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1. Plán pedagogických rad 

1. A – úvodní :  25. 8. 2022                      

čtvrtek 
3. -  1. Čtvrtletí:        23. 11. 2022        

 středa 

1. B – úvodní :  1. 9. 2022                        

čtvrtek 

4. -  1. Pololetí:        18.  1.  2023            

 středa 

2. –   Plány – 21. 9. 2022                          

středa 

5. -  3. Čtvrtletí:       19.  4.  2023 

 středa 

 6. -  2. Pololetí:       21.  6.  2023            

 středa 
 (změny vyhrazeny) 

 

2. Plán provozních porad 

říjen:                  12. 10 . 2022    -   středa 

prosinec:            14. 12. 2022     -   středa 

únor:                  15.  2.  2023       -   středa 

březen:               15. 3. 2023       -   středa 

květen:               17. 5. 2023       -   středa 
 

(provozovat dle potřeb i odděleně, správní zaměstnanci individuálně, změny vyhrazeny) 

Provozní porady se nebudou konat v měsících, ve kterých proběhnou pedagogické rady.(pokud nenastanou 

mimořádné důvody) 

Porady vedení školy budou probíhat nepravidelně dle aktuálních potřeb.( členi rozšířeného 

vedení – ŘŠ, ZŘ, VP, MPP, zástupce 1.st.,  školník, vedoucí ŠJ, hospodářka).  

 

3. Plán třídních a předmětových schůzek 

Září   2022  -  zahajovací informační třídní schůzky -  1., 6. A 9.roč. a noví TU 

  30. 11. 2022       -  středa -   předmětová 

  26. 4. 2023      -  středa -   předmětová 
 

Pro rodiče jsou určeny konzultační středy  od 14 – 15,30 hod. (nebo jindy po vzájemné dohodě  )  

TU písemně informují zák. zástupce, všichni ped. pracovníci budou přítomni na pracovišti. 

Třídní učitel může dle potřeby svolat mimořádně konzultaci nebo třídní schůzku mimo určené termíny. 

Provozní doba školy je denně od 7.00 do 15,30 hodin. 

 

4. Zápis žáků do 1.třídy 

    12. 4. 2023   -  středa  -   od 14.30 – 17 hodin 

    17. 4. 2023 -  pondělí -   od 14.30 – 15.30 hodin – náhradní termín 

 

5. Plán prázdnin 

podzimní prázdniny:                    26. a 27.10. 2022 

vánoční prázdniny 23.12. 2022 – 2.1. 2023 

pololetní prázdniny 3.2.2023 
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jarní prázdniny 6.2.  – 12.2. 2023 

velikonoční prázdniny:                        6.4. 2023 

hlavní prázdniny:                                1.7. – 31.8. 2023 

  

Organizace školního roku:   1. Pololetí      1. 9. 2022 – 31. 1. 2023           

                                             2. pololetí      1. 2. 2023 – 30.6. 2023 

  

Přijímací zkoušky na střední školy:    od 12. Do 30. Dubna 2023 

Předpokládané ředitelské volno 29. – 30.9.2022 

  

  

6. Metodická sdružení a předmětové komise 

1.stupeň + spádové školy:   vedoucí  Mgr. Doležalová Z.       
(Noz, Kuč, Zem, Kitt, Pal, Ruth, ) 

2. stupeň :   Jazyky –  Aj, Nj -   vedoucí  Mgr. Čápová H. 

(Dvoř,Ilk,Goth,Kuč, Ing.Dvoř,)              

 Čj – vedoucí Z.Dušková 
(Zem) 

 M, Fy, Inf  -  vedoucí Mgr.Ilková  (Duš,Ste, ) 
 Tělesná výchova, SH – vedoucí Mgr. Goth  

(Kuč,) 
  Dějepis – vedoucí Mgr. Borovka  

( Stek, Luk) 
 Zeměpis – vedoucí Mgr. D. Goth 

(  Kuč) 

 

Úkoly pro MS a PK a učitele nezařazené:      
● Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách. 

● Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků, sestavují časové rozvržení učiva. 

● Koordinují plány učiva povinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do 

výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, 

ochrany před násilím a prevence rizikového chování. 

● Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření. 

● Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky. 

● Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky. 

● Plánují DVPP. 

● Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků 

● Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. 

● Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu 

● Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí.  

● Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření 

dlouhodobé koncepce rozvoje školy.  

