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Plán práce 

I.Výchova a vzdělávání 

Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti 

za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. U slabších žáků zdravou formou zvyšovat 

sebevědomí, které napomáhá vhodnějšímu zařazení jednotlivce do kolektivu. Budovat školu jako příjemné 

a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí, kde si své prostředí vytváří samo dítě. Zaměřit se na 

základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků a 

zajímavou formou u nich podněcovat touhu po vzdělávání. 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  

 

Výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné 

zdatnosti dětí a žáků, v rámci prevence se zaměřit na prevenci rizikového chování dětí a žáků (užívání 

návykových látek, šikana apod.).  

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 (dle možnosti využívat i jiných prostor obce). Pokračovat v 

úspěšném projektu „Ovoce do škol“ a podpořit tak zdravé stravování žáků.  

Ve spolupráci s odbornými institucemi 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, vycházet vstříc potřebám těchto žáků a zapojit do 

procesu rodiče, prohloubit tak spolupráci ve vztahu učitel – rodič - žák. Výchovný poradce bude evidovat 

všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření. 

Vzdělávání pedagogů v oblasti péče o děti integrované se SVPUCH bude prioritou DVPP, dále se 

pedagogové budou účastnit seminářů v jednotlivých oblastech, které souvisí se zaměřením školy a jejich 

plánem osobního vzdělávání.  Pozornost věnovat hlavně estetičnosti pracovního prostředí žáků a 

vyučujících - třídy ponechávat od 1. do 5. ročníku ve stejných místnostech, při objednávkách nábytku a 

při plánování rozpočtu přidělovat prostředky na vybavení tříd, umožnit zakoupení relaxačních pomůcek, 

které mohou být využity přímo ve vyučování. 

 

2. Poznatky a dovednosti 

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

osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech, hlavně zdůraznit odpovědnost 

za své chování a činy. 

V období od 1. září do 31. prosince 2021 soustředit činnost školy k vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků 

souvisejících s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu pandemie covid – 19.  Primárně formou 

doučování zaměřeného na stěžejní předměty prezenční formou. 

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

nároky na vědomosti. Výuku plánovat tak, aby žák sám měl touhu dozvědět se další souvislosti 

probíraného učiva, sám si vyhledal potřebné informace a dokázal je využít.  
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Pracovat podle klasifikačního řádu školy, ověřit jeho účinnost a dodržování, reagovat na připomínky 

rodičů a potřeby školy. Při klasifikaci žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního 

období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy a odpovědnosti za své výsledky. 

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

zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou, nikoli však odstranění domácích úkolů úplně. Soustavná 

příprava na vyučování posiluje zodpovědnost k učení jako takovému, zároveň si žáci vytváří návyk do 

dalšího života – být připraven a dokázat jednat dle potřeby.  

Podporovat rozvoj vzdělávání v informační gramotnosti a jazykové gramotnosti, vyhodnocovat dosaženou 

úroveň a výsledky vzdělávání.  

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

dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti.  

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. Dále posilovat kolektivní spolupráci, akceptování názorů druhých a 

prezentaci svých potřeb. Vytvářet u žáků empatii vůči ostatním žákům školy, pravidelně diskutovat o 

problémech a nacházet společná řešení, dát prostor pro sebevyjádření.  

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

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

Standardy (JČ, M, AJ pro 5. ročník).  

 

3. Oblast sociální, životních hodnot 

Ze zkušeností z loňského školního roku z pandemie covid- 19, zařadit odborné přednášky pro žáky na 

téma duševní zdraví, zdravý kolektiv a internetové bezpečnosti. 

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

pedagogy. 

Výrazně diferencovat hodnocení a klasifikaci 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 obecního úřadu.  

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, především rozvíjet emoční inteligenci.. 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 přispívat k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu, 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 a k rozvoji emoční inteligence žáků. 

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

orgány sociální péče a zřizovatelem.  
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Pokračovat ve spolupráci s DDM Mikulov v oblasti zájmové činnosti, poskytnout pedagogické 

pracovníky a prostory budovy školy, intenzivně zapojit i rodiče žáků s pedagogickým vzděláním do této 

aktivity. Pořádat výstavy prací a viditelně prezentovat výsledky zájmové činnosti žáků školy.  

 

II. Pedagogičtí pracovníci 

Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, která ho 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 odpovědna přiměřeně k věku a stupni 

vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním 

či tresty jejich důstojnost. 

 

III. Rodičovská veřejnost 

I nadále rozvíjet kvalitní poradenskou činnost pro rodiče (Dyslektická poradna). 

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 nového software Bakaláři, třídních 

schůzek, konzultačních hodin s vyučujícím, využitím odborných služeb školských poradenských zařízení 

pro rodiče.  

