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I. Hlavní úkoly školního roku 

1. Organizačně zabezpečit bezpečný průběh výuky a školních aktivit v co největším 

rozsahu s ohledem na epidemiologickou situaci a výskyt onemocnění covis-19.   

- Učební plán školy je sestaven podle ŠVP „Neučíme se pro školu, ale pro život“ (464/07 od 1. 9. 

2007 zpracovaného dle RVP). ŠVP je průběžně aktualizován. K 1.9.2020 platí Novela školského 

zákona o distanční výuce, která je nyní pro žáky ZŠ povinnou součástí školní docházky.  

- Vzhledem k distanční výuce v 2. pololetí 2019 – 2020 je nyní důležité soustředit se na to, jak se  

s dopady distančního vzdělávání vyrovnat a ve školním roce 2020 – 2021 co nejlépe využít 

zkušenosti z uplynulého období ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání.  

- V souladu s doporučením ČŠI si učitelé připraví přehled o obsahu distančního vzdělávání ve 

druhém pololetí 2019/2020 – jaká témata byla realizována plně, jaká částečně, jaká se přesunula 

do nového školního roku a jaká témata byla vypuštěna. Ověří si, jakého pokroku žáci v tomto 

období dosáhli, zjistí, jaké jsou individuální rozdíly mezi žáky jednotlivých tříd. S ohledem 

na to budou reagovat přípravou výuky. Připraví si stručný plán učiva pro daný ročník  

a předmět, zde shrnou která témata je třeba realizovat v plném rozsahu, která témata 

zredukovat a která zcela vynechat. Soustředíme se především na český jazyk, matematiku  

a anglický jazyk. Zásadní je také změna ve způsobech hodnocení žáků – důraz bude kladen 

především na formativní hodnocení. Vyzkoušené a osvědčené prvky digitálního vzdělávání 

chceme realizovat i v běžné výuce. Budeme se snažit více využívat digitální technologie, zvyšovat 

didaktické dovednosti učitelů v této oblasti. 

- Učitelé následně upraví tematické plány v souladu s aktuálně vytvořeným učebním plánem 

jednotlivých tříd.  (tematické plány podléhají kontrole vedení školy, jsou uloženy v elektronické 

podobě na serveru školy).   

- Plán školních akcí a aktivit bude ovlivněn vývojem epidemiologické situace. Akce budou 

organizovány především po třídách. Zaměříme se na venkovní aktivity.  

- Každodenní režim školy se řídí školním řádem, který schválila rada školy a pedagogická rada. 

Na začátku roku s ním jsou prokazatelně seznámeni všichni žáci. Zákonní zástupci žáků se 

seznámí s výňatky školního řádu ve formě návratek, které obdrží a stvrdí svým podpisem. Školní 

řád bude vyvěšen na veřejných místech v areálu školy, na internetových stránkách školy a zákonní 

zástupci se s řádem seznámí také na rodičovských schůzkách.       

mailto:zsbohusovice@email.cz


 

                       Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, p.o. 

             Husovo náměstí 112, 411 56 Bohušovice nad Ohří 
            tel. : +420 416 781 135    IČ: 70920729     zsbohusovice@email.cz, www.zsbohusovice.cz               

 

 
 

3 

- V první třídě bude pokračovat výuka čtení genetickou metodou a psaní vázaným písmem. Ve 

4. třídě píše většina žáků písmem Comenia Script. Jen několik žáků upřednostnilo klasické vázané 

písmo.  

- V letošním roce otevíráme dvě první třídy. Menší počty žáků poskytnou vhodné podmínky pro 

integrované žákyně s 3.podpůrným stupněm vzdělávání. Ve 4. a 5. třídě dělíme žáky na výuku 

matematiky (1 dělená hodina) a anglického jazyka. Vyučující mají možnost přizpůsobit výuku 

individuálním potřebám jednotlivých žáků a lépe procvičit učivo.  Z bezpečnostních důvodů (malá 

tělocvična) se dělí na dvě skupiny také výuka  tělesné výchovy ve třídách s vyšším počtem žáků. 

- V rámci dotačního projektu Škola pro život III. (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 3. výzva – 

Šablony III.) – bude v tomto a v příštím školním roce realizováno několik zájmových klubů pro 

žáky školy. Jsou to kluby zábavné logiky a deskových her, badatelský klub zaměřený na 

přírodovědu, čtenářský klub a klub komunikace v cizím jazyce (AJ). Mezi žáky je o kluby velký 

zájem, kluby pracují v odpoledních hodinách, jsou plně hrazeny z dotace projektu. 

