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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE K 1. 9. 2016 

Název školy, adresa  
Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola Jesenice, Plzeňská 63 

Plzeňská 63, 270 33 Jesenice 

 
Zřizovatel 
Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov 

 

IČO a IZO ředitelství školy 
47013711, 600171469 

Kontakty 
číslo telefonu   313 599 324, 313 599 021, 317 471 324 

e – mailová adresa   info@zmapjesenice.cz 

www stránky   www.zmapjesenice.cz 

Vedení školy 
ředitelka školy   Mgr. Hana Vanická 

zástupkyně ředitelky    Mgr. Jana Měchurová 

koordinátorka ŠVP   Mgr. Olga Hanauerová 

výchovná poradkyně   Bc. Šárka Fialová 

vedoucí vychovatelka   Libuše Šmausová 

Školská rada 
předsedkyně    JUDr. Alena Černá  (zástupkyně rodičů) 

člen    Ing. Petr Sunkovský  (zástupce zřizovatele) 

členka     Mgr. Dagmar Jiroušková  (zástupkyně pedagogů)  

 

Třídní učitelky 
Bc. Šárka Fialová, Mgr. Olga Hanauerová, Mgr. Dagmar Jiroušková, Mgr. Renáta Jílková, Mgr. Jitka Lacinová, 

Mgr. Radmila Sunkovská, Mgr. Markéta Uhrová 

Učitelka 
Bc. Lenka Krejzová 

Vychovatelky 
Monika Khelová, Irena Lebedová, Bc. Pavlína Tomašovská  

Asistenti pedagoga 
Roman Bešík, Jan Brda, Klára Hanzlová, Dagmar Jastrzebská, Lucie Kabátová Krausová, Jana Kadeřábková, 

Jiřina Mourová, Lenka Perglová, Stanislava Polívková, Anna Veselá 

Osobní asistenti 
Věra Kalužová, Adriana Kinská, Jitka Klápšťová, Martina Kvíderová, Jaroslava Vondráková, Veronika Vinšová 

Bezpečnostní pracovnice internátu 
Jitka Churanová, Drahuše Regentíková 
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Ekonomka       Hospodářka ŠJ 
Martina Buňková      Martina Parpelová 
 
Kuchařky školní kuchyně      Uklízečky 
Bohuslava Jarošová, Marie Maršálková    Jana Johnová, Radka Krejzová 

Školník, řidič       Provozář, řidič 
Jiří Pleier      Jan Brda 

 

 

 

         logo školy 
 

Motto 

"Naše školička je malá,    

proto do znaku si dala, 

co potěší srdíčko, 

symbol života a jara 

- usměvavé sluníčko.“ 
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„Uprostřed lesů, vod a strání, na rozhraní tří krajů, Středočeského, Ústeckého  

a Plzeňského, leží malé město, město Jesenice. Součástí města jsou i školy. Základní škola a mateřská 

škola, Integrovaná střední škola a ta naše, Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická 

škola. Její historie se začíná psát dnem 1. září 1961. Je to už pěkná řádka let, škola prošla spoustou 

změn, které jí prospěly a posunuly ji dopředu. A hlavně si vydobyla místo v soustavě škol svou pověstí. 

Je to jako v životě člověka. Každý z nás jej může více či méně ovlivnit k lepšímu nebo k horšímu.“ 

 

        Mgr. Anna Kuchařová, ředitelka školy 

 

 

To jsou slova bývalé paní ředitelky, slova, která jsem si dovolila citovat a na která bych ráda navázala. 

 

 Vážený čtenáři, vítám tě na stránkách almanachu Základní školy, Mateřské školy speciální  

a Praktické školy vydaného k 55. výročí založení „zvláštní školy“ v Jesenici. Jedná se o druhý 

aktualizovaný výtisk. První byl vydaný před pěti lety v roce 2011, kdy byla ředitelkou školy Mgr. Anna 

Kuchařová. 

 Pět let v životě školy, zaměstnanců a žáků uběhlo rychlostí mávnutí proutku a opět je čas 

rekapitulovat a ohlédnout se po školních stopách. Těch stop je mnoho, některé hluboké, jiné sotva 

patrné, některé vedou zablácenou cestou, další rozkvetlou loukou, nad jednou stopou se musím 

spokojeně pousmát a u jiné zamyslet. V ten samý okamžik, ale již pokukuji, kde se rýsuje další 

cestička, která naše školní kroky povede.  

 Jaké ty kroky budou? To zatím nevím, ale pevně věřím, že povedou k dalšímu upevňování 

pozice školy v hlavním proudu vzdělávání. Nakročeno máme. Škola se neustále modernizuje, tým 

zaměstnanců je stabilní, zájem zákonných zástupců a žáků o školu stálý, s výhledem do budoucnosti 

udržitelný. 

 Naší škole a všem žákům a zaměstnancům bych ze srdce přála, aby ta cestička, po které 

budeme v dalších letech kráčet, byla co nejpříjemnější, aby se práce a vzdělávání dařilo a žáci 

dostávali potřebnou péči v laskavém, příjemném a podnětném prostředí. Přeji škole, aby si nadále 

udržela jméno jedinečného zařízení se širokou nabídkou služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

 

        Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy 
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ŘEDITELÉ ŠKOLY 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zdeněk Jůzek 1961 - 1965      Josef Říha 1965 - 1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Anna Kuchařová 1984 - 2012               Hana Vanická 2012 - dosud 
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SOUČÁSTI ŠKOLY A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 
 

Posláním Základní školy, Mateřské školy speciální a Praktické školy Jesenice je výchova  

a vzdělávání předškolních dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola Jesenice sdružuje tyto součásti:  
 

Mateřská škola speciální (v posledních letech mimo provoz) 

Základní škola 

Základní škola praktická 

Základní škola speciální s rehabilitační třídou 

Praktická škola jednoletá a dvouletá   

Školní družina 

Internáty 

Školní stravovací zařízení   

 

Jednotlivé školní vzdělávací programy vytvářel tým pedagogických pracovníků: 

 Mgr. Olga Hanauerová – koordinátorka ŠVP 

 Mgr. Hana Vanická - koordinátorka pro 2. stupeň ZŠP a EVVO 

 Mgr. Dagmar Jiroušková a Mgr. Markéta Uhrová - koordinátorky pro ZŠS 

 Bc. Šárka Fialová - koordinátorka pro PS ZŠS a MŠS 

 Mgr. Renata Jílková a Mgr. Jitka Lacinová – koordinátorka pro PrŠ jednoletou a dvouletou 

 Libuše Šmausová, Irena Lebedová – koordinátorky pro ŠD 

 

Pedagogové vzdělávají žáky podle schválených školních vzdělávacích programů (ŠVP): 

 MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ  -   ŠVP "Sluníčko" 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ  -   ŠVP „Slunce dětem“ 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ -   ŠVP „Slunce pro všechny“ 

 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ -   ŠVP „Paprsek naděje I“ 

 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ -   ŠVP „Paprsek naděje II“ 
 

Základní škola speciální je určena pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením 

a souběžným postižením více vadami. Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně 

rozvíjet základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické 

jednání.  V základním vzdělávání v základní škole speciální se proto zaměřujeme na to, aby byli žáci co 

nejvíce samostatní, a to nejen v základních sebeobslužných činnostech. Vzhledem ke svým 

možnostem a schopnostem, aby se co nejlépe zapojili do běžného života. ŠVP směřuje především 

k osvojení praktických návyků a dovedností. Některým žákům při vzdělávání pomáhají asistenti 
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pedagoga a osobní asistenti. Různé druhy speciálních vzdělávacích potřeb vyžadují používání 

rozdílných metod a přístupů ke každému žákovi při vzdělávacích i výchovných činnostech. Vždy se 

snažíme o dosažení nejvyšší možné úrovně vzdělávání s přihlédnutím k možnostem a schopnostem 

jednotlivých žáků. 

Základní škola praktická je určena pro žáky s lehkým mentálním postižením, kombinovaným 

postižením a pro žáky s diagnózou autismus. Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet  

a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání. V základním vzdělávání v základní škole 

praktické proto usilujeme o to, aby byli žáci co nejvíc samostatní vzhledem ke svým možnostem  

a schopnostem, aby se co nejlépe zapojili do běžného života a obstáli na trhu práce. ŠVP směřuje také 

k osvojení praktických návyků a dovedností. Teoretické vědomosti přizpůsobujeme tak, aby byly 

propojeny s praktickým životem.  Všem žákům věnujeme kvalitní péči a zajišťujeme rovné vzdělání. 

Snažíme se vytvářet dobré a příjemné klima.  

