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Celoroční plán práce
Školní rok 2018/2019

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

Celoroční plán práce – školní rok 2018/2019
Celoroční plán je tvořen:
A. Organizačním zabezpečením školního roku 2018/2019
B. Celoročním plánem základní školy (rozpracovaným 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 2018/2019

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

121
9
5
4
3

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

38
2

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

5
2
16
3
7

II. Funkce v ZŠ
ředitel školy:
zástupce ředitele školy:
školní metodik prevence:
výchovná poradkyně:
metodická podpora PSPP a asistentů pg.:
koordinátor ŠVP:
metodik informačních technologií:
koordinátor ICT:
metodické sdružení I.st.:

Ing. Ladislav Pleva
Mgr. Marie Byrtusová
Mgr. Alena Čandasová
Mgr. Lenka Kretová
Mgr. Lenka Kretová
Mgr. Marie Byrtusová
Ing. Ladislav Pleva
Ing. Ladislav Pleva
Mgr. Jaroslava Adámková

předmětové komise
přírodovědných předmětů:
Michal Adámek
matematika a její aplikace, ICT:
Ing. Richard Havlík
humanitních předmětů:
Mgr. Jiří Adámek
jazyků:
Mgr. Jana Kočendová
bezpečnostní technik:
externí odborný pracovník BOZP a PO - Sirák Jiří
preventista PO:
David Kurowski
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. Lenka Kretová
2.tř
- Mgr. Iveta Kollárová
3.tř.
- Mgr. Jaroslava Adámková
4.tř.
- Ing. Bc. Vlasta Belániková
5.tř.
- Michal Adámek

b) Třídnictví II.st.
6.tř.
- Mgr. Marcela Plevová
7.tř.
- Mgr. Alena Čandasová
8.tř.
- Mgr. Jana Kočendová
9.tř.
- Mgr. Lada Brožková

c) vyučující bez třídnictví:

Mgr. Jiří Adámek
Ing. Richard Havlík
Ing. Ladislav Pleva
Mgr. Marie Byrtusová

d) vychovatelky ŠD:

Dagmar Charvátová
Hana Krumpholcová
Danuše Krajčiříková

e) asistenti pedagoga:

Šárka Koláčková
Tereza Klapilová
Dagmar Bolíková

IV. Pedagogičtí pracovníci MŠ
Jiřina Maňásková
Dana Mártonová
Bc. Martina Latoňová
Andrea Sovadinová
V. Provozní pracovníci ZŠ
a)technicko- hospodářští pracovníci:
b) školník:
c) uklízečky:

d) vedoucí ŠJ:
d) kuchařky:

Bc. Jarmila Andrlová
Ivana Sojčáková
David Kurowski
Milada Dlouhá
Milena Minarová
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 Dys, I.stupeň:
kabinet D, Ov, Bv:
kabinet Z:
kabinet Nj:
kabinet Aj + jazyková laboratoř:
kabinet VV:
kabinet Tv:
Kabinet Ch, učebna F,Ch:
kabinet Př:
kabinet M:
kabinet F:
kabinet Čj, Hv:
kabinet cvičné kuchyně:
kabinet pěst. prací:
kabinet ŠD:
správce žákovské a učitelské knihovny:
kabinet a učebna IVT:
správce sborovny přízemí:
správce sborovny 1.stupeň
zabezpečení olympiád, soutěží a exkurzí:
odběr novin a časopisů:
třídy:

Bc. Jarmila Andrlová
Bc. Jarmila Andrlová
Mgr. Jaroslava Adámková
Mgr. Jiří Adámek
Michal Adámek
Mgr. Lada Brožková
Mgr. Marcela Plevová
Dagmar Charvátová
Mgr. Jiří Adámek
Ing. Bc.Vlasta Belániková
Ing. Richard Havlík
Ing. Richard Havlík
Ing. Ladislav Pleva
Mgr. Jana Kočendová
Mgr. Alena Čandasová
Ing. Richard Havlík
Dagmar Charvátová
Tereza Klapilová
Ing. Ladislav Pleva
Mgr. Marie Byrtusová
Mgr. Iveta Kollárová
vyučující jednotlivých předmětů
Mgr. Marie Byrtusová
třídní učitelé

učebna Vv:
tělocvična + tenisový kurt:
sportovní areál:
školní družina:
jídelna, kuchyň:

Dagmar Charvátová
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:

