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Hlavní úkoly výchovně vzdělávacího procesu 
 

 

 

Hlavním cílem výchovně vzdělávacího procesu je poskytnout spolehlivý základ 

všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. 

Vzdělávací program ve všech oblastech školy zohledňuje princip individuálního přístupu a 

používání speciálně pedagogických metod. V oblasti výchovné bude práce zaměřena na oblast 

prevence patologických jevů (zneužívání návykových látek, záškoláctví, šikana). V oblasti 

mezilidských vztahů je hlavním cílem vychovat k toleranci a vzájemné snášenlivosti. 

 

 

Žáci Základní školy: 

- na úrovni konkrétních operací umožnit žákům osvojit si strategii učení, motivovat je 

a přiměřeným způsobem jim prezentovat význam vzdělání. Vést žáky k všestranné a 

účinné komunikaci, klademe důraz na rozvíjení sociálních a komunikativních 

schopností. Klást velký důraz na výuku pracovních činností a praktických dovedností 

žáků. Zavádět skupinové a projektové vyučování, kterým vedeme žáky k týmové práci. 

 

 

Žáci Speciální školy: 

-  ve výchovně vzdělávací činnosti vytvářet a rozvíjet návyky a dovednosti nezbytné pro 

osvojení základu čtení a psaní, rozvíjí se motorika a pracovní dovednosti. Žáci druhého 

stupně posilují samostatnost a co možno nejvyšší soběstačnost. Završením vzdělání 

žáků je prohloubení již získaných poznatků spolu s hledáním cest k jejich profesnímu a 

pracovnímu využití. 

 

 

Žáci ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v  Bukovanech: 

Cíl: „ S důvěrou na léčení, bez obav zpátky do kmenové školy “ 

Jde nám o navození pocitu bezpečí a důvěry v novém prostředí. 

Žáci jsou vyučováni podle školních vzdělávacích programů svých kmenových škol, 

žádáme kmenovou školu žáka o zaslání plánu učiva na dobu pobytu dítěte v léčebně (4-

8 týdnů). Výuka je realizována formou malotřídní školy v rozsahu zpravidla 17 hodin 

týdně, při respektování individuálního přístupu ke každému dítěti. Naším cílem je 

návaznost na učivo kmenové školy, aby se žák po návratu z léčebny mohl pokud možno 

bez problémů zařadit do výuky. 

 

 

Žáci MŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v  Bukovanech: 

V mateřské škole je jedna heterogenní třída, kam jsou umisťovány děti ve věku od tří 

do sedmi let. U dětí s odloženou školní docházkou či při integraci dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami se spolupracuje s kmenovou mateřskou školou nebo speciálně 

pedagogickým centrem, v jehož péči dítě je. S těmito dětmi se pracuje podle 

individuálních plánů. S dětmi jsou skupinově i individuálně rozvíjeny komunikační 

dovednosti.  

 

 

 



Cílem MŠ při DOL Bukovany je: 
- zlepšení zdravotního stavu dětí, 

- bezproblémový návrat zpět do rodiny a kmenové školy, 

- překlenutí doby odloučení od rodiny vhodnou motivací, vzdělávacími a herními 

činnostmi, 

- vytvoření pevného citového zázemí pro děti, 

- pozitivní a pružná reakce na potřeby dětí a častou proměnu dětského kolektivu, 

- důraz na citovou, estetickou, ekologickou výchovu, péči o zdraví, rozvoj grafomotoriky, 

hrubé motoriky a pobyt v přírodě. 

 

Pedagogičtí pracovníci školy: 

 

Zvyšování kvalifikovanosti a odbornosti pedagogických pracovníků dalším studiem, 

bojování se syndromem vyhoření, prohlubování vědomostí ve speciální pedagogice, získávání 

zkušeností z jiných škol. Zapojení všech pedagogických pracovníků i asistentů do programu 

Bakaláři. Zapojení pedagogů do zájmových kroužků, mimoškolních akcí a spolupráce s jinými 

školami a organizacemi. 