-Nadále se budeme věnovat environmentální výchově, ochraně životního prostředí a zdravému 

životnímu stylu. Celý letošní školní rok bude probíhat řada školních i mimoškolních akcí pod 

heslem  „Chceme žít v souladu s přírodou“. Bude speciálně zaměřen na ochranu přírody  

a budování vztahu dětí k přírodě. Aktivity budou zaměřené i na rodiče, veřejnost. Spolupracujeme 

s městem Bohušovice nad Ohří.  

- Nadále budeme spolupracovat s ekologickým střediskem SEVER Litoměřice. Pro žáky 1. třídy 

jsou připraveny pravidelné programy, které již několik let finančně podporuje město Bohušovice 

nad Ohří. Pro ostatní žáky jsou připraveny ekologicky zaměřené exkurze a výlety. Třídy si 

připravují své projekty a vycházky. 

- Všechny třídy budou v letošním roce pokračovat v třídění odpadu. Snažíme se také kompostovat 

biologický odpad. 

- Na školním dvoře bude nainstalována sběrná nádrž na dešťovou vodu, kterou využijeme na 

zalévání pokojových rostlin v budově školy a stromů na školních pozemcích. 

- I v tomto školním roce se účastníme projektu Recyklohraní.  

- S dobrovolníky ze základní i mateřské školy se zapojíme do akcí projektu 72 hodin.   

- Také v tomto školním roce bude probíhat sběrová soutěž – sbíráme starý papír, plastová víčka, 

PET lahve, vyřazené malé elektrospotřebiče a baterie. Sběr vybíráme 1. pondělí v měsíci. 

- Plánujeme dvě velké sběrové akce pro obec – vyznačena sběrová místa, na odvozu se budou 
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podílet žáci. 

- Vyučující budou využívat při výuce také přírodní učebnu a zookoutek školy v prostorách zahrady 

školní družiny. 

- Třídní učitelé všech tříd nabízí žákům pravidelné doučování (1 x týdně).  

- V rámci předmětu speciálně pedagogické péče se snažíme pomoci žákům se speciálními 

poruchami učení. Předmět vede paní Mgr. Jitka Bičovská, speciální pedagog. 

- Velkou pozornost budeme věnovat prevenci rizikových jevů mezi žáky, ochraně žáků před 

rizikovým chováním, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Budeme se řídit Metodickým 

pokynem MŠMT č.22294/2013-1k řešení šikanování ve školách a školských zařízení. Podle 

doporučení tohoto pokynu došlo také k úpravě Školního řádu. V rámci prevence připravíme pro 

žáky projektový „Den bezpečnosti“ – ve spolupráci s Policií ČR. 

- Výuka bude oživena třídním projektovým vyučováním zaměřeným na problémy životního              

prostředí („Voda“, „Vzduch“, „Stromy“, „Den Země“), některé projekty budou spojeny s exkurzí.  

- Chceme pokračovat s víkendovými výlety pro žáky i jejich rodiny, pokud to epidemiologická 

situace dovolí. Totéž se týká oblíbených celoškolních akcí („Zpívání v kostele a vánoční jarmark“, 

„Školní slavnost“), na které zveme také rodinné příslušníky dětí a veřejnost. I zde rozhodne 

situace související s pandemií covid-19. 

- V září plánujeme tradiční Výstavu domácích mazlíčků, která bude v letošním roce vzhledem 

k situaci s nákazou virem covid - 19 omezena. Součástí je výstava domácích mazlíčků dětí spojená 

s anketou „Mazlík sympaťák“. Akce proběhne pouze v dopoledních hodinách a jen pro žáky školy.  

- Pro žáky organizujeme exkurze, výlety, navštěvujeme kulturní pořady. Všechny akce se budou 

odvíjet podle stavu epidemiologické situace a pokynů KHS A MZd. 

- V září pojedou 2. – 5. třídy na přeložené zotavovací pobyty do Jizerských nebo Krušných hor. 

                         Penzion Nuselská – Desná - 2. a 3. třída – 7. 9. – 11. 9. 2020  

                         Penzion Mariánská v Krušných horách - 4. a 5. třída – 14.9. – 18. 9. 2020 

Další pobyty jsou zamluveny na červen 2021 v penzionu Maják v Nové Vsi nad Nisou. Tentokrát 

by měly vyjet i prvňáčci. 