Dana Mártonová
Dana Mártonová
Bc. Martina Latoňová

IX. Telefonní čísla , e-mail
ZŠ:

MŠ:
ředitel ZŠ:
jídelna ZŠ:
Obecní úřad:
PPP Krnov:
Bruntál:

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
554 643 138, mobil: 736 462 320, materska.skola@zsamslichnov.eu
554 643 130, reditel@zsamslichnov.eu
554 643 177
554 643 121
554 612 395, krnov@pppbruntal.cz
554 717 737, bruntal@pppbruntal.cz

B. Celoroční plán základní školy (rozpracovaným do měsíčních plánů)
Plán práce na měsíc září – srpen 2018/2019

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, metodik prevence, výchovný poradce)
11. Individuální pohovory s rodiči (jednotliví vyučující)
12. Naplňování programu Školní preventivní strategie (jednotliví vyučující)
13. Účast zástupců školy na schůzích SRPŠ, veřejných zasedáních zastupitelstva obce
a jiné.

V Lichnově 30. srpna 2018

Ing. Ladislav Pleva
ředitel škol

Plán práce na měsíc září 2018/2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seznámení se souborem pedagogicko-organizačních opatření pro rok 2018/2019
(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
Přespolní běh Břidličná (výběr žáků od 1.- 9. třída, Adámek J.)
Krosboj (3.- 9. třída, Pleva L.)
Zahájení Projektu ke Dni české státnosti (celá škola, všichni pg.)
PišQworky (školní kolo, 6.-9. třída,)
Volby do Žákovského parlamentu (3.-9. třída, Plevová M., TU)
Hasík (požární prevence, 3.+7. třída)
Zahájení celoročního projetku Dětská knížka (2. třída, Kollárová I.)
Po stopách Kristýny (projekt 8. třídy, Kočendová J.)
Šlápoty Sosnová (turistika, 3. třída, Adámková J.)
Jablíčkový týden (ŠD)

V Lichnově 30. srpna 2018

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Plán práce na měsíc říjen 2018/2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)
Podzimní prázdniny
Zahájení výuky na dopravním hřišti v Krnově (4. třída, Belániková V.)
Přírodovědný klokan (školní kolo, 8.+9. třída, Brožková L., Belániková V. )
Zahájení příprav na školní kolo zeměpisné olympiády (2. stupeň, Adámek M.)
Exkurze do Oswietimi (zájemci z 6.-9., Brožková L.)
Florbal (školní kolo, 1., 2. stupeň, Adámková J., Adámek M.)
Halloween party (2. stupeň, Plevová M.)
S podzimníčky u čaje svíčky (ŠD)

V Lichnově 30. srpna 2018

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Plán práce na měsíc listopad 2018/2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedagogická rada (prospěch a chování za 1. čtvrtletí 2018/2019)
Kontrola dokumentace školy TK (ZŘ)
Přijímací řízení – umělecké školy (Kretová L.)
Pedagogická rada (prospěch a chování za 1. čtvrtletí 2018/2019)
Třídní schůzky k prospěchu a chování
Třídní schůzka pro rodiče vycházejících žáků (Kretová L.)
Matematická olympiáda (5.-9. třída, Havlík R., Adámek M.)
Bobřík informatiky (4.-7. třída, Čandasová A.)
Evropa kolem nás (ekologicko-zeměpisná soutěž družstev 4.- 7. tříd, Byrtusová M.)
Florbal (okrskové kolo, 2. stupeň, Adámek J.)
Literární projekt Guillaume Apollinaire (9. třída, Brožková L.)
Podzimní tvoření (1. třída, Kretová L.)
Ringo (školní kolo, 1. stupeň, Adámková J.)
Vánoční laťka (výběr žáků 2. stupně, Čandasová A.)
Vánoční dílny, Vánoce ve škole (odpoledne pro rodiče)
Po pravdě? (projekt ČT ve spolupráci s Člověkem v tísni, 2. stupeň, Čandasová A.)
Fyzikální olympiáda (8.-9. třída, školní kolo, 1. část, Pleva L.)
Ať žijí duchové – Halloween (ŠD)

V Lichnově 30. srpna 2018

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Plán práce na měsíc prosinec 2018/2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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, Brožková L.)
Florbal (okresní kolo, 2. stupeň, Adámek J.)
Mikulášská nadílka (žáci 9. třídy pro 1. stupeň, Brožková L.)
Vánoční turnaj v korfbalu (školní soutěž, 5. - 9. třída, Čandasová A.)
Šplh (okresní kolo, 2. stupeň, Adámek J.)
Ukaž, co umíš (soutěž pro žáky 1.-9. třídy, Brožková L., Kočendová J.)
Vánoční besídky (celá škola, TU)
Vánoční tvoření (1. třída, Kretová L.)
Čertovská družina (ŠD)
Čas adventu, čas Vánoc (ŠD)
Vánoční strom pro zvířátka (ŠD)

