Výroční zpráva o činnosti školy
Školní rok : 2011 - 2012
Osnova je v souladu s ustanovením § 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání ) školský zákon) a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,včetně novely č.
225/2009 Sb.

Charakteristika školy:
1. Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice u Zlína, okres Zlín,
příspěvková organizace
se sídlem Bohuslavice u Zlína 100, 763 51
IZO: 600 114 236
2. Zřizovatel školy:
Obec Bohuslavice u Zlína
Právní forma: příspěvková organizace zřízena usnesením
zastupitelstva ze dne 31.7.2002
3. Jméno ředitele školy, data všech jmenování a potvrzení ve funkci:
Mgr. Lenka Vavrušová – jmenovaná do funkce 1.8.2007
Tel.: 577 991 006
Mobil: +420 733 508 680, +420 607 648 724
E-mail: zsboh@zlinedu.cz, lenka.vavrusova@seznam.cz
Webové stránky: www.bohuslaviceuzlina
Informace: Mgr. Lenka Vavrušová
4. Datum zřízení: 1.9.1959
Datum zařazení do sítě: 14.3.1996, č.j.1204/9
IČO ředitelství: 70 299 862

5. Součásti školy:
Školní družina
IZO : 118 500 015
Kapacita: 25 žáků
Mateřská škola
IZO: 107 606 305
Kapacita: 30 dětí
Školní jídelna
IZO: 103 119 370
Kapacita: 230 jídel
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Základní škola je od 1.9.2007 málotřídní školou s 1.- 4. ročníkem.
Škola leží v pěkném přírodním prostředí nedaleko krajského města Zlín.
Základní škola využívá ke své činnosti prostory v přízemí, kde jsou umístěny
šatny, školní cvičná kuchyně a kabinet pro 1. stupeň , dále prostory v prvním patře,
kde jsou 2 kmenové učebny, hudebna, počítačová učebna, školní družina,
tělocvična, sborovna, ředitelna a sociální zařízení.
Ve druhém patře školy je využívána jedna učebna pro výuku výtvarné výchovy
a pracovních činností a slouží současně jako ateliér. Ostatní učebny byly
pronajímány na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1.1.2009 mezi
ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína a Studiem produkce 2,s.r.o. na dobu určitou
od 5.1.-31.10.2009 a dále na základě další smlouvy o nájmu nebytových prostor
ze dne 1.1.2010 mezi oběma smluvními stranami na dobu neurčitou.

Základní údaje o škole a součástech, které škola sdružuje
za školní rok 2011/2012:

Součásti
ZŠ

Počet tříd

Školní
10/11 11/12
rok
1.stupeň
2
2
2.stupeň
0
0
ŠD
1
1
MŠ
1
1
ŠJ

X

X

Počet žáků Počet úvazků Počet žáků
na třídu
pedagogických na jeden
pracovníků
úvazek

Počet žáků
10/11

11/12

25
0
25
28

25
0
24
28

10/11 11/12 10/11

11/12

10/11 11/12

12,5
0
25
28

12,5
0
24
28

2,19
0
0,81
2,0

2,19
0
0,81
2,0

11,41 11,41
0
0
25
24
14
14

X

X

2,02

2,02

26,23 25,74

53(28+25) 52(28+24)

Školská rada byla zřízena dne 27.4.2011
Počet členů: 3
předseda : Josef Gavenda
místopředseda : Mirka Fialová
členka: Mgr. Helena Mikulíková
Školská rada jednala ve školním roce třikrát (29.8.2011,.22.9.2011, 26.4.2012)

Seznam mimoškolních nebo zájmových občanských sdružení při škole:
Sdružení rodičů při ZŠ Bohuslavice u Zlína
-bylo zřízeno dne: 25.9.2007

-2-

Vzdělávací programy školy :

Vzdělávací program
ŠVP ZV – Škola pro život,
škola pro všechny
ŠVP PV- Barevné kamínky

