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Plán práce  podléhá stálé kontrole plnění jednotlivých bodů a to: 

 
 při běžném provozu školy 
 hospitací 
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I. Organizace výuky na základní škole ve šk. roce 2022/2023 
 
Počet tříd     1.st.      5 
      2.st.      4 
Přípravná třída          1 
 
Počet žáků     1.st.     117 
      2.st.        86+1                           
              

      celkem                         203+1 
 
ŠD               3 oddělení 
 
Počet pedag. pracovníků 1.st.                  6 
               2.st.                         10 
               ŠD          3 
 Asistent  pro žáka se zdravotním postižením    6 
           Školní psycholog        1 
 Speciální pedagog        1 
      
Počet admin.prac.          2 
Počet správních zaměstnanců          4 
          
Programy výuky 1. - 9. ročník      Školní vzdělávací program „Škola plná života“ 

  
Cizí jazyky    1. stupeň                    - Aj  

 6. ročník                    - Aj 
 7. ročník    - Aj, Rj, Nj 
 8 ročník                   - Aj, Rj, Nj 
  9. ročník                    - Aj, RJ 

 
Volitelné předměty  7. ročník      cizí jazyk     

 
               8. ročník       cizí jazyk 
                                                              informatika 
       finanční gramotnost 
 

9. ročník     cizí jazyk 
    Informatika 
 svět vědy a techniky 
  
              

Praktické činnosti            7. ročník    viz ŠVP (děvčata – příprava pokrmů,     
                                                                           chlapci design a konstruování) 
                                           8. ročník    viz ŠVP (svět práce) 
 

 

 

 



 

 

 

  

 

   

II. Organizace školního roku 2022/2023 
 

 
 

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních 

školách, středních školách, základních uměleckých školách a 

konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.  

 

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na 

středu 26. října a čtvrtek 27. října 

2022.  

 

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. 

prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 

2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.  

 

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v 

úterý 31. ledna 2023. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou 

na pátek 3. února 2023.  

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v okrese KARVINÁ 

stanoveny takto: 

                                    13. 3. 2023 – 19. 3. 2023 
 
 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.  

 

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 

2023.  

 

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 31. srpna 2023.  

 

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 

2023.      

 

  

 
 



 

 

 

  

 

   

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia: 
                        1. termín: úterý 13. dubna 20223 
                        2. termín: středa 14. dubna 2023 
  
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 
                        1. termín: úterý 17. dubna 2023 
                        2. termín: středa 18. dubna 2023 
  
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny 
uvedené obory vzdělání na dny: 
                        1. termín: úterý 10. května 2023 
                        2. termín: středa 11. května 2023 
  
Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se 
talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2023 do 15. ledna 2023, 
  
do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 
15. ledna 2023 do 31. ledna 2023. 
  
Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 
2. ledna 2023 do 15. února 2023. 
  

 

III. Přidělení třídnictví, pověření funkcemi 
 

Třídní učitelé  
 
Přípravná třída  Mgr. Palková  Hana 
I.A    Mgr. Zdvomková Simona 
II.A    Mgr. Jeská           Jarmila 
III.A    Mgr. Štverková Darina 
IV.A    Mgr. Zelková  Nataša 
V.A    Mgr. Sitková  Jana 
VI.A    Mgr. Tomicová Michaela 
VII.A    Mgr. Žádníková       Jana       
VIII.A    Mgr. Lisztwan  Radomír 
IX.A    Mgr. Palka  Marek 
 
Bez třídnictví     
                                                   
     Mgr.  Kostik              Vjaceslav 
     Mgr.  Piechowicz  Adam 

 Mgr.  Országová  Zdeňka 
 Mgr.  Adámková  Gabriela 
     

                                                                                      
ředitelka školy   Mgr.  Bolcarovičová  Barbora 
zástupce ředitele   Mgr.  Krpcová           Stanislava 
ved. vychovatelka    Kosarzová     Petra 
vychovatelka                Galuszková  Světlana  



 

 

 

  

 

   

asistent pedagoga    Pieranová               Jitka 
     Brisudová   Petra 
     Slowiaková  Zuzana 
       DiS Šťastná   Ivana 
       Bc. Voborníková  Naděžda 
     Křístková   Kateřina 
školní psycholog    Mgr.   Noga      Michal   
speciální pedagog   Mgr.   Potyszová  Hana  
 
     

IV. Poradní orgány a sdružení 
 
Metodické orgány (MO) 
 

předmět metodik pro členy 

1. stupeň Jeská Štverková, Zdvomková, 

Sitková, Zelková, Palková 

Cizí jazyk Palka Žádníková, Kostik, 

Tomicová, Jeská, 

Zdvomková, Sitková 

Jazyk český Tomicová Bolcarovičová, Adámková 

Matematika Lisztwan Krpcová 

Fyzika Piechowicz Országová 

Chemie Krpcová - 

Přírodopis Lisztwan Országová 

Zeměpis Žádníková - 

Dějepis Adámková Tomicová 

Výchova k občanství Palka Lisztwan, Žádníková 

Tělesná výchova  Kostik Piechowicz 

Výchova ke zdraví Tomicová Kostik, Žádníková  

Pracovní činnosti Országová Piechowicz, Adámková, 

Tomicová 

Hudební výchova Adámková Bolcarovičová 

Výtvarná výchova Tomicová Országová, Krpcová 

Informatika, Svět vědy a 

techniky 

Piechowicz Kostik 

Finanční gramotnost Palka - 

 

 

Předměty vyučované na naší škole jsou sdruženy do tzv. metodických orgánů. Členy 

MO jsou vyučující těchto předmětů. Vedoucí MO se stará o to, aby výuka probíhala 

v souladu s učebními plány, metodicky vede jednotlivé vyučující, dohlíží na 

srovnatelnost výuky ve stejných předmětech mezi různými vyučujícími, vyhodnocuje 



 

 

 

  

 

   

výsledky vzdělávání. MO sdružuje učitele stejných vyučovacích předmětů, kteří zde 

spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování. 

 

Předmětové komise 2022/2023 

Učitelé tvoří týmy - tzv. předmětové komise (PK). PK sdružují příbuzné předměty. 

 

PK vedoucí PK členové 

Český jazyk a jazyková 
komunikace 

Tomicová Bolcarovičová, Adámková 

1. stupeň Jeská Štverková, Zdvomková, 

Sitková, Zelková, Palková 

Cizí jazyky Palka Žádníková, Kostik, 
Tomicová, Jeská, 

Zdvomková, Sitková  

Člověk a společnost Adámková Tomicová, Palka, 
Lisztwan, Žádníková 

Člověk a příroda Žádníková Krpcová, Piechowicz, 
Lisztwan, Országová 

Svět práce, umění a 
kultury, svět vědy a 
techniky 

Országová Tomicová, Adámková, 
Krpcová, Piechowicz, 
Kostik, Bolcarovičová 

Člověk a zdraví Kostik Tomicová, Žádníková, 
Piechowicz 

Matematika, informatika 
a finanční gramotnost 

Lisztwan Krpcová, Piechowicz. 
Palka, Kostik 

 

Předměty vyučované na naší škole jsou sdruženy do tzv. předmětových komisí. 

Členy předmětových komisí jsou vyučující těchto předmětů. Předmětová komise se 

stará o to, aby výuka probíhala v souladu s učebními plány, metodicky vede jednotlivé 

vyučující, dohlíží na srovnatelnost výuky ve stejných předmětech mezi různými 

vyučujícími, vyhodnocuje výsledky vzdělávání apod. Předmětové komise spolupracují 

nejen s vedením školy, ale i navzájem mezi sebou, a to zejména v oblasti 

mezipředmětových vztahů. V současnosti byla důležitým úkolem práce na ŠVP. Každá 

předmětová komise má svého předsedu, který pravidelně svolává členy své komise na 

schůzky, kde se řeší otázky týkající se jejich pedagogické práce. Závěry z těchto 

schůzek jsou předávány ředitelce školy jako podklad pro jednání celého vedení školy. 