 

IV. Oblast řízení 

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

školy – pedagogy, výchovného poradce, metodika prevence. 

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

ta pak rozpracovávat do dílčích krátkodobých plánů – měsíčních. 

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.  

Hodnocení školy provádět v rámci autoevaluace, s využitím dotazníkových průzkumů mezi rodiči i žáky, 

využívat externí možnosti – dle finanční situace. Zaměřit se na vytvoření školního systému vlastního 

hodnocení školy, na podporu řízení a rozvoje vlastního hodnocení. Součástí kontrolního systému bude  i 

kontrola způsobu klasifikace ověřováním názorů žáků a rodičů. 

Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů, 

zaměřit se na rozvoj jejich specializovaných činností. Podporovat a zaměřovat samostudium pedagogů 

jako jednu ze součástí jejich vzdělávání.  

Součástí kontrolního systému bude  i kontrola způsobu klasifikace ověřováním názorů žáků a rodičů. 
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V. Nejdůležitější úkoly ve školním roce vycházejí především z výroční zprávy o 

činnosti školy za školní rok 2021 / 2022 

 

1. Z důvodu probíhající pandemie Covid-19 seznámit vyučující, žáky i rodiče s online výukou 

pomocí prostředí Microsoft Teams nebo jiného vhodného prostředí, které určí vedení školy. 

2. Seznámit žáky a rodiče s novým softwarem Bakaláři ( elektronická žákovská knížka, elektronická 

komunikace a omlouvání absence přes Komens, plán akcí). 

3. Pokračovat v práci na školním vzdělávacím  programu školy, jeho úpravách, zabývat se strategií 

jeho rozvoje, především u žáků se SVP; zavádět ŠVP do systému INSPIS ČŠI – postupně. 

4. Pokračovat v činnosti školního poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce a školní 

metodik sociálně patologických jevů, s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i 

pedagogům školy. Dále zapojit do této práce i ostatní pedagogy či odborné pracovníky ve 

speciálních zařízeních (logopedie, foniatrie apod.). 

5. Sdružit vyučující s tímto cílem a ostatní zájemce. Poskytovat odbornou a metodickou pomoc 

pedagogům prostřednictvím práce v oblasti školního metodika prevence, zaměřením DVPP na tuto 

oblast a vybavováním odborné knihovny. Uskutečňovat pravidelná jednání na škole, na výjezdních 

akcích a inspirujících akcí, umožnit účast na těchto akcích  všem zájemcům.  

6. 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, školy v přírodě, využít k tomu i náplň 

činnosti školní družiny. 

7. Pořádat akce, při kterých  rodiče mohou být přímo účastni na práci školy a školních akcích. 

Takováto propagace se velmi osvědčila a  přivedla další žáky.  

8. DVPP zaměřit na oblast sociálně osobnostní pedagogiky, získávání praktických psychologických 

dovedností v oblasti mezilidské komunikace, zvládání krizových situací, asertivní chování, 

adekvátní způsoby jednání s žáky ve věku povinné školní docházky, zvláště s přihlédnutím žáků 

na 1. stupni ZŠ. Seznamovat se s dalšími nabídkami seminářů Tvořivé školy a dle možností kurzy 

navštívit, aktivity přenést do výuky. 

9. Poskytnout podmínky pro studium pedagogů v oblasti integrace – dle potřeby integrovaného žáka 

a spolupráce se specializovaným pracovištěm, vytváření podmínek pro studium. Zintenzívnit  

propagaci práce školy v tisku, v místních  novinách a dalších médiích, mezi rodičovskou 

veřejností, zlepšit dostupnost školních stránek. Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí mladšího 

školního věku.   

10. Pokračovat ve spolupráci s DDM Mikulov v oblasti zájmové činnosti. 

11. Usilovat o zlepšení spolupráce s některou pedagogicko psychologickou poradnou, aby bylo možno 

využít vysoké odbornosti našich vyučujících pro práci se SVPUCH a získávat další žáky. 

12. V kritériích  pro udělování nadtarifních složek platu  zohlednit především podíl zaměstnanců na 

plnění výše uvedených bodů plánu práce školy. 

13. Zaměřit se na environmentální výchovu a  výchovu ke zdravému životnímu stylu.  

14. Zlepšit profilaci školy v oblasti  zájmových aktivit žáků.  

15. Soustavně usilovat o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků, k tomu využívat 

efektivní formy práce a vyučovací metody, alternativní vzdělávací systémy a způsoby práce, 

pozitivní motivaci. 

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

18. Zaměřit se na prevenci úrazovosti žáků. 

19. Začlenit do výuky prvky pro rozvoj emoční inteligence, etické výchovy a rozvoj psychomotoriky 

žáků. 