 
 

 

Organizace školního roku 2020/2021 ZŠ a MŠ 
                                                 

Školní rok 

Zahájení školního roku   1. 9. 2020 

Podzimní prázdniny    29. - 30. 10. 2020 

Vánoční prázdniny    23. 12. 2020 - 3. 1. 2021 

Zahájení vyučování    4. 1. 2021 

Ukončení 1. pololetí    28. 1. 2021 

Jednodenní pololetní prázdniny  29.1 2021 

Jarní prázdniny    8. – 14. 2. 2021 

Velikonoční prázdniny   1. 4. 2021 

Ukončení 2. pololetí    30. 6. 2021 

Hlavní prázdniny    1. 7. – 31. 8. 2021 

Výdej vysvědčení: 

za 1. pololetí      čtvrtek 28. ledna 2021 

za 2. pololetí      středa 30. června 2021 

 

 

Doba výuky 
 

1. hod. 8:00 - 8:45 

2. hod. 8:55 - 9:40 

3. hod. 10:00 - 10:45 

4. hod. 10:55 - 11:40 

5. hod. 11:50 - 12:30 

6. hod 13:00 - 13:40 

7. hod. 13:45 - 14:25 

 

 



 

Pedagogické rady 

 

26. 8. 2020 Pedagogická rada v 9:00 

Organizace úvodních školních dnů, organizace školního roku, pedagogická dokumentace, stavy 

žáků, tematické plány, žákovské knížky a zápis bezpečnosti, nákup pomůcek, převody majetku. 

 

18. 11. 2020 Pedagogická rada v 14:00 

Hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí školního roku, příprava celoškolních akcí, 

kontrola dokumentace žáků, spolupráce s rodič. sdružením, informace výchovného poradce. 

 

19. 1. 2021 Pedagogická rada v 14:00 

Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí, návrhy na výchovná opatření (třídní učitelé), 

průběžné hodnocení plánovaných akcí, příprava lyžařského výcviku. 

 

13. 4. 2021 Pedagogická rada v 14:00 

Hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí (třídní učitelé), průběžné hodnocení plánovaných 

akcí, zpráva výchovného poradce o vycházejících žácích, příprava celoškolních akcí. 

 

22. 6. 2021 Pedagogická rada v 14:00 

Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí, opakování ročníků - návrhy, doporučení, 

průběžné hodnocení uskutečněných akcí.  

 

30. 6. 2021 Závěrečná porada v 10:00  

Zhodnocení školního roku 2020/2021, informace o školním roce 2021/2022 

 

 

 

Porady vedení školy 

1x měsíčně, další dle potřeby a situace 

 

 

Třídní schůzky 

 

Třídní schůzky proběhnou vždy po pedagogické radě (čtvrtletní) v 15:30 v budově školy.  

18. 11. 2020 od 15:30 hodin 

13. 4. 2021 od 15:30 hodin 

 

Konzultační hodiny 

dle domluvy rodičů + pedagogů školy 

 

Metodická sdružení 

čtvrtletně, další dle potřeby a situace 

 

 

