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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 2020/ 2021 bylo dle zahajovacího výkazu zapsáno 37 žáků. Výuka byla organizována ve 

třech třídách. V odpoledních hodinách 37 žáků docházelo 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 celkem na dobré úrovni, ale v budoucnu je nezbytně nutná 

modernizace sociálního zařízení pro žáky a zaměstnance, odborné a kmenové učebny, 

kabinety, jídelny a šatny. Pro zlepšení a zatraktivnění výuky je nutno rovněž zmodernizovat 

ICT techniku. Na škole také nemáme bezbariérové sociální zařízení, chybí zajištění přístupu 

do budovy pro vozíčkáře.   Ve škole je zřízena knihovna, která je pravidelně doplňována. 



 
 
 

Učební pomůcky jsou zastoupeny v míře, odpovídají požadavkům a jsou pravidelně 

využívány.  

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.  Zaměstnanci usilují o 

to, aby si každý žák mohl prožít úspěch, aby dokázal pomoct kamarádovi. Protože se jedná o 

vesnickou školu, klade se ve výuce důraz na environmentální výchovu, na ekologii. Součásti 

výuky jsou vycházky do přírody, pozorování okolní krajiny během celého roku. Žáci se učí 

vážit si okolní přírody, mít kladný vztah k domovu. 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. 

 

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 Olše. Hraničí s Istebnou, Javořinkou, Hrčavou 

a Pískem. 

Budovu mateřské školy tvoří dva menší obecní  byty, které se nachází v horní části. 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 nedostačující zahradou. Zeleň, která se nachází v okolí mateřské 

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

Cílem mateřské školy je šťastné, spokojené a usměvavé dítě, které touží po poznání, 



 
 
 

sportování a hraní si s kamarády. Vytváříme společně s celým kolektivem podmínky pro 

rozvoj dětské osobnosti, s ohledem na její individuální potřeby, zájmy a nadání. 

 

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 2020/2021 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.    

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

1. 9. 2019. 

  

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Pedagogický sbor byl ve školním roce 2020/2021 stabilní. Na základní škole vyučovali 

celkem 4 pedagogové, ve školní družině 2 vychovatelky, dále 1 asistentka pedagoga        

s úvazkem 0,50 a 1 asistentka pedagoga s úvazkem 1,00 - projekt „Asistenti pedagoga pro 

polské školství“. 

4 učitelky ZŠ pracovaly v přepočtu 3,82 úvazku, výuka náboženství byla hrazena dohodou o 

provedení práce – 3h týdně, vedoucí vychovatelka ŠD pracovala na úvazek 0,80 a 

vychovatelka ŠD 0,36 úvazku.  

Všechny učitelky měly pedagogickou kvalifikaci pro 1. stupeň ZŠ (přepočtený úvazek 3,82). 

 

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 0 2 3 2 0 

 



 
 
 

Ve škole pracovali 4 provozní pracovnice – školnice s úvazkem 0,75 + výdej jídla 0,30;  

uklízečka s úvazkem 0,25; účetní s úvazkem 0,60 a z projektu Šablony II školní asistent ve 

školní družině s úvazkem 0,30. 

 

V mateřské škole pracovaly 3 učitelky, tj. v přepočtu 2,00 úvazku. Jedna učitelka měla 

ukončeno vysokoškolské vzdělání pro mateřské školy, dvě středoškolské pedagogické 

vzdělání pro mateřské školy.  

 

 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 1 1 1 0 

 

V mateřské škole pracovaly 2 provozní zaměstnankyně – školnice s úvazkem 0,75 + výdej 

jídla 0,30 a z projektu Šablony II školní asistent s úvazkem 0,50.  

