
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Bukovec, příspěvková organizace    

739 85 Bukovec 66, tel.: 792 366 880, IČO: 750 272 91  

    
 

 

Výroční zpráva o činnosti základní školy 

za školní rok 2021/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Ivana Wronová 

Výroční zpráva o činnosti základní školy podle § 10 zákona 561/2004Sb., v souladu 

s vyhláškou 15/2005 Sb., novela č.225/2009 Sb. s účinností k 1. 8. 2009 

 

 



 
 
 

Obsah: 

 

1. Základní údaje o škole: charakteristika školy, zřizovatel školy, technicko - materiální 

zabezpečení, údaje o školské radě. 

2. Přehled oborů vzdělání. 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy. 

4. Údaje o přijímacím řízení k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. 

5. Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu. 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími 

programy. 

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.  

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 

11. Základní údaje o hospodaření školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

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  

 

 

 

mailto:bukovec@bukovec.cz
http://www.pzsbukovec.cz/
mailto:pzsbukovec@seznam.cz
http://www.pzsbukovec.cz/
mailto:pmsbukovec@seznam.cz


 
 
 

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 18. listopadu 2021. 

 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 2021/ 2022 bylo dle zahajovacího výkazu zapsáno 41 žáků. Výuka byla organizována ve 

třech třídách. V odpoledních hodinách 41 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.  

V minulém školním roce od 1.10.2021 byla zahájena kompletní rekonstrukce celé 

budovy školy. K výuce byly využívány prostory obecního úřadu a sousední ZŠ a MŠ 

v Bukovci, Bukovec 214, 739 85. Na obci byly zřízeny dvě třídy, jedná třída byla v české 

základní škole. Školní družina ke své činnosti využívala prostory tělocvičny. Po rekonstrukci 

vznikly nové odborné učebny - počítačová, přírodovědná a polytechnická, zvětšily se prostory 

školní družiny. Vybudovalo se nové zázemí pro učitele, vznikla nová ředitelna. V celé budově 



 
 
 

byly zrekonstruovány veškeré toalety, šatny, chodby, vznikla nová, světlá jídelna. Byl zřízen 

bezbariérový přístup do školy. V prostorách chodby na prvním patře své místo našla nová 

knihovna s čtenářským koutkem.  

Škola po celkové rekonstrukci byla slavnostně otevřena 27.8.2022. Dne 1.9.2022 bylo 

zahájeno vyučování již v zrekonstruované budově. 

Jsme velmi rádi, když rodiče a hosté školy obdivují, co všechno se na naší škole v minulém 

školním roce změnilo a zmodernizovalo. 

Velké poděkování nás všech náleží paní starostce Monice Czepczorové a zastupitelům obce 

Bukovec!!!  

Dalším nelehkým úkolem, který nás čeká, je v prostorách areálu školy výstavba 

školního hřiště a zahrady, která bude spojovat dvě budovy – základní školu a mateřskou 

školu.  

Materiální vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Učební pomůcky jsou zastoupeny v míře, 

odpovídají dnešním požadavkům a jsou pravidelně využívány.  

 

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 2021/2022 stabilní. Na základní škole vyučovali 

celkem 4 pedagogové, ve školní družině 3 vychovatelky, dále 1 asistentka pedagoga        

s úvazkem 0,50 a 1 školní asistentka s úvazkem 0,50 - projekt Šablony III. 

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

provedení práce – 3h týdně 

3 vychovatelky ŠD pracovaly v přepočtu 1,86 úvazku  

Všechny učitelky mají 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 pracovaly 4 provozní pracovnice – školnice s úvazkem 0,75 + výdej jídla 0,30;  

uklízečka s úvazkem 0,25; účetní s úvazkem 0,40; sekretářka s úvazkem 0,25 + školní asistent 

s úvazkem 0,50 z projektu Šablony III. 

V mateřské škole pracovaly 3 učitelky, tj. v přepočtu 2,00 úvazku. Dvě učitelky měly 

ukončeno vysokoškolské vzdělání pro mateřské školy, jedna 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 III školní asistent s úvazkem 0,50.  

