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Plán práce Základní školy Volary na školní rok 2022/2023

I. Organizace školního roku:
Základní škola:
Počet tříd:

19

1. stupeň - 10
2. stupeň - 9

Počet učitelů:

33

1. stupeň - 12
2. stupeň - 18 + 2 zástupce ředitele a 1 ředitel školy

Asistenti pedagoga

11

Vychovatelky

3

Provozní zaměstnanci:

6

Počet žáků:

427

(206 - 1. stupeň, 193 - 2. stupeň)

Školní družina
Oddělení ŠD:

3

Vychovatelky:

3

Počet dětí:

90

Školní klub:
Počet zájmových útvarů:

11

Reedukace čtení 2x, Dramatický, Keramika, Kurz pro
cizince 2x, Volaráček, Cambridge-test 3x, Školní klub

Školní jídelna
Počet zaměstnanců:

6

1 vedoucí, 5 kuchařů a pomocné síly, z toho 0,5 na
cizí strávníky

Školní rok:
Zahájení školního roku

1. 9. 2022 (čtvrtek)

Ukončení 1. pololetí

31. 1. 2023 (úterý)

Ukončení školního roku

30. 6. 2023 (pátek)

Prázdniny:
Podzimní

26. a 27. 10. 2022 (středa, čtvrtek)

Vánoční

23. 12. 2022 (pátek) - 2. 1. 2023 (pondělí)

Pololetní

3. 2. 2023 (pátek)

Jarní

27. 2. – 5. 3. 2023

Velikonoční

6. 4. 2023 (čtvrtek)

Hlavní

1. 7. (sobota) – 31. 8. 2023 (neděle)
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Zápis do 1. ročníku:

II.

14., 15. 4. 2023

Personální obsazení:
Ředitel:

Mgr. Petr Horálek

Zástupce 1. stupeň:

Mgr. Jana Fistrová

Zástupce 2. stupeň:

Mgr. Andrea Nováková

Vedoucí ŠJ:

Hana Voldřichová

Třídní učitelé:
1. A

Mgr. Eliška Horálková

6. A

Mgr. Gabriela Toncarová

1. B

Mgr. Hana Klodnerová

6. B

Mgr. Ivana Černá

2. A

Mgr. Jana Rashedi

6. C

Mgr. Lenka Morongová

2. B

PaedDr. Mirka Šváchová

7. A

Mgr. Štěpánka Andraschková

3. A

Bc. Světlana Naumová

7. B

Mgr. Jan Švácha

3. B

Petra Andraschková

8. A

Mgr. Pavlína Pavlíková

4. A

Lucie Kubincová

8. B

Mgr. Radka Řezanková

4. B

Mgr. Vladislava Kuboňová

9. A

Mgr. Lenka Slabyhoudková

5. A

Anežka Horálková

9. B

Mgr. Petra Komárková

5. B

Mgr. Iva Harvalíková

Učitelé bez třídnictví:

Mgr. Dana Koldinská
Bc. Klára Michlíčková B.
Bc. Lucie Wagnerová
Mgr. Kateřina Pavlečková
Miroslava Gajdošová
Marek Kozakevič
Monika Sosnová
Lukáš Svintek
Ing. Dana Stará
Vu TU Anh
Lenka Vaňková
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Asistenti pedagoga:

Bc. Jitka Jerhotová, Simona Prchalová, Monika Sosnová, Gabriela
Klementová, Lucie Irová, Lucie Wagnerová, Blanka Pahorecká, Markéta
Vilišová, Ing. Dana Stará, Alena Breitová, Marek Kozakevič, Alexandra
Brdová

Školní poradenské
pracoviště:

Bc Lucie Wagnerová

Vychovatelky:

1. odd. –

Gabriela Klementová

2. odd. -

Jitka Vršníková

3. odd. –

Bc. Jitka Jerhotová

Správci kabinetů a sbírek:
ČJ

-

Š. Andraschková

Cj

-

R. Řezanková

D

-

P. Pavlíková

M

-

A. Nováková

CH

-

G. Toncarová,

P

-

P. Komárková

PP

-

K. Pavlečková

TP

-

M. Kozakevič

VV

-

Š. Andraschková

TV

-

L. Svintek

F

-

J. Švácha

HV

-

L. Slabyhoudková, D. Koldinská

Cv. kuch. –

M. Gajdošová

Z

-

P. Komárková

VPT

-

J. Šiman, P. Horálek

ŽK, UK -

P. Pavlíková

1. St.
M

Vedoucí MS:

-

I. Harvalíková

Prvouka-

J. Rashedi, učitelé 1. stupně

Čj

-

V. Kuboňová

ŠD

-

J. Vršníková, J. Jerhotová, G. Klementová

1. - 5. r.

H. Klodnerová
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Vedoucí PK:

ČJ

-

L. Slabyhoudková

CJ

-

R. Řezanková

M

-

A. Nováková

Zodpovědnost za soutěže, garanti:
VV

-

Š. Andraschková, M. Šváchová

D

-

P. Pavlíková

TV

-

J. Švácha, I. Černá, L. Svintek

P

-

K. Pavlečková, P. Komárková

CH

-

G. Toncarová

F

-

J. Švácha

HV

-

R. Řezanková, L. Morongová, Š. Andraschková, D. Koldinská

NJ, AJ -

R. Řezanková, L. Morongová, K. Michlíčková B., Vu Tu Anh

ČJ

-

učitelé ČJ na 2. st., L. Kubincová na 1. st

M

-

učitelé M na 2. stupni

Z

-

P. Komárková

Společenská místnost

-

L. Irová

Sklad učebnic:

-

I. Vojtová

Jiná pověření:

výchovný poradce:

I. Černá

školní kronika

J. Fistrová

organizace LAO 1. a 2. stupeň webové stránky školy

J. Švácha, L. Svintek, I. Černá
J. Fistrová

koordinátor protidrogových opatření K. Michlíčková B.
metodik ICT VT

J. Šiman L. Vaňková

koordinátor ŠVP

L. Slabyhoudková

vedení šk. parlamentu

K. Michlíčková B., I. Černá

KMČ, FRAGMENT

P. Pavlíková

Výzdoba školy

1. st. - učitelé a asistenti 1. st.
2. st. - učitelé Vv a asistenti 2. st.