Č.j. MŠMT

Školní rok 2011-2012
počet
v ročnících
žáků/dětí

ŠVP ZV

1.- 4. ročník

25

ŠVP PV

MŠ

28

V 1. – 4.ročníku se žáci vzdělávali podle Školního vzdělávacího programu ZV
,,Škola pro život, škola pro všechny“.
Počet žáků v 1. ročníku byl 6, ve 2. ročníku 7, ve 3.ročníku 4 a ve 4.ročníku 8.
Celkový počet žáků v 1.-4. ročníku byl 25.
Z nepovinných předmětů bylo vyučováno:
náboženství římskokatolické - navštěvovalo celkem 13 žáků.
V rámci mimoškolních aktivit pracovaly ve škole tyto zájmové kroužky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Taneční kroužek ( břišní tance) – navštěvovalo 8 žákyň
Pěvecko-instrumentální kroužek ( hra na kytaru) – 4 žáci
Hra na flétnu – 10 žáků
Hrátky s angličtinou – 9 žáků
Logopedický kroužek ( náprava řeči) – 10 žáků
Kroužek grafomotoriky – 10 žáků
Kroužek výpočetní techniky – 13 žáků
Integrace žáků se SVP – 3 žáci
Dramatický kroužek – 24 žáků
Knihovnický kroužek – 25 žáků

Všechny kroužky byly vedeny pedagogickými pracovníky. Kroužek výpočetní
techniky byl veden odborným instruktorem jako práce dohodou.
Pravidelně 1x týdně mohli žáci navštěvovat školní knihovnu pod dohledem
pedagogického pracovníka a bylo jim také umožněno stát se členy čtenářského
klubu Fragment. V chodbě 1. patra měli žáci denně k dispozici stůl s minifotbalem.
V mateřské škole probíhala činnost těchto zájmových kroužků:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Šamanské bubnování
Kroužek logopedie
Hasičský kroužek
Hra na sopránovou flétnu
Sportovně- pohybové hry
Kroužek Hravá angličtina
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Popis personálního zabezpečení školy:
1.Údaje o pedagogických pracovnících školy:

školní rok
10/11
5

11/12
5

Počet přepočtených úvazků

5

5

Počet externích pracovníků

0

0

Počet fyzických osob (interní pracovníci)

Školní rok 2011/2012
Vychovatelka
+ učitelka č.1
Učitelka č.2

vychovatelka
0,81
+ učitelka
+ 0,19
učitelka
1,0

Učitelka č.3

ředitelka

1,0

24

Učitelka č.4

učitelka MŠ

1,0

2

Učitelka č.5

učitelka MŠ

1,0

30

31
30

Střední
s maturitou
1.stupeň ZŠ
vysokoškolské
1.stupeň ZŠ
vysokoškolské
Středoškolské
odborné

Vychovatelství
1.stupeň ZŠ
1.stupeň ZŠ
Učitelství
MŠ

Středoškolské Učitelství
odborné
MŠ

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků:
•

Vzdělávání managementu školy
Novela zákona o PP
Krajská konference o primární prevenci
Šablony projektů NIDV
EU- peníze školám
Projekt UP Olomouc a SPC Duha
( práce s integrovanými žáky)
Zákoník práce
Nové odměňování PP a pracovněprávní
problematika ve školství
Seminář Práce s nadanými žáky
v inkluzivním prostředí

ŘŠ
ŘŠ
ŘŠ
ŘŠ
ŘŠ, 1 učitelka
ŘŠ
ŘŠ
ŘŠ

Na DVPP a SIPVZ bylo vyčerpáno v roce 2011/2012 celkem 4 608,- Kč. Všechna
DVPP byla čerpána z rozpočtu obce, pouze jedno školení z dotací ONIV. Podrobný
seznam školení zaměstnanců v rámci DVPP je přílohou této zprávy.
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Školení, která byla financována zřizovatelem (obcí) se zúčastnila ředitelka školy,
ekonomka školy a vedoucí školní jídelny.
I pro příští školní rok počítáme s účastí učitelů na DVPP.

