ROČNÍ PLÁN

2019/2020

1. Oblast ekonomická a materiálně technická:
Postupné dovybavení školy pro výuku: lavice a židličky, nové pracovní sešity a učebnice
Alter, pracovní sešity – INSTRUMENTY. Hračky do MŠ a ŠD, materiál na pracovní a
výtvarné činnosti. Plánujeme drobné opravy, nátěry, výměna podlahových krytin v MŠ a ŠJ,
malby v prostorách, kde se nemalovalo o prázdninách 2019. Škola je zapojena do projektu
ŠABLONY II. od 1. 9. 2019 a finanční prostředky použije i k posílení materiálního zázemí
v souladu s oblastmi šablon.
Spolupráce s MAP a Lag-Podralsko. Projekt IROP – vybudování venkovní učebny a
dovybavení školní zahrady/hřiště.
Konečná
Rozpočet 2020(kraj, obec).
S ohledem na reformu financování školství 2020 je nutné co nejoptimálněji nastavit míru
vyučovací povinnosti všech pedagogických pracovníků s ohledem na PHmax ZŠ, MŠ a ŠD.
Škola má finanční rezervu pro pokrytí přelomového období září – prosinec 2019.
ŘŠ zpracovala návrh rozpočtu 2020 pro obec s nutností navýšení položky STRAVNÉ
z důvodu zdražení potravin. Celkově se tyto náklady navýší z 250 000 na 300 000Kč.
Celkové náklady v návrhu činí 897 940Kč, příjmy ze školného a stravného 420 500Kč,
příspěvek od obce 488 200Kč…
Konečná
2. Oblast personální:
Personální obsazení se v roce 2019/20 změnilo. Z osobních důvodů se vrátila učitelka
1.,2.ročníku do svého bydliště na Moravu. Byl uzavřen nový pracovní poměr s kvalifikovanou
p. učitelkou z České Lípy. K jiné personální změně nedochází. V ZŠ jsou 3 třídy a 3 třídní
učitelky. Na některé hodiny se žáci dále dělí a výuku zajišťuje zkušená paní vychovatelka,
která má dlouholetou praxi s výukou prvouky, vlastivědy a přírodovědy. Některé hodiny učí
pedagogicky vzdělané asistentky pedagoga. Vzhledem ke specifikaci výuky na naší škole
jsem ráda, že mohu využít jejich předchozích zkušeností a přístupu. Škola měla na EDULK
vyvěšené inzeráty s poptávkou pedagoga, ale nepřihlásil se nikdo.
Další změnou je rozdělení oddělení ŠD, kdy ve školní družině vznikají 2 oddělení s celkovou
kapacitou 30 žáků. Provoz pokrývají kvalifikované vychovatelky. Vzhledem k nízké kapacitě
ŠD funguje ve škole i dětský klub, který navštěvuje 7 žáků.
V MŠ nedochází ve školním roce 2019/20 k žádným personálním změnám, pouze AP ze
šablon se mění z 50% na 40% úvazek.
ŠJ personálně zajišťuje vedoucí školní jídelny a kuchařka. Úklid 2 uklízečky.
Celkem je tedy na škole 14 zaměstnanců, z toho 10 pedagogických a 4 nepedagogičtí.
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3. Výchovně vzdělávací oblast:
3.1 Hlavní cíle
Pro tento školní rok jsme si vytyčili jako opěrný pilíř výchovně vzdělávací práce
ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST. Chceme vybudovat pevné základy pro další
kompetence. Porozumění textu/instrukci, kritické myšlení, myšlenkové mapy. Vycházíme
z výstupů mezinárodního šetření TALIS a zaměření ČŠI právě na tuto oblast. Čtenářskou
gramotnost budeme rozvíjet již v předškolním vzdělávání ve spolupráci s MŠ. Proběhne
seznámení rodičů a spolupráce s nimi. Plánujeme projekty: rodiče čtou dětem, školní děti čtou
v MŠ, roční plán zaměříme na pohádky atd…Důležitou součástí je i kroužek Elkonin pro
předškoláky, který rozvíjí mluvnický cit a před čtenářské kompetence. V ZŠ posilujeme
hodiny čtení v učebním plánu. V rámci šablon bude fungovat Čtenářský klub a zároveň
čtenářský kroužek v rámci ŠD. Spolupracovat budeme nadále s knihovnou v Doksech,
plánujeme Noc s Andersenem. Všichni vyučující se zaměří na práci s instrukcí a pochopení
