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Základní charakteristika školy 

 

 

 

 

Název: Základní škola, praktická škola a dětský domov Brno,  

  příspěvková organizace 

  Vídeňská 244/26, 639 00  Brno 

 

Právní forma: příspěvková organizace 

 

IČO: 00 401 293 

 

Telefon: 543 248 940 

 

Fax: 543 232 074 

 

E-mail: zsvidenska@videnska.cz 

 

 

Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje 

 se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 

 PSČ 601 82 

 Rada Jihomoravského kraje 

  

 

Statutární zástupce: Mgr. Markéta Strážnická 

 

Škola sdružuje: Základní škola praktická kapacita 214 žáků 

 Praktická škola   24   žáků 

 Školní družina   17   žáků 

 Dětský domov   24   dětí 

 Školní jídelna   100 jídel 

 

 

Datum zařazení do sítě: 24. 5. 1996 

 

 

 

 

Zaměření: ZŠ se profiluje ve výtvarné oblasti 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Organizace školního roku 2017/2018 
                                                                    

 

 

Statutární zástupce: Mgr. Markéta Strážnická 

Vedoucí vychovatelka: Mgr. Tatiana Gráfová 

Výchovný poradce: Mgr. Iveta Bognerová 

Koordinátor pro drogové závislosti – škola: Mgr. Markéta Strážnická 

                                                                DD: Bc. Martin Fikrt 

 

 

 

Přidělení třídnictví: 
 

ST 2            p.uč.  Mgr.  Iveta Bognerová 

AT 1           p.uč.   Mgr. Eva Schrimpelová 

AT 2           p.uč.   Mgr. Daria Škvorcová 

AZ 1 p. uč.  Mgr.  Jarmila Kitnerová 

VIII.A p. uč.  Mgr. Martina Straková 

IX. A  p. uč.  Mgr. Eva Jelínková 

PŠ I.           p.uč.   Mgr.  Barbora Peštová 

PŠ II. p. uč.  Mgr. Marcela Kubišová 

ŠD I. p. uč.  Mgr. Naděžda Malčíková 

ŠD II.  p. uč.           Helena Vránová   

 

 

Netřídní učitelé: 
 

 Mgr. Markéta Toufarová 
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             Mgr. Klára Nitče 
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                                        Helena Doleželová 

                      Zdeňka Hradská 

     

         

                              

                               

 

                                                            

 

 



 

 

 

Zaměstnanci  dětského domova: 
 

vedoucí vychovatelka: Mgr. Tatiana Gráfová 

 

vychovatel(ky) – DD:   

 Bc.    Martin Fikrt 

 Bc.    Marie Gebhartová 

 Mgr. Miluše Rakovská 

 Mgr. Veronika Sladká    

 Mgr. Anna Nešpůrková 

                                                     Bc.   Klára Hemalová 

                                                             Křivánková Hana 

  

  

noční vychovatelky DD:  

 Ingr. Jana Hagarová 

          Miroslava Kadlecová 

 

pomocná vychovatelka:                       Libuše Hammerová  

 

 

Provozní zaměstnanci školy: 
 

ekonomka školy: Hana Bílková 

hospodářka školy: Miroslava Štosová 

školník: Jiří Pokorný 

uklízečky: Jindřiška Moškvanová 

                                                    Antonie Grösslová 

pracovnice ve výdejně stravy: od 1. 10. 2017 Pohledková 

 

  

   

 

Školní jídelna: 
 

vedoucí stravování:                     Romana Fajkusová  

kuchařky: Brigita Šeborová 

 Renata Mrázková    

 Zora Kalíková   

                                                     

 

 

 

 

Zapisovatel pedagogických rad:          Mgr. Eva Schrimpelová 

 

 



 

 

 

 

1. požární hlídky 

 

škola DD  

Roman Venclovský – velitel Gráfová Tatiana – velitel 

Jiří Pokorný Fikrt Martin 

Iveta Bognerová Fajkusová Renata 

 