Předseda PK kontroluje TP členů své komise. Zajišťuje, aby o jednáních PK byl veden 

zápis, úkoly (v odstavci harmonogram hlavních činností PK) byly vyhotoveny písemně 

a signovány autory. 



 

 

 

  

 

   

PK jsou garantem dobrých výsledků práce školy, přebírají spoluzodpovědnost 

za práci a výsledky v jednotlivých ročnících a předmětech. V čele PK stojí vedoucí 

předmětové komise, který řídí její práci, předsedové PK jsou v širším vedení školy.  

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. 

   

     Vedení školy zdůrazňuje znalost těchto dokumentů: 

 školský zákon a vyhláška o základní škole, 

 školní vzdělávací program, 

 školní řád, 

 pravidla pro hodnocení žáků, 

 plán výchovně vzdělávací práce. 

 

Jmenovaní učitelé zodpovídají za koordinaci učebnic, plnění osnov a ŠVP, 

přípravu na soutěže, olympiády, rozbory písemných prací a prověrek v uvedených 

předmětech. Předsedové PK organizují schůzky vyučujících na začátku školního 

roku, dále na konci každého pololetí a jinak dle potřeby (koordinace výuky, 

sjednocení klasifikace a hodnocení žáků, sjednocení srovnávacích testů a prací, 

zkušenosti s novými osnovami, učebnicemi apod., metodické porady, výměna 

zkušeností). Výsledky zapisují a předkládají ke kontrole v zápisech PK (datum 

schůzky, číslo schůzky, program, výsledky – dle dané osnovy).  Členové PK se 

scházejí nejméně v takové intenzitě, aby zajistili plnění úkolů dle harmonogramu 

hlavních činností a zároveň dokázali reagovat na aktuální potřeby svých členů a podle 

potřeby školy. 

 
Volitelné předměty jsou začleněny pod příslušnou vzdělávací oblast. 

 

Další úkoly pro MS a PK: 

 řešení otázky jednotlivých vzdělávacích oborů vzdělávání 

 tvorba TP a naplňování kompetencí 

 koordinace tematických a časových plánů učiva všech předmětů, 

z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky 



 

 

 

  

 

   

oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výuky, ochrany 

člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence 

patologických jevů 

 podílejí se na tvorbě ŠVP 

 sjednocování a objektivizace klasifikace, sjednocují četnost známek 

 provádění rozborů nedostatků zjištěných při kontrolních pracích a 

prověrkách, na jejich základě stanovit opatření k nápravě, realizovat je a 

následně kontrolovat 

 výměna zkušeností, včetně vzájemné hospitace 

 přenášení poznatků z akcí DVPP 

 příprava školních akcí souvisejících s daným vyučovacím předmětem 

 zajištění účasti žáků na soutěžích a olympiádách 

 organizace exkurzí 

 organizace vhodného výběru vyučovacích forem, metod a didaktické 

techniky 

 sledování odborných časopisů 

 návrhy na zakoupení pomůcek, zajištění nákupu pomůcek pro daný 

předmět 

 řešení pedagogicko – didaktických problémů 

 metodické zajištění a koordinace péče o nadané žáky a žáky se SVP 

 zpracování podkladů pro výroční zprávy a sebehodnocení školy 

 pomoc neaprobovaným kolegům a začínajícím učitelům  

 

Úkoly předsedů předmětových komisí:    

 vytváření koncepce práce PK 

 metodické řízení a kontrola práce ostatních členů PK a usilování o jejich 

aktivní zapojení 

 nastavit jasná pravidla pro případnou distanční výuku 

 zaznamenat obsahové změny ve vzdělávání a úprava rozvržení 

vzdělávacího obsahu mezi ročníky 

 tvorba plánu PK, vyhodnocování plánu na schůzích PK 

 kontrola časové a obsahové náplně tematických plánů 

 kontrola četnosti známek a sjednocení klasifikace 

 spolupráce s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů 



 

 

 

  

 

   

 zápis ze schůzky PK, prokazatelně seznámit členy PK se zápisem 

(stvrzují svým podpisem) 

 zajištění propojenosti mezi elokovaným pracovištěm a hlavní budovou na 

1. stupni 

 zajištění propojenosti mezi 1. stupněm a 2. stupněm 

 

 

 

 Vždy uvádět termín a plnění a zodpovědnou osobu 

 Doplňovat zápisy o zkratky  

 
 
 
ČG   Čtenářská gramotnost 
DG   Digitální gramotnost 
FG   Finanční gramotnost 
MG  Matematická gramotnost 
SV   Sexuální výchova 
EV   Etická výchova 
EVVO  Environmentální výchova 
VP   Výchova k volbě povolání 
PPJ   Prevence patologických jevů 
VKZ   Výchova ke zdraví 
OČMS  Ochrana člověka za mimořádných situací 
MKV   Multikulturní výchova 
IG   Informační gramotnost 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

   
Doporučená osnova zápisů PK 

  
Úvodní zápis PK: 
 

1. Školní rok, členové, zahrnující předměty 

2. Cíle PK a základní úkoly (budou vycházet z cílů školy) na daný školní rok, priority ve výchovně 

vzdělávací oblasti 

3. Práce se vzdělávacím obsahem - přesuny učiva 

4. Tematické plány (prolínání učiva, ročníkové shody, výstupy, CLIL apod.) 

5. LEX UKRAJINA – zařazení žáků, vzdělávací obsah, pravidla pro hodnocení žáků 

6. Pravidla pro realizaci případné distanční výuky 

7. Projektové dny, třídní a ročníkové projekty – plánování 

8. Dohody – písemnosti, prověrky, LP, portfolia apod. 

9. Sjednocení klasifikace – počty známek, procentuální zastoupení známek z písemných testů a 

prověrek z celkového množství klasifikace apod.)  

10. Začlenění gramotností a výchov do výuky – rozvoj ČG, FG, MG, DG apod. 

11. Pomoc začínajícím a neaprobovaným vyučujícím 

12. Kolegiální spolupráce, vzájemné sdílení dobré praxe 

13. Nově zakoupené pomůcky, nové učebny 

14. Práce se žáky se SVP – návrhy řešení 

15. Týdenní a měsíční plány  

16. Plán akcí – třídnické hodiny, ročníkové téma, celoroční hry, akce, kroužky, ŠvPř, soutěže, exkurze, 

popř. termíny) 

17. Nastavení spolupráce AP s vyučujícím ke konkrétnímu žákovi 

18. Zapojení do projektů a dotací (iROP, EU, Šablony, MAP, MŠMT, MSK apod.) 

19. Mezipředmětové vztahy, výuka v souvislostech 

20. Využití odborných učeben 

Průběžné a závěrečné zápisy: 
 

1. Kontrola plnění TP 

2. Připomínky k ŠVP 

3. Začlenění metody CLIL ve výuce 

4. Projektové dny, třídní a ročníkové projekty – realizace a hodnocení 

5. Způsoby a formy sebehodnocení 

6. Práce s PF žáků 

7. Návrhy na materiální vybavení, nedostatky ve výuce 

8. Rozbory písemných prací, srovnání tříd 

9. Práce se žáky se SVP – průběžné hodnocení 

10. LEX Ukrajina – zhodnocení výuky 

11. Konzultace o neprospívajících žácích 

12. Práce s talentovanými a nadanými žáky 

13. Týdenní, měsíční plány – plnění, hodnocení 

14. Nové poznatky z DVPP, výměna zkušeností 

15. Vzájemné hospitace, náslechy 

16. Kolegiální spolupráce, vzájemné sdílení dobré praxe 

17. Otevřené hodiny 

18. Mezipředmětové vztahy 

19. Spolupráce s rodiči, akce s rodiči, komunikace s rodiči 

20. Třídnické hodiny, celoroční třídní hry, společné akce tříd 

21. Spolupráce s AP - hodnocení 

22. Akce, kroužky, exkurze, ŠvPř, soutěže, mimořádné akce - zhodnocení 

23. Spolupráce s ostatními institucemi 

24. Průběžné zapojení do projektů a dotací (iROP, EU, Šablony, MAP, MŠMT, MSK apod.) 

25. Hodnocení za 1. a 2. pololetí – zhodnocení cílů PK, klady/nedostatky, zhodnocení práce se 

vzdělávacím obsahem dle osnovy, sebehodnocení, formy netradičních metod výuky, začlenění 

gramotností a výchov do výuky, příklady dobré praxe, popř. i cíle na další rok 

 



 

 

 

  

 

   

V.  

