské pedagogické 

vzdělání pro mateřské školy a jedna středoškolské vzdělání. Z projektu Šablony I pro ZŠ a 

MŠ pracovala chůva s úvazkem 0,50.  



 
 
 

Věková struktura pedagogických pracovníků v mateřské škole: 

věk do 20 let 21-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let 61 a více 

počet 0 0 0 2 1 0 

 

V mateřské škole pracovala 1 provozní zaměstnankyně s úvazkem 0,75 (0,25 výdej jídla,  

0,50 školnice).  

 

Všichni pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci absolvovali školení BOZP. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Základní škola: 

43 žáků:  úvazek ped.pracovníků: 3,91 

úvazek nep.pracovníků: 1,60 

Mateřská škola: 

26 dětí:  úvazek ped. pracovníků: 2,25 

           úvazek nep. pracovníků: 1,00 

Školní družina: 

43 žáků:  úvazek ped. pracovníků: 1,21 

 

Školní jídelna – výdejna: 

26 dětí  MŠ - úvazek: 0,25 

43 dětí ZŠ - úvazek: 0,25 

Dospělí MŠ + ZŠ:  3 + 6 

 

4. Údaje o zápisu  

4.1. Povinná školní docházka a následné přijetí do školy 

 

Zápis žáků do prvního ročníku se uskutečnil 9. dubna 2019. K zápisu se společně se 

zákonnými zástupci dostavilo 8 dětí. Byla podána jedna žádost o odložení školní docházky, 

které bylo vyhověno. 

 

Zápis do 1. ročníku 2017 

U zápisu Počet odkladu Nastoupí do 1. ročníku 

8 1 7 



 
 
 

  

Během roku se předškoláci setkávali s žáky naší školy na různých akcích zaměřených na 

zpěv, přednes, sport. Prostředí školy je dětem MŠ dobře známo a tato zkušenost spolu 

s bohatou spoluprací přispívala k bezproblémové adaptaci žáků prvního ročníku na nové 

prostředí již od prvních dnů školní docházky. 

 

4.2. Přijetí do mateřské školy 

V tomto školním roce proběhl zápis dětí do mateřské školy dne 9. května 2019 

 

Zápis do mateřské školy 2018/2019 

U zápisu Počet odkladu Nastoupí do mateřské školy 

5 0 5 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 

Základní škola: 

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo školu 43 žáků , z toho 25 chlapců a 18 dívek.  

16 žáků dojíždělo ze sousední vesnice Písek, 26 žáků bylo z obce Bukovec, 1 žák dojížděl z 

Jablunkova. 

Byly zřízeny 3 třídy s 5 ročníky – první ročník se vyučoval v I. třídě, druhý a třetí ročník se 

vyučoval ve II. třídě, čtvrtý a pátý ročník se vyučoval ve III. třídě. 

Vyučování probíhalo denně od 7:50 do 13:50 hod. 

Školní družina: 

Do školní družiny v minulém školním roce bylo zapsáno 43 žáků, byla v provozu od 7:00 do 

7:45 a od 11:30 do 16:00 hod.  

Mateřská škola: 

Od 1. září 2018 do mateřské školy docházelo 26 dětí. Kapacita 26 dětí v MŠ byla naplněna. 

Provoz mateřské školy probíhal od 7:00 hodin do 16:00 hodin. Vzdělávání bylo  

uskutečňováno podle RVP PV, které bylo  zpracováno do ŠVP pro předškolní vzdělávání, 

bylo rozčleněno do měsíčních a týdenních plánů.  

Hlavní úkoly a cíle, kterými se škola řídila, byly obsaženy v plánu práce školy. Byl kladen 

důraz na rozvoj osobnosti žáka, reprezentaci školy na veřejnosti, zkvalitňování úrovně práce 

metodicko – didaktické, spolupráci s rodiči a jinými organizacemi. Rodiče žáků se zajímali o 

prospěch a chování dětí. 



 
 
 

Dle doporučení PPP Frýdek-Místek dva žáci byli zařazeni do podpůrných opatření.  

Stupeň PO: 2 -  1 hodina týdně speciálně pedagogické péče.  

Stupeň PO: 1 -  plán pedagogické podpory   

 

V tomto školním roce škola nabídla velmi širokou možnost zapojení žáků do kroužků 

organizovaných naší ZŠ. 