Akce školy v průběhu školního roku 2020/2021 

- Solná jeskyně - průběžně během celého roku 

- Canisterapie - průběžně během celého roku 

- Hornické muzeum a tematické akce /Vánoce, Velikonoce atd./ 

- Plavecký výcvik žáků 1. stupně  



- Bruslení ZS Příbram  

- Dopravní hřiště – podzimní a jarní termín + soutěž BESIP 

- Lyžařský výcvik na Monínci  

- Celoroční projekt – Chráníme vše živé  

- Účast na výtvarné soutěži PO očima dětí – spolupráce s HZS Příbram 

- Atletický víceboj  

- Mikulášská a vánoční besídka 

- Vánoční jarmark 

- Vánoční fotbalový turnaj 

- Jarní olympiáda – spolupráce s Gymnáziem Příbram 

- Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech – spolupráce s IZS 

- Návštěva divadla a kina - průběžně během celého roku 

- Návštěva galerie na zámečku Ernestinum 

- Návštěva Dům Natura 

- Drakiáda 

- Pálení čarodějnic 

- Den Země 

- Svátek Halloween 

- Den dětí 

- Cvičení v přírodě – průběžně během celého roku dle počasí 

- Návštěva knihovny  

- Školní výlety 

- Celoroční projekt „Od praotce Čecha po současnost“ 

- Celoroční projekt „Ovoce a zelenina do škol“ 

- Sběr papíru  

- Projektové workshopy  

- Odborné stáže pro pedagogické pracovníky 

- Preventivní programy v rámci prevence proti sociálně patologickým jevům 

 
 

Akce ZŠ a MŠ při DOL Bukovany  

 
- Výlet Chraštice (MŠ) 

- Blokové vyučování  - výtvarné činnosti (ZŠ) 

- Pěší výlet do okolí (ZŠ) 

- Solná jeskyně (ZŠ) 

- Sběr kaštanů (ZŠ) 

- Aquapark Příbram, plavání (MŠ) 

- Blokové vyučování – výtvarné činnosti (ZŠ) 

- Sběr kaštanů (ZŠ) 

- Halloween (ZŠ) 

- Solná jeskyně (ZŠ) 

- Divadlo Příbram  

- Návštěva „Pekla“ – štola Příbram (ZŠ) 

- Blokové vyučování – výroba zimní a vánoční výzdoby (ZŠ) 

- Solná jeskyně (ZŠ) 

- Výroba vánoční dekorace (MŠ) 

- Blokové vyučování – vánoční tradice a zvyky (ZŠ) 

- Návštěva vánočních trhů (ZŠ) 

- Solná jeskyně (ZŠ) 



- Maškarní dopoledne (MŠ) 

- Masopustní rej (ZŠ) 

- Den Země (ZŠ, MŠ) 

- Sportovní dopoledne (ZŠ) 

- Den Matek – besídka (MŠ) 

- Sportovní klání (ZŠ) 

- Návštěva HZS Příbram (ZŠ) 

- Den Dětí (MŠ) 

- Výlet Kozárovice (MŠ) 

- Zámecká slavnost v Bukovanech (ZŠ) 

- Den Dětí (ZŠ) 

- Pěší výlety do okolí (ZŠ) 

 

Třídní učitelé – Základní škola 

 

třída 

 

kmenová 

učebna 
třídní učitel ASP spojení 

1P 208 Mgr. et Mgr. Alena Knotková Bc. M. Matuszková 1. roč. + 3. roč. PU 

2P 207 Mgr. Janka Kociánová  M. Sadílková 2. roč. + 4. roč. 

3P 206 Mgr. Ilona Kutheilová E. Maříková 3. roč. + 5. roč. 

6P 202 Mgr. Ilona Kolínová  L. Vernerová  

7PA 210 Mgr. Robert Dupák M. Balogh Fürstová  

7PB 303 Mgr. Štěpánka Majerová P. Čebišová 
 

8P 205 Mgr. Marie Vrbová K. Chvátalová 
 

9P 203 Mgr. Irena Štětinová K. Šeděnková 9. roč. + 5. roč. PU 

 

 

Třídní učitelé – Základní škola speciální 
 

třída 

 

kmenová 

učebna 
třídní učitel ASP spojení 

SI 108 Mgr. Jitka Bačíková D. Hejduková 

J. Vlčková 
3. roč. + 4. roč. + 5.  roč. 

+ 6. roč. + 7. roč. 

SII 102 Bc. Magdaléna Bambasová M. Volfová  

L. Hoření 

1. roč. + 6. roč. + 9.  roč. + 

10. roč. 

SIII 111 Mgr. Vladislava Kochová M. Koutenská 

K. Dvořáková 

2. roč. + 4. roč. + 6. roč. + 

8. roč. + 10. roč. 

