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Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2017/2018 

(podle 

 vyhlášky č.225/2009 Sb. a vyhlášky č.195/2012 Sb., 

kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv) 

 

 

 

 

 

a) Základní údaje o škole 

 

Název školy:     Základní škola Bučovice 711, příspěvková organizace 

Sídlo:       Školní 711, 685 01 Bučovice 

Charakteristika školy:  Příspěvková organizace, plně organizovaná ZŠ, tvořena devíti ročníky 

a školní družinou, škola je zapojena do projektu Škola podporující zdraví, 

věnuje se žákům se SVP.   

Zřizovatel školy:    Město Bučovice 

Vedení školy:     Mgr. Miroslava Hanáková  

telefon:      517 383 846,  

e-mail:      zs@bucovice711.cz 

web:       www.bucovice711.cz 

datová schránka:   f8fmcv4 

Školská rada:    JUDr. František Šujan 

       Marcela Franková 

       Magda Karlíková 

       Hana Králíková 

       Mgr. Vladimíra Turkovská 

       Mgr. Ivana Sedlářová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bucovice711.cz/
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b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském   
rejstříku: 

 

79 –01–C/01 Základní škola 

Studium denní     délka studia: 9 roků  0 měsíců 

 

Údaje o škole 

 

Školní rok  

2017/2018 

Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků 

na třídu 

1. stupeň 10 5 176 17,6 

2. stupeň 8 4 198 24,3 

Celkem 18 9 374*               20,7 

  *podle stavu k 30. 9. 2017 

 

 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 27 
 

 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):  14,92 

 

 Školní jídelna, která je součástí školy  

 Škola nemá vlastní školní jídelnu. 

 

 Školní družina, která je součástí základní školy  

 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 4 120 fyz.  4 / přepoč. 2,965 

 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 Zaměstnanci školy, fyzický počet/přepočtený počet 

 

 Fyzický počet/ 

přepočtený počet 

Ženy 

Celkový počet všech zaměstnanců 39/37,0 32 

Celkový počet nepedagogických pracovníků 7/5,8 6 

Celkový počet pedagogických pracovníků 31/30,6 26                

Počet pedagogických pracovníků kvalifik./ nekval. 31 0 

Počet učitelů na I. stupni 15/11,05 13/11 

Počet učitelů na II. stupni 16/14,53 11/10,63 

Počet vychovatelů 4/2,964 4 

Počet asistentů pedagoga 5/2,87 5 

      

 Pedagogičtí pracovníci podle věku: 

 

 Učitelé 

Věk Muži Ženy 

do 35 let 1 5 

35-50 let 1 8 

nad 50 let 2 7 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0  1 

Celkem 4 21 

Rodičovská dovolená  1 
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d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

 

 Zápis do 1. ročníku 

Zápis se konal ve dnech 6. a 7. dubna 2018. Dostavilo se celkem 36 dětí. Ředitelka školy rozhodla 

na základě žádosti zákonných zástupců o odkladu školní docházky 8 dětí. K plnění povinné školní docházky 

bylo přijato celkem 28 žáků. 1 žák následně k 1.září nastoupil na jinou základní školu. 

 

 Výsledky přijímacího řízení na střední školy 

 

Školní rok 2017/18 Gymnázia SOŠ a SOU Konzervatoř 

4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium   

Počty přijatých žáků 

 
6 0 5 42 0 

 

 Počet absolventů ZŠ 

 

Ročník počet žáků 

9. ročník 44 

Nižší ročník 9 

Celkem 53 

 

 

e) Výsledky vzdělávání žáků 

 

Název zvoleného vzdělávacího programu číslo jednací v ročníku 

ŠVP pro ZV „Škola podporující zdraví“ 306/2007 1. - 9. 

 

 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

 

Ročník Počet žáků Prospělo s 

 vyznamenáním 

Prospělo         Neprospělo  Opakují 

1. 26 25   1 

2. 47 37 10   

3. 33 25 8   

4. 32 21 11   

5. 39 25 14   

Celkem za 1. stupeň 177 133 43  1 

6. 51 24 27 1  

7. 54 15 38  1 

8. 46 12 33 1  

9. 45 9 36   

Celkem za 2. stupeň 196 60 134 1 1 

Celkem za školu 373 193 177 1 2 

 

 

 Snížený stupeň z chování: 

 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 2 0,005 

3   

 

 

 Celkový počet neomluvených hodin na škole:  0 

               Průměr na jednoho žáka: 0  
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 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.27/2016 Sb.) 