 

 

 

2. zdravotní hlídka 
 

Jelínková Eva - velitel 

Nešpůrková Anna - člen (DD) 

 

 

 

 

3. komise škodní 
 

Strážnická Markéta 

Gráfová Tatiana 

 

 

 

 

4. komise likvidační 
 

Bílková Hana - předseda 

Markéta Strážnická - člen 

Venclovský Roman - člen 

Štosová Miroslava - člen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Organizace školního roku 2017/2018 

 

 
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v 

pondělí 4. září 2017.  Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno 

ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém 

pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018. 

 

 Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 

27. října 2016. 
 

 Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 

2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. 

ledna 2018.  
 

 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. 

února 2018. 

 

 Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny pro Brno 

– město od 5. února – 11. února 2018. 

 

 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a 

pátek 30. března 2018. 

 

 Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do 

pátku 31. srpna 2018. 

 

 Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v 

pondělí 3. září 2018. 
 

 

 
                      

 

 

             



 
 

Hlavní úkoly na školní rok 2017/2018 
 

1. 

Ve školním roce 2017/2018 bude probíhat výuka žáků 1. stupně (1. – 5. ročník) dle 

vzdělávacího programu „Otevřená škola – školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání,“ který je v souladu s RVP pro základní vzdělávání, jehož účinnost platí od 1. 9. 

2016,  č.j. MŠMT – 28603/2016, ze dne 22. 2. 2016. Výuka žáků 2. stupně (6. – 9. postupný 

ročník) bude pokračovat dle dobíhajícího vzdělávacího programu „ Otevřená škola – školní 

vzdělávací program pro základní vzdělávání “- příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým 

mentálním postižením. Žáci s jiným typem zdravotního postižení (specifické poruchy učení a 

chování) jsou vzděláváni na doporučení školského poradenského pracoviště a žádosti rodičů 

dle vzdělávacího programu „Otevřená škola – školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání“. Tito žáci budou vzdělávání v samostatné třídě, pouze na některé předměty 

s výchovným zaměřením budou spojování do skupin. Všichni žáci budou mít na základě 

doporučení školského poradenského zařízení vypracovaný Individuální vzdělávací program. 

 

Žáci střední školy, obor Praktická škola dvouletá jsou vzděláváni ve školním vzdělávacím 

programu Praktická škola dvouletá, vzdělávací kód 78-62-C/02. 

 

Autisté – žáci s poruchou autistického spektra jsou vzděláváni dle individuálního 

vzdělávacího plánu a nebo edukačního plánu s přihlédnutím na jejich specifické potřeby 

v odpovídajících podmínkách (strukturalizace učení i prostoru, vizualizace výuky). Výuka 

probíhá v blocích pod vedením 1 speciálního pedagoga a 2 asistentů pedagoga.  

  

2. 

Průřezová témata integrujeme do vzdělávacích předmětů tak, aby docházelo ke zkvalitňování 

výchovně vzdělávacího procesu. Témata zahrnují v přiměřené rovnováze poznatky a činnosti 

vztahující se ke všem oblastem a navazují na získané zkušenosti. 

 

3. 

Důsledně budeme prosazovat v práci školy principy demokracie a humanity, zvyšovat 

náročnost na práci jednotlivců i celého pedagogického sboru. Podporujeme tvořivé pracovní 

prostředí a týmovou spolupráci. 

 

4. 

Odpovědnou samostatnou prací budeme přispívat ke zvyšování autority a společenské 

prestiže učitelského povolání. Každý se bude podílet na výsledcích a pověsti školy svou prací 

i jednáním. 

 

5. 

Učivo aktualizujeme o nové poznatky ve vývoji společnosti a vědy. Využíváme poznatků 

získaných v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.  Učivo diferencujeme dle 

schopností a možností žáků. 

 

6. 