 

Všichni pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci absolvovali školení BOZP. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Základní škola: 

41 žáků:  úvazek ped.pracovníků:   3,82 

úvazek asistent pedagoga: 0,50 ( ukončen 28.2. 2022) 

úvazek nep.pracovníků:    1,35 

Mateřská škola: 

25 dětí:  úvazek ped. pracovníků: 2,00 

           úvazek nep. pracovníků: 0,50 

Školní družina: 

41 žáků:  úvazek ped. pracovníků: 1,86 

                                   úvazek nep. pracovníků: 0,30 

Školní jídelna – výdejna: 

25 dětí  MŠ:  úvazek: 0,30 

41 dětí ZŠ:   úvazek: 0,30 

Zaměstnanci               ZŠ + MŠ: 8 + 5 

 

Projekt  Šablony III - nepedagogové: 

Školní asistent ZŠ: úvazek  0,50 

Školní asistent MŠ:     úvazek 0,50 

 

4. Údaje o zápisu  

4.1. Povinná školní docházka a následné přijetí do školy 

 

Zápis žáků do prvního ročníku se uskutečnil dne 25. 4. 2022. K zápisu bylo podáno dvanáct 

žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a v jednom případě byla podána žádost o odklad 

školní docházky. Všem žádostem bylo vyhověno. 



 
 
 

 

Zápis do 1. ročníku 2022 

U zápisu Počet odkladu Nastoupí do 1. ročníku 

13 1 12 

  

4.2. Přijetí do mateřské školy 

V tomto školním roce proběhl zápis dětí do mateřské školy v týdnech od 11. 5. 2022.                       

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

 

Zápis do mateřské školy 2021/2022 

U zápisu Počet odkladu Nastoupí do mateřské školy 

5 0 5 

 

5. Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

 
Škola realizovala vzdělávací program  Hravá škola č.j.144/07. ŠVP vychází z RVP ZŠ. Je 

každoročně revidován a podle potřeb upraven. Ve školním roce 2021/2022 byly upraveny 

výstupy a obsah učiva předmětu Informatika. 

Učební plán ZŠ byl zpracován v souladu s učebním dokumentem, týdenní dotace jednotlivých 

předmětů byly dodrženy. Kontrolovaná povinná dokumentace ZŠ byla vedena ve stanoveném 

rozsahu, zápisy o probraném učivu v třídních knihách byly průkazné. Jejich plnění bylo 

v průběhu školního roku kontrolováno při hospitacích vedením školy.  

Vzdělávání dětí v MŠ probíhalo podle školního vzdělávacího programu Mateřská škola dříve 

a dnes. Učitelky pracovaly podle třídních plánů, které se skládaly z integrovaných bloků.  

Chod školy se řídil celoročním plánem práce školy s přehledem plánovaných akcí. Samotný 

vzdělávací proces byl pak určován rozvrhem školy, který byl sestaven tak, aby odpovídal 

učebním plánům a byl v souladu s didaktickými zásadami a hygienickými požadavky. 

Školní vnitřní řád stanovuje práva, povinnosti a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů 

žáků, zaměstnanců a zákonných zástupců žáků v souladu s legislativními předpisy. Upravuje 

a vymezuje provoz školy, vnitřní režim, podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví i 

podmínky zacházení s majetkem. Obsahuje pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Zákonní zástupci získávali informace o žácích prostřednictvím žákovských knížek, třídních 

schůzek, internetových stránek, mohli využít konzultační hodiny, osobně i telefonicky. 



 
 
 

Žáci cíleně získávali praktické zkušenosti za účelem prevence sociálně patologických jevů, 

všestranného rozvoje jejich individuality a vzájemného respektu. Vše přispívalo ke zdravému 

sociálnímu klimatu i efektivní výuce. 

Plánování a bezprostřední příprava výchovně – vzdělávací práce byla promyšlená. Učitelé 

s dětmi pracovali skupinově i individuálně. Zvolené metody a formy práce nechávaly většinou 

dětem prostor pro svobodné rozhodování. Kvalitu výchovně – vzdělávací práce příznivě 

ovlivňoval laskavý a vstřícný přístup učitelů. Promyšleně bylo zařazováno i relaxační a 

dechové cvičení jako jedna z forem pohybové stimulace, střídaní rušných a klidových části 

hodiny. 