               V tomto školním roku neměl doporučení žádný žák. 

 Péče o talentované žáky: 

               Podle zájmu dětí je zabezpečena jejich příprava a účast na různých soutěžích a dalších aktivitách   

               rozvíjejících jejich nadání.  

 Péče o žáky s poruchami učení a chování: 

S dětmi, u nichž byla diagnostikována porucha učení, chování (36 žáků), pravidelně pracovaly dvě speciální  

 pedagožky. V uplynulém školním roce bylo v programu integrace žáků s výukovými obtížemi zařazeno 

 celkem 22 žáků. S 8 žáky pracovalo 5 asistentek pedagoga.  

 

 

f) Údaje o prevenci nežádoucích jevů 

 

Minimální preventivní program byl plněn podle plánu a akce byly zaměřeny především na prevenci  

a realizaci myšlenek škol podporujících zdraví.  

 Pokračovala činnost školního poradenského pracoviště, zlepšující se zejména v oblasti vzájemné 

informovanosti o vykonávaných činnostech. 

V uplynulém školním roce jsme řešili projevy rizikového chování, jednalo se především o projevy nevhodného 

chování ke spolužákům či vyučujícím, projevy agresivního chování, náznaky šikany. Všechny případy byly 

konzultovány se sociálním pracovníkem Města Bučovice a metodikem prevence. Žákovský parlament, který se 

scházel 1x měsíčně, byl přínosem při zjišťování potřeb žáků a plnění našeho plánu.  

 

 Aktivity pro žáky/studenty:  

 

 Základní škola Střední 

škola 

Vyšší 

odborná 

škola 
1. stupeň 2. stupeň 

Přednášky a besedy 3 8   

Zážitkové a pobytové programy 45 13   

Jiné programy 9 16   

 

 Spolupráce s institucemi a organizacemi: 

 

zařízení   forma spolupráce (řešení situace, prevence 

apod.) 

Pedagogicko - psychologická poradna ANO NE řešení situace, prevence 

Středisko výchovné péče ANO NE  

Speciálně pedagogické centrum ANO NE řešení situace 

Policie ČR ANO NE prevence, řešení situace 

Městská policie ANO NE prevence 

Hygienická stanice ANO NE prevence, řešení situace 

Odbor sociálně právní ochrany dětí a 

mládeže  
ANO NE řešení situace, prevence 

Odborníci (právník, psycholog aj.) ANO NE prevence 

Podané ruce ANO NE prevence 

IQ Roma ANO NE  

Jiné - HZS Buč., 74.lmopr Bučovice,,DDM 

Bučovice, ,knihovna Bučovice 
ANO NE prevence, účast na projektovém dni 
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 Realizace školy programu/projektu  (projekty/programy s vazbou na prevenci)  

 

Vyhlašovatel 

programu/projektu 

Realizátor 

programu/projektu 

 

Název programu/projektu Finanční zdroj                 
(např.  EU,  MŠMT,    

kraj, obec, apod.) 

MŠMT ZŠ Bučovice 711 Šablony ZŠ Bučovice 711 EU 

MŠMT Gymnázium Slaný Laborky.cz EU 

SZIF SZIF Ovoce a zelenina do škol EU 

SZIF ZŠ Bučovice 711 Mléko do škol EU 

 

g) Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků 

Vzdělávací akce Účast pedagogů 

Tělo Olomouc 1 

Inspis  v ŠVP 1 

Hodina pohybu navíc 2 

Instruktor lyžování 1 

Schůzka VP – Primární prevence 1 

AŠSK – činnost klubů 1 

Kurz edukativně stimulačních skupin 3 

Studium primární prevence 1 

AJ pro ty, co se nechtějí učit 1 

Práce s diferencovanou třídou D, Z 1 

Dvoudenní setkání školních metodiků prevence 1 

Seminář IT ve škole – projekty  2 

Diagnostika čtení a psaní 1 

Legislativa ZŠ 1 

Klub metodiků matematiky                     1 

Projekty v ŠD 1 

Role šk. spec. pedagoga ve škole 1 

IVP ve školní praxi 1 

Publicom 26 

Tvorba a využití FKSP 1 

Aktivační metody a formy práce v Ma na 1. stupni 1 

Studium asistenta pedagoga 1 

Studium pro ředitele škol 1 

Počítač ve škole 2 

Školní poradenské pracoviště v praxi 1 

Intenzivní jazykový kurz AJ 1 

Celkem  56 
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Škola organizuje celou řadu aktivit, kterými podporuje naplňování cílů programu rozvoje školy:  