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

veřejnosti prostřednictvím  softwaru Bakaláři a internetových stránek školy. 

21. Připravit podklady pro případnou distanční výuku – pc zázemí, vybavenost školy a pedagogů, 

podporovat zákonné zástupce při výuce svých dětí.  

22. Realizovat dle možností v případě distanční výuky konzultační hodiny, soustředit se na slabší žáky 

a žáky, kteří potřebují více podpory při tomto způsobu výuky.  

23. Zaměřit se při distanční výuce na různé metody a formy výuky, aby žáci mohli využívat všech 

dostupných technologií.  

 

VI. Materiálně technické zajištění 

Z rozpočtu školy poskytovaném zřizovatelem přednostně uvolňovat prostředky pro modernizaci vybavení 

těch tříd, kde na vybavování mají vysoký podíl třídní učitelé. Postupné zakoupení projektorů a 

interaktivních tabulí do každé třídy školy.  

Zajistit potřebné finanční prostředky na zařízení venkovního přístřešku a na zakoupení truhlíků pro 

pěstitelské práce. 

Zrealizovat projekt laviček před budovu školy. 

Obnovit vybavení jednotlivých kabinetů učebními pomůckami, které přispějí k rozmanitosti výuky. 

Zajistit potřebné technické zázemí pro potřeby distanční výuky. 

Kritéria pro udělování osobních příplatků a mimořádných odměn jsou rozpracovány v příloze 

platového předpisu a obsahují mimo jiné: 

- plnění uvedených úkolů plánu práce školy, 

- propagace práce školy na veřejnosti - zapojení žáků do soutěží, články v  místních novinách a 

tisku, propagační materiály o práci školy, akce pro rodiče, 

- zlepšení estetické úrovně tříd, chodeb a ostatních prostor školy, 

- mimoškolní činnost s žáky, 

- získání příspěvků od rodičů, sponzorů, podnikatelů apod., 

- schopnost zaměstnanců ztotožnit se s úsilím školy a svých kolegů. 

Udělení odměn a osobních příplatků je podmíněno plněním základních povinností stanovených v 

pracovním řádu a vnitřním řádu školy. 

 

VII. Plán schůzí 

Metodická sdružení, předmětové komise: přípravný týden, leden, červen 

Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy:  

Schůzovní den je čtvrtek. Pro práci na školním vzdělávacím programu bude vyčleněn vždy první čtvrtek 

v měsíci odpoledne, od 14 hodin.  

Provozní doba školy je denně od 6.40 do 15.40 hodin. 
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Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno) na 

přípravný týden, závěr školního roku, rovněž na dobu schůzí a porad.   

Pedagogické rady  

15. listopadu 2021 

19. ledna  2022 

21. dubna 2022 

22. června 2022 

Třídní schůzky  

15. listopadu 2021 

21. dubna 2022 

Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek nebo 

na formulář k tomuto účelu vytvořenému a zákonný zástupce svým podpisem v ŽK stvrdí převzetí.  

 

Konzultační dny: 

Vždy po dohodě s jednotlivým vyučujícím. 

Mgr. Veronika Šmatlavová  - Pondělí  

Mgr. Magda Černáková   -    Pondělí  

Mgr. Dana Tomaštíková  - Úterý  

Mgr. Olga Harajová  - Úterý  

Mgr. Karel Frantel  -  Pátek  

Mgr. Zdenka Pecová - Úterý  

 

VIII. Organizace školního roku  
 

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních 

školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.  

Podzimní prázdniny: středa 27. 10. 2021 a čtvrtek 29. 10. 2021 

Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. 12. 2021 až neděle 2. 1. 2022 

Pololetní prázdniny: pátek 4. 2. 2022 ( vysvědčení v pondělí 31. 1. 2022) 

Jarní prázdniny: pondělí 7. 3. 2022 až neděle 13. 3. 2022 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. 4. 2022 

Hlavní prázdniny: pátek 1.7.2022 až středa 31. 8. 2022 ( vysvědčení ve čtvrtek 30. 6. 2022) 

Zápis do první třídy   

28. dubna 2022 od 14.00 hodin 

Den otevřených dveří:  

28. dubna 2022 od 8.00 do 12.00 hodin 
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IX. Časový plán vyučovacích hodin: 

Provoz Školní družiny 

6.40 – 7.40  11.40 – 15.40 

Časový plán zvonění na jednotlivé vyučovací hodiny 

1. hod.  8.00 -    8.45  

2. hod.  8.55 -    9.40  

3. hod.  10.00 - 10.45  

4. hod.  10.55 - 11.40  

5. hod.  11.50 - 12.35 

6. hod.  13.30 – 14.15 

 

X. Organizační schéma řízení školy, kompetence 

 

ŘEDITELKA                       

                                

Učitelé 1. st. 

