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Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
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Celoroční plán práce – školní rok 2017/2018
Celoroční plán je tvořen:
A. Organizačním zabezpečením školního roku 2017/2018
B. Celoročním plánem základní školy (včetněrozpracovaným do měsíčních plánů)
C. Plánem schůzek s rodiči
D. Plánem pedagogických rad
E. Plány předmětových komisí a metodického sdružení
F. Celoročním plánem školní družiny
G. Plánem výchovného poradce
H. Plánem školního metodika prevence

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
793 15 Lichnov č. 46, tel. 554 643 130, zakladni.skola@zsamslichnov.eu

A. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

I. Charakteristika ZŠ
1. Děti v ZŠ
a) počet žáků:
b) počet tříd:
I. stupeň
II. stupeň
c) počet oddělení ŠD:

131
9
5
4
3

2. Děti v MŠ
a) počet dětí
b) počet oddělení

42
2

3. Zaměstnanci školy
Mateřská škola
a) pedagogičtí pracovníci:
b) provozní zaměstnanci:
Základní škola:
a) pedagogičtí pracovníci:
b) asistenti pedagoga
c) provozní zaměstnanci:

4
2
16
4
7

II. Funkce v ZŠ
ředitel školy:
Ing. Ladislav Pleva
zástupce ředitele školy:
Mgr. Marie Byrtusová
školní metodik prevence:
Mgr. Jiří Adámek
výchovná poradkyně:
Mgr. Iveta Kollárová
vedení reedukace:
Mgr. Jaroslava Adámková
koordinátor ŠVP:
Mgr. Naděžda Bočková
metodik informačních technologií:Ing. Ladislav Pleva
koordinátor ICT:
Ing. Ladislav Pleva

metodické sdružení I.st.:
Mgr. Jaroslava Adámková
předmětové komise
přírodovědných předmětů:
Mgr. Františka Čajanová
matematika a její aplikace, ICT: Ing. Jan Krasula
humanitních předmětů:
Mgr. Jiří Adámek
jazyků:
Mgr. Jana Kočendová
bezpečnostní technik:
externí odborný pracovník BOZP a PO - Sirák Jiří
preventista PO:
?????????????
koordinátor žákovského parlamentu: Mgr. Marcela Plevová
koordinátor sběrových činností: Mgr. Jiří Adámek
správce CO:
Mgr. Jiří Adámek
zdravotník:
Mgr. Marie Byrtusová
Dana Mártonová
III. Pedagogičtí pracovníci ZŠ
a) Třídnictví I.st.
1.tř. - Mgr. Iveta Kollárová
2.tř. - Mgr. Jaroslava Adámková
3.tř. - Mgr. Naděžda Bočková
4.tř. - Michal Adámek
5.tř. - Mgr. Marcela Plevová
b) Třídnictví II.st.
6.tř. - Mgr. Alena Čandasová
7.tř. - Mgr. Jana Kočendová
8.tř. - Ing. Jan Krasula
9.tř. - Mgr. Jiří Adámek
c) vyučující bez třídnictví:

Mgr. Františka Čajanová
Ing. Ladislav Pleva
Mgr. Marie Byrtusová
Mgr. Lada Brožková (na MD)

d) vychovatelky ŠD:

Dagmar Charvátová
Hana Krumpholcová
Danuše Krajčiříková

e) asistenti pedagoga:

Šárka Koláčková
Tereza Franková
Ing. Vlasta Belániková
Mísařová Tereza

IV. Pedagogičtí pracovníci MŠ
Irena Hambálková
Mgr. Jitka Jasinská
Jiřina Maňásková
Dana Mártonová
V. Provozní pracovníci ZŠ
a)technicko- hospodářští pracovníci: Bc. Jarmila Andrlová
Ivana Sojčáková
b) školník:
?????????????
c) uklízečky:
Milada Dlouhá
Milena Minarová
d) vedoucí ŠJ:
d) kuchařky:

Ivana Sojčáková
Monika Pešková
Dagmar Hamplová

VI. Provozní zaměstnanci MŠ
uklízečky:
vedoucí ŠJ:
kuchařky:

Miluše Oborná
Ivana Sojčáková
Jiřina Korčeková
Miluše Oborná

VII. Mimotřídní práce ZŠ a odpovědnost za prostory v ZŠ
učebnicový fond I. stupeň:
učebnicový fond II.stupeň:
kabinet I.stupeň:
kabinet a učebnicový fond D, Ov, Z:
kabinet a učebnicový fond Rv, Aj:
kabinet a učebnicový fond Nj, Př, Ch:
učebna F,Ch:
kabinet Tv:
kabinet a učebnicový fond M,F:
kabinet a učebnicový fond Čj, Hv:
kabinet a učebna cvičná kuchyň:
kabinet ŠD:
správce žákovské a učitelské knihovny:
kabinet a učebna IVT:
správce sborovny přízemí:
správce sborovny 1.stupeň
zabezpečení olympiád a soutěží:

Mgr. Naděžda Bočková
jednotliví správci kabinetů
Mgr. Jaroslava Adámková
Mgr. Jiří Adámek
Mgr. Marcela Plevová
Mgr. Františka Čajanová
Mgr. Františka Čajanová
Mgr. Jiří Adámek
Mgr. Jan Krasula
Ing.. Jana Kočendová
Mgr. Jana Kočendová
Dagmar Charvátová
Mgr. Naděžda Bočková
Ing. Ladislav Pleva
Mgr. Marie Byrtusová
Mgr. Iveta Kollárová
vyučující jednotlivých předmětů

odběr novin a časopisů:
třídy:
učebna Vv:
tělocvična + tenisový kurt:
sportovní areál:
školní družina - učebny

jídelna, kuchyň:

Mgr. Marie Byrtusová
třídní učitelé
Mgr. Alena Čandasová
Mgr. Jiří Adámek,
Mgr. Jiří Adámek
Dagmar Charvátová
Hana Krumpholcová
Danuše Krajčiříková
Ivana Sojčáková

VIII. Mimotřídní práce MŠ
sborovna:
správcovství učebny a herny 2. třída:
správcovství učebny a herny 1. třída:

Mgr. Jitka Jasinská
Dana Mártonová
Mgr. Jitka Jasinská

IX. Telefonní čísla , e-mail
ZŠ:

554 643 130, zakladni.skola@zsamaslichnov.eu
mobil: 1.stupeň: 605 096 081, 2.stupeň: 605 210 547,
zástupce ředitele: 731 463 553, zastupce.reditele@zsamslichnov.eu
MŠ:
554 643 138, mobil: 736 462 320, materska.skola@zsamslichnov.eu
ředitel ZŠ:
554 643 130, reditel@zsamslichnov.eu
jídelna ZŠ: 554 643 177
Obecní úřad: 554 643 121
PPP Krnov: 554 612 395, krnov@pppbruntal.cz
Bruntál: 554 717 737, bruntal@pppbruntal.cz