Správce sborovny

1. st. – V. Kuboňová
1. st. - E. Horálková
2. st. - K. Michlíčková B.

Zodpovědnost za lékárničky:
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Preventista PO:

J. Fistrová
H. Voldřichová - školní jídelna

Požární hlídka:

J. Švácha, M. Kozakevič, P. Zvonek,
K. Michlíčková

Zájmové útvary:
Dramatický

J. Fistrová, S. Prchalová

Cambridge English

koordinují L. Morongová, A. Nováková,
R. Řezanková, A. Horálková

III.

Volaráček

L. Slabyhoudková

Reedukace čtení, psaní

H. Klodnerová, D. Cedivodová

Kurz čj pro cizince

L. Slabyhoudková, S. Naumová

Školní klub

L. Irová,

Priority školy
1) Zjišťování dosažené úrovně znalostí žáků v souvislosti s distančním vzděláváním dle
metodického doporučení pro práci se vzdělávacím obsahem.
2) Projekt „Spolupracující žákovský parlament“
3) Projekt „Šablony 3“ - dokončení
4) Partnerská škola s NP Šumava
5) Partnerství s Lesy ČR
6) Projekt Npi do roku 2025
7) Projekt Jan Amos Komenský (Šablony 4)
8) Naším cílem je položit všeobecné základy a vychovat slušné a vzdělané občany
připravené pro další život v proměnlivé realitě současného světa.
- osobním příkladem
- zaměřit se na slušnost, zdravení, poděkování, omluvu
10) Zaměřit se na zvýšení kultury stolování a chování v jídelně
11) Rozvíjet a podporovat dobrou komunikaci mezi školou a rodiči
- setkání s rodiči budoucích prvňáčků – 6. 6. 2023 od 18.00
- problémové situace řešit co nejdříve
- adopce na dálku, loučení devátých tříd
- společné akce (výlety, divadla, soutěže, projekty, atd.).
12) Pronikat do povědomí veřejnosti
- Volarský zpravodaj – pravidelně, Prachatický deník, kabelová televize, web školy
- propagace školních akcí na plakátovacích plochách města, ve Volarském zpravodaji,
ve školním časopise, kabelové televizi, Prachatický deník, PRACHATICKO - News
- aktualizovat webové stránky školy
13) Teoretické poznatky propojovat více s praxí
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exkurze (Městský úřad Volary, městská knihovna, galerie, Muzeum Prachatice,
pošta, průmyslové provozy – Molda, výrobní podniky Jih. kraje, SEV Stožec,
Planetárium ČB, muzeum ve Volarech a v PT, atd.
- divadelní, filmová představení, výchovné koncerty, kostel, památník pochodu
smrti, historický střed města, fara, věž
- návštěva rodin spolužáků (farma, chovná stanice atd.)
- spaní ve škole
- besedy (policie, záchranka, hasiči, soud, spisovatelé, ped. psych. poradna, DDM PT)
- dopravní výchova
- besedy se zdravotně znevýhodněnými občany
- na schůzkách metodických sdružení projednávat nové nápady, přístupy, formy,
spolupracovat s psychologem, předávat náměty z hodin (teorie x praxe)
14) Pokračovat v přípravě žáků na zkoušky Cambridge
15) Pomoci žákům – cizincům (Ukrajincům) s překonáváním jazykových bariér – kurz ČJ pro
cizince
Mgr. Lenka Slabyhoudková, Bc. Světlana Naumová
-

IV.

Hlavní úkoly:

1. Na základě reflexe distanční výuky, stanovit postup k doplnění a úpravě vzdělávacího
obsahu ve školním roce 22-23
2. Vhodnými nástroji zjistit úroveň dosažených výsledků a vzdělávacího pokroku u
jednotlivých žáků a výsledky zapracovat do plánu doučování.
3. Optimálně využít finanční prostředky na doučování žáků v souladu se základními i
doplňkovými kritérii doporučenými MŠMT.
3. Podporovat žáky s odlišným mateřským jazykem a žáky s nedostatečnou podporou
v rodině.
4. Zúčastnit se autonomního i celostátního testování v inspekčním systému InspIS a využít
získané poznatky k plánování a rozvržení vzdělávacího obsahu.
5. Vyvinout úsilí, aby každý žák, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami , zažil
pocit úspěchu, a aby podpora skutečně žákům pomohla.
6. Zaměřit se na podporu pohybových aktivit žáků, snižovat cíleně následky způsobené
nedostatkem pohybu v období distanční výuky.
7. Zapojit se do projektu MŠMT Dějepis +
8. Pokračování v projektu „Spolupracující žákovský Parlament“., volby
9. Realizace projektu Šablony 3 - ukončení projektu 30.9.2022
10. Realizovat monitorovací zprávy „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
na Základní škole Volary“ (iROP cca 7,5 mil Kč)
11. Škola online elektronická žákovská pro 2. stupeň
12. Posilování kompetencí v případě distančního vzdělávání
13. Příprava a aktualizace tematických plánů, případné úpravy, umístění na serveru školy,
kontrola jejich plnění
14. Aktualizace ŠVP –dle potřeb
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15. Nadále do výuky vhodně zařazovat problematiku nebezpečí zneužívání drog a návykových
látek. Věnovat se cíleně otázce finanční gramotnosti, rasismu, přistěhovalectví, atd.
Jakékoliv nevhodné projevy žáků okamžitě řešit s rodiči, případně s příslušným referátem
okresního úřadu, PPP, policií
16. Pokračovat ve spolupráci se správou NP Šumava
17. Zařazování environmentální výchovy, dopravní výchovy (dle upraveného ŠVP).
18. Podněcování žáků ke zdravému životnímu stylu a k tomu, aby získané poznatky,
dovednosti a postoje uplatňovali ve způsobech chování podporujících zdraví
19. Zorganizovat vánoční trhy
20. Sledování a důsledné řešení projevů šikany, agresivity a rasismu mezi žáky. Vyvození
přísných opatření v případě potřeby. Do výuky všech předmětů zařazovat vhodné
preventivní prvky. Používání metodických pokynů MŠMT-Prevence rizikových projevů
chování u dětí a mládeže, migrační politika našeho státu atd.
21. Vedení žáků k šetrnému zacházení s majetkem školy
22. Individuální práce s žáky s vývojovými, vzdělávacími, zdravotními a výchovnými problémy 5 stupňů podpory, převedení inkluzivního vzdělávání do vzdělávacího procesu
23. Aktualizace údajů školní matriky a jejich doplnění
24. Zavést nového pracovníka do školního poradenského pracoviště (školní spec. pedagog)
25. Umožňovat návštěvu rodičů ve vyučování (po konzultaci s třídním učitelem)
26. Zvát rodiče na akce školy (zahájení a ukončení šk. roku, vyhodnocování soutěží).
27. Spolupráce s MŠ (zápis do 1. tříd, návštěva dětí z MŠ v 1. třídě ZŠ, návštěvy učitelek v MŠ,
dle možností zařadit návštěvy na představení dramatického kroužku na konci roku)
28. Spolupráce se ZŠ Lenora, ZŠ Nová Pec (sportovní a kulturní akce, besedy, představení,
budoucí 6. ročníky, atd.)
29. Spolupracovat se ZUŠ, Základní praktickou školou, Domem dětí, Správou sportovních
zařízení, Skiklubem Volary, knihovnou, muzeem, městským úřadem, úřadem práce, SEV
Stožec, NP Šumava, atd.
30. Pokračovat ve spolupráci s partnerskými školami a NP Šumava
31. Průběžně aktualizovat webové stránky školy www.zsvolary.cz.
32. Uspořádat lyžařský kurz pro 7. ročníky termín únor dle možností
33. Uspořádat lyžařský kurz pro 5. ročníky
34. Uspořádat turistický kurz pro 9. ročníky termín červen dle možností
35. Uspořádat plavecký kurz pro 3. - 5. ročníky.

Úkoly vyplývající z plánů PK a M S a návrhů učitelů jednotlivých
předmětů:

MS 1. - 5. ročníků:
Členové metodického sdružení 1. st. pro školní rok 2022/2023:
Mgr. Hana Klodnerová (vedoucí MS 1. st.), Lucie Wagnerová (speciální pedagog), Bc. S.
Naumová, P. Andraschková, Lucie Kubincová, Mgr. V. Kuboňová, Mgr. I. Harvalíková, Mgr. E.
Horálková, Mgr. J. Rashedi, PaeDr. M. Šváchová, Mgr. D. Koldinská, Mgr. J. Fistrová, Bc. Jitka
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Jerhotová, p. as. Lucie Irová, p. as. M. Vilišová, p.as. Alexandra Brdová, , p.as. Blanka Pahorecká,
A.Horálková
Metodické sdružení bude pracovat společně v 1. - 5. ročníku a v průběhu roku se bude scházet
podle aktuálních potřeb. Schůzek se budou pravidelně účastnit všechny třídní učitelky, v případě
potřeby p. asistentky, zástupkyně pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagožka. Preferujeme ranní
schůzky v délce 30 – 40 minut (spol. místnost).
V rámci práce metodického sdružení budou pravidelně a plánovitě probíhat schůzky p. asistentek
se speciální pedagožkou L. Wagnerovou, na kterých se budou řešit konkrétní problémy a
požadavky vyplývající z práce s klienty.
Schůzky se budou i nadále zabývat koordinací organizace školních soutěží a projektových hodin či
dnů. Budou se zabývat přípravou návrhů na doplnění učebních pomůcek, nákupu učebnic,
doplňování knih pro dětskou četbu a návrh a výběr na odběr tisku, odborných časopisů a školení
pedagogů.
MS 1. st. plánuje a koordinuje školní výlety tříd. Rozvíjí neustále spolupráci s ostatními subjekty
(DDM, MŠ, Městská knihovna Volary, KIC Volary, Muzeum Volary, Plavecký bazén Volary, NPŠ, IC
Stožec, VLS Horní Planá).
MS zajistí organizačně zápisy žáků do 1. tříd (duben 2023)
MS se bude podílet na vytváření a zpracování podkladů pro výroční zprávu, sebehodnocení školy,
plánování práce a tvorbě dlouhodobé koncepce rozvoje škol.
Zvláštní důraz bude v tomto a následujících školních letech kladen na možnosti realizace propojení
výuky a pohybu dětí.
Pozornost bude i nadále zaměřena na děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro vybrané
žáky budou vypracovány IVP, které se budou opírat o zjištění a doporučení PPP, SPC a speciální
pedagožky. Ve spolupráci s ŠPP dohodne MS 1. st. rozsah poskytované reedukační péče. MS bude
dbát na věcnou a formální správnost vypracovaných zpráv a dalších dokumentů. Budou
sestavovány tak, aby přímo odpovídaly možnostem a schopnostem konkrétních žáků a příslušných
rodin. Potřebným žákům vytvoří učitelé PLPP, zapojí je do pedagogické intervence.
V souladu se ŠVP se MS 1. st. zaměří na to, aby učitelé i asistenti pedagoga umožňovali všem
žákům osobnostní rozvoj v souladu s jejich individuálními schopnostmi, potřebami a zájmy.
Vzájemně si budou vyměňovat zkušenosti a budou spolupracovat při řešení rozmanitých
problémů. Zaměří se na začínající pedagogy a asistenty a dále na úzkou vzájemnou spolupráci se
speciální pedagožkou. Budou pružně reagovat na změny ve školské legislativě a změny postupů ve
spolupráci s PPP a SPC.
V letošním roce se MS zaměří také na začleňování ukrajinských žáků do tříd, na spolupráci
s ukrajinskou asistentkou a rodiči těchto žáků.