Přidělení úvazků učitelů  

na školní rok  

2022/2023 

 

 

 



 

 

 

  

 

   

VI. Správcovství kabinetů 

 
1. st. elokované pracoviště p. uč.  Štverková Darina .................... 
ŠD     p. ved.vych.  Kosarzová Petra ......................... 
Čj     p. uč.   Tomicová Michaela……………………. 
Cj     p. uč.   Palka Marek…….. ......................... 
M, AVT    p. uč.   Lisztwan Radomír ......................... 
F     p. uč.   Piechowicz Adam  ......................... 
ICT      p. uč.   Piechowicz Adam  ......................... 
Tv                        p. uč.   Kostik Vjačeslav ........................ 
Z     p. uč.   Žádníková Jana ......................... 
ŽK                             p. uč.   Tomicová Michaela……………………. 
Ch     ZŘ   Krpcová Stanislava ......................... 
Př      p. uč.   Lisztwan Radomír    ……………….. 
Sklad učebnic 2.st.             p. uč.   Országová Z.……………………… 
Vv     p. uč.  Tomicová Michaela……………………. 
VkO, D    p. uč.   Adámková Gabriela……………………. 
Hv     p. uč.   Adámková Gabriela ……………………. 
Sklad učebnic 1.st.    p. uč.   Zelková    Nataša    ....................... 
Kabinet 1.stupně   p. uč.   Jeská  Jarmila ………………… 
Cvičná kuchyně   p. uč.  Štverková Darina      …………………  
Kabinet dopravní výchovy  p. uč.  Lisztwan Radomír ......................... 
 „Beník“                                          p. uč.            Štverková Darina   ……………….. 
 

 

Další dílčí funkce 
 
Koordinátor pro tvorbu ŠVP p. uč.   Krpcová Stanislava  …………………. 
Výchovný poradce   p. uč.  Országová, Adámková   
       ………………………….    
Kariérový poradce   p. uč.      Adámková…………………….               
Školní metodik rizik. chování     
žáků            p. uč.   Tomicová Michaela (poradce pro 1.  
       st. J. Jeská )…………… .................. 
ICT koordinátor                             p. uč    Piechowicz Adam ............................ 
Environmentální koordinátor         p. uč.   Žádníková Jan………………………. 
Garant finanční gramotnosti p. uč.   Palka M. ……………………………… 
Zdravotník školy                        p. uč.  Kostik V., Žádníková J, Palková H. 
                                                                          ……………………………………………                  
Koordinátor s knihovnou  p. uč.   Adámková G. …………………………… 
Koordinátor kult. akcí 1.st.  p. uč.   Jeská Jarmila............................ 
Koordinátor kult. akcí 2.st.  p. uč.   Adámková G. …………………………… 
Jazyková učebna   p. uč.   Palka M……………….. 
Multifunkční učebna  p. uč.             Piechowicz A. ………. .................. 
Rodilý mluvčí   p.uč.  Palka M. …………………………. 
Přírodovědná uč.        p. uč.            Piechowicz A. , Žádníková …………..                                                                           
Učebna Hv                                   p. uč.            Adámková G. …………………………… 
Učebna VV    p. uč.            Tomicová Michaela ………………… 
Fyz. – chem. učebna                    ZŘ   Krpcová Stanislava.......................... 



 

 

 

  

 

   

Pomůcky pro integr. žáky             p. uč.   Bolcarovičová, TU ……………………… 
Dopravní výchova 1. i 2.st.  p. uč.   Lisztwan R............................... 
Správce počítačových učeben p. uč.   Piechowicz A....................................... 
Zástupce pro Unii rodičů               p. uč.   Štverková , vedení školy                                                                                              
                                                                          ……………………………..……………… 
Žákovská knihovna   p. uč.            Tomicová Michaela ………………… 
Projektová kronika   p. uč.   Krpcová Stanislava........................... 
 
Kronika školy    p. uč.  Krpcová.. …………………………….                                                                              
Vedení žákovského parlam.         p. uč.             Lisztwan R., Kostik V. 
       ........................................................... 
Malá sborovna                              p. uč.            Zelková N.. …………………………. 
Velká sborovna   p. uč.             Lisztwan R.  …. ………………….. 
Čáslavská                         p. uč.             Piechowicz A………………………. 
Cvičná kuchyň a jídelna el.pr.       p. uč.            Štverková……………………………. 
www. stránky    p. uč.            Piechowicz A…………………………. 
FCB stránky školy   p. uč.          Bolcarovičová, Krpcová, Žádníková 
       …………………………………………….. 
Zdravá škola   p. uč.            Krpcová, S., …………. 
       ……………………………………………      
Ovoce do škol               Krótká I., Kohutková M.                       
                                                                           ……………………………………………                                                                          
Adaptační pobyt pro 6. třídy         p. uč.            Noga, Tomicová       
Lyžařský výcvik   p. uč.  Zdvomková S…………… 
Ekohlídka    p. uč.             Žádníková J………….. 
Rodiče vítáni    p. uč.  Štverková D………………. 
Přípravná třída   p. uč.   Palková H. ……………………………… 
Mediální koordinátor  p. uč.   Palková H…………………………. 
Sdílecí místnost     tým PŠÚ……………………………….. 
 
 
 

Volnočasové aktivity - nabídka: 
 

název kroužku vedoucí kroužku den hodina 

Plavání pro žáky  
5. – 9. tříd 

Mgr. V. Kostik středa 14.00 – 15.00 

Šachová škola p. Novák 
(školní družina) 

čtvrtek 14.15 – 15.45 

Angličtina pro žáky 
1. stupně 

Mgr. S. Zdvomková středa 14.00 – 15.30 

Badatelství pro 
žáky  

Mgr. Radomír 
Lisztwan 

bude upřesněno  

 
                                        
 

 
 

 



 

 

 

  

 

   

VII. Termíny třídních schůzek, konzultací, pedagogických 

rad a individuálních konzultací na školní rok 2022/2023 
 
 

25.  8. 2022,   9.00 -   informační schůzka, porada 
 
30.  8. 2022,   9.00 -   porada 
 
   1. 9. 2022, 11.30 -   porada 
 
   6. 9. 2022, 13.00 -   porada 
 
 27. 9. 2022             -  porada + třídní schůzky (BOZP, akce školy, UR, apod.)     
 
 
 
Do 11. listopadu 2022 nutno seznámit rodiče s návrhy klasifikace za 1. čtvrtletí. 
 
 
15. 11. 2022              -    klasifikační porada 
       
 
 
24. 1. 2023   -     klasifikační porada 
 
 
 
Do 31. března 2023 nutno seznámit rodiče s návrhy klasifikace za 3. čtvrtletí. 
     