Aprobovanost a vzdělání učitelů:

Aprobovanost v %
Požadovaný stupeň vzdělání
v%

Školní rok 10/11
100

Školní rok 11/12
100

100

100

Údaje o ostatních pracovnících školy:

Školní rok
10/11
6
3,57

Počet fyzických osob
Počet přepočtených úvazků
Ostatní pracovníci
Příjmení, jméno
Pracovník 1
Pracovník 2
Pracovník 3
Pracovník 4
Pracovník 5
Pracovník 6

Funkce

Úvazek

Topič
Uklizečka
Vedoucí kuchařka
Kuchařka
Vedoucí ŠJ
Uklizečka

0,30
0,50
0,90
0,80
0,32
0,75

11/12
6
3,57
Stupeň vzdělání
Vyučen
Vyučena
Vyučena
Vyučena
Střední odborné
Vyučena

Údaje o zařazování dětí a žáků:
Zapsaní a zařazení žáci a děti:
Školní rok
10/11
11/12

Zapsaných
do 1. třídy
6
4

Žádosti o
odklad
0
0

Zapsaných
do ŠD
25
25
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Zapsaných
do MŠ
28
28

Zapsaných
do ŠJ
53(28+25)
53 (28+25)

Výsledky výchovy a vzdělávání:
1. Celkový prospěch žáků ve škole na konci školního roku :
Prospělo
Hodnoceno
Prospělo
Neprospělo
s vyznamenáním
slovně
Ročník 10/11 11/12 10/11
11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12
0
1.
8
6
8
6
0
0
0
0
0
Počet žáků

1

2.

5

6

3

4

1

2

1

0

3.

8

4

6

3

2

1

0

0

4.

4

8

4

4

0

3

0

1

5.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

25

24

21

17

3

6

1

1

1

0

0
0

0
0
0

2. Hodnocení chování:
a) Pochvaly a ocenění:
Ve školním roce 2011/2012 byly uděleny pochvaly ředitelkou školy 10 žákům za
reprezentaci školy v soutěžích, za dlouhodobou pomoc třídním učitelkám a za
výborné studijní výsledky.
b) Důtky třídního učitele, ředitelky školy:
Během školního roku 2011/2012 nebyla udělena žádná důtka ředitele školy, taktéž
nebyla vykázána žádná napomenutí, důtky ani snížený stupeň z chování.

Snížené stupně chování na konci školního roku
Stupeň chování
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé

Školní rok 10/11
Počet
%
0
0
0
0

Školní rok 11/12
Počet
%
0
0
0
0

Školní rok 10/11
Počet
%
0
0
0
0
0
0

Školní rok 11/12
Počet
%
0
0
0
0
0
0

Neomluvené hodiny

1. pololetí
2. pololetí
Za školní rok
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Údaje o žácích se zdravotním postižením:
Žáci integrovaní ve třídách:
Ve školním roce 2011/2012 byli v naší škole integrováni 3 žáci ( 2 žáci ve 4. a 1
žákyně ve 2. ročníku)

Druh zdravotního postižení

Školní rok 11/12
Ročník
Počet žáků
2.,4.
2
4.
1

Lehké mentální postižení
Aspergrův syndrom

Problematika výchovného poradenství a výsledky prevence
chování ):

rizikového

Od 1.9. 2007 na škole nepůsobí výchovná poradkyně z toho důvodu, že škola již
nemá 2.stupeň. Tuto funkci v plné míře přebírá ředitelka školy. Máme vyškolenou
preventistku rizikového chování.
Maximálně se snažíme dodržet naplánované akce v termínech podle plánu
prevence.Většinou se nám to daří – viz příloha Evaluace primárně preventivního
programu ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína za školní rok 2011/2012.
Všechny tyto akce byly organizovány za velmi těsné spolupráce všech učitelů
a ostatních organizací ( CPR ZLÍN, DDM ASTRA ZLÍN, POLICIE ČR, BESIP, MDZ,
MFFDM, SRPŠ, OÚ Bohuslavice, SDH Bohuslavice ).

