Základní škola Bukovany, okr. Sokolov

Výroční zpráva o činnosti školy

Školní rok 2020-21

Výroční zpráva ZŠ Bukovany
1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy
adresa školy
právní forma
IČO
IZO
identifikátor školy
vedení školy
kontakt

1.2 zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
kontakt

1.3 součásti školy
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna ZŠ

Základní škola Bukovany, okres Sokolov
Bukovany 146, PSČ 35755
příspěvková organizace
75006901
102416788
600 072 932
ředitel:Mgr.František Hořínek
tel.:352682163
fax:
e-mail: zs.bukovany@volny.cz.
www:zsbukovany.eu

Obec Bukovany
Bukovany 47
tel.:352682456
fax:352682456
e-mai:lobec@obecbukovany.eu
kapacita
260 žáků
30 žáků
Kapacita 180 jídel

1.4 základní údaje o součástech školy podle zahajovacího výkazu
Součást školy
Počet tříd/
Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků
oddělení
na třídu
1. stupeň ZŠ
5
73
14,6
2. stupeň ZŠ
4
44
11
Školní družina
1
25
Školní jídelna ZŠ
61
x
1.5 materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny
Odborné pracovny, knihovna, multimediální
učebna, učebna fyziky a chemie, učebna
výtvarné výchovy, školní dílna, cvičná
kuchyně.
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště
Sportovní zařízení
Dílny a pozemky
Žákovský nábytek
Vybavení učebními pomůckami, hračkami,

10
6, 3D tiskáren 12, skener 3x

ano
ano
ano
Stavitelné lavice
Na odpovídající úrovni

Počet žáků na
pedagoga
14,4
8,8
25
x

Tělocvična, vybavena sportovním nářadím
apod.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben
pomůckami
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní
technikou
1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady
Kontakt

Většina učebnic je ve velmi dobrém stavu
Odpovídá potřebám školy
25 stanic,3x dataprojektor, 11 notebooků pro
učitele, 3 interaktivní obrazovky Jawig,
dataprojektor

1.9.2003
3
352682163, 720675323

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
2.2 Vzdělávací programy
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZV

Škola hrou

Od 1.9.2006

3 Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD, asistent pedagoga
Počet správních zaměstnanců ZŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ

23
12 (1 mateřská dovolená)
1+4
3
3

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Ředitel školy Mgr. František Hořínek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mgr. Kristýna Kucharičová
Mgr. Dana Havlíková
PhDr. Jaroslava Šťastná
Mgr. Dagmar Moudrá
Mgr .Bc. Martina Gardošová Olejníková
Mgr. Bc. Michaela Mašterová
Mgr. Miloslav Antony
Mgr. Erich Kříž
Mgr. Pavel Mader

Bez třídnictví: Mgr. Eva Lauberová
Školní družina: Lucie Houčková
Výchovná poradkyně: Mgr. Bc. Michaela Mašterová

Metodik primární prevence: Mgr. Kristýna Kucharičová
Koordinátor ŠVP: PhDr. Jaroslava Šťastná
Mgr. Pavel Mader
Metodik informačních technologií, správce počítačové sítě: Mgr. Erich Kříž
Asistent pedagoga: Jana Štebelová, Dagmar Kyselková, Marie Zumrová, Martina
Komárková.
Správní zaměstnanci
Vedoucí školní jídelny: Alena Stropková
Školník: František Keřka
Mgr. František Hořínek
ředitel školy

Přidělení kabinetů
1.stupeň: Mgr. Dagmar Moudrá
OV, cv. kuchyně: Mgr. Eva Lauberová
CH, PŘ, Z: Mgr. Miloslav Antony
D, HV: Mgr. Eva Lauberová
ČJ, NJ, AJ, šk. knihovna: Mgr. Eva Lauberová
TV: Mgr. Dana Havlíková
Učebnice 2. stupeň: Mgr. Pavel Mader
M, F: Mgr. Pavel Mader
Dílna: Mgr. František Hořínek
ŠD: L. Houčková
Učebnice 1. stupeň: Mgr. Martina Gardošová Olejníková
Metodik IT, správce počítačové sítě: Mgr. Erich Kříž
ŠD:

Lucie Houčková

Metodické orgány:
MS l.stupně : PhDr. Jaroslava Šťastná
Předmětová komise : Č,D,Aj,Nj,Ov, M,F,Z,Př,Ch,Inf Tv,Pv , Pč –Mgr. Eva Lauberová

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
Odborná kvalifikace
Učitelé 1. stupně
Učitelé 2. stupně
Vychovatelky ŠD

