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1. ÚVOD

Školní rok 2016/2017 začíná bez velkých personálních změn ve vedení školy. Během školního
roku 2015/16 byla do vedení školy včleněna Mgr. Denisa Urbanczyková, vedoucí učitelka
sloučené mateřské školy Kpt.Jaroše. Dílčí personální změny v pedagogickém sboru jsou
způsobeny odchody ukončováním pracovních poměrů na dobu určitou, stěhováním, odchody
zaměstnanců v rámci kariérního růstu, snížením limitu počtu zaměstnanců a nutností udržet
požadovanou aprobovanost výuky. Vedení školy však rozhodlo o pokračování komunikačních
platforem a pracovních skupin za účelem širšího vtažení zaměstnanců do některých
rozhodovacích kompetencí, a to v roli „poradní“. Bude se jednat o následující vnitřní
průřezové pracovní skupiny:
- platforma ČMOS
- platforma pedagogická – výchovný poradce, preventista, člen školské rady
- platforma školky a školní družina, mateřská škola
- platforma sportovní třídy
- platforma provozní a ekonomická
Pracovní skupinky budou definovány v přípravném týdnu a budou mít frekvenci schůzek
minimálně jednou měsíčně, zpravidla v úterky. Personální obsazení jednotlivých pracovních
skupin bude upřesněno. Od 01.01.2016 byla k ZŠ Karviná –Mizerov Majakovského připojena
MŠ Kpt. Jaroše.
Hlavní cíle školy pro následující období lze rámcově vymezit do následujících oblastí.

A.

OBLAST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ

1. Zaručit co nejkvalitnější výuku
2. Rozvíjet aktivitu žáků, jejich tvořivé a logické myšlení, samostatnost
3. Využívat takových forem metodické práce, aby žáci zvládali učivo ve škole
4. Vzhledem k potřebám trhu práce rozvíjet cíleněji technické kompetence a vztahy se
zaměstnavateli s regionu
5. Klást důraz na výuku cizích jazyků a informační gramotnost žáků
6. Pokračovat v celoměstských projektech a racionálně se pokoušet zapojit do nových výzev
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MŠMT a operačních programů OPVK.
7. Aktualizovat nový školní vzdělávací program se zaměřením na priority (jazyková
gramotnost, sportovní třídy se zaměřením na basketbal a plavání, informační gramotnost),
tento ŠVP modifikovat tak, aby po připojení mateřské školy mohl ŠVP spojeného subjektu
fungovat jako jednolitý celek
8. Při řešení výchovných problémů spolupracovat s institucemi k tomu určenými
9. Porovnávat a analyzovat výsledky vzdělávání žáků s nezávislými formami testování (SCIO,
NIQES, atd)
10. Vybrané žáky a jejich výsledky ještě výrazněji medializovat (orgány MMK- vyhodnocování
žáků, TV Polar, Karvinský deník, www stránky školy, tabule cti školy, atd)

B.

OBLAST MATERIÁLNÍ

1. Dotáhnout realizaci „venkovní učebny“ včetně zpevněných ploch a přírodovědné
kultivace. Výběrové řízení proběhlo úspěšně a realizace firmou DK Plant dokončit do
30.09.2016.
2. Neustálá obnova moderního informačního systému školy (učebny, notebooky, datová síť a
její doplnění a údržba). Dobře spolupracovat s fa Rapidnet, nově vysoutěženou firmou, která
je poskytovatelem hlasových a datových služeb. Realizovat novou keramickou tabuli a IT
projektor z prostředků IF.
3. Věnovat pozornost úsporám energií (MMK, projekty - elektr. aukce - budoucí vývoj
komodit na trhu - ČEZ, plyn, Veolia !!)
4. Monitoring rekonstruovaného školního hřiště, tělocvičny
5. Spolupracovat na nové rekonstrukci a doplnění datové LAN sítě ve spolupráci se
zřizovatelem.
6. Malování pavilonu A, B v rámci akce „oprava elektro na pavilonech A,B“. Dotáhnout
realizaci vysoutěžené veřejné zakázky.
7. Rekonstrukce šaten žáků – PD připravena snažit se realizovat veřejnou zakázku ve
spolupráci se zřizovatelem v roce 2017, k tomuto připravovat veřejnou zakázku
8. Klást důraz na minimalizaci škod způsobených žáky, případné škody řešit vymáhat
9. Zapojením se do projektu Šablony II, Inkluze, MAP připravovat budoucí investice na
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jednotlivých pavilonech, tak aby se mohly čerpat ROP, IROP, apod.
10. V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘIPRAVIT NOVÉ INVESTICE –pokračovat v realizaci údržby dětských
pískovišť, herních prvků, atd. Řešit s SMVak problematiku rozvodů vody.