Praktická škola jednoletá je určena pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, pro 

žáky s kombinovanými vadami a pro žáky s diagnózou autismus. Vzdělávací proces je zaměřen na 

rozvoj komunikačních dovedností a dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na 

péči druhých osob. Cílem vzdělávání je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického i praktického 

vzdělání dosaženého v průběhu povinné školní docházky a poskytnout jim základní dovednosti  

a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Vzdělávání se ukončuje 

závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. 

Praktická škola dvouletá je zaměřena na vzdělávání žáků s různou mírou mentálního a zdravotního 

postižení a sociálního znevýhodnění. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních 

dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. 

Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru přípravy pokrmů a vede 

k profesnímu uplatnění. Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché 

pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby, případně k pokračování v dalším vzdělávání. Závěrečná 

zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, se skládá z ústní teoretické 

zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Dokladem o dosažení 

stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. 

Školní družina a internát nese název „Paprsek“.  Chceme docílit, aby družina a internát byly místy 

plné pohody a zábavy, proto respektujeme vlastní výběr volnočasových aktivit žáka. Hlavní činnost ŠD 

a internátu se uskutečňuje prostřednictvím zájmových ateliérů (hudebně pohybového, 

dramatického, výtvarného, tvořivého, přírodovědného a vlastivědného, sportovního 

 a multimediálního), které se střídají v lichém a sudém týdnu dle aktuálního stavu žáků a podmínek 

školy vždy v příslušném školním roce. 
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
Školské zařízení poskytuje výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ve 

městě Jesenice u Rakovníka obklopeném krásnou přírodou. Vliv školního prostředí a ubytovacího 

zařízení je tak vhodně doplněn působením zdravého životního prostředí. Lesy, rybníky a louky jsou 

pravým rájem pro činnost školní družiny, internátu a pro výuku přírodopisu a přírodovědy. Také pro 

rozvoj pohybových schopností a dovedností je prostředí ideální. 

Škola vykonává svou činnost ve třech budovách, které jsou v majetku Středočeského kraje. V jedné 

budově je administrativní a technické zázemí, ředitelna školy, sborovna, kmenové třídy, odborné 

učebny, šatny, toalety a družina. V další budově se nachází školní kuchyň s jídelnou, kancelář 

hospodářky a sklady potravin. V patře této budovy jsou pokoje internátu, další pokoje internátu se 

nachází ve třetí budově školy, v jejím suterénu je tělocvična a místnost určená pro rehabilitační péči, 

toaleta a sprchový kout pro imobilní žáky, sklad. Všechny tyto budovy jsou bezbariérové. 

Vzdělávání a ubytování je poskytováno také v další čtvrté budově, která je v dlouhodobém pronájmu. 

Nachází se v těsné blízkosti školy na adrese Plzeňská 204. V této budově je umístěna kmenová třída 

praktické školy a odborná učebna pro předmět příprava pokrmů, slouží také jako cvičný byt. 

Kolem školy jsou travnaté plochy využívané jak k výuce, tak k volnočasovým aktivitám a činnosti 

internátu. Jedná se o školní dvůr, školní zahradu se skleníkem, Sluneční zahradu (hřiště s přírodní 

učebnou) a školní nádvoří. 

 

Pro dopravu žáků škola využívá dva svozové automobily. Jeden s počtem osmi míst pro žáky a druhý 

pro přepravu čtyř žáků. Školní vozidla jsou určena k přepravě žáků do školy a ze školy, při školních 

výletech a exkurzích, na vyšetření, rehabilitace a různé terapie. 

ZMĚNY V NÁZVU ŠKOLY 
od 1. 1. 1993 Zvláštní a pomocná škola internátní, zřizovatel: ŠÚ Rakovník 

od 1. 9. 1996 Praktická škola a Zvláštní škola, zřizovatel: MŠMT, od 1. 9. 2002 Středočeský kraj 

od 1. 9. 2004 Speciální školy Jesenice, zřizovatel: Středočeský kraj 

od 13. 9. 2005 Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola Jesenice, Plzeňská 63.  
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HISTORIE ŠKOLY  

OD ROKU 1961 DO ROKU 2016 
 

Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola Jesenice, Plzeňská 63,  
dříve Zvláštní škola Jesenice 

 
 Přípisem ONV – odbor školství a kultury v Rakovníku ze dne 30. 8. 1961 byla zřízena v Jesenici od 

1. září 1961 zvláštní škola. Založením a vedením byl pověřen učitel 

ZDŠ v Jesenici Zdeněk Jůzek. Celkem bylo přijato 13 žáků. Nynější 

cvičná kuchyňka byla třídou, kabinetem i sborovnou začínající školy. 

 V roce 1965 / 1966 byl ředitelem jmenován Josef Říha, 

kouzelník a kantor, výborný 

fotograf. Kouzelnické triky 

využíval při zhotovování 

chybějících pomůcek na 

vyučování. Jeho nejoriginálnější pomůckou bylo super extra originální 

Říhovo počitadlo, které sloužilo při výuce násobilky.  

 Zahájení školního roku 1966 / 1967 bylo ztíženo tím, že se ZDŠ 

stěhuje do nového objektu. Stav budovy zvláštní školy je neutěšený. 

Začátkem tohoto školního roku se do oprav zapojil celý kolektiv školy (2 

učitelé a školnice), mimo instalatérské práce se dělalo vše brigádně. 

Vyměněny byly splachovače, klozety, byla opravena kanalizace a přívod vody na toalety, natřeny byly 

dveře záchodků.  

 Za působení Josefa Říhy byla škola od školního roku 1966 / 1967 již školou dvojtřídní, v dalším 

roce byla při škole zřízena i školní družina. V témže roce učitelé i žáci upravovali pozemek, který byl škole 

dán do užívání Místním národním výborem. V listopadu školního roku 1968 / 1969 byla škole přidělena 

sklepní místnost k zařízení dílny, která byla postupně opravována (střecha, okna) a vybavována nábytkem 

i nářadím. Ředitel Říha ve svém volném čase renovoval školní nábytek a maloval jednu třídu za druhou. 

Budova školy byla však i nadále v dezolátním stavu.  

 V průběhu školního roku 1970 / 1971 bylo okresní školskou komisí 

rozhodnuto, že ZŠ zůstane na původním místě, svépomocí se i 

v následujícím školním roce zhotovovaly nové cementové 

podlahy pokryté linoleem. Ve školním roce 1971 / 1972 byla 

dokončena šatna před hlavním vchodem do školy, po objevení 

nebezpečných prasklin na stropě v jedné ze tří tříd se až do 

opravy (podepření stropu traverzou) vyučovalo ve sborovně.  

 Během prázdnin před zahájením školního roku  

1974 / 1975 (to už byla škola trojtřídní) byla provedena 

výměna všech starých dveří, v průběhu roku byly nainstalovány hromosvody. V říjnu 

1975 za plného provozu školy, začíná instalace ústředního topení, probíhají i další zednické práce 

(obložení stěn u umyvadel, položení dlažby na WC). Se zvyšujícím se počtem dětí na škole (již ve školním 

roce 1976 / 1977 školu navštěvovalo 43 dětí) nastala potřeba nové třídy, která však byla naplněna až  

v roce 1980, kdy byla z bývalé sborovny zřízena třída a sborovna byla přemístěna do přistavěné mobilní 

buňky. Škola měla tedy (v následujících dvou letech) čtyři třídy.  V roce 1981 byla škole přislíbena bytová 

jednotka v prvním patře budovy školy.    
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 Od školního roku 1978 / 1979 se i na zvláštních školách najíždí na novou koncepci, pedagogičtí 

pracovníci se zúčastňují školení. Na zvláštní škole vyučovala i řada pedagogů 

ze školy základní, Mgr. Milan Zátko, Mgr. Bedřich Bočánek, Mgr. Zdeněk Modrý, Mgr. Kamil Kraus  

a další. Nutno připomenout, že první z nich, Mgr. Milan Zátko, pomohl vybavit nově postavenou dílnu. 

 Ve školním roce 1984 / 1985 nastává změna ve vedení, ředitelkou školy se stává  

Mgr. Anna Kuchařová. V následujících letech se škola mění nejen po stránce materiální. Počátkem 

školního roku 1985/86 byl škole přidělen nový pozemek na pěstitelské práce, 

v následujícím školním roce byl pozemek oplocen, vybaven lavičkami a zprovozněn byl zdroj pitné vody 

(studna). Významným krokem je rozsáhlá přístavba a rekonstrukce stávající školy, která započala 18. 8. 

1986. Během rekonstrukce a přístavby školy jsou všechny třídy a jejich vybavení přestěhovány do budovy 

bývalého MNV v Jesenici. 1. 12. 1988 je zrekonstruovaná a přistavěná škola zkolaudována a opět 

slavnostně otevřena. 