Zpracovala: Marie Byrtusová
zástupce ředitele

B. Celoroční plán základní školy (rozpracovaným do měsíčních plánů)
Plán práce na měsíc září – srpen 2017/2018

Průběžné úkoly
1. Provozní porady (ŘŠ, ZŘ)
2. Pedagogické rady (ŘŠ, ZŘ)
3. Rozpracování měsíčního plánu na jednotlivé týdny (ZŘ)
4. Účast žáků na soutěžích (jednotliví vyučující)
5. Vzdělávání učitelů DVPP
6. Účast pedagogů na metodických akcích
7. Nákup školních pomůcek, potřeb a učebnic (správci kabinetů)
8. Kontrolní a hospitační činnost (ŘŠ, ZŘ)
9. Práce metodických orgánů (předsedové komisí)
10. Řešení výchovných problémů (jednotliví vyučující)
11. Individuální pohovory s rodiči (jednotliví vyučující)
12. Naplňování programu Školní preventivní strategie (jednotliví vyučující)
13. Reedukační péče o integrované žáky
14. Účast zástupců školy na schůzích SRPŠ, veřejných zasedáních zastupitelstva obce
a jiné.

V Lichnově 31. srpna 2017

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Plán práce na měsíc září 2017/2018
1. Seznámení se souborem pedagogicko-organizačních opatření pro rok
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

2017/2018 (vedení školy)
Vnitřní organizace školy (vedení školy)
Vzdělávací program školy – počty hodin, volitelné předměty (vedení školy)
Pokyny pro práci třídních a netřídních učitelů (vedení školy)
Školní matrika – seznamy žáků, aktualizace ( TU, ZŘ)
Organizace zahájení školního roku a organizace prvního týdne výuky (ZŘ)
Školní družina – počty, plán práce (vychovatelky)
Tematické plány jednotlivých předmětů ( jednotliví vyučující)
Plány předmětových komisí a metodického sdružení (předsedové)
Plán výchovného poradce ( výchovný poradce)
Plán metodika prevence (metodik prevence)
Celoroční plán školy (ŘŠ, ZŘ)
Rozvrhy školy a učeben ( ŘŠ, ZŘ)
Řády odborných učeben (správci)
Stanovení dohledů ve škole, školní jídelně (ZŘ)
Vypracování zahajovacích výkazů a statistik (ŘŠ)
Rozdělení žáků do volitelných předmětů (vyučující, ŘŠ)
Příprava žákovského nábytku v jednotlivých třídách dle vzrůstu žáků (TU)
Zahájení sběrové činnosti (papír, vršky, kůra, Adámek J.)
Zpracování plánu dovolených pedagogických pracovníků (ZŘ)
Zpracování plánu čerpání dnů samostudia (ZŘ)
Provoz a rozvrh tělocvičny v odpoledních hodinách (Adámek J.)
Informativní třídní schůzky, zasedání rady SRPŠ.
Vybírání příspěvků SRPŠ (ZŘ)
Zahájení zájmové činnosti při ŠD
Začátek práce s integrovanými žáky ( Kollárová I., Adámková J.)
Vybírání příspěvků SRPŠ (ZŘ)
OVOV Brno (republikové finále, Čandasová A..)
Přespolní běh Břidličná (výběr žáků od 1.- 9. třída, Adámek J.) 26. 9.
Atletický čtyřboj (2. stupeň, Adámek J.)
Čtenářské dílny, (3.- 9. třída, projekt - „Výzva 56“)
Rok v přírodě (celoroční třídní projekt, 1. třída, Kollárová I.)
Hravě, žij zdravě (celoroční soutěž, 5. třída, Čajanová F.)
Volby do Žákovského parlamentu (3. třída, Plevová M., Bočková N.)
Pomáhejme si a všechno zvládneme, rozhledna M. Albrechtice (7. třída,
Kočendová J.)
Židovské památky v Krnově, synagoga, židovský hřbitov (8. třída, Kočendová
J.)

37. Poznáváme rozhledny v okolí - Tradice zvyky obyčeje, rozhledna Cvilín

(celoroční třídní projekt, Bočková N. , 3. tř.)
38. Místo, kde žijeme (ŠD)
39. Jablíčkový týden (ŠD)

V Lichnově

31. srpna 2017

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Plán práce na měsíc říjen 2017/2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Školní matrika, třídní knihy- seznamy žáků, aktualizace- kontrola (ZŘ)
Tvorba rozpočtu – mzdy a provoz školy (ŘŠ)
Klima třídy – testování (2.-9.třída)
TK,TV, KL – seznamy žáků, aktualizace - kontrola (ZŘ)
Zahájení příprav Vánočního jarmarku
Podzimní prázdniny
Zahájení výuky na dopravním hřišti v Krnově (4. třída, Adámek M.)
Přírodovědný klokan (školní kolo, 8.+9. třída, Čajanová F.)
Krosboj (3.- 9. třída, Pleva L.)
Den díkuvzdání s indiánskou tématikou – multikulturní odpoledne (4.- 9. třída,
Plevová M.)
Divadélko pro školy (1.+2. stupeň)
S podzimníčky u čaje a svíčky (ŠD)
Beseda s PČR – Neebezpečí internetu (2. stupeň, Čandasová A.)
Rozhledna Úvalno (3. třída, pokračování projektu, Bočková N.)
PišQworky (školní kolo, 6.-9. třída, Krasula J.)
Zahájení příprav na školní kola olympiád – chemická, biologická, zeměpisná
(2. stupeň, Čajanová F., Adámek M.)