ŠD:
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Členové: Jitka Vršníková, Petra Andraschková, Bc. Jitka Jerhotová (Gabriela Klementová)

1. Pěstovat kladný vztah k přírodě na základě citového a smyslového vnímání

2. intenzivně se zaměřit na pravidla slušného chování – poprosit, poděkovat, pozdravit,
naslouchat druhým, být kamarádský, mluvit slušně, umět se omluvit
3. Učit děti kladnému vztahu k majetku školy i k majetku vlastnímu
4. Věnovat pozornost každému jednotlivci a při jednání s ním respektovat zvláštnosti jeho
osobnosti
5. Podílet se na výzdobě školy
6. Projednat s rodiči způsob přístupu k dětem se zdravotními potížemi (alergie aj.)
7. klást důraz na častou hygienu rukou
8. V práci ŠD zajistit pravidelné střídání všech výchovných činností
9. Pravidelná, postupná obnova vybavení jednotlivých oddělení ŠD
10. Spolupracovat s učiteli
11. Spolupracovat s rodiči, schůzka rodičů a přátel, s domem dětí
12. zaměřit se na kulturu stolování dětí ve školní jídelně

Plán práce PK matematika 2022 - 2023
Vyučující:

Mgr. Gabriela Toncarová – 6AB
Mgr. Kateřina Pavlečková – 6C
Ing. Dana Stará – 7A
Mgr. Jan Švácha – 7B
Bc. Klára Michlíčková – 8AB
Mgr. Andrea Nováková – 9AB, CvM 9AB

Hlavní úkoly:
1. Pracovat podle osnov ŠVP pro matematiku a tematických plánů pro 6. – 9. ročník.
2. Zapojit talentované žáky do matematických soutěží jako je Pythagoriáda (5. – 8. r.) nebo
matematická olympiáda (5. – 9. r.). Vzhledem k nárokům, které jsou na účastníky kladeny
v okresním kole matematické olympiády, budeme vybírat z dětí, které potřebují jen
minimální pomoc ve školním kole probíhajícím v průběhu celého pololetí samostatnou
domácí prací žáků. Učitel bude v tomto případě pouze koordinátor.
3. Zúčastnit se mezinárodní matematické soutěže „ Klokan“ (pokud bude zájem ve třídách a
pokud to epidemiologická situace dovolí).
4. Zkontrolovat tematické plány podle učebnic pro daný ročník a popřípadě je upravit podle
stávajících učebnic.
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5. Sjednotit požadavky na bodování srovnávacích prací, čtvrtletních písemných prací a
opravných zkoušek.
6. Vytvořit, uskutečnit a statisticky zpracovat srovnávací testy pro jednotlivé ročníky s cílem
ověřit skutečně osvojené znalosti jednotlivých žáků.
7. Podle zjištěných informací o dosažených výsledcích vzdělání každého žáka a o pokrocích,
které udělal, upravit vzdělávací obsah i výuku v jednotlivých ročnících.
8. Vytvářet nové výukové materiály a využívat je ve výuce.
9. Využívat moderní metody výuky, digitální technologie, interaktivní tabule a různé vý ukové
programy v počítačové učebně.
10. Zařadit do výuky nové prostředky, které se osvědčily při distanční výuce.
11. Spojit výuku matematiky s praktickým životem.
12. Věnovat pozornost přípravě žáků na přijímací zkoušky.
13. Zadávat náročnější úlohy zájemcům při i mimo vyučování - využít cvičení z matematiky.
14. Spolupracovat s ostatními vyučujícími, asistenty, pedagogicko-psychologickou poradnou a
školní psycholožkou.
15. Zpracovat podle návrhu a šetření PPP individuální vzdělávací plány pro žáky s poruchami
učení, popřípadě pro žáky jiné národnosti.
16. Pracovat se slabšími žáky, žáky sociálně znevýhodněnými, žáky s odlišným mateřským
jazykem a žáky s poruchami učení v rámci doučování s cílem vyrovnat vzdělávací deficity
vzniklé v předchozím roce.
17. Pravidelně kontrolovat školní i domácí sešity a průběžně ověřovat výsledky vzdělávání
jednotlivých žáků.
18. Obměňovat zastaralé a zničené učebnice, sbírky, pracovní sešity a ostatní pomůcky podle
finančních možností školy.
19. Poskytovat konzultace pro dlouhodobě nemocné. Využívat pro tyto žáky digitální
technologie, které se osvědčili při distanční výuce.
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20. Zapojit se do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (počítače, internet,
interaktivní tabule, pedagogika, psychologie).
21. Využívat mezipředmětové vztahy (informatika, fyzika, technické kreslení, technické práce
apod.).
22. Snažit se využíváním různých forem výuky a metod práce zvyšovat matematickou
gramotnost.
23. Využívat různé způsoby hodnocení výsledků vzdělávání (např. formativní hodnocení
učitelem, spolužáky i sebehodnocením nebo slovní hodnocení).
Garanti jednotlivých matematických soutěží:

Pythagoriáda - školní kolo -

5. - p. uč. Nováková
6. - p. uč. Toncarová, Pavlečková
7. - p. uč. Stará, Švácha
8. - p. uč. Michlíčková

MO - školní kolo -

5. - p. uč. Nováková
6. - p. uč. Toncarová, Pavlečková
7. - p. uč. Stará, Švácha
8. - p. uč. Michlíčková
9. - p. uč. Nováková

odeslání výsledků referentům okresních kol – A. Nováková

Matematický klokan – výběr žáků 2. -9. roč. p. uč. Nováková

Také v letošním školním roce bude účast na jednotlivých soutěžích záviset na tom, zda MŠMT bude
vyhlašovat soutěže celostátního charakteru (včetně okresních a krajských kol) a na momentální
epidemiologické situaci vzhledem k šíření nemoci COVID19.