● Sestavují časové rozvržení učiva. 

● Zajišťují účast žáků na soutěžích a olympiádách. 

● Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky, žáky zdravotně postižené, žáky s DYS poruchami. 
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● Pořádají vzájemné hospitace a náslechy. 

● Pořizují zápisy z jednání, ze zjištěných nedostatků vyvozují závěry, stanovují opatření  k nápravě, realizují je a 

následně kontrolují. 

 

Zodpovídají vedoucí MS a PK, scházejí se 1x za čtvrtletí nebo dle potřeb, zápisy odevzdávat ZŠ.  

7. Plán akcí školy, projekty 
 

Akce pro zaměstnance 

Kulturní, sportovní, poznávací, Den učitelů 

 

 

Akce pro žáky- budou konány pouze v případě příznivé hygienické situace (COVID 19) 

divadelní a filmová představení 

sportovní , literární, výtvarné, mezitřídní, vědomostní soutěže 

exkurze, výlety  
 

 

Lyžařský kurz 

7. a 8. roč.  – sjezdové lyžování – leden 2023 – garant  - Mgr. Goth 

                      běžky – v místě dle sněhových podmínek – garant – Mgr. Goth 

Termíny mohou být změněny podle sněhových podmínek. 

Plavání 

2., 3. roč. – 15.2. – 19.4.2023   – garant – Mgr.Z.Doležalová 

Turisticko – branný kurz 

8. roč. – 5. –8.6. 2023 – garant  - Mgr. D. Goth   
 

 

Příprava žáků na postupové soutěže  

1.stupeň  garant 

Klokánek(2.  - 5.r) 20.3.2023 Mgr.I.Palinkášová 

Recitační soutěž                    leden Mgr.Nozarová 

Děčínský skřivánek             prosinec Mgr.Nozarová 

2.stupeň  garant 

Sportovní soutěže              celoroční Mgr. Goth 

Přírodovědný klokan 10.10.2022 Ing. J. Doležal 

Zlatý list Únor-březen Ing. J. Doležal 

Mladý záchranář červen Z. Dušková  

Pythagoriáda(6. – 8.r) duben K.Dušíková 

M Klokan  20.3.2023 Mgr.A.Ilková 

Olympiáda M6 Březen 2023 Mgr.A.Ilková 

Olympiáda M7 Březen 2023 Mgr.A.Ilková  

Olympiáda M8 Březen 2023 K.Dušíková 

Olympiáda M9 Leden 2023 K.Dušíková 
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Olympiáda v ČJ                  listopad-prosinec Z. Dušková  

Recitační soutěž                  leden Z. Dušková  

F olympiáda Leden 2023 L.Lukášová 

D olympiáda Listopad 2023 L.Lukášová 

Olympiáda v AJ                  Leden  Ing. Dvořáková 

Zeměpisná olympiáda        Do 31.1.2023(Š) 

Do 20.2.2023(O) 

Mgr. Goth  

Děčínský skřivánek            prosinec Mgr. P.Bydžovský 

Testy KALIBRO březen ZŘ 

 

 Garanti projektů a soutěží: 
1. organizují a zajišťují akci  

2. ostatní spolupracovníky motivují ke spolupráci 

3. z každého projektu, akce zpracují výstup na www stránky, případně do novin, na nástěnky, 

4. zhodnotí akci, písemné hodnocení předají ZŘ   

 

Celoroční projekty 

Projekt – Ekostopa školy  Ing. J. Doležal 

Projekt – Třídíme ve škole Ingc. J. Doležal 

Absolventské práce Z.Dušková 

Jeden svět na školách Mgr. A. Borovka 

Sledování pH povrch. vod regionu Mgr. A. Borovka 

Příběhy bezpráví Mgr. A. Borovka 

Projekt Holokaust Mgr. A. Borovka 

Projekt KROKUS Ing. J. Doležal 

Projekt PŘEDŠKOLÁK Mgr. I.Palinkášová 
 

8. Organizace školního roku 2022/23 – časové rozvržení úkolů 

září   

1.9. 2022 Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 

ŘŠ – 1. ročník – zahájení školního roku u prvňáčků 

1.B pedagogická rada + poučení o BOZP a PO - 

školení 

 

2.9. 2022 Třídnické záležitosti, poučení žáků, školní řád, 

kritéria pro hodnocení výsledků vzdělávání, 

chování + rozdání učebnic 

TU 

6.9.2022 Výstava Děčín Harry Potter 2.A, 3.A 

15.9.2022 Bazén 3.tř Z.Doležalová 

15.9.2022 KEVIS ŘŠ 

19.9.2022 Minikopaná D.Goth, L.Kučerová 

21. 9. 2022 Pedagogická rada- schválení výroční zprávy o 

činnosti školy, plánu práce…. 