 
4. 4. 2023   -    klasifikační porada 
 
 
22. 6. 2023   -     klasifikační porada  
 
 
29. 6. 2023   -     klasifikační porada se závěrečným hodnocením 
 
 

 
Poradní dny pro školní rok – úterý.   
 
 
Ostatní porady budou svolávány podle potřeby vedení školy.    
 
 
 
 



 

 

 

  

 

   

VIII. Individuální konzultace (2022/2023) 

 
Jméno vyučujícího Den v týdnu Konzultační hodiny 

Mgr. Bolcarovičová Barbora 

     ředitelka školy 

pondělí  13:00 – 14:00 

Mgr. Krpcová Stanislava 

    zástupce ředitelky školy, koordinátor 

ŠVP 

středa 11:45 – 12:30 

Mgr. Noga Michal 

    školní psycholog  

čtvrtek 9:00 – 10:00 

Mgr. Országová Zdeňka 

    výchovný poradce 

čtvrtek 10:55 – 11:40 

Mgr. Palková Hana 

    přípravná třída 

pondělí 11:45 – 12:30 

Mgr. Potyszová Hana 

    speciální pedagog 

čtvrtek 12:05 – 12:45 

Mgr. Tomicová Michaela 

    metodik prevence 

pondělí 6:55 – 7:40 

Mgr. Adámková Gabriela 

výchovný poradce, kariérový poradce 

pondělí 6:55 – 7:40 

Mgr. Jeská  Jarmila středa 11:45 – 12:30 

Mgr. Kostik Vjačeslav pondělí 6:55 – 7:40 

Mgr. Lisztwan Radomír úterý 6:55 – 7:40 

Mgr. Palka Marek středa 12:45 – 13:30 

Mgr. Piechowicz Adam 

koordinátor ICT 

středa 14:00 – 14:45 

Mgr. Sitková Jana úterý 12:45 – 13:30 

Mgr. Štverková Darina úterý 6:55 – 7:40 

Mgr. Zdvomková Simona pondělí 11:45 – 12:30 

Mgr. Zelková Nataša úterý 7:00 – 7:45 

Mgr. Žádníková Jana 

koordinátor EVVO 

úterý 12:45 – 13:30 

 

                              
Po telefonické domluvě jsou možné individuální konzultace kdykoliv  

v odpoledních hodinách. 
 

Ostatní termíny 
 
Zápis do 1. tříd:       duben 2023 
LVVZ:        23. – 27. 1. 2023 



 

 

 

  

 

   

IX. Hlavní cíle školy na školní rok 2022/2023 
 

Cíle vzdělávací 
1. Diferenciace výukových materiálů, dělené a tandemové hodiny - 

úspěch pro každého žáka 
2. Otevřené hodiny, vzájemné hospitace – vzájemné sdílení PP 
3. Rozvoj informační, čtenářské a jazykové gramotnosti v návaznosti 

na projekt Pomáháme školám k úspěchu, zaměření na práci s texty 
ve všech vyučovacích předmětech a také napříč školou 

4. Rozvoj finanční gramotnosti, získání vyššího odznaku Finančně 
gramotná škola 

5. Vzdělávání žáků s OMJ, naplňování zákona 67/2022 SB. (LEX 
UKRAJINA) 

 
Cíle výchovné 
 

1. Důraz na slušné chování ke všem dospělým a ke spolužákům ve 
škole, prevence PJ, posilování vztahů mezi žáky 

2. Orientace v kyberprostoru a prevence kyberšikany 
3. Pěstování odpovědnosti za vlastní vzdělávání žáků 

 
Cíle v oblasti personální u PP 
 

1. Rozvoj PP, plán osobního rozvoje PP  
2. DVPP, seminář, sborovna – formativní hodnocení 
3. Zajištění pracovní pozice „školní psycholog“  (PPP, J.A.K) 
4. Sdílení dobré praxe, kolegiální učení, vzájemná inspirace 

 
Cíle v oblasti pracovních a vzdělávacích podmínek – mater. vybavení, prostředí, 
atd. 
 

1. Vytvoření zázemí pro PP, vytvoření prostoru pro sdílení projektu 
Pomáháme školám k úspěchu, relaxační zóna  

2. Využívání dotačních projektů – polytechnická učebna pro mladší 
žáky na malé škole 

3. Doplnění učeben dataprojektory, interaktivními tabulemi, 
robotickými pomůckami 

4. Velmi úzká komunikace se zákonnými zástupci žáků 
5. Kavárničky pro rodiče – OKAP + třídní kavárničky 

 
Cíle v oblasti organizační 
 

1. Úspěšné naplňování ŠABLON III 
2. Vznik elektronického uložiště materiálů pro výuku v rámci sdílení 

PP 
3. Zintenzivnění příspěvků do médií – role mediálního koordinátora 
4. Smysluplné fungování rodičovského sdružení UR 
5. Realizace oslav 110. výročí školy 
6. Postupná revize ŠVP dle metodiky MŠMT 

 



 

 

 

  

 

   

DESATERO NAŠÍ ŠKOLY  

 

1. OTEVŘENOST školy vůči rodičům, žákům i veřejnosti. Zásadní je 

spolupráce se zákonnými zástupci, které považujeme za své partnery. 

Třídní schůzky u nás probíhají osobnější formou tzv. TRIPARTITY 

(učitel-žák-rodič). 

2. Výuku přizpůsobujeme potřebám samotných žáků. Zakládáme si na 

INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPU, jsme školou rodinného typu, kde se 

všichni navzájem znají. 

3. Žáci pracují s různými zdroji informací – zařazujeme NEJNOVĚJŠÍ 

VÝUKOVÉ METODY a používáme NEJMODERNĚJŠÍ 

TECHNOLOGIE. 

4. VÝUKA V BLOCÍCH nám umožňuje věnovat se určitému tématu ve 

větší intenzitě a v širším kontextu. Způsob výuky, kterým vyučujeme, 

je bohatý na různorodé aktivity, aktivní fáze se střídají s aktivitami 

odpočinkovými. 

5. Výuka prvního CIZÍHO JAZYKA – angličtiny probíhá již od 1. třídy 

a plynule navazuje na úvodní kurzy v mateřských školách. Druhý cizí 

jazyk si žáci volí od 7. třídy. 

6. ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST představuje základní kámen ke 

správnému chápání učiva a následnému užití osvojených vědomostí 

v praktickém životě. Proto porozumění psanému i mluvenému slovu ve 

všech předmětech přikládáme velký význam. Jedním z pilířů 

podporující čtenářskou gramotnost na naší škole je ŽÁKOVSKÁ 

KNIHOVNA.  

7. Jsme v Bohumíně jediná základní škola s certifikátem ŠKOLA 

PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ. Podporujeme zdravý životní styl, 

nabízíme vhodné aktivity, poskytujeme pohodovou atmosféru a 

podmínky pro zdravý rozvoj našich žáků. 

8. EKOLOGICKÝMI aktivitami a projekty neustále vedeme žáky ke 

kladnému vztahu k životnímu prostředí, k zodpovědnému přístupu 

k přírodě a svému okolí. 

9. ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ tvořené výchovnými 

poradci, metodikem prevence a školním psychologem poskytuje své 

služby nejen žákům, ale také zákonným zástupcům. Rovněž pomáhá 

účinně řešit konfliktní situace ve školním prostředí a dál preventivně 

předcházet vztahovým problémům mezi žáky.  

10. Výuku v naší škole doplňujeme a oživujeme PROJEKTOVÝMI 

ČINNOSTMI. Zároveň pro naše žáky pořádáme VÝJEZDNÍ 

POBYTY – adaptační pobyty, školy v přírodě, lyžařské kurzy aj. 