 

 Vychovatelky 

ŠD 

 

 

 Školnice,  

uklízečka 

 

 

 Topič 

 

 

  

 

  
 

                                

Ředitelka  Učitelé 1.st. 

Vychovatelka 

ŠD 

 Školnice, ukl.  Topič      

Zastupování  Porady  Porady  Revize kotlů  
 

Diferenční 

platy 

 Dokumentace  Evidence 

čistících 

prostř. 

 Nastavení teploty 

v budově 

 
 

Odměny, 

osobní 

příplatky 

 Prověrky 

(pouze učitelka) 

 Evidence 

závad, 

zajištění oprav 

   
 

Porady  ŠVP  Odemykání a 

uzamykání 

budovy 

   
 

Pedagogický  

proces 

 Hospitace      
 

Kontrolní a 

hospitační 

činnost 

 Inventarizace      
 

Smlouvy, 

dohody 

Administrativa 

 Evidence 

majetku 
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Rozpočet, 

účetnictví 

       
 

Mzdy        
 

 

Funkce, dlouhodobé úkoly 

 

Jméno, příjmení 

 

úkol - např.  

Mgr. Dana Tomaštíková, Mgr. Karel Frantel Přijímací řízení na střední školy  

Mgr. Magda Černáková DVPP, Bakaláří, Microsoft Teams 

Třídní učitelé Logopedická sledování žáků 

Třídní učitelé  Výzdoba školy – Vánoce, Velikonoce,… 

Třídní učitelé Výtvarné soutěže, Literární soutěže 

Mgr. Olga Harajová Prevence – zajištění besed s policií, hasiči apod. 

Mgr. Magda Černáková Správce sítě PC učebny 

Mgr. Magda Černáková Koordinátor ŠVP  

Mgr. Dana Tomaštíková Klub mladých čtenářů 

Mgr. Zdenka Pecová, Mgr. Veronika Šmatlavová Zdravý životní styl 

Mgr.Dana Tomaštíková, Mgr. Olga Harajová Cizí jazyky 

Mgr. Dana Tomaštíková Výchovná poradkyně 

Mgr. Dana Tomaštíková Dyslektická poradna 

Mgr. Olga Harajová Metodik prevence sociálně patologických jevů 

Mgr. Veronika Šmatlavová Zdravotník, kontrola lékárniček 

Mgr. Magda Černáková Spolupráce s DDM Mikulov v oblasti záj.činnosti 

Třídní učitelé Pravidelné příspěvky do Novosedelských listů 

Mgr. Olga Harajová  Divadelní a filmová představení  

Mgr. Karel Frantel  Akce výtvarného charakteru 

Ivana Černošová Novinky v aktivitách ŠD, semináře vychovatelek 

Ivana Černošová, Marie Labajová Semináře pro AP, sledování metodiky AP 

Mgr. Dana Tomaštíková Integrace žáků do běžných tříd 

 

 

XI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, plán osobního rozvoje 
 

ředitelka školy 

Mgr. Magda Černáková 

Studium učitelství pro 1.stupeň základních škol 

vzdělávání vedoucích pracovníků,  

právní poradna 

účast na seminářích dle aktuální nabídky 

výchovný poradce a zástup za MŠP 

Mgr. Dana Tomaštíková 

účast na setkáních ved. dysl. poraden a kroužků 

sledování problematiky IVP 

Dyslektická poradna 

Semináře výuky AJ 

Mgr. Veronika Šmatlavová 

 

Semináře z oblasti TV, první pomoc - zdravotník 

Ekologie 

Zdravá výživa 

Mgr. Karel Frantel 

Výtvarná propagace školy 

Zviditelnit práce žáků školy, 

Účastnit se výtvarných soutěží 

Spolupráce s krajskou sekcí ZUŠ 

Marie Labajová Sledování nabídky seminářů pro vychovatelky ŠD  

Ivana Černošová Školní družiny – aktuální semináře dle nabídky  

AP – aktuální semináře dle nabídky 

Mgr. Olga Harajová Metodik prevence – semináře, setkání 

Semináře výuky AJ 

Mgr. Zdenka Pecová Činnostní učení – Tvořivá škola 

Diferencovaná třída - semináře 
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DVPP bude v dalším období zaměřeno na 

-    studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ   

- osobnostní a sociální výchovu  

- rozvoj emoční inteligence dětí  

- vzdělávání v oboru žáci s SVP 

- nové trendy speciální pedagogiky, nápravy poruch učení, problémový žák 

- integrace žáků v běžné třídě 

- digitální technologie 

 

Propagace práce školy 
 

Příspěvky do místních novin a na webové stránky školy. 