V Lichnově 31. srpna 2017

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Plán práce na měsíc listopad 2017/2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pedagogická rada (prospěch a chování za 1. čtvrtletí 2017/2018)
Kontrola dokumentace školy TK (ZŘ)
Přijímací řízení – umělecké školy (Kollárová I.)
Pedagogická rada (prospěch a chování za 1. čtvrtletí 2016/2017)
Kontrola dokumentace školy TV, TK (ZŘ)
Třídní schůzky k prospěchu a chování
Třídní schůzka pro rodiče vycházejících žáků (Kollárová I.)
Vánoční jarmark ( neděle 26.11.)
Florbal (školní kolo, 1. stupeň, Adámek M.)
Matematická olympiáda (Krasula J., Byrtusová M., 5.-9. třída)
Bobřík informatiky (5.-7. třída, Čandasová A.)
Evropa kolem nás (ekologicko-zeměpisná soutěž družstev 4.- 7. tříd, Adámek
M.)
Besedy v Knihovně Krnov (1.,3. třída, Bočková N., Kollárová I.)
Florbal (okrskové kolo, 2. stupeň, Adámek J.)
Příprava olympiády NJ (školní kolo, 8.,9. třída, Čajanová F.
Ať žijí duchové – Halloween (ŠD)

V Lichnově 31. srpna 2017

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Plán práce na měsíc prosinec 2017/2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

V Lichnově

Návrh rozpočtu FKSP (ŘŠ)
Inventarizace majetku školy
Provoz školy v době vánočních prázdnin (ŘŠ)
Vánoční turnaj ve stolním tenise ( školní soutěž, 2. stupeň, Adámek J.)
Olympiáda ČJ (školní kolo, 2. stupeň, Kočendová J.)
Florbal (okresní kolo, 2. stupeň, Adámek J.)
Mikulášská nadílka (1.-8. třída, Adámek J. + žáci 9. třídy)
Kdo bude mít poslední slovo I (znalostní soutěž tématické slovní zásoby žáků
v angličtině, 2.-5. třída, Plevová M.)
Exkurze v ČT Ostrava (4.- 9. třída, Čandasová A.)
Vánoční turnaj v korfbalu (školní soutěž, 5. - 9. třída, Čandasová A.)
Šplh (okresní kolo, 2. stupeň, Adámek J.)
Vánoční besídky (celá škola, TU)
Čertovská družina (ŠD)
Čas adventu, čas Vánoc (ŠD)
Vánoční strom pro zvířátka (ŠD)

31. srpna 2017

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Plán práce na měsíc leden 2017/2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pedagogická rada- prospěch a chování za 1. pololetí 2017/2018
Individuální konzultace s rodiči (vyučující)
Zpracování přehledů o prospěchu a chování žáků za 1. pololetí
Kontrola dokumentace školy KL, TV, TK (ZŘ)
Vysvědčení
Ples SRPŠ – dárky do tomboly (TU)
Ringo (školní kolo, 1., 2. stupeň, Adámková J.,Plevová M.)
Bruslení (1. třída, Kollárová I.)
Novoroční koncert (zájmové útvary, Byrtusová M.)
Schůze předmětových komisí a metodického sdružení 1. stupně
Život narkomana (6.-9. třída, Čandasová A.)
Družina plná zábavy (ŠD)

V Lichnově 31. srpna 2017

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Plán práce na měsíc únor 2017/2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

V Lichnově

Výměna žákovského nábytku dle vzrůstu žáků (TU)
Vyhodnocení zápisu do 1. třídy (ŘŠ)
Přihlášky žáků na studijní a učební obory (výchovný poradce)
Pythagoriáda (škoní kolo, 5.-9. třída, Krasula J., Byrtusová M.)
Matematická olympiáda (okresní kolo, 5.-9. třída, Krasula J.)
Archimediáda (2. stupeň, Krasula J.)
Organizace turnaje v sálové kopané (okrskové kolo 3.-5. třída Adámek
J.,Adámková J.,)
Zeměpisná olympiáda (2. stupeň, Adámek M.)
Pětiboj OVOV (2. stupeň, Pleva L.)
Olmypiáda AJ (2. stupeň, Plevová M.)
Chemická olympiáda (školní kolo, 2. stupeň, Čajanová F.)
Biologická olympiáda (školní kolo, 2. stupeň, Čajanová F.)
Odpoledne s vědou a výzkumem (3.- 9., Čajanová F.)
Bílou stopou - běžky (6.-9., Adámek J.)
RBP street hockey (6.-7. Adámek J.)
Srdíčkový den – Valentýn (ŠD)
Tvořní dárků (k zápisu do 1. třídy, (ŠD)

31. srpna 2017

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Plán práce na měsíc březen 2017/2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Příprava zápisu do 1. třídy
Odeslání přihlášek na studijní a učební obory (výchovný poradce)
Oslava dne učitelů
Den otevřených dveří
Fyzikální olympiáda (okresní kolo, 2. stupeň, Krasula J.)
Chemická olympiáda (okresní kolo, 2. stupeň, Čajanová F.))
Recitační soutěž (celá škola, školní kolo, Kočendová J., Čandasová A.)
Ukázková hodina pro MŠ (1. třída, Kollárová I.)
Matematický klokan (Krasula J., 2.-9. třída)
Vynášení Moreny, vítání jara (ŠD)
Výstavka velikonočních výrobků (ŠD)

V Lichnově 31. srpna 2017

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Plán práce na měsíc duben 2017/2018
1. Zápis dětí do 1. třídy
2. Zápis dětí do 1. třídy – zahájení správního řízení o odkladu školní docházky

(ŘŠ)
Pedagogická rada (prospěch a chování za 3. čtvrtletí 2017/2018)
Informativní třídní schůzky k prospěchu a chování (všichni pedagogové)
Příprava exkurzí a vzdělávacích akcí pro žáky (jednotliví vyučující)
Vybíjená (školní kolo, 1. stupeň, Adámková J.)
Biologická olympiáda (okresní kolo, Čajanová F.)
Minifotbal (8.+9. třída, okresní kolo, Adámek J.)
Pětiboj OVOV (2. stupeň, Pleva L.)
Regionální den (projekt ke Dni Země, celá škola)
Kdo bude mít poslední slovo II. - znalostní soutěž tématické slovní zásoby
žáků v angličtině (2.-5. třída, Plevová M.)
12. „Jack and Joe“ - anglické divadlo „Bear“ (2. stupeň, Plevová M.)
13. Turnaj v kroketu (ŠD)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

V Lichnově 31. srpna 2017

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Plán práce na měsíc květen 2017/2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zpracování plánů dovolených nepedagogických pracovníků (ŘŠ)
Správní řízení – odklady školní docházky (ŘŠ)
McDonald´s Cup (okrskové kolo, 1. stupeň, Adámková J.)
Realizace exkurzí a výchovně vzdělávacích akcí (jednotliví vyučující)
OVOV (okresní kolo Rýmařov, 4.-9. třída, Adámek J.)
Slavnosti slabikáře, Pasování na čtenáře (1. třída, Kollárová I.)
Němčina nekouše (8.+ 9. třída, animační program, Čajanová F.)
Čokoládová tretra (1. stupeň, Čandasová A.)
Maminka má svátek (ŠD)
Modní přehlídka – Fashion day (ŠD)
Zlatý list (přírodovědná soutěž družstev, Břidličná, 2. třída)
Květen: Den matek – veršujeme pro maminky v cizím jazyce, literárněkreativní soutěž (ve spolupráci s německým jazykem, Plevová M., Čajanová
F.)
Kopřivnická bedna (soutěžní přehlídka dramatických souborů, Čandasová A.)
Rozhledna Ježník v Krnově (3. třída, Bočková N.)
Divadlo Opava (2. stupeň, Kočendová J.)
Štafetový pohár (1. stupeň, Čandasová A.)
Beach Korfbal (turnaj, 4.-8. třída, Čandasová A.)
Cyklovoda (2. stupeň, Adámek J.