- Plánujeme další školní ples. 

-Nadále budeme upevňovat spolupráci se zákonnými zástupci, zřizovatelem, Radou školy  

a neziskovými organizacemi. 
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II. Cíle vzdělávání . 

a) Soustavně usilovat o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků            

ve všech předmětech 

• osvojování metod hodnocení, sjednocování hledisek na klasifikaci, chování  

• důraz na sebehodnocení žáků, nutná sebereflexe také u vyučujících 

• zvyšování odborné a pedagogické úrovně poskytovaného vzdělávání a školských  

            služeb 

• diferencování nároků a požadavků pedagogů na žáky podle jejich individuálních     

            schopností a možností, důraz na individualizovanou výuku a samostatnou práci 

• využívat efektivní formy a metody práce, hledání nových přístupů, pozitivní  

            motivace ve vyučovacím procesu 

• vytvořit prostor pro aktivní, samostatnou a tvořivou práci žáků 

• vést žáky k tomu, aby se naučili orientovat v informacích, které jim škola poskytuje  

            a aby nové a rozšiřující informace uměli sami vyhledat, zpracovat a vyhodnocovat 

• nadále budeme ve všech ročnících pokračovat v týdenních plánech, povedeme děti 

                  k sebehodnocení své práce 

 

b) Soustavně individuálně pracovat s dětmi integrovanými 

• logopedická poradna bude vždy v pondělí a ve středu od 14,30 do 17,00 hodin   

            v učebně 2. a 4. třídy na hlavní budově. Logopedickou ambulanci povede speciální  

            pedagožka Mgr. Jitka Bičovská a logopedická asistentka Mgr. Jitka Modrová.  

• žáci se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávaní podle individuálních  

            vzdělávacích plánů dochází 1 x týdně na předmět speciálně - pedagogická péče,  

            který vede Mgr. Jitka Bičovská - speciální pedagog. Doučování – pedagogickou  

            intervenci doporučenou některým žákům PPP Litoměřice povede Mgr. Bc. Pavla  

            Daňková.  

• učitelé se snaží včasně zaregistrovat žáky se specifickými poruchami učení  

            a chování a doporučit rodičům k vyšetření na PPP. Následně vytvářejí podmínky  

            k práci s integrovanými žáky podle závěrů a doporučení vyšetření – včas vypracují   

            individuální plány žáků s integrací, které jsou závazné pro vyučující, zákonné  

            zástupce i žáky.  
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Ve školním roce 2020 – 2021 je ve škole sedm integrovaní žáků, v 1. třídě pracuje paní 

asistentka pedagoga Marcela Skalická , ve 2. třídě Gabriela Bartoňová. 

 

c) Zvýšit nároky na talentované žáky 

• systematicky pracovat s talentovanými žáky  

• jejich schopnosti aktivovat správnou motivací, individualizovaná výuka     

• v listopadu zjistit zájem žáků 5. ročníku o studium na osmiletém gymnáziu (tř. uč.  

            Mgr. Ivan Kožíšek), od ledna případně zahájit přípravu k přijímacím zkouškám). 

 

d) Věnovat pozornost problematice mravní výchovy. 

 Zaměřit se zejména: 

• vztahy na pracovišti a vystupování všech zaměstnanců musí být na takové úrovni,  

              aby byly příkladem pro žáky 

• nekompromisně vyžadovat zdravení všech osob, které žáci na chodbách potkají 

• nadále se snažit o navrácení tradičního obsahu základním mravním pojmům 

• usilovat o rozvíjení úcty, ohleduplnosti k dospělým i spolužákům 

• podporovat kladný vztah dětí k přírodě a životnímu prostředí 

               vytvářet správný vztah k osobnímu i cizímu majetku  

• sledovat a okamžitě řešit jakýkoli projev nebo i náznak šikanování, násilí  

              a hrubosti, xenofobie či rasové diskriminace 

• veškeré závažnější kázeňské problémy řešit ve spolupráci se zákonnými  

              zástupci  

• při jednání se žáky i zákonnými zástupci užívat vždy pedagogického taktu,  

              neironizovat žáka, jednání musí být vždy přítomen další pedagog školy (nutné  

              provést Zápis o pohovoru se zákonnými zástupci nebo Zápis o pohovoru se  

              žákem - kopii předat výchovné poradkyni) 