 
Jméno místní noviny školní noviny (net) termín 

Třídní učitelé Nabídka školy, kroužky Informace o škole průběžně  

Třídní učitelé Výlety, exkurze Aktuální akce školy Dle plánu  

Mgr. Černáková Projekty Zprávy tříd Dle uč.plánu 

Mgr. Šmatlavová Zdravý životní styl Hodnocení etap,  průběžně 

Třídní učitelé Tradiční akce školy Ples, Jarmark, apod. průběžně 

Mgr. Černáková Zápis do první třídy Informace k zápisu Dle plánu 

Ivana Černošová nabídka školní družiny Činnost školní družiny Dle uč.plánu 

Mgr. Tomaštíková KMČ Průběžné nabídky 2x do roka 

Mgr.Harajová Divadelní představení Hodnocení, účast průběžně 

Třídní učitelé Výstava výtv.prací žáků Pozvánky, dílny průběžně 

 

Výuka cizích jazyků 

Anglický jazyk 

      

Třída  Počet žáků vyučující 

3. třída 16 Mgr. Karel Frantel 

4. třída 18 Mgr. Olga Harajová 

5. třída 17 Mgr. Dana Tomaštíková 

 

Předmětové komise, metodická sdružení 

Na škole nepůsobí žádná předmětová komise ani metodické sdružení. Vše potřebné obstarávají jednotliví 

vyučující dle potřeby a domluvy. 

 

XII. Hlavní úkoly pro rok  2021 / 2022 

 

1. Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit 

návaznost při objednávkách učebnic. 
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2. Kontrola  požadované úrovně učebnic - zda odpovídají seznamu schválených učebnic,  ŠVP a 

požadovaným Standardům pro 5. ročník.. 

3. Příprava žáků k možnému testování v oblasti ČJ, AJ, M a všeobecné znalosti – ovládání pc, čtení 

s porozuměním a samostatná práce. 

4. Vybavit potřebnou technologií k distanční výuce. 

5. Vypracovat plán postupu při distanční výuce – nejen on-line vyučovací hodiny, podporovat 

konzultační hodiny, kdy pracuje pedagog se žákem a názorně vysvětlí požadované učivo. 

6. Vypracování plánu exkurzí, vycházek ne celý rok dopředu, aby bylo využito příznivé polohy školy 

v přírodním prostředí a aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným 

vedením školy. Úkol bude realizován vždy při poradě 1x za měsíc dle aktuální nabídky a stavu 

počasí. 

7. Zajištění účasti pedagogů na DVPP, s prioritou vzdělávání osobního rozvoje dítěte (pěstování 

zdravého sebevědomí) a s tím související vedení žáků k samostatnosti, zdravému sebehodnocení a 

upevnit logické myšlení ve výuce i v osobním životě, rozvoj emoční inteligence.  

8. Práce na tematických plánech v rámci ŠVP. Začlenění okruhů odpovídajících Standardům. 

9. Užívat vytvořené pracovní listy v projektu EU s názvem „Tvořivostí k poznání“ při výuce a 

popřípadě rozšířit jejich databázi. Využívat nově vytvořenou Databázi výstupů – všech pracovních 

listů v rámci tzv. šablon. 

10. Pokračovat ve spolupráci s DDM Mikulov, prezentovat činnost zájmových kroužků na akcích 

pořádaných školou.  

11. Spolupracovat se zřizovatelem při půdní vestavbě – samostatní ředitelna a oddělení školní družiny. 

12. Učitelé  stejných, nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti 

metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, 

vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. 

13. Pokračovat ve spolupráci na projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. 

14. Věnovat pozornost chování žáků v kolektivu, včas eliminovat nežádoucí projevy chování. 

 

Úkoly pedagogického sboru: 

 

- Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách. 

- Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků. 

- Koordinují tématické a časové plány učiva povinných předmětů, z hlediska uplatňování 

mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti environmentální výchovy, ochrany člověka za 

mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů, rozvíjí emoční 

inteligenci během vyučovacího procesu. 

- Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření. 

- Sledují nové poznatky vyučovacích oborů potřebných pro práci pedagoga na 1. stupni ZŠ a předmětů, 

zavádějí je do výuky. 

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

- Plánují DVPP, které podporuje dlouhodobý záměr školy. 

- Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací řízení do základního vzdělávání a na víceleté 

gymnázium, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků, zkoušek. 
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- Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. 

- Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené. 

- 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.  