V Lichnově 30. srpna 2018

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Plán práce na měsíc leden 2018/2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedagogická rada- prospěch a chování za 1. pololetí 2018/2019
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)
Novoroční ringo (školní kolo, 2. stupeň, .,Plevová M.)
Bruslení (1. třída, Kretová L.)
Schůze předmětových komisí a metodického sdružení 1. stupně
Školní šachový turnaj ( 1.-9. třída, Belániková V.)
Družina plná zábavy (ŠD)

V Lichnově 30. srpna 201/

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Plán práce na měsíc únor 2018/2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přihlášky žáků na studijní a učební obory (výchovný poradce)
Pythagoriáda (škoní kolo, 5.-9. třída, Havlík R., Adámek M.)
Matematická olympiáda (okresní kolo, 5.-9. třída, Havlík R. Adámek M.)
Archimediáda (7. třída, Havlík R.)
Turnaj 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.)
Olympiáda ČJ (2. stupeň, Brožková L.)
Lyžařský výcvik (6.-9. třída, Adámek J.)
Saňkyáda (2. třída, Kollárová I.)
RBP street hockey (6.-7. třída, Adámek J.)
Pojďte s námi za notami ( hudební vystoupení žáků ZUŠ Krnov, Byrtusová M.)
Fyzikální olympiáda (8.-9. třída, školní kolo 2. část, Pleva L.)
Divadlo Opava (1. stupeň)
Srdíčkový den – Valentýn (ŠD)
Co na to žáci (ŠD)

V Lichnově 30. srpna 2018

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Plán práce na měsíc březen 2018/2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Příprava zápisu do 1. třídy
Odeslání přihlášek na studijní a učební obory (výchovný poradce)
Oslava dne učitelů
Den otevřených dveří
Slovíčkový král ( 3.-5. třída, soutěž v AJ, Plevová M.)
Fyzikální olympiáda (okresní kolo, 2. stupeň, Pleva L.)
Ukázková hodina pro MŠ (1. třída, Kretová L.)
Bílou stopou - běžky (6.-9., Adámek J.)
Matematický klokan (2.-9. třída, Byrtusová M.,Havlík R..)
Vynášení Moreny, vítání jara (ŠD)
Výstavka velikonočních výrobků (ŠD)
Tvoření dárků (k zápisu do 1. třídy, (ŠD)

V Lichnově 30. srpna 2018

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Plán práce na měsíc duben 2018/2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zápis dětí do 1. třídy
Zápis dětí do 1. třídy – zahájení správního řízení o odkladu školní docházky (ŘŠ)
Pedagogická rada (prospěch a chování za 3. čtvrtletí 2018/2019)
Informativní třídní schůzky k prospěchu a chování (všichni pedagogové)
Příprava exkurzí a vzdělávacích akcí pro žáky (jednotliví vyučující)
Vybíjená (školní kolo, 1. stupeň, Adámek M.)
Minifotbal (8.+9. třída, okresní kolo, Adámek J.)
Štafetový pohár (1.-5. třída, Čandasová A.)
Den Země (celoškolní projekt)
Německé Velikonoce (8.+9. třída, Brožková L.)
Lichnovský šachový pohár (Belániková V.)
Turnaj v kroketu (ŠD)

V Lichnově 30. srpna 2018

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Plán práce na měsíc květen 2018/2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zpracování plánů dovolených nepedagogických pracovníků (ŘŠ)
Správní řízení – odklady školní docházky (ŘŠ)
McDonald´s Cup (okrskové kolo, 1. stupeň, Adámková J.,Adámek M.)
Realizace exkurzí a výchovně vzdělávacích akcí (jednotliví vyučující)
OVOV (okresní kolo Rýmařov, 4.-9. třída, Adámek J.)
Slavnosti slabikáře, Pasování na čtenáře (1. třída, Kretová L.)
Čokoládová tretra (1. stupeň, Čandasová A.)
Zlatý list (přírodovědná soutěž družstev, Břidličná, 3. třída, Adámková J.)
Den matek a otců (besídka pro rodiče, 2. třída, Kollárová I.)
Kopřivnická bedna (soutěžní přehlídka dramatických souborů, Čandasová A.)
Pohár rozhlasu (6.- 9. třída, Čandasová A.)
Cyklovoda (2. stupeň, Adámek J.)
Croscountry English (5.+6. třída, Plevová M.)
Sportovní den (ŠD)