 

 
  
 V lednu 1989 započala další etapa rozvoje ZvŠ rekonstrukcí budovy bývalého stálého kina na 

tělocvičnu pro ZvŠ. Rekonstrukce je však v průběhu roku 1989 zastavena pro nedostatek finančních 

prostředků. V únoru 1992 OÚ v Jesenici poskytuje finanční prostředky na dokončení rekonstrukce 

tělocvičny.  

 V letech 1992 – 1998 dochází k velkému rozkvětu školy. Začíná rokem 1992, kdy se škola 

rozrostla o jednu třídu pomocné školy (s pěti žáky). Škola jim poskytuje i ubytování, zatím provizorně 

v jedné volné třídě. 

 V roce 1993 je započata výstavba internátu a v přízemí zároveň vzniká školní restaurace. 

Internát (se 13 lůžky) byl slavnostně otevřen 1. června 1994, jeho prvními obyvateli byla skupina žáků 

podobného typu školy z Lipska. K tomu ještě přibylo 6 lůžek nad stávající budovou tělocvičny a kuchyně 

s restaurací. Školní restaurace byla zprovozněna (vzhledem k nedostatku finančních prostředků na její 

vybavení) o rok později, v roce 1995, za finančního přispění ONV v Rakovníku. Dětem tím odpadá denní 

docházení na obědy do ZŠ v Jesenici a na večeře do ISŠ v Jesenici. 

  

  



Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola Jesenice, Plzeňská 63 
 
 

Svoji činnost experimentálně zahajuje i jedna třída praktické rodinné školy (s 16ti dívkami). Získali 

jsme pro děti takové zázemí, které jim mohlo poskytnout celotýdenní pobyt s internátním ubytováním. 

Jediné zařízení tohoto typu v rakovnickém regionu.  

 V roce 1996 je přistavěna ke škole prádelna se sušárnou a v prvním poschodí dílna. 

V tomto roce dochází i k dalším změnám. V Rakovníku máme odloučené pracoviště RTPŠ, kde se 

experimentálně ověřuje vzdělávací program RTPŠ a dalších 7 tříd na kmenové škole v Jesenici (3 třídy PŠ, 

3 třídy ZvŠ, 1 třída PrŠ). 

 RTPŠ (rehabilitační třída pomocné 

školy) - byla součástí pomocné školy se 

speciálním vzdělávacím programem. Je 

určena pro děti s těžkým mentálním 

a dalším zdravotním postižením, pro děti s 

lékařskou diagnózou autismus. Třída RTPŠ 

byla pod vedením učitelky Hany Šlégrové 

a vychovatelky Jarmily Brodníčkové 

umístěna nejdříve na adrese Fr. Diepolta 

1576 v Rakovníku a později, po započaté 

stavbě nové školy, byla přemístěna na 

adresu Gen. J. Khola, Rakovník spolu s 

PSPŠ. Na odloučeném pracovišti v Rakovníku ke třídě RTPŠ přibyla další třída a tou byl PSPŠ (přípravný 

stupeň pomocné školy), ve kterém vyučovala Mgr. Alena Vožehová, jako vychovatelka zde působila Petra 

Ježková. Obě dvě třídy zde byly až do roku 2002, kdy byla slavnostně otevřena nová škola v Rakovníku. 

Část dětí z těchto dvou ročníků byla umístěna v kmenové škole v Jesenici a část dětí zůstala v nové škole 

v Rakovníku. 

  V dalších letech se podařilo ve škole vybudovat několik bezbariérových zařízení.  

Za pomoci sponzorů škola zajistila vybudování schodišťové plošiny s přístupem do učeben v prvním patře, 

další výtah je venkovní a je přístupem na internát. Slouží dětem imobilním, stejně jako dva schodolezy na 

chodbě vedoucí do tělocvičny, k rehabilitaci a bezbariérovému WC, které je také nové. 
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31. 12. 1999 zakoupil Školský úřad v Rakovníku první auto pro svoz žáků (z prostředků MŠMT). 

Provozovatelem se stala Praktická škola a Zvláštní škola v Jesenici. Na odloučeném pracovišti v Rakovníku 

jsme ve školním roce 1999 / 2000, otevřeli další třídu PSPŠ. Školní rok 2001 / 2002 byl posledním rokem, 

v němž jsme měli odloučené pracoviště v Rakovníku se dvěma třídami PSPŠ a RTPŠ. Po otevření nové 

budovy Speciálních škol v Rakovníku má škola 7 tříd. V průběhu října 1999 proběhla ve spolupráci s OÚ 

v Jesenici rekonstrukce půdního prostoru, kde vznikla jedna učebna, do které se přestěhovala PŠ II 

(druhá třída pomocné školy). Druhá část projektu byla prozatím odložena pro nedostatek finančních 

prostředků.          

 

 Při pobytu venku děti využívají „Sluneční zahradu“, která byla zprovozněna na jaře roku 1999. 

Tvoří ji dětský koutek s průlezkami, houpačkou, kolotočem, skluzavkou, pískem a altánkem. V roce 2011 

zakoupil pozemek Sluneční zahrady pro naši školu Středočeský kraj.  

 
      
 
  

  

 

 

 Škola se nadále rozrůstala a v roce 2004 byla zkolaudována i druhá plánovaná učebna v podkroví 

školy. Podařilo se nám zmodernizovat šatny a vybavit je novými uzamykatelnými skříňkami. 

 Dne 1. 2. 2005 byly budovy školy a pozemky příslušející k těmto objektům rozhodnutím obecního 

zastupitelstva bezúplatně převedeny do majetku Středočeského 

kraje. V období letních prázdnin 2005 proběhla výměna oken 

v budově školy a výměna 

topného média. V dalších 

letech se v průběhu hlavních 

prázdnin škole podařilo 

zrekonstruovat všechna 

sociální zařízení na škole. 

Většina změn by se nemohla uskutečnit bez vydatné pomoci 

sponzorů a zřizovatele. Druhá etapa výměny oken v ostatních 

budovách školy proběhla v období hlavních školních prázdnin v roce 2007. 

 Ve školním roce 2008 / 2009 byla uvedena do provozu zrekonstruovaná místnost (dříve sprchy u 

TV) pro rehabilitaci s hydromasážní vanou.  V témže roce jsme z projektu FŽP Středočeského kraje 

oplotili školní pozemky. 
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 Ke změnám v roce 2010 patří otevření dalších ubytovacích prostor se šesti lůžky  

a odloučeným pracovištěm praktické školy s jednoletou a dvouletou přípravou v pronajaté budově 

v bezprostředním sousedství školy.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ve školním roce 2011/2012 jsme pokračovali v rekonstrukci venkovní učebny pořízením 

přístřešku na uskladnění tříděného papíru.  V prázdninových měsících proběhla rekonstrukce v místnosti 

školní družiny. Družina má novou podlahovou krytinu, opravenou omítku a štuk, byla zakoupena sedací 

souprava. 

 

Od června 2012 škola využívá další svozový automobil, na jeho financování se podílí firmy ze 

širokého okolí školy. Polepy s názvem a logem každé firmy jsou rozmístěny po celé karosérii automobilu. 

 

 

 

1. srpna 2012 nastala změna ve vedení školy a ředitelkou byla jmenována  

Mgr. Hana Vanická. 

V létě 2013 proběhla oprava podlahy na terase, kde vlivem havárie docházelo k prosakování vody 

stropem do rehabilitační místnosti, jejího zázemí a části tělocvičny. Proběhla také neplánovaná 

rekonstrukce ve cvičné kuchyňce, kde se velmi zvýšil výskyt plísní. Byla provedena sanace stěn, oprava 

elektroinstalací, zakoupena nová kuchyňská linka, chladnička a myčka. Většina vynaložených finančních 

prostředků byla získána od sponzorů. 
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Ve školním roce 2012/2013 byly zakoupeny notebooky pro pedagogy. Na jaře 2014 se nám 

podařilo na Sluneční zahradě vybudovat přírodní učebnu se zámkovou dlažbou a sezením vhodným 

k výuce. Zahrada byla doplněna tabulí s plánem a názvy rostlin, které byly v zahradě vysázeny.  