Šikana se ve škole nevyskytuje. Všichni žáci jsou na začátku roku a v průběhu
školního roku upozorňováni na to, jak mají postupovat v případě šikany a v případě
nevhodného chování spolužáků k jejich osobě.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Péče o talentované žáky – účast žáků v olympiádách a soutěžích
ve šk.r. 2011/2012:

Soutěže
Recitační
Pěvecká –
Česko má talent
PěveckáDDM Matýsek Napajedla
Matematický klokan
Dopravní
Zdravé zuby
Výtvarná – DDM ASTRA

Školní
kolo
24
24

Okrskové
kolo
12
12

Okresní
kolo
-

Republikové
kolo
-

24

12

4

-

17
24
24
24

17
10

17
1

-
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Literární a výtvarná –Požární
ochrana očima dětí – OHS
Zlín
Sportovní

24

10

-

-

24

-

-

-

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti v MŠ:
Viz. přiložená zpráva o práci MŠ ve školním roce 2011/2012.

Údaje o významných mimoškolních aktivitách:

Přestože jsme malá škola, aktivně se zapojujeme do různých soutěží a jiných aktivit
v rámci maximálních možností. Učitelé spolupracují při organizaci soutěží,
vzdělávacích akcí, besed a projektů s jinými školami a řadou dalších již osvědčených
organizací.
V minulém roce jsme spolupracovali s těmito složkami:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Sdružení rodičů při ZŠ
Bohuslavice u Zlína, Obec Bohuslavice u Zlína, Mateřská škola Bohuslavice u Zlína,
ZŠ a MŠ Březnice, Hasičský sbor OHS Zlín, Myslivecké sdružení Bohuslavice u
Zlína, DDM Matýsek Napajedla, Městské divadlo Zlín.
Škola spolupracuje s Obecním úřadem v Bohuslavicích u Zlína při těchto akcích:
- vystoupení pro veřejnost ( Vánoční jarmark, Mikuláš na dědině, kácení Máje,
Akademie školy, Vítání občánků )
- propagace práce a výsledků školy v místním časopise a na webových
stránkách obce, v prostorách školy
Dále úzce spolupracujeme s PPP ve Zlíně, se SPC Duha, s Centrem pro rodinu
Zlín,s Centrem prevence, s oddělením preventivně informační skupiny Policie ČR ve
Zlíně, s městskou policií Zlín, s DDM ASTRA ve Zlíně (výukové programy),
s muzeem JVM, se STUDIEM PRODUKCE 2, s.r.o, s TV RTA MFD Zlín, s DU Zlín
( Filharmonie Bohuslava Martinů) a knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně.
V loňském školním roce jsme se také aktivně podíleli na sběru papíru –
spolupráce s EPR PAPÍR s.r.o. Finanční prostředky byly převedeny do fondu SRPŠ
a následně použity na nákup pomůcek a materiálů do výuky pro všechny žáky naší
školy.
ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína získala loni další certifikát za pomoc při
veřejné sbírce č.S-MHMP/ 829165/2009 Fondu Sidus, o.p.s ze dne 9.11.2011– viz.
příloha. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení
přístroji určenými pro pediatrickou kliniku UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a
dětskou kliniku fakultní nemocnice v Olomouci.
Zúčastnili jsme se také veřejné sbírky pro CPK CHRPA- centrum přípravy koní
pro hiporehabilitaci a podpořili jsme finančně občanské sdružení Život dětem, jehož
prostřednictvím jsme pomohli dětským oddělením nemocnic, zařízením, která se
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starají o nemocné, handicapované a opuštěné děti, sociálně slabým rodinám, které
pečují o postižené či jinak dlouhodobě nemocné děti.
Žáci naší školy se v letošním školním roce aktivně zapojili do soutěže ve sběru
PET vršků – viz. přiložený arch s výsledky. Tímto sběrem jsme výrazně přispěli
nemocné dívce.

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a dalších kontrol:
Ze strany ČŠI nebyla v tomto školním roce uskutečněna žádná inspekční činnost.