ŘŠ 
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21. 9. 2022 Školská rada ŘŠ 

23. 9. 2022 Evropský den jazyků Z.Dušková, Aj, Nj 

27.9.2022 Proužkovaný den D.Kučerová ,D.Kučerová 

28.9.2022 Státní svátek – Den české státnosti  

29. + 30.9. Ředitelské volno  

 Třídní schůzky 1.a 6., 9.roč.  TU 

 Fotosoutěž – Podzim Lukášová, Dušková 

říjen   

1.10.2022 Výstava na stromech L.Lukášová 

5.10.2022 Schůzka 9.r A.Borovka 

7.10.2022 Burza škol 9.r Žáci+rodiče 

10.10.2022 Duhový víceboj Z.Dušková 

12.10.2022 Provozní porada ŘŠ 

12.10.2022 Výkaz o základní škole ŘŠ 

13.10.2022 Exkurze D+Z L.Lukášová, L.Kučerová 

17.10.2022 Z – buzola – práce v terénu L.Kučerová 

18.10.2022 Porada VP A.Borovka 

18.10.2022 Knihovna VŠ Z.Dušková 

26.10.2022 Florbal A.Borovka 

28.10.2022 Státní svátek – Den vzniku samostatného 

Československa 

 

26. + 27.10.2022 Podzimní prázdniny  

31.10.2022 Halloween 1.st Z.Doležalová 

listopad   

1.11.2022 Pythagoriáda A.Ilková, K.Dušíková 

4.11.2022 Kapradí J.Doležal,D.Goth 

5.11.2022 RC modely Z.Dušková 

7.11.2022 Duhový víceboj Z.Dušková 

8.11.2022 Příběhy bezpráví A.Borovka 

11.11.2022 Výkaz o ŠD, ŠJ,  ŘŠ 

11.11.2022 Sv.Martin 1.st H.Kittelová 

14.11.2022 Turnaj v kuželkách 2.st L.Kučerová 

14.11.2022 M olympiáda A.Ilková, K.Dušíková 

16.11.2022 ČJ olympiáda Z.Dušková 

17.11.2021 Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii  

18.11.2022 Ředitelské volno  

21.11.2022 F olympiáda L.Lukášová 

23.11.2022 Pedagogická rada – hodnocení prospěchu a 

chování za 1. Čtvrtletí školního roku 

ŘŠ 

30.11.2022 Předmětové schůzky TU 

prosinec   
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5.12.2022 Mikulášská I.Palinkášová 

5.12.2022 Fotosoutěž – Můj zvířecí kamarád L.Lukášová 

6.12.2022 Bruslení TV L.Kučerová 

5.12.2022 Mikulášská ŠJ L.Kratochvílová 

12.12.2022 Duhový víceboj Z.Dušková 

12.12.2022 Turnaj ringo 2.st L.Kučerová 

14.12.2022 Provozní porada ŘŠ 

21.12.2022 Tradice Vánoce AJ,NJ  

22.12.2022 Besídky třídní TU 

23.12.2022 Projekt „Betlémské světlo“  A. Borovka 

23.12.2022 Florbal turnaj A.Borovka 

23. -3.1.2022 Vánoční prázdniny  

27.12.2022 Florbal turnaj –  žáci A.Borovka 

28.12.2022 Florbal turnaj – bývalí žáci A.Borovka 

průběžně Poselství křesťanských svátků A. Borovka 

 Skřivánek P.Bydžovský, J.Nozarová 

 ŠD čertovská diskotéka M.Rybářová 

 ŠD vánoční besídka I.Plíšková 

leden   

1.1.2023 Nový rok 2023 

Státní svátek – Den obnovy samostatného českého 

státu 

 