 

 Zlepšilo se zázemí školního dvora, pro relaxaci hlavně méně pohyblivých žáků byla zakoupena 

houpací lavice. V létě 2014 byla před vstupem do hlavní budovy položena svépomocí nová zámková 

dlažba a opraven odtokový kanál na dešťovou vodu. Do školní družiny byly zakoupeny nové židle. V srpnu 

2014 proběhla modernizace vybavení školní kuchyně. Starý sporák, byl vyměněn za nový. Zřizovatel 

poskytl finanční prostředky, které umožnily pořídit také konvektomat s příslušenstvím. Touto investicí 

vaří školní kuchyně úsporněji, ale také zdravěji. Před začátkem školního roku proběhly svépomocí 

výmalby dvou tříd, kuchyně, skladu potravin, internátu a byl proveden nátěr fasády kolem vstupu  

do budovy školy. Ve školním roce 2014/2015 jsme pokračovali v přeměně Sluneční zahrady. Podařilo se 

nám vybavit přírodní učebnu novým zahradním nábytkem. Novinkou je indiánské tee – pee, které 

poskytuje dětem soukromí a zároveň zázemí pro různé hry. 
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Od září 2015 se zkvalitnilo prostředí školního nádvoří. Byla položena zámková dlažba  

a zvětšila se plocha pro hry a relaxaci. Nádvoří působí pěkným estetickým dojmem, je bezpečné a snadno 

se udržuje v čistotě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V období prázdnin byly opraveny a vymalovány stěny tělocvičny, dále byla vymalována prádelna, 

chodby v celé budově, třídy základní školy speciální, sborovna, školní kuchyně. Celkovou rekonstrukcí 

prošla jídelna. Stěny mají nové obklady a jídelna je nově vymalovaná. Do školní kuchyně byla zakoupena 

kuchyňská linka a do zázemí pro provozní zaměstnance kuchyňský kout. 

 

 Ve školním roce 2015/2016 tradičně docházelo k dalším opravám a modernizaci. Byly vyměněny 

dveře v části přízemí a školní restaurace, instalováno nové únikové schodiště v prostoru terasy a školního 

dvora.  

Nově byla vybavena školní dílna (linoleem, dílenským nábytkem a nářadím), žákovská knihovna 

(knihovnami a literaturou), dvě třídy novým nábytkem. Opravena byla také dřevěná podlaha v tělocvičně. 

  
 

 V letních měsících 2016 byl ve škole instalován monitorovací systém pro zajištění bezpečnosti ve 

škole. Pokračovalo se v malování, tentokrát tříd základní školy praktické. 
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ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 
Ředitelé  

Jůzek Zdeněk     1961 - 65   

Říha Josef      1965 – 84   

Kuchařová Anna     1984 – 2012    

Vanická Hana      2012 - dosud  

 
Učitelé  

Jůzek Zdeněk     1961 – 1965 

Říha Josef    1965 – 1984 

Geigerová Ludmila   1966 – 1967 

Vasilenková Emilie   1967 – 1971 

Linhartová Růžena   1971 – 1992 

Poštová Jaruška   1971 - 1972 

Toman Jan    1973 - 1974 

Říhová Alena    1974 – 1984 (poslední roky i ve ŠD) 

Zdeňková Zdeňka    1978 – 1979 

Pejša Karel    1980 – 1985 (střídavě i ve ŠD) 

Mondříková Alena     1980 – 2011  

Volprechtová Marie   1992 – 1996 

Hlaváčková Daniela   1993 - 2010 

Brožová Helena    1994 - 1996 

Fialová Šárka     od 1994 

Jiroušková Dagmar    od 1994 

Měchurová Jana   od 1994  

Lipecký Jindřich    1995 - 1997 

Šlégrová Hana    1996 - 2002 

Uhrová Markéta   od 1997 

Vanická Hana    od 1997 

Bekárková Michaela   1997 – 2002 (zpočátku ve ŠD) 

Vožehová Alena   1998 -  2002 

Černíková Anna    1999 – 2000 

Brabcová Eva    2000 - 2004 

Jedličková Renata   2000 - 2005 

Redlová Jana    2000 – 2006 

Svobodová Martina   2002 – 2006 

Horáková Jana    od 2002 

Hanauerová Olga   od 2002 

Lepičová Michaela   2002 – 2003 

Učíková Eva    2003 - 2005 

Niezgodová Lenka   2004 - 2006 

Sunkovská Radmila    od 2006 

Švarc David    2006 – 2007 

Janouchová Květa    2006 – 2009 

Lacinová Jitka    od 2006 (zpočátku asistentka) 
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Chalupová Eva    2008 – 2011 

Jílková Renáta    od 2011 

Krejzová Lenka    od 2012 

 
Bicanová Michaela, Bornová Marie, Tajčovský Pavel, Valentová Jana – krátkodobé působení ve škole. 
Učitelé ZŠ (Bedřich Bočánek, Vlastimila Knappová, Kamil Kraus, Zdeněk Modrý, Miloslav Zátko, Milena 
Zátková) a učitelé v důchodu (Oldřich Bradáč a Květa Bradáčová) na částečný úvazek jako výpomoc na 
přelomu 80. a 90. let  

 
Vychovatelé ve školní družině 

Kuchařová Anna   1971 – 1984 

Hourová Vlasta    1974 – 2008 

Kinštová Jitka    1985 – 1993 

Lebedová Irena    od 1993 

Brodníčková Jarmila   1996 – 2002 

Ježková Petra    1997 - 2002 

Chaloupková Vlasta    1998 -  2008 

Štefánková Hana   1998 – 2000 

Horáková Jana    od 2002 

Šmausová Libuše    od 2006 

Švarc David    2006 - 2007 

Klementovičová Andrea    2007- 2011 

Šimpachová Jana   2009 - 2015 

Vatrová Marie    2009 - 2010 

Krejzová Lenka                                2010 – 2012 

Tomašovská Pavlína   od 2015  

Khelová Monika   od 2015 

 
Osobní asistenti  

Kejla Jakub    2002 - 2003 

Pokorný Tomáš    2002 - 2003 

Špálová Jana    2002 - 2003 

Popleová Jitka    2003 - 2004 

Surový Petr    2003 - 2004 

Novotný David    2003 - 2005 

Hůlová Jana    2004 - 2005 

Šilpoch Stanislav   2004 - 2005 

Špičková Michaela   2004 - 2005 

Kadlecová Veronika   2004 - 2005 

Brunclíková Kateřina   2005 - 2006 

Chábová Zdeňka   2005 - 2006 

Demeterová Eva    2006 - 2007 

Kinštová Dagmar    2006 - 2007 

Nistorová Vladimíra    2006 - 2007 

Farkašová Marie    2006 - 2007  

Karmazínová Dana                     2006 - 2007 
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Vanický Radek                            2006 - 2007 

Vlaštovičková Monika  2007 

Procházka Václav   2007 - 2009 

Šulcová Šárka   2007 - 2008 

Paďourová Marta   2007 - 2008 

Drábková Renata  2008 

Kulhánková Petra   2008 - 2009 

Kulišová Kateřina   2008 

Olahová Veronika   2008 - 2009 

Olahová Nikola  2009 

Kukiová Jana   2009 

Kukyová Marcela   2009 - 2010 

Nistorová Valentýna   2009 - 2010 

Pochman Zdeněk  2009 - 2010 

Zajícová Ivana   2009 - 2010 

Jaroslava Pešková   2009 - 2010 

Vieweberová Anna  2010 - 2011 

Veselá Anna   2010 - 2011 

Bilá Miroslava  2011 - 2012 

Kabelová Hana   2011 

Yavorovská Larysa  2011 - 2012 

Pfejferová Dana  2013 - 2014 

Polívková Stanislava  2013 - 2014 

Veselková Marie  2013 - 2014 

Levová Jitka  2013 - 2014 

Zaprzalská Vendula  2014 

Václavíková Růžena  2014 - 2016 

Kvíderová Martina   2014 - 2016 

Supová Jitka   2015 - 2016 

Vinšová Veronika   2015 - 2016 

Vondráková Jaroslava  2015 - 2016 

 
Asistenti pedagoga 

Bešík Roman     od 2002 

Pleierová Gabriela   2002 - 2013 

Kinská Adriana   2008 – 2016 

Jastrzebská Dagmar   od 2008 

Horáková Jana   2009 – 2012 

Kadeřábková Jana  od 2009 

Mourová Jiřina     od 2010 

Olahová Veronika   2010 - 2011 

Veselá Anna    od 2013 

Krausová – Kabátová Lucie  od 2013 

Polívková Stanislava    od 2014 

Khelová Monika   2014 - 2015 
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Kinský Lukáš    2014 - 2015 

Václavíková Růžena    2015 – 2016 

Brda Jan     od 2015 

Hanzlová Klára     od 2016   

 
Provozní zaměstnanci 

Burstová Jiřina, Mikošková Emilie, Hazuchová Alena, Hůlová Otílie, Hrabětová Jaroslava, Faltýnová Eva 