Naši snahou bylo vytvářet pro děti co nejpříjemnější školní prostředí. Zaměstnanci usilovali o 

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

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

výuky byly vycházky do přírody, pozorování okolní krajiny během celého roku. Žáci se učili 

vážit si okolní přírody, mít kladný vztah k domovu. Organizovali jsme lyžařský výcvikový 

kurz pro celou školu, plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku, školní výlety a školní akce 

související s výchovně vzdělávací činnosti školy. V říjnu žáci strávili týden ve škole v přírodě 

Horní Lomné – pobyt byl hrazen  z projektu SFŽP ČR. 
Mimoškolní aktivity byly organizovány v návaznosti na učivo, např. recitační a pěvecké 

soutěže, sportovní soutěže, výtvarné soutěže, účast v olympiádách z matematiky, anglického 

jazyka. Učitelé vedli zájmové kroužky s tímto zaměřením: sportovní hry, pěvecký kroužek, 

výtvarný kroužek, kroužek robotiky a angličtina pro žáky 1. a 2. ročníku. 

Za zmínku stojí, že nepovinné předměty a zájmové útvary byly žákům školy nabízeny 

bezplatně.  

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 edukační hřiště u základní školy v Bukovci.  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 výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 

Základní škola: 

Ve školním roce 2021/20212 navštěvovalo školu 41 žáků , z toho 18 chlapců a 23 dívek.  

9 žáků dojíždělo ze sousední vesnice Písek, 31 žáků bylo z obce Bukovec, 1 žákyně dojížděla 

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 14:05 hod. 

Školní družina: 

Do školní družiny v minulém školním roce bylo zapsáno 41 žáků, byla v provozu                              

od 6:30 do 7:45 a od 11:30 do 15:30 hod.  

Mateřská škola: 

Od 1. září 2021 do mateřské školy docházelo 22 dětí. Provoz mateřské školy probíhal od 6:30 

hodin do 16:30 hodin.  

Dle doporučení PPP Frýdek-Místek jeden žák ZŠ byl zařazen do podpůrných opatření.  

Stupeň PO 2/3 - asistent pedagoga  

Jedna žákyně byla zařazen do pedagogické intervence, byla ji vytvořen plán pedagogické 

podpory, v lednu 2022 byla doporučena k vyšetření v PPP Frýdek – Místek. 

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 11 6 7 8 9 

prospěl s 

vyznamenáním 
 

11 

 

5 

 

7 

 

7 

 

7 

prospěl 0 1 0 1 2 

neprospěl 0 0 0 0 0 

snížená známka z 

chování 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

absence celkem 261 364 267 656 234 

průměrná absence 

omluvená 
 

23,71 

 

60,66 

 

37,14 

 

82,00 

 

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  

 

 1. 2. 3. 4. 5.  

 celkem žáků 11 6 7 8 9 

prospěl                         

s  vyznamenáním 
 

11 

 

5 

 

7 

 

6 

 

7 

prospěl 0 1 0 2 2 

neprospěl 0 0 0 0 0 

snížená známka z 

chování 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

absence celkem 307 336 357 278 378 

Průměrná absence  

omluvená 
 

27,9 

 

56,00 

 

51 

 

34,75 

 

42 

absence neomluvená 0 0 0 0 0 

pochvaly 0 0 1 0 1 

důtky 0 0 0 0 0 

 

 

7. 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 2021/2022 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:  

 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.) 

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

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

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

 Beseda – Sexuální výchova (4., 5.) 

 

8. 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 webin ářů. 

Ve školním roce 2021/2022 bylo uskutečněno celkem 15 akcí (proškoleno 30 osob), které 

byly hrazeny z prostředků na DVPP, z rozpočtu zřizovatele (výdaje celkem 4 114,-Kč            

+ 4 740,- 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 

Setkání metodiků prevence 1 

Setkání ředitelů polských škol 1 

Metodické setkání lektorů robotiky 1 

Jak předcházet agresi 1 

Náměty na výuku slovní zásoby v anglickém jazyce 1 

Bezpečnost dětí na internetu 1 

Efektivní hospitace a hodnocení pedagogů 1 

Novely právních předpisů ve školství 2021/2022 2 

Aktivizující metody pro podporu matematické gramotnosti 

v ZŠ 

1 

Spolupráce s rodiči děti se SVP 1 

Neklidné dítě – ADHD a co s tím? 2 

Setkání ředitelů polských škol 1 

Porada ředitelů – principy rozpisu rozpočtu přímých 

nákladů 

1 

Hygienické minimum 2 

 