C.

DVPP

1. Dle potřebnosti (viz plán DVPP), prioritou studia VP a preventisty
2. Vnitřní individuální sebevzdělávání pedagogů

ZÁVĚR:

VYTVOŘIT PŘÍZNIVÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ A ATMOSFÉRU VE
ŠKOLE TAK, ABY ZAMĚSTNANCI I ŽÁCI SE CO MOŽNÁ NEJLÉPE
CÍTILI.

Výchovně vzdělávací činnost školy je rámcově stanovená následujícími dokumenty:
•
•
•
•
•
•

Zákon č. 561/2004 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol
(školský zákon), ve znění pozdějších zákonů
RVP pro základní vzdělávání č.j. 31504/2004-22
Školní vzdělávací program Majáček
Vyhláška o základních školách a některých dalších náležitostech zákl. vzdělávání 48/2005
ze dne 18.1. 2005
souborem pedagogicko organizačních opatření pro školy na rok 2015-16
závěry z hodnotící zprávy a porady za školní rok 2014/15
-

Vyhláška o sebevzdělávání 317 / 2005 Sb.
Zákon o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb.
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2. UČEBNÍ PLÁN
UČEBNÍ PLÁN
ZŠ a MŠ Majakovského, Karviná – Mizerov
pro školní vzdělávací program- jazykové zaměření
I. stupeň

Předmět
ročník
Český jazyk
Cizí jazyk
Cizí jazyk –II
Matematika
Informační výchova
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Chemie
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Globální výchova
Výchova k občanství
Rodinná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Člověk a svět práce
Dramatická výchova ,(VD)
Tělesná výchova
Volitelné předměty
Týdenní dotace
povinných předmětů

1.
8
1
5
1
1
1
1
2
20

2.
7
2
5
2
1
2
1
2
22

3.
9
2
1
5
2
1
2
1
2
25

II. stupeň
4.
7
3
2
5
1
2
1
1
1
2
25

5.
7
3
2
4
1
2
2

1
1
1
2
26

V 1.-5. a 6.-9.ročníku podle RVP č.j. 31504/2004-22
1. Povinně volitelné předměty
– Sportovní a pohybové aktivity
– Matematické praktikum
– Ruský jazyk
– Informační výchova
2.

Nepovinné předměty:
– Sportovní a pohybové aktivity
– Matematické praktikum
– Literární výchova
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6.
4
3
2
4
1
2
2
2
1
1
1
2
1
2
28

7.
5
3
2
4
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
30

8.
5
4
2
4
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
32

Suma II. stupeň
(min. počet)
9.
5
4
2
4
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
32
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UČEBNÍ PLÁN
ZŠ a MŠ Majakovského, Karviná – Mizerov
pro školní vzdělávací program-sportovní zaměření
I. stupeň

Předmět
ročník
Český jazyk
Cizí jazyk
Cizí jazyk –II
Matematika
Informační výchova
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Chemie
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Globální výchova
Výchova k občanství
Rodinná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Člověk a svět práce
Dramatická výchova ,(VD)
Výchova ke zdraví-RV
Tělesná výchova
Volitelné předměty
Týdenní dotace
povinných předmětů

1.
8
5
1
1
1
1
3
20

2.
8
5
2
1
2
1
3
22

3.
8
3
5
2
1
2
1
3
25

II. stupeň
4.
7
3
5
1
2
1
1
1
4
25

5.
7
3
4
1
2
2
1
1
1
4
26

V 1.-5. . a 6.-9.. ročníku podle RVP č.j. 31504/2004-22
1. Nepovinné předměty
- Sportovní a pohybové aktivity
- Matematické praktikum
- Literární výchova

2. Povinné volitelné předměty:
- Sportovní a pohybové aktivity
- Matematické praktikum
- Informační výchova
- Ruský jazyk
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6.
4
3
4
2
2
1
2
1
1
2
1
1
4
28

7.
4
3
2
4
1
1
2
2
1
1
2
1
1
4
1
30

8.
4
3
2
4
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
4
1
32

Suma II. stupeň
(min. počet)
9.
4
3
2
4
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
4
1
32
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STAV ŽÁKŮ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Třída/ročník

