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1. Plán pedagogických rad
1. čtvrtletí
1. pololetí
3. čtvrtletí
2. pololetí

19. 11. 2018
24. 01. 2019
15. 04. 2019
20. 06. 2019

2. Plán provozních porad
- provozní porady se konají zpravidla v pondělí, jsou svolávány většinou jednou měsíčně, popř.
dle aktuální potřeby, přesný termín bude vždy oznámen v provozních směrnicích
ŠD, ŠK – mají provozní porady dle potřeby pod vedením vedoucí vychovatelky (sledují zápisy
z PR a provozních porad)
AP – mají provozní poradu zpravidla v pondělí pod vedením ŠSP
3. Plán třídních schůzek
konzultační hodiny
září 2018
leden 2019
duben 2019

čtvrtek 15.00–16.00 hodin
TS 1.9. ročník
TS 9. ročník - rodiče vycházejících žáků
TS 1.–9. ročník

Je v pravomoci třídního učitele svolat dle potřeby konzultaci nebo tř. schůzku mimo tyto
termíny.

4. Zápis žáků do 1. tříd
1. 4. 2019
11. 4. 2019

termín pro dodatečný zápis

5. Akce pro veřejnost

-

prosinec 2018
Den otevřených dveří - Advent ve škole
březen 2019
Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků
únor 2019
„Předávání klíčů“ (akce pro 5. ročník)
besedy pro veřejnost s tématem cestování (6x za školní rok) – Mgr. Müllerová +
přednášející

6. Organizace školního roku
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. Vánoční prázdniny
budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
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Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův
Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019.
Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2019 do pátku 30. srpna 2019. Období školního
vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

18. 2.–24. 2. 2019

Státní svátky
1. leden
8. květen
5. červenec
6. červenec
28. září
28. říjen
17. listopad

Den obnovy samostatného českého státu
Den vítězství
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení Mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky
1. leden
Nový rok
19. duben
Velký pátek
22. duben
Velikonoční pondělí
1. květen
Svátek práce
24. prosinec Štědrý den
25. prosinec 1. svátek vánoční
26. prosinec 2. svátek vánoční
Organizační zabezpečení školy:
Vedení:

Mgr. Sochorová Renata
Mgr. Krebsová Gabriela
Mgr. Líbalová Lenka

I. stupeň
I. A
I. B
I. C
II. A
II. B
II. C
III. A
III. B
III. C
IV. A
IV. B
V. A
V. B

Mgr. Laštůvková Pavlína
Bc. Syrochmanová Hana
Mgr. Jirků Romana
Mgr. Kadrlová Línková Veronika
Mgr. Bredlová Eva
Jandová Hana
Mgr. Ganišinová Ivana
Mgr. Eichlerová Jana
Mgr. Vomelová Jana
Mgr. Schneiderová Jana
Mgr. Kotuličová Radka
Mgr. Zahejská Kateřina
Mgr. Halamková Doris

II. stupeň
VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII. A

Mgr. Müllerová Alena
Mgr. Eliška Chadimová
Mgr. Gallová Petra
Mgr. Steklá Lenka
Mgr. Vyšohlíd Martin
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VIII. B
Mgr. Tejnorová Kateřina
IX. A
Mgr. Matějka Radek
IX. B
Mgr. Rostová Jaroslava
Přípravná třída: Bc. Kvapilová Jana
Bez třídnictví: Hladíková Eliška
Mgr. Hroch Karel
Mgr. Krákora Tomáš
Karban Martin, DiS.
Mgr. Petroušková Martina
Dipl.Kff. Rejzková Jana
Mgr. Švarcová Alena

Asistentky:

Bolíková Lucie
Boháčková Veronika
Hladíková Eliška
Hladíková Renata
Hrádková Kateřina
Hrkotová Eva
Kešnerová Helena
Koukolová Iva
Mgr. Krhounová Jana
Luftová Vladislava
Bc. Neckář Roman
Pavlová Renata
Poláčková Marcela
Siváková Sabina
Zadinová Kristýna

ŠD:
vedoucí vychovatelka: Šimonková Martina
vychovatelé:
Bolíková Lucie
Charouzková Renata
Rozvoral Tomáš DiS.
ŠK:

Bc. Neckář Roman
Zadinová Kristýna

Výchovní poradci:

Mgr. Sochorová Renata
Mgr. Líbalová Lenka

Školní metodik prevence:

Bc. Syrochmanová Hana – 1. stupeň
Mgr. Tejnorová Kateřina – 2. stupeň

Školní speciální pedagog:

Mgr. Viktorinová Iveta

Enviromentální výchova:

Mgr. Steklá Lenka

Správce ICT:

Ing. Petráš Petr

Koordinátoři ŠVP:

Mgr. Líbalová Lenka, Mgr. Krebsová Gabriela
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Administrativní úsek:

Vyšohlídová Hana
Luftová Vladislava

Správní úsek:

Hertl Zdeněk  vedoucí školník
Skopal Pavel
Miková Tetjana, Felcmanová Marta, Platilová Pavlína,
Šteflová Denisa, Zelenková Hana

Školní jídelna:

Prajsová Věra  vedoucí školní jídelny
Hlávková Renata, Navrátilová Lucie, Štibingerová Eva

7. Branné cvičení a školní výlety:
BC se uskuteční na obou stupních v druhé polovině měsíce června formou projektového dne.
Přesný termín bude upřesněn v měsíčním plánu. Úkoly pro BC ve školním roce 2018/2019 jsou
součástí učebních plánů obou stupňů.
Školní výlety se uskuteční (v termínech nahlášených třídními učiteli) do 19. 6. 2019.

8. Předmětové komise a metodické orgány, oblast výchovy a vzdělávání
1. stupeň:

1. 3. roč.
4. 5. roč.

ŠD

Mgr. Jirků
Mgr. Zahejská
M. Šimonková

2. stupeň:

Aj
Nj
ČJ
Z
M, F
Ch
Př
D, Rov, Pč vaření
Ig, Inf
Tv
Hv, Vv

Mgr. Chadimová
Mgr. Krebsová
Mgr. Müllerová
Mgr. Švarcová
Mgr. Rostová
Mgr. Sochorová
Mgr. Steklá
Mgr. Tejnorová
Mgr. Vyšohlíd
Mgr. Matějka
Mgr. Petroušková

Pč jsou zařazeny do PK dle obsahového zaměření.
Úkoly PK a MO:
Předmětové komise sdružují učitele 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.
-

Koordinují tematické a časové plány učiva 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 sociálně
patologických jevů.
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-

Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách.

-

Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření.

-

Sledují vyhlašování dotačních a grantových titulů v oblasti svých MO a PK, projednávají
návrhy s vedením školy, podílejí se na zpracování žádostí a zajišťují následnou realizaci.

-

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, vstupní, průběžné a závěrečné zjišťování
znalostí žáků.

-

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

-

Metodicky zajišťují a koordinují péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky
nadané.

-

Podílejí se na tvorbě a úpravách školního vzdělávacího programu.

-

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

-

Koordinují plán soutěží a připravují žáky k účasti na nich.

Hlavní úkoly pro školní rok 2018/19:
-

plnění úkolů vyplývajících z hodnocení práce MO a PK za školní rok 2017/18, aplikace
poznatků z výsledků testování žáků

-

sledování plnění a koordinace ŠVP

-

sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé
předměty, zajistit návaznost při objednávkách učebnic

-

aktivní využívání dostupných pomůcek a techniky ve vyučování

-

realizace činností a aktivit v rámci projektu „Šance na úspěch“

-

realizace činností a aktivit v rámci projektu EU - Šablony

-

realizace specifických úkolů – implementace průřezových témat do výuky, sledování
práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metody inkluzivního vzdělávání

-

sledování a zkvalitňování systému hodnocení a sebehodnocení žáků

-

koordinace činnosti AP

Úkoly předsedů předmětových komisí:
-

vytvářejí koncepci práce PK, rozpracovávají do ní plány práce školy a závěry z hodnocení
školy a výročních zpráv, vedou zápisy a předkládají je ke kontrole

-

metodicky řídí a kontrolují práci ostatních členů komise a usilují o jejich aktivní zapojení

-

vytvářejí plán PK, na schůzích PK jej vyhodnocují, zajišťují zpracování podkladů pro
výroční zprávy a závěrečné hodnocení školy, podílejí se na tvorbě dlouhodobé koncepce
školy