Další provedené kontroly:
8.4.2011- Kontrola SIBP nad stavem BOZP
20.1.2012- Kontrola OÚ Bohuslavice u Zlína – hospodaření s financemi, čerpání
rozpočtu
11.5.- 14.5.2012- Kontrola OSSZ Zlín – pojistné a plnění úkolů v nemocenském
pojištění a důchodovém pojištění
12.6.2012- Kontrola VZP Zlín – platby pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a
dodržování ostatních povinností plátce pojistného
9.8.2012- Kontrola OÚ Bohuslavice u Zlína – rozbor hospodaření
za školní rok 2011-2012

Základní údaje o hospodaření školy:
Viz. příloha této zprávy.

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola nebyla do těchto aktivit zapojena.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Ve školním roce 2011/2012 se ředitelka školy společně s učitelkou I.třídy zapojily do
projektu s UP Olomouc – Pedagogickou fakultou a SPC Duha Zlín, který byl zaměřen
na ověřování diagnostiky integrovaných dětí a žáků s mentálním postižením a na
ověřování metodiky práce s žáky s MP. Projekt byl realizován 11. a 12.5. – účast na
dvoudenním školení a dále v následujícím školním roce začátkem října na
víkendovém školení.
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Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Ve školním roce 2011/2012 byla podána Žádost o finanční podporu z OP VK- IP
oblasti podpory 1.4 – zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.
Název projektu Škola pro život, škola pro všechny byl přijat a bylo vydáno rozhodnutí
o poskytnutí dotace. Projekt bude realizován v následujícím školním roce.