Kalová Anna    1989 - 2002 

Kinštová Hana    1989 - 1991 

Bartošová Jaroslava   1995 - 1999 

Volfová Vladimíra   1999 - 2005 

Rozvoralová Eva   2001 - 2003 

Kašpárková Marie   1998 - 2000 

Šimáčková Danuše   1995 – 2004 

Kinská Ludmila     1995 - 2011 

Bartoš Josef    1988 - 2001 

Kuchař Pavel  2001 - 2012 

Odvárka Rostislav  2000 - 2003 

Pleier Jiří  od 2002 

Karban Jan  2013 - 2014 

Jupa Jiří  2014 

Kinský Lukáš  2014 - 2015 

Brda Jan  od 2015 

Johnová Jana  od 2002 

Supová Jitka  2015 - 2016 

Krejzová Radka  od 2016 

Pazdniková Oksana  2000 - 2006 

Jarošová Bohuslava  od 2006 

Jupová Evžena  2011 – 2014 

Vinšová Veronika  2014 - 2015 

Ťažiarová Eva  2015 

Zemanová Marie  2015 

Vernerová Lucie  2015 

Maršálková Marie  od 2016 

Bartošová Jaroslava   1995 – 1999 

Kadeřábková Jana  2006 

Lacinová Jitka  2006 - 2010 

Mourová Jiřina  2010 - 2015 

Parpelová Martina  od 2015 

Kremla Václav  1993 - 2001 

Siváková Dagmar  2001 – 2016 

Buňková Martina  od 2006 

Chaloupková Vlasta  1993 – 2008 

Šimpachová Jana  2008 – 2009 

Pešková Jaroslava  2009 – 2013 

Regentíková Drahuše  od 2010 

Churanová Jitka  od 2013 
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JAKÁ JSME ŠKOLA A JAKOU ŠKOLU CHCEME MÍT 
Rozhodně školu speciální, protože žáci se speciálními vzdělávacími potřebami vyžadují speciálně 

pedagogické vzdělávání, podpořené další odbornou péčí a kvalitními službami. 

Školu rodinného typu 

 Vzhledem k počtu žáků znají učitelé všechny žáky školy i s jejich specifikacemi. Žáci znají naopak 

zaměstnance školy a tím jsou možné užší vztahy mezi nimi. To je předpoklad pro rozvoj dobré vzájemné 

komunikace a sociálního cítění.  

Školu pro život 

Zaměřujeme se na to, aby žáci byli co nejvíce samostatní vzhledem ke svým možnostem 

a schopnostem a aby se co nejlépe zapojili do běžného života. ŠVP směřují především k osvojení 

praktických návyků a dovedností.  

Školu individuálního přístupu 

Různé druhy speciálních vzdělávacích potřeb vyžadují používání rozdílných metod a přístupů ke 

každému žákovi. Vždy se snažíme o dosažení nejvyšší možné úrovně vzdělávání s přihlédnutím 

k možnostem a schopnostem jednotlivých žáků. Hodnotíme žáka s ohledem na jeho schopnosti, 

posuzujeme individuální pokrok nejen ve vzdělávání, ale i v chování.  

Součástí individuálního přístupu je SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Nabídka je opravdu široká: 

 logopedie 
Logopedie je na naší škole realizována formou zájmového kroužku – kolektivně i individuálně, a to zejména pro 

žáky 1. stupně. Žáci pracují pod vedením asistentky logopeda, která spolupracuje s klinickým logopedem 

a na základě jeho doporučení probíhá reedukační péče. 

V oblasti logopedie se především zaměřujeme na tyto oblasti: nácvik správné výslovnosti, rozvoj slovní 

zásoby, osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené podobě, na správné a srozumitelné vyjadřování, 

rozvoj percepce akustické a vizuální, procvičování mluvidel, rozvoj fonematického sluchu, rozvoj hrubé a jemné 

motoriky, grafomotoriky a rytmu, rozvoj řečových schopností - orofaciální stimulace, alternativní komunikace, dále 

pak také rozvíjíme komunikační dovednosti žáků, které jsou předpokladem jejich dalšího vzdělávání  

a sociální integrace. 

 canisterapie 
Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu 

všude tam, kde je jí nedostatek. Ale už dávno to není jen o radosti, kterou psi lidem přináší. V současné době klade 

canisterapie důraz především na řešení problémů psychologických, citových a sociálně – interakčních, fyzické zdraví 

(motivace k rehabilitaci), povzbuzení imunity prostřednictvím psychiky. Canisterapie probíhá formou kolektivní 

i individuální. Pes Bak se stal pro žáky dobrým kamarádem, žáci mu projevují bezprostřední náklonnost. Cílenou 

hrou se psem a plněním úkolů se žáci snaží udržet pozornost a zvyšovat soustředění na danou činnost. 
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 hydroterapie 
Podle zájmu a doporučení lékaře je prováděna bylinná koupel spojená s podvodní masáží  v hydromasážní 

vaně. Procedura trvá 15-20 minut. Po ní dítě 15-20 minut odpočívá v teplém zábalu. Současně probíhá terapie 

světlem a pro zlepšení dýchání svítí vonné lampy. Toto vše vede k uvolnění svalstva u spastických dětí, zklidnění dětí 

hyperaktivních, zvětšení rozsahu pohybů u paréz končetin a  k zahájení psychického uvolnění. 

 rehabilitace 
Na doporučení lékaře je u dětí prováděna masáž problémových partií a nápravný rehabilitační tělocvik včetně 

nácviku správné chůze, postoje a sedu. Toto cvičení a masáže jsou současně zaměřeny na odstranění nesprávných 

návyků při dýchání. V průběhu  cvičení jsou zařazovány prvky jógy, relaxační cvičení, cvičení na míčích, míčkování 

doporučených partií a akupresurní masáže plosek nohou. Všechny tyto aktivity vedou u dětí ke zmírnění potíží 

a ke zlepšení jejich psychické a fyzické pohody. 

                

 muzikoterapie 
Muzikoterapie není zázračná léčba, ale významná terapeutická metoda, která zmírňuje důsledky postižení  

a pomáhá osobě s postižením zvýšit kvalitu života. Je to systém hudebních činností, které umožňují rozvíjet 

záměrnou pozornost, školní dovednosti, verbální i neverbální komunikaci, rozvíjet sociální vztahy, hybnost těla, 

redukovat rušivé chování a zvládat stres. Muzikoterapie je proces, který za pomoci hudby pomáhá zmírnit některé 

problémy, které postižení přináší. Muzikoterapeutické i vzdělávací cíle mají mnoho společného, vzájemně se 

prolínají, doplňují a nabízí možnost k uvolnění psychického napětí. Dávají možnost odpočinku od učiva a propojení 

učiva s relaxací. 

 hra na čtyřkanálkové foukací harmoniky 
Cílem této speciálně pedagogické péče je zmírňovat důsledky handicapu pomocí hudební činnosti – hry na 

foukací harmoniky. Jsou to zjednodušené hudební nástroje, které podporují hudební dovednosti. Harmoniky 

využíváme v naší škole již od roku 2004 jako jeden ze způsobů jak zlepšit zdravotní a psychický stav dítěte. Princip 

hraní je založen na cíleném dechu a výdechu, což je pro děti velmi obtížné. Tyto hudební činnosti pomáhají při 

respiračních potížích, přispívají hlubokým dýcháním k masáži vnitřních orgánů a svalů v těle. Díky hraní se učí žáci 

spolupracovat ve skupině, pomáhat si, vyjadřovat si navzájem své pocity a emoce, rozvíjet koordinaci pohybu. 

Pomocí hudebních činností se děti lépe koncentrují, zklidňují a zmírňují svůj vnitřní neklid. 

 grafomotorika s písničkou 
Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení. Při psaní  

je potřeba vykonávat účelné pohyby, které jsou založeny na koordinace oka a ruky. Pokud se projeví ve škole 

problémy se správným osvojováním tvarů písmen, grafický projev je špatně čitelný, těžkopádný a dítě  

je pomalé, je potřeba co nejdříve začít s nápravou. K tomu slouží právě grafomotorika s písničkou. Motivace 

krátkými melodickými a líbivými písničkami dovede pravé zázraky a děti vnímají grafomotorické činnosti jako 

zábavu. 
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Školu pohody, zábavy a volnočasových aktivit 

Snažíme se vytvářet příjemné klima nejen ve škole, ale i ve třídě. Vycházíme vstříc po stránce 

relaxační.  Do vyučovacích hodin zařazujeme relaxační a pohybové chvilky. K tomuto účelu máme ve 

škole odpočívací a hrací koutky.  

VOLNOČASOVÉ ATELIÉRY jsou nedílnou součástí nabídky školy: 

 Počítačový ateliér 

 Tvořivý ateliér  

 Přírodovědný ateliér 
 

 
 

 Tanečně pohybový 

 Sborový zpěv 
 

 
 

 Sportovně turistický 

 Tělovýchovný – sportovní hry  
 

Školu, která si udrží dobrou prestiž mezi širokou veřejností 

Pořádáme řadu školních besídek a přehlídek, výstav, dnů dveří dokořán, vystupujeme na kulturních 

akcích, zapojujeme se do dění ve městě, tím umožňujeme žákům prezentovat se mimo školu.  