-

podle časových možností organizují vzorové hodiny, vzájemné hospitace

-

kontrolují časové a obsahové plnění tematických plánů, ŠVP

-

spolupracují s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů
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Ostatní složky v oblasti výchovy a vzdělávání, které pracují podle svých plánů:
Výchovní poradci:
Školní metodik prevence:
Enviromentální výchova:
Koordinátoři ŠVP:

Mgr. Sochorová
Mgr. Líbalová
Bc. Syrochmanová, Mgr. Tejnorová
Mgr. Steklá
Mgr. Krebsová, Mgr. Líbalová

9. Plán personálního rozvoje ped. pracovníků - DVPP
DVPP
- v oblasti jazykového vzdělávání  podpořit účast na metodických seminářích pro
výuku Nj a Aj
- podpořit oblast přírodovědných předmětů, matematiky a informační gramotnosti
- v oblasti vzdělávání řed. a zást. – otázky školského managementu, BOZP, vedení
školní matriky a evidence, legislativní změny, změny v ŠVP, společné vzdělávání,
granty a projekty
- v obl. vých. poradenství – umožnit účast na seminářích týkajících se problematiky
soc. právní ochrany dětí a problematiky dětí ze sociokulturně znevýhodněného
prostředí – Mgr. Sochorová a Mgr. Líbalová (je možná i účast ostatních učitelů,
kteří tuto problematiku řeší ve svých třídách), společné vzdělávání
- Mgr. Steklá  účast na seminářích a vzdělávacích akcích pro EVVO
- v oblasti celoživotního vzdělávání umožnit ty aktivity, které jsou využitelné pro
zkvalitnění výuky v jednotlivých předmětech na obou stupních  v závislosti na
objemu vyčleněných prostředků – všichni učitelé
- Bc. H. Syrochmanová, Mgr. K. Tejnorová – účast na vzděl. akcích pro metodiky
PRIPRE
- všichni učitelé – společné vzdělávání, problematika šikany, ochrana člověka
v mimořádných situacích, finanční gramotnost, mediální výchova, výchova ke zdraví
- osobní plán DVPP si zpracovává každý pedagogický pracovník a projednává
s vedením školy, pololetně vyhodnocuje
Priorita:
Všem pedagogickým pracovníkům, kteří si doplňují či rozšiřují kvalifikaci, vytvářet ke studiu
odpovídající podmínky.

10. Plán soutěží, sportovních a kulturně společenských akcí školy,
tematické výuky
Soutěže a olympiády:
Název soutěže
Soutěž v cizích jazycích - Aj
Dějepisná olympiáda
Olympiáda z českého jazyka

Ročník/Stupeň
2. stupeň
8.9. ročník
8.ročník

Garant
Mgr. Chadimová
Mgr. Vyšohlíd
Mgr. Müllerová, Mgr. Tejnorová
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Matematický klokan
Matematický klokan
Matematický expres
Přírodovědný klokan
Biologická olympiáda
Šluknovská liga
Školní liga
Mc Donald Cup
DUHA
Sběr PET lahví

3.–5. ročník
2. stupeň
2. stupeň
8.ročník
2. stupeň
6.–9. ročník
2. stupeň
1. stupeň
7. ročník
1. stupeň

Mgr. Ganišinová, Mgr. Kotuličová, Mgr. Zahejská
Mgr. Rostová
Mgr. Švarcová, Mgr. Gallová
Mgr. Rostová, Mgr. Steklá
Mgr. Steklá
Mgr. Matějka
Mgr.Vyšohlíd, Mgr. Chadimová
Mgr. Krákora
S. Siváková
Asistenti pedagoga

Akce, exkurze a tematické výuky pořádané v průběhu školního roku:
Ročníky
Přípravná třída

