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1.Charakteristika školy 

 

Základní škola a Mateřská škola Bujanov pracovala jako samostatný subjekt s počtem žáků 20. 

 Škola působila jako jednotřídní, na hlavní vyučovací předměty byli žáci rozděleni do jednotlivých 

tříd, kde vyučovaly kmenové vyučující. Vyučovací předměty Prvouka, Výtvarná výchova a Tělesná 

výchova byly společné pro 1. - 5.ročník. Ve škole působily 2 asistentky pedagoga. 

 

2.Cíle programu 

 

Program byl zaměřen na upevňování národní hrdosti a vlastenectví. Celoročně probíhal vlastivědný 

projekt zaměřený na zajímavosti, zvyky a odlišnou kulturu dané národnosti. Vyhodnocení projektu 

bylo vždy zakončeno ve školní jídelně, kde byla připravována krajová jídla. Projekt byl uskutečněn 

ke 100.výročí založení republiky. 

Říjen: Česká republika – historie ČR spojená s osobou TGM 

Listopad: Slovensko 

Prosinec: Německy mluvící země, výzdoba školy k příjezdu historického vlaku 

Únor: Ukrajina, Rusko 

Březen: Maďarsko a romsky mluvící obyvatelé 

Květen: Vietnam 

Upevňování postoje k zdravému životnímu stylu probíhalo formou celoročního projektu Etiketa 

stolování a školní řád a zapojení do projektu vedené odborníkem Dětský úsměv ( hygiena ústní 

dutiny, péče o chrup ).Škola byla zapojena do celostátní akce Ovoce do škol, Obědy dětem pro 

rodiny ze znevýhodněného sociálního prostředí, sběr druhotných surovin a bylin. 

 

 

V rámci režimu školy: 

Rozvoj osobnostních kvalit ( sebevědomí, empatie, asertivita ) 

Zvyšování odolnosti dětí vůči negativním projevům ve společnosti 

Pravidla vzájemného soužití,, zapojení se do spoluvytváření pravidel v kolektivu 

Respektování lidských práv a odlišností, komunikační dovednosti 

Kyberšikana 

Volnočasové aktivity pro žáky 

 

3. Aktivity pro žáky 

 

V rámci výuky se prevence nežádoucích jevů prolínala celoročně ve všech vyučovacích 

předmětech. Uskutečnila se beseda s Městskou policií Kaplice, závěr roku se uskutečnil Den s 

handicapem – porozumění lidem s handicapem a prevence před úrazy ve volném čase. Žáci měli 

možnost vyzkoušet obtížnost úkonů v denní životě nevidomých a neslyšících, případně po úrazu. 

 

Nabídka volnočasových aktivit: 



Primární logopedická podpora pro děti MŠ a žáky ZŠ 

Kroužek vaření 

Aerobic 

Využití ŠABLON II – doučování žáků, asistence ve ŠD. 

Činnost kroužků byla prezentována při společných akcí školy a veřejnosti. 

 

4. Jednorázové akce – viz příloha 

 

5.Vícedenní akce – nebyly pořádány 

 

6. Propagace školy 

 

Činnost školy byla prezentována na webových stránkách školy, celoročně probíhala v místní 

Jednotě COOP výstava výtvarných prací žáků, v červnu byla činnost školy prezentována v časopisu 

Kaňka. Žáci a pedagogové se účastnili akcí pořádaných obecním úřadem. 

 

7.Spolupráce s ostatními subjekty a rodiči 

 

Rodiče byli pravidelně informováni formou třídních schůzek a individuálních konzultací. Rodiče se 

dle svých možností zúčastňovali akcí pořádaných školou. 

 

Slavnostní zahájení a ukončení školního roku 

Šerpování předškoláků a rozloučení se žáky 5.ročníku 

Zpívání pod vánočním strome 

Masopustní koledování dětí 

Vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ pro seniory 

 

8.Práce školy jako poradenského pracoviště 

 

Rodičům byly poskytnuty materiály s odbornými informacemi a doporučen postup při řešení 

jednotlivých problémů. V PPP bylo vyšetřeno 5 žáků z toho 4 žáci mají IVP. Byla navržena další 2 

vyšetření v PPP, zákonní zástupci se opakovaně do PPP nedostavili. 

 

Ve školním roce 2018/2019 proběhla 2 jednání s rodiči z důvodu nevhodného chování ke 

spolužákům. U jedné žákyně, která přestoupila z jiné školy a byla u ní diagnostikována porucha 

chování z důvodu prožité šikany, byl při výuce dočasně přítomen rodinný příslušník jako osobní 

asistent. 

V loňském školním roce nebyla žákům udělena kázeňská opatření, zameškané hodiny byly řádně 

zákonnými zástupci omluveny. Nedošlo k hrubému porušení školního řádu, drobné kázeňské 

přestupky byly řešeny domluvou. 

 

Hlášení OSPOD – zanedbání péče ( 1 rodina, žáci ve 2.,3. a 4.ročníku) z důvodu nerespektování 

základních hygienických pravidel a odmítání spolupráce se školou. 

 

9. Úkoly pro školní rok 2019/2020 

 

Dodržovat zásady stanovené v MPP na rok 2019/2020 

Prezentovat činnost školy na veřejnosti 

Intenzivní spolupráce se zákonnými zástupci dětí ze znevýhodněného sociálního prostředí 

 

 

 



Příloha: AKCE ŠKOLY 

 

Společná akce ZŠ a MŠ v sálu OÚ Bujanov – soutěže, tanec 

Mikulášská besídka – společně ZŠ a MŠ 

Rozsvěcení vánočního stromku – vystoupení pro  veřejnost 

Vánoční výstava a divadelní představení v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích a výstava ke 

100.výročí založení republiky 

Filmové představení kino Kaplice 

Společné dopolední vystoupení ZŠ a MŠ u vánočního stromku 

Etiketa stolování a školní řád – celodenní akce i ve ŠD vedená odborníkem 

Recitační a čtenářská soutěž v Místní knihovně v Bujanově 

Hopsárium České Budějovice – odměna za recitační soutěž 

Beseda s Městskou policií Kaplice – dopravní výchova, toulaví psi 

Velikonoční divadelní představení pro MŠ a ZŠ 

Jarní cvičení v přírodě „ Vynášení Morany „ 

Dopravní hřiště Český Krumlov 

Vystoupení ZŠ a MŠ pro seniory 

Jihočeské zemědělské muzeun – výukové programy – Mléko, Obilí 

Návštěva žáků 5.ročníku v ZŠ gen.Fanty v Kaplici 

Planetárium České Budějovice 

Klášter Český Krumlov – Jak si vyrobit knihu – historie a současnost 

Atletická olympiáda malotřídních škol v Horním Dvořišti 

Rozloučení s předškoláky a žáky 5.ročníků 

Den s handicapem 

Rozloučení se ŠD s pohoštěním 

Slavnostní zakončení školního roku za účasti starosty obce a rodiči 

 

Kroužky: 

 

Logopedická podpora řeči v ZŠ a MŠ 

Aerobic 

Kroužek vaření ve ŠD 

Doučování v ZŠ a ŠD 
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