Údaje o dalším vzdělávání ostatních pracovníků školy 

Druh semináře - kurzu Počet zúčastněných 

Školení BOZP                                   ZŠ 13 

 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

9.1. 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                         

„ BON PIERWSZAKA“ 

Houbaření – celá škola 

Tradiční pečení brambor – organizátor rodičovské sdružení 



 
 
 

Drakiáda 

Divadelní představení  TL Bajka 

Vystoupení žáků „Pastyreczki“– vítání občánků 

Škola v přírodě – Horní Lomná 

Beseda s polským spisovatelem pro děti – P.Beręsewicz 

Projektový den – Malý řemeslník 

Výtvarná soutěž – ilustrace do knížky z čtenářské soutěže                                           

„Z książką na walizkach“ 

Vystoupení žáků na vánoční besídce pro důchodce z Bukovce 

Mezinárodní soutěž – „Konkurs gwar – po obu brzegach Olzy“ 

Výtvarná soutěž Muzeum Třinec „Betlém, jak ho umím já“ 

Výtvarná soutěž „Bukvinek“ - Knihovna Bukovec 

Setkání s Mikulášem 

Vánoční setkání – koledování se senátorem J.Ciencialou 

Školní dílny – pečení perníčků 

Výtvarná soutěž DDM Jablunkov „Betlém“ 

Školní dílny – vánoční ozdoby, svícny 

Vánoční besídka 

Vánoční strom pro lesní zvířata – projekt  

Lyžařský Kurz Kempaland – SKI Malina 

Lyžařská sportovní soutěž „Igrzyska Zimowe na Zaolziu“ – Dolní Lomná 

běh na lyžích 

Sportovní soutěž Beskydská lyže 

Školní karneval pro děti  

Školní dílny – Valentýn – výroba srdíček, sladkosti ze smetany 

Výtvarná soutěž –„Babcia i dziadek“ - Jutrzenka 

Školní dílny – smažení koblížků 

Pěvecká soutěž – Zpěváček 2022“  ZUŠ Jablunkov 

Pěvecká soutěž – Zpěváček ze Slezska 2022“  MěDK Karviná 

Lyžařská sportovní soutěž „Igrzyska Zimowe na Zaolziu“ – „Istebna“  

slalom 

Workshop – Násilí, šikana 

Přednáška o životě v Africe 

Vystoupení vítězů soutěže „Konkurs gwar – po obu stronach Olzy“ ke 100. 

výročí L.Cienciały 

Výtvarná soutěž Muzeum Třinec – O nejkrásnější kraslici 

Workshop  – Velikonoce 

Soutěž – Třídím, třídíš, třídíme 

Dílničky se ZŠ v Bukovci – anglická konverzace 

Mezinárodní soutěž v anglickém jazyce FOX 2022 

Workshop – Ukliďme naše obce, projekt MAP Jablunkov 

Kurz plavání pro žáky druhého a třetího ročníku v plavecké škole v Bystřici 

Zápis do první třídy 

Pěvecká soutěž „ Przegląd Cieszyńskiej Pieśni Ludowej“ –  „Zebrzydowice“ 

Pěvecká soutěž „ Przegląd Cieszyńskiej Pieśni Ludowej“ – Český Těšín 

Pěvecká soutěž – Rozvíjej se poupátko 

Projektový den URSUS – Na návštěve u Ferdy 

Den Země – projektový den 

Projektový den URSUS – Medvědí brloh 



 
 
 

Den otevřených dveří pro žáky 5. třídy – PZŠ Jablunkov 

Program žáků na Den matek v PZKO  

Testování žáků - 5. třída matematika 

Atletické závody v Třinci  

Den dětí – ukázka práce hasičů, policie ČR a záchranářů Jablunkov 

Den dětí – ukázka práce hasičů, Kempaland Bukovec 

Sbírka – „Piórnik dla Afryki“ 

Školní výlet – ZOO Ostrava 

Den otevřených dveří v ZUŠ v Jablunkově 

Workshop – anglická konverzace 

Školní radovánky v Bukovci 

Noc ve škole – rozloučení s pátou třídou 

Rozloučení s 5. třídou na Obecním úřadě v Bukovci 

Slavnostní zakončení školního roku 

Vystoupení pěveckého souboru „Pastyreczki“ na „Gorolskim Święcie w 

Jabłonkowie“ 

Setkání ve škole s ministrem kultury panem Martinem Baxou – 

„Pastyreczki“ 

Slavnostní otevření školy po rekonstrukci 

Vystoupení pěveckého souboru „Pastyreczki“ na „Plackové festivalu v 

Bukovci 

 

