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 Manuál pro rodiče žáků ZŠ Oty Pavla Buštěhrad 

Vedení školy, vedoucí úseků, kontakty: 

Ředitel školy: Mgr. Václav Barták (bartak@zsbustehrad.cz) 

Zástupkyně ředitele: Ing. Sylva Vinklová (vinklova@zsbustehrad.cz) 

Výchovná poradkyně: Mgr. Milena Maršnerová (marsnerova@zsbustehrad.cz) 

Školní preventistka: Ing. Sylva Vinklová (vinklova@zsbustehrad.cz) 

Hlavní vychovatelka v družině: Dana Lukešová (lukesova@zsbustehrad.cz) 

Vedoucí asistentka: Renata Dvořáková (dvorakova@zsbustehrad.cz) 

Vedoucí školní jídelny: Jaromíra Růžičková (jidelna@zsbustehrad.cz) 

Hospodářka školy: Naděžda Voborová (voborova@zsbustehrad.cz) 

Předsedkyně školské rady: Ivana Kratochvílová (ivana@kratochvil.eu) 

Spolek rodičů: SRPSbustehrad@email.cz 

Web: www.zsbustehrad.cz 

Školní informační systém Škola online: www.skolaonline.cz 

Objednání obědů: www.strava.cz 

Kancelář školy tel. 312 250 530 

Jídelna tel. 735 757 387 

 Adresa školy: Tyršova 77 (nová budova)/262 (stará budova) Buštěhrad 27343 

IČ: 618 942 73 

Číslo účtu školy: 0388173329/0800 

Datová schránka: 7bueq2i 

 

 Vize školy 

o Škola je otevřená místním dětem a jejich rodičům, je nedílnou součástí města 

o U našich žáků se zaměřujeme na osvojení životních dovedností - 

intelektových i praktických 

o Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Spolu s dětmi vytváříme 

vzájemně respektující prostředí 

 Pár základních informací o chodu školy 

o používání mobilních telefonů žáky je ve škole striktně zakázáno, pokud učitel 

ve výuce nestanoví jinak 

 

mailto:bartak@zsbustehrad.cz
mailto:lukesova@zsbustehrad.cz
http://www.zsbustehrad.cz/
http://www.skolaonline.cz/


              Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, 
okres Kladno 

            Tyršova 77, Buštěhrad 273 43 
   

Tel.: 312 250 530, 606 614 484, Fax: 312 684 365 
E-mail: info@zsbustehrad.cz 
Web: www.zsbustehrad.cz 

IČ: 618 94 273, č. účtu: 0388173329/0800 

o vyzvedáváte-li si dítě před skončením výuky, informujte třídního učitele a 

převzetí dítěte potvrďte podpisem v sešitě u hospodářky školy 

o odchází-li dítě ze školy před skončením výuky samo (např. k lékaři), je nutné 

předem písemně informovat třídního učitele omluvenkou v třídním listu 

o zájmové kroužky ZŠ začínají od října a jsou placené 

o školní družina je otevřená od 6:30 - 17:00 hod. 

o obědy se vydávají pro žáky od 11:35 do 13:45 hod. Pro cizí strávníky a rodiče 

nemocných dětí od 11:00 do 11:30 hod. a od 13:45 do 14:00 hod. 

o kancelář školy lze telefonicky kontaktovat denně od 6:00 do 14:30 hod. 

o do prostor školy mohou vstupovat pouze děti, zaměstnanci školy a předem 

ohlášené návštěvy 

o pokud potřebujete osobně jednat s pedagogickým pracovníkem školy, 

domluvte si s ním předem schůzku 

o ředitelna a kanceláře školy sídlí v nové budově v prvním patře vlevo 

o označení učeben N znamená nová budova, S znamená stará budova. První 

číslo znamená patro, druhé označuje konkrétní učebnu (např. učebna S 14 je 

na staré budově v prvním patře úplně vpravo) 

o učitele kontaktujte pomocí informačního systému Škola online nebo přes jejich 

email 

o potřebujete-li řešit problém dítěte, obraťte se nejprve na učitele, kterého se 

vzniklá situace týká. Dále je vhodné informovat třídního učitele. Jestliže nejste 

spokojeni s výsledkem řešení Vašeho problému, kontaktujte výchovného 

poradce, případně zástupkyni ředitele či ředitele školy. 

o jestliže můžete Váš problém řešit na nižší úrovni (viz tabulka níže), je to 

efektivnější. 

o problémy řešte nejprve s lidmi, kteří o dané záležitosti budou mít nejvíce 

informací a bezprostředně se jich týká (viz tabulka níže) 

Ředitel školy 

Zástupkyně ředitele 

Výchovný poradce, školní 

preventistka 

Třídní učitel/ka 

Učitel/ka, asistent pedagoga 
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 Termíny prázdnin 

o Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začíná ve všech 

základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a 

konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022. 

o Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2023. 

o Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 

30. června 2023. 

o Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. 

o Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v 

pondělí 2. ledna 2023. 

o Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023. 

o Výpis vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 

31. ledna 2023. 

o Jednodenní pololetní prázdniny 3. února 2023 (pátek). 

o Jarní prázdniny 20. února - 26. února 2023. 

o  Velikonoční prázdniny 6. dubna 2023 (čtvrtek). 

o Letní prázdniny začínají v sobotu 1. července 2023 

 

 Státní svátky 

o 28. září (středa) 

o 28. října (pátek) 

o 17. listopadu (čtvrtek) 

o 24. – 26. prosince (sobota - pondělí) 

o 1. ledna (neděle) 

o 7. a 10. dubna (pátek, pondělí) 

o 1. května (pondělí) 

o 8. května (pondělí) 

  Časy zvonění 

0. hodina 7:00 – 7:45 hod.  

1. hodina 7:55 – 8:40 hod. 

2. hodina 8:50 – 9:35 hod. 

3. hodina 9:55 – 10:40 hod. 

4. hodina 10:50 – 11:35 hod. 

5. hodina 11:45 – 12:30 hod. 

6. hodina 12:40 – 13:25 hod. 
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7. hodina 13:30 – 14:15 hod. 

8. hodina 14:20 – 15:05 hod. 

 

 Omlouvání/uvolňování žáků 

o Při předem známé absenci ji oznamte předem do 3 kalendářních dnů. 

V ostatních případech zpětně do 3 pracovních dnů. 

 

 Termíny třídních schůzek 2022/23 

1. stupeň 2. stupeň 

14. září 16:30 – 17:30 

 

21. září 16:30 – 17:30 

7. – 11. listopadu = týden triád (osobní setkání ve složení učitel, žák, zákonný 

zástupce) a konzultací 

12. ledna 16:30 – 17:30 11. ledna 16:30 – 17:30 

17. – 21. dubna = týden triád a konzultací 

 

 

 Termíny společných velkých akcí pro rodiče, žáky a veřejnost (může se změnit) 

o 1. prosinec 2022 16:00 – 18:00 hod. Vánoční jarmark 

o 28. červen 2023 16:00 – 18:00 hod. Letní slavnost 

 

 Školní vzdělávací program najdete ve sborovně ZŠ v nové budově školy 

 Školní řád najdete na stránkách školy v sekci Dokumenty školy 

(www.zsbustehrad.cz/zs/dokumenty-skoly/) 

 