 

 

 

  

 

   

Dílčí úkoly a zásady výchovně vzdělávacího procesu 

pro školní rok 2022/2023 
 

1. Organizační zabezpečení práce školy 
 

 aktualizace hlavních dokumentů školy dle nové a platné legislativy 
 každodenní režim školy se bude řídit aktualizovaným ŠŘ, se kterým budou 

seznámeni rodiče i žáci 
 vést žáky i rodiče k důslednému respektování ŠŘ a k dodržování úředních 

hodin pro styk s rodiči  
 organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty a 

zásadami pro práci  
 fungování přípravné třídy na elokovaném pracovišti 

 
2. Práce na ŠVP 
 

 pracovat na kvalitním naplňování ŠVP 
 postupná revize ŠVP dle pokynů MŠMT a nového RVP – 2023, 2024, 2025 
 přípravy hodin cílit na nejen vzdělávací, ale také na kompetenční a čtenářský cíl 

 
3. Vyučovací prostředky a vzdělávací úkoly 
 

 zajistit kvalitní výuku a stále zvyšovat úroveň vzdělávání, zajistit 
konkurenceschopnost a tím směřovat k lepším výsledkům v testování žáků 

 výukou v blocích umožnit věnovat se určitému tématu ve větší intenzitě 
 nastavení a dodržování pravidel případné distanční výuky 
 využívání metod RWCT ve výuce, zaměření na čtenářskou gramotnost 
 vedení žáků k objektivnímu sebehodnocení, využívání kriteriálního hodnocení a 

formativního hodnocení 
 naplnit Národní pán obnovy  
 vzdělávání žáků s OMJ, zaměřeno na ukrajinské žáky 
 diferenciace výuky, dělení hodin – úspěch pro každého žáka 
 vedení žáka k zodpovědnosti za své vzdělávání a řízení si svého učení 
 postupná podpora polytechniky – kvalitnější výuka na 1. stupni (polytechnická 

učebna) a výuka pracovních činností na 2. stupni (modernizace cvičné 
kuchyně) 
 

4. Metodické orgány a předmětové komise, spolupráce PP a jejich rozvoj 
 

 PK budou garantem dobrých výsledků práce školy, jelikož: 
 

1) přebírají spoluzodpovědnost za práci a výsledky v jednotlivých ročnících a 
předmětech 

2) sjednocují a objektivizují klasifikaci 
3) dbají na dodržování pravidel 
4) provádějí rozbory nedostatků zjištěných při kontrolních pracích a prověrkách, 

stanovují opatření k nápravě 
5) dbají na dodržování pravidel pro hodnocení žáků 
6) vyměňují si zkušenosti, organizují soutěže, exkurze, atd. 



 

 

 

  

 

   

 zvyšovat aktivní podíl pracovníků školy na řízení, zlepšování práce školy, 
dosáhnout dobré vnitřní zainteresovanosti pracovníků na trvalém zkvalitnění 
práce školy 

 sledovat a oceňovat přínos kantorů pro vytváření image školy 
 dodržovat TP, výstupy, zaměřovat se na kompetence 
 motivovat členy PP k vzájemným hospitacím a náslechům, tandemové výuce, 

popř. výuce 3S 
 nabídka otevřených hodin, vzájemné hospitace  
 tandemová a párová výuka 
 kolegiální učení, sdílení příkladů dobré praxe 
 plán profesního rozvoje PP, pracovní portfolia 

 
 
5. Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce 
 

 nastavení a dodržování pravidel případné distanční výuky 
 intenzivně využívat iPady ve výuce, ale také v běžné praxi učitele 
 intenzivně a cíleně využívat interaktivní tabule 
 využívat nejen zakoupený výukový software, ale tvořit podle potřeby i vlastní 

prezentace učiva 
 aktualizovat internetové a FCB stránky školy 
 rozvoj digitální gramotnosti pomocí iPadu v 1. – 5. ročníku dle dohodnutých 

pravidel 
 využití interaktivních učebnic FRAUS pro všechny předměty 
 využívání digitálních učeben a pomůcek 

 
6. Čtenářská gramotnost a matematická gramotnost, finanční gramotnost 
 

 důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti a práci s textem bez ohledu na 
vyučovací předmět a ročník; volit takové metody výuky, které umožní žákům 
účinně a aktivně se účastnit výuky, porozumět textu a pracovat s ním 

 ve všech ročnících dbát na mluvený projev a vyjadřování žáků, zvyšovat 
kulturnost jejich projevu, v této souvislosti pracovat na modernizaci knižního 
fondu ve školní knihovně (také s využitím financovaných projektů) 

 aktivní zapojení do projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ (zapojeno 6 učitelů 
školy), širší sdílení mezi dalšími PP školy 

 pozornost je potřeba věnovat spektru doporučované literatury (včetně nových 
knih pro děti a mládež), spolupráci s knihovnami (včetně účinného využívání 
školní knihovny) a motivaci žáků, např. využíváním moderních technologií 

 rozvoj matematické gramotnosti a přírodovědné gramotnosti 
 naplňování projektu „Finančně gramotná škola“, získání vyššího certifikátu 
 podpora DVPP v těchto oblastech 
 rozšíření žákovské knihovny ve čtenářské dílně 
 podpora školních knihoven a vytvoření třídních knihoven 
 kolegiální sdílení, příklady dobré praxe, vytvoření zázemí pro sdílení PP 
 vzdělávání v oblasti formativního hodnocení 

 
7. Podpora žáků se SVP 
 

 podporovat nižší počet žáků ve třídách, hlavně 1. stupně 



 

 

 

  

 

   

 vzdělávání těchto žáků uskutečňovat s využitím vyrovnávacích a podpůrných 
opatření - individuální podpora v rámci výuky, IVP, PLPP, využití pomůcek 

 realizovat speciální pedagogické péče pod vedením speciálního pedagoga 
 využívat služeb školního poradenského pracoviště 
 využívat služeb asistenta pedagoga pro žáka se zdravotním postižením a 

školního psychologa 
 účinná spolupráce s PPP, SPC, ŠPP 
 průběžně zavádět do praxe novou platnou legislativu, společné vzdělávání 
 maximálně využívat formativního hodnocení pro tyto žáky 
 nabízet možnost týdenních či měsíčních plánů 
 naplnit Národní pán obnovy 

 
8. Mravní výchova, etická výchova 
 

 posilovat vzájemné vztahy mezi žáky, věnovat se adaptačnímu období po 
nástupu žáků do školy 

 důsledné dodržování všech pravidel, být příkladem pro žáky 
 řešení kázeňských problémů prostřednictvím výchovných komisí a ve 

spolupráci se ŠPP 
 uvádět do praxe pojmy mravnost, čestnost, skromnost, ochota, odpovědnost, 

zodpovědnost, atd. 
 vést žáky k hrdosti ke škole, ctít reprezentaci školy, slušně se chovat 

k dospělým, vést žáky k sebekázni, naučit starší žáky pomáhat mladším, naučit 
žáky dodržovat stanovená pravidla  

 vztahy na pracovišti a vystupování všech zaměstnanců musí být na takové 
úrovni, aby byly příkladem pro žáky 

 systematicky působit proti agresivitě, vulgaritě, vandalismu, násilí, drogám a 
šikaně mezi žáky (osvětové pořady, adaptační programy, programy v rámci 
výuky), zaměřit se na vzájemné vztahy a spolupráci 

 zpracovat Minimální preventivní program školy a plnit ŠPS 
 sledovat a okamžitě řešit jakýkoliv projev nebo i náznak šikanování, násilí či 

hrubosti, veškeré závažnější kázeňské problémy řešit ve spolupráci s rodiči 
 podporovat mimoškolní aktivity a činnosti žáků, nabídnout širokou možnost 

mimoškolní činnosti žáků  
 být jednotní v řešení krizových i ostatních situací 
 důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky 
 realizovat adaptační pobyt žáků 6. tříd 
 zaměřit se na udělování většího počtu pochval 