2.1.2023 M olympiáda Z5,Z9 A.Ilková, K.Dušíková 

2.1.2023 Nástup do školy po Vánocích  

9.1.2023 AJ – olympiáda  M.Dvořáková 

Mich.Dvořáková 

6.1.2023 Tři králové 1.st D.Kučerová 

9.1.2023 AJ – olympiáda  M.Dvořáková 

Mich.Dvořáková 
11. – 15. 1. 2023 Srovnávací prověrky 2. Stupeň – M, ČJ, AJ, NJ Vyučující M, ČJ, AJ, NJ 

10.1.2023 Dravci , sovy I. +II. St J.Doležal 

10.1.2023 Besedy MPP – p.Hanák Z.Dušková 

16.1.2023 Duhový víceboj Z.Doležalová 

17.1.2023 Z -olympiáda L.Kučerová, D.Goth 

18. 1. 2023 Pedagogická rada – hodnocení prospěchu a 

chování za 1. Pololetí školního roku 

ŘŠ 

23.1.2023 D olympiáda L.Lukášová 

31.1.2023 Ukončení prvního pololetí školního roku – Vydání 

výpisu vysvědčení 

TU 

3.2.2023 Pololetní prázdniny  

 Lyžařský kurz D.Goth 
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únor   

3.2.2023 Pololetní prázdniny  

6. -10.3.2023 Prázdniny(aktivity pro žáky)  

6.2.2022 Slovníkářská soutěž Mich.Dvořáková 

 Florbal A.Borovka 

 M koumák A.Ilková, K.Dušíková 

 Keramika Z.Dušková 

7.2. IQ Landia L.Lukášová 

8.2 Turistika L.Lukášová, M.Dvořáková 

 Bruslení L.Kučerová 

9.2. Stolní tenis V.Steklý, D.Goth 

 Bowling L.Kučerová, A.Ilková 

10.2.   

13.2.2023 Dotazník – Návykové látky Z.Dušková 

13.2.2023 Z olympiáda L.Kučerová, D.Goth 

15.2.2023 Den mateřského jazyka Z.Dušková 

15.2.2023 Plavání do 15.4.  

15.2.2023 Provozní porada ŘŠ 

 Recitační soutěž 1.st + 2.st J. Nozarová, Dušková 

20.2.2023 Duhový víceboj Z.Dušková 

21.2.2023 Masopust M.Vébrová 

27.2.2023 Recitační soutěž Z.Dušková 

27.2.2023 Klokánek I.Palinkášová 

 Pěvecká soutěž – Skřivánek P.Bydžovský, Nozarová 

 Zlatý list J.Doležal 

březen   

6.3.2023 M olympiáda Z6,Z8 A.Ilková, K.Dušíková 

8.3.2023 Den seniorů D.Kučerová 

9.3.2023 Knihovna Velký Šenov Z.Dušková 

13.3.2023 Duhový víceboj Z.Dušková 

15.3.2023 Provozní porada ŘŠ 

15.3.2023 Evropský den hudby P.Bydžovský 

14.3.2023 Ekologie v našem městě Z. Dušková 

20.3.2023 M – Klokan A.Ilková, K.Dušíková 

21.3.2023 Světový den knihy Z.Dušková 

22.3.2023 Slavní spisovatelé Z.Dušková 

28.3.2023 Exkurze Terezín A.Borovka 

27.3.2023 Literární soutěž Z.Dušková 

duben   

3.4.2023 Fotosoutěž JARO L.Lukášová, Z.Dušková 

3.4.2023 Duhový víceboj Z.Dušková 



9 

 