V Lichnově 30. srpna 2018

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Plán práce na měsíc červen 2018/2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedagogická rada (prospěch a chování za 4. čtvrtletí 2018/2019)
Zpracování přehledu o klasifikaci a chování za 2. pololetí 2018/2019
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 2019/2020 (ŘŠ, ZŘ)
Prázdninový provoz mateřské školy (ŘŠ)
Provoz školy v době hlavním prázdnin (ŘŠ)
Oslavy Dne dětí (celá škola)
Hasík (požární prevence, 2.+6. třída)
Realizace exkurzí a výchovně vzdělávacích akcí ( jednotliví vyučující)
Podívej, co umím – (školní akademie, Byrtusová M.)
Turistické vycházky (1. stupeň)
Atletická soutěž (1. třída + MŠ, Kretová L.)
Atletické závody (1. stupeň, Adámková J.)
Po stopách Kristýny (projekt, 7. třída, Čandasová A.)
Schůze předmětových komisí, metodického sdružení.
T-mobile olympijský běh (1.-9. třída, Adámek J.)
Exkurze Vídeň (9. třída, Brožková L.
Vodní hrátky – soutěže (ŠD)

V Lichnově 30. srpna 2018

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Plán práce na měsíc červenec 2018/2019
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 30. srpna 2018

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy

Plán práce na měsíc srpen 2018/2019
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 30. srpna 2018

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 2018/2019

Třídní schůzky, hovorové hodiny

- třídní schůzky

18. 9. 2018 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 2018 schůzka pro rodiče vycházejících žáků, popř.
individuální konzultace
20. 11. 2018 konzultace o prospěchu a chování žáků za I. čtvrtletí
23. 4. 2019 konzultace o prospěchu a chování žáků za III. čtvrtletí

- individuální konzultace s rodiči – dle potřeby vyučujících (rodiče budou individuálně
zváni) a rodičů (rodiče nahlásí datum setkání)
- zasedání rady SRPŠ – září 2018, dále podle potřeb a požadavků zástupců SRPŠ

V Lichnově 30. srpna 2018

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.
30. 8. 2018
19. 11. 2018
28. 1. 2019
17. 4. 2019
24. 6. 2019

Plán schůzí
Provozní porady – k řešení organizačních záležitostí a provozu školy: schůzovní den je pondělí,
předpokládané termíny porad – 10. 9., 8. 10., 5. 11., 10. 12. 2018, 14. 1., 11.2., 11.3., 29. 4., 20. 5.,
10. 6., 28. 6. 2019.
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 v průběhu školního roku mohou čerpat neplacené nebo náhradní volno.

V Lichnově 30. srpna 2018

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

METODICKÉ SDRUŽENÍ 1. STUPNĚ
PLÁN PRÁCE pro školní rok 2018/2019
Předseda MS : Mgr. Jaroslava Adámková
Datum: 29. 8. 2018
Přítomni: Lenka Kretová,
TU 1. třída
Iveta Kollárová,
TU 2. třída
Jaroslava Adámková, TU 3. třída
Vlasta Belaníková, TU 4. třída
Michal Adámek,
TU 5. třída
Marie Byrtusová, vyučujcí AJ, PŘ, VV+PČ
Program:
•
•
•
•
•

Materiální zajištění výuky
Organizační zajištění výuky
Práce na tematických plánech
Příprava žáků na soutěže
Plánované akce a činnosti ve školním roce 2018/2019.

1. Materiální zajištění výuky
V tomto školním roce pokračujeme ve zvolených učebnicích (Nakladatelství Alter, Nová škola), jednotlivé
ročníky na sebe navazují.
Pomůcky – zakoupit folie do každé třídy, bílá role papíru.
2. Organizační zajištění výuky
V minulém školním roce působili 4 asistenti pedagoga (v 1.,3., 4. a 5. třídě), nově od září 2018 budou
pracovat 3 asistenti pedagoga ve 2., 4. a 5. třídě.
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 Belaníková V., Adámek M.
- Matematická olympiáda
(5. třída), příprava Adámek M.
- Pythagoriáda
(5. třída), příprava Adámek M.
- Zlatý list
(3. třída), příprava Adámková J.
- Matematický klokan
2.-5. třída, příprava vyučující matematiky
5. Plánované akce a činnosti ve školním roce 2018/2019.
Vědomostní soutěže a akce
- školní kolo matematické olympiády Klokan (Cvrček 2.+3. třída, Klokánek 4.+5. třída),duben
- „Evropa kolem nás“ (přírodovědně - ekologická soutěž) , listopad – únor
- Pythagoriáda (5. třída), leden
- přírodovědná soutěž „Zlatý list“ (3. třída), květen
- projekt „Dětská knížka“ (2. třída), celoročně
- Matematická olympiáda (5. třída), listopad
- Zápis do 1. třídy, duben
- Slovíčkový král – znalostní soutěž slovní zásoby AJ (2.-5. třída), únor