XIII. Učební plán „Veselá škola – Tvořivostí k poznání“ 

Výuka v 1. –  5. ročníku 

Vzdělávací Vzdělávací 
Vyučovací 
předmět ročník celkem z toho 

oblast obor   1. 2. 3. 4. 5. předměty DČD 

                    

Jazyk a jazyková Český jazyk Český jazyk 7+1 7+2 7+2 7 7 40 5 

komunikace a literatura  (35)                 

  Cizí jazyk (9) Anglický jazyk - - 3 3 3 9 0 

Matematika Matematika                 

a její aplikace a její aplikace (20) Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 25 5 

Informační a Informační a                  

komunikační komunikační Informatika - - - 0+1 1 2 1 

technologie  technologie (1)                 

Člověk a jeho Člověk a jeho Prvouka 2 2+1 2 - -   1 

svět svět  (12) Přírodověda - - - 2 1+1 15 1 

    Vlastivěda - - - 2 1+1   1 

Umění a Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 1     

kultura  Výtvarná výchova Výtvarná výchova  1 1 2 1 2 12 0 

Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 1 

Člověk a svět Člověk a svět Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5 0 

práce práce                 

                   

Celková povinná časová dotace   20 22 25 25 26 118 14 

 

Počty žáků 2021/2022 

 

třída celkem 

1.   9 

2. 16 

3. 16 

4. 18 

5. 17 

 76 

 

 

XIV. Plán akcí na školní rok 2021 / 2022 

Září  
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• Branný den 10. 9. 2021  

• Vycházky po okolí  

• Není mi to jedno, přiložím ruce k dílu 

• Návštěva místní knihovny 

Říjen 

•  Zeleninový a ovocný den 

• Vycházky po okolí 

• Den duchů 

Listopad 

• Třídní schůzky 

• Zahájení výuky plavání  

• Využití různých nabídek ke vzdělávacím programům 

• Návštěva Mikulova – akce pro školy dle nabídky 

Prosinec 

• Mikuláš a Čert 

• Vánoční jarmark 

• Posezení u stromečku 

• Výstava Betlémů 

Leden 

• Předškoláci ve škole – 1x za měsíc 

• Barevný den s vysvědčením 

Únor 

• Divadelní nebo filmové představení dle nabídky 

• Projektový den 

Březen 

• jarní prázdniny 

• Návštěva knihovny 

• Den učitelů – obrácená výuka 

• Velikonoční dílničky 

Duben 

• Třídní schůzky 

• Den otevřených dveří 

• Zápis nových žáků pro školní rok 2020/2021 

• Dopravní výchova 

• Den Země 
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Květen 

• Jarmark 

• Jednodenní exkurze po okolí – dle aktuálních nabídek 

• Vševěd 

Červen 

• Exkurze tříd po okolí 

• Beseda s myslivci 

• Nocování ve škole 

• Vernisáž 

• Pasování na čtenáře 

 

XV. Zájmová činnost 

Ve spolupráci s DDM Mikulov budou realizovány následující kroužky: 

             - podle aktuální situace     

 

VI. Školní družina 

 
 

Provoz ŠD pondělí - pátek 6.40 - 15.40 

Obsazení oddělení  

Oddělení vychovatelka umístění třída žáků 

1. oddělení Ivana Černošová ZŠ Novosedly 1. – 5.  

2. oddělení 

Ranní družina 

Marie Labajová 

Marie Labajová 

Ivana Černošová 

ZŠ Novosedly  

ZŠ Novosedly 

ZŠ Novosedly 

1. – 5. 

1. - 5.  

1. - 5. 

 

Režim 

1. Činnost ŠD vychází z ŠVP ŠD a  řídí  se organizační směrnicí školy – Vnitřním řádem  základní 

školy. 

2. Akce mimo pravidelný program hlásí  vychovatelka vedení školy. 

3. Míra přímé výchovné práce činí u vychovatelky  28  hodin týdně  

Denní rozvrh 

 

  6.40 - 7.40 výchovná činnost rekreační a tělovýchovná  

11.40 - 13.30 hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost 

13.30 - 15.00 vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost 

15.00 - 15.40 příprava do vyučování  (individuálně, i dle zájmu rodičů), postupný odchod dětí domů. 

 

Celoroční plán školní družiny na rok 2021 / 2022       viz. Příloha č.1 

 

viz. Příloha č. 1 
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Cílem výchovné práce je to, aby se mladý člověk dokázal zapojit do společnosti, osvojil si normy, 

hodnoty, naučil se nezbytným dovednostem a znalostem. Je nutné pojímat výchovu i jako formu primární 

prevence sociálně patologických jevů ohrožujících děti a proto se snažíme je vybavit vědomostmi a postoji 

pomáhajícími odolávat nástrahám. Klademe důraz na utváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním 

vlivům, která bude znát svou cenu. 