%
100
100
100

Aprobovanost ve výuce
Učitelé 1. stupně
Učitelé 2. stupně
Vychovatelky ŠD

%
100
100
100

Asistent pedagoga

100

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let
do důch. věku

v důchod.
věku

Celkem

muži

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

muži

ženy

3

1

2

1

1

2

4

8

ženy
1

ženy
1

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
2
2
0,5
1

Funkce
kuchařka
uklízečka
ved. školní jídelny ZŠ
školník

Úvazek
2
2
0,5
1

Stupeň vzdělání
SOU
SOU
SOU
SOU

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
4.1 Zápis k povinné školní docházce
počet prvních tříd

1

z toho počet dětí
starších 6ti let
(nástup po odkladu)
3

počet dětí přijatých
do prvních tříd

počet odkladů pro
školní rok 2021/22

16

0

4.2 Výsledky přijímacího řízení
a) na SŠ zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků
přijato:
gymnázia
obchodní
zdravotní průmyslové
ostatní
střední
celkem
akademie
školy
školy
střední školy odb.učiliště
0

0

1

2

6

9

b) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou
přijato:
z devátých ročníků
z nižších ročníků
8
1
e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku
v nižším ročníku
8
1

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu údaj za I. a II.pololetí
Příloha:

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
V důsledku omezení výuky se většina akcí nekonala.
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
V důsledku omezení výuky se akce nekonaly.
8. Zhodnocení plnění minimálního preventivního programu:
Program je aktualizován vždy na jeden školní rok pod názvem Škola bez drog, Minimální
preventivní program školy. Efektivita je vyhodnocována vždy bezprostředně po konání
jednotlivých akcí, celkové vyhodnocení na ped. radě na konci školního roku.
Metody: a) psychosociální hra se zaměřením na sebekritiku, sebepoznání, komunikační
dovednosti, rozvoj osobnosti
b) rozhovory, diskuse, besedy se žáky a rodiči
c) využití přímo ve vyučovacích hodinách

Mgr. Michaela Mašterová, metodik prevence sociálně patologických jevů

I.stupeň
a) akce podporující mimoškolní činnost:
-návštěva divadelních představení
-školní výlety
-sportovní turnaje,dopravní hřiště,plavání
-vzájemná úcta a tolerance
b) výuka v jednotlivých předmětech:
-hygienické návyky
-režim dne
-volnočasové aktivity vhodné a nevhodné
-člověk a zdraví
-člověk a jeho povolání
-záškoláctví
-vzájemné vztahy doma a ve společnosti

II.stupeň
a)volnočasové aktivity
-školní výlety
-zapojení žáků do projektu
-besedy
-účast v soutěžích a olympiádách
b)Výuka v jednotlivých předmětech:
-zejména využito hodin OV, Výchova ke zdraví
-rodina , vztahy v rodině
-zdraví, výživa
-lidská práva
-charakterový vývoj člověka
-hodnoty domova
-aktivní a pasivní odpočinek
-likvidační životní styl
-pravidla a normy chování
-morálka a právo
-sebehodnocení, sebepoznání
-společenské chování
-nevhodní partneři
-drogy tolerované a netolerované
-vhodné povolání, správný partner, smysluplný život
9. Školní vzdělávací program.
V školním roce 2020/2021 pokračovala výuka podle školního vzdělávacího programu „Škola
hrou“, kombinovanou formou distanční výuky.

Nedaří se :
-ovlivnit vulgární chování žáků
-působení na méně podnětné rodiny
10. Peníze EU do škol.
Škola pokračuje v projektu EU Šablony pro MŠ a ZŠ pod názvem ZŠ Bukovany 63.
11. Spolupráce se zřizovatelem
Po materiální stránce je škola dobře zajištěna. Příspěvek zřizovatele pokrývá běžný provoz a
je možno realizovat náročnější opravy a dovybavit školu technikou. Jako každý rok zřizovatel
ocenil nejlepší žáky školy knižní odměnou. Zřizovatel přispěl na žáky 1. tříd příspěvkem 700
Kč.
12.Školní družina
K 31. 10. 2019 bylo zapsáno nejvíce žáků 25, z toho z 1. a 2. třídy 14.
13.Školní jídelna
Vedoucí školní jídelny p. Stropková po dohodě se zřizovatelem a zaměstnanci jídelny
umožnila cizím strávníkům /hlavně důchodcům/ stravování v jídelně, kdy v měsíci červnu
navštěvovalo jídelnu 62 cizích strávníků, 23 zaměstnanců školy a 53 žáků školy.
14. Distanční výuka
Dne 12.10. do 30.11. 2020 byla škola uzavřena z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví.
Výuka probíhala smíšenou formou. Od prosince 2021 probíhala prezenční výuka 1.s 2. tříd, a
od 4.1.2021 byla škola uzavřena z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví do 7.5.202, od
dubna probíhala dobrovolná příprava žáků na přijímací pohovory, kdy se účastnili tři žáci a
individuální konzultace žáků z různých tříd.

Mgr František Hořínek
ředitel školy