V Lichnově 31. srpna 2017

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Plán práce na měsíc červen 2017/2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Pedagogická rada (prospěch a chování za 4. čtvrtletí 2017/2018)
Zpracování přehledu o klasifikaci a chování za 2. pololetí 2017/2018
Stanovení termínu opravných zkoušek (ŘŠ)
Hodnocení práce metodického sdružení a předmětových komisí ( předsedové)
Hodnocení práce výchovného poradce (výchovný poradce)
Hodnocení práce za uplynulý školní rok (kontrolní a hospitační činnost)
Kontrola povinné dokumentace – TV, KL, TK ( ZŘ, TU)
Personální zajištění školního roku 2018/2019 (ŘŠ, ZŘ)
Prázdninový provoz mateřské školy (ŘŠ)
Provoz školy v době hlavním prázdnin (ŘŠ)
Oslavy Dne dětí (Ochrana člověka za mimořádných okoloností, celá škola)
Realizace exkurzí a výchovně vzdělávacích akcí ( jednotliví vyučující)
Podívej, co umím – přehlídka zájmových kroužků (Byrtusová M.)
Turistické vycházky (1. stupeň)
TV – Atletická soutěž (1. třída + MŠ, Adámková J.)
Atletické závody (1. stupeň, Adámková J.)
Rozhledna Město Albrechtice (3. třída, Bočková N.)
Hasík (požární prevence, 2.+6. třída)
Veletrh vědy (6.-9. třída, Čajanová F.)
Po stopách Kristýny (projekt, 7. třída, Kočendová J.)
Beseda s pracovníky úřadu práce (8. třída, Kollárová I.)
Schůze předmětových komisí, metodického sdružení.
Ukončení školního roku – soutěže, opékání (ŠD)

V Lichnově 31. srpna 2017

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Plán práce na měsíc červenec 2017/2018
1. Komisionální přezkoušení na základě žádosti rodičů
2. Kontrola a vyhodnocení čerpání financi z rozpočtu školy (ŘŠ)
3. Čerpání řádné dovolené zaměstnanců základní a mateřské školy
4. Úpravy interiéru školy (malování, nátěry, atd…….)

V Lichnově 31. srpna 2017

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Plán práce na měsíc srpen 2017/2018
1. Opravné zkoušky (ZŘ)
2. Stanovení úvazků pedagogů (ŘŠ)
3. Organizační zabezpečení školního roku
4. Shromáždění podkladů pro celoroční plán školy (ZŘ)
5. Příprava povinné dokumentace (ZŘ, TU)

V Lichnově 31. srpna 2017

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Bruntál,
příspěvková organizace, 793 15 Lichnov 46

C. Plán schůzek s rodiči na školní rok 2017/2018

Třídní schůzky, hovorové hodiny

- třídní schůzky

19. 9. 2017

1.- 9. třída, informativní třídní schůzky, seznámení
rodičů školním řádem a dalšími pravidly platícími na
Základní škole a Mateřské škole Lichnov, zasedání
rady SRPŠ

Listopad 2017 schůzka pro rodiče vycházejících žáků, popř.
individuální konzultace
21. 11. 2017

konzultace o prospěchu a chování žáků za I. čtvrtletí

17. 4. 2018

konzultace o prospěchu a chování žáků za II. čtvrtletí

- individuální konzultace s rodiči – dle potřeby vyučujících (rodiče budou individuálně
zváni) a rodičů (rodiče nahlásí datum setkání)
- zasedání rady SRPŠ – říjen 2017, dále podle potřeb a požadavků zástupců SRPŠ

V Lichnově

31. srpna 2017

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Bruntál,
příspěvková organizace, 793 15 Lichnov 46

D. Plán pedagogických rad
Pedagogické rady se budou konat dle potřeb výchovně vzdělávacího procesu ve škole.
31. 8. 2017
20. 11. 2017
29. 1. 2018
16. 4. 2018
25. 6. 2018

Plán schůzí
Provozní porady – k řešení organizačních záležitostí a provozu školy: schůzovní den je
pondělí, předpokládané termíny porad – 9. 10., 6. 11., 11. 12. 2017, 8. 1., 12.2., 12.3., 9. 4.,
14. 5., 11. 6., 30. 6. 2018.
Metodické sdružení, předmětové komise: srpen - přípravný týden, leden, červen, dále dle
požadavků a potřeb pedagogů – pracovní setkání.
Provozní doba školy je denně od 7.00 do 16.30 hodin.
Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno) na
přípravný týden, závěr školního roku, rovněž na dobu schůzí a porad.
Nahrazování dovolené pedagogických pracovníků během hlavních prázdnin není
z provozních důvodů možné, zaměstnanci mohou čerpat neplacené nebo náhradní volno.

V Lichnově

31. srpna 2017

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Bruntál,
příspěvková organizace, 793 15 Lichnov 46