textu. V hodinách čtení se budeme zaměřovat na budování čtenářských strategií podle
zpracované metodiky. Na čtenářskou gramotnost se budeme zaměřovat i v rámci DVPP,
spolupráci plánujeme i v rámci partnerských malotřídních škol- recitační soutěž v Prysku,
Tyátr ve Sloupu atd.
3.2 Organizace
MŠ - Smíšené oddělení – 20 dětí. Zajišťují 2 učitelky a 1 AP, která je financována z projektu
Šablony pro MŠ II.
ZŠ - Minimální počet žáků je podle zákona v trojtřídní škole 42 a kapacita školy, která je
100% naplněná je 40 žáků. Pro školní rok 2019/20 žádala škola o výjimku z počtu dětí v ZŠ,
vzhledem k rozdělení ročníků do 3 tříd. První a druhý ročník se dále dělí na MA a některé
hodiny ČJ, takže je umožněno maximální využití individuálního přístupu v počátcích školní
docházky.
Naplnění tříd:
I.-1.,2. ročník ( 14 žáků)
II. – 3. Ročník ( 7 kmenových žáků+4 integrovaní žáci = 11žáků)
III.- 4.,5.ročník ( 15 žáků)
ŠD - Ve školní družině je zapsáno 30 žáků a 7 žáků navštěvuje školní klub Rákosníček.
Výchovně vzdělávací činnost zajišťují dvě aprobované vychovatelky a AP. Provoz ŠD a MŠ
je od 6.30 – 16.30h.
Ve školním roce 2019-20 máme integrováno 8 žáků s 2.- 4. stupněm podpory. Podpůrná
opatření zajišťují 4 AP.
Zajištění integrace:
Integrovaní žáci se svými asistentkami podle potřeby přechází do tříd, kde probíraná látka
odpovídá schopnostem a možnostem těchto žáků. Ti se pak individuálně a velmi efektivně
rozvíjejí v běžné třídě, jsou bezpodmínečně přijímány a dosahují max. úspěchu. Integrace
v naší škole není formální záležitostí, ale vykonáváme ji na profesionální úrovni
s dlouholetými zkušenostmi. Neustále se v této oblasti sebevzděláváme, hledáme nové
metody práce, vybavujeme se kvalitními pomůckami…Spolupracujeme se SPC, PPP,
zřizovatelem a s rodiči. Všechny AP jsou kvalifikované v oblasti výchovy a vzdělávání a
odvádí výbornou práci, která se odráží nejen na výsledcích žáků, ale i na celém klimatu školy.
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Cíle pedagogů:
 Zaměřit se na rozvoj čtenářských kompetencí
 Vést žáky k sebereflexi a sebehodnocení, práce s chybou
 Zaměřit se na kvalitní přípravu 5. ročníku na přechod na druhý stupeň.
Říhová
 Zaměřit se na citlivý přechod prvňáčků do školy, začlenění do kolektivu, způsob
práce, motivace a hodnocení.
 Propojení ZŠ a MŠ – společná prezentace a mimoškolní aktivity(plavání škola
v přírodě, divadlo, kino, výlety…)
Konečná, Svobodová, Moravová, Zentálová
 Zajistit vyšetření a doporučení SPC a PPL.
 Seznámit se s pěti stupni podpůrných stupňů a opatření z nich plynoucí Konečná,
Švecová
 Zajistit kvalifikovanost a dostatek AP, zaměřit se na působení AP ve třídě.
Konečná
 Vypracovat 10 x IVP se všemi náležitostmi.
Říhová, Holá, Konečná, Švecová
 Úprava ŠVP v ZŠ i MŠ v souladu s RVP.
Konečná, Svobodová
 Plán DVPP zejména v oblasti čtenářské gramotnosti, AJ
Konečná
 Vedení nových pedagogů – principy práce v malotřídní škole.
Konečná
 Spolupráce s rodiči.
Konečná, Holá, Říhová, Skálová ,AP
 Systematická práce na rozvoji kognitivních funkcí – INSTRUMENTÁLNÍ
OBOHACOVÁNÍ, metoda ELkonin
Konečná, Havelková, Kolářová, Moravová, Svobodová
 Prezentace školy – zlepšit prezentaci!!! Příspěvky do Dokského zpravodaje
doména školy : www.zsmsstaresplavy.cz
Havelková
 Zajištění plnění nařízení GDPR
Kabrnová, Konečná
Zájmové kroužky ve školním roce 2019/20
Kroužky mohou navštěvovat všichni žáci, kteří o ně projeví zájem a jsou bezplatné.
JMÉNO KROUŽKU