 

Všichni pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci absolvovali školení BOZP. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Základní škola: 

37 žáků:  úvazek ped.pracovníků: 3,82 

úvazek nep.pracovníků: 1,30 

Mateřská škola: 

26 dětí:  úvazek ped. pracovníků: 2,00 

           úvazek nep. pracovníků: 1,00 

Školní družina: 

37 žáků:  úvazek ped. pracovníků: 1,16 

                                   úvazek nep. pracovníků: 0,60 

 

Školní jídelna – výdejna: 

26 dětí  MŠ - úvazek: 0,30 

37 dětí ZŠ - úvazek: 0,30 

Dospělí MŠ + ZŠ:  8 + 5 

 

 

 



 
 
 

4. Údaje o zápisu  

4.1. Povinná školní docházka a následné přijetí do školy 

 

Zápis žáků do prvního ročníku se uskutečnil dne 8. 4. 2021. K zápisu bylo podáno jedenáct 

žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. Všem žádostem bylo vyhověno. 

 

Zápis do 1. ročníku 2021 

U zápisu Počet odkladu Nastoupí do 1. ročníku 

11 0 11 

  

4.2. Přijetí do mateřské školy 

V tomto školním roce proběhl zápis dětí do mateřské školy v týdnech od 10. 5. 2021. K 

zápisu bylo podáno sedm žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Všem bylo vyhověno. 

 

Zápis do mateřské školy 2020/2021 

U zápisu Počet odkladu Nastoupí do mateřské školy 

7 0 7 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 

Základní škola: 

Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo školu 37 žáků , z toho 16 chlapců a 21 dívek.  

10 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 a třetí ročník se vyučoval v I. třídě, čtvrtý ročník se 

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

Vyučování probíhalo denně od 7:50 do 14:00 hod. 

Školní družina: 

Do školní družiny v minulém školním roce bylo zapsáno 37 žáků, byla v provozu                              

od 7:00 do 7:45 a od 11:30 do 15:30 hod.  

 

 

 



 
 
 

Mateřská škola: 

Od 1. září 2020 do mateřské školy docházelo 26 dětí. Provoz mateřské školy probíhal od 6:30 

hodin do 16:30 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 ZŠ byli zařazeni do podpůrných opatření.  

Stupeň PO 1 -  plán pedagogické podpory  

Stupeň PO 2/3 - asistent pedagoga  

Jeden žák byl od 1. 3. 2021 zařazen do pedagogické intervence, byl mu vytvořen plán 

pedagogické podpory. 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, na jehož základě byla od 14. října 

2020 až do odvolání zakázaná osobní přítomnost žáků ve škole. Mimořádné opatření bylo 

vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění 

COVID – 19. V tomto období se žáci vyučovali distanční formou. K výuce škola nejdříve 

využívala sociální sítě WhatsApp, Messenger, telefonické spojení, email, od listopadu 

platforma Microsoft Teams. Od 18. listopadu 2020 byla opět povolena osobní přítomnost 

žáků ve škole, a to za dodržování zvýšených hygienických pravidel.  Do školy se vrátili žáci I 

třídy (1.,3.ročník) a III třídy (2.,5.ročník) . Od 30. 11. 2020 se vrátili i žáci II třídy ( 4.ročník). 

K dalšímu uzavření základní školy a mateřské školy došlo z důvodů epidemie COVID-19                

1. března 2021. Návrat dětí a žáků  do škol proběhl 12. dubna 2021. 

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  1.,2.,3.,4.,5. ročník 

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

Výtvarný kroužek 1.,2.,3.,4.,5. ročník  

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

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

Doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem  

 (Šablony II) 

1.,2.,3.,4.,5. ročník 

 



 
 
 

Ve škole vyučovala  rovněž ZUŠ Jablunkov: obor housle. 

Pro žáky druhého a třetího ročníku z důvodu pandemie Covid-19  plavecký výcvik v plavecké 

škole v Bystřici byl zrušen, zároveň byl zrušen lyžařský výcvik a ozdravný pobyt v Horní 

Lomné. 