Na jednotlivých aktivitách úzce spolupracujeme s obcí. 

Školu s jasně stanovenými prioritami 

Po provedené analýze podmínek, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů jsme si stanovili několik 

priorit školy, na tyto priority se dlouhodobě zaměřujeme. 
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Jedná se o:  

 péči o zdraví 

 environmentální výchovu 

 rozvoj a prohlubování tělesné zdatnosti a pohybových dovedností žáků 

 estetickou výchovu (Pv, Hv, Vč) 

 multikulturní výchovu 

 informační a komunikační dovednosti 
 

Dále chceme: 

 dobrou vzájemnou spolupráci s rodiči žáků 

 eliminovat a napravovat zjištěné nedostatky a maximálně rozvíjet silné stránky školy 

 využívat moderní a kompenzační pomůcky 

 vzděláváním pracovníků školy udržet kvalitu vzdělávání a poskytování služeb 
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SPOLUPRÁCE  

Celoročně a velmi úzce škola spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem v Rakovníku. SPC 

připravuje komplexní podklady k rozhodnutí o zařazení žáků, vypracovává doporučení k integraci žáků, 

poskytuje pravidelné kontrolní psychologické vyšetření žáků a částečně pomáhá při vytváření IVP. Velmi 

důležité jsou pro nás i osobní návštěvy a sledování žáků přímo v hodinách, přínosné jsou  

i osobní konzultace problémů. Dále aktivně spolupracujeme s PPP Středočeského kraje, SPC při škole 

Jaroslava Ježka a Asociací pomáhající lidem s autismem – NAUTIS (Národní ústav pro autismus z.ú.), dříve  

APLA, s SPC Karlovy Vary a SPC Kladno. Nově jsme navázali kontakt se SPC v Berouně, které poskytuje 

služby žákům se sluchovým postižením. 

Nutná a velice prospěšná je spolupráce se zákonnými zástupci. Rodiče jsou informováni o hlavních cílech 

školy a chodu školy, ke kterému se mohou kdykoliv vyjádřit. Prostřednictvím www stránek je,  

i širokou veřejnost informujeme o činnosti školy a o akcích, které jsou školou pořádány. V případě 

potřeby jsme v kontaktu s praktickými i odbornými lékaři žáků a sociálními pracovníky. S oddělením 

policie spolupracujeme především v oblasti prevence kriminality a včasného šetření pro zjištění šetření 

sociálně patologických jevů. Spolupráce se odehrává i na přímé účasti zmíněných osob ve škole. Škola je 

brána jako nedílná součást města Jesenice. Úzká spolupráce probíhá s MěÚ v Jesenici. Město Jesenice 

poskytuje škole část finančních prostředků na kulturní akce, prevenci a bezúplatně pronajímá prostory 

města na kulturní a přírodovědné aktivity.  Dále podporuje aktivity školy osobní účastí, tradičně nás 

navštěvuje starosta i místostarosta. Škola pomáhá městu s výzdobou KD, uklízíme dohodnutá místa ve 

městě i v okolí, zajišťujeme kulturní program při vernisážích, pro jesenické důchodce, invalidy, babičky  

a při jiných událostech. 

Přínosným způsobem se rozvíjí spolupráce s PČR, OSPOD a Fondem ohrožených dětí. Snažíme se 

předcházet zvýšeným absencím, pěstujeme u žáků smysl pro ohleduplnost, zodpovědné chování, 

samostatnost a zdravý životní styl. V poslední době se snažíme společně hledat řešení v předcházení 

sociálně patologických jevů hlavně ve volném čase žáků. Spolupráce byla povýšena na pravidelné schůzky 

na úřadu města Jesenice. 

Vstřícnost a pochopení nacházíme u úřadů práce. Zejména u ÚP v Rakovníku a ÚP Příbram se nám daří 

získávat zaměstnance na pozice osobních asistentů. 

Dále spolupracujeme s Domovem Krajánek, jesenickými hasiči, skupinou historického šermu ORDÁL, 

Klubem Truhlárna, ZŠ a MŠ Jesenice, MŠ Oráčov, ISŠ Jesenice, Muzeem Jesenice, věznicí Oráčov a dalšími 

organizacemi a zařízeními. 

Bez spolupráce školy se zřizovatelem by chod školy nebyl realizovatelný, odehrává se na více úrovních.  

Osobní konzultace se týkala příprav na snížení energetické náročnosti budovy školy. Velmi cenná je pro 

školu pomoc metodická, ekonomická a organizační. Velmi si ceníme vstřícného přístupu při řešení havárií  

a nenadálých událostí, kdy nám byly poskytnuty finanční prostředky na opravu únikového schodiště. 

Velkou měrou pomáhá škole spolupráce s patronkou a sponzory. Vedle finanční a materiální podpory je 

pro nás nepostradatelná také pomoc lidská. 
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BEZ AKTIVNÍCH ZAMĚSTNANCŮ TO NEJDE 
Výsledkem práce zaměstnanců je nejenom odučená hodina, činnost družiny  

a internátu a fungující provoz školy, ale také množství aktivit nad rámec povinností. V seznamu těchto 

aktivit jsou podpořené žádosti, realizované projekty, benefiční akce, soutěže, přehlídky, výstavy, 

vystoupení a aktivity žáků. 

Každým rokem podáváme žádost na MěÚ v Jesenici o podporu aktivit zaměřených  

na prevenci rizikového chování žáků. Konkrétně se jedná o činnost volnočasových ateliérů a rozvoj 

dovedností žáků, které prezentují ve školních vystoupeních a přehlídkách. Pravidelně žádáme MŠMT  

o finanční prostředky na pořízení kompenzačních pomůcek. Nejvýznamnější pomocí škole byla schválená 

dotace na nákup židlí na aktivaci svalstva, podporu správného držení těla a zdravého sezení. Několikrát 

byly podpořeny Odborem životního prostředí a zemědělství KÚSK žádosti dlouhodobého projektu „Zastav 

se a podívej, jak je u nás krásně“. Jedná se o dílčí projekty, které zahrnují činnosti z oblasti 

environmentální výchovy. Prohlubují znalosti žáků, rozvíjí dovednosti, zkvalitňují vztahy, učí vážit si 

životního prostředí. Získané finanční prostředky jsme využili na přebudování školní zahrady, dvora 

a hřiště v přírodní učebnu, nákup interaktivní tabule a pomůcek na výuku přírodopisu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikulturní výchova, etická výchova jsou další oblasti podpořené prostřednictvím dotačních  

a rozvojových programů MŠMT. 

V roce 2013 jsme úspěšně realizovali projekt na podporu multikulturní výchovy „Romská menšina – žijí 

s námi, chodí s námi do školy.“ Základní ideou projektu bylo nabídnout dětem ze sociálně 

znevýhodněného prostředí vhodné a svobodné vyplnění volného času. Zlepšila se spoluúčast žáků na 

přípravě a realizaci společných školních akcí, účast rodičů a široké veřejnosti na akcích. Projekt také 

finančně přispěl ke zkvalitnění činností jednotlivých zájmových ateliérů nákupem vybavení  

a materiálu. 

V oblasti etické výchovy jsme byli podpořeni v roce 2013 a 2015. Realizací projektu jsme chtěli dát žákům 

impuls k intenzivnějšímu a hodnotnějšímu prožití života ve společenství své rodiny a v dalších sociálních 

skupinách, v lidské společnosti. Tomu odpovídají i názvy projektů „Žijme pro sebe a pro ostatní“, „Žijme 

a prožívejme“. Projekt přispěl ke zvýšení a zkvalitnění osobnostních a vzdělávacích kompetencí 

pedagogů, ale i ostatních zaměstnanců. Zkvalitnila se spolupráce a zapojení zákonných zástupců a dalších 

osob do života školy. Po materiální stránce jsme získali turistické vybavení, poskytli ateliérům další 

materiál na vyrábění a zatraktivnili výrobky prezentované na výstavách.  