D

H

celkem

1.A

11

11

22

1.R

11

11

2.A

15

2.R

Třída

D

H

celkem

22

BERUŠKY

10

10

20

8

23

SLUNÍČKA

10

11

21

15

8

23

3.A

14

13

27

CELKEM

20

21

41

3.R

14

13

27

4.A

9

11

20

4.R

9

11

20

5.A

15

18

33

5.R

15

18

33

1.stupeň

64

61

125

6.B

8

11

19

6.R

8

11

19

7.B

10

10

20

7.R

10

10

20

8.B

17

6

23

8.R

17

6

23

9.A

11

11

22

9.B

3

18

21

9.R

14

29

43

2.stupeň

49

56

105

CELKEM

113 117

230

Strana 8 (celkem 20)

Plán práce 2016/2017
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná – Mizerov, Majakovského 2219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. STANOVENÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ
• Dosahovat optimálních vzdělávacích výsledků s důrazem na úspěšnost
v přijímacímřízení na střední školy a reprezentaci školy v soutěřích a olympiádách
• Připravovat průběžně akci výročí školy, realizace Akademie v MDK 27.04.2017.
• Dosáhnout takové úrovně školy, aby přechod na víceletá gymnázia nebo jiné školy byl
co nejmenší.
• Neustále působit na žáky v otázce mravní a etické výchovy:
- komunikace žák a učitel, učitel a žák, žák a žák,
- vzájemná úcta,
- zdravení všech zaměstnanců školy,
- v prvopočátku ihned řešit problém šikany, rasismu a intolerance,
- vytvářet pozitivní vztah k učebním pomůckám a zařízení školy.
• Pokračovat v Minimálním preventivním programu a Školní preventivní strategii (viz.
příloha).
•

V otázce volbě povolání zdůrazňovat uplatnitelnost na trhu práce. Podporovat
technické obory nabízené zvláště SPŠS a ISŠTaS Karviná.

•

Usilovat o snižování omluvené i neomluvené absence dle metodického pokynu
a směrnice ke snížení absence. V TÉTO OBLASTI SPOLUPRACOVAT S OSPOD.

•

Zapojit se racionálně do celoměstských soutěží a dalších akcí organizovanými ve
městě.
(sport-Pohár Primátora,IT gramotnost, jazyky, mat. olympiády, olympiády v ČJ,
recitační a multimediální soutěže, sport. soutěže na 1. stupni )

•

Aktualizovat ucelený INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY, který bude sloužit pedagogickým
pracovníkům, správním zaměstnacům, žákům i rodičům školy. Aktualizovat průběžně
informace na www.zs-majakovskeho.cz. Využívat moderního systému edupage (el.
třídní kniha).

•
•

Udržovat vysokou aprobovanost výuky.
V květnu 2017 organizace „Školy v přírodě“ MŠ či ZŠ dle finančních možností a ve
spolupráci s MMK.
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Školní družina
a) otevřít 3 odd. ŠD s tím, že přednostně budou umístěni žáci zaměstnaných
rodičů nejnižších tříd a žáci ze sociálně slabších rodin,

•

b) ve výchovné práci využívat osvědčených forem činnosti a rozvíjet
odpočinkové (relaxační) činnosti
c) zábavnými formami plnit úkoly výchovy rozumové etické, estetické, dopravní,
tělesné a sportovní
d) 2 x týdně diferencovat oddělení dle potřeb školy ( priority výtvarné,
sportovní, přírodovědné)
•

•

DVPP – zde se v největší míře zaměříme na aktualizaci školního vzdělávacího programu,
který bude pokračovat v 1.-5. a .,6.-9. třídách . Hlavními koordinátory jsou:
- Mgr. Homan Ph.D.
PK cizích jazyků se zapojí do projektů a programů výměny spolupráce škol v Evropě
a jazykových zájezdů (Vídeň, Polsko, Německo).
V oblasti projektů preferovat výstupy projektu ŠABLONY-EU a projekty ve spolupráci
s MMK navázané na ROP a OPVK řízenými MSK. Nadále pokračovat v projektech Aiesec,
British-council, apod.
•