1. ročník

2. ročník

3. ročník



































Plánované akce
výstava hub (září)
tematická výuka – Vánoce (prosinec)
školní výlet, Den dětí (červen)
spolupráce se staršími spolužáky, PT, MŠ, PČR,
hasiči, pravidelné návštěvy knihovny
výstava hub; seznamovací odp. s rodiči (září)
Dýňování (říjen)
tematická výuka – Vánoce (prosinec)
tematická výuka – Velikonoce (duben)
stopovaná (květen)
školní výlet, Den dětí (červen)
spolupráce se staršími spolužáky, návštěva knihovny,
Šluk. zámku, plaveckého bazénu, PRI-PRE dle
aktuální nabídky, akce pro rodiče
výstava hub (září)
tematická výuka – Vánoce (prosinec)
táborák s Ambrelou (září)
pouštění draků (říjen)
plavání (Rumburk), návštěva knihovny (listopad)
vánoční besídka a dílničky pro rodiče (prosinec)
hry na sněhu v přírodě (leden, únor)
přespávání s knížkou (březen)
velikonoční dílničky pro rodiče (duben)
Den matek (květen)
návštěva Ambrely - romská kuchyně, hudba (únor)
Den otců; posezení s Ambrelou (červen)
výstava hub (září)
tematická výuka – Vánoce (prosinec)
hry na sněhu (leden)
LES – spolupráce s LČR (duben)
Naše tělo – přednáška (květen)
školní výlet; Den dětí (červen)
přespávanda (září, říjen)- III. A
pouštění draků (říjen, listopad) - III.A
návštěva bazénu, návštěva kina (2. pololetí)- III. A
exkurze či výlet – výhra ze sběru PET lahví – III. B
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4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník




































8. ročník










podzimní malování s rodiči a přespávandou, pouštění
draků, divadelní představení, kino a výstavy dle
aktuální nabídky, společné setkávání (výlety, exkurze)
výstava hub (září)
tematická výuka – Vánoce (prosinec)
ledopády Rožany (leden)
návštěva knihovny (březen)
Ukliďme Česko; tem. výuka – Velikonoce (duben)
ukázka dravců SLŠ Šluknov (květen)
školní výlet (červen)
exkurze za výhru v PET lahvích – IV. A
průběžná spolupráce s MK a RIC Šluknov,
spolupráce s MŠ a žáky 1. tříd – „Děti dětem“ –
ukázky čtení – pohádky (ve škole a na zámecké půdě)
výstava hub (září)
zahájení pravidelných návštěv knihovny (září)
IC NP České Švýcarsko Krásná Lípa (září)
naučná exkurze – Říp; Halloweenské dýňování (říjen)
Planetárium Praha; divadelní představení (prosinec)
tematická výuka – Vánoce (prosinec)
Les v zimě – Rožanské ledopády (leden)
exkurze do místní firmy (únor)
beseda – Policie ČR (březen)
Ukliďme Česko; tem. výuka – Velikonoce (duben)
ukázka dravců SLŠ Šluknov (květen)
Den dětí (SI); školní výlet - Liberec (červen)
exkurze za výhru v PET lahvích – 1. polol. – V. A
výstava hub (září – Ste)
divadelní představení (prosinec)
výchovný koncert (leden)
zeměpisná přednáška (květen)
1-2 společné akce
divadelní představení (prosinec)
výchovný koncert (leden)
ukázka dravců SLŠ Šluknov (duben - Ste)
zeměpisná přednáška (květen)
školní výlet; přírodovědné terénní cvič. – Ste (červen)
72 hodin, mimoškolní odpolední akce, přespávaná,
akce pro menší spolužáky, mimoškolní výlet – VII. A
72 hodin, akce pro mladší spolužáky, přespávaná,
mimoškolní akce dle zájmu žáků – VII. B
Halloweenské odpoledne – Tej (říjen)- VIII. B
sportovní odpoledne – VIII. A (listopad)
přespávanda – VIII. A (prosinec)
divadelní představení (prosinec)
výchovný koncert (leden)
sportovní odpoledne – VIII. A (duben)
zeměpisná přednáška (květen)
přespávaná v tělocvičně, vaření, sportovní odpoledne
– VIII. B
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9. ročník







divadelní představení (prosinec)
výchovný koncert (leden)
exkurze Terezín (duben)
exkurze KPZ Šluknov (Ste); zeměpisná přednáška
(květen)
Mikulášská přespávaná v tělocvičně s 2. C – IX. B