 

Klíčové kompetence 

 

I. Kompetence k učení – učí se s chutí, započatou práci dokončí, klade si otázky a hledá na ně odpovědi, 

získané vědomosti dává do souvislostí, všímá si souvislostí mezi jevy, samostatně pozoruje a 

experimentuje, zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a dalším učení, ví kde získat a vyhledat 

potřebné informace. 

 

II. Kompetence k řešení problémů- všímá si dění okolo, situace a problémy 

se snaží pochopit, promýšlí a plánuje řešení problémů, chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, 

rozlišuje správná a chybná řešení, spontánně přichází na nová řešení, využívá logické myšlení, 

matematické postupy, započaté činnosti dokončuje. 

 

III. Kompetence komunikativní – žák ovládá řeč i mimoslovní komunikaci, myšlenky, sdělení, otázky 

i odpovědi vyjadřuje vhodně formulovanými větami, umí vyjádřit svůj názor, komunikuje bez ostychu, 

zapojuje se do diskuse, naslouchá druhým, umí se vyjádřit i písemně, využívá informační a komunikační 

prostředky, komunikuje kultivovaně. 

 

IV. Kompetence sociální a interpersonální – samostatně rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, 

že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, 

nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit – příjme 

kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi, umí být solidární, ovládá a řídí své 

jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeúcty a sebeuspokojení. 

 

V. Kompetence činností a občanské – učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika 

svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová 

se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí, dbá na zdraví své i druhých. 

 

VI. Kompetence k trávení volného času – orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, 

umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy 

a koníčky v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže rozlišit a odmítnout 

nevhodnou nabídku na využití volného času. 

Obsahy a formy činností ve školní družině 

Školní družina organizuje pravidelnou činnost oddělení, pořádá nebo spolupořádá příležitostné akce a 

v průběhu dne nabízí spontánní aktivity. Umožňuje žákům i odpočinek a přípravu na vyučování. Dobu, 

kterou žáci pobývají ve školní družině, mohou využít k rozvíjení svých zájmů. 

 

Pravidelná činnost – je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity 

zájmového vzdělávání. 
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• odpočinková, rekreační – poslechové činnosti, individuální hry, relaxace, stolní hry, hry s 

hračkami, konstrukční hry, lehké tělovýchovné aktivity, hry na dětském hřišti, školním dvoře 

• příprava na vyučování – dle zájmu a potřeby (besedy, didaktické hry, kvizy, osmisměrky, 

sudoku, stolní hry) 

• rukodělná činnost – práce s přírodními materiály, papírem, textilem, vlnou atd., využití různých 

pracovních činností, vytváření dekorací k daným tématům, výzdoba školy, školní družin 

• výtvarná činnost – tématické kresby, malby dané měsíčním plánem – využití různých výtvarných 

technik, práce s různými materiály, kreslení prsty, zátiší, zapouštění a míchání barev, koláže, 

tisk…… 

• tělovýchovné a pohybové aktivity – kolektivní hry a soutěže, průpravná cvičení, tělovýchovné 

chvilky, posilování tělesné zdatnosti, zásady fair-play, zásady bezpečnosti a hygieny při 

sportovních aktivitách, hry na čerstvém vzduchu, soutěživé hry, pohybové hry…………... 

• hudební a taneční činnost – opakování známých písniček, hry s písničkami – rytmus, dynamika, 

využití jednoduchých hudebních nástrojů (Orffovy nástroje), vyrábění jednoduchých nástrojů, 

pěvecká soutěž, taneční hry a soutěže, dramatizace písničky……………. 

• literárně-dramatická činnost – dramatizace pohádky, loutkové divadlo, recitační soutěž, práce s 

dětskou knihou, četba na pokračování, výstavka knih, ilustrace knihy, kvízy 

• přírodovědná – pozorování přírody, soutěže, kvízy, besedy, sbírání přírodnin, výstavky, rozvoj 

zájmu o přírodu, péče o zeleň, živá a neživá příroda, ekologie 

• esteticko-výchovná – je součástí všech ostatních činností, využívá metod a prvků výtvarné, 

hudební, literární a dramatické výchovy, probouzí zájem o četbu, poslech, 

• dramatizaci, učí ohleduplnému chování, toleranci odlišností (věkových, pohlavních, rasových atd.)  

• sebeobslužná činnost – zásady stolování, zásady osobní hygieny, péče o vlastní věci, pořádek v 

osobních věcech, zásady první pomoci, prevence proti úrazům, upevňování dopravních znalostí 

 

Příležitostné akce – nejsou zahrnuty do týdenní skladby činností, je to vzdělávací, zájmová a rekreační 

činnost organizovaná nepravidelně podle potřeb dětí a možností ŠD (akce a projekty). 