 
9. Absence 

 
 dodržovat pravidla školního řádu, seznámit s pravidly zákonné zástupce 
 účinnou prevencí, spoluprací s rodiči a včasnou reakcí předcházet vzniku 

neomluvené absence 
 žáky i rodiče upozorňovat na nepříjemné následky neomluvené absence 
 spolupracovat s příslušnými orgány a hlavně se ZZ žáků 
 postupovat podle metodického pokynu k řešení záškoláctví a neomluvené 

absence 
 
 



 

 

 

  

 

   

10. Klima školy 
 
 vytvářet pohodové školní prostředí – porozumět si navzájem, vyžadovat 

vzájemnou slušnost, dospělí a děti by měli být partneři, dbát na jednotnost 
pedagogického sboru 

 organizovat společné akce pro všechny pracovníky školy 
 zapojit školního psychologa do budování pozitivního klimatu mezi pracovníky 

školy, mezi žáky ve třídě 
 z fondu FKSP zorganizovat společné akce pro pracovníky školy (i bývalé 

pracovníky)  
 upevňovat vztahy také s pracovníky obou MŠ 
 podpora slovního hodnocení na nižším stupni ZŠ a u žáků se SVP 
 průběžně vybudovat odpočinkové zázemí pro PP a v rámci projektu vybudovat 

relaxační koutky pro žáky, např. z projektu IROP 
 posílení role mediálního koordinátora 
 podíl školního žákovského parlamentu na rozhodování ve škole 
 

11. Environmentální výchova 
 

 zpracovat plán environmenální výuky  
 žádat o dotace u ekologických organizací a státních institucí  
 podílet se na estetizaci okolí školy 
 získání dotace z MSK v rámci EVVO 
 podporovat pobyty žáků mimo budovu školy, venku 
 účastnit se ekologických konferencí 
 podat žádost k SFŽP na ozdravné pobyty dětí, realizovat ozdravný pobyt 

 
12. Výuka cizích jazyků 
 

 zkvalitnit cizích jazyků, k výuce používat nové jazykové učebny, audiovizuální a 
výpočetní techniku, cizojazyčných časopisů; hlavně se zaměřovat na 
komunikaci a konverzaci 

 nabízet žákům v rámci volitelného předmětu výběr minimálně ze dvou cizích 
jazyků 

 využít pravidelných návštěv rodilého mluvčího  
 výuku angličtiny plynule navazovat na kurzy AJ v MŠ 
 zavedení metody CLILL do dalších předmětů 
 v rámci Šablon III podporovat cizí jazyky 
 podporovat práci klubu a kroužku AJ 
 využívat nabídky jazykové školy Hello (DVPP, rodilý mluvčí, státní a Cambridge 

zkoušky AJ, letní kemp) 
 využívat maximálně jazykové učebny 
 

13. Estetická výchova 
 

 uplatňovat jako součást všech předmětů a výchovy ve ŠD i mimo vyučování 
 vést žáky k tomu, aby dbali na čistotu a pořádek ve třídě a svého pracovního 

místa 
 výrobky a práce žáků využívat k výzdobě školy a třídy 
 zajistit estetické prostředí školy 



 

 

 

  

 

   

14. Multikulturní výchova 
 
 pěstování pozitivního postoje k minoritám, k lidem různých náboženstev a kultur 

v rámci všech předmětů a ročníků 
 výchova žáků k toleranci v praktickém životě, poznávání kultury, jazyka a tradic 

jiných národností a etnik 
 mít partnery v zahraničí, zdůrazňovat výuku Cj 
 společné vzdělávání, inkuze 
 

15. Mimoškolní a volnočasové aktivity 
 

 podporovat činnost jiných volnočasových aktivit školy 
 spolupráce s DDM Fontána v Bohumíně 
 zapojit žáky do kroužků organizovaných školou 
 podpora šachové školičky 
 naplnění ŠABLON III 
 spolupráce s UR 

 
16. Školní poradenské pracoviště 
 

 zaměření se na inkluzi a společné vzdělávání 
 činnost školního psychologa a speciálního pedagoga 
 spolupráce VP, Sp. P a MP s TU 
 zintenzivnit práci ŠP s problematickými dětmi a žáky se SVP 
 zavést dokumentaci tzv. problémových dětí 
 zkvalitnit a prohloubit činnost ŠPP, propojit práci jednotlivých členů - cílem je  

zkvalitnění sociálního klimatu ve školách, integrace vzdělávací, informační a 
poradenské složky kariérového poradenství, posílení primárně preventivních 
činností a podmínek pro včasnou intervenci a zkvalitnění vzdělávací a 
poradenské práce školy s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

 získání dotace z MSK v rámci prevence patologických jevů 
 realizacemi min 5 třídnických hodin za rok snížit počet patologických jevů ve 

škole 
 rodičovské kavárničky 
 v rámci DVPP- zaměření na vzájemné vztahy ve třídě, vztahy s rodiči, 

kyberprostor 
 

17. Spolupráce školská rada – rodiče – škola 
 

 prosazovat co nejčastější spolupráci s rodiči dětí 
 maximální komunikace se ZZ při případné distanční výuce 
 realizace tzv. tripartit – třídní schůzky ve trojici (U-Ž-R) 
 efektivně spolupracovat s Unií rodičů a udržet její fungování 
 více zapojit žáky a jejich rodiče do chodu školy: 

- využívat individuální konzultace učitelů 
- seznámit rodiče s pravidly třídy 
- ukázkové hodiny pro rodiče 
- tripartita 
- třídní kavárničky – 1x za rok 



 

 

 

  

 

   

 realizovat akce pro rodiče v rámci projektu „Rodiče vítáni“, např. Rodičovské 
kavárničky 

 
18. Výchova ke zdravému životnímu stylu 
 

 dodržovat základy a zásady „Zdravé školy“, pokračovat v tomto projektu a na 
základě výsledků provádět potřebné změny 

 brát ohled na míru žákovských schopností 
 sportovat a pořádat ozdravné pobyty 
 realizovat LVVZ a školu v přírodě pro žáky 
 využívat dotace zřizovatele k návštěvám krytého bazénu, zimního stadionu, 

víceúčelové haly (hodiny Tv, zájmový kroužek, hromadné akce školy, atd.) 
 v rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu 

v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační chvilky, využít 
k tomu také náplň činnosti ŠD 

 zaměřit se na prevenci úrazovosti žáků a snížit počet úrazů 
 realizovat pobyty žáků o přestávkách na školních dvorech 
 zajistit provoz rekuperačních jednotek v kmenových třídách 
 realizovat projekt Ovoce a mléko do škol  
 zaměřit se na pohybové aktivity ve všech vyučovacích předmětech, hlavně na 

1. stupni; nenahrazovat výuku tělesné výchovy jinými předměty a v hodinách 
TV se zaměřit na všestranný tělesný rozvoj žáka 

 
19. Výchovné poradenství 
 

 zapojit „Výchovu k volbě povolání“ v rámci VkO, VkZ, Pč a dalších předmětů 
 výchovný poradce bude zajišťovat koordinaci aktivit souvisejících s Výchovou 

k volbě povolání; výchovný poradce také koordinuje práci učitelů 
s integrovanými žáky, vede jejich evidenci, pracuje s vycházejícími žáky a jejich 
rodiči, připravuje žáky na správný výběr budoucího povolání, je členem ŠPP, 
spolupracuje s ostatními členy ŠPP 

 spolupráce s SOU a Gymnáziem Bohumín 
 naplňování ŠABLON III – kariérový poradce  

 
 