• s rodiči ve většině případů jednat osobně, nepřistoupit na "dopisování" 

                    v žákovské knížce 

• velkou pozornost věnovat negativním jevům mezi žáky (návykové látky, drogy,  

              alkohol, kouření, šikana, krádeže a vandalství)  
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e) Absence 

• účinnou prevencí, spoluprací s rodiči a včasnou reakcí předcházet vzniku  

            neomluvených absencí žáků – zodpovídají třídní učitelé 

• upozornit na nepříjemné následky neomluvené absence 

• rozlišovat absenci způsobenou žákem a rodiči (řešit ve výchovné komisi) 

• vést rodiče k respektování školního roku, tj. omezit uvolňování žáků z důvodů  

            rekreace   

 

f) Funkci výchovného poradce vykonává ředitelka školy 

• výchovný poradce vypracuje svůj plán práce na školní rok  

• koordinuje práci učitelů s integrovanými žáky, vede jejich evidenci a evidenci  

            reedukace 

• výchovný poradce je přítomen pohovorům s rodiči nebo se žáky 

• spolupracuje s  Pedagogicko-psychologickou poradnou v Litoměřicích, Speciálně                   

            pedagogickým centrem v Litoměřicích, OSPOD, Policií ČR, příp. ambulantním  

            pracovištěm  SVP Děčín.    

 

g) Školní družina 

• ve školním roce 2020 - 2021 je vedoucí vychovatelkou p. Josefa Páslerová 

• ve výchovné práci chceme využívat osvědčené formy činnosti, zajistit pestrou  

            skladbu programu, který umožní individuální rozvoj dětí i jejich spokojenou  

            relaxaci 

• naplňovat mimoškolní činnost dětí nabídkou vhodných zájmových kroužků 

• sestavit celoroční plán práce, předložit ředitelce školy.  

• co nejvíce zařazovat vycházky, pobyt venku, hry v areálu školní družiny.  

• oddělení pro žáky 3. a 5. třídy je v budově městského úřadu (p.vych.Skalická) 

 

h)  BOZ 

• stále vytvářet podmínky pro bezpečnou práci ve škole 

• předcházet úrazovosti žáků o přestávkách i během vyučování 

• v tělesné výchově dodržovat metodické řady při cvičení, dodržovat požadavky  
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            na žáka dle osnov, přihlédnout ke schopnostem a zdravotnímu stavu žáka,  

            vyžadovat vhodné oblečení a obuv pro danou činnost 

• evidenci úrazů vést dle platných předpisů 

• pravidelně provádět prohlídky BOZP 

  

i) Výpočetní technika 

• pět tříd je vybaveno interaktivní tabulí, v 1.B třídě je nainstalován projektor. Třídy  

            1.A a 1.B (obě v budově MÚ) budou střídat učebnu s interaktivní tabulí podle  

             potřeby. Mají k dispozici také počítačovou učebnu umístěnou v budově úřadu. 

• škola v rámci státní dotace dovybaví pedagogy i žáky pro případ distanční výuky,  

            prioritou je zajištění jednotné platformy, ve které bude probíhat výuka „na dálku“,  

            proškolení pedagogů a zlepšení jejich technické gramotnosti a orientaci  

            v současných možnostech digitální výuky,  

• každá třída bude alespoň jedenkrát týdně aktivně využívat v rámci výuky počítače   

            v počítačové učebně,  

• ve výuce budou vyučující využívat digitální materiály vytvořené v rámci projektu  

            EU peníze školám, vytvořené v rámci školního projektu „Všestranný rozvoj  

            osobnosti dítěte“ nebo veřejně přístupné na internetových portálech,             

• stále rozšiřovat využívání výpočetní techniky jak učiteli, tak žáky. Instalovat různé   

            možné podpůrné programy jak do sítě, tak do tříd, 

• zajistit plnou funkčnost počítačových učeben, 

• pravidelně aktualizovat internetové stránky školy a seznámit žáky i rodiče  

            s možností jejich využití  

• při práci s výpočetní technikou důsledně dodržovat vnitřní pravidla provozu  

            počítačové sítě a řády učeben 

  

j) Metodické orgány 

Metodické sdružení je garantem dobrých výsledků práce školy, přebírá spoluzodpovědnost  

 za práci výsledky v jednotlivých ročnících a předmětech. Vedoucím MS v tomto školním roce je 

pověřena Mgr. Bc. Pavla Daňková. 
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Úkoly metodického sdružení: 