 

Spontánní aktivity – zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, 

spontánní hry v rámci ranní nebo koncové družiny, kdy jsou oddělení slučována. Je důležité správně 

podněcovat vlastní aktivitu žáků. Řízené a činnosti na sebe přirozeně navazují. Zajišťujeme vždy 

bezpečnost žáků. 

 

Odpočinkové činnosti – klidové činnosti, aktivní odpočinek (rekreační činnosti). 

Hry, tělovýchovné aktivity, vycházky atd. 

 

Příprava na vyučování - didaktické hry, soutěže, tematické vycházky atd. 

Upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získávají v školním vyučování. 

Po dohodě s rodiči si můžou žáci starších ročníků vypracovat domácí úkoly (samostatná činnost). 

 

Provoz školní družiny 
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Ranní provoz 6.40 – 7.40 hodin Ranní provoz školní družiny 

zajišťuje jedno oddělení. 

Odpolední provoz 11.40 - 15.00 hodin 

15.00 - 15.40 hodin 

Dvě oddělení školní družiny 

Oddělení sloučena v jedno. 

 

- v době ranního provozu školní družiny převládají odpočinkové činnosti, klidové hry, stolní hry, činnost 

podle individuálního zájmu žáka 

 

Odpolední provoz školní družiny 

Čas Druh činnosti 

11.40 – 12.40 (1. a 2. ročník) 

12.35 - 13.35 ( 3. - 5. ročník)  

Oběd – dochází k prolínání jednotlivých odděl. 

12.40 – 13.40  

13.30- 14.00  

Odpočinková činnost, volná činnost, rekreační 

činnost, pobyt venku, besedy, vyprávění 

13.40 – 15.00 

14.00 - 15.00  

Činnost podle školního vzdělávacího programu 

školní družiny a tématického plánu 

 

15.00 – 15.40  

Odpočinková činnost, volná činnost, postupný 

odchod žáků domů, uspořádání herního prostoru 

školní družiny 

 

- oddělení školní družiny je možno spojit, jedná se o ranní provoz a odpolední provoz od 15.00 do 

15.40 hodin, spojování je možné realizovat, ale zase jen za dodržení podmínky, že není překročen 

povolený počet dětí v oddělení a povolí-li to aktuální situace pandemie Covid-19.. 
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XVII. Závěr 

 

     I nadále  zaměříme svou pozornost na chování žáků – jak kolektivu, tak jednotlivců.  

Věnujeme více času problematice rizikovému chování – jak ho rozpoznat, jak se zachovat apod., dále 

problematice rizika internetu. 

Máme záměr působit na žáky tak, aby nebylo třeba zveřejnění běžných úkolů, ale aby se sami podíleli na 

osobním rozvoji a tím zkvalitnili kolektivní soužití. 

Vybavíme učebny projektory a interaktivními tabulemi. 

Obnovíme část mimočítankové četby a dle nabídek doplníme pomůcky do výuky pro žáky. 

Distanční výuka ukázala slabiny jak ve vybavení školy digitální technologií, tak i vybavení v rodinách. 

Také se projevila zodpovědnost zákonných zástupců a žáků vůči vzdělávání. Doposud byl velký díl kladen 

na pedagoga, ale v současné situaci při omezení výuky, je nutné si uvědomit, že právě žák a jeho zákonný 

zástupce především, dbají o své povinnosti. S tím souvisí další zodpovědnost obou stran ve smyslu 

vysílání svěřených dětí na akce školy v naprostém zdraví, aby se předešlo infekčním komplikacím.  

     Rádi bychom rozšířili spolupráci s PPP Břeclav v oblasti diagnostiky žáků a pomoc při práci se žáky 

s SVP. Zapojit v této oblasti co nejvíce rodiče – důsledná příprava na vyučování pomůže žákům zkvalitnit 

jejich výuku. Zároveň zpřístupnit rodičům náhled do činnosti Dyslektického kroužku a umožnit jim větší 

informovanost v oblasti logopedie.  

     Tradičně chceme pokračovat ve spolupráci s DDM Mikulov v zájmové činnosti a následně pak zlepšit 

propagaci vystoupení jednotlivých kroužků na veřejnosti.  

     Pokračujeme ve spolupráci s firmou Bovys na  projektu Ovoce a zelenina  do škol; Mléko do škol a 

umožníme tak žákům pravidelný přísun zdravé stravy. 

     I nadále chceme zútulnit okolí školy žákovskými pracemi pod vedením pana učitele Mgr. Karla 

Frantela. Žáci budou vedeni tímto k estetickému cítění a budou si více vážit hodnot, které vytvořili.  

 

Plán práce projednán na pedagogické radě dne: 26. 8. 2021  

Plán práce projednán na školské radě dne:  9. 9. 2021 

   

         Mgr. Magda Černáková 

                ředitelka školy 
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