Jsme zapojeni do projektu „Školní mléko“ a „Ovoce a zelenina do škol“. Škola poskytuje svým žákům 

mléčné výrobky za zvýhodněné ceny. Jídelníček žáků 1. stupně je obohacen o ovoce a zeleninu  

a ovocné nápoje jedenkrát týdně zdarma.  
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Žáky oblíbené jsou projektové dny: 

 Týden zdraví – zaměřený na zdravý jídelníček, sport a tělesný pohyb v denním režimu   
 

 
 

 Týden vody, týden stromů – osvětluje vliv člověka na životní prostředí v oblasti Jesenice       

 Den Země – zapojuje žáky do aktivní účinné ochrany, péče a utváření životního prostředí 
v oblasti Jesenicka 
 

                          

 Sběrové dny – jsme aktivní v třídění odpadu, zaměřili jsme se na sběr víček  
od PET lahví a před odevzdáním je využíváme i ke hrám 
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 Přírodovědně turistické pobyty -  podporujeme turistiku, stanování, celoroční sporty, poznávání 
přírody, mezilidské vztahy  

 

 
 

 Od roku 2004 je tradicí pořádání taneční a pěvecké přehlídky NOTIČKA - přáním naší školy je, 
aby všichni žáci trávili svůj volný čas hodnotně a aktivně. Proto vyučující hudební výchovy,  
Mgr. Markéta Uhrová a Mgr. Olga Hanauerová vymyslely Notičku. Jedná se o kulturní přehlídku 
pro děti a klienty se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Již třetím rokem se konala přírodovědná soutěž Jesenické putování. Trasa vede po Žulové stezce  
a plní se úkoly, které souvisí se znalostmi o životním prostředí člověka. Vítáni jsou žáci škol  
a klienti speciálních zařízení. 
 

 

 Každý rok se zapojujeme do Tříkrálové sbírky, část výtěžku jde ve prospěch žáků školní družiny. 
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Tradiční akce 

 Den s Lesy ČR – sběr podzimních plodů 
V podzimním období se žáci naší školy zúčastňují zábavného dopoledne na Svatém Hubertu, které 
pořádají Lesy ČR. Do této akce se zapojuje i školní družina a internát, uskutečňujeme výlety do Krt  
a blízkého okolí Jesenice, kde sbíráme kaštany pro lesní zvěř na zimu. 
 

     
 

 Drakiáda 
Tradiční podzimní akcí je Drakiáda, koná se na louce za základní školou. Žáci soutěží, který z jimi 

vyrobených draků vzlétne nejvýše.  

 Vánoční a jarní zpívání pro seniory 
V předvánočním čase nacvičujeme několik vánočních básní, písní a koled, abychom potěšili seniory 

z  místního domu s pečovatelskou službou svým vystoupením. Klienti DPS jsou vždy dojati a my jsme rádi, 

že jim tak můžeme zpříjemnit sváteční vánoční atmosféru. 

 Vánoční posezení 
Je vyvrcholením předvánočního období. Pro rodiče, přátele školy a další hosty si každá třída, družina  
a ateliéry připraví krátké vystoupení. Nálada je opravdu sváteční a srdečná. 
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 Karneval 
V masopustním období, kdy se pořádají masopustní průvody a karnevaly, také školní družina  

a internát Paprsek připravuje pro ostatní žáky školy karneval. Ten se koná každoročně od školního roku 

2007 / 2008.  

   

 Vynášení Moreny 
Ve školní družině přibližujeme žákům různé tradice a zvyky. S blížícím se jarem vynášíme zimu – Morenu. 

Společně ji v tvořivém ateliéru vyrobíme, ozdobíme a děvčata ji pak za doprovodu říkadla vhodí do 

Drahoušského potoka za Velkým rybníkem.  

    

 

 Den Země – čištění potoka 
Každým rokem u příležitosti Dne Země pomáháme s úklidem různých míst přímo ve městě nebo v okolní 

přírodě. 

       

 Den dětí – sportovní odpoledne 
Zapomenout nelze ani na Mezinárodní den dětí, který s žáky každoročně slavíme. Při této příležitosti 

připravujeme pro žáky nejrůznější zábavné úkoly, např. koulení na kuželky, hod kroužky na cíl, chůze 

s pingpongovým míčkem na lžíci, kresba křídou na chodník apod. Po splnění úkolů na každého čeká 

odměna, a to nejen sladká. 
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 Atletická olympiáda 
Ve školní družině a internátě Paprsek se snažíme při výchovně vzdělávacích činnostech nabízet žákům 

volnočasové aktivity různého charakteru, mezi něž patří i činnosti sportovní. Každoročně na závěr 

školního roku vyhlásí paní vychovatelky pro žáky „Atletickou olympiádu“, kde se soutěží v několika 

disciplínách. 

 Klub mladého diváka 
Od roku 2009 podporujeme kulturní a společenskou gramotnost žáků, čtyřikrát během školního roku 

navštívíme divadelních představení, kde se žáci seznámí s různými žánry dramatické tvorby. Kulturní 

zážitek je vždy spojen s exkurzí nebo návštěvou muzea hlavního města Prahy. 

 
Benefiční akce  

Ke zvýšení prestiže školy přispívají ve velké míře také benefiční akce.  

SLUNÍČKOVÝ BÁL 

"Sluníčkový bál, všechny zveme dál, 

pojďte s námi dokola, čeká na vás tombola, 

sluníčkové plesání, jste srdečně vítáni." 

 

Již šestkrát jsme zvali hosty na benefiční Sluníčkový bál. Tradičně se hosté baví na sále hostince 

v Drahouši. Program je vždy bohatý, samozřejmostí je předtančení s ukázkami společenských tanců, 

aerobiku, kankánu, břišních tanců. V programu účinkoval kouzelník, barman, šermíři, kejklíři, ostrostřelci. 

Každý bál je něčím zvláštní a laděný do jiné barvy. Hosté jsou obdarováni dárkem  

a na stolech je připravené pohoštění. Velice si vážíme veškeré podpory a pomoci. Získané finanční 

prostředky využíváme na zážitkové akce pro žáky školy. 
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GOLFOVÝ TURNAJ 

U zrodu této benefiční akce stála patronka školy Jitka Hrabalová. Golfový turnaj podporuje Hotel 

Jesenice, Golfový klub a Golf Park Podbořánky. Program se skládá ze slavnostního zahájení, výstavy 

výrobků žáků, vystoupení pěveckého a tanečního ateliéru, chutného oběda, golfové akademie pro žáky 

s odpaly a patováním s trenérem, vyhlášení výsledků soutěží žáků i golfistů a předání šeku.  

 

 

ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MŠMT 

Ve školním roce 2014/2015 jsme byli zapojeni do výzvy MŠMT č. 51 jako partner projektu „Podpora 

interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Projekt byl zaměřený na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků 

základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. 

Součástí projektu bylo i vzdělávání a příprava pedagogických sborů v oblasti dotykových zařízení. 

Dotykové notebooky a oblíbené iPady aktivně využíváme při výuce. Další realizace projektů probíhala 

v rámci výzev č. 56 a 57. Vybrali jsme oblast podpory zaměřenou na rozvoj čtenářství, čtenářské 

gramotnosti a výuku cizích jazyků. Žádost byla schválena a s realizací jsme započali hned v červenci, kdy 

jedna učitelka absolvovala jazykový zahraniční kurz AJ, v podzimním období byly zařazeny do výuky 

čtenářské dílny a doplněna žákovská knihovna novými výtisky. Další oblastí podpory byly šablony na 

rozvoj technických dovedností, velký význam pro školu měla zejména modernizace a nové vybavení dílny.  
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TŘI PŘÍBĚHY A NÁZORY RODIČŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 
 
Příběh první 

V roce 2004 měl můj těžce zdravotně postižený syn Petr nastoupit do školy. Navštívila jsem proto 

speciální školu nejbližší našemu bydlišti a zde se dozvěděla, že „tyto děti“ (výraz pane ředitele pro těžce 

zdravotně postižené děti) navštěvují školu jen dvakrát týdně na dvě hodiny. Byl upřímně zděšen mou 

představou, že syn by měl docházet do školy nejen denně, ale měl by být zařazen i do družiny.  Nakonec 

„svolil“, že syna přijme, ovšem pokud si sama požádám krajský úřad o asistenta.  K zápisu jsme nemuseli, 

Péťu ani on ani paní učitelka vidět nechtěli, s tím, že stačí přijít v září a pak se uvidí. Byla jsem z tohoto 

přístupu velmi zoufalá a snažila se hledat jiné možnosti vzdělávání.  

Naprostou náhodou jsem se dozvěděla o speciální škole v Jesenici a spíše jen  

ze zvědavosti, protože jsem odmítala Péťu umístit mimo domov, jsem zavolala paní ředitelce.  