20. Rozvoj práce žákovského parlamentu 
 

 zvolit vedení žákovského parlamentu z 3. – 9. tříd 
 podílet se na životě školy, reagovat na aktuální potřeby školy 
 organizovat soutěže a zábavné akce pro žáky 
 inovovat činnost žákovského parlamentu 
 

21. Tradiční a kulturní akce školy 
 

 více zviditelnit školu zapojením žáků do soutěží a olympiád 
 realizovat školní projektové dny a třídní projekty 
 realizace plánovaných akcí ve spolupráci s UR 
 příprava oslav 110. výročí založení školy 

 
 



 

 

 

  

 

   

22. Spolupráce MŠ a ZŠ 
 

 důslednější kontrola ze strany ŘŠ v MŠ, více splněných hospitací a návštěv 
v MŠ, pohovory s PP na pracovními portfolii a plány profesního rozvoje 

 zkvalitnit a prohloubit další způsoby spolupráce školy s MŠ, společné aktivity 
návštěvy v MŠ, přípravný kurz, naplánovat společné aktivity, které povedou 
k většímu zájmu rodičů předškoláků o naši školu a masivnějšímu přechodu dětí 
z MŠ do naší školy 

 vzájemná spolupráce MŠ a přípravné třídy 
 větší mediální reklama vzájemné  spolupráce 
 

23. Spolupráce s ostatními organizacemi 
 

 komunikovat s veřejností 
 propagovat školu na veřejnosti 
 zlepšit propagaci práce školy v tisku, místních novinách a dalších médiích, mezi 

rodičovskou veřejností – role mediálního koordinátora 
 spolupráce s jazykovou školou Hello (rodilý mluvčí, Den jazyků, DVPP) 
 intenzivní spolupráce s ŠPZ v rámci společného vzdělávání 
 zapojení do MAP a MAS, popř. OKAP 
 žádost v programu J.A.K., MAS a MAP, IROP  

 
24. Školní družina 
 
 otevřít a naplnit 2 - 3 oddělení 
 více „vtáhnout“ rodiče do dění v ŠD 
 sestavit celoroční plán práce 
 práce zájmového útvaru – šachová škola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 

   

X. Přehled rozvoje digitální gramotnosti na 1. stupni 

 

 
Rozvoj digitální gramotnosti pomocí iPadu v 1. – 5. ročníku: 
 
 
 
1. ročník 

 naučit žáky pracovat s iPadem, bezpečné používání 

 aplikace pro psaní – DOODLE BUDDY 

 aplikace pro počítání – CALCULATOR 

 orientace na klávesnici – PRIMARY WRITER 

 
 
2. ročník 

 spustit aplikaci PicCollage 

 zvolit pozadí 

 napsat text a upravit ho 

 vložit samolepku 

 fotit (např. hračky, kostky, aktovku, pouzdro, lidi ne) 

 upravit fotky a vložit do aplikace PicCollage 

 
 
3. a 4. ročník 

 zdokonalit se v aplikaci PicCollage 

 vyhledat informace, obrázek na internetové stránce a použít je k dalšímu 

zpracování (vložit, odebrat, upravit) 

 pracovat s klávesnicí 

 bezpečné chování na internetu a sociálních sítí 

 vyhledávání daných informací – práce s textem, procvičování učiva 

 fotografovat, uložit fotku do alba, upravit fotku, použít v jiné aplikaci (např. 

PiCollage, Book Creator, iMovie) 

 poslat vytvořenou fotku sdílením přes Air Drop 

 
 
5. ročník 

 vytvoření náročnějšího digitálního výstupu složeného z audio, video záznamem 

a textem pomocí aplikace (např. iMovie a jiné) 

 
 
 
Poznámka: V každém ročníku pokračovat v používání aplikací a jejich upevňování. 

 

 



 

 

 

  

 

   

XI. Autoevaluace školy 

 
Pokud má ve škole dojít k zefektivnění procesu vzdělávání, pak škola nutně 

musí věnovat velkou pozornost právě procesu autoevaluace vzdělávacího procesu 
jako celku. Cílem autoevaluace školy je zabezpečit kvalitu a efektivitu procesu 
vzdělávání dle platného Školního vzdělávacího programu.  

 
Autoevaluace je zaměřena na hodnocení činnosti školy a je chápána především 

jako zpětná vazba o tom, co se ve škole děje. Hlavním cílem autoevaluace je 
zhodnocení stavu – tj. zjištění přinášející informace o tom, jak funguje školní 
vzdělávací program, jaké je prostředí školy, v němž se realizuje výuka. Některé 
aspekty školy budou vyhodnocovány na základě prostého posouzení pracovníky školy 
(práce PK, výroční zprávy, rozhovory a vzájemná spolupráce učitelů apod.). Jiné 
aspekty hodnocení školy budou sledovány na základě shromažďování žákovských 
prací, dotazníků zadávaných žákům, rodičům, ale i pedagogickým pracovníkům. Tyto 
informace slouží jako zpětná vazba, prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky 
vedoucí k zefektivnění procesu výuky a zkvalitnění školního vzdělávacího programu. 
Na základě zjištěných informací může škola proces vzdělávání zpětně ovlivňovat a 
stanovit úkoly a opatření, které povedou k nápravě. 

Autoevaluační procesy slouží jako podklad pro výroční zprávu školy. 

 Při vlastní autoevaluaci školy vycházíme ze SWOT analýzy školy i školní 
družiny. Tuto analýzu provádíme v souladu s projektem Škola podporující zdraví, tedy 
pravidelně ve čtyřletých intervalech.  

 Při pravidelné autoevaluaci reagujeme na aktuálně vzniklé problémy školy, 
snažíme se hledat jejich řešení jednak z pohledu zákonných zástupců, jednak 
z pohledu žáků a žákyň, ale také z pohledu pedagogických pracovníků a dalších 
zaměstnanců školy. Má-li škola potřebu, provádí autoevaluaci dříve než ve 
stanovených čtyřletých intervalech. 

 Podrobný plán autoevaluace je vždy uveden v Celoročním plánu práce pro 
daný školní rok. 

 Informace o realizaci konkrétních dotazníků či testů, s uvedením termínů jejich 
konání a cílovou skupinou testování je součástí výroční zprávy ŠVP, která je 
zpracovávána každoročně. 

Plán evaluace školy a evaluačních činností se stanovením kritérií, nástrojů 
včetně časového rozvržení je uveden v následující tabulce.



 

Oblasti autoevaluace Cíl Kritéria Nástroje 
Časový 

harmonogram 

Soulad realizovaného 

vzdělávacího programu 

s ŠVP  

Realizovat ŠVP v souladu s RVP ZV a 

psaným ŠVP ZV 

Hodnocení hodin, plnění 

tematických plánů, organizace 

školy 

Hodnocení ČŠI 

Hodnocení zřizovatele 

Práce předmětových komisí 

Hospitace  

Náhodně 

Průběžně 

min 3x ročně 

Průběžně 

Individuální vzdělávací 

potřeby 

Zajišťovat individuální vzdělávací 

potřeby žáků se SVP  

Práce podle IVP 

Individuální přístup k žákům 

Zapojení talentovaných žáků  

do olympiád a soutěží 

Kontrola plnění IVP 

Hospitace  

 

2x za rok 

Průběžně 

 

Spolupráce s rodinami 

žáků 

Zvýšit spolupráci s rodiči, zapojit je do 

organizace akcí školy. 

