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ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

I.Charakteristika školy   

1.Žáci   
a) Počet žáků: 22  
b) Počet tříd: 2  
c) Počet oddělení ŠD:  1
d) Průměr žáků na třídu:   11
                                                              
2.Zaměstnanci školy   
a) Pedagogičtí pracovníci:   Mgr. Jaroslava Plachá, Eva Konečná, Zdeňka Krajčová
b)Provozní zaměstnanci:   Jana Manová
   
II.Funkce ve škole
   
ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Plachá  
poradkyně pro dyslexii:   Eva Konečná
metodik prevence: Eva Konečná
bezpečnostní technik:   Mgr. Jaroslava Plachá
preventista PO: Jana Manová  
zdravotník:   Mgr. Jaroslava Plachá
                                                              
III.Třídnictví a úvazky učitelů   
                                                              
1) Pedagogičtí pracovníci   
    
Třídnictví    
1.tř.:  Mgr. Jaroslava Plachá   
2.tř.:  Eva Konečná 
Vychovatelka ŠD:  Zdeňka Krajčová
Vyučující bez třídnictví:    Zdeňka Krajčová 

2) Provozní pracovníci   

Školnice: Jana Manová

3) Úvazky

Mgr. Plachá             ČJ (1,2), M (1,2) – 13 hodin
Konečná ČJ (3,4,5), M (3,4,5),Prv (3), Př (4,5), AJ (3,4,5),Vl (4,5),
                                                Prč (3,4,5), ČJ (2) – 22 hodin
Krajčová  Vv (1,2,3,4,5), Tv (1,2,3,4,5), ČJ (2,3), Hv (1,2,3,4,5),

 Prv (1,2), Prč (1,2) – 11 hodin



IV. Mimotřídní práce  
   
distribuce školních potřeb: Mgr. Jaroslava Plachá  
distribuce met. materiálů: Mgr. Jaroslava Plachá  
správce žákovské knihovny:  Zdeňka Krajčová
správce učitelské knihovny:   Eva Konečná
zabezpečení  soutěží: Eva Konečná, Zdeňka Krajčová
výzdoba školy:             Eva Konečná, Zdeňka Krajčová

                                                 
V.Odpovědnost za prostory:   

třídy:  třídní učitelé 
ŠD:   vychovatelka
  

VI.Prázdniny   
                                                            
nástup ped. pr. do školy:  25. srpna 2008  
    
zahájení školního roku:   1. září 2008 
    
podzimní prázdniny:   27.října a  29. října 2008  
    
vánoční prázdniny:   22. prosince 2008 – 2. ledna 2009
    
vydání pol. vysvědčení:   29. ledna 2009
    
pololetní prázdniny:   30. ledna 2009
    
jarní prázdniny:   9. března – 15. března 2009
    
velikonoční prázdniny:   9.dubna – 10. dubna 2009
    
zahájení hlavních prázdnin:   1. července 2009
    

    
VII.Plán pedagogických rad   
                                                                                                                             
1.pedagogická rada:   25. srpna 2008 
    
2.pedagogická rada:   11. – 13. listopadu 2008 
    
3.pedagogická rada:   21. – 23. ledna 2009
    
4.pedagogická rada:   7. – 10. dubna 2009
    
5.pedagogická rada:   23. – 25. června 2009    



VIII.Zápis 15. 1. -  15.2. 2009
  
IX.Plavecký výcvik

Zabezpečen v Plavecké  škole  v Kroměříži,  10  lekcí   -  duben až  červen .  Vedoucí  –  Eva 
Konečná

škola:   573 368 075
PPP:   573 338 949

573 331 515
zdravot.zařízení:   573 365 137
                                                              

PLÁN  PRÁCE

1. Výchovně vzdělávací práce školy

Ve výchovně vzdělávacím procesu je na naší škole realizován vzdělávací program  „Základní 
škola“ a ŠVP ZV „Škola pro život.“

1.1. Obsah a cíle vzdělávání

• Vytvořit  pozitivní  vztah  ke  vzdělávání,  motivace  k dalšímu  celoživotnímu 
vzdělávání,naučit se logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, 
respektovat práci druhých a poznat své reálné možnosti a usnadnit životní i profesní 
orientaci.