 

Přehled kroužků: 

Sportovní hry  1.,2.,3.,4.,5. ročník 

Kroužek angličtiny  1.,2.             ročník 

Šachový kroužek  2.,3.,4.,5.     ročník 

Kroužek zdravé výživy 3.,4.,5.         ročník 

Výtvarný kroužek 3.,4.,5.         ročník  

Klub logiky (ESF) 1.,2.,3.,4.,5. ročník 

Čtenářský klub (ESF) 1.,2.,3.,4.,5. ročník 

Doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem  

- matematika (ESF)  

1.,2.,3.,4.,5. ročník 

Doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem – jazyky  

(ESF)  

1.,2.,3.,4.,5. ročník 

 

Ve škole vyučovala  rovněž ZUŠ Jablunkov: obor housle. 

Pro žáky druhého a třetího ročníku byl zorganizován plavecký výcvik v plavecké škole v 

Bystřici. 

Kromě povinných předmětů se vyučoval i nepovinný předmět: náboženství (3 hod. týdně). 

Výsledky vzdělávání žáků za 1. pololetí 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 

celkem žáků 8 10 7 7 11 

prospěl s 

vyznamenáním 

               

8 

 

10                           

 

7                           

 

6                            

 

9                              

prospěl 0 0 0 1 2 

neprospěl 0 0 0 0 0 

snížená známka z 

chování 

                       

0 

                          

0 

                          

0 

                          

0 

                           

0 

absence celkem 107 179 169 168 364 

průměrná absence 

omluvená 

 

13,40 

 

17,90 

 

24,10 

 

24,00 

 

33,09 

absence neomluvená 0 0 0 0 0 

pochvaly 0 0 0 0 0 

důtky 0 0 0 0 0 



 
 
 

Výsledky vzdělávání žáků za 2. pololetí 

 

 1. 2. 3. 4. 5.  

 celkem žáků 8 10 7 7 11 

prospěl s  

vyznamenáním 

                                

8 

                           

10 

 

7                             

 

4                            

 

10                            

prospěl 0 0 0 3 1 

neprospěl 0 0 0 0 0 

snížená známka z 

chování 

                          

0 

                                   

0 

                          

0 

                          

0 

                         

0 

absence celkem 214 227 228 293 623 

Průměrná absence 

omluvená 

                    

26,75 

                  

22,70 

                  

32,60 

                   

41,86 

                  

56,63 

absence neomluvená 0 0 0 0 0 

pochvaly 0 0 1 0 1 

důtky 0 0 0 0 0 

 

 

Hodnocení činnosti ve školní družině 

Školní družina úspěšně plnila cíle svého vzdělávacího programu, o čemž svědčí spokojenost 

dětí i rodičů. 

Žáci zařazení do školní družiny byli rozděleni do dvou oddělení, ve kterých se věnovali 

rozmanitým činnostem, které byly zaměřené na pracovní, výtvarnou a tělesnou výchovu. 

Aktivity ve školní družině byly modifikovány vzhledem k věku dítěte a jejich individuálním 

schopnostem a jejich zájmům. 

Vychovatelky vedly žáky ke kamarádskému vztahu ke spolužákům, snažily se vytvářet mezi 

žáky příjemnou atmosféru. Denní program žáků byl obohacen o zájmové a odpočinkové 

činnosti. Žáci ve školní družině využívali ke své činnosti stolní hry, stavebnice, hračky.           

K dispozici též měli různé knihy, časopisy, encyklopedie. V optimální míře používali 

interaktivní tabuli. Při ranní nebo odpolední družině mohli používat PC s výukovými 

programy určené pro příslušný ročník. Dále se mohli zapojit do různých soutěží. Při pobytu 

venku navštěvovali hřiště u obecního úřadu a dětské hřiště vedle školy. Často navštěvovali 

tělocvičnu ve vedlejší české škole. Žáci za pomoci vychovatelek rozšiřovali poznatky získané 

během vzdělávacího procesu, byli vedeni ke spolupráci a pomoci i v mimoškolních 

činnostech. Žáci byli akceptováni a podporováni ve svých aktivitách, rozvíjeli vlastní 

osobnost, dovednosti a vlohy. Získávali znalosti o životním prostředí a nutnosti jeho ochrany, 

při které se mohou sami aktivně zúčastňovat. Při těchto činnostech vychovatelky dbaly na 

zásady bezpečnosti. 