Sportovní soutěže a aktivity
- „McDonald´s CUP“ (2.-5. třída), duben
- turnaje v ČEPS CUP florbalu (4.-5. třída), školní kolo, okresní kolo, říjen, listopad
- sálová kopaná (3.-5. třída), únor
- kurz bruslení v Krnově (1. třída), leden, únor
- turistické vycházky, Šlápot – Sosnová (3. třída), září
- ringo (2.-5. třída), školní kolo, listopad
- atletický trojboj 1. třída a MŠ, červen
- OVOV a SOV (celý 1. stupeň), průběžně
- vybíjená (4.-5. třída), školní a okresní kolo, prosinec, únor
- Štafetový pohár (1.-5. třída), květen
- Zátorský pětiboj (1.-5. třída), červen
- Přespolní běh Břidličná (2.-5. třída), září
- Poznáváme rozhledny v našem okolí – turistika (3. třída), září – červen
- T-MOBILE olympijský běh (1.-5. třída), červen
- kurz plavání (2.-4. třída), únor – červen
Výtvarné soutěže a aktivity
- zapojení se do průběžně vyhlašovaných soutěží (Toulky přírodou)
- výzdoba učeben a chodeb školy
Environmentální výchova
- sběr papíru, pomerančové kůry, průběžně
- sběr vršků PET lahví, průběžně
- Den Země, duben
- Zlatý list (3. třída), květen
Dopravní výchova
- kurz dopravní výuky SVČ Krnov (4. třída), září – červen
Výchovně-vzdělávácí akce
- Slavnost slabikáře (1. třída), červen
- Hasík beseda s hasiči (3. třída) – září
- Hasík beseda s hasiči (2.+ 6. třída), červen
- exkurze na konci školního roku – výlety (1.-5. třída), květen, červen
- „Podívej, co umím“ - školní akademie, červen
- divadelní představení v Opavě (1.-3. třída), únor
Ostatní aktivity
- vánoční besídky (1.-5. třída), prosinec
- „Ukaž, co umíš“ (1.-5. třída), prosinec
- Den dětí, červen
- ukázková hodina pro MŠ Lichnov, (1. stupeň), březen
- Noční hledání pokladu s přespáním ve škole (3. třída), červen
- Den matek a otců (2. třída), květen
- Planetárium Ostrava – vzdělávací akce na téma vesmír (1.-5. třída)
- návštěva besed v Městské knihovně Krnov (2., 3. třída), březen, duben

V Lichnově 29. 8. 2018

Zpracovala: Jaroslava Adámková

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE
MATEMATIKA A ICT
PLÁN PRÁCE pro školní rok 2018/2019
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vzdělávací předmět: matematika
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vzdělávací předmět: ICT
Datum konání: 30.8.2018
Přítomni:
Ing. Richard Havlík, Mgr. Alena Čandasová, Ing. Bc. Vlasta Belániková
Hlavní cíle vyučujících
• orientace v informačních zdrojích, převzetí učebnic, využití DUMů
• zpracování tématických plánů, příprava výuky
• logická návaznost a zpracování informací – tvorba adekvátních výstupů
• co největší názornost výuky, maximální využívání pomůcek, které má škola k dispozici
• samostatná práce žáků, samostatné objevování souvislostí a jevů
• aplikace nabytých znalostí na praktický život
• využití obecných kompetencí v plnění konkrétních úkolů
Další vzdělávání vyučujících
• dle aktuální nabídky
• srpen 2018 – duben 2019 – školení RWCT
Soutěže – příprava žáků, organizace školních kol
• Matematická olympiáda (Havlík, Belániková) - dobrovolná soutěž založená na řešení příkladů
doma a konzultace s učitelem., pro žáky 6. – 9. třídy, listopad až leden
• Matematický klokan (Havlík, Belániková) - testová soutěž pro žáky 2. – 9. ročníku, školní kolo
březen
• Pythagoriáda (Havlík, Belániková) - 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 pišqworky
Akce
•