E. Plány metodického sdružení a předmětových komisí

MS 1. STUPNĚ
PLÁN PRÁCE pro školní rok 2017/2018
Předseda MS : Mgr. Jaroslava Adámková
Datum: 30. srpna 2017
Přítomni: Iveta Kollárová, TU 1. třída
Jaroslava Adámková, TU 2. třída
Naděžda Bočková, TU 3. třída
Michal Adámek, TU 4. třída
Marcela Plevová, TU 5. třída
Marie Byrtusová, vyučujcí M, AJ
Program:
1.Materiální zajištění výuky
2.Organizační zajištění výuky
3.Práce na tematických plánech
4.Příprava žáků na soutěže
5.Plánované akce a činnosti ve školním roce 2017/2018.
1. Materiální zajištění výuky
V tomto školním roce pokračujeme ve zvolených učebnicích (Nakladatelství Alter, Nová
škola), jednotlivé ročníky na sebe navazují.
Pomůcky – v červnu byly dokoupeny učebnice (za chybějící, příliš poškozené), nástěnná
mapa Vyjmenovaná slova. Je potřeba zakoupit folie do každé třídy, bílou roli papíru.
2. Organizační zajištění výuky
V minulém školním roce působili 2 asistenti pedagoga (ve 2. a 3. třídě), nově od září 2017
přibudou asistenti pedagoga do 1. a 5. třídy. Stávající asistenti pokračují do třídy 3. a 4. třídy.
3. Práce na tematických plánech
Kontrola výstupů ŠVP (všichni vyučující svého předmětu), standardů pro základní vzdělávání
(týká se vyučujících 5. třídy - M, ČJ, AJ).
4. Příprava na olympiády a soutěže
Plánované soutěže:
- Evropa kolem nás, ekologická soutěž (4.+5. třída), příprava Adámková J., Adámek M.
- matematická olympiáda (5. třída), příprava Byrtusová M.
- pythagoriáda (5. třída), příprava Byrtusová M.
- Zlatý list (2. třída), příprava Adámková J.
- Matematický klokan, 2.-5. třída, příprava vyučujcí matematiky.
5. Plánované akce a činnosti ve školním roce 2017/2018.
Vědomostní soutěže a akce
- projekt „Rok v přírodě“ , 1. třída
- „Kdo bude mít poslední slovo I“ - znalostní soutěž tématické slovní zásoby Aj žáků
1. stupněm, prosinec, 2.-5. třída

- „Kdo bude mít poslední slovo II“ - znalostní soutěž tématické slovní zásoby Aj žáků, duben
2. -5. třída
- celoroční projekt „Lidové tradice, zvyky a obyčeje“ , 3. třída
Sportovní soutěže a aktivity
- Přespolní běh Břidličná, září, 1.-5. třída
- Poznáváme rozhledny v našem okolí, září – červen, 3. třída
- turnaje ve florbalu - školní, okresní kolo, listopad, 4.-5. třída
- vybíjená, přehazovaná, prosinec, únor
- sálová kopaná, únor
- bruslení 1.třída, leden
- turistické vycházky
- ringo, leden
- „Mc Donald´s Cup“ , duben, 2.-5. třída
- Štafetový pohár, květen, 1. stupeň
- atletický trojboj 1. třída a MŠ, červen
- atletický trojboj 1. stupeň, červen, 1.-5. třída
- OVOV, průběžně, 1. stupeň
- Zátorský pětiboj, červen 4.-5. třída
Výtvarné soutěže a aktivity
- zapojení se do průběžně vyhlášených soutěží
- výzdoba učeben a chodeb školy
- mozaikování(obrazy z PET vršků), říjen, 2. třída
- výtvarné dílny k jarmarku
Environmentální výchova
- sběr papíru, pomerančové kůry
- sběr vršků PET lahví pro tělesně postižené dítě
- „Hravě žij zdravě“, 5. třída
- Den Země, duben, 1. stupeň
Dopravní výchova
- kurz dopravní výchovy v Krnově, zahájení podzim, 4. třída
Výchovně - vzdělávací akce:
- besedy v knihovně Krnov, listopad, prosinec, 1.,3. třída
- pasování na čtenáře, slavnost slabikáře, červen, 1. třída
- Hasík – beseda s hasiči, červen, 2. třída
- exkurze na konci školního roku, květen - červen
- literární soutěž – O nejhezčí básničku
- Podívej, co umím“, školní akademie, červen
- Divadelní představení v Opavě, celý 1. stupeň, dle nabídky
Ostatní aktivity
- Den díkuvzdání s indiánskou tématikou – multikulturní odpoledne, říjen, 4.-5. třída
- vánoční jarmark, listopad, 1. stupeň
- vánoční besídky, prosinec, 1. stupeň
- ukázková hodina pro MŠ Lichnov, březen, 1. třída

- „Den dětí“ , červen, 1. stupeň
- Noční hledání pokladu s přespáním ve škole, červen, 2. třída
- Den matek – veršujeme pro maminky v cizím jazyce, literárně-kreativní soutěž, květen, 4.-5.
třída

V Lichnově 30. srpna 2017

Zpracovala: Jaroslava Adámková

Předmětová komise
Matematika a ICT
PLÁN PRÁCE pro školní rok 2017/2018

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vzdělávací předmět: matematika
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vzdělávací předmět: ICT
Datum konání: 30.8.2017
Přítomni:
Ing. Jan Krasula, Ing. Ladislav Pleva, Mgr. Alena Čandasová
Hlavní cíle vyučujících
.správná a účelná orientace v informačních zdrojích
.logická návaznost a zpracování informací – tvorba adekvátních výstupů
.samostatná práce žáků, samostatné objevování souvislostí a jevů
.poznání spojitostí s praktickým životem
.využití obecných kompetencí v plnění konkrétních úkolů
Další vzdělávání vyučujících
.dle aktuální nabídky
Exkurze
.dle možností během školního roku
Soutěže – příprava žáků, organizace školních kol
.Matematická olympiáda (Krasula) - dobrovolná soutěž založená na řešení příkladů
doma a konzultace s učitelem., pro žáky 6 - 9 třídy, listopad až leden
.Matematický klokan (Krasula) - testová soutěž pro žáky 2 - 9 ročníku, školní kolo
březen
.Pythagoriáda (Krasula) - po dobu 60 minut řeší všichni žáci 5-8 ročníku 15 úloh.
Úspěšný řešitel je žák, který vypočítá alespoň 10 úloh. školní kolo leden
.Bobřík informatiky (Čandasová) - listopad, pro 5.-7. ročník

.další soutěže dle nabídky během školního roku - IQ piškvorky

Akce: exkurze – dle nabídky

Lichnov 30. 8. 2017

Zpracoval: Jan Krasula
Předmětová komise
Jazyk a jazyková komunikace
PLÁN PRÁCE pro školní rok 2017/2018

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Český jazyk a literatura (2. stupeň)
Vyučující:
Alena Čandasová, Jana Kočendová
Plánované akce:
.Literárně dramatická soutěž
.Recitační soutěž
.Olympiáda v českém jazyce (8. a 9. třída) – organizace školního kola, účast v okresním
kole
.Dle možností využití vzdělávacích nabídek SVČ Méďa, Městské knihovny Krnov
.popř. jiných organizací
.Návštěva divadelního představení v Opavě (6. - 9. třída)
.Návštěva divadelního představení v Opavě (9.třída)
.V rámci jednotlivých ročníků dle možností zpracovat projekty
Anglický jazyk (1. a 2. stupeň)
Vyučující:
Byrtusová Marie, Plevová Marcela
Zařazení anglických výukových časopisů Gate, R and R a rozšíření knih v anglické knihovně
určených k četbě dle jazykové úrovně.
Plánované akce:
.Říjen: Den díkuvzdání s indiánskou tématikou – multikulturní odpoledne
.Prosinec: Kdo bude mít poslední slovo I - znalostní soutěž tématické slovní zásoby žáků
1. stupně.
.Únor: Olympiáda v anglickém jazyce, 2. stupeň
.Duben: Kdo bude mít poslední slovo I I - znalostní soutěž tématické slovní zásoby žáků
1. stupně
.Duben: „Jack and Joe“ - anglické divadlo „Bear“ pro žáky 2. st. v městském divadle
Krnov
.Květen: Den matek – veršujeme pro maminky v cizím jazyce, literárně-kreativní soutěž ,
(ve spolupráci s německým jazykem).

