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1. Organizační čá st
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve
všech zákl adních školách, střední ch škol ách, základních
uměleckých škol ách a konzervatoří ch ve středu 1. září 2021 .
Podzimní prázdnin y stanovuje MŠMT na středu 27. ří jna a pátek
29. ří jna 2021 .
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosin ce
2021 a skončí v n eděli 2. l edna 2022. Vyučování začne v pondělí
3. ledna 2021 .
Vysvědčení s hodnocením za první polol etí bude žákům předáno
v pondělí 31. ledna 2022.
Jednodenní polol etn í prázdni ny při padnou na pátek 4. února
2022.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podl e sídl a škol y
stanoveny t akto:
Termín

Okres nebo
Prahy

obvod hl. měst a

7. 2. - 13. 2.
2022

Krom ěří ž, Uhers ké Hradiště, Vsetín, Zlí n, Praha -východ,
Praha-západ, Mělník, Rakovní k, Plzeň -m ěsto, Plzeň -sever,
Plzeň-ji h, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

14. 2. - 20. 2.
2022

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily,
Havlí čkův B rod, Ji hlava, Pelhřimo v, Třebíč, Žď ár nad
Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Pí sek, Náchod,
Bruntál

21. 2. - 27. 2.
2022

Mladá Bolesl av, Příbram, Tábor, P rachatice, Strakoni ce,
Ústí nad Labem, C homutov, Most, Jičín, Rychnov nad
Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava , Jeseník

28. 2. - 6. 3.
2022

Benešov, Beroun, R okycany, Č eské Budějovice, Č eský
Krumlov, Kl atovy, Trutnov, P ardubice, C hrudim, Svit avy,
Ústí nad Orli cí, Ostrava -město, Prost ějov

7. 3. – 13. 3.
2022

Praha 1 až 5, Bl ansko, Brno -měst o, Brno -venkov, B řeclav,
Hodonín, Vyškov, Znojmo, Dom ažli ce, Tachov, Louny,
Karviná

14. 3. - 20. 3.
2022

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk,
Jindřichův Hradec, Litoměři ce, Děčín, Přerov, Frýdek –
Místek

Velikonoční p rázdn iny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022 .
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30.
června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do
středy 31. srpna 2022.
Období školního vy učování ve školním roce 2022/2023 začne ve
čtvrtek 1. září 2022 .

Zápis do do první třídy:

8. 4. 2022

Den otevřených dveří: 11. 3. 2022, po individuální doml uvě kdykoli
Plán schůzí
Mimořádné porady k řešení organiz ační ch zál ežitostí a provozu školy:
Schůzovní den je pondělí od 14.00 hod.
Provozní doba školy je denně od 7.00 do 1 6.00 hodin.
Konání pedagogick ých rad :
1. 9. úvodní
20. 9. organi zační
22.11. 1.čtvrtletí
24. 1. 1. pololetí - klasi fikace a cho vání
25. 4. 3. čtvrtl etí
20. 6. 2. pololetí - klasi fikace a chován í
Termíny třídních schůzek :
6. 9. 2021- 1.t řída
22. 11. 2021
25. 4. 2022
Konzultační hodiny učitelů :
Individuální - podl e potřeby a dohody se zákonnými zástupci.

1.2.

Pedagogové, s právci kabinetů a sbírek

Třídni ctví
1.
Mgr. Eva Kul havá
2.
Kateřina Kří žová
3.
Mgr. Dana Žibri cká
4.
Mgr. Marcela Šnajdrová
5.
Mgr. Eva Švarcová
6.
7.
8.
9.

Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Marti n Ševčí k
Ji ří Tůma
Vojtěch Štěpán
Markéta Dorotovi čová

Ředitelka školy –
Zástup ce ředitelky –
Výchovný poradce –
Vychovat elka –
Metodik prevence , EVVO koordinátor IT –
Technický pracovník
Asistentky pedagoga -

PhDr. Levá Hana
Mgr. Št ěpán Vojt ěch
Mgr. Tůma Ji ří
Š evčí ková Pavlína
Mgr. Benešová R admila
Ing. Ševčík Martin
Levý Josef
Landová Jitka, Ševčíková Pavlína,
Ševčí ková Jana

Správci kabinet ů a sbírek
1. stupeň
ŠD
M, Pč, IT t echnika
D
Školní knihovna
Učeb.pomůcky
F
Ch, Př ,V k O, zdravotník , kuchyňka
Hv
kabinet Čj
Z
Vv
Tv
Kabinet ci zí ch jazy ků
1.3. Učební pl án