Plán práce předmětové komise Cizí jazyky ve školním roce 2022 / 2023
Vedoucí předmětové komise : Mgr. Radka Řezanková
vyučující AJ:

Mgr. Andrea Nováková (9. A AJ)
Mgr. Lenka Morongová (6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B)
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Mgr. Radka Řezanková (8. A, 8. B, 9. B)
Bc. Klára Michlíčková ( 6. B, 7.A, 7.B)
Nikola Vu (5.B, 6.A, 6.C, 9.A, 9.B, CE 8, CE 9)
vyučující NJ: Mgr. Jana Fistrová (9. A, 9. B)
Mgr. Radka Řezanková (7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B)
Bc. Lucie Wagnerová (7. A, 7. B, 8. A, 8. B)
vedoucí kroužků:
Cambridge English
5. ročník Starters
Anežka Horálková
6. ročník Movers I.
Mgr.Lenka Morongová
7. ročník Movers II.
Mgr. Andrea Nováková
V tomto školním roce se dle ŠVP vyučuje anglický jazyk od prvního do devátého ročníku. N a
druhém stupni se výuka dělí ve všech ročnících. Německý jazyk je vyučován jako druhý cizí jazyk od
sedmého do devátého ročníku. Všechny skupiny NJ se dělí.
V rámci volitelných předmětů si žáci 8. a 9. ročníku mohou vybrat předmět Cambridge
English, který navazuje na kroužek probíhající v nižších ročnících. V osmém ročníku je v předmětu
CE přihlášeno 11 žáků, v devátém ročníku 12 žáků. Na konci školního roku se žáci mohou přihlásit
na zkoušku YLE Flyers či na zkoušku KET/PET for Schools.
úkoly předmětové komise:
1) pracovat dle osnov ŠVP pro 6. – 9. ročník a tematických plánů s podporou učebnice Project
(Oxford) I. – IV., pracovního sešitu k této učebnici. V předmětu Německý jazyk se pracuje
v 7.-9. ročníku s podporou učebnice a pracovního sešitu Klett Maximal Interaktiv.
2) zapojovat žáky do soutěží v cizích jazycích
3) připravovat žáky účastnící se kroužku a volitelného předmětu Cambridge English na
zkoušku YLE (Starters – Flyers), nejlepší na zkoušku KET/PET for Schools
4) dále dbát na mluvené slovo ve výuce
5) podporovat u žáků dovednost rozumět mluvenému slovu, psanému textu a samostatně
psát texty v cizím jazyce dle jejich aktuální úrovně
6) zařazovat do výuky rozhovory a samostatné mluvní projevy bez opory textu, aby byli žáci
připraveni na běžné komunikační situace (lze využít Speaking Cards, které jsou přílohou
časopisů R + R a Gate)
7) podpořit výuku CE9 prací z časopisu Gate
8) zařazovat do výuky různorodé materiály (různé druhy textů, pracovních listů, písničky,
hry…)
9) v průběhu školního roku koordinovat výuku jazyka, zejména pak v dělených skupinách

Plán práce PK ČJ pro školní rok 2022/ 2023
Vyučující Čj: Mgr. Štěpánka Andraschková – 6.C, 7. AB, 9. B, CvČj 9.B
Mgr. Pavlína Pavlíková – 8. AB
Mgr. Lenka Slabyhoudková – 6. AB, 9. A, CvČj 9.A, vedoucí PK ČJ
1) Pracovat podle osnov ŠVP ZV pro Čj a literaturu a tematických plánů pro 6. – 9. ročník
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- plány upravit, aktualizovat – přizpůsobit možnostem žáků
- ke zlepšení vzdělávacích výsledků žáků zejm. v začátku letošního školního roku učební látku
opakovat, docvičovat, procvičovat a dovysvětlovat, zaměřit se na zvládnutí základů u každého žáka
- využívat různých forem, metod práce a hodnocení žáků
- k ověření znalostí a ke zjištění zpětné vazby dosažených vzdělávacích výstupů z ČJ využít
případné nabídky testování žáků ČŠI - InspisSET, vlastních testů - Forms
- plynule navázat na aktuální znalosti a dovednosti žáků, průběžně sledovat příp. nedostatky
- identifikovat žáky ohrožené školním neúspěchem a ve spolupráci s rodinou nabídnout a
vysvětlit význam doučování, eliminovat negativní dopady distanční výuky předchozích let
- pokračovat v zapisování známek do elektronické ŽK dle domluvy váhy známek jednotlivých
dílčích oblastí mluvnice, literatury a slohu
Další plánované akce:
2) Zapojit talentované žáky do češtinářských soutěží
3) Zabezpečit kulturní pořady pro žáky – divadelní představení, besedy, přednášky, exkurze,
výstavy – dle aktuální nabídky
4) Získané poznatky, zážitky, názory na uskutečněné akce následně s žáky zpracovávat,
prezentovat ve školním časopise, Volarském zpravodaji, ostatních médiích
5) Spolupracovat s pracovnicemi Městské knihovny – prohlídka MěK – 6. ročníky, beseda a
využívání knižního fondu a katalogů
6) Spolupracovat s pracovníky Městského muzea a galerie ve Volarech, příp.v Prachaticích, ZUŠ,
DDM a ostatními institucemi – NP Šumava, využít nabídky výukových programů p. Grillové
7) Využívat knižního fondu žákovské knihovny – společná a individuální četba, referáty, apod., dle
finančních možností knižní fond doplňovat
8) Pravidelně kontrolovat žákovské písemnosti, dbát na kultivovaný slovní i písemný jazykový
projev žáků nejen v hodinách českého jazyka, spolupracovat v tomto směru s ostatními učiteli
9) Spolupracovat s PPP, školním psychologickým pracovištěm, odbornými asistentkami a ostatními
vyučujícími, ukrajinskou asistentkou
10) Zpracovat dle návrhu a šetření PPP individuální vzdělávací plány pro žáky s poruchami učení a
příp. žáky jiných národností
11) Účastnit se dle finančních možností školy DVPP v oblasti ČJ a literatury, zejm. čtenářských
dílen, distančního vzdělávání, vzdělávání v oblasti pedagogiky a psychologie, využívat aktuální
nabídky webinářů SYPO, sledovat odbornou literaturu
12) Vytvářet další výukové materiály pro ĆJ a literaturu, využívat ve výuce interaktivní tabule
13) Vydávat školní časopis Volaráček, podporovat tvůrčí práce v oblasti literárních textů,
vyhledávat nadané žáky – redaktory
14) Podporovat zapojení žáků v práci v dramatickém kroužku
15) Využívat různých forem a metod práce, zvyšovat čtenářskou gramotnost žáků – motivace,
podpora, rozvoj, zkvalitňovat porozumění práce s texty, hledat souvislosti s reálným životem
16) Sledovat nové trendy v ČJ a dle finančních možností školy doplňovat materiály – pokračovat
v obnově učebnic Sloh – Taktik – 6. – 9. roč., Čítanka – Taktik - 8. – 9. roč.
17) Pomoci žákům – cizincům, v současné době zejm. žákům z Ukrajiny, začlenit se do školních
kolektivů, postupně překonávat jazykové bariéry – Kurzy Čj pro cizince, doučování, sledovat
aktuální vydané materiály pro tyto žáky, metodickou podporu dotčených orgánů a organizací
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18) Věnovat pozornost žákům 9. ročníků - příprava na státní přijímací zkoušky z českého jazyka,
zejm. v dělených hodinách cvičení z českého jazyka