Citlivě rozvíjíme a prohlubujeme kontakty školy s rodinou i ostatními výchovnými činiteli. 

Zvýšenou pozornost věnujeme výchově k rodičovství a s tím související sexuální výchově. 

Sexuální výchova je součástí rodinné výchovy v 8. a 9. ročníku a v Praktické škole dvouleté.  



 

7. 

Environmentální výchova a etická výchova Školního vzdělávacího programu „Otevřená škola 

– školní vzdělávací program pro základní vzdělávání“ – jako samostatné průřezové téma, 

které se promítá v  učebních plánech jednotlivých předmětů I. a II. stupně.  

 

8. 

Cílevědomě vychováváme žáky v oblasti mezilidských vztahů – kultivovanému vystupování 

žáků a k úctě k mravním hodnotám. 

Vytváříme bezstresovou školu – řešíme osobnostně sociální konflikty. 

 

 

9. 

Budeme věnovat zvýšenou pozornost k výchově proti projevům rasismu, xenofobii a 

intolerance. 

- rozvíjíme žádoucí postoje k lidem jiné národnosti, 

- vhodně využíváme každého vyučovacího předmětu, pracujeme s doporučenou literaturou, 

- seznamujeme žáky se základními údaji o menšinách, které u nás žijí, s jejich kulturou, 

dějinami, 

- učíme žáky chápat a oceňovat rozdílnost jednotlivců a vážit si každého člověka, 

- nenecháváme bez povšimnutí každý projev ani náznak intolerance, xenofobie nebo 

rasismu, okamžitě přijímáme vhodná konkrétní pedagogická opatření, 

- při prevenci intolerance, rasismu a xenofobie intenzivněji spolupracujeme s rodinami 

žáků, 

- otevřeně s žáky diskutujeme o besedách, přednáškách, návštěvách filmových a 

divadelních představení, televizních a rozhlasových pořadech  

      všichni pedagogičtí pracovníci 

 

 

10. 

Budeme pravidelně zařezovat tématiku :   

1. „Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ 

2. „Příprava občanů k obraně státu“ 

3. „AMOK“ – AKTIVNÍ STŘELEC (seznámení s problematikou) 

     jednotný postup zaměstnanců školy při napadení školy  

Pedagogičtí pracovníci využijí podklady MŠMT pro výuku těchto témat. 

- zásady ochrany obyvatelstva v případě radiační havárie, 

- základní poznatky o ochraně obyvatelstva v případě havárie s únikem škodlivin do 

životního prostředí, 

- zásady chování obyvatelstva při vzniku živelných pohrom včetně nezbytných dovedností, 

- další poznatky a dovednosti v oblasti ochrany člověka za mimořádných situací – např. 

mezinárodní úmluvy, integrovaný záchranný systém, sebeobrana a vzájemná pomoc 

(Ov,Př, Ze, Dě, Tv, Pv, školy v přírodě, výlety, pobyty v přírodě –mezipředmětové pojetí) 

- nemalou pozornost věnujeme oblasti výchovy ke zdraví 

 

         všichni pedagogičtí pracovníci 

        

11. 

Zabýváme se problematikou protidrogové prevence, prevence kriminality, prevence dalšího 

rizikového chování, šikany a kyberšikany  – poradenské pracoviště školy:  



        Strážnická, Fikrt, Bognerová 

 

12. 

Zvyšujeme odbornou úroveň učitelů (viz. plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Úkoly výchovy a vzdělávání v oblasti 
rozumové, mravní, etické, pracovní a tělesné 

 

1. 

Vzdělávací cíle 

a) poznávací a s nimi spjaté vědomosti, návyky a dovednosti žáků 

b) hodnotové, orientované k formování osobních rysů a mravních vlastností žáků 

 

2. 