5.4.2023 Velikonoční tvoření  A.Provazníková 

6.4.2023 Florbal turnaj A.Borovka 

11.4.2023 Světový den knihy Z.Dušková 

12.4.2023 Zápis  ŘŠ, I.Palinkášová 

17.4.2023 Zápis náhradní termín ŘŠ, I.Palinkášová 

17.4.2023 Turnaj vybíjená Kučerová, Dušková 

19.4.2023 Pedagogická  rada ŘŠ 

26.4.2023 Třídní schůzky TU 

28.4.2023 Čarodějnice 1.st Z.Doležalová 

29.4.2023 Zlatá udice A.Borovka 

 Den Země  2.st J.Doležal 

květen   

1.5.2023 Svátek práce   

8.5.2023 Den osvobození  

9.5.2023 Den bez tabáku Z.Dušková 

12.5.2023 Den matek Z.Dušková 

15.5.2023 Duhový víceboj Z.Dušková 

16.5.2023 Židovské muzeum – projekt Holokaust A.Borovka 

17. 5. 2023 Provozní porada ŘŠ 

17.5.2023 Exkurze renesance Šluknov L.Lukášová 

19.5.2023 Vědomostní přírodovědná stezka M.Vébrová 

19.5.2023 Exkurze baroko Lipová 8.B L.Lukášová 

23.5.2023 Kamenolom Šluknov exkurze L.Kučerová, D.Goth 

24.5.2023 Den tisku Z. Dušková 

24.5.2023 Exkurze Šluknov zámek 7.A L.Lukášová 

25.5.2023 Úřad práce -  8.ročníky A.Borovka 

27.5.2023 Šluknovský pohár – rybářské závody  A.Borovka 

červen   

1.6.2023 Sportovní olympiáda dětí 1.st +2.st Z.Ruthová, L. Kučerová 

5.- 8.6.2023 Turisticko - branný kurz 8.r  D. Goth 

14. - 25.6. 2023 Třídní výlety TU 

12.-15.6.2023 Obhajoby absolventských prací ŘŠ , Z.Dušková  

21. 6. 2023 Závěrečná pedagogická rada - hodnocení 

prospěchu a chování za 4. čtvrtletí školního roku  

ŘŠ 

24.-29. 6. 2023 Třídnické práce TU 

28. 6. 2023 Divadelní představení vycházejících žáků A.Borovka, K.Dušíková 

29.6.2023 Rozloučení 9. Tříd, vyhodnocení mezitřídní soutěže 

a sběrové soutěže 

ŘŠ 

30.6.2023 Ukončení druhého pololetí – vydání vysvědčení za 

školní rok 22/23 

TU 

 Mladý zdravotník Z.Dušková 
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 ŠD Den dětí  

 ŠD olympiáda  
 

Jednotlivé úkoly jsou podrobněji rozpracovány do měsíčních event. týdenních plánů, které jsou v předstihu 

zveřejňovány na nástěnkách školy.  

Plán třídních schůzek byl schválen pedagogickou i školskou radou.  

Změny termínů v organizačním plánu školy mohou nastat a jsou v kompetenci vedení školy. 

 

9. Pravidelné aktivity v mimoškolní zájmové činnosti 2022/2023 

 
 

( součást ŠK, Schrodingerův institut SI, pp – ped.pracovník, r - rodič, c – cizí ) 

   

ŠK ČJ přijímací zkoušky 9.r Z.Dušková - pp 

ŠK M  přijímací zkoušky 9.r K.Dušíková - pp 

ŠK Keramický  Z.Dušková  -pp 

ŠK Rybářský  Ing.J.Doležal - pp 

ŠK Vaření M.Hilleová, L.Michalcová - c 

ŠK Mladí umělci  M.Hilleová, L.Michalcová - c 

ŠK Pohybový M.Vébrová - pp 

ŠK Stolní tenis Mgr.V.Steklý - pp 

ŠK Míčové hry K.Ferko - c 

ŠK Komunikační dovednosti I. Dušková Z. -pp 

ŠK Komunikační dovednosti II. Lukášová L. -pp 

ŠK Divadelní kroužek J.Zemanová, Mgr.D.Kučerová - pp 

   

ČVUT Veselá věda M.Vébrová - pp 

   

SI Rybářský Mgr.A.Borovka- pp 

SI Florbal Mgr.A.Borovka- pp 

   

 Pedagogická intervence I.  

 Pedagogická intervence II.  

 Pedagogická intervence III.  

 Pedagogická intervence IV.  
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10. Volitelné předměty 

7.ročník Název předmětu Vyučující 

 Informatika  V.Steklý 

 Seminář Čj Mgr. H.Čápová   

 Sportovní hry                           Mgr. D. Goth  

 Ruční práce Ing.M.Dvořáková 

 Domácnost - vaření J.Zemanová 

 Příroda regionu  Ing. J. Doležal 

 Zeměpis regionu  Mgr. D. Goth  

 Dějiny regionu Mgr. A. Borovka 

 Ekologická výchova Ing. J. Doležal 

 

Státní svátky České republiky 
1. leden: Den obnovy samostatného českého státu 

8. květen: Den vítězství 

5. červenec: Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

6. červenec: Den upálení mistra Jana Husa 

28. září: Den české státnosti 

28. říjen: Den vzniku samostatného Československého státu 

17. listopad: Den boje za svobodu a demokracii 

 

