Plán činnosti školy na školní
rok 2015 / 2016
1. Výchovně vzdělávací oblast :
1. 1. Exkurze a školní výlety
Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími
cíli jednotlivých předmětů:
Termín :

- plán exkurze, výletu (září 2015),

Jedna třída = jedna- dvě exkurze a výlet.
Zodpovídá : - třídní učitelé a vyučující ve spolupráci s garanty jednotlivých předmětů,
zástupci ředitele.
1.2. Soutěže, olympiády
Účast žáků na jednotlivých soutěžích proběhne v souladu s termíny vyhlášenými
pořadatelem jednotlivých soutěží. Za organizaci školních kol (i účast v postupových
kolech) zodpovídají pedagogičtí pracovníci dle rozdělení úkolů v rámci předmětových
komisí. Garanti předmětových komisí připravují podklady ke zveřejnění výsledků
žáků školy.
Pomoc pracovníků při pořádání okresních a vyšších soutěží bude zajištěna v souladu
s personálními možnostmi a v souladu se zabezpečením potřeb organizace.
Termín :

- průběžně.

Zodpovídá : - vyučující ve spolupráci s garanty jednotlivých předmětů, zástupci
ředitele.
1.3. Profesní orientace, volba povolání
-

návštěvy zástupců středních škol a učilišť v 9. ročnících (podzim 2015),
spolupráce s Úřadem práce Klatovy při zjišťování profesní orientace žáků 8.roč.
podzim 2015),
účast na „Dnech otevřených dveří“ a přehlídkách klatovských SŠ a SOU
(aktuální nabídka ),
účast na „Akademii řemesel“ – 11.11.2015

Zodpovídá : - výchovný poradce ve spolupráci s TU příslušných tříd, vyučující
Ov.

1.4. Sociální prevence
-

-

sestavení Preventivního programu,
sledování rizikových jevů (zejména nebezpečí sociální a finanční šikany),
drogová problematika:
- filmová představení,
- akce z PPP KT,
spolupráce se zástupci Policie ČR, AMK Klatovy (trestní odpovědnost mládeže,
dopravní výchova),

Termín :
- průběžně.
Zodpovídá : - garanti Ov, preventista rizikových jevů, zástupci řed.,
zaměstnanci školy.
1.5.Kulturní akce
-

-

návštěva 2 filmových a 2 divadelních představení - SDS Klatovy, KD Družba,
kino Šumava, div. J.K.Tyla v Plzni (podle aktuální nabídky),
návštěva výstav výtvarného umění se zaměřením na lidové zvyky (průběžně),
vystoupení pěveckých sborů (průběžně),
vánoční vystoupení pěveckého sboru na náměstí Míru v Klatovech,
vánoční vystoupení pěveckých sborů pro žáky školy,
Den otevřených dveří – 17.12.2015,
Projektový den (29.04.2016),
vědecké dopoledne- starší žáci pro mladší – 21., 22. 12. 2015
zeměpisný pořad Planeta Země 200 (květen-červen 2016).

Zodpovídá :

vedoucí pěveckých sborů, garanti Hv, Vv,
zástupce řed. pro 2.st.

1.6.Sportovní akce
-

plavecký výcvik žáků 1.st. (začátečníci, pokročilí – podzim 2015),
lyžařský výcvik (03. 01.2016 -.08. 01.2016,.07.02.2016 - 12.02.2016,
28.02.-04.03.2016),
„Dny na sněhu“ pro žáky 1.st. (dle aktuálních sněhových a povětrnostních
podmínek),
vodácký výcvik na Vltavě, Otavě pro žáky 8., 9.tříd (červen 2016),
cykloturistický kurz (září 2015),
Sportovní den (2016),
sportovní soutěže (celý rok).

Zodpovídá : - garant Tv, garanti 1.st.., vedoucí vychovatelka ŠD, zástupce řed. pro
1.stupeň.

1. 7. Environmentální výchova
-

Projektový den (29.04. 2016)

2. Oblast výchovného poradenství
-

řídí se plány činnosti výchovného poradce.

3. Spolupráce se školskými zařízeními
-

informační den pro budoucí „prvňáčky“ (červen 2016),
setkání s budoucími „prvňáčky“ – projekt Budu školákem (průběžně).

Zodpovídá : - garanti 1.st., zástupce řed. pro 1.stupeň.

4. Další vzdělávání pracovníků školy
Pracovníci ekonomické sekce a školního stravování si průběžně doplňují vědomosti
v rámci pravidelných školení.
Vzdělávání pedagogických pracovníků školy bude probíhat v souladu s „Plánem
vzdělávání pracovníků“. Pro jeho realizaci budou využívány především akce zaměřené
k vytváření školního vzdělávacího programu z nabídky následujících subjektů
s příslušnou akreditací:
- KCV a Jazyková škola Plzeň,
- JČU České Budějovice
- PPP Klatovy,
- Západočeská univerzita Plzeň.
Termín: - průběžně v závislosti na nabídce akcí,
- obnova licencí nutných k činnosti (dle potřeb organizace),
- informační gramotnost pedagogů (dle nabídky) .
Zodpovídá : vedení školy.