Pokračování činnosti Školské rady

• Činnost ŠKOLNÍHO PARLAMENTU pod vedením Mgr.Homana Ph.D.
• Činnost školního klubu Kamarád
• Navázat spolupráci s mateřskými,základními, středními a vysokými školami ve městě.
V mimoškolní činnosti se zaměřit na sport a pohybové aktivity, spolupracovat s KSVČ
Juventus a nabídku kroužků sportovních aktivit realizovat i s mateřskými školami
v okolí
• Podporovat činnost školního časopisu a tím zvýšit vnitřní demokracii ve škole.
• Školní výlety organizovat racoionálním způsobem (19.05.-30.06. 2017).
• Samostatný pokyn pro výlety (jeden den –podmínkou schválení ŘŠ, 85 % žáků a třída
bez kázeňských problémů a výchovné směrnice)
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4. ŘÍZENÍ, ORGANIZACE
1. VEDENÍ ŠKOLY:
Mgr. Roman Hamrus – ředitel školy
Mgr. Aleš Homan Ph.D. – SZŘ, ZŘ pro 1., 2.stupeň
Mgr. Denisa Urbanczyková – vedoucí učitelka MŠ
p. Alena Belančíková – ZŘ pro věci ekonomické
p. Pavlína Ševčíková – referentka školy
2. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY:
VYUČUJÍCÍ I. STUPNĚ: 5
Mgr. Miluše Břenková
Mgr. Jolana Šrubařová
Mgr. Hana Ciosková
Mgr. Silvie Vlčková
Mgr. Dagmar Žingorová
VYUČUJÍCÍ II. STUPNĚ: 9
Ing. Jiří Kristl - ext-plavání
Mgr. Beata Hanáková
Ing. Monika Brandlová - metodik ICT
Mgr. Pavlína Mojová - výchovný poradce
Mgr. Zuzana Mangirasová - preventista
Mgr. Jiří Janík
Mgr. Marcela Litomyská
Mgr. Petr Šupol
Mgr. Zuzana Canibalová
VYUČUJÍCÍ MŠ: 3
Mgr. Denisa Urbanczyková
Bc. Sandra Nowaková
Milena Nowaková
Věra Suchánková
ŠKOLNÍ DRUŽINA: 2
Lenka Poláchová
Lucie Takácsová
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ASISTENTI PEDAGOGA: 2
Mgr. Zuzana Canibalová
Lenka Poláchová
ŠKOLNÍ JÍDELNA: ZŠ 4, MŠ 1
Žaneta Sobelová – vedoucí školní jídelny
Růžena Škripková
Zdeňka Varšányiová
Lenka Heligmanová
Vladimíra Dančíková – vedoucí kuchařka MŠ
SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI: ZŠ 4, MŠ 2
Rudolf Hába – školník
Jarmila Smetanová
Helena Kunčarová
Jana Kolichová
Eva Brodová
Vlasta Pořízková

CELKEM:

35 zaměstnanců

4. TŘÍDNÍ UČITELÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
1.A
2.A
3.A
4.A
5.B

Mgr. Miluše Břenková
Mgr. Hana Ciosková
Mgr. Dagmar Žingorová
Mgr. Silvie Vlčková
Mgr. Jolana Šrubařová

6.B
7.B
8.B
9.A
9.B

Mgr. Pavliná Mojová
Mgr. Petr Šupol
Mgr. Marcela Litomyská
Mgr. Zuzana Mangirasová
Mgr. Jiří Janík

ZASTUPUJÍCÍ TŘÍDNÍ UČITELÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
6.B
7.B
8.B
9.A
9.B

Ing. Monika Brandlová
Mgr. Beata Hanáková
Mgr. Zuzana Mangirasová
Mgr. Marcela Litomyská
Mgr. Petr Šupol
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5. PŘEDSEDOVÉ PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ, ROČNÍKOVÍ VEDOUCÍ A GARANTI OBORU
V RÁMCI ŠVP:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PK 1. ročníku
PK 2. ročníku
PK 3. ročníku
PK 4. ročníku
PK 5. ročníku
PK dramatické výchovy
PK dopravní výchovy
PK českého jazyka, OV
PK ZPC
PK matematiky
PK F + PŘ + CH
PK hudební výchovy
PK německého jazyka
PK anglického jazyka
PK výtvarné výchovy
PK ruského jazyka
PK dějepisu
PK zeměpisu
PK tělesné výchovy