Závěr výroční zprávy:
I v uplynulém školním roce práce školy vycházela ze schváleného Celoročního
plánu práce pro školní rok 2011/2012.
Ve všech hlavních úkolech, a to jak vzdělávacích,výchovných i organizačních,
byl tento plán splněn.
Snahou všech pedagogických i provozních zaměstnanců bylo po celý školní
rok působit na žáky školy tak, aby došlo ke splnění cílů jak výchovných, tak i
vzdělávacích a usměrňovat chování žáků na veřejnosti i ve vzájemných vztazích.
Byl kladen důraz na individuální přístup k žákům při řešení jejich vzdělávacích
i výchovných problémů. Všichni pedagogičtí pracovníci splnili osnovy v jednotlivých
předmětech , které vyučovali.
Ve své výchovné práci se zaměřili na rozvíjení a podporu dobrých vztahů mezi
všemi žáky i pedagogy a na rozvoj osobností.
I v tomto školním roce byly stálými a prvořadými tyto úkoly:
- co nejlépe připravit žáky na přechod do 5. ročníku na jiné školy, využívat testů
dětských schopností v jednotlivých segmentech inteligence ( DATABOX)
- úzce spolupracovat se ZŠ Březnice – viz plán spolupráce mezi školami
- podporovat a rozvíjet další vzdělávání pedagogických pracovníků
- rozvíjet a podporovat dobré vztahy dětí a jejich rodičů, rodiče ve spolupráci
s ředitelstvím školy pro děti zorganizovali zábavné soutěžní akce ( Mikuláš ve
škole - nadílka se zábavným programem, velká školní vědomostní soutěžní hra
,,POZNEJ ČESKO‘‘, diskotéka v maskách, slavnostní vyřazování žáků 4. ročníkupasování na absolventy naší školy)
- umožnit dětem trávit část volného času v kroužcích ( rozšíření nabídky)
- zorganizování Dne otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče, ukázková
hodina žáků 1. ročníku pro rodiče
- motivovat děti k účasti v různých soutěžích, olympiádách a mimoškolních akcích
- rozšiřovat kulturní obzor dětí návštěvou divadelních představení, výchovných
koncertů a jiných kulturních vystoupení ve Zlíně
- poznávat region- vycházky do blízkého okolí
- úspěšně pokračovat a dále rozvíjet spolupráci s Policií ČR a využívat ji
k výchovným a výukovým cílům školy ( besedy, názorné ukázky, soutěže…)
- úspěšně plnit minimální preventivní program i environmentální program školy
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Při výuce jsme uplatňovali týmovou a skupinovou práci a individuální přístup
k žákům.
Důraz byl kladen na smysluplnost a propojení školy se životem. Všechny aktivity,
které jsme si naplánovali, jsme splnili.
Všichni třídní učitelé zorganizovali pro žáky svých tříd podle plánu vycházek,
výletů a exkurzí plánovaná divadelní a filmová představení,výchovné koncerty
a využívali nabídky vzdělávacích organizací k výstavám a přednáškám.
Vedení školy zajistilo ve spolupráci s CK KARAMELA ozdravný pobyt
- školu v přírodě v horském hotelu Jelenovská u Valašských Klobouk v termínu od
21.- 25.5.2012, dále preventivní program CPICZ – Pohádky Třetizemě – četba
pohádky v mongolštině, beseda s rodilým mluvčím o Mongolsku, výchovné koncerty
v Kongresovém centru Zlín a kouzelnické vystoupení „DUO Waldini“, kterého se
zúčastnily i děti z MŠ Bohuslavice u Zlína.
Všechny ročníky se v uplynulém školním roce zúčastnily projekcí v rámci
Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež 2012 ve Zlíně ( zahajovací projekce film Já a Eliot, výstava kostýmů z pohádky Tajemství staré bambitky, zábavný
dopolední program se soutěžemi pro děti Den s českou televizí, projekce soutěžního
filmu Tom Kulička).
V tomto školním roce jsme ještě více využívali počítače v kroužku počítačové
techniky, jehož cílem bylo naučit další děti pracovat s počítačem ( práce s textovým
editorem, s e-mailovou poštou a internetem), také jsme posílili nabídku zájmových
kroužků v ZŠ i MŠ ( dramatický kroužek, kroužek Hravá angličtina, hra na zobcové
flétny pro předškoláky.)
Postupně budeme do výuky zařazovat další nové metody práce, které žáky
povedou k větší aktivitě, samostatnosti, umožní jim prosazení vlastního já a postupně
je povedou k práci podle nového školního vzdělávacího programu.
K některým vyučovacím hodinám a k trávení volného času při pobytu ve školní
družině bude i nadále využíváno školní hřiště.
Škola je zapojena do projektu „ Zdravé zuby “, „OVOCE DO ŠKOL“, ,,Školní
mléko“, ,, EU peníze školám“ ( vybavení učeben interaktivními tabulemi) a v rámci
projektového Dne zdraví byli všichni žáci školy v této oblasti vzděláváni.
Pod organizačním vedením pedagogů ZŠ proběhla ve škole pěvecká soutěž v
karaoke „Česko má talent 2012“. Pro tuto soutěž jsme zajistili pomocí sponzorů velmi
hodnotné ceny pro všechny zúčastněné žáky.