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

Výsledky vzdělávání žáků za 1. pololetí 

Od 1.3.2020 – 30.11.2020 – distanční výuka (pandemie Covid-19) 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 

celkem žáků 6 7 8 9 7 

prospěl s 

vyznamenáním 

               

6 

 

7                           

 

7                           

 

8                            

 

6                              

prospěl 0 0 1 1 1 

neprospěl 0 0 0 0 0 

snížená známka z 

chování 

                       

0 

                          

0 

                          

0 

                          

0 

                           

0 

absence celkem 122 132 233 67 182 

průměrná absence 

omluvená 

 

20,33 

 

18,85 

 

29,13 

 

7,14 

 

26,00 

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  

 

Od 1. 3. 2021 – 12. 4. 2021 – distanční výuka (pandemie Covid-19) 

 

 1. 2. 3. 4. 5.  

 celkem žáků 6 7 8 9 7 

prospěl                         

s  vyznamenáním 

                                

5 

  

7                           

 

7                            

 

8                            

 

6                           

prospěl 1 0 1 1 1 

neprospěl 0 0 0 0 0 

snížená známka z 

chování 

                          

0 

                                   

0 

                          

0 

                          

0 

                         

0 

absence celkem 116 45 148 102 87 

Průměrná absence  

omluvená 

 

19,33                  

                  

6,43 

                  

18,50 

                   

11,00 

                  

12,43 

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. Dále se mohli zapojit do různých soutěží. Při pobytu venku navštěvovali 

hřiště u obecního úřadu a dětské hřiště vedle školy.   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 a dodržování hygienických podmínek.  

 

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 2020/2021 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 

Akce:  

Z důvodu epidemiologické situace v ČR ve školním roce 2020 /2021 se nekonaly žádné 

besedy ani akce zaměřené na preventivní aktivity. 

 

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. Většina školení se uskutečnila formou webinářů. 

Ve školním roce 2020/2021 bylo uskutečněno celkem 32 akcí (proškoleno 116 osob), které 

byly hrazeny z prostředků na DVPP, z rozpočtu zřizovatele (výdaje celkem 2 590,-Kč            

+ 6 870,- Kč) a z různých projektů (bezplatně).  

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

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) 

 

Druh semináře - kurzu 

 

Počet účastníků 

Práce a hry s matematickými pomůckami 1 

MS Teams část 1. 8 

Setkání ředitelů polských škol 1 

MS Teams část 2. 8 

MS Teams část 3. 8 

MS Teams část 4. 8 

MS Teams část 5. 8 

MS Teams část 5. 8 

Daň s příjmu právnických osob 1 

Hodnoceni a sebehodnocení žáků v dnešní škole 2 



 
 
 

Systém péče o žáky se speciálními potřebami 1 

Komunikace s problémovým rodičem 3 

FKSP po novele 1 

MS Teams - outlok 8 

Setkání ředitelů polských škol 1 

Aktivizace na začátku hodiny 2 

Porada ředitelů – principy rozpisu rozpočtu přímých 

nákladů 

1 

Robotika do škol 2 

Jak a co plánovat v MŠ 1 

Majetek příspěvkových organizací a jejich kontrola 1 

Seminář Inspis ŠVP pro ZŠ 3 

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga 2 

„Grafonotki“ 1 

Robotika 

 

1 

Setkání ředitelů polských škol – učební plán 1 

Alternativní zdroje jako možný zdroj financování 1 

Ekonomický program GINIS 1 

Práce s nadanými dětmi 1 

Porada metodiků prevence  1 

Představení pilotáže Středního článku podpory 

regionálního školství  

2 

Hygienické minimum 2 

Základní norma zdravotních znalosti  8 

 

Údaje o dalším vzdělávání ostatních pracovníků školy 

Druh semináře - kurzu Počet zúčastněných 
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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, pěveckých soutěží (on-line), 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 první třídy 