• Zajistit bezpečné prostředí a pozitivní sociální klima, které jsou podmínkou kvalitního 
učení.

• Rozvoj celkové osobnosti žáka (vědomosti, dovednosti, schopnosti, osobní vlastnosti).
     Předávat nejenom teoretické poznatky, ale rozvíjet  praktické dovednosti žáků.

• Jasně stanovit žákům výukové cíle a způsob hodnocení jejich práce ( v množství
  informací nutno stanovit základní poznatky).
• Výsledky vzdělávání pravidelně hodnotit. 
• Vést žáky k objektivnímu sebehodnocení, odpovědnosti za výsledky své práce.
• Uplatňovat koncepci mezipředmětových vztahů při přechodu na ŠVP školy. 
• Zlepšit komunikativní schopnosti žáků.
• Podporovat aktivitu a tvořivost žáků.
• Vytvářet prostor pro seberealizaci žáků a rozvoj přirozeného nadání. 
• Poskytovat žákům zažít každodenní úspěch.
• Rozvíjet informační gramotnost – zajistit žákům přístup na internet, využívat učební  

      programy..
• Hledat nové  metody integrace žáků se SPU  do vyučování, využití PC, spolupráce 

s PPP.
• Individuální přístup k nadaným žákům a jejich seberealizace  ve vyučování (soutěže,

projekty, nabídnout možnost získání informací).
• Spojovat výuku s konkrétními příklady z praxe.



• Promítnout  do  výuky   regionální  problematiku  (exkurze,  přednášky,  vycházky, 
projektové vyučování, návštěvy Muzea Kroměřížska…)

• Aktivní  získávání  informací  (práce  na  PC  –  internet,  žákovská  knihovna, 
encyklopedie).

• Výuka všech předmětů probíhá dle vypracovaných tématických plánů  s časovým 
       rozplánováním učiva tak, aby byly naplněny osnovy,  do tématických plánů je 

začleněna   enviromentální,  zdravotní  a  sexuální  výchova,  prevence  sociálně 
patologických jevů, ochrana člověka za mimořádných událostí… 

1.2. Změny vyučovacích metod
• Cílem těchto změn je vypěstovat v žácích  pozitivní vztah k učení, aby se pro ně stalo

      celoživotní potřebou.
•      Učinit centrem vzdělávacího procesu žáka  nikoli učitele – aktivovat roli žáka ve   

  vyučování,.
• Zkvalitnit  vzdělávací  a  výchovný  proces  (  stanovení  základního  učiva,  integrace 

poznatků, mezipředmětové vztahy, pestrost vzdělání – zájmové kroužky)
• Respektovat  individuální  zvláštnosti  každého  dítěte  i  jeho  právo  na  odlišnost  a 

individuální tempo.
• Změnit encyklopedický systém výuky na problémový (aktivní získávání poznatků)
• Teoretické poznatky spojovat  s praxí (exkurze, vycházky)
• Skupinové  vyučování  (pro  žáky s SPU,  nadané  žáky,  pro  žáky 5.  roč.  –  přijímací 

zkoušky na víceletá gymnázia).
• Projektové a skupinové vyučování

1.3. Úkoly v oblasti výchovné
• Formovat v dětech základní morální hodnoty
• Zaměřit se na výchovu elementárních etických vlastností a slušného chování, rozvíjet 

samostatnost, tvořivost, schopnost kooperace, podporovat zdravé sebevědomí.
• Vytvářet a podporovat u žáků pocit hrdosti na svou školu
• Rozvíjet občanskou gramotnost žáků – reagovat na události ve společnosti, ve světě

     ( zásady demokracie)
• Mít k žákům pozitivní vztah a vést žáky k pozitivnímu vztahu k životu, bez používání

drog a jiných návykových látek (zájmové útvary, nutná spolupráce s rodiči)
• Usilovat o harmonizaci mezilidských vztahů ve škole
• Vést děti k umění vyjádřit svůj názor a umět ho hájit
• Budovat vztah k životnímu prostředí (šetření energií, sběr druhotných surovin, ochrana 

přírody)