Exkurze – dle nabídky

Projekty
• dle nabídky

Lichnov 30. 8. 2018
Zpracoval: Ing. Richard Havlík

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
PLÁN PRÁCE pro školní rok 2018/2019
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Český jazyk a literatura (2. stupeň)
Vyučující: Lada Brožková, Alena Čandasová, Jana Kočendová
Plánované akce:
• Olympiáda v českém jazyce (8. a 9. třída) – organizace školního kola, účast v okresním kole
• Dle možností využití vzdělávacích nabídek Městské knihovny Krnov, popř. jiných
organizací
• Návštěva divadelního představení v Opavě (6. - 9. třída)
• V rámci jednotlivých ročníků dle možností zpracovat projekty
Anglický jazyk
Vyučující: Byrtusová Marie, Plevová Marcela
Zařazení pilotních učebních materiálů Bloggers pro žáky 5. třídy z nakladatelsví Klett.






Říjen / Halloween Party : multikulturní akce, průvod v maskách zakončený haloweenskou
diskotékou v KD Lichnov pro žáky 2. stupně
Únor / Vocabulary King : hravá znalostní soutěž pro žáky 2. - 5. tříd zaměřená na osvojení
slovní zásoby
Leden - Únor / Olympiáda anglického jazyka - školní kolo (leden)
- okresní kolo (únor)
Květen / Crosscountry English (Think English your time is running) - běhavá soutěž v
terénu se stanovišti, kde žáci budou plnit úkoly z angličtiny

Německý jazyk – druhý cizí jazyk
Vyučující: Mgr. Lada Brožková
Plánované akce – pro žáky 8. a 9. třídy
Tradice a zvyky - průběžně – viz roční plány
V Lichnově 30.8. 2018

Zpracovala: Jana Kočendová

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE
PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ
PLÁN PRÁCE pro školní rok 2018/2019
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací předmět: přírodopis, chemie, zeměpis, fyzika
Datum konání: 29. srpna 2018
Přítomni
Michal Adámek - zeměpis
Richard Havlík - přírodopis, fyzika
Vlasta Belániková – přírodopis, chemie
Lada Brožková – přírodopis
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 (Havlík, Pleva)
Zeměpisná olympiáda (Adámek M.)
Archimediáda (Havlík)
Přírodovědný klokan (Havlík, Belániková)
Zlatý list (Belániková)
Eurorebus (Adámek M.)
Evropa kolem nás (Adámek M.)
 Akce a projekty
Den Země
Den otevřených dveří
Zapsal: Michal Adámek

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE
HUMANITNÍCH PŘEDMĚTŮ
PLÁN PRÁCE pro školní rok 2018/2019

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: 29. srpna 2017
Program: Plán pro školní rok 2017/2018
Členové: D, Ov –J. Adámek, A. Čandasová
RoV – J. Adámek, L. Brožková
Tv – J. Adámek, M. Plevová, A. Čandasová
Hv –J. Kočendová, J. Adámek
Vv – D. Charvátová, M. Plevová, V. Belániková
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vzdělávací předmět: dějepis, občanská výchova
Vyučující: Mgr. J. Adámek, Mgr. A. Čandasová
Školní akce
- účast žáků ve školním kole dějepisné olympiády
Soutěže
- případná účast žáků na soutěžích, které budou vyhlášeny během školního roku 2018/2019.
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 předmět: Rodinná výchova
vyučující: Mgr. J. Adámek – 6.-7. třída, Mgr. L. Brožková – 9. třída
Plán:
- příprava pokrmů mezinárodní kuchyně