 



 
 
 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Za přípravu a koordinaci prevence aktivit sociálně nežádoucích jevů na naší škole již 

několikátý rok odpovídá koordinátorka Mgr. Beata Tomanek. V rámci své činnosti připravila 

každoroční Minimální preventivní program, který byl plněn rovnoměrně v průběhu celého 

školního roku. Koordinátorka po celý rok úzce spolupracovala s učiteli, vychovatelkami ŠD,      

s PPP Třinec a dalšími odborníky, institucemi a organizacemi, státními i nestátními. Problémy 

spojené s rizikovým chováním a dalšími sociálně nežádoucími jevy byly řešeny ve vzájemné 

spolupráci s rodiči průběžně. Žáci v hodinách prvouky a přírodovědy byli informování o 

nebezpečí kouření, používání alkoholických nápojů, zneužívání léků a orientačně o jiných 

drogách. Velká pozornost byla věnována dopravní výchově. Základem prevence na 1. stupni 

byla především výchova ke zdravému životnímu stylu a k dobrým mezilidským vztahům. 

Ve školním roce 2018/2019 jsme rovněž kladli důraz na: 

 Zvyšování zdravého sebevědomí žáků 

 Nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry 

 Rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy 

 Osvojování a upevňování základních návyků: hygiena, životospráva 

 Zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo                        

i jiných postižení 

 Všestranný rozvoj osobnosti člověka 

 Soustředěnost na včasné diagnostikování sociálně patologických jevů ve třídách 

 Důraz na spolupráci s rodiči 

 Ekologická výchova 

 Návštěvy filmových, divadelních představení, koncertů, besed 

Akce:  

 Noc ve škole – stmelení žáků všech ročníků 

 Beseda s třídním učitelem na téma: Šikana, kyberšikana, vandalismus, krádeže, 

hazardní hráčství   (1., 2., 3., 4., 5.)  

 Beseda třídního učitele a metodika prevence na téma: Drogy, kouření, alkohol (3.,4.,5) 

 Beseda s psychologem na téma: Emoce (1., 2.) 

  Zásady první pomoci – workshop se záchranáři (1.,2.,3.,4.,5.) 

 Ukázky psovodů – Policie ČR (1.,2.,3.,4.,5.) 

 Beseda o slušném chování (1.,2.,3.,4.,5.) 

 Beseda – Sexuální výchova (4.,5.) 



 
 
 

 Workshop první pomoci – KAPPA (interaktivní učebna v DDM Třinec) (1.,2.,3.,4.,5.) 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Učitelé se pravidelně zúčastňovali doškolovacích akcí pořádaných KVICEM ve Frýdku- 

Místku, Pedagogickým centrem pro polské národnostní školství v Českém Těšíně, NIDV v 

Ostravě.  

Ve školním roce 2018/2019 bylo uskutečněno celkem 19 akcí (proškoleno 31 osob), které 

byly hrazeny z prostředků na DVPP a z rozpočtu zřizovatele (výdaje celkem 19 876,-Kč            

+ 4 100,- Kč BOZP).  

Školení byla zaměřena na problematiku 1. stupně ZŠ, RVP a inkluzi.  

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) 

 

Druh semináře - kurzu 

 

Počet účastníků 

Vedení a řízení školy – profesní rozvoj ředitele 1 

„Praca w grupach na lekcjach języka angielskiego A“ 1 

„Účetnictví v příspěvkových organizacích“ 1 

Pracovní setkání – Dítě s poruchami  1 

„Wędrowanie śladami polskiego dziedzictwa“ 1 

Spisová služba ve školství a státní správě 2 

Pracovní setkání ředitelů škol s pol.jaz.vyuč. 1 

Porada metodiků prevence 1 

„Praca w grupach na lekcjach języka angielskiego B“ 1 

Správní právo při řízení školy a školského zařízení 1 

Metodické setkání učitelek MŠ 1 

„MAP II“ - analytik 1 

Seminář pro ředitelé škol 1 

„Šablony II“ 3 

Webinář – Jak uchovat datové správy a elektronické 

dokumenty 

3 

Polytechnická konference – Edukace ve virtuální realitě  1 

Komise pro sociálně - právní ochranu dětí 1 

Nebojme se učit jinak, aneb rozvoj matematické 

gramotnosti žáka i učitele – letní škola 

1 

Metodické setkání učitelů matematiky 1 



 
 
 

Údaje o dalším vzdělávání ostatních pracovníků školy 

 

Druh semináře - kurzu Počet zúčastněných 

Školení BOZP                                   ZŠ 11 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1. Základní škola 

Reprezentace školy na veřejnosti byla velmi pestrá a rozsáhlá. Žáci se zúčastňovali kulturních 

programů pro rodiče i jinou veřejnost, recitačních, pěveckých soutěží, jazykových soutěží, 

matematických olympiád a různých sportovních akcí, ve kterých byli úspěšní. 