Plán ŠPP na školní rok 2022 – 2023
Září







Říjen







pozorování v prvních třídách
reedukace – výběr dětí a jejich rozdělení do skupinek
žáci se SVP – vytipování, zpracování dokumentace, PLPP a IVP – konzultace
s učiteli a rodiči
spolupráce s novými asistenty pedagoga
náslechy ve třídách – atmosféra třídy, prevence možných výchovných problémů,
žáci s potřebou pomoci ve vzdělávání
IVP pro žáky na základě doporučení ŠPZ – konzultace, společné setkání s rodiči a
vyučujícími
plán pomoci dětem soc. znevýhodněným
testy k volbě povolání v 9. třídách – sledování zájmu, plán šetření
aklimatizace dětí v prvních třídách-plán pomoci dětem s obtížemi
vyšetření percepčních schopností – screening v 1. třídách

Listopad
 besedy o volbě povolání
 testy k volbě povolání v 9. třídách – zadání, vyhodnocení, konzultace s žákem a
rodiči
 individuální pohovory s dětmi, rodiči - výběr stř. školy na základě výsledků
vyšetření
 čtenářské schopnosti žáků 5. tříd
 nadaní žáci – plán pomoci
 žáci selhávající v učivu – plán pomoci
Prosinec



Leden





dokončení vyšetření k volbě povolání
individuální pohovory se žáky a rodiči o volbě vhodné střední školy
návštěva v mateřské škole – plán pomoci u dětí nezralých

kontrola IVP pro žáky s PO 2. a 3. stupně, kontrola PLPP
Žáci selhávající v učivu – vyšetření a plány pomoci
výchovné problémy žáků – diagnostika, plán pomoci

Únor
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Březen

Duben

Květen

Červen






dokončení besed s rodiči a žáky devátých tříd-volba vhodné střední školy
MŠ - konzultace s rodiči, screening dětí s obtížemi, dle zájmu rodičů
práce se žáky s výchovnými problémy
příprava na přijímací zkoušky – práce se stresem






Příprava na zápis do 1. ročníků
Průzkum čtenářských dovedností u žáků 2. tříd
diagnostika vztahů ve třídě
práce se žáky 9. roč. – přijímací zkoušky






Zápis do 1. ročníků – účast, konzultace s rodiči
spolupráce s učitelkami MŠ – pomoc dětem nezralým
práce s předškoláky
Kurs grafomotoriky pro předškoláky




Žáci selhávající v učivu-plán pomoci
Profesní dotazníky v osmých třídách






Schůzka s rodiči žáků nastupujících do 1. tříd
Kontrolní vyšetření žáků navštěvujících reedukační kroužek
Žáci se SVP – posouzení IVP, PLPP, plán na další rok, konzultace s rodiči a učiteli
diagnostika čtenářských dovedností 5. tříd – II. část

Průběžně – konzultace pro žáky, pedagogické pracovníky a rodiče, reedukace dílčích
dovedností. Pravidelné konzultace s výchovnou poradkyní vždy jednou týdně, pravidelné
schůzky ŠPP (speciální pedagog, metodik prevence, výchovný poradce) vždy jednou měsíčně.
Pravidelné schůzky s asistentkami pedagoga vždy jednou měsíčně.

V.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
1. Udržovat a doplňovat kompetence na vzdělávání v programech Teams (distanční
vzdělávání)
2. Zavádění elektronické žákovské knížky v systému Škola online
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3. Účast na webinářích SYPO
4. Účast na odborných seminářích webinářích a přednáškách akreditovaných MŠMT podle
oborového zaměření a předávání informací a poznatků a materiálů ostatním učitelům
(všichni učitelé)
5. Ve Spolupráci a Jednotným záchranným systémem připravit vzdělávání v oblasti první
pomoci
6. Připravit vzdělávání v informační gramotnosti (výpočetní technika a internet)
7. Sledovat odbornou a pedagogickou literaturu a náměty využívat v pedagogickém
procesu (všichni učitelé)
8. Zajistit školení v bezpečnostních a požárních předpisech

VI.