5. Péče o žáky mimo vyučování
Školní družina
-

zápis žáků do ŠD (01.09.2015),
předběžný zájem rodičů o docházku dětí do ŠD v následujícím školním roce
(květen 2016),

-

akce školní družiny jsou plánovány ve spolupráci s vyučujícími 1.st. ZŠ tak, aby
nedocházelo k jejich zdvojování – viz plán ŠD.

Termín:

- průběžně.

Zodpovídá: - vedoucí vychovatelka
6. Spolupráce s partnerskou školou ve Schwandorfu
-

navázání partnerských vztahů se školou (dle aktuálních podmínek).

Zodpovídá: - garanti Nj, Aj, ředitelka školy.

7. Škola a veřejnost
-

třídní schůzky SRPDŠ (12. 11. 2015.,14. 04. 2016),
spolupráce s výborem SRPDŠ (ekonomická a organizační spoluúčast na akcích
školy),
spolupráce se Školskou radou Masarykovy ZŠ,
„Den otevřených dveří“ (prosinec 2015),
veřejná kulturní a sportovní vystoupení žáků školy (průběžně),
informace o činnosti školy v regionálním tisku (aktuálně),
individuální schůzky rodičů a PP (dle potřeby),
Den školy – (květen 2016).

Zodpovídá : - vedení školy.

8. Oblast ekonomická a administrativní
8.1. Oblast administrativní
-

administrativní činnosti TU (průběžně dle aktuálních potřeb a v souladu
s týdenními plány školy),
zahajovací výkaz o škole (září 2015),
výkaz o školním stravování (říjen 2015),
výkaz o školní družině a školním klubu (říjen 2015),
výroční zpráva o DVPP na škole (leden 2016),
Rozbor hospodaření školy (leden 2016, srpen 2016),
výroční zpráva o poskytování informací (únor 2016),
organizační příprava nového školního roku (duben – červen 2016),
dokončení organizace šk. roku 2015/2016 (září 2015),
výroční zpráva o činnosti školy (září 2015),
matrika (říjen 2015, duben 2016).

Zodpovídá : - vedení školy, TU, vedoucí ŠJ, pověření pracovníci jednotlivými úkoly.

8.2. Oblast ekonomická
-

podklady pro přidělení finančních prostředků na individuálně integrované žáky
(v závislosti na dodání zprávy PPP zákon. zástupci žáků),
podklady pro přípravu rozpočtu školy pro KÚ Plzeň (podzim 2015),
návrh rozpočtu provozních a investičních prostředků pro jednání s RM a ZM (září
2015),
stanovení rozpočtu FKSP na rok 2016 (prosinec 2015),
posouzení přiděleného rozpočtu škole, popř. dohodovací řízení (v závislosti na
termínu jeho přidělení),

-

rozbory hospodaření školy (únor, srpen 2016),

-

organizace doplňkové činnosti školy (průběžně).

Zodpovídá : - vedení školy, ekonomické pracovnice školy.

9. BOZP
-

vstupní školení v oblasti BOZP, PO nových pracovníků školy (průběžně),
periodické školení pracovníků školy dle jednotlivých úseků (srpen 2015),
školení pracovníků dle odborností a výkonu práce (v závislosti na platnosti
osvědčení),
poučení žáků o bezpečnosti -zahájení školního roku, akce se zvýšeným
nebezpečím úrazu (průběžně),
pravidelné prohlídky stavu budov (jednou měsíčně),
prověrky BOZP (duben 2016),
kontroly a revize zařízení školy (dle zpracovaného lhůtníku).

Zodpovídá : - ředitelka školy, školník, garant BOZP, učitelé a vedoucí žákovských
akcí.

10. Kontrolní činnost
-

ekonomika školy,
administrativní úkony pedagogických pracovníků,
zajištění bezpečnosti žáků,
dodržování náplní práce (vedoucí pracovníci jednotlivých úseků a sekcí).

Termín:
- průběžně.
Zodpovídá: - vedoucí pracovníci školy.

-

vých a vzděl. činnost pedag. pracovníků s důrazem na závěry hospitační činnosti ,

hospitační činnost se zaměřením na :
- metody a formy výuky,
- osobnost učitele („vůdce“ činnosti třídy),
- sebehodnocení žáků.
Termín :
- průběžně.
-

Zodpovídá : - vedení školy.

11. Významné termíny
Pedagogické rady : 11.11., 20.01., 13.04., 23.06.
Školní prázdniny:
-

podzimní
vánoční
pololetní
jarní
velikonoční
hlavní

(29.10. – 30.10. 2015)
(23.12. - 03.01.2016)
(29.01.2016)
(22.02. – 28.02.2016)
(24.03. – 25.03. 2016),
(01.07. – 31.08. 2016)

Zápis žáků do 1.tříd:
- termín dle rozhodnutí zřizovatele.

V Klatovech dne 02. 09. 2015

………….……………..
ředitelka školy