Již v telefonu byla paní ředitelka Kuchařová velmi vstřícná a naprosto mě vykolejila odpovědí na dotaz, 

zda s sebou můžeme na schůzku přivézt i Péťu. Řekla tehdy: „A chcete do školy Vy nebo Péťa“. Schůzka 

ve škole byla pak pro naši rodinu naprosto přelomová, protože nadšená jsem byla nejen já  

a manžel, ale zejména Péťa. Paní učitelku si zamiloval už na první pohled. Po dvou hodinách ve škole jsem 

podepsala přihlášku a nikdy jsem zatím tohoto svého rozhodnutí nelitovala. Těžko jsem se sice 

vyrovnávala s tím, že Péťa byl na internátě, ale věděla jsem, že má kolem sebe lidi, kteří se o něj velmi 

dobře starají, a on je spokojený.  

Letos Péťa ukončil povinnou školní docházku a já zpětně konstatuji, že bych těžko nalezla školu, 

kde by se Péťa měl lépe. Nejde přitom o materiální vybavení školy, ale o lidský přístup 

a respektování osobnosti dítěte. Děkuji proto všem, kteří se na chodu školy podílejí a vytvářejí tak 

skutečně sluníčkovou atmosféru. 

 

Poznámka ŘŠ: Péťa bude ve školním roce 2016/2017 navštěvovat třídu praktické školy. 

 
Příběh druhý 

Základní školu speciální navštěvuje náš vnuk Jan již 5 let. Vnuk je tělesně i mentálně postižený 

a máme ho v pěstounské péči. Po stránce výuky bych řekl, že se všichni snaží Honzíka naučit základy, 

které je při svém mentálním a tělesném postižení schopen zvládat.  Pro nás je důležité, že výuka směřuje 

k rozvoji motoriky, kterou Honzík potřebuje proto, aby zvládal alespoň některé úkony péče  

o sebe. Škola půjčuje na víkend Honzíkovi domů některé didaktické pomůcky, s kterými může pracovat  

i o svém volnu a tím se více zdokonalovat. Škola má i mnoho mimoškolních aktivit. 

U školy oceňujeme osobní přístup, i když vzhledem k charakteru postižení našeho vnuka se ne 

vše obejde bez problémů. Těžko totiž vysvětlíte mentálně postiženému dítěti, že musí poslouchat osobní 

asistentku. Pokud si spolu nerozuměli, tak chodil Honzík domů nervózní.  Věc se však podařilo 

v komunikaci a dohodě s paní ředitelkou, osobní asistentkou a třídní učitelkou vyřešit ke spokojenosti 

dítěte i všech stran. Honzík se zatím do školy těší a ze školy odchází s úsměvem. 
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Jako pěstouni jezdíme na povinné školení a tak vím od ostatních pěstounů, že všude nemají 

takový přístup jako zdejší škola. Proto bych chtěl tímto poděkovat zdejší škole jak se stará o své žáky 

a snaží se vyjít vstříc rodičům. 

 

Poznámka ŘŠ: Honzík je velice silná osobnost a vybrat vhodnou asistentku pedagoga, kterou by snesl  

a respektoval je velmi složité. 

 
Příběh třetí 

Jako rodič dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami a specifickými sociálními potřebami 

jsem narazil na školu ZMAP Jesenice díky referenci rodičů, jejichž dítě se v tomto zařízení již v tu dobu 

vzdělávalo. Jak se říká, byl to zásah shůry na poslední chvíli.  

Můj syn v té době stál před reálnou hrozbou, že bude "vyloučen" z již čtvrté běžné základní školy 

s tím, že jej v takovém zařízení nelze adekvátně vzdělávat. Díky neobyčejné vstřícnosti  

a laskavosti  paní ředitelky Vanické, jejích kolegyň i pracovníků APLA nakonec syn nastoupil do ZMAP 

Jesenice, kde se na jeho poměry velmi dobře adaptoval a jeho prospěch se značným způsobem zlepšil.  

Pracovníci ZMAP Jesenice jsou velmi profesionální, k dětem neobyčejně laskaví - pro běžné lidi až 

nepředstavitelně tolerantní - a je vidět, že se škole věnují skutečně naplno, připravují pro děti mnoho 

společenských aktivit a zábavy. Jako rodič mám velmi dobrý pocit, že můj syn ZMAP Jesenice navštěvuje 

a vnímám to jako jednu z posledních ne-li poslední šanci na to, aby získal přiměřené základní vzdělání 

s ohledem na jeho hendikep. Nedovedu si nyní představit, že by měl - zvláště s ohledem na předchozí 

zkušenosti - nastoupit do běžného školního zařízení k normálním dětem. 

 

Poznámka ŘŠ: Tento chlapec dle vlastních slov chodí do školy nerad, školní režim nesnáší a zaměstnanci mu 

nevyhovují. Když ale zapomene, potom se aktivně učí a zapojuje do školních a internátních aktivit. Vedle laskavosti a 

tolerance je zvláště u něho důležitá důslednost a pevně nastavený režim. 
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JAK VIDÍ NAŠI ŠKOLU PATRONKA JITKA HRABALOVÁ 
V životě člověka jsou minimálně dva momenty, které mu změní život, narození dítěte a smrt 

blízkého. V mém životě přišel další zlomový moment v okamžiku, kdy mne před lety oslovila paní 

ředitelka Speciální školy v Jesenici Mgr. Anna Kuchařová a požádala mne, abych se stala patronkou školy. 

I přesto, že vím, že v ten moment z celého pedagogického týmu byla jediná, kdo o moji pomoc a přízeň 

stál, přijala jsem tuto nabídku s pokorou a radostí. Pomáhat dětem s mentálním a fyzickým hendikepem 

je šlechetné. A tak jsem se léta sbližovala s dětmi a všemi zaměstnanci školy, poznávala, jak nesmírně 

náročná je komplexní péče o děti a každý rok byla má poklona za práci učitelek, vychovatelek, kuchařek, 

uklízeček hlubší a hlubší.   

Na každé pozvání paní ředitelky na Notičku, vánoční besídky, kempování, ale  

i posezení s přáteli školy jsem se těšila a velmi si ho užívala a užívám dodnes. I po odchodu paní ředitelky 

Mgr. Anny Kuchařové do důchodu, ve spolupráci pokračujeme s nově nastoupivší paní ředitelkou Mgr. 

Hanou Vanickou. Obě dámy jsou dnes i mé velké přítelkyně. Společně jsme pro školu zajistily na 

golfových turnajích finanční prostředky, které škola do koruny využila ve prospěch dětí. Děti jsou ta 

nejkrásnější a nejmilejší stvoření, která jsem potkala. Vidím jejich obrovský posun  

v dovednostech, vidím jejich radosti, vidím také jejich zlobení a smutky a vidím, jak to všichni ve škole, 

kde se cítím velmi dobře, skvěle zvládají a zcela jistě budou zvládat i v dalších letech. 

Ve škole, která má ve svém logu rozesmáté sluníčko, je vše opravdové a když děti zpívají, tančí  

a recitují, cítím vždy obrovské dojetí.  

Jako patronka speciální školy významně podporuji rozvoj těchto škol. Děti se v nich cítí dobře  

a bezpečně a mají zde vždy vynikající, velmi profesionální a specifické pedagogické vedení. Lidem, kteří  

v těchto školách pracují, patří obrovský dík a těm v té naší školičce ještě o kousek větší. 

 

 

 

Poznámka ŘŠ: Každý by se měl za dobře vykonanou práci umět sám pochválit a být pochválen. Pochvaly není nikdy 

dost a přitom je to velký životabudič, ať u dětí, tak u dospělých. Paní patronko a všichni, kdo nás chválíte: „Z celého 

srdce Vám děkuji“. 
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ORGANIZACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/ 2017 
 
Vážení rodiče, jsme tu pro Vaše děti, 

milí žáci, jsme tu pro vás. 

Organizace školy zůstává téměř stejná jako v roce předešlém. Počet tříd bude opět sedm, zapsaných žáků 

k 1. září je rovných 50. Internát je plně obsazený 26 žáky školy. Výuka a provoz internátu probíhají od 

pondělí do pátku. 

 

 

 

Motto: 

 
V tomto duchu se odvíjí a k němu i směřuje veškeré úsilí zaměstnanců a přátel školy. 

 

Vážení přátelé naší školy a i Vy, kteří jste se pročetli almanachem až na poslední stránku třeba jenom ze 

zvědavosti, děkuji vřele za pozornost. Doufám, že povídání a informace Vám pomohli získat ucelený 

obrázek o práci všech zaměstnanců školy a o potřebnosti speciálně pedagogického vzdělávání a péče 

o žáky, kteří to nemají vzhledem ke svému postižení v početných třídách mezi ambiciózními a úspěšnými 

žáky jednoduché.  

       Mgr. Hana Vanická 
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Velké poděkování patří zaměstnancům, kteří se podíleli na zpracování almanachu. 

 

Za vytištění děkujeme firmě MAX Printing Factory s.r.o., Rakovník. 

 