Kontrolní a hospitační činnost:

Kontroly:
1. Plnění plánu práce školy, tematických plánů jednotlivých předmětů a povinností
vyplývajících z pracovního řádu
2. Dodržování vnitřního řádu školy
3. Dodržování zásad BOZP a PO včetně vybavení osobními ochrannými prostředky
4. Kontrola péče o svěřené kabinety a další prostory školy
5. Hospodaření s finančními prostředky obce a státu v souladu s rozpočtem
6. Kontrola dohledů o přestávkách
7. Kontrola chování žáků v jídelně
Hospitace:
1. Sledování pedagogického procesu, celkové stavby vyučovací hodiny:
-

vyučování jako činnost učitele (volba metod, efektivnost, pomůcky úvod
hodiny, hlavní část, závěr hodiny, cíle hodiny, komunikace učitel žák,
apod.)

-

učení jako činnost žáka (jak je motivován, kreativita, znalosti žáka,
návyky, dovednosti, aplikace učiva apod.)

-

vyhledávání informací a práce s nimi.

-

věnovat pozornost sebehodnocení žáka

2. Zaměřit se na práci se vzdělávacím obsahem dle metodického doporučení
3. Sledování využívání IT technologií ve výuce a přípravě na vyučování.
4. Zaměřit se na kvalitu distančního vzdělávání v období případného uzavření školy (Covid19)
5. Zaměřit se na nové pedagogy.
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6. Sledovat práci asistentů též formou hospitací
7. Zaměřit se na strukturu třídnických hodin
8. Využívání interaktivních tabulí při výuce
9. Dodržování GDPR
10. Pedagogická podpora, Individuální práce s problémovými, integrovanými žáky, dysgrafiky
a dyslektiky – inkluze.
11. U provozních zaměstnanců kvalita prováděných přidělených prací, kvalita a včasnost
úklidu, dodržování pracovní kázně (pracovní doba).

VII.

Práce, údržba a vybavení:
1. Postupně provádět další opravy a údržbu v budově a okolí.
2. Pokračovat v opravách a výměnách poškozeného linolea ve třídách, na chodbách
3. Malování učeben 5. a 9. tříd, sociálního zařízení a dalších prostor dle aktuálních potřeb.
4. Udržovat výzdobu školy dle finančních možností, uplatňovat práce žáků (zajišťují
učitelé Vv ve spolupráci s ostatními).
5. Rekonstrukce WC u ředitelny a u jídelny
6. Dle možností rekonstruovat podlahy ve třídách na přízemí.

Plán pedagogických rad a třídních schůzek:
Pedagogické rady:
2. 11. 2022 - klasifikační vždy od 14.15 h

středa

18. 1. 2023

„

„

středa

29. 3. 2023

„

„

středa

21. 6. 2023

„

„

středa

"

středa

28. 6. 2023 - hodnoticí

úterý (1530 – 1700 h)

Třídní schůzky a konzultace:

4. 10. 2022
13. 12. 2022
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4. 4. 2023
30. 5. 2023
ostatní dle potřeb a možností třídních učitelů
Schůzka pro budoucí 1. třídy

6. 6. 2023, 18.00 h

Výchovná komise:

dle potřeby

Konzultační hodiny vedení pro rodiče a veřejnost

průběžně

Provozní porady:
1/ vedení školy

středa

8. 00 - 9. 00 hod.

2/ s pedagogy čtvrtek (a dle potřeby)

VIII.

7. 15 – 7. 40 hod.

Kulturně vzdělávací a sportovní akce, soutěže, exkurze:

Budou záviset na aktuálních potřebách školy a na míře hygienických opatření stanovených MŠMT.

Časový plán vyučovacích hodin:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

6.55
8.00
8.55
10.00
10.55
11.50
12.45
13.35
14.25

7.40
8.45
9.40
10.45
11.40*
12.35 (7. - 9. roč. 11.45-12.30 po, út, čt)*
13.30*
14.20
15.10

*ukončení poslední vyučovací hodiny je plánováno s 5 min. rezervou umožňující plynulý
provoz ŠJ.
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Příloha č. 1

Plán práce ICT
Obsah:
1. Aktuální stav informačních technologií ve škole
1.1. Technické vybavení
1.2. SW vybavení
1.3. Stavy proškolení pedagogických pracovníků
1.4. Využívání techniky
2. Výhled na tento školní rok
2.1. Technické vybavení
2.2. SW vybavení
2.3. Požadavky na další školení
3. Finanční zajištění ICT plánu
1. Aktuální stav informačních technologií ve škole.
1.1. Technické vybavení
Škola je vybavena novou chráněnou počítačovou sítí, kterou využívají učitelé pomocí
přidělených zaregistrovaných počítačů (notebooků) a přidělených přihlašovacích údajů –
služebních internetových adres a hesel. Přes síť mají přístup k internetu. Připojení je možné přes
Wifi síť nebo pevné pomocí kabelu ve všech místnostech školy.
Počítačová učebna je vybavena 28 žákovskými počítači včetně software a Office Standard.
Všechny počítače se přihlašují do sítě přes server pomocí uživatelských adres a hesel jednotlivých
uživatelů. Dále je učebna vybavena učitelským počítačem s programovým vybavením a
multifunkční tabulí 3BOARD s projekcí přímo v tabuli.
Jazyková učebna je vybavena 24 notebooky Acer TMP259-G2, operačním systémem Windows
10Pro a učitelským počítačem s multifunkční tabulí 3BOARD. Všechny počítače jsou připojeny k síti
pomocí Wifi, včetně přístupu na internet.
Učebna chemie a fyziky je vybavena multifunkční tabulí 3BOARD a 12 notebooky Acer TMP259G2 umístěnými na pracovní ploše mimo pracovní místa žáků. Učebna přírodopisu je vy bavena
multifunkční tabulí 3BOARD.
Učebna robotiky je vybavena šesti tableta Apple iPad 32GB a šesti pery Apple Pencil, dále 12
programovatelnými robotickými stavebnicemi a 12 základními sadami pro robotiku, sadou Ozobot
bit.
Čtrnáct kmenových učeben je vybaveno interaktivními tabulemi s projektory na tabuli.
Zbývající kmenové učebny jsou vybaveny bílými magnetickými tabulemi a projektory na stropě.
Společenská místnost je vybavena interaktivní tabulí a počítačem se systémem Windows
10Pro a mobilním interaktivním panelem (3PANEL 55“)
Sborovna v přízemí je vybavena notebookem se systémem Windows 10 včetně balíčku Office,
laserovou tiskárnou – kopírkou.
Sborovny 1. stupně jsou vybaveny počítači se systémem Windows 10Pro a laserovou tiskárnou.
Počítače mají možnost tisku pomocí síťové tiskárny.
Pracovny hospodářky školy a vedoucí školní jídelny jsou vybaveny počítači a laserovými
tiskárnami, ředitel a zástupce notebooky, laserovými tiskárnami. Vedení školy a hospodářka jsou
připojeny pomocí sítě na velkou tiskárnu – kopírku.
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Všichni učitelé a vychovatelky a asistentky mají k dispozici notebooky s operačním systémem
Windows 10Pro a balíčkem Microsoft Office 19. K dispozici jsou ještě další starší repasované
počítače, ale v současné době již nevyhovující rychlostí a kapacitou operační paměti i možností
připojení k lokální síti.
1.2.