Německý jazyk – druhý cizí jazyk
Vyučující: Mgr. Františka Čajanová
Plánované akce – pro žáky 8. a 9. třídy
- Olympiáda v NJ – školní kolo
- Soutěž ve čtení německého textu - školní kolo, podle možností účast v soutěži v Opavě
- Miniprojekty - Marie Terezie (1717 – 2017)
- Den matek společná akce s A
- Projekt Tandem - Němčina nekouše
- Tradice a zvyky průběžně – viz roční plány
Na základě podkladů vyučujících daných předmětů zpracovala:
V Lichnově, dne 30.8. 2017

Jana Kočendová

Předmětová komise

Přírodovědných předmětů
PLÁN PRÁCE pro školní rok 2017/2018
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací předmět: přírodopis, chemie, zeměpis, fyzika
Datum konání: 30. srpna 2017
Přítomni
Michal Adámek, zeměpis
Mgr. Františka Čajanová, přírodopis, chemie
Ing. Jan Krasula, Ing. Ladislav Pleva, fyzika
Hlavní cíle:
- vést žáky ke spojování teoretických znalostí a vědomostí s praktickým životem
- pomocí laboratorních prací a pokusů ve výuce vést žáky k samostatné práci a
zodpovědnosti
- využívat obecných kompetencí v plnění konkrétních úkolů v jednotlivých
předmětech
Další vzdělávání učitelů
- podle nabídky vzdělávacích center, samostudium
Exkurze
- podle nabídek a možností
Soutěže
Fyzikální olympiáda (Krasula, Pleva)
ZŠ E – D (7. 3. 2018), O (4. 4. 2018), K (27. 4. 2018)
ZŠ F – D (7. 3. 2017), O (4. 4. 2018)
ZŠ G – Š (do 4. 5. 2017), O (14. 5. – 25. 5. 2018)
Chemická olympiáda (Čajanová, Belániková)
ZŠ D – Š (5. – 13. 2. 2018), O (2. – 6. 3. 2018), K (21. 3. 2018)
Biologická olympiáda (Čajanová, Belániková)
ZŠ C – Š (do 9. 2. 2018), O (23. 4. 2018), K (17. 5. 2018)
D – Š (do 9. 2. 2018), O (12. 4. 2018), K (25. 5. 2018)
Zeměpisná olympiáda (M. Adámek)
ZŠ A,B (6. roč.), B (7. roč.) – Š (do 31. 1. 2018), O (20. 2. 2018), K (28. 3. 2018)
ZŠ C (8. – 9. roč.),
Astronomická olympiáda (Krasula, Pleva)
EF, GH: Š (18. 9. – 22. 12. 2017), K (23. 3. 2018), Ú (17. 5. – 19. 5. 2018)
Hravě žij zdravě (Čajanová, Plevová)
Přírodovědný klokan (Čajanová)

Eurorebus (M. Adámek)

Akce a projekty
- Veletrh vědy
- Den Země
- Den otevřených dveří
- Kroužek Badatelé a Pasco

Zapsala F. Čajanová

Předmětová komise

Humanitních předmětů
PLÁN PRÁCE pro školní rok 2017/2018

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vzdělávací předmět: dějepis, občanská výchova, rodinná výchova
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací předmět: hudební výchova, výtvarná výchova
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vzdělávací předmět: tělesná výchova

Datum konání: 30. srpna 2017
Program: Plán pro školní rok 2017/2018
Členové:

D, Ov –J. Adámek
Tv – J. Adámek, A. Čandasová, M. Plevová
Hv –J. Kočendová, J. Adámek
Vv – D. Charvátová

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vzdělávací předmět: dějepis, občanská výchova
Vyučující: Mgr. Jiří Adámek
Školní akce
- účast žáků ve školním kole dějepisné olympiády
Soutěže
- případná účast žáků na soutěžích, které budou vyhlášeny během školního roku 2017/2018.
Zaměření výuky
- získávání orientace v historickém čase
- tvořivá práce dětí s učebnicí, mapou, literaturou a internetem
- odhalování vztahů a souvislostí mehi jednotlivými historickými událostmi
- zkoumání dějin techniky, vědy, kutlury a umění
- seznámení s historii lidstva
- rozvíjení vlastního historického vědomí
- respektování základních norem společenského chování
- vzájemná úcta a tolerance mezi žáky
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací předmět: hudební výchova
Vyučující: Jiří Adámek - 6.,8. a 9. třída, Jana Kočendová – 7. třída

Plán:
Výuka hudební výchovy pro tento školní rok probíhá bez spojování napříč ročníky, což bude
ku prospěchu.Pro zpestření výuky využít nabídky vzdělávacích programů s hudební tematikou
jiných organizací.
Vzdělávací předmět: výtvarná výchova
Vyučující: Dagmar Charvátová
Plán:
- průběžná výzdoba školy
- tvoření na prodejní vánoční jarmark
- účast na výtvarné soutěži – dle nabídky
- účast na výtvarné výstavě v Krnově – dle nabídky

září – červen
říjen – prosinec
květen - červe

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vzdělávací předmět: tělesná výchova
Vyučující: Mgr. Alena Čandasová, Mgr. Jiří Adámek, Mgr. Marcela Plevová
Přehled sportovní akcí za školní rok 2016/2017
- OVOV Brno – republikové finále
- Přespolní běh – Břidličná
- Atletický čtyřboj – Krnov
- Krosboj
- Florba (6.-7. třída - okrskové kolo), Krnov
- Florbal (8.-9. třída - okrskové kolo), Krnov
- Vánoční turnaj ve stolním tenisu - školní kolo
- Vánoční turnaj v korfbalu
- Beach korfbal
- Školní akce - „Bílou stopou“ (běžky), Praděd (6. - 9. třída)
- Okresní kolo ve šplhu – Krnov
- Sportovní akce Žákovského parlamentu – RINGO, FLORBAL
- RBP STREET HOCKEY – předkolo
- Mini fotbal (8. a 9. třída)
- Pětiboj tří“ - Lichnov, Zátor, Rýmařov
- OVOV - okresní kolo – Rýmařov
- Pohár rozhlasu - atletika (6.-7. třída)
- Cykloturistika
- Jednodenní vodácká akce
+ účast žáků na sportovních akcích, dle aktuální nabídky
Zpracoval: Mgr. Jiří Adámek
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F. Celoroční plán práce školní družiny pro školní rok 2017/2018
Tematické celky
ZÁŘÍ