Mgr. Miluše Břenková
Mgr. Hana Ciosková
Mgr. Dagmar Žingorová
Mgr. Silvie Vlčková
Mgr. Jolana Šrubařová
Mgr. Zuzana Mangirasová
Mgr. Jolana Šrubařová
Mgr. Zuzana Mangirasová
Ing. Monika Brandlová
Ing. Monika Brandlová
Mgr. Petr Šupol
Mgr. Beata Hanáková
Mgr. Pavlína Mojová
Mgr. Marcela Litomyská
Mgr. Marcela Litomyská
Mgr. Zuzana Canibalová
Mgr. Beáta Hanáková
Mgr. Jiří Janík
Mgr. Petr Šupol

•
•
•
•

Vedoucí 7. ročníku
Vedoucí 8. ročníku
Vedoucí 9. ročníku
Vedoucí 6. ročníku

Mgr. Petr Šupol
Mgr. Marcela Litomyská
Mgr. Zuzana Mangirasová
Mgr.Pavlína Mojová

Předmětové komise v čele s uvedenými předsedy PK jsou garanty dobrých výsledků práce
školy. Jako takové přebírají spoluzodpovědnost za práci a výsledky v jednotlivých předmětech
a podílejí se ve spolupráci s vedením školy i na kontrolní činnosti. Kromě toho smysl jejich
existence spočívá v každodenní spolupráci vyučujících při realizaci výchovně vzdělávacího
procesu. Důležitým úkolem je zabezpečení plnění učebních osnov podle vzdělávacího
programu a podle „Školního vzdělávacího programu“ a jejich soulad s osnovami
doporučenými MŠMT.
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POKYNY PŘEDSEDŮM „PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ“
PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘEDSEDA PK:
1. zodpovídá za sestavení a dodržování tématických plánů v souladu s uč. plánem,
standardy a osnovami daného předmětu, pravidelně tématické plány
kontroluje,
2. zajišťuje metodickou pomoc ostatním učitelům (vzájemné hospitace, ukázkové
hodiny, názorné pomůcky, metody práce atd.),
3. zodpovídá za přípravu žáků a úspěšné zapojení do soutěže a olympiád,
organizuje školní soutěže, zaostávajícím žáků jsou vytvářeny podmínky z
hlediska individuálního přístupu k žákům
4. účastní se metodických akcí, poznatky aplikuje v rámci PK,
5. pravidelně svolává schůzky PK dle plánu školy,
6. upřesňuje a navrhuje v rámci PK nové studijní zdroje v rámci sebevzdělávání
(učebnice, internet, atd.)
7. sjednocuje požadavky v rámci předmětu, sleduje trendy aktuálně v ŠVP
8. podporuje a vytváří projekty zájmové a mimoškolní činnosti,
9. předsedové vedou o činnosti stručný záznam činnost PK, na začátku školního
roku sestaví konkrétní plán činnosti, který se po schválení ředitelem školy stává
součástí plánu práce školy, vyhodnocuje k 30.6.
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5. SPRÁVCOVSTVÍ UČEBEN, KABINETŮ A POMŮCEK
viz. zápis z 1. porady učitelů dne 25.08.2016
6. VÝZDOBA INTERIÉRŮ ŠKOLY
průběžně, všichni
viz. zápis z 1. porady učitelů dne 29.08.2016

zodp. všichni

7. PORADY
- vedení školy
- pravidelné učitelů
- operativní učitelů
- operativní porady s MŠ

1. pondělí v měsíci 8,00, dle potřeby (co 2 týdny)
1. pondělí v měsíci (6,50 ve sborovně školy)
dle potřeby (i v rámci odpolední nepřímé činnosti)
září - prosinec 2016, 1 x za 14 dní,
po 01.01.2017 dle potřeb, minimálně 1x měsíčně
- PK
4-5x ročně, příp. podle potřeby a pokynů ŘŠ
- pedagogické rady
čtvrtletně - viz cyklus druhé pondělí daného měsíce (viz
měsíční plány, úpravy dle potřeby)
- třídní schůzky s rodiči
2 x ročně, dle potřeby (4 x), 1., 9. ročníky září 2016
- průřezové pracovní skupiny dle potřeb, úterky

8. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01.09. 2016
26.,27.10. 2016
28.10.2014
23.12. 2016 - 02.01. 2017
03.01. 2017
28.01. 2017
31.01. 2017
13.03. - 19.03. 2017
13.-14.04. 2017
30.06. 2017
01.07. - 01.09. 2017
04.09. 2017

zahájení školního roku 2016/17 (čtvrtek)
podzimní prázdniny (středa, čtvrtek)
státní svátek (pátek)
vánoční prázdniny (pátek a pondělí)
pokračování vyučování po vánoč. prázdninách (úterý)
konec 1. pololetí školního roku (čtvrtek)
jednodenní pololetní prázdniny (úterý)
jarní prázdniny
velikonoční prázdniny (čtvrtek, pátek)
konec 2. pololetí školního roku (pátek)
hlavní prázdniny( sobota, PÁTEK)
zahájení školního roku 2017/2018 (PONDĚLÍ)
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6. SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM RODIČŮ

Pokračovat ve spolupráci se sdružením rodičů Bezva škola v oblasti pomoci při realizaci
materálního a technického zabezpečení.
Hlavními společenskými akcemi jsou: jednodenní výlet do hor,(projektové dny, tradiční
svátky dětí - Mikuláš, DOD pro budoucí prvňáčky, Helloween, Den dětí, atd.)
Ve spolupráci se zřizovatelem pokračovat v činnosti Školské rady. Při participaci Bezva
školy na projektech projednat finanční spoluúčast Bezva školy.
Zapojit do spolupráce i rodiče z mateřské školy.

7. ČASOVÝ PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Září

- zavedení třídní dokumentace
- aktualizace dokumentace školy, důraz na vyhlášku o INKLUZI
- stav rozpočtu na mzdy, vratka do státního rozpočtu za pokles výkonů
- roční plány předmětových komisí
- kroužky z FP
- stav školního hřiště
- rozhlasové relace a nástěnky k výročí 28.9.
- zpráva o hospodaření v rámci kolektivní smlouvy
- harmonogram tělocvičny , smlouvy
- úvodní schůzka ŠKOLNÍHO PARLAMENTU
- spolupráce s Městskou policií,kontrolní činnost ( absence, drogy)
- dyslektici,spolupráce s OPPP, integrovaní žáci výhled
- školská rada
- burza povolání, spolupráce se zaměstnavateli Karviné
- aktualizace nového ŠVP (kontrola nastavení jazykových a sportovních tříd)
- projekty – MAP, Šablony II
- nastavení vztahů s ČMOS

Říjen

- zájmová činnost (zahájení kroužků v rámci FVČ)
- SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM –O.MAJ (PŘÍPRVA INVESTIC A VŘ)
- VÝROČÍ ŠKOLY -KONCEPČNĚ
- prolínání ŠVP ZŠ a sloučené MŠ
- kontrolní činnost ve školní družině a jídelně
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- čerpání prostředků na provoz a údržbu v souvislosti s rozborem
hospodaření za III. kalendářní čtvrtletí
- potřebné úpravy rozpočtu na mzdy
- podklady pro ped. radu
- rozhlasové relace a nástěnky k výročí 28.10.
- zájezd do Osvětimi –PRŮZKUM ZÁJMU
- spolupráce s MŠ
- spolupráce se OPF SU Karviná v oblasti VP a dipl. prací

Listopad

- dodržování pracovní doby (nástupy do hodin, konec vyuč.)
- dodržování ped. dozorů
- hospitační činnost
- rozhlasové relace a nástěnky k výročí 17.11.
- pedagogická rada
- činnost školního klubu Kamarád
- kontrola aktualizace ŠVP
- pohovory problémových žáků u ŘŠ
- spolupráce s mat. školami
- spolupráce s UP
-Burza středních škol
-Přihlášky na SŠ s talentovými zkouškami

Prosinec

- hospitační činnost
- plnění úkolů inventarizace
- roční uzávěrka hospodaření
- tradiční svátky dětí-Mikuláš, Vánoce, Jarmark
- kontrola čerpání rozpočtu, mimořádné odměny
- plán DVPP pro rok 2017
- Vánoční akce dětí ZŠ a MŠ
- kontrola evidencí, výkaznictví ( prac. právní vztahy, statistiky)
- Vánoční Vídeň –spolupráce s dalšími ZŠ v Karviné

Leden

- podklady pro ped. radu, pedagogická rada
- objektivizace pololetní klasifikace
- pololetní prověrky v Čj, M a CJ
- výchovná komise
- věcná a formální správnost vysvědčení
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- práce třídních učitelů
- hodnocení spolupráce se zřizovatelem –PLÁN VELKÝCH INVESTIC 2017
- ve spolupráci s odbory stanovit příděl do FKSP a způsob čerpání
- DOD pro budoucí prvňáčky
- příprava na zápisy do 1.tříd
- pohovory problémových žáků u ŘŠ , výchovná komise