Ostatní svátky 
1. leden: Nový rok 

1. květen: Svátek práce 

Velký pátek a Velikonoční pondělí 

24. prosinec: Štědrý den 

25. prosinec: 1. svátek vánoční 

26. prosinec: 2. svátek vánoční 

 

Významné dny ( Významné dny jsou dny pracovní ) 

16. leden -    Den památky Jana Palacha,  

27. leden -     Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 

  8. březen-    Mezinárodní den žen 

12. březen -   Den přístupu České republika k Severoatlantické smlouvě (NATO) 

28. březen -  Den narození Jana Ámose Komenského. 

  7. duben -    Den vzdělanosti 

  5. květen -   Květnové povstání českého lidu 

http://kalendar.beda.cz/kdy-se-slavi-cirkevni-svatky-spojene-s-velikonocemi
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15. květen -   Den rodin 

10. červen -   Vyhlazení obce Lidice 

27. červen -   Den památky obětí komunistického režimu 

11. listopad - Den válečných veteránů 

 

11. Hlavní a stálé úkoly vyplývající z kontrol 

 

I. Výchova a vzdělávání 

Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní 

chování a jednání v míře přiměřené jeho věku.  Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a 

vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle 

schopností žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji 

jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu.  

Zaměřit se na oblasti: 

1. Zdraví  

Dbát o jeho rozvoj, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Zamezit tomu, aby činností 

školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i 

při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo 

budovu školy. 

Mapovat průběžně zdravotní stav žáků školy a na základě výsledků provádět potřebné změny - v režimu žáků a v 

materiálním vybavování školy. Důraz klást na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i 

zaměstnanců. 

Evidovat žáky zdravotně postižené, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. 

Problematiku zdravotních problémů žáků a specifických vývojových poruch zařazovat pravidelně na pořad jednání 

pedagogických rad a porad. Výchovný poradce bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna 

následná vyšetření. 

Vzdělávání pedagogů v oblasti hodnocení a individuálním přístupu k jejich vzdělávání a péči o ně bude prioritou 

DVPP. 

Systematicky budovat školní poradenské pracoviště, ve kterém budou působit výchovný poradce a školní metodik 

prevence, usilovat o zajištění odborných služeb dalšími pracovníky. 

 

Zajistit potřebné vzdělávání pracovníků tohoto poradenského pracoviště a metodickou podporu pedagogů, kteří se 

podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, metodickou podporu 

výchovných poradců a školních metodiků prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických 

pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků, 

posílit kvalitu poskytovaných poradenských služeb zejména zajišťováním součinnosti školských poradenských 

zařízení a školních poradenských pracovišť. 

 

Poradenské služby školy zaměřit zejména na poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, prevenci školní neúspěšnosti, 

kariérové poradenství, podporu vzdělávání a začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými 

životními podmínkami, podporu vzdělávání žáků nadaných, péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, 

vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností, včasnou intervenci při 

aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházení všem formám rizikového chování, 
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průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů, metodickou podporu učitelům, spolupráci a komunikaci 

mezi školou a zákonnými zástupci, 

Zajistit účinnou kontrolu kvality školního stravování včetně dietního stravování.  

Zaměřit se na dosažení dostatečné efektivity primárně preventivních aktivit školy a minimalizovat tak rizika spojená 

s výskytem rizikového chování žáků. 

 

2. Poznatky a dovednosti 
Zaměřit se na úpravu školního vzdělávacího programu v kontextu s nastavením a prováděním podpůrných opatření 

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně individuálních vzdělávacích plánů žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených 

vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. 

Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na 

vědomosti.  

Zaměřit se na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, a to ve všech oblastech vzdělávání. Průběžně rozvíjet 

znalosti a dovednosti žáků v oblasti přírodních věd a nabízet různé aktivní činnosti se zaměřením na rozvoj 

technických dovedností. 

Zajistit kvalitní nabídku školy v méně obvyklých formách vzdělávání – individuální vzdělávání, plnění povinné 

školní docházky v zahraničí, vzdělávání dětí cizinců a podpora jejich adaptačního procesu. 

Reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při hodnocení žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého 

klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy. 

Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snížit zatěžování žáků a 

jejich rodičů domácí přípravou. 

Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména 

návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve 

třídě. 