SW vybavení
Po rekonstrukci školní sítě, instalaci nového serveru bylo nutné zabezpečit i potřebné
softwarové vybavení – program Backup, antivir Eset, AD manager, licence Kerio a aby byly všechny
počítače, které budou připojeny k síti, vybaveny systémem Windows 10Pro. Starší verze nelze
připojit
K dispozici má škola licence kancelářského balíku Office 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 a
2019 V současné době se využívají jen poslední tři. V současné době mají všichni pedagogičtí
pracovníci a žáci přístup pomocí individuálního účtu na Office 365 a tím celou škálu dalších
možností.
Pro výuku jsou k dispozici multilicence programů Didakta ( Čj, M, Fy, D, Ch, P, Nj, Aj), Terasoft
( M, Z, P, Čj, Nj, Aj, Edison, Architekt, Dětské grafické studio, Zoner Photo studio), další programy
jsou pro zeměpis – jednotlivé státy světa, encyklopedie, Cabri geometrie a pět programů pro
robotické stavební sady.
Pro evidenci žáků, zaměstnanců, systém „Škola OnLine“, program pro tvorbu rozvrhů a
suplování AsC, účetní program, program pro školní kuchyně a jídelny, Školní program – pokladna,
program pro evidenci majetku.
Přehled licencí a programů je k dispozici u ředitele školy.
1.3. Stavy proškolení pedagogických pracovníků
Účast na školení v rámci projektu Dig Comp Edu pro ZŠ – Google aplikace, Teamsy, Škola
v pyžamu, Office 365
1.4. Využívání výpočetní techniky
Ředitel a zástupce využívají techniku především na úrovni vedení školy a s tím spojené
programy pro evidenci, plánování, výkaznictví, provoz školy, hodnocení žáků a vysvědčení, rozvrhy
a suplování, ale i pro výuku.
Hospodářka školy – hospodaření školy, evidence inventáře, databáze žáků a zaměstnanců
školy, práce spojené ze sekretariátem školy.
Vedoucí školní jídelny – evidence strávníků, evidence potravin, příjmů a výdajů, spojení
s čipovým systémem výdeje stravy a možností přihlašování a odhlašování stravy přes internet.
Sborovny – především pro stažení a tisk dokumentů a materiálů potřebných pro výuku.
Učebny výpočetní techniky – využití ve výuce informatiky, výuce práce s počítačem v devátých
ročnících, výuce cizích jazyků v jazykové učebně Čj, Ch, Z a dalších předmětů dle aktuální potřeby a
možností volné učebny.
Notebook školního psychologa je využíván pro evidenci sledovaných žáků, zpracování výsledků
pohovorů a pozorování, analýz a posudků, navržených řešení.
Notebooky a tablety přidělené učitelům jsou využívány jednak k přípravám programů a výuce
v kmenových třídách a v odborných učebnách.
2. Výhled na tento školní rok
2.1. Technické vybavení
Dle možností pokračovat s pořizováním a instalací nové techniky a obměnou dosluhující a
zastaralé techniky. Z nabídky a prostředků MŠMT bude pořízeno 40 iPadů a dva multifunkční
panely (společenská místnost pro potřeby klubu, 3. oddělení družiny)
2.2. SW vybavení
Využívat licence na interaktivní učebnice MIUČ – Nová škola Brno a Nová škola Duha
Pravidelně provádět čištění počítačů od nežádoucího software, aby nezatěžov al operační
systém a snižoval tak pružnost počítačů.
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2.3.

Požadavky na další školení
V tomto školním roce pokračovat v proškolování učitelů pomocí webinářů.
- ovládání a využití web. portálu www.skolaonline.cz
- obsluha a využívání ICT a další počítačové techniky ve výuce
- využití vhodných odborných seminářů a školení.

3. Finanční zajištění ICT plánu
Vlastní prostředky na poměrně náročné cíle jsou omezené, proto bude škola v maximální míře
využívat možností dotace z projektů MŠMT (Šablony). Škola se do projektů zapojí především
v tematických oblastech:
a) Výukové programy pro jednotlivé předměty
b) Cizí jazyky
c) Využívání ICT
Prostředky by byly využity jednak na individualizaci práce a se žáky s různými poruchami a
se žáky talentovanými.
Část prostředků by na inovaci metod a forem práce, pomůcek a další potřebné techniky pro
učitele (DVD mechaniky apod.).
Další část prostředků by byla určena právě na „Další vzdělávání pedagogických pracovníků
především ve využívání techniky v přípravě programů pro výuku a využívání ve výuce.

Plán práce byl předložen v termínu 9. 9. 2021 k prostudování a zapracování připomínek.
Pedagogická rada plán práce projednala a schválila 15. 9. 2022

Ve Volarech dne 15. 9. 2022

Mgr. Petr Horálek
ředitel školy
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