Únor

- dodržování dozorů, režimu školy
- agenda vých. poradce, volba povolání, přihlášky ke studiu
- hospitační činnost
-kontrola adaptace zaměstnanců školky do nové PO
- kontrola čerpání rozpočtu
- hodnocení kolektivní smlouvy
- kontrola systému PO
- kontrolní činnost ve školní družině a jídelně
- kontrolní činnost správního úseku
- zápisy do prvních tříd, rozhodnutí o odkladech PŠD
- školská rada
- rozbory hospodaření ( leden, březen)
- LVVZ (MMK či v režii školy)
- plavání
- předběžné požadavky nákupu učebnic pro rok 2017-2018

Březen

- dodržování prac. doby správních zaměstnanců
- kontrola úklidu, předjarní stav školního hřiště a areálu školy
- suplované hodiny
- hospitační činnost
- přihlášky na SŠ
- aktualizace ŠVP
- kontrola BOZP
- příprava žáků na SŠ , ZVÝŠENÍ DŮRAZU
- den učitelů
- kontrola plnění kolektivní smlouvy

Duben

- hospitační činnost
- podklady pro ped. radu
-personálni dialogy se zaměstnanci pro školní rok 2016-17
- pedagogická rada, třídní schůzky
- rozbory hospodaření za 1.čtvrtletí – MMK
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- kontrola BOZP, PO
- ZÁPISY DO MŠ
- kontrola přesčasové práce
- kontrolní činnost ve školní družině a školní jídelně
- pohovor s problémovými žáky, výchovná komise
- školská rada
- přijímací zkoušky na střední školy
- Velikonoční Jarmark
Květen

Červen

- dodržování režimu školy, dozory
- dodržování prac. doby (nástupy do hodin, konec vyučování)
- prověrky v ČJ, M a CJ - met. orgány
- plošné či výběrové testování žáků –NIQES, MŠMT, ČŠI
- plnění laboratorních prací
- hospitační činnost
- návrh plánu nákupu učebnic a školních pmůcek pro 2016/17 –náhr.plnění
- projektový den EU sportovního charakteru
- Škola v přírodě, ŠKOLKA V PŘÍRODĚ
- Dny Karviné

- podklady pro klasif. poradu, pedagogická rada
- slavnostní ukončení pro žáky 9-tých ročníků
- objektivizace klasifikace
- soulad klasifikace s úrovní vědomostí ve třídách
- třídní dokumentace, práce třídních učitelů
- pohovor s problémovými žáky, výchovná komise
- přprava na rozbory hospodaření
- kontrolní činnost ve školní družině, jídelně i správním úseku
- věcná a formální správnost vysvědčení
- aktualizace ŠVP pro příští rok-srovnávací pís.práce 5-tých ročníků
- metodické orgány, hodnocení
- nákup učebních pomůcek –Astra
- aktualizace učebního plánu pro příští rok
- hodnotící porada
- autoevaluace
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DALŠÍ DŮLEŽITÉ VĚCI PRŮBĚŽNĚ:
- Pokračování v prolínání s „MŠ KPT.Jaroše“ v jedné PO
- výročí školy
- plavání –viz ŠVP
- kultura mládeži
- hospitační a kontrolní činnost
- výchovné komise
- DVPP –viz plán a dle projektových aktivit a jejího zapojení
- výlety
- soutěže(městské, okresní, krajské)
- jazykové projekty, projekty OPVK – administrace, projektové aktivity,
Šablony II, inkluze, MAP
- spolupráce se zřizovatelem a institucemi ovlivňujícími školu (KSVČ
Juventus, TJ Sokol Karviná, Kosatky Karviná, ČČK, VŠ, SCM, atd.)

PŘÍLOHY:
-

Organizační schéma řízení školy, organizační řád a jeho úpravy platné od 01.09.2016

-

Plán činnosti předmětových komisí na školní rok 2016/2017

-

Celoroční plán školní družiny

-

Plán výchovného poradenství

-

Minimální preventivní program

-

Ochrana člověka za mimořádných událostí

-

Plán práce MŠ na školní rok 2016/2017

Plán práce školy byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 31.08.2016

Mgr. Roman Hamrus
ředitel ZŠ a MŠ Majakovského

Strana 20 (celkem 20)

