
5. PROVÁDĚCÍ PLÁN NA ROK  2022 - 2023 
 

 

 KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ  KDY  KDO ODPOVÍDÁ 

POHODA PROSTŘEDÍ   

Pohoda věcného prostředí:   

 Tvorba koutků pro čtení, relaxaci, hru září 2022 třídní učitelé 

 Výzdoba, příspěvky na nástěnky průběžně odpovědní pracovníci 

 Péče o zeleň, čistotu, estetické prostředí průběžně všichni 

 Dbát na „zdravé sezení“ průběžně vyučující 

Pohoda sociálního prostředí   

 Práce ve smíšených kolektivech průběžně  vyučující 

 Ranní vítání, ocenění práce spolužáků denně třídní učitelé 

 Tvorba koutků ve třídě, možnost přinést 

si vlastní hračky, hry září 2022 třídní učitelé 

 Nezadávat úkoly v pátek celoročně učitelé 

 Recitační soutěž březen 2023 Soňa Švrčinová 

 Maraton čtení listopad, březen Soňa Švrčinová 

 Zapojení do akce Sazka Olympijský 

víceboj celoročně Dana Kouřilová 

 Školní olympiáda květen Dana Kouřilová 

 Společné oslavy – přání k narozeninám průběžně třídní učitelé 

 Třídnické hodiny  1. hod. v pondělí třídní učitelé 

 Společné vzdělávání učitelů dle nabídky vyučující 

 Třídnické schůzky –  rodič, učitel, (žák)  listopad, duben třídní učitelé 

 Kulturní akce dle nabídky Soňa Švrčinová 

Pohoda organizačního prostředí   

 Projekt „ Ovoce do škol, Mléko do škol“ školní rok Jana Sehnalová 

 Vrba – možnost anonymně sdělit 

problém 

celoročně 

 

Soňa Švrčinová 

 

 Společná tvorba pravidel září 2022 třídní učitelé 

 Dodržovat časový limit vyuč. hodiny celoročně vyučující 

 Zajistit pitný režim celoročně všichni vyučující 

 Zavést možnost přispět zdravým 

receptem ověřeným doma 

celoročně 

 

vyučující  

 

 Návrhy zdravého jídelníčku vyučov. předmět Čajs vyučující 

ZDRAVÉ UČENÍ   

Smysluplnost   

 Využívat bazén  

říjen, listopad, 

prosinec yyučující 

 Vyučování na zahradě, v lese, u vody, na 

louce, na statku 

průběžně 

 

vyučující 

 

 Projektové vyučování průběžně dle plánu vyučující 

 Spolupodílet se na údržbě školní zahrady 

celoročně 

 

všichni 

 

 Umožnit všem žákům pobyt na všech  

akcích  průběžně dle plánu vyučující 



Možnost výběru a přiměřenost   

 Vytvářet podmínky pro samostatnou 

volbu pracovních kolektivů, zapojování 

integrovaných žáků průběžně vyučující 

 Umožnit relaxaci v hodinách – volba 

pracovního místa, změna stanovišť průběžně vyučující 

 Poskytnout výběr kroužků září vedoucí kroužků 

 Využívat kooperativního, činnostního 

učení průběžně vyučující 

 Vytvoření zásobníku úkolů průběžně vyučující 

Spoluúčast a spolupráce   

 Tvorba třídních pravidel chování září  třídní učitelé 

 Třídní akce navrhované dětmi – výlety, 

oslavy narozenin průběžně vyučující 

 Pravidelné třídnické hodiny 1. hod. v pondělí třídní učitelé 

 Tvorba pomůcek pro výuku průběžně vyučující 

 Den otevřených dveří březen 2023 vyučující 

  

 Ukázková hodina pro rodiče únor  2023 vyučující 

  Školská rada, spolek rodičů celoročně všichni 

 Organizace karnevalu březen 2023 

zaměstnanci ZŠ, 

spolek rodičů 

 Možnost žáka vybrat si spolusedícího celoročně vyučující 

 Zajistit přístup k pomůckám, zdrojům 

informací celoročně vyučující 

Motivující hodnocení   

 Využívat hodnocení dosažených 

kompetencí celoročně vyučující 

 Systém hodnocení průběžně 

vyhodnocovat, pravidelně informovat 

rodiče celoročně vyučující 

 Zpracovávat čtvrtletní hodnocení čtvrtletně vyučující 

 Poskytnout v žákovské knížce prostor 

pro hodnocení rodičů čtvrtletně třídní učitelé 

 Poskytnout prostor pro sebehodnocení 

v jednotlivých předmětech celoročně vyučující 

 Poskytnout prostor v žákovské knížce 

pro sebehodnocení žáků čtvrtletně vyučující 

 Motivační hodnocení, hodnocení výstupů  

v jednotlivých předmětech -  body denně, týdně vyučující 

OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ   

Škola jako model demokratického 

společenství 

  

 

 Umožnit rodičům zúčastnit se výuky, 

společné hodiny pro rodiče a děti 

průběžně 

 

 

vyučující 



 Organizovat pro rodiče neformální 

setkání – R-kavárny dle plánu vyučující 

 Umožnit rodičům vyjadřovat se k práci 

školy (školská rada, spolek rodičů)  celoročně Jana Sehnalová 

 Umožnit rodičům podílet se na 

organizaci akcí školy  celoročně všichni 

 Spolupráce se zájmovými složkami průběžně všichni 

Škola jako kulturní a vzdělávací středisko 

obce   

 Nabídnout prostory školy zájmovým 

kroužkům celoročně Jana Sehnalová 

 Spolupracovat se zřizovatelem celoročně Jana Sehnalová 

 Přispívat ke kulturním akcím obce – 

rozsvěcování vánočního stromu, 

přáníčka pro seniory, besídka ke Dni 

matek, výstavky, přístup veřejnosti na 

všechny akce pořádané školou celoročně všichni 

 Škola nanečisto - předzápisový týden duben 2023 Soňa Švrčinová 

 Zápis – akce pro rodiče a předškoláky duben 2023 Soňa Švrčinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