Soutěže, přehlídky, významné vzdělávací aktivity školy 

Název akce 

Slavnostní zahájení nového školního roku s rodiči 

Tradiční pečení brambor – organizátor rodičovské sdružení 

Zahraniční edukační výlet - Wieliczka (Polsko) 

Divadelní představení „Teatr Własny Chorzów“– „Bajka ze śmiechem“ 

Houbaření s předškoláky 

Výtvarná soutěž Muzeum Těšínska „Dětský svět“ 

Výkresy pro tvorbu kalendáře – MAS Jablunkovsko 

Drakiáda 

Setkání s polskou spisovatelkou pro děti z K. Wasilewską  

Literární setkání v divadle v Českém Těšíně 

Noc ve škole 

Přírodovědné setkání s panem Walkem na téma Hadi a plazi 

Výstava Klubu senioru na téma: Co dokážou ruce našich dětí a babiček 

Ukázková hodina pro rodiče první třídy 

Projektový den na téma stého výročí nezávislostí Československa a Polska 

Divadelní představení TL Bajka „O słońcu, księżycu i wietrze“ – divadlo 

Český Těšín; 

Návštěva Prahy – vyzvednutí cen  

Šachový turnaj v DDM Jablunkov 

Betlém – výtvarná soutěž Muzeum Třinec 

Pikomat I – matematická soutěž 

Workshop – Prevence násilí ve škole 

Šachový turnaj v DDM Jablunkov, jeden žák získal 2.misto 

Vystoupení žáků na vánoční besídce pro důchodce z Bukovce 

Školní divadlo „Jasełka“ Wandy Chotomskiej 

Mikulášská besídka  

Workshop - „Kolędowanie po naszymu“, kapela z Třanovic  

Dětská mise z evangelického kostela – vánoční program 

Vánoční besídka 

Workshop pro první třídu  

Matematická soutěž  PIKOMAT II 



 
 
 

Lyžařský výcvik v Kempalandu 

Šachový turnaj v Třinci 

Zimní olympiáda s rodiči  

Workshop – „Harcerze z Wodzisławia Śląskiego“ (Polsko) 

Mezinárdní lyžařské závody – „O Istebniański Bruclik“ 

Školní karneval pro děti 

Setkání s pedagogem psychologem Mgr. Z. Čmielová na téma 

„Kyberšikana“ 

Lyžařská sportovní soutěž „Zjazd Gwiaździsty 2019“ žáci získali jedno 

1.místo a 2.místo, dvě 4. místa, jedno 6.místo, celá škola 2.místo 

Pěvecká soutěž – Zpěváček 2019“  získali jsme 3.m. 

Mezinárodní soutěž v anglickém jazyce FOX 2019 získali jsme jedno 

2.místo a jedno 3.místo 

Ozdravný pobyt – ekologie Karlovice ( Jeseníky) 

Kurz plavání pro žáky druhého a třetího ročníku ( 2. a 3. ročník) 

Vystoupení žáků na schůzi MK PZKO v Bukovci 

Projekt – Veselé zoubky 

Představení loutkového divadla v České Těšíně – „Nowe szaty cesarza“ 

Zápis do první třídy 

Pasování žáků 1. třídy na čtenáře – knihovna Bukovec 

Projektový den - Den Země 

Matematická soutěž  PIKOMAT III 

Vystoupení žáků na schůzi MK PZKO v Písku 

Pěvecká soutěž –„ XIII Przegląd Cieszyńskiej Pieśni Ludowej „- Pastyreczki 

z Bukowca 1.místo 

Interaktivní učebna v DDM Třinci – Zásady první pomoci, jak funguje tělo - 

workschop 

Program na akci – Kytička jubilantům  

Den Matek – vystoupení žáků s představením „Ciotki u Kolesy“ v PZKO 

Bukovec 

Škola na kolech BESIP  pro 4. a 5. třídu – závěrečná zkouška            

(praktická i teoretická) 

Program na schůzi Macierzy i PZKO v Písku - Pastyreczki 

Pitagoriáda – okresní matematická soutěž  

Pitagoriáda – krajská matematická soutěž (10. místo)  