 

 Mimoškolní aktivity: 

 

- Projektové programy 

- „Začínáme a pokračujeme spolu“  6.-9.ročník 

- „Chování člověka za mimořádných událostí“ 

- Sběr papíru a následný výlet za odměnu pro nejlepší sběrače 

- Kouzelná škola 

- Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky 

- Volba povolání – schůzka rodičů se zástupci škol  

- Schůzka rodičů budoucích prvňáčků 

- Lampionový průvod 

- Nábory do sportovních oddílů (baseball, gymnastika) 

- Sportovní hrátky v ŠD 

- Rej čarodějnic 

- Karneval ŠD 

- Velikonoční dílničky 

 

 Exkurze: 

 

- Planetárium Brno 

- Mobilní planetárium Morava 

- Veletrh vzdělávání ISŠ Vyškov 

- Návštěva IPS ÚP Vyškov 

- Odpadový dvůr Respono 

- Návštěva žáků v MŠ Nevojice 

- Lesní pedagogika  

- Vidacentrum Brno 

- Dny otevřených dveří v OA a G Bučovice 

- Jaderná elektrárna Dukovany 

 

 Další aktivity: 

 

- Divadelní a filmová představení 

- Divadla v anglickém jazyce 

- Historicko naučné představení – projekt Napoleon 

- Mikulášská besídka 

- Vánoční besídka školní družiny 

- Čas proměn (pro dívky a chlapce 6. roč.) 

- Vytváření keramiky a další aktivity v rámci pracovních činností v DDM 

- Besedy o trestním právu 

- Prevence drogy (OSPOD) 

- Týden aktivit pro Zemi 

- Výuka na Dětském dopravním hřišti Vyškov, IV. A, B 

- Kurz plavání 1.- 5. roč. 

- Lyžařský výcvik pro 7. ročník 

- Návštěvy městské knihovny a státního zámku a muzea – 1. – 9. roč. 

- Letní a zimní škola v přírodě pro žáky 1. stupně 

- Rozloučení se ŠD 

- Školní výlety 

- MK – „Čtení sluší všem“ - děti čtou seniorům 

- Návštěva školy dětmi MŠ 

- Čtení dětem z MŠ 

- Beseda Besip – 4.ročník 

- Hasík - besedy se členy HZS 
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- Adaptační programy – podpora vztahů ve třídě – 6. ročník 

- Výstava ZUŠ 

- Koncert ZUŠ 

- Testy schopností (volba povolání) 

- Fotografování 1.tříd, vánoční a závěr roku 

- 1.pomoc pro nejmenší – 1.třídy 

 

 

 Účast žáků školy v soutěžích, olympiádách: 

 

- Pěvecká soutěž „Zazpívej slavíčku“ (školní kola, oblastní kolo) 

- Turnaj v kopané 

- Okresní kolo ve volejbalu dívek     

- Okresní kolo ve florbalu dívek a hochů 

- Turnaj ve vybíjené    

- Minifotbal 

- Dopravní soutěž - okr. kolo 

- Školní atletická olympiáda 

- Sportovní den  

- OK OVOV v Bučovicích 

- McDonald CUP (kopaná) 

- SCIO testy pro žáky 8. a 9. ročníků 

- Soutěž v robotice 

 

 

 Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci: 

 

- Pravidelná účast zástupců školy na jednání městského zastupitelstva 

- Řešení potřeb žáků ze sociálně slabších rodin 

- Spolupráce při prevenci záškoláctví 

- Účast na akcích pořádaných Městem Bučovice, 74. lmopr Bučovice a dalšími PO 

 

   Z činnosti školní družiny: 

 

- Výzdoba prostorů školy, podzimní vyrábění, lampiónový průvod, vánoční besídka, maškarní karneval, 

tvořivé dílny, práce s počítači, velikonoční vyrábění 

 

 

 

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

- Ve školním roce 2017/18 neproběhla kontrola ČŠI 

 

j) Základní údaje o hospodaření školy 

 

- Viz příloha č.1 

 

 
k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

- projekt „Škola podporující zdraví“ 

- projekt „Laborky.cz“ 

- projekt „Šablony ZŠ Bučovice 711“ 

- Ovoce do škol 

- Mléko do škol 
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l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
 V rámci celoživotního učení se ve školním roce 2017/2018 nevzdělával žádný pedagogický pracovník. 