NÁPLŇ
KROUŽKU

Deskové hry

Rozvoj logického
myšlení, hraní
deskových her
Zvýšení čtenářské
gramotnosti
Seznámení
s anglickým jazykem
zábavnou formou

Čtenářský klub
Angličtina

PRO KOHO
-TŘÍDY

3

1.– 5. třída
3. – 5. třída
1.– 2. třída
předškoláci

KDY- KDO
Pondělí 14 – 15 hod
Švecová
Úterý 14 – 15 hod
Holá
Středa 13 – 14 hod
Havelková

Keramika

(hry, písničky, videa,
divadlo)
Základy práce
s keramickou hlínou

Rozvoj jazykových
schopností dle
Elkonina
Feuersteinovo
instrumentální
obohacování

1.– 5. třída
1 za 14 dní
1.třída
předškoláci

3.– 5. třída

Od jednotky ke
skupině
Spojování bodů
Analytické vnímání
Ilustrace

Čtvrtek 13–14:30
hod
Skálová
Pátek 12- 12:30hod
Havelková

Pátek 13 – 14 hod
Havelková

Dlouhodobé projekty
ŠABLONY II
OVOCE DO ŠKOL
ROK S DRAKEM – projekt ŠD



Spolupráce, místní zdroje
V co největší míře využívat výuku v přírodě, využít zdejších přírodních podmínek k
získávání znalostí, ekolog. Výchově a vztahu k vlasti.
 Systematicky působit v oblasti prevence šikany, protidrogové osvěty a rasových
rozdílů.
 Využít nabídek podnikatelů, zejména hotelu Bezděz (bazén), Sportcentrum –
bezplatný pronájem tělocvičny, využití nabídnutých prostor, sponzorských akcí apod.
 Pokračovat v tradiční spolupráci s okolními malotřídními školami (Okna, Zahrádky,
Horní Libchava, Prysk, Sloup, Prácheň, Polevsko, Kuřivody, Wolfartice…) v oblasti
sportovní, vědomostní i mimoškolních akcí.
 Spolupráce s Lag-Podralsko.
 Spolupráce se sociálním odborem města Doksy, účast ve školské komisi města.
Konečná
Nabídnout alternativní způsob výuky ve škole domácího typu dětem, kterým nevyhovuje
velký kolektiv, nebo potřebují individuální přístup. Systematicky vytvářet plán a koncepci.
zařazování IVP dle jejich potřeb a schopností do výukových hodin nižších ročníků
ÚKOLY ŘŠ:
ZÁŘÍ:






ředitelská zahajovací porada
slavnostní zahájení školního roku – uvítání prvňáčků
kontrola dokumentace ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ
nové prac. úvazky, rozvrhy, náplně, prac. doba
nové platební výměry
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zajištění vstupních prohlídek, dokladů o vzdělání a výpisů z RT
vyžádání a zaslání dokladů žáků - přesuny
úvodní pedagogická rada / ZŠ, MŠ, provozní
porada ředitelek malotřídních škol
zkušební matrika
změny výkonů
úvodní proškolení zaměstnanců – BOZP,seznámení žáků se školním řádem a pravidly
BOZP
schůzka rodičů-informace o plánech šk.roku 2019/2020, podpisy v souladu s GDPR
revize elektro
uzávěrka, kontrola rozpočtu
kontrola výkazu R44 a R43

ŘÍJEN:













kontrola témat. plánů a IVP
školní matrika
zahájení činnosti kroužků
návrh rozpočtu 2020 pro Městský úřad Doksy
úklid školní zahrady a kůlen
zahájení inventarizace
zapojení do akce Sběr papíru
dopravní hřiště
hospitace v ZŠ, MŠ,ŠD
28..- 30.10. podzimní prázdniny
Zimní pobyt v Harrachově
kontrola rozpočtu

LISTOPAD:





dokončení inventarizace
pedagogická rada za 1. čtvrtletí
nácvik programu na vánoční besídku
kontrola rozpočtu, žádost do rady - přesuny

PROSINEC:





uzávěrky dokladů, kontrola dokumentace ZŠ, MŠ
hospitace v ZŠ, MŠ, ŠD
návštěva předškoláků v ZŠ
den OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