- pochopení hodnoty zdraví a smyslu zdravotní prevence
- poznávání základních životních hodnot
- postupné utváření postojů k životním hodnotám a aktivní jednání v souladu s nimi
- upevňování hygienických, stravovacích, pracovních a preventivních návyků- prohlubování
poznatků o rodině, škole, společenství vrstevníků, přírodě, člověku a vztazích mezi lidmi.
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací předmět: hudební výchova
Vyučující: Mgr. J. Adámek – 6., 7. třída a chlapci spojená 8. a 9. třída
Mgr. J. Kočendová – děvčata spojená 8. a 9. třída
Plán:
Výuka hudební výchovy pro tento školní rok probíhá spojením děvčat 8. a 9. třídy a druhá skupina
chlapci 8. a 9. třída.
Akce – příprava programu na vánoční zpívání.
Pro zpestření výuky využít nabídky vzdělávacích programů s hudební tematikou jiných organizací.
Vzdělávací předmět: výtvarná výchova
Vyučující: D. Charvátová, Mgr. M. Plevová, Mgr. V. Belániková
Plán:
- průběžná výzdoba školy, září – červen
- tvoření na prodejní vánoční jarmark, říjen – prosinec
- účast na výtvarných soutěžích – dle nabídky
- účast na výtvarné výstavě v Krnově – dle nabídky, květen - červen
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vzdělávací předmět: tělesná výchova
Vyučující: Mgr. Alena Čandasová, Mgr. Jiří Adámek, Mgr. Marcela Plevová
Účast žáků na sportovních akcích
- Přespolní běh - Břidličná
- Atletický čtyřboj - Krnov
- KROSBOJ
- Florbal (6.-7. třída - okrskové kolo), Krnov
- Florbal (8.-9. třída - okrskové kolo), Krnov
- Vánoční turnaj ve stolním tenisu - školní kolo
- Vánoční turnaj v korfbalu
- Školní akce - „Bílou stopou“ (běžky), Praděd (6. - 9. třída)
- Lyžařský výcvikový kurz
- 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)
- Štafetový pohár
+ účast žáků na sportovních akcích, dle aktuální nabídky
Zakoupení nových pomůcek do Tv - dle požadavků vyučujících tělesné výchovy
V Lichnově 30. srpna 2018

Zpracoval: Mgr. Jiří Adámek

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

F. Celoroční plán práce školní družiny pro školní rok 2018/2019
Mimo činnosti rekreační a odpočinkové se zaměřuje na tyto oblasti:
Jazyk a jazyková komunikace
- dbáme na kultivovaný projev dětí, rozvíjení komunikace s vrstevníky i s dospělými
- vedeme děti k vyjádření svých názorů, potřeb myšlenek, prožitků
- obohacujeme slovní zásobu, získáváme sebedůvěru při vystupování
Člověk a jeho svět
- poznávání svého bydliště, nejbližší okolí
- dítě zná prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, cestu do školy
- děti jsou seznamovány s důležitými budovami
- vedeme děti k pravidlům slušného chování, pomoci nemocným a starším lidem
Člověk a společnost
- seznamování dětí s vývojem naší společnosti
- vedeme děti k vzájemné toleranci, prevenci rasizmu, k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí,
k rovnosti mužů a žen
- vedeme děti k respektování základních norem společenského chování, proti šikaně a diskriminaci
Člověk a příroda
- pozorování přírodních jevů, zkoumání příčin přírodních procesů
- nacházení souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností
- vliv člověka na stav životního prostředí a na lidské zdraví
- zkoumání změn probíhajících v přírodě
- šetrné chování k přírodě, k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí
Umění a kultura
1. hudební výchova - poslechové činnosti, jednoduché pohybové ztvárnění k písni, sledování
současné hudební scény
2. výtvarná výchova - rozvoj estetického vnímání dětí, vkusu, představivosti a fantazie, vyjádření
reality, představ, fantazie různými tradičními i novými technikami – malba, kresba
- rozvoj dětí v oblasti kulturní
- slušné chování v kulturních zařízeních
- sledování pohádek a vhodných filmů z videa, poslech pohádek z CD, poslech čtených
- pohádek
Člověk a zdraví
1. pohybové hry – uplatnění hřiště, tělocvična, louka osvojení si základních pravidel hry a jejich
dodržování, bezpečnost při hrách
2. základy atletiky – hřiště, tělocvična, louka rychlý běh, šplh na tyči, hod na cíl, hod do dálky,
přeskoky přes švihadlo, osvojování základních pravidel bezpečnosti
3. základy sportovních her – hřiště, tělocvična, házení, chytání míče, dodržování pravidel
kolektivních her, vhodné oblečení pro sportovní hry