1.4. Aktivity školy
• Zájmové kroužky –  počítačový, dopravní , zdravotní , biblický, výtvarný nebo ruční práce
• Zájezd do divadla do Uherského Hradiště
• Návštěva filmového představení v Kroměříži
• Návštěva Muzea Kroměřížska
• Návštěva knihovny v Kroměříži
• Návštěva hvězdárny v Brně



• Návštěva aquaparku ve Vyškově
• Tématické exkurze a besedy
• Výchovný koncert
• Celoroční projekt Recyklohraní
• Pracovní dílny s rodiči
• Školní výlet

2.      Organizační a řídící práce ve škole  

2.1. Vnější vztahy školy
• Spolupráce s obcí: kulturní vystoupení (vánoční besídka, školní ples, maškarní karneval,

Den matek, Den dětí, Olympiáda malotřídních škol),  informace o práci školy a výtvarné 
práce  ve  vývěsce,  články do  okresních  novin,  pomoc  při  úpravách  okolí  školy,  sběr 
druhotných surovin.

• Spolupráce s MŠ Roštín: Drakiáda, Mikulášská besídka, návštěva dětí z MŠ před zápisem 
do 1.ročníku,  posezení  u  vánočního  stromečku,  karneval,  Den matek,  Den dětí,  závěr 
školního roku, vzájemná spolupráce učitelek a předávání zkušeností.

• Spolupráce s rodiči: rodiče pravidelně informovat o výsledcích, které žák dosáhl,
tř. schůzky obohatit o besedy s odborníky, spolupracovat při organizaci plesu a dalších 
školních akcích., spolupracovat s RŠ.

• Se spádovou školou Zdounky: zajistit bezproblémový přechod žáků do 6. ročníku.  
Zkvalitnit spolupráci obou škol v oblasti výměny zkušeností, vzájemné hospitace, 
společná účast  na kulturních  a společenských akcích,  sportovní  utkání,  stejná písemná 
práce.

• S ostatními školami v regionu: možnost vzájemných konzultací,pořádání soutěží, účast
na kulturních představeních.

• S ostatními školskými poradenskými zařízeními: respektovat doporučení poraden, 
vyučování slabších žáků dle IVP, nadprůměrným žákům umožnit navštěvovat uměleckou
školu, zájmové útvary, věnovat jim individuální péči.

2.2. Vnitřní vztahy školy
• Společné hledání řešení vzniklých nedostatků a problémů (provozní porady).
• Společné akce – návštěva kult. představení, společenských akcí, neformální besedy.
• Reprezentovat  a šířit dobré jméno školy na veřejnosti.

2.3. Vzdělávání učitelů
• Návštěva seminářů a vzdělávacích akcí DVPP dle výběru pedagogů a fin. možností školy
• Doplňování učitelské knihovny
• Samostudium odborných časopisů a knih

2.4. Kontrolní a hodnotící systém školy
• Plán hospitací, vzájemné hospitace mezi vyučujícími, ukázkové hodiny
• Autoevaluace školy – srovnávací  prověrky externí-interní,  kontrola čtení,  kontrola  ŽK, 

vyhodnocení pís. prací, úprava písemností
• Pozitivní motivace . pochvala žákům – ŽK, vývěska, nástěnka „ Úspěšní žáci školy“.



3. Materiálně technické podmínky školy
• Postupná obnova učebnic
• ŠD vybavit novým nábytkem
• Neustále školu vybavovat moderními učebními pomůckami
• Estetické vylepšování tříd, chodeb
• Dokončení rekonstrukce školní budovy ( zateplení jižní strany budovy, fasáda, osvětlení 

ve zbývajících částech školy, sociální zařízení). 

4. Závěr

Realizace plánu by měla probíhat za přispění celého pracovního týmu  v příjemné 
atmosféře s pozitivním přístupem k žákům.

V Roštině 25.8.2008
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