Štěpán
Š evčíková
Š evčík
Kábová
Žibrická
Štěpán
Pulkert
Benešová
Levá
Dorotovičová
Tůma
Švarcová
Tůma
Kostrounov

Vyučuj e se podl e Školního vzděl ávací ho programu pro základní vzděl ávání
Škola pro ži vot č.j. 03092007/ 0 9- dodat ek I.V disponibilní ch hodinách Čj je
uplatňován v případě potřeby předm ět S peci álně pedagogi cké péče podl e
doporučení školského zařízení.
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Nepovinné předměty
•

sborový zpěv

•

Z jiných finančních zdrojů – doučování cizinců českému j azyku

Informační technologie

Škola
Rekonstrukce int ernetového připojení, kvalitní pokrytí všech učeben wifi
signálem .
I. stupeň
Využití notebooků v učebně informatiky. Seznamovat vyučují cí 1. stupně
s možnostmi učebny inform atiky na I. stupni – digit ální kompetence.
Zakoupit do sborovny 1. stupně multi funkční tiskárnu (tiskárna, skener a
kopírka)
II. stupeň
Pořízení tiskárny se zaměřením na kvalitní tisk vysvědčení a dalších dokumentů.

Vyučují cí
Seznamovat vyučují cí 2. stupně s možnostmi učebny inform atiky na II.
stupni – digit ální kompetence.
Seznamovat vyučují cí s používáním nových zařízení – int eraktivní tabul e.

Školní družina
Provoz ŠD pondělí - pátek

6:00 – 7:40, 11:40 – 15:00

Obsazení oddělení
Oddělení

vychovatel
ka

umístění

třída

žáků

1.
oddělení

Ševčíková
Pavlína

Soukenná

1

28

Denní rozvrh
6. 00 - 7.4 0
11.40 - 13.30
13.30 - 15.00

výchovná činnost rekreační a t ělovýchovná
hygieni cká příprava na oběd, oběd, odpočinková či nnost
vycházky nebo individuální činnost, záj mová činnost
příprava na vyučování (i ndividuálně)

1.4 Spolupráce s Radou rodičů

Rada rodi čů uspořádá pro děti násl edují cí akce:
•
•
•
•
•

Mikulášský rej
Běh měst em
Maškarní pl es
Poznávací výl et
Pohádkový les

2.

Úkoly a zaměření školy v oblasti vých ovně - vzd ělávací

2.1.

Úkoly vedení školy

Hospitační a kont rolní činnost bude zaměřena na upl atňování zásad
osobnostně soci ální výchovy ve výuce, partnerského pří stupu k žákům,
zam ěření na zákl adní učivo a respektování individuálních zvl áštností žáků.
Součástí kon t rolního syst ému bude i kontrola způsobu pravidel hodnocení
ověřováním názorů žáků a rodičů.
Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci del egovat na co nejnižší úroveň,
využívat k tom u jak vedoucí pracovní ky školy, t ak pedagogy, vykonávající
speci alizované čin nosti – výchovný poradce, m etodik prevence, koordinátor
ŠVP.
Dlouhodobou koncepci rozvoje školy rozpracovávat do ročních pl ánů práce
školy s dílčími roční mi úkoly, ta pak rozpracovávat do dílčí ch krát kodobých
plánů – měsí čních či týdenní ch, plánů metodick ých orgánů.
Podpořit doučování žáků, kteří nezvl ádli učivo v době distanční výuky.
Sledovat j ejich pokrok a motivovat k lepšímu výkonu.
Hospitační a kont rolní činnost bude zaměřena na upl atňování zásad
osobnostně soci ální výchovy ve výuce, partnerského pří stupu k žákům,
zam ěření na zákl adní učivo a respektování individuálních zvl áštností žáků.
Všechna závažná rozhodnutí proj ednávat předem na pedagogi ckých
provozních poradách, informovat prokazatelným způsobem zaměstnance.

a

Hodnocení školy provádět v rám ci autoevaluace, s využitím dotazníkových
průzkumů m ezi rodiči i žáky, využívat externí možnost i (Scio apod.).
Zaměřit se na vyt voření školního systém u vlastního hodnocení školy,
na podporu ří zení a rozvoje vl astního hodnocení.
Organizací dalšího vzděl ávání pedagogi ckých pracovníků zvyšovat odbornou
kvalifikaci pedagogů, zaměřit se na rozvoj jeji ch speciali zovaných činností
(výchovné poradenst ví, kari érové, prevence rizikového chování, informační
a komunikační t echnologie). Podporovat a zaměřovat samostudium pedagogů
jako j ednu ze součástí jejich vzdělávání.