Téma: Škola a okolí
- umím se chovat a chránit si své zdraví
- znám bezpečnou cestu do školy a zpět
- máme vyzdobenou třídu
ŘÍJEN
Téma: Barvy podzimu
- znám zásady správné výživy
- poznávám rozmanitosti ekosystému
- sbírám a vyrábím z přírodnin
LISTOPAD Téma: Příroda se připravuje na zimu
- umím se chovat v přírodě
- vím, jak si ošetřit zranění
- připravujeme se na Vánoce
PROSINEC Téma: Vánoční svátky, advent
- vánoční koncert
- pozoruji zimní přírodu
- pomáhám druhému
LEDEN
Téma: Zimní sportování
- zimní olympiáda
- zimní příroda
- vnímám všemi smysly
ÚNOR
Téma: Masopust
- tvořím z různého materiálu
- chráním své zdraví a pečuji o něj
BŘEZEN
Téma: Příchod jara
- pracuji s knihou
- příroda se probouzí
DUBEN
Téma: Měsíc bezpečnosti
- jsem dobrý chodec a cyklista
- navštíví nás čarodějnice
- nebojím se počítače
KVĚTEN
Téma: Člověk a příroda
- chráním přírodu
- slavím s maminkou
- společně sportujeme

ČERVEN

Téma: Prázdniny jsou za dveřmi
- mám spoustu kamarádů
- poznávám život u vody

Náměty činností ŠD:
Září

„Místo, kde žijeme“ – příroda, vycházky, Vv, cesta do školy a ze školy.
Jablíčkový týden – kreslení, vyrábění, soutěže, křížaly, závin.
Říjen
„S podzimníčky u čaje a svíčky“ – tvoření.
Listopad „Ať žijí duchové“ - Halloween – strašidelné dýně, kostýmy, soutěže.
Prosinec Čertovská družina – tvoření, soutěže.
Čas adventu, čas Vánoc – tvoření, výstavka, jarmark.
Vánoční strom pro zvířátka.
Leden
Družina plná zábavy – dětem za vysvědčení – divadelní představení.
Tvoření dárků (k zápisu do 1. třídy).
Únor
Srdíčkový den – Valentýn.
Březen Vynášení Moreny, vítání jara.
Výstava velikonočních výrobků.
Duben
Turnaj v kroketu, sportovní odpoledne.
Květen „Maminka má svátek“- dárky ke Dni matek.
Červen
Fashion day – módní přehlídka.
Každý měsíc 1 společná sportovní akce všech odd.ŠD – vybíjená, ringo, přehazovaná,
kroket...
Průběžná výzdoba ŠD, chodby, oken.
30. 8. 2017

Dagmar Charvátová
vychovatelka ŠD

Hana Krumpholcová
vychovatelka ŠD

Dana Krajčiříková
vychovatelka ŠD

Základní škola a mateřská škola Lichnov, okres Bruntál, příspěvková
organizace
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G. PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2017-2018































1. Spolupráce s třídními učiteli:
konzultace o zdravotním stavu žáků, počty žáků
odeslání žádostí o odborná vyšetření v ŠPZ (průběžně v průběhu celého roku)
pomoc třídním učitelům s vypracováním PLPP, IVP, evidence PLPP, IVP a žáků s
doporučením ŠPZ
evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
péče o problémové žáky, spolupráce při řešení kázeňských problémů a konfliktních
situací, vedení zápisů z jednání výchovné komise na škole
ve spolupráci s třídními učiteli sledovat žáky nadané a talentované, sestavování PLPP
spolupráce s třídními učiteli při řešení neomluvené absence
možná spolupráce i během třídnických hodin.
2. Spolupráce s rodiči a žáky:
konzultace:
pro rodiče: kdykoli dle domluvy
pro žáky: denně před vyučováním, po vyučování po domluvě, pravidelné konzultace
s problémovými žáky
v průběhu školního roku řešit se žáky i rodiči výukové a výchovné problémy, vést záznamy
z jednání a pohovorů
jednání se zákonnými zástupci při řešení neomluvené absence
konzultace IVP, PLPP a reedukace s rodiči (při zavádění a změnách)
informovat žáky o různých typech SŠ a o možnostech přijetí na tyto školy:
informovat žáky o nových studijních a učebních oborech
odkaz na PPP nebo SPC možnost vyšetření k volbě povolání
zajistit seznamy středních škol a učilišť
zajistit přihlášky pro vycházející žáky naší školy a pomoc žákům při jejich vyplňování
zajistit kontrolu řadného vyplnění přihlášek a jejich včasné odeslání na jednotlivé SŠ
umožnit besedu se žáky zástupcům středních škol regionu a Úřadu práce v Krnově.
informovat o studijních možnostech (nástěnka, informační materiály), základní informace
pro rodiče budou poskytnuty na třídních schůzkách v říjnu a listopadu
3. Spolupráce s vedením školy:
řešení výchovných problémů ve výchovné komisi (VP, ZŘŠ, ŘŠ)
zajišťování přednášek pro žáky, rodiče
zpracování přihlášek
zpracování přehledu o přijetí žáků
oznámení neomluvené absence
spolupráce s institucemi