8.2. Mateřská škola      

Soutěže, přehlídky, významné vzdělávací aktivity školy 

Název akce 

Sběr hub 

„Pieczoki“ -  setkání všech dětí a rodičů 

Setkání s Mikulášem v MŠ 

Lyžařsky výcvik Kempaland 

On line nahrávka „Jasełka“ 

„Tłusty czwartek“ tradice smažení koblížků, ochutnávka 

Karneval ve školce 

Soutěž – Hravý objevitel 

Malý řemeslník -  dětské dílničky v Jablunkově 

Velikonoční věnec – dílničky rodičů a dětí 

Plavání předškoláků Bystřice 

Sportovní olympiáda 

URSUS edukační program - Mravenci 

Výlet do ZOO Ostrava 

Rozloučení předškoláků -  kino v Jablunkově 

Ukončení školního roku ve škole 

 

 



 
 
 

 

     10. Kontrolní a inspekční činnosti 

a) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2021/2022  školu ČŠI nenavštívila.  

Účast v dotazníkových šetřeních ČŠI: 

Žáci 5. ročníku se účastnili zjišťování výsledků vzdělávání v rámci elektronického testování 

InspIS SET, testované oblasti: matematika.  

b) Kontroly provedené jinými kontrolními nebo inspekčními orgány 

Kontroly prováděné jinými kontrolními orgány neproběhly. 

 

11.  Základní údaje o hospodaření školy 

 
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ  

 
ÚČET  

NÁKLADY 2021 

501 Spotřeba materiálu 127 087 

 
502 

Spotřeba energie  z toho 92 678 

 Plyn 55 749 

 Elektrická energie 36 929 

511 Opravy a udržování 41 988 

512 Cestovné 2 152 

513 Náklady na reprezentaci 2 937 

518 Ostatní služby 299 018 

 
 
 
 
 
 
521 

Mzdové náklady z toho 5 533 679 

 Prostředky na platy –  kraj, ÚZ 33353 4 912 560 

 Prostředky na platy –  Šablony II, ÚZ 33063 141 600 

 Prostředky na platy –  Šablony III, ÚZ 33063 61 170 

 Prostředky na platy –  AP pro polské školství 151 079 

 OON – kraj, ÚZ 33353 78 000 

 OON – Šablony II, ÚZ 33063 94 050 

 OON – Šablony III, ÚZ 33063 12 200 

 OON – Národní doučování, ÚZ 33086 5 476 

 Dávky nemocenského pojištění, ÚZ 33353 74 123 

 Dávky nemocenského pojištění, Šablony II, ÚZ 33063 2 631 

 Dávky nemocenského pojištění, Šablony III, ÚZ 33063 790 

524 Zákonné sociální pojištění 1 780 053 
525 Sociální pojištění  - zákonné pojištění z mezd  21 510 

527 Zákonné sociální náklady - FKSP 114 864 

528 Jiné sociální náklady – věcná režie 18 054 

538 Jiné daně a poplatky 100 

549 Ostatní náklady z činnosti 11503 
107 400 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 



 
 
 

 celkem náklady 8 153 023 

 
ÚČET 

VÝNOSY 2021 

 
 
602 

Výnosy z prodeje služeb 64 016 

Úplata MŠ 27 900 

Úplata ŠD 31 000 

Byty v MŠ (plyn) 5 116 

648 Čerpání fondu  16 950 

649 Ostatní výnosy z činnosti – bezúplatné nabytí respirátorů 7 987 

662 Úroky 5 

 
 
 
672 

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 8217250 

Přímé výdaje na vzdělávání, ÚZ 33353 6912878 

Šablony II, ÚZ 33063 291138 

Příspěvek na provoz - zřizovatel 650500 

Dotace AP pro polské školství 176000 

Šablony III, ÚZ 33063 117854 

Dotace projekt SFŽP ČR 68880 

celkem výnosy 8306208 

 
 

 

 

 

V Bukovci  dne  23.9.2022                                                   Mgr. Ivana Wronová 

                                                                                                 ředitelka školy 
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