Projektové dny dle ŠVP:
 Ochrana člověka v mimořádných situacích, první pomoc, dopravní výchova a orientace
v terénu (listopad, březen)
 Den Země (duben)
 Náš region (květen)
 Branné cvičení (červen)
Aktivity školní družiny a ŠK:
Projekty:
Se zvířátky do pohádky (ŠD 1 a ŠD 2)
- seznámení s hospodářskými zvířaty, jejich užitkem
- práce s literárním textem, předčítání, poslech CD, sledování DVD, čtenářská
gramotnost
- rozvoj správné výslovnosti, slovní zásoby
- výtvarná a pracovní činnost související s tématem
- rozvoj představivosti, fantazie, estetického vnímání
- hry, soutěže na dané téma
- rozvoj spolupráce v kolektivu
- vhodné využití volného času (PRIPRE)
- rozvoj kompetencí (ŠVP ŠD)
Zvířátka ze ZOO (ŠD 3 a ŠD 4)
- zvířata v ZOO
- práce s literárním textem, předčítání, slovní zásoba, (čtenářská gramotnost)
- výtvarná a pracovní činnost související se čteným slovem
- rozvoj představivosti, fantazie, estetického vnímání
- hry, soutěže na dané téma
- rozvoj spolupráce v kolektivu
- vhodné využití volného času (PRIPRE)
- rozvoj kompetencí (ŠVP ŠD)
Dál, výš, rychleji, …. (ŠD 1, ŠD 2, ŠD 3 a ŠD 4)
- naučit děti vhodně využívat volný čas ( PRIPRE )
- boj proti dětské obezitě sportováním a kolektivními hrami
- vypěstovat u dětí kladný vztah k pohybu a sportu
- pobyt dětí v přírodě (park, louka, dětská hřiště, les…)
- zábavnou formou zlepšit fyzickou zdatnost a obratnost dětí
- upevňovat spolupráci v kolektivu
- rozvoj zdravé soutěživosti u dětí
- rozvíjení klíčových kompetencí (ŠVP ŠD)

10

Správný kamarád
- kamarádství mezi dětmi (celoroční)
Den Země
- význam tohoto svátku – ekologie, soutěže, výtvarná činnost
- Čistička odpadních vod ve Šluknově – exkurze
Další akce ŠD:
Knihovna, Šluknovský zámek: spolupráce při ŠVP, projektech
Doplňková činnost:

- Halloweenská diskotéka
- Den otevřených dveří
- karneval – masopust
- Den dětí (soutěže, hry)
- ukončení školního roku (vyhodnocení)

Návštěvy kulturních akcí dle nabídky kulturního kalendáře města.

11. Pravidelné aktivity a mimoškolní zájmová činnost
Název zájmového útvaru
Žákovský parlament
Výtvarný kroužek
Výtvarný kroužek
Výtvarný kroužek
Mažoretky: Berušky
Cvičení z matematiky
Cvičení z matematiky
Zábavné pokusy z CH
Kroužek vaření
Kroužek vaření
Jóga s dětmi
Angličtina se zvířátky
Přírodovědný kroužek
Šikovné ruce
Klub záb. logiky a desk. her
Florbal
Pletení z pedigu
Sportovní kroužek

Ročník/Stupeň
4. – 9. ročník
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
9. ročník
9. ročník
5.–9. ročník
4. ročník
8.–9. ročník
1. ročník
1. ročník
1. stupeň
1.–2. stupeň
5.–9. ročník
2. stupeň
1. stupeň
1. stupeň

Vedoucí
Mgr. Gallová
Martina Šimonková
Tomáš Rozvoral Dis.
Renata Charouzková
M. Poláčková, H. Jandová
Mgr. P. Gallová
Mgr. J. Rostová
Mgr. P. Gallová
Kristýna Zadinová
Mgr. A. Švarcová
Mgr. Pavlína Laštůvková
Mgr. Jana Krhounová
Roman Neckář
Roman Neckář
Mgr. L. Steklá
Mgr. R. Matějka
Mgr. T. Krákora
Mgr. T. Krákora

12. Kulturně společenské akce pro zaměstnance
- setkání s bývalými pracovníky školy – prosinec, březen
- společenské akce pro zaměstnance školy – Den učitelů, závěr školního roku apod.
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13. Školská rada
Školská rada – předseda: Luft Tomáš
Členové: Ing. Baboráková Eva, Ing. Kociánová Jana, Slavíková Silva Dis., Bc. Kindermannová
Viola, Ing. Sivák Josef, Mgr. Krebsová Gabriela, Mgr. Líbalová Lenka, Mgr. Vomelová Jana
Dlouhodobé záměry rozvoje a údržby školy a plán revizí jsou zpracovány v samostatném plánu.
Plán byl schválen na PR konané dne 15. 10. 2018

Mgr. Renata Sochorová, v.r.
ředitelka školy
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