LEDEN:





pedagogická rada za 2. čtvrtletí
třídní schůzky
ukončení prvního pololetí
pololetní uzávěrka – obec
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___________________________________________________________________2. Pololetí
– úkoly budou průběžně doplněny
ÚNOR: plavecký výcvik
BŘEZEN:
DUBEN:
KVĚTEN:
ČERVEN:
KOMPETENCE KONTROLNÍ ČINNOSTI 2019/2020
Kontrolní činnost provádějí dále uvedení vedoucí pracovníci v uvedeném rozsahu:
Ředitelka školy
 Plnění ŠVP
 Hospitační činnost
 Dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce
 Dodržování časových a tematických plánů
 Prověřování vědomostí, dovedností a návyků žáků
 Správnost a úplnost vedení dokumentace školy
 Ochrana osobních údajů žáků a zaměstnanců -GDPR
 Naplňování dlouhodobé koncepce školy a ročního plánu práce školy
 Režim školy, dodržování řádu školy
 Další vzdělávání pedagogických pracovníků, získávání odborné kvalifikace
 Výchovná práce pedagogických pracovníků, prevence negativních jevů
 Kontrola čerpání rozpočtu OBEC, KRAJ, ŠABLONY
 Evidence pracovních a školních úrazů, odesílání záznamů
 Revize, dodržování termínů – přehled na kalendářní rok
 Proměnlivé složky platu – určení odměn
 Výkazy práce pro výplaty
 Kontrola vysvědčení
 Aktualizovat směrnice školy – změna cestovních náhrad…
 Plán DVPP
 Kontrola počtu dnů “staré“ dovolené u jednotlivých zaměstnanců, naplánovat čerpání
 Odeslání informace jiným školám, že při zápisu byly přijaty děti z jejich spádového
obvodu
 Kontrola platnosti osvědčení topičů
 Pojištění školy – kontrola pojistné smlouvy
 Dodržování limitu 150 hodin na dohody o provedení práce a přesčasové práce
 Vyúčtování účelových dotací, grantů
 Výkonové výkazy a MATRIKA jako podklad pro rozpočet školy
 Plán počtu tříd, žáků, pedagogů na příští školní rok, úvazky
 Informace vyvěšené v budově školy – úplnost, aktuálnost
 BOZP školení zaměstnanců školy
 Minimální preventivní program
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Plán hospitací, kontrol
Ped. rada – projednání výroční zprávy, hodnocení práce školy, ročního plánu práce
Rozvrh dozorů, vyvěšení
Řády odborných učeben, provozní řád kotelny, zákaz kouření,…
Změny platů – nová výše příplatků za vedení, třídnictví, osobních příplatků
Příprava zápisu do první třídy (MŠ, přijímacího řízení)

Vedoucí školní jídelny
 Používání pracovních pomůcek
 Kontrola dodržování předpisů BOZP a OP
 Úhrada stravného v MŠ
 Úhrada úplaty za MŠ, ŠD
 Kontrola kvality práce uklízeček a kuchařky
 Lékárničky – vybavení, seznam, expirační lhůty léků a léčiv
 Evidence čerpání dovolené, nemocnosti a studijního volna
 Odečty spotřeby energií
 Pokladna, vedení p. deníku, stav hotovosti
 Vlajková výzdoba na státní svátky
 Revize, dodržování termínů
 OOPP – aktualizace seznamu osob, kterým se přidělují, výdej, zda jsou používány
 Periodické lékařské prohlídky zaměstnanců
Třídní učitelky
 Absence žáků, záznamy v TK
 Plnění měsíčního plánu
 Plnění učebních osnov, tematického a časového rozvržení učiva
 Třídní knihy, záznamy
 Upravenost a vzhled chodeb
 Upravenost a vzhled tříd
 Žáci se SVP – zohledňování, individuální plány, evidence, informovanost vyučujících
 Žákovské knížky (úplnost zápisů, frekvence známek, sdělení rodičům…)
 BOZP – poučení žáků, záznam do TK
 Plnění úkolů z porad vedení
 Třídní výkazy, katalogové listy – úplnost a správnost záznamů před pololetní
pedagogickou radou
 Čistota a pořádek ve třídách po skončení vyučování
 Připravenost tříd na výuku – čistota, teplota, osvětlení
 Využívání didaktické techniky
 Cvičný požární poplach
 Využívání odborných časopisů a tisku odebíraného školou
 Zaměstnanci nahlásí změny v osobních údajích