SIV 016 Mgr. Vladimír Palko L. Malá 

P. Čebišová 

2. roč. + 5. roč. + 8. roč. + 

10. roč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZŠ a MŠ při DOL Bukovany 
 

třída 
kmenová 

učebna 
třídní učitel ASP  

MŠ hlavní budova Slavíková Naděžda    

ZŠ budova školy Bc. Pojerová Drahomíra  
 

ZŠ budova školy Mgr. Dušan Štika   

 

Výchovný poradce 

vycházející žáci, zařazení žáků:   Mgr. Stanislav Jankovský 

úřední hodiny: individuálně po telefonické domluvě se zákonnými zástupci 

 

 

Školní metodik prevence 

 

preventivní program: Mgr. Jankovský Stanislav 

Informace 1. patro  

 

Správci učeben, odborných učeben a kabinetů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán přednášek, besed, cvičná evakuace a další akce 

 

Zdravá 5 – září 2020 

Cvičná evakuace - říjen 2020 

Prevence kriminality - program VSČR – jaro 2021 

Tematický celek „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ – duben 2021 

Jarní olympiáda – duben 2021 

Problematika drog – pokračovat v koncepci problematiky drogové závislosti a patologických 

jevů, zpracování prevence – zodpovídá školní metodik prevence  

 

 

Zájmové kroužky 

 

- dle zájmu ze strany žáků 

 

Učebna Správce učebna správce 

dílny Mgr. Dupák počítačová učebna Mgr. Caisová 

kabinet VV Mgr. Kolínová učebnice ZŠ 2. st. Mgr. Kutheilová 

sportovní kab. Mgr. Štětinová učebnice ZŠ spec. Mgr. Bačíková 

lyže a kola Mgr. Vrbová knihovna Mgr. Bačíková 

kabinet I.stupeň Mgr. Knotková Keramická dílna Mgr. Pastyriková 

kabinet II.stupeň Mgr. Vrbová Audio místnost Mgr. Caisová 

školní kuchyňka Mgr. Jankovský Učebnice logo Mgr. Majerová 

 



Informace z ekonomického úseku 

Termíny výplat 

Výplatní termín je stanoven na 10. den v měsíci. Pokud tento den připadá na svátek, sobotu či 

neděli, je výplatním dnem poslední pracovní den před tímto termínem. Záloha na mzdu se 

vyplácí pouze na žádost zaměstnance. 
 

Účetní uzávěrky 

měsíční  - do 20. dne následujícího měsíce 

roční za 2020  - do 31. 1. 2021 + ekonomické výsledky 

pololetní pro 2021 - do 20. 7. 2021  

Inventarizace 

Inventarizace majetku – upraveno vnitřní směrnicí. 

Úřední a pokladní hodiny 

pondělí 7:00 – 10:00  12:30 – 14:00    

úterý  7:00 – 10:00  12:30 – 14:00    

středa  7:00 – 10:00  12:30 – 14:00 

čtvrtek  7:00 – 10:00  12:30 – 14:00 

pátek  7:00 – 10:00  12:30 – 14:00 

Vyúčtování 

Vyúčtování běžného měsíce - upraveno vnitřní směrnicí. 

Cestovní příkazy, provozní zálohy 

Vyúčtování pracovní cesty – upraveno vnitřní směrnicí. V měsíci prosinci předložit vyúčtování 

pracovní cesty a provozních záloh do 15. 12. 2020. 

 

  



Informace z úseku SPC 

 

 

Úřední hodiny 

  

PO 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 

ÚT 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00 

ST 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 

ČT 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00 

PÁ 8:00 – 11:30 12:30 – 13:00 

 

V případě potřeby lze domluvit termín návštěvy i mimo úřední hodiny.  

 

 

Polední přestávka 11:30 – 12:00 

 
 

Případné změny vyhrazeny!  

 

 

 

V Příbrami 10. 07. 2020 
 

 

 

 

Mgr. Pavlína Caisová 

     ředitelka školy 
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