Pod organizačním vedením všech pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ bylo
uskutečněno vystoupení žáků MŠ a ZŠ na závěrečné školní akademii.Tato akce byla
výborně připravena a velmi dobře přijata rodičovskou veřejností. Zcela zaplněná
tělocvična ZŠ odměnila všechny účinkující dlouhým potleskem.Všem pedagogickým
pracovníkům, kteří se na této akci podíleli, patří uznání a poděkování.
Celá škola se zapojila do mezinárodní matematické soutěže „Klokan 2012“
Poděkování za organizaci této soutěže patří všem vyučujícím I.stupně
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Nejúspěšnější akce školy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dopravní hřiště v Malenovicích ( zkoušky mladých cyklistů pro žáky 4. ročníku,
jízdy na koloběžkách, kolech a motokárách, výukové programy BESIP )
Fotografování prvňáčků naší školy
Kouzelnické představení pana Šulaje,, Hodina kouzel “
Výukové programy DDM ASTRA Zlín ( Počasí, Dálkový průzkum Země,
Vánoce bez televize, Řeči zvířat, Můj dům strom, Rozkvetlá louka, Zvířátka)
Soutěže v pečení ( ovocné dorty) – v rámci projektu Ovocný den
Drakiáda- MŠ a ZŠ
Hudební vystoupení cimbálové skupiny RÉVA
Divadelní představení MDZ - Mrazík
Halloween – čarovné vyučování v maskách, vyučování v angličtině, dlabání
dyní
Mikulášská nadílka v jednotlivých třídách s programem, pečení vánočního
cukroví, Mikulášská besídka s programem v MŠ
Výtvarné soutěže ( DDM ASTRA, OSH Zlín)
Vánoční besídky s diskotékou a nadílkou
Mikuláš na dědině (vystoupení žáků pro veřejnost )
Velká školní soutěžní zábavná hra POZNEJ ČESKO
,,Jak jsme rozdávali vysvědčení“- fotografování a uveřejnění na webových
stránkách I DNES
DEN UČITELŮ- obrácené vyučování
Projektový den Velikonoce- svátky jara – Velikonoční předvádění- v muzeu
JVM
Hudební představení ,,Hodina s hudebními nástroji“
Recitační soutěž v ZŠ Březnice
Pěvecká soutěž Česko má talent, mezinárodní pěvecká amatérská soutěž
ČESKO-SLOVENSKÁ TALENTSHOW ( DDM MATÝSEK Napajedla)
Výchovné koncerty v Domě umění ve Zlín ( Pohádka o rozhádaném orchestru,
Pohádka o nástrojích, Orchestr vypravuje pohádku)
Projektový den BESIP s policií ČR ( Kdo jsou a co dělají policisté)
DEN DĚTÍ – zábavné sportovní dopoledne, soutěžní stanoviště, opékání
špekáčků ( společně s žáky ze ZŠ Březnice)
Myslivecký den- beseda s prohlídkou trofejí, opékání špekáčků, netradiční
soutěžní hry, prohlídka minizoo, procházka ke studánce
Dětský filmový festival – projekce, Den s Českou televizí
Školní akademie pro veřejnost- dvouhodinový zábavný program
Rozloučení se čtvrťáky, slavnostní vyřazování absolventů naší školy, pasování
Beseda o léčebné metodě canisterapie- ukázky výcviku psa, film o
canisterapii, praktické cviky se speciálně cvičeným psem ( MŠ)
Škola v přírodě – HH Jelenovská
Výlet z náboženství
Plavecký výcvik ( žáci 2. a 3. ročníku)
Zábavné odpoledne pro děti a rodiče s maškarním karnevalem
Beseda s novinářem o životě dětí v Kambodži ( kresby našich žáků
kambodžským dětem)
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V příštím roce budeme pokračovat v naplňování cílů ŠVP, budeme pokračovat ve
spolupráci s rodiči a v pořádání mimoškolních akcí, kterých je nemalé množství.
Velmi dobrá byla spolupráce vedení školy se všemi členy Sdružení rodičů
a starostkou obce p.ing.arch. Janou Puškáčovou a celým zastupitelstvem.
Ředitelka školy byla pravidelně zvána na zasedání obecního zastupitelstva.
Snahou obecního úřadu je zachovat Základní školu a Mateřskou školu v každém
případě. Svým finančním rozpočtem přispívá k provozu a vybavení školy. Za to jim
patří velký dík.
Škola má webové stránky: www.bohuslaviceuzlina, které jsou pravidelně
aktualizovány. Na nich jsou umístěny základní informace o škole, mimoškolní a
zájmové činnosti žáků.

Přílohy:
1. Seznam školení zaměstnanců za šk.r. 2011/2012
2. Evaluace minimálního programu prevence rizikového chování za šk.r. 2011/2012
3. Zpráva o práci MŠ ve šk. roce 2011/2012
4. Certifikát a poděkování ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína za pomoc při veřejných
sbírkách
5. Zpráva o hospodaření od 1.9.2011 do 30.6.2012
6. Plán spolupráce ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína a ZŠ a MŠ Březnice
ve šk.r. 2011/2012
7. Evropský projekt Ovoce do škol
8. Diplomy a výsledky soutěží

Projednáno na poradě pracovníků školy: 27.8.2012

Projednáno ve školské radě: 20.9.2012

Projednáno zastupitelstvem obce:

Zpráva zpracována: 20.8.2012

Zpracovala: ředitelka školy Mgr. Lenka Vavrušová
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