Spokojenost zákonných zástupců se 

školou a ŠD 

Zvýšit zájem o školu 

Informování zákonných 

zástupců – třídní schůzky, 

konzultační hodiny, tripartity, 

záznamy v žákovských 

průkazech 

Spolupráce s Radou školy  

a Unií rodičů 

Třídní schůzky a konzultace, 

tripartity  

 

Dotazníky – rodiče 

Dotazníky pro 1.třídy 

Rozhovory s Radou školy  

Jednání Unie rodičů 

Pravidelně dle 

plánu školy  

1x za 4 roky 

Každoročně 

2x za rok 

1x měsíčně 

Výuka 

Postavit výuku dle potřeb žáků, 

zefektivnit výuku 

Využívat pestré metody a formy práce 

Využívat pozitivní motivaci 

Práce předmětových komisí, 

plnění tematických plánů, 

rozbory žákovských prací 

Využití DVPP k odbornému 

růstu pedagogů s cílem 

zkvalitnit výuku 

Rozbor dokumentace školy 

Hodnocení předmětových 

komisí – autoevaluace 

učitelů 

Analýza žákovských prací 

Hospitace  

Ukázkové hodiny pro rodiče 

Měsíčně 

min 3x ročně 

 

 

Průběžně 

Průběžně 

Průběžně 

Školní klima 

Vytvořit bezpečné a zdravé klima a 

prohlubovat atmosféru důvěry mezi 

učiteli, žáky a zákonnými zástupci 

Spokojenost žáků ve škole  

a ŠD 

Spokojenost rodičů se školou  

a ŠD 

Partnerské vztahy U-Ž-ZZ 

Práce ŠPP 

Dodržování ŠŘ 

Dotazníky – R – U- Ž 

Dotazníky pro 1.třídy 

Sluníčka – 9. ročník 

Pozorování 

Výroční zprávy ŠP a MP 

Dotazníky k práci vedení 

školy 

1x za 4 roky 

Každoročně 

Každoročně 

Průběžně 

Každoročně 

1x za 4 roky 



 

 

 

  

 

   

Oblasti autoevaluace Cíl Kritéria Nástroje 
Časový 

harmonogram 

Hodnocení žáků 

Stanovit jasná kritéria 

pro hodnocení a vést žáky 

k sebehodnocení 

Pravidla pro hodnocení žáků Hospitace 

Analýza testů, srovnávacích 

testů 

Analýza školních projektů 

Portfolia žáků 

Formativní hodnocení 

Průběžně 

Dle nabídky 

 

Průběžně 

Průběžně 

Práce učitelů a vedení 

školy 

Podporovat odborný růst pedagogických 

pracovníků 

Vytvářet podmínky a klima  

ke kvalitní práci učitelů a zlepšit 

spolupráci pedagogů 

 

 

 

 

Zvyšovat úroveň práce vedení školy 

Příprava na výuku, tvorba  

a úprava tematických plánů 

Práce předmětových komisí 

Získávání grantů 

DVPP 

Individuální přístup k žákům, 

práce s třídní samosprávou 

Užití různorodých metod  

a forem práce 

Výsledky dlouhodobé práce 

 

Hospitace 

Autoevaluace učitelů 

 

Zprávy PK 

 

Vzájemné rozhovory 

 

 

 

Hodnocení zřizovatelem 

Průběžně 

Průběžně 

 

min 3x ročně 

 

Průběžně 

 

 

 

Průběžně 

Výsledky vzdělávání 

Dosáhnout co nejkvalitnějších výsledků 

odpovídajících individuálním možnostem 

žáků 

Úspěšné přijetí žáků 9. tříd, zvýšit počet 

žáků přijatých na maturitní obory 

Umístění žáků v testech, 

vyhlášených soutěžích  

a olympiádách 

 

Úspěšnost žáků v testech  

SCIO, KALIBRO, 

CERMAT,... 

Přijetí žáků ke studiu na SŠ 

Analýza žákovských prací 

Portfolia žáků 

Výroční zpráva školy a ŠD 

 

Testy (SCIO, KALIBRO, 

CERMAT,ČŠI.) 

 

Výroční zpráva VP 

Průběžně 

Průběžně 

Každoročně 

 

Dle nabídky  

 

 

Každoročně 

 

 



 

 

 

  

 

   

 

Oblasti autoevaluace Cíl Kritéria Nástroje 
Časový 

harmonogram 

Materiální, technické, 

ekonomické, bezpečnostní a 

hygienické podmínky 

Zlepšovat podmínky pro výuku dle 

finančních možností školy  

a ve spolupráci se zřizovatelem 

 

 

Dbát na dodržování bezpečnostních 

norem 

Obnova pomůcek, pořizování 

moderních výukových 

prostředků, vybavení kabinetů 

a učeben, finanční pomoc 

Unie rodičů a sponzorů 

Plnění hygienických norem  

a pravidel BOZP žáků  

a učitelů 

Pohovory s Radou školy  

Pravidelná setkání se 

zřizovatelem 

Návrhy PK 

Setkání s výborem UR 

Kontroly OHS 

Prověrky BOZP, revize 

2x za rok 

1x za 2 měsíce 

 

min 3x ročně 

Měsíčně 

Náhodně 

Každoročně 

 

Výchovné problémy 

Snížit počet kázeňských opatření a 

hlouběji působit v oblasti prevence 

sociálně patologických jevů 

Práce ŠPP 

MPP a jeho plnění 

 

Spolupráce se sociálním 

odborem MěÚ 

Příznivé a bezpečné klima 

školy 

Výroční zpráva ŠD, VP, 

metodika SPJ a školního 

psychologa 

 

 

Dotazníky, testy apod. 

Každoročně 

 

 

Dle potřeby 

 

Aktuálně dle 

nabídky 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 

   
PLÁN EVALUACE ŠKOLY – ZŠ Bohumín, tř. Dr. E. Beneše 456 – platí od září 2021 

 
 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Výroční zpráva 

školy a ŠD 

        2020, 2021, 2022, 

2023,2024,2025 

   

Práce PK 2020, 2021, 
2022, 2023 

    2020, 2021, 
2022, 2023 

  2020, 2021, 2022, 
2023,2024,2025 

   

IVP, reedukační 

zprávy 

2020, 2021, 

2022, 2023 

       2020, 2021, 2022, 

2023,2024,2025 

   

Evaluace ze strany 

rodičů žáků – klima 

školy + ŠD 

   2020 * 

2024 

2028 
2032 

1.třídy 

2021, 

2022 
2023 

ŠD 

2021 

2024 
2028 

       

Evaluace – rodiče 

předškoláků 

   2019, 

2020, 
2021, 

2022 

        

Evaluace ze strany 

žáků – klima školy +  

ŠD 

 2022 
2026 

2030 

          

Evaluace ze strany 

PP - klima školy, 

práce vedení školy 

    2023 
2027 

2031 

       

SWOT analýza + 

vyhodnocení  

(při vyhodnocení 

5.leté koncepce 

školy)  

        2021 
2026 

2031 

   

Vyhodnocení 

„Zdravé školy“  

pravidelně dle 

pokynů SZÚ 

Praha 

           

Sluníčko – 9. třídy      2020, 2021, 
2022, 2023 

      

Výroční zpr.  

Metod. Prevence 

       2020, 2021, 

2022, 2023 

    

Výroční zpr. 

Výchov.poradce 

       2020, 2021, 

2022, 2023 

    

Výroční zpr. Škol. 

Psychologa 

       2020, 2021, 
2022, 2023 

    

Výroční zpráva ŠD        2020, 2021, 

2022, 2023 

    

výroční zpráv 

Zdravé školy 

       2020, 2021, 

2022, 2023 

    

 
2020* - původně plánovaný dotazník pro zákonné zástupce věnovaný klimatu školy byl nahrazen dotazníkovým šetřením u zákonných zástupců „distanční výuka 

a výuka na dálku v době koronavirové epidemie a zavření škol“



 

Byl jsem seznámen/a s programem výchovně vzdělávací 

práce (včetně příloh) na školní 2022/2023 a zároveň 

s koncepcí školy na období 2021-2026. 
 

jméno datum podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