4. turistika, pobyt v přírodě – přesun do terénu, chůze v terénu, ochrana přírody
5. zimní sporty – hry na sněhu a na ledě, základy bruslení a lyžování dbáme na dodržování
bezpečnosti
6. tělovýchovné chvilky – oddělení ŠD, relaxační a vyrovnávací cvičení
7. upevňování stravovacích a hygienických návyků při obědě, při svačině
- děti pociťují, vnímají radost ze hry, uvědomují si možná nebezpečí a snaží se jim zabránit
- uvědomují si, že lze pohyb spojovat s hudbou
Člověk a svět práce
- vedeme děti k pozitivnímu vztahu k práci a odpovědnosti za kvalitu
- osvojujeme si základní pracovní dovednosti, návyky, používáme vhodné nástroje, nářadí a
pomůcky při práci
- vytváříme kladný vztah k práci
- ověřujeme si teoretické poznatky v praxi
- provádíme jednoduché montáže a demontáže stavebnic
- používáme tradiční i netradiční materiály
- snažíme se udržovat pořádek, dodržujeme zásady hygieny a bezpečnosti při práci
- pracujeme podle předlohy či slovního návodu

Tematické celky
ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

LEDEN

ÚNOR
BŘEZEN Téma:
DUBEN

KVĚTEN

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

ČERVEN

- slavím s maminkou
- společně sportujeme
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, výzdoba, besídka.
Vánoční strom pro zvířátka.
Leden
Družina plná zábavy – dětem za vysvědčení (soutěže, bowling…).
Tvoření dárků (k zápisu do 1. třídy).
Únor
Srdíčkový den – Valentýn.
Únor
Zábavná soutěž „Co na to žáci?“
Březen Vynášení Moreny, vítání jara.
Duben
Turnaj v kroketu.
Květen
Společná akce s dětmi DD – sportovní odpoledne.
Červen
Rozloučení s dětmi ŠD – soutěže, vodní hrátky.
Každý měsíc 1 společná sportovní akce všech odd.ŠD – vybíjená, ringo, přehazovaná, kroket...
Průběžná výzdoba ŠD, chodby, oken.
30. 8. 2018

Dagmar Charvátová
vychovatelka ŠD

Hana Krumpholcová
vychovatelka ŠD

Dana Krajčiříková
vychovatelka ŠD
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G. Plán výchovného poradce pro školní rok 2018 /2019
Výchovný poradce
Mgr. Lenka Kretová – výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň
Kontakt, tel. 554 643 130
E-mail : vychovny.poradce@zsamslichnov.eu
Konzultační hodiny
Pro učitele : Po - Stř od 7:00 do 7,45 hod
Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín, který vám bude lépe vyhovovat. Konzultace pro rodiče
je nutné předem domluvit osobně, telefonicky nebo e-mailem.
Náplň práce výchovného poradce
(zpracováno podle vyhlášky MŠMT 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských zařízeních, novelizace vyhláškou 116/2011 Sb.)
Poradenská činnost
1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě
žáků:
- koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a
diagonosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka.
- základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových
dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
- individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s
třídními učiteli),
- poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s
třídními učiteli),
- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny,
speciálně pedagogická centra) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb
přesahujících kompetence školy,
- zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce
a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití
informačních služeb těchto středisek.
2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost a
příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
3. Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a
průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
4. Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace
poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a
koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
Metodická a informační činnost
1. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
2. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků,
integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky.
3. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
4. Poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských

a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech
využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
5. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských
zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce,
navržená a realizovaná opatření.
Zpracovala 29. 8. 2018

Mgr. Lenka Kretová
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H. Plán metodika prevence pro školní rok 2018/2019

Hlavní zaměření: kyberšikana, netolismus a multikulturalismus (rizika xenofobie, násilí,
rasismus, terorismus)
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 třídní učitelé, pedagogy na zapojení školy do
projektu NNTB
- 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
- domluvit besedu Seznam se bezpečně
- domluvit besedu pro rodiče ZŠ a MŠ na téma netolismus
Listopad
- dotazníkové šetření klima třída – proskoly.cz
- spolupráce s neziskovými organizacemi
- poradenská služba pro žáky i pro rodiče
- beseda na téma Netolismus
- O pravdu? Projekt ve spolupráci s Bílým kruhem bezpečí.
Prosinec - leden
- poradenská služba pro žáky i pro rodiče
- individuální pohovory se žáky, kteří mají výchovné problémy, nebo vykazují sklony k sociálněpatologickému chování
- možná realizace projektu Seznam se bezpečně.
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 - stop nenávisti (multikulturalita, menšiny - xenofobie, homofobie,
terorizmus) v navaznosti na projekt O pravdu?
- Evaluace MPP, hodnocení naplnění cílů dle ukazatelů úspěchu.
Během celého školního roku 2018/2019 budou probíhat přednášky na téma: Prevence sociálněpatologických jevů.
V Lichnově 29. 8. 2018

Mgr. Alena Čandasová, metodik prevence