• sestavit časové rozvržení učiva – funkční a odpovídající tematické plány 

• sjednocování a objektivizace klasifikace 

• osvojování metod hodnocení (vhodné DVPP)   

• provádění rozborů nedostatků zjištěných při kontrolních pracích a prověrkách,  

            na jejich základě stanovit opatření k nápravě, realizovat je a následně kontrolovat 

• výměna zkušeností včetně vzájemných hospitací 

• výměna zkušeností s posledními úpravami ŠVP, zaváděním standard, případné  

             řešení dalších úprav ŠVP 

• snaha o zpestření výuky novými metodami práce, projektovým vyučováním,  

             vhodnou motivací  

 

k) Keramická dílna 

• využít práci s hlínou ve výtvarné výchově, v pracovních činnostech a při zájmové  

            činnosti. Využívat keramických výrobků žáků při estetizaci školy. 

• s vypalovací pecí mohou manipulovat proškolené osoby, z MŠ uč. Jitka Šinfeltová  

            a vedoucí zájmového kroužku Miluše Šinfeltová 

 

l) Podpora mimoškolních aktivit na škole 

• nabídnout širokou možnost mimoškolní činnosti žáků v rámci ŠD 

• účastnit se soutěží (Logická olympiáda, Matematická olympiáda, Matematický  

             klokan, Pythagoriáda, Podzimní poznávání rostlin, výtvarné soutěže…) 

 

m) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

• ředitelka zpracuje plán DVPP 

• prioritou je vzdělávání učitelů v ICT, zvládání distanční výuky, seznámení  

            s typy, platformami, technikami a možnostmi distanční výuky, využití v běžné  

            výuce  

• semináře zaměřené na formativní hodnocení žáků 
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III.     Režim činnosti ve škole 
 

 Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu 
nesmí začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení 
vyučovacích hodin a přestávek. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. 
Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit  
a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům. 
          

 Školní budova se pro žáky otevírá v 7.40 hodin dopoledne (žákům je umožněn 
vstup do budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování) a 15 minut 
před začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na 
vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dozor nad žáky je 
zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na všech 
úsecích, kde dozor probíhá. 
 

V pondělí v době polední přestávky před odpoledním vyučováním: 

a) Dohled nad žáky zajistí školní družina - na oběd do jídelny se školní družinou, paní 

vychovatelky zajistí dohled a dítě přivedou na odpolední výuku. 

b) Zákonný zástupce potvrdí, že v době polední přestávky přebírá za dítě zodpovědnost. 

Žák/yně se dostaví včas na zahájení výuky. 
 

ČASOVÉ ROZVRŽENÍ VYUČOVACÍCH HODIN, ZVONĚNÍ - NEPOUŽÍVÁME: 
 

7.40 -7.55 příprava na hodinu – přestávka 

8.00 - 8.45 1. vyučovací hodina 

8.55 - 9.40 2. vyučovací hodina 

9.55 příprava na 3. vyučovací hodinu 

10.00 - 10.45 3. vyučovací hodina 

10.55 - 11.40 4. vyučovací hodina 

11.50 - 12.35 5. vyučovací hodina 

12.45 - 13.30 6. vyučovací hodina 

13.35 – 14.20 7. vyučovací hodina 

 
 Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací 

hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním 
vyučováním trvá 50 minut. Přestávka mezi 6 a 7 vyučovací hodinou je zkrácena na 5 minut 
z důvodů dojíždění žáků do Hrdel. 
 

 Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená –  
v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam.  
V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.   
   

 Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku 
přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím  
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k základním fyziologickým potřebám žáků. 
 

 Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, 
pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, 
může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je 
zletilý a způsobilý k právním úkonům 
 

 Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet 
žáků ve skupině 24. 
 

 Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování 
školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáka a vytváří podmínky  
pro jejich zdraví vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 
 

 Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo 
souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné 
informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 

 Škola vede evidenci úrazů dětí a žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených  
v odstavci 11, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 
 

 O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou 
 za příznivého počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu školy.       
 

 Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7.00 - do 19.00 hodin.  (V odpoledních 
hodinách činnost ZUŠ Litoměřice)      
 

 V období školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména 
organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. 
 