Projektový den – kozí farma Havířov 

Výkresy pro tvorbu kalendáře – MAP II 

Projektový den URSUS 

Výtvarná soutěž „Jablunkovský Džbánek“ Muzeum Těšínska - Džungle 

Mezinárodní multikulturní výtvarně - literární soutěž „Vícejazyčnost je 

bohatství“ 

Konkurz „Życzenie świąteczne“ -  „Konsulat Generalny RP“ v Ostravě 

Beseda s polskou spisovatelkou pro děti - R. Piątkowska (1. část) 

Světový den plyšového medvěda 

Beseda s polskou spisovatelkou pro děti - R. Piątkowska (2. část) 

Setkání s Mikulášem 

Výtvarná soutěž „Szkoła za 100 lat“ 

Hudební soutěž „E – kolęda, kolęda“ 

Výtvarná soutěž „Betlém“ 

Školní dílny – pečení perníčků a výroba svícnů 

Vánoční besídka ve třídách 

Školní dílny – smažení koblížků 

Školní dílny – Valentýn – výroba srdíček, sladkosti ze smetany 

Výtvarná soutěž „Tort urodzinowy dla Jutrzenki“ 

Výtvarná soutěž „Laurka dla Jutrzenki“ 

Školní karneval pro děti 

Výtvarná soutěž „Mój tata robi we Werku“ 

Mezinárodní soutěž v anglickém jazyce FOX 2021 

Výtvarná soutěž „Mój dom Zaolzie“ 

Výtvarná soutěž „Moja polska rodzina“ - Kongres Polaków 

Recitační soutěž „Małe słowećko“ 

Matematická soutěž Kangur 2021 

Školní výlet - Hrad Starý Jičín 

Divadelní představení „O kiju samobiju“ 

Pasování na čtenáře, 1. třída – Obecní úřad v Bukovci 

Rozloučení s 5. třídou ve škole 

Rozloučení s 5. třídou na Obecním úřadě v Bukovci 

Návštěva zástupce hejtmana Moravskoslezského kraje pana Mgr. Stanislava 

Folwarczného a starostky Obecního úřadu Bukovec paní Moniky 

Czepczorové 

Slavnostní zakončení školního roku 

 

8.2. Mateřská škola      

Soutěže, přehlídky, významné vzdělávací aktivity školy 

Název akce 

Seznámení se s kamarády 

Sběr hub 

Edukační výlet do  ZOO Ostrava 



 
 
 

Moje emoce č.1.   / jak vypadá radost / 

Moje emoce č.2.  / jak vypadá smutek , zlost / 

Moje emoce č.3.  / umím, si říct co mi je / 

Setkání s Mikulášem v MŠ 

Sáňkování , bobování – závod předškoláků 

On line nahrávka pro babičku a dědečka 

„Tłusty czwartek“ tradice smažení koblížků, ochutnávka 

Karneval ve školce 

Společné zpívání s kapelou LIPKA 

Loutkové divadlo „Kije samobije „ 

Poznávací výlet na Písečnou 

Malý řemeslník - dětské dílničky v Jablunkově 

Rozloučení předškoláků -  kino v Jablunkově 

Zakončení školního roku ve škole 

Slavnostní zakončení školního roku 

 

        9.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI  

Ve školním roce 2020/2021  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 2020/2021: 

o Šablony II,  reg. č.CZ. 02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013688, financovaného z dotace 

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

vzdělávání. 

 

Základní škola: 

1. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

2. Kluby pro žáky ZŠ 

3. Projektové dny mimo školu 

4. Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ 

 

            Mateřská škola:  

1. Školní asistent 

2. Projektové dny ve škole 

3. Projektové dny mimo školu 

4. Odborně zaměřené tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

 

Školní družina: 

1. Školní asistent  

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD 



 
 
 

 

 

o Školní mléko 

o Ovoce do škol 

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 25. 8. 2021, předložena radě školy a 

zřizovateli dne 9. 9. 2021. 

 

Tato výroční zpráva je veřejná. 

 

 

V Bukovci  dne  25. 8. 2021                                                   Mgr. Ivana Wronová 

                                                                                                 ředitelka školy 
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