2.2.

Hlavní zam ěření školy

Nejdůl ežitější úkoly ve školním roce vycházejí p řed evším z koncepce
školy a s přihlédnu tím k přijatým opatřením k nemoci Covid -19 podle
manuálu MŠMT.
• Plnit obsah ŠVP a správně z apisovat v tří dních knihách.
• Připravovat
vyučují cím .

žáky

na

sout ěže

-

při dělení

j ednotli vých

soutěží

• Vypracovat plán exkurzí, vycházek n a celý rok dopředu, aby bylo
využito příznivé pol ohy školy v přírodním prostředí a aby nedocházelo
k nahodilým a nepl á novaným akcím .
• Pokračovat v projekt ech podle ŠVP.
• Pokračovat v plnění úkolů Ekoškoly.
• Zdokonalovat činnost školního poradenského pracoviště ve složení
výchovný poradce, protidrogový preventista, s cílem poskytovat
poradenskou pom oc rodičům , žákům i pedag ogům školy.
• Využívat co nej více přírodu v okolí školy v rámci péče o tělesnou a
duševní hygienu dětí, zařazovat vhodně pobyt venku, relaxační
aktivity, využít k pl nění i pl án činností školní družiny.
• Pořádat akce, soutěže, při kt erých se rodiče mohou být pří mo účastni
na práci školy a škol ních akcí ch.
• Zajistit účast pedagogů a asistentů na DVPP .
• DVPP zaměřit na oblast prevence šikany, vzdělání AP, zvládání
krizových situací, asertivní chování, adekvátní způsoby jednání s žáky
ve věku povinné školní docházky. Zaměřit DVPP na společné
vzděl ávání a na otázky inkluze. Využít poznat ky ze šablon II.
k naplnění zvol ených témat.
• Pokračovat v propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a
dalších médií ch, m ezi rodi čovskou veřej ností .
• Zaměřit se na výchovu k volbě povol ání a envi ronm entál ní výchovu,
výchovu ke zdravém u životnímu stylu.
• V dopravní výchově rozvíj et t eoretické a prakti cké dovednosti pro
zvýšení bezpečnosti žáka chodce a cykli sty.
• Soustavně usilovat o dosahování optim álních výchovně vzdělávacích
výsledků, k t omu využívat inovativní form y a met ody práce,
alternativní vzděl ávací systémy a způsoby práce, pozitivní motivaci.
• Připravovat žáky na výstupy, kt eré ověří standardi zované t est y.
• Všichni učit elé budou co nejví ce posilovat digitál ní dovednosti žáků.
• Přistupovat k žákům diferencovaně, respektovat j ejich indivi dualitu prohloubit péči o t alentované žáky, zajistit odbornou péči pro žáky
se speci álními vzdělávacími pot řebami. Podporovat cíl e společného
vzděl ávání.

• Zaměřit se na prevenci úrazovosti žáků.
• Rozšiřovat využívání výpočet ní t echniky pro žáky i pedagogy –
digitální kom pet ence , zl epšit inform ovanost rodi čů a veřejnosti
prostředni ctvím int ernetových stránek školy.
Pedagogi čtí p racovníci
Vycházet při práci se žáky ze zásady, že "činnost škol y je sl užba veřejnosti,
žák j e náš zákazník". Úkolem školy j e vytvo ření co nejl epších podmíne k
pro vývoj žáka, který jej bude respektovat jako j ednotlivce, osobnost a bude
mu přizpůsobovat výchovně vzdělávací proces t ak, aby v optimální mí ře
byly jeho nejlepší vl astnosti rozvíjeny - lhostejno zda žáků t alentovaných či
zaost ávající ch.
Při jednání s dětm i brát v úvahu především jejich osobnost, která je
odpovědná přim ěřeně k věku a stupni vývoje za svoje j ednání, chování a
pracovní výsledky. Nesni žovat nevhodným přístupem, usměrňováním či
tresty j ejich důstojnost.
V práci pedagogů i žáků sl edovat a o ceňovat jejich přínos pro vytváření
image školy, propagace její práce na veře jnosti. Každý pedagog by měl
v rám ci výuky svého předm ětu nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale
přispívat k vytvoření kl adného vztahu žáka k předm ětu, hledat nové formy
práce, propagovat svoji činnost na veřejnosti.
Umožňovat pedagogům účast na další m vzdělávání, zajišťovat m ateriální
podmínky pro jejich nové formy a metody práce, pro j eji ch volnočasové
aktivity.
Zaměřit s e na tvorbu žákovských portf olií od 1. t řídy.
2.3.