spolu s vedením školy zajišťovat spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem a
Policií ČR.
4. Sebevzdělávání:
spolupráce s VP jiných škol
studium literatury
účast na vzdělávacích aktivitách a seminářích
samostudium
5. Vedení evidence
zajišťování podkladů pro vyšetření v PPP a SPC
vyšetření v PPP a SPC
žáci se zdravotním postižením, sociálním a zdravotním znevýhodněním
Individuální vzdělávací plány, Plány podpůrných pedagogických podpor
žáci končící školní docházku v daném školním roce, přehled o přijetí žáků
žáci opakující ročník
problémových žáků
ROZPIS PLÁNU VÝCHOVNÉHO PORADCE NA MĚSÍCE
Září:
- příprava a zpracování činnosti VP
- stanovení konzultačních hodin
- ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči získat informace o zdravotním stavu žáků
- aktualizovat zprávy z PPP a SPC, kontrola termínů vyšetření
- získat přehled o integrovaných žácích a žácích opakujících ročník
- projednat a vypracovat s třídními učiteli IVP pro integrované žáky ve znění vyhlášky
č.197/2016 Sb. a jejich následné schválení odpovědnými pracovníky poradenských
zařízení
- projednat a vypracovat s třídními učiteli PLPP pro žáky se specifickými
vzdělávacími potřebami ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. a jejich následné schválení
zúčastněnými osobami
- sestavení plánu reedukační nápravy u žáků s SPU
- vypracování dotazníku v 6. ročníku – styly učení
- kompletace evidence žáků vycházejících v minulém školním roce
- prvotní informace vycházejícím žákům v tomto školním roce.
Říjen:
- průzkum profesních zájmů vycházejících žáků
-schůzka s rodiči vycházejících žáků (informace k volbě povolání, rodičům doporučit
návštěvy na ÚP)
- seznámení vyučujících vycházejících žáků s profesním zaměřením vycházejících
- zabezpečení nových informací o studiu na SŠ, besedy pro žáky – přípravy profesní
orientace
- pomoc s vyplněním přihlášek na střední školy s talentovou zkouškou a konzervatoře
-zajistit pro žáky 9. ročníků zápisové lístky.
-koordinace a průběžná kontrola výsledků práce podle PLPP
Listopad:
- dny otevřených dveří na SŠ a SOU
- prezentační výstava SŠ a SO , Artifex Společenský dům Bruntál

- setkání s náboráři SŠ a SOU
- sledovat problémové žáky v 1. ročníku
- připomenout žákům odeslání přihlášek na umělecké školy, rozdaní zápisových lístků
do 30. 11. 2017
- péče o problémové žáky – poruchy chování, neomluvená absence
- realizace návrhů na vyšetření v ŠPZ
- koordinace a průběžná kontrola výsledků práce podle PLPP
Prosinec:
- upřesnění profesních zájmů vycházejících žáků
- doplňování informací o zvolených školách
- konzultace s žáky – informace o vyplňování přihlášek na SŠ a SOU
- sociometrický test jednotlivých tříd
- koordinace a průběžná kontrola výsledků práce podle PLPP
Leden
- konzultace k problémovým žákům
- instruktáž k vyplnění přihlášek
- vyhodnocení vzdělávání a chování ve spolupráci s TU
- talentové zkoušky na umělecké školy
- koordinace a průběžná kontrola výsledků práce podle PLPP
Únor:
- zpracování přihlášek na SŠ
- spolupráce s ÚP – upřesnění některých studijních a učebních oborů
- kontrola plnění IVP, reedukace
- koordinace a průběžná kontrola výsledků práce podle PLPP
Březen:
- do 15. 3. 2018 rozdání zápisových lístků, jejich evidence
- odeslání přihlášek na SŠ a SOU
- kontrola evidence integrovaných žáků
- průběžné sledování přípravy žáků k přijímacím zkouškám
- koordinace a průběžná kontrola výsledků práce podle PLPP
Duben:
- odeslání žádostí o odborná vyšetření v PPP, SPC (kontrola platnosti)
- sledování průběhu přijímacích řízení na SŠ (individuální pomoc nepřijatým žákům,
pomoc jejich rodičům, odvolací řízení)
- evidence přijatých žáků
- koordinace a průběžná kontrola výsledků práce podle PLPP
Květen:
-2. kolo přijímacích zkoušek
- konzultace žáků 1. tříd s ŠPZ
- koordinace a průběžná kontrola výsledků práce podle PLPP
Červen:

- přehled vycházejících žáků a jejich umístění na SŠ a SOU
- zhodnocení činnosti výchovného poradenství
- kompletace celoroční dokumentace
Výchovný poradce si vyhrazuje právo na změny v plánu práce na základě vyhlášek a nařízení
MŠMT.
Lichnov 27. 8. 2017

Mgr. Iveta Kollárová
výchovná poradkyně
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H. PLÁN METODIKA PREVENCE 2017-2018
Září
- vyhodnotit a doplnit Minimální preventivní program z minulého školního roku, zapracovat
eventuální změny do plánu MPP na letošní školní rok
- ve spolupráci s učiteli zapracovat problematiku rizikového chování do učebních plánů
jednotlivých předmětů
- seznámit rodiče s funkcí výchovného poradce a školního metodika prevence, o možnostech
jejich kontaktování
- stanovení konzultačních hodin pro žáky a rodiče
- domluvit besedy se subjekty zabývající se problematikou rizikového chování
- Aktualizace nástěnky ŠMP, stanovení konzultačních hodin
Říjen
- spolupráce se školním parlamentem, upozornit žáky na možnost využívání ,,Schránky
důvěry“
- dotazníkové šetření – proskoly.cz – Odhalení rizikových oblastí II. stupeň
- Aktualizovat seznam publikací a DVD, brožur a her s problematikou prevence rizikového
chování a informovat o tom ostatní pedagogy
- registrace školy do programu Za bezpečnou školu - https://esafetylabel.saferinternet.cz/?
layout=edit&id=23

- beseda s PČR – Nebezpečí internetu
Listopad
- dotazníkové šetření klima třída – proskoly.cz
- preventivní programy Madio?
- poradenská služba pro žáky i pro rodiče
- domluvit besedu z K-centrem Krnov – život narkomana
Prosinec - leden
- poradenská služba pro žáky i pro rodiče
- beseda K- centrum Krnov (p. Vlček) – život narkomana, drogy a legislativ
- individuální pohovory se žáky, kteří mají výchovné problémy, nebo vykazují sklony k
sociálněpatologickému chování
Únor - březen
- poradenská služba pro žáky i pro rodiče
- nástěnky s aktuální tématikou – monitorování dění „venku“ (upozornění na vše, co může
negativně ovlivnit výchovu dětí)
- klima třídy – proskoly.cz – dotazníkové šetření – třídní učitelé
Duben - červen

- poradenská služba pro žáky i pro rodiče
- informace o světovém dni bez tabáku – nabídka dokumentů pro třídní učitele (31.5.2017)
- Aktualizace nástěnky ŠMP
- projektový den – Ochrana člověka za mimořádných událostí
- Evaluace MPP, hodnocení naplnění cílů dle ukazatelů úspěchu
Během celého školního roku 2017/2018 budou probíhat přednášky na téma: Prevence
sociálněpatologických jevů.
V Lichnově 30. srpna 2017

Zpracovala: Čandasová Alena