Rozšířit kariérové poradenství pro žáky a rodiče s ohledem na reálné možnosti žáků a jejich uplatnění v životě.  

Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u žáků, kteří dlouhodobě 

vykazují vysokou míru neúspěšnosti.  

Vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet si vlastní názor, práci v týmu, individuální odpovědnosti.  

Průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými 

pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje.  

Systematicky spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními při diagnostice vzdělávacích potřeb žáků a 

doporučení podpůrných opatření. Zaměřit se na budování školního poradenského pracoviště. 

3. Oblast sociální, životních hodnot 

Využívat školní řád jako účinný nástroj pro úpravu vzájemných vztahů mezi žáky, jejich rodiči a pedagogy. 

Výrazně diferencovat hodnocení chování žáků. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně 

postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě 

opatření k upevnění kázně a klasifikace chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče. 

Ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, při prevenci záškoláctví. 

Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující omezuje jen na 

odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Sledovat 

jakým způsobem to činí, zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. 

Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy. 

V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace její práce na 

veřejnosti. Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale 
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přispívat k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu, nejlepší, hledat nové formy práce, propagovat svoji činnost 

na veřejnosti. 

Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich nově zkoušené formy 

práce, pro jejich mimo vyučovací aktivity. 

Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení učeben a organizačních forem 

vyučování. 

V oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, policií, orgány sociální 

péče a zřizovatelem. 

Pečlivě pracovat na systému práce s žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.  

II. Pedagogičtí pracovníci 
Vycházet ze zásady, že činnost školy je služba veřejnosti. Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro 

vývoj žáka, který jej bude respektovat jako jednotlivce, osobnost a bude mu přizpůsobovat výchovně vzdělávací 

proces tak, aby v optimální míře byly jeho nejlepší vlastnosti rozvíjeny - lhostejno zda žáků talentovaných či 

zaostávajících. 

Při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědny přiměřeně k věku a stupni vývoje za 

svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich 

důstojnost. 

III. Rodičovská veřejnost 

Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče. 

Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče. 

Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, hovorových hodin, 

konzultacemi s vyučujícími, využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče.  

IV. Oblast řízení 

Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu jak vedoucí pracovníky 

školy, tak pedagogy, vykonávající specializované činnosti – výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor ICT, 

koordinátor EVVO.  

Dlouhodobou koncepci rozvoje školy rozpracovávat do ročních plánů práce školy s dílčími, ročními úkoly, ta pak 

rozpracovávat do dílčích krátkodobých plánů – měsíčních, plánů metodických zařízení. 

Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce, 

partnerského přístupu k žákům, zaměření na základní učivo a respektování individuálních zvláštností žáků. 

Všechna závažná rozhodnutí projednávat předem na pedagogických a provozních poradách, informovat 

prokazatelným způsobem zaměstnance. 

Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů, zaměřit se na 

rozvoj jejich specializovaných činností (výchovné poradenství, kariérové, prevence rizikového chování, 

environmentální výchovu). Podporovat a zaměřovat samostudium pedagogů jako jednu ze součástí jejich vzdělávání.  

Součástí kontrolního systému bude i kontrola způsobu klasifikace ověřováním názorů žáků a rodičů. 

 

V.  Nejdůležitější úkoly ve školním roce vycházejí především z výroční zprávy o činnosti 

školy za školní rok 2021/2022.  
 

1. Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho úpravách, zabývat se strategií jeho rozvoje. 
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2. Pokračovat v celoškolních a předmětových projektech.  

3. Pokračovat v činnosti školního poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, metodik prevence 

rizikového chování s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v prevenci 

rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků. Dále zapojit do této práce i proškolené vedoucí 

DYS náprav. 

4. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší 

míře pobyt venku, relaxační aktivity, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny a školního klubu. 

5. DVPP zaměřit na prevenci rizikového chování a doplnění odborné kvalifikace pedagogů v této oblasti. 

6. Pořádat akce, při kterých se rodiče mohou být přímo účastni na práci školy a školních akcích. Takováto propagace 

se velmi osvědčila a přivedla další žáky.  

7. Zlepšit propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností. Cíleně 

se zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního věku.   

8. Nabídnout dětem možnosti práce v kroužcích, získávat vedoucí i z řad rodičů, činnost školního klubu organizovat 

částečně jako zájmové kroužky. 