Předm ětové komise, metodická sdružení

PK, MS

vedoucí

sportovní oblast

Ing. Martin
Tůma

metodické sdružení

Mgr. Marcel a Šnajdrová

cizí j azyky

Mgr. Vl adimíra Kábová

přírodní vědy

Mgr. R admila Benešová, Mgr. Jiří
Pulkert

humanitní vědy a est etická obl ast

Mgr. Vladimíra Kábová, Mgr. Eva
Švarcová

žákovský parl ament

Mgr. Ji ří
Žibrická

Cíle předmětových oblastí :

Ševčí k,

Tům a,

Mgr.

Mgr.

Jiří

Dana

-

Řeší ot ázky j ednotli vých oborů vzdělávání v závisl osti na regionální ch
podmínkách.

-

Rozpracovávají učební plány do j ednotlivých předm ětů a ročníků.

-

Koordi nují plány učiva povinných i nepovinných předmět ů, z hl ediska
uplatňování m ezipředmětových vztahů, zařazují do výuky obl asti výchovy
k volbě povolání , environment ální výchovy, ochrany člověka za
mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence rizikového
chování.

-

Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebni cemi , navrhují opat ření.

-

Sledují nové poznatky vyučovacích o borů a předmětů, zavádějí j e
do výuky.

-

Organizují vhodný výběr vyučovací ch f orem, m etod, didaktické techniky.

-

Plánují DVPP.

-

Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a
závěrečné zjišťování znal ostí žáků .

-

Koordi nují počet a obsah písemných prací žáků, sj ednocují způsob
klasifikace a hodnocení žáků.

-

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

-

Podílejí se na t vorbě školního vzdělávací ho programu .

-

Vytvářejí pl án odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek
a akcí.

-

Vytvářejí a zpracovávají podkl ady pro výroční zprávy a sebehodnocení
školy, pl ánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy.

Plán metodick ého sdružení
1. Spolupráce při tvorbě celoročního plánu projektů, odborných exkurzí, kulturních akcí,
odborných přednášek, vycházek, celoškolních akcí, soutěží.
2. Rozpracování učebních plánů do jednotlivých předmětů a ročníků.
3. Koordinace učebních plánů z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazení do
výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za
mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů.
4. Příprava žáků na soutěže – přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím.
5. Sledování vybavenosti učebními pomůckami a učebnicemi, návrh opatření.
6. Spolupráce s vydavatelstvím TAKTIK - pravidelné podávání informací o nových
učebnicích, pomůckách, PC programech.
7. Zajišťování účasti pedagogů na DVPP, předávání informací kolegům.
8. Návrh a vyhodnocení kontrolních prací žáků.

9. Koordinace počtu a obsahu písemných prací žáků, sjednocení způsobu klasifikace a
hodnocení žáků.
10. Metodické zajištění a koordinace péče o nadané žáky, žáky zdravotně postižené, žáky se
speciálními potřebami.
11. Organizace vzorových hodin, vzájemné hospitace, předávání zkušeností kolegům.
12. Tvorba školního vzdělávacího programu. Zpracování výstupů a příprava následných
opatření.
13. Sledování Informací o pokynech MŠMT, odborné literatury a tisku.
14. Kontrola časového a obsahového plnění tematických plánů.
15. Vytváření a zpracovávání podkladů pro výroční zprávu a sebehodnocení školy, plánování
práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy.