Edukační výlet do školicího střediska URSUS v Dolní Lomné – Festival 

hmyzu  

Den dětí – ukázka práce hasičů, policie ČR a záchranářů 

Atletické závody v Třinci – štafeta 3. místo, jedna žákyně získala 3. místo a 

dva 5. místo 

Beseda s ekologem na téma Život včel 

Ukončení celoroční sbírky papíru – soutěž Pan Popela 

Školní radovánky v Bukovci 

Edukační školní výlet na Hrčavu   

Divadelní představení TL Bajka „Łabędzie z krainy Erin“ 

Noc ve škole – rozloučení s pátou třídou 

Příprava výtvarných prací k výročí kostela v Bukovci 

Slavnostní zakončení školního roku 2018/2019 

Vystoupení žáků (Pastyreczki) na „Plackové festivalu v Bukovci 



 
 
 

8.2. Mateřská škola      

Soutěže, přehlídky, významné vzdělávací aktivity školy 

Název akce 

Seznámení se s kamarády 

Sběr hub +společně s dětma s družiny 

„Pieczoki“ hřiště u školy 

Divadlo“Bajka o smutnym królu“ 

Čteme dětem –návštěva a čtení děti PZŠ 

Společně si hrát umíme - PMŠ,ČMŠ, przedszkole Polska 

„Dzień pluszowego MISIA“ 

„Jasełka“ představení PMŠ,PZŠ 

„Kolędowani koleda góralsk“a 

Návštěva PMŠ Návsí společné hry 

„Kulig i opiekanie parówek“ - Kempaland 

„Teatr lalek“ BAJKA 

Lyžařský kurz v Kempalandu 

Karnevál  

„Teatr lalek „BAJKA“  

Plavecký výcvik pro předškoláky 

„Zebranie sprawozdawcze MK PZKO Bukowiec“ 

„Przegląd recytacji przedszkoli w Czeskim Cieszynie! 

„Olimpiada sportowa w Jabłonkowie „ 

Den dětí – Kempaland- ukázka práce hasičů, policie ČR a záchranářů 

Teatr Lalek“ BAJKA „ 

DEN DĚTI – smažení vaječiny 

Radovánky  

„Pozegnanie starszaków – spanie w przedszkolu“ 

Malý řemeslník Světa techniky 

Slavnostní zakončení školního roku 

 

        9.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI  

Ve školním roce 2018/2019  školu ČŠI nenavštívila.  

 

10. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných zcela 

nebo z částí z cizích zdrojů 

Škola se zúčastnila těchto projektů: 

Projekty 2018/2019: 

o Šablony pro ZŠ a MŠ , reg. č.CZ. 02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003999, financovaného 

z dotace poskytnuté MŠMT z grantu EU v rámci operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání. 

 

1. „Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem“ 

2. „ Čtenářský klub“  

3. „Klub logiky“  

4. „Chůva“ 



 
 
 

5.  „Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ“ 

a) Celé Česko čte dětem – Mgr. E. Katrušáková (autorka projektu Celé Česko čte 

dětem) 

b) EDI-Emoce do inteligence – Mgr. Z. Čmielová (pedagog preventista) 

c) Školní zralost z pohledu logopeda – Mgr. R. Mrozková (klinický logoped) 

d) Školní zralost – Mgr. B. Tomanek (pedagog 1. stupně) 

 

o Ozdravný pobyt Karlovice – Rozhodnutí č. 01041862 o poskytnutí finančních 

prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR – 63 000,- Kč 

o Ovoce do škol 

o Školní mléko 

o Zdravé zoubky 

o Edukační výlet financován z dotace „Stowarzyszenia Wspólnota Polska“ - Warszawa  

– solné doly „ Wieliczka „ 

o „BON PIERWSZAKA“ – spolufinancován: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej“, 

„Fundajca pomoc Polokom na wschodzie“, „Macierz Szkolna w RC“ i TNP.  

                                                         

11. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Ve škole nepůsobí odborová organizace, spolupracujeme s Českomoravským odborovým 

svazem pracovníků školství, Oblastní radou ve Frýdku - Místku. Partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání jsou: Obecní úřad v Bukovci, DDM Jablunkov, Muzeum města Třince a 

Třineckých  železáren, PPP v Třinci, SPC v Ostravě, PC Český Těšín, Knihovna v Bukovci, 

Hasiči Bukovec, NIDV Ostrava, Muzeum Těšínska v Jablunkově, KVIC v Novém Jičíně. 

 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 26.8.2019, předložena radě školy a 

zřizovateli dne 24.9.2019. 

 

Tato výroční zpráva je veřejná. 

 

 

V Bukovci  dne  26.8.2019                                                   Mgr. Ivana Wronová 

                                                                                                 ředitelka školy 
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