 Za pobyt žáka ve školní družině platí zástupci žáka poplatek. Výši úplaty stanoví 
ředitelka školy ve směrnici pro činnost školní družiny a zveřejňuje na veřejně přístupném 
místě. Poplatek je splatný předem – žák může být zapsán do školní družiny až po úhradě 
poplatku. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí se sociálním 
znevýhodněním, rozhoduje ředitelka školy, podrobnosti jsou opět uvedeny ve směrnici  
pro činnost školní družiny. 

 

Režim při akcích mimo školu – závisí na epidemiologické situaci a opatřeních 
vyhlášených KHS a Ministerstvem zdravotnictví ČR 
 

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje 
vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým 
pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není 
pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 
 

Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo 
místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog 
pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním 
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fyziologickým potřebám žáků. 
 

 Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na 
jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. 
Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví žáků ředitelka školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato 
pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující 
pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZ. Akce se považuje za 
schválenou uvedením v plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede 
ředitelka školy jména doprovázejících osob. 
 

 Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem 
pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující 
pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou 
shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na 
předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení 
akce oznámí organizující pedagog nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků a to 
zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací. 
 

 Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci 
řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi 
doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, 
školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem 
seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto 
zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.       
 

 Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast  
            a ochrany zdraví žáků: Směrnice pro mimořádné činnosti (školní akce, školní výlety,  

            exkurze). Za dodržování předpisů o BOZ odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelkou       

            školy. 
 

 Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, zotavovací pobyty, 
pobyt s výukou plavání atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně 
způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho 
roku. 
 

 Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka 
včetně klasifikace na vysvědčení. 
 

 Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy  
na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka 
nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků 
organizátor. 
 

  U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter 
soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu 
zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka 
nedohodne jinak. 
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PLÁN                                           ŠKOLNÍ ROK 2020/2021                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 1 HV, 1 VV, 2 TV spojeno  1.A + 1.B  

** + 3 dělená AJ, + 1 dělená M, + 2 dělený TV 

*** + 3 dělená AJ, + 1 dělená M, + 2 dělený TV, + 1 DĚLENÁ INF 

 

PH MAX = PH ŠKOLY = 150 hodin 

 

 

 

PEDAGOGIKÉ RADY 

 
 

    25. srpna 2020         od 9.00 hod. zahajovací pondělí 

 

        19. listopadu 2020    od 13.30 hod. čtvrtletní                         čtvrtek 

 

   21. ledna 2021          od 13.30 hod. pololetní čtvrtek 

 

   15. dubna 2021         od 13.30 hod. čtvrtletní čtvrtek 

 

   21. června 2021        od 13.30 hod. závěrečná pondělí 

 

 

 1.A  1.B  2.tř.  3.tř.     4.tř.  5.tř.  CELKEM 

ČJ 8 BIČ 8 RITT 8 HOD 9 DAŇ 8 MOD 8 KOŽ 49 

AJ 1 RITT 1 RITT 1 HOD 3 HOD 3(+3) MOD 3(+3) MOD  

            RITT 18 

M 5 BIČ 5 RITT 5 HOD 5 DAŇ 4(+1) MOD 5(+1) KOŽ 31 

PRV 2 BIČ 2 RITT 2 HOD 2 DAŇ     8 

PŘ         2 MAT 2 MAT 4 

VL         2 MAT 2 MAT 4 

HV 1 BIČ spoj. BIČ 1 ŠINF 1 ŠINF 1 MOD 1 KOŽ 5 

VV 1 BIČ spoj. BIČ 2 HOD 1 DAŇ 2 BIČ 1 DAŇ 7 

PV 1 BIČ 1 RITT 1 HOD 1 DAŇ 1 RITT 1 DAŇ 6 

TV 2 BIČ spoj. BIČ 2 ŠINF  2 DAŇ 2(+2) ŠINF 2(+2) KOŽ 14 

INF           1(+1) KOŽ 2 

 21  

 

 17 

*   

 

 22 

 

 24 

 

 25  

+ (6) 

** 

 26  

+ (7) 

*** 

 148 
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TŘÍDNÍ SCHŮZKY: 
 

    

5. 11. 2020 – konzultační  14.30 - 16.30 Čtvrtek 

13. 1. 2021 – konzultační   14.30 - 16.30 Čtvrtek 

 6. 5. 2021 – konzultační  14.30 - 16.30 Čtvrtek 

- Třídní schůzku i mimo uvedený termín může svolat třídní učitel po dohodě s ředitelkou   

  školy nebo ji mohou iniciovat rodiče (po dohodě s ředitelkou školy). 