9. Pokračovat ve spolupráci s pedagogicko - psychologickou poradnou.  

10. Vytvořit pestrou nabídku volitelných předmětů.  

13. Zaměřit se na výchovu k volbě povolání a environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu.  

14. Zlepšit profilaci školy v oblasti účastí na soutěžích a olympiádách. 

15. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči o talentované žáky, zajistit 

odbornou péči o žáky se specifickými poruchami učení a chování o žáky se zdravotním postižením a sociálním 

znevýhodněním. 

16. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence.  

17. Zaměřit se na prevenci úrazovosti žáků. 

18. Rozšiřovat využívání výpočetní techniky pro žáky i pedagogy, zlepšit informovanost rodičů a veřejnosti 

prostřednictvím internetových stránek školy. 

19. Nadále spolupracovat se zřizovatelem, se školskou radou a žákovskou radou. 

20. Spolupracovat s DD, MŠ a spádovými školami. 

21. Do tematických plánů zapracovat vzdělávací oblasti: výchova k volbě povolání, ochrana člověka za 

mimořádných situací, environmentální výchovu. 

22. Do plánů zařadit písemné a laboratorní práce. 

23. Uskutečňovat vzájemné hospitace a náslechy. 

 

 

VI. Materiálně technické zajištění 
 
Z rozpočtu přednostně uvolňovat prostředky pro modernizaci vybavení těch tříd, kde na vybavování mají vysoký 

podíl třídní učitelé. 

 

12. Plán údržby 

 

Budova I.st. – č.p. 387 

1. Rekonstrukce celé budovy – zpracován projekt.  

 

Budova II.st. – č.p. 440 

 
                                                             

1. nátěr a oprava ( výměna)  dveří - pokračování    

2. rekonstrukce školního hřiště – úkol trvá 
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3. malování  – dle potřeby  - každý rok  

4. cvičná kuchyň – omítky (plíseň, sanitr) 

5. revitalizace parket tělocvična,+další učebna  
 

Školní jídelna 
 

1. malování – každý rok 

 

Vybavení a nákup nového zařízení 

 

Škola: 
1. stupeň – postupná obnova techniky a zařízení 

2. stupeň – doplnit vybavení kabinetů, obnovovat zastaralou techniku, kopírka, dataprojektor, 

počítač Vv, obnova nábytku, 

Správní úsek: obnovovat zastaralou techniku  

 

Jídelna: postupná obnova nádobí, nerezové síto do varného kotle, našetřit investice  

Součástí plánu jsou:  

a) plán VP 

b) plán MPP 

c) plán EVVO 

d) plán ŠD a ŠK 

e) plán DVPP 

f) tematické plány 

g) plány předmětových komisí 

 

 

Ve Velkém Šenově dne: 15. 9. 2022    zpracovala  

        Mgr. Helena Čápová 

        ředitelka školy 

 

 

Všichni pracovníci školy se seznámili s plánem práce školy a s jeho přílohami  

na školní rok 2022 / 2023 

( k nahlédnutí na určených místech ve sborovnách a v řed. školy) 

 

projednáno na pedagogické radě 21. 9. 2022  
Pedagogičtí pracovníci berou na vědomí body zápisu i uvedené úkoly ředitelky školy. 

Podpisy členů ped.rady:         * u podpisů = zajistí podpisy na pracovišti 

 

Mgr.A.Ilková  Mgr. L.Kučerová  

Z. Dušková  *  Mgr. Bydžovský  

Ing. J. Doležal  Mgr. M.Dvořáková  

K.Dušíková  Mgr. Goth  
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Ing. M. Dvořáková  L.Lukášová  

Mgr. Borovka  Z.Turiščev  

J. Zemanová  Mgr. V. Steklý  

    

Mgr. I.Palinkášová  M.Rybářová  

Bc.H.Kittelová  I.Plíšková  

Mgr. Doležalová  M.Vébrová  

Mgr. Kučerová  I.Dušková  

Mgr. Nozarová*  M.Davidová  

Mgr.Z.Ruthová  A.Provazníková  

  Ž.Kastlová  

    

 

                        

Dodatečně  -  datum : 
O. Jirásek   L. Kratochvílová   

M.Hilleová  E.Vacková  

P.Luňáková  H.Kolcová  

l.Michalcová    

R.Dušíková  L.Kubičková  

 

 

 

 

 

 
 