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT 2019/2020 – ZŠ/MŠ/ŠD
(Tučně – společné akce, kurzíva- MŠ)
Září:
 TURNAJ V KULIČKÁCH (tradiční retro hra)
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Říjen:











turnaj ve vybíjené malotřídních škol – Zahrádky u České Lípy
Třídní schůzky ZŠ/MŠ
Divadelní představení
Návštěva plaveckého bazénu
Zoo Doksy
Ovoce do škol – celoročně
Zahájení činnosti kroužků.
ŠABLONY-PROJEKTOVÝ DEN S POLICISTOU
Požární poplach
Podzimní výzdoba
EKOHRÁTKY- Prácheň ( sekce malotřídek)
Dýňování a štrůdlování
Plavecký bazén
Čtyřlístek Doksy
Projekt Sokol
PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Listopad:
 Výroba dárků k VÁNOCŮM-VÁNOČNÍ DÍLNY
 Návštěva knihovny v České Lípě
 Příprava na VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ
 Vánoční focení
 VLASTÍK (sekce malotřídek – Volfartice) – vědomostní přehlídka z vlastivědné
oblasti
 Sobotní exkurze – svíčkárna RODAS - Liberec
 Návštěva městské knihovny Doksy
 Sbírka pro útulek Dogsy
 Divadelní představení
 Plavecký bazén
Prosinec:
 Dárky k Vánocům-VÁNOČNÍ DÍLNY
 Vánoce (české tradice)
 mikulášská besídka s nadílkou
 Úštěk – Muzeum čertů
 vánoční dílnička s rodiči
 vánoční besídka
 vystoupení v domově důchodců v Doksech
 vystoupení ve Spec. škole v České Lípě
 Zdobení stromku na náměstí v Doksech
 Návštěva výstavy v muzeu Doksy
 Zdobení stromečku zvířátkům v lese
 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Leden:
 Zimní výzdoba
 TURNAJ V PEXESU
 Příprava na SLOUPSKÝ TYJÁTR
 TÝDENNÍ ZIMNÍ POBYT V KRKONOŠÍCH
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 Bobování a hry na sněhu
 Děti školáci čtou dětem v MŠ
 Návštěva tělocvičny, projekt Sokol
 Keramika se školáky
Únor:
 MASOPUST–průvod (tradice)
 Výroba masek na MASOPUST-Tradiční masopustní masky.
 Příprava na SLOUPSKÝ TYJÁTR
 VERNISÁŽ ( sekce malotřídek)-OKNA téma: Kudy proudí voda.
 Den otevřených dveří v ZŠ
 Zahájení PLAVECKÝ VÝCVIK
 Masopust, karneval v MŠ
 Den otevřených dveří v MŠ
 Návštěva cesta textilu v České Lípě
 Divadelní představení
Březen:
JARNÍ PRÁZDNINY
 VELIKONOCE (české tradice)
 VELIKONOČNÍ DÍLNY
 Příprava na SLOUPSKÝ TYJÁTR
 RECITAČNÍ SOUTĚŽ v Prysku(sekce malotřídek)
 Dopravní hřiště
 Vynášení Morany
 Třídění odpadu
 Návštěva Velikonoční výstavy v Doksech
 Návštěva ZŠ ve Starých Splavech
 Noc s Andersenem
Duben:
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
 VELIKONOČNÍ DÍLNY
 Příprava na SLOUPSKÝ TYJÁTR
 PRŮVOD ČARODĚJNIC
 Cvičný požární poplach
 Exkurze – sklárna Nový Bor
 MALOTŘÍDKY HLEDAJÍ TALENT
 Plavecký bazén
 Slet čarodějnic
 Zápis do 1. třídy
 Schůzka s rodiči – malování vajíček
Květen:
 Výroba bylinkové soli a vonných pytlíčků-DEN MATEK
 SLOUPSKÝ TYJÁTR
 ŠABLONY-PROJEKTOVÝ DEN S VČELAŘEM
 Péče o školní zahradu
 DEN PRO EKOLOGII - Luž
 Výroba dárečků pro maminky
 Návštěva útulku v Doksech
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 Projekt se Sokolem
 Plavecký bazén
Červen:
 LETNÍ AKADEMIE
 KÁCENÍ MÁJE-DĚTSKÝ DEN
 Okružní jízda parníkem
 THÓROVO ÚTHORÝ-vtipné sportovní hry
 Školní výlet

Ve Starých Splavech 20.9. 2019

Mgr. Věra Konečná

Seznámeni :
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