 

 

m) Údaje o spolupráci s organizacemi a dalšími partnery ve městě 
      při plnění úkolů ve vzdělávání  
 

 Spolupráce školy s dalšími subjekty: 

 

 Sdružení rodičů: 

 

-  Schůzky s rodiči budoucích prvňáčků, s rodiči vycházejících žáků  

-  Lampionový průvod 

- Edukativně stimulační skupiny pro budoucí žáky 1. ročníku a jejich rodiče 

- Konzultační dny pro rodiče s dětmi 

- Přivítání prvňáčků 

- Rozloučení s vycházejícími žáky 

- Netradiční akce „Kouzelná škola“ 

 

 

 DDM v Bučovicích: 

 

- Využití prostor DDM pro výuku a školní projekty a nabídka vlastních prostor pro realizaci kroužků 

 

 

 Městská knihovna v Bučovicích:  

 

- Cyklus výukových programů z českého jazyka a literatury 

 

 

 Zámek Bučovice:  
 

-  Účast na výstavách a programech 

 

 

 OPPP ve Vyškově:  

 

- Péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování 

- Poradenská činnost v rámci projektu „Školní poradenské pracoviště“ 

- Seminář pro metodiky prevence okresu Vyškov 

- Prevence SPU – 1. a 2. roč. 

- Konzultace individuálních vzdělávacích plánů 

 

 

 Úřad práce: 

 

- Účast žáků 8. a 9. ročníku v poradenském centru ÚP 

- Účast žáků 8. a 9. ročníku na přehlídce škol 

 

 

 Spolupráce s ostatním složkami: 
 

- 74.lehký motorizovaný prapor Bučovice 

- Policie ČR , pobočka Bučovice 

- Městská policie Bučovice 

- Hasičský záchranný sbor Bučovice 

- Plavecká škola Vyškov 
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 Ostatní školy v regionu Bučovic: 
 

- Gymnázium a OA Bučovice:  

 „zpětné vazby“ u vycházejících žáků 

- Základní a mateřské školy: 

spolupráce při realizaci školních vzdělávacích programů 

koordinace výuky matematiky v rámci škol Vyškovska 

- ZUŠ Bučovice 

        využití nabídky výstav a programů 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení a závěr 

 

V uplynulém školním roce bylo naší prioritou stabilizovat pedagogický sbor, nastolit klidnou a profesionální 

pracovní atmosféru a i nadále realizovat vzdělávací program pro základní vzdělávání naší školy pod názvem 

„Škola podporující zdraví“.  

Z předchozího školního roku pokračovalo zapojení do projektů „Šablony ZŠ Bučovice711“ a „Laborky.cz“. 

V prvním z nich jsme posílili tým školního poradenského pracoviště o školní asistentku a speciálního pedagoga a 

také organizací čtenářských klubů a klubů logiky rozvíjeli čtenářskou a matematickou gramotnost. 

V 6. - 9. ročníku byla opět zařazena etická výchova, která napomáhala třídnímu učiteli ke stmelení třídního 

kolektivu a zlepšení práce. Školní poradenské pracoviště pokračovalo v činnosti, která v úspěšné spolupráci všech 

zainteresovaných (kariérový poradce, výchovný poradce, metodik prevence, ředitelka školy) naplňovalo potřeby 

školy.  

Ve všech předmětech napříč vzdělávacím programem se využívaly informační technologie. 

 Venkovní sportovní areál školy zůstává naším největším nedostatkem a do dalšího období nejdůležitějším 

projektem z oblasti materiálního zajištění vzdělávání.  

 

 

 

V Bučovicích, dne 8. 10. 2018 

 

                zpracovala: Mgr. Miroslava Hanáková 

                    ředitelka školy   

                   

         

                                                                                                                                     

Příloha č. 1:  Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017 

 

 

 

Výroční zprávu o činnosti základní školy ve šk. roce 2017/2018 

projednala a schválila ŠKOLSKÁ RADA  

 

dne:  24. 10. 2018 ve složení:  Mgr. Vladimíra Turkovská 
             Mgr.  Ivana Sedlářová 

             Hana Králíková 

             Magda Karlíková 

             Marcela Franková 

             JUDr. František Šujan 

   