- INDIVIDUÁLNÍ  KONZULTACI  MOŽNO  DOMLUVIT  TELEFONICKY. 

 

Porady: 

      pracovní – čtvrtek, termín alespoň týden předem oznámen 

        porady rozšířeného  vedení - 1x čtvrtletně 

 

 

Žáci mají možnost zdarma dostávat v rámci projektů: 

Mléko do škol 

 – 4 x měsíčně neochucené mléko nebo jiný mléčný výrobek pro každého žáka.          

Ovoce do škol – 1 x týdně 1 ks ovoce nebo zeleniny pro každého žáka 

- Návratka pro zákonné zástupce, zda souhlasí a dítě netrpí alergií (u mléka i ovoce). 
 

 

Projekt „Škola pro život III.“ 

ROZVRH KLUBŮ ve školním roce 2020 - 2021 

 DESKOVÉ A LOGICKÉ HRY BADATELSKÝ – „Draci“ 

  K.Hodková - 2. - 3.třída L.Matoušovská - 4. - 5.třída 

 ÚT 14,00 – 15,30 ÚT 15,00 – 16,30 

  ČTENÁŘSKÝ KLUB  ANGLICKÁ KONVERZACE 

  P.Daňková – 2. – 3.třída  J.Modrová – 4. – 5.třída 

  ÚT 14,00 – 15,30  ÚT 13,30 – 15,00 

 

Mimoškolní činnost : 
 

Zájmové kroužky: 

Za bezpečnost dětí v době kroužků zodpovídají příslušní vyučující. Dozor nad žáky je nutné 

zajistit 15 min. před zahájením hodiny. Po ukončení vyučující překontrolují, zda v budově nikdo 

nezůstal a budovu řádně uzamknou. Je nutné dbát na hygienická opatření a dodržovat pravidla, 

související se zhoršením epidemiologické situace.  
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Výtvarně zaměřené Sportovní ostatní 

Keramika – začátečníci 

M.Šinfeltová 

 

Pondělí 15,30 – 16,30 

Sportovně - turistický  

(starší) 

 I.Kožíšek  

Pátek 13,45 – 15,00 

Sborový zpěv – 2.-5.tř. 

 

I.Kožíšek  

Čtvrtek 15,00 – 16,00 

Keramika – pokročilí 

M.Šinfeltová 

 

Úterý 15,30 – 16,30 

Sportovně - turistický  

(1. – 3.třída) 

 I.Kožíšek  

Pátek 15,15 – 16,15 

Draci      2.- 3.tř. 

 

L.Matoušovská 

Středa 14,00 – 15,00 

Výtvarné hraní – 1. – 5.tř. 

M.Šinfeltová 

 

Čtvrtek 15,30 – 16,30 

  

Cena: 100,-/měsíc, Keramika 150,-/měsíc (vyšší náklady na materiál a spotřebu el. energie) 

            Děti, které jsou přihlášené do školní družiny – 80,-/měsíc, Keramika 130,-/měs. 

 

Základní umělecká škola: 

ÚTERÝ 17,00 – 18,00   

STŘEDA 14,30 – 18,00  

 15,30 – 16,15  

 16,30 – 19,00  

ČTVRTEK 14,55 – 16,30  

PÁTEK 13,30 – 16,45  

 14,00 – 18,15  

 15,00 – 15,45  
 

Spolupráce s rodiči – Rada školy  
 

předseda:  Mgr. Ivan Kožíšek - za ped. pracovníky 

                 Mgr. Bc. Pavla Daňková - za ped. pracovníky  

 

                  Martin Kratochvíl - za zřizovatele 

                  Monika Hazuchová - za zřizovatele 

                  Jiřina Jirkalová - za zákonné zástupce 

                  Ivana Chládková - za zákonné zástupce 

 

Práce na školní rok 2020 – 2021 podléhá stálé kontrole plnění jednotlivých bodů, a to: 

 při běžném provozu školy 

 hospitací 

 přímou kontrolou                                                                                                

                                                                                                           Mgr. Lenka Matoušovská 

          ředitelka školy  

Projednáno v PR dne 31. 8. 2020  

mailto:zsbohusovice@email.cz


 

                       Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, p.o. 
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