Plán práce výchovn ého porad ce ZŠ H ranice
Srpen
-

Kontrol a a doplnění evidence žáků se SVP
Předání žádostí o vypracování IVP zákonným zástupcům
Zajištění a předání i nform ací t ř.uč. a příslušným vyučujícím
Koordi nace a kontrola vypracování individuálních vzděl ávací ch pl ánů
(IVP ) pro žáky se S VP

Září
-

Spolupráce na zajišt ění účasti žáků na výuce ČJ pro ci zince
Seznámení žáků s m ožností konzult ací s výchovným poradcem,
vyhlášení konzultačních hodin
Napl ánovat a uskut ečnit návšt ěvu žáků 9. roč. na prezent ační akci SŠ
v Chebu
Projednat způsob hodnocení a klasi fikace žáků se SVP
Kontrol a katalogových listů a el ekt ronické evidence žáků se SVP
Předat tř. uč. kont akty pro kontrol ní vyšetření žáků v péči Š PZ

Říjen
-

Zajistit předání informací žákům vycházející ch z nižší ch ročníků
Zajistit set kání zást upců SŠ s rodi či a vycházejícími žáky ( ISŠ Cheb,
Gym názium Aš, popř. z dalších SŠ )
Předat tř. u č. kontakty pro kontrolní vyšetření žáků v péči SPC

Listopad

-

Organizace setkání se zástupci SŠ ( v rámci třídní ch schůzek )
Projednat s uč.1. tří dy případný dodatečný odkl ad školní docházky
Soustředit přihl ášky ke studiu na SŠ s t al entovou zkouškou
Zpracovávat a předávat význam né informace pro volbu povolání
žákům , rodičům, pedagogi ckým pracovní kům

Prosinec
-

Seznámit žáky s možnostmi využití internetu při získávání inform ací o
SŠ
Předat informace o přijímacím řízení – C erm at testy

Leden
-

Zintenzivnit konzult ační činnost pro vycházející žáky
Provést instrukt áž o podávání přihlášek k dalšímu vzdělávání
Prostřednictvím tř.uč. zajistit předání přihlášek ke studiu žákům
5.roč., kt eří se ucházejí o studium 8 -let ého gymnázi a
Spolupodílet se na pololetním hodnocení chování žáků
Kontrol a plnění IVP

Únor
-

Soustředění přihl ášek ke studiu

Březen
-

Poučit žáky o včasném odeslání přihl ášek na SŠ
Nabídnout návštěvu IPS Úřadu práce v C hebu žákům 8. roč.

Duben
-

Informovat pedagogi ckou radu o probíhaj ícím přij ím acím řízení na SŠ
Informovat o možnostech dalšího studi a rodiče žáků

Květen
-

Zpracovat údaje o přijímacím ří zení na S Š
Poskytnout pomoc při odvol ací ch řízeních do SŠ

-

Poskytnout pomoc rodičům žáků, kt eří žádají o možnost pokračování
školní docházky 10. (event. 11.) rokem

Červen
-

Zpracovat vyhodnocení přijím ací ho ří zení na SŠ
Kontrol a plnění IVP
Vyhodnotit účinnost IVP int egrovaných žáků
Spolupodílet se na vypracování závěrečné zprávy o škol. roce

Informační technologie
Škola
Rekonstrukce int erneto vého připojení, kvalitní pokrytí všech učeben wifi
signálem konektivita školy .
I. stupeň
Využití notebooků v učebně informatiky. Seznamovat vyučují cí 1. stupně
s možnostmi učebny inform atiky na I. stupni – digit ální kompetence.
Zakoupit do sborovny 1. s tupně multi funkční tiskárnu (tiskárna, skener a
kopírka)
II. stupeň
Pořízení tiskárny se zaměřením na kvalitní tisk vysvědčení a dalších dokumentů.
Vyučují cí
Seznamovat vyučují cí 2. stupně s možnostmi učebny inform atiky na II.
stupni – digit ální kompeten ce.
Seznamovat vyučují cí s používáním nových zařízení – int eraktivní tabul e.

2.4.

Zabezpečení proj ekt ů , akcí a sout ěží - vi z. Příloha č.1

2.5

Mat eri álně technické zabezpečení vých ovně - vzdělávací práce
-

účeln é čerpání rozpočtu, zkvalitňovat vybavení tříd,
zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický
vývoj všech účastníků vzdělávání,
doplnit ICT vybavenost – distanční výuka ,
získávání sponzorů na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob
na fi nancování škol y,
zam ěřovat se na využívání nabízených m ožností, zejména EU fondů a
projektů vyhl ašovaných MŠMT a KÚKK,

-

-

získávat a zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy z obecní
dotace a využíva t ho pro rozvojové programy školy nebo pro fond
odměn pracovníků školy,
spolupracovat s obcí při fi nancován í oprav budovy a zaří zení školy.

V Hrani cích 20. 9 . 2021

…………………………
PhDr. Hana Levá, ředit elka školy