Výuka 1. – 5. ročník dle RVP ZŠ Školní vzdělávací program – „Otevřená škola – školní 

vzdělávací program pro základní vzdělávání“ platný od 1. 9. 2016, 6. – 9. ročníku dle 

vzdělávacího programu „Otevřená škola – školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání“- příloha vzdělávání žáků s LMP. 

Studenti střední školy obor Praktická škola jsou vzděláváni ve vzdělávacím programu 

Praktická škola dvouletá, kód vzdělávání 78–62 – C /02. 

Autisté – vizualizace učiva, výroba pomůcek pro individuální výuku formou strukturovaného 

učení.  

 

3. 

V opakování a procvičování učiva budeme vycházet ze zjištěných nedostatků. 

Trvale věnujeme pozornost rozvíjení        -   řečových a čtenářských dovedností 

    -   písemného a grafického projevu žáků 

    -   poznatků z různých oborů ve vyučovacích  

        hodinách (ekologický výchova, výchova k ro- 

       dičovství, vlivy ohrožující zdraví, finanční    

       gramotnost) 

                                                                  

        všichni pedagogičtí pracovníci 

 

4. 

Pečujeme o nadané žáky (vyšší nároky, individuální vzdělávací plány, soutěže, olympiády, 

reprezentace školy). 

                všichni pedagogičtí pracovníci 

 

 

5. 

Budeme pomáhat slabším žákům – procvičování učiva, spolupráce s rodiči, individuální 

přístup, doučování, konzultační hodiny pro žáky a pro rodiče (dle informací na webu školy). 

Třídní učitelé ve spolupráci s dalšími vyučujícími vytvoří „Individuální vzdělávací plány“ pro 

žáky se zdravotním postižením. Pro žáky se zdravotním postižením mentálním vytvoří tým 

pedagogů „Podpůrné plány“, které zohledňují speciální vzdělávací potřeby.                   

  

                                                                                všichni pedagogičtí pracovníci 

 

 

 

 

 



 

6. 
Estetická výchova -   rozvíjíme kulturní zájmy žáků, podporujeme vhodnou motivací  jejich vlastní 

výtvarné vyjádření 

                             -   obracíme pozornost dětí ke kvalitním dílům literatury, hudby a 

výtvarného umění; rozvíjíme čtenářské zájmy dětí 

    vyučující Čj, Vv, Hv 

 

7. 

Zaměřujeme se na fyzickou zdatnost dětí, vytváříme kladný vztah dítěte k pohybovým 

aktivitám. 

- zajistíme plavání pro žáky I. stupně (3., 4. postupný ročník) v bazénu na ZŠ Horní 

- podporujeme atletický čtyřboj 

    vyučující Tv, vychovatelky DD  

 

8. 

Rozvíjíme pracovní dovednosti a návyky žáků z různých oblastí potřebné v běžném životě. 

Vytváříme pozitivní vztah k práci. 

                                                                                vyučující PV a vychovatelé DD 

 

 

9. 

Při pedagogické práci využíváme dokumenty: 

a) „Úmluva o právech dítěte“ 

b) Školní vzdělávací program „Otevřená škola – školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání“ 

c) klasifikace a hodnocení žáků dle školního řádu 

d) literatura související s výchovou proti projevům rasismu, xenofobii a intolerance 

e) odebírané časopisy 

f) internet a portál RVP 

g) digitální učební materiály 

   všichni pracovníci školy 

 

10. 

Vedeme žáky k dobrým mezilidským vztahům, k vzájemné toleranci, porozumění a 

otevřeného jednání.    všichni pracovníci školy 

 

- uskutečňujeme besedy k sexuální výchově, k manželství, k rodičovství a ke zdravému 

životnímu stylu, 

- účastníme se  speciálních preventivních programů k prevenci zneužívání návykových 

látek, filmů, prožitkových aktivit a  besed, které si vybírají sami žáci 

   zodpovídá: Strážnická, Fikrt 

 

- uskutečňujme besedy, které obsahově souvisejí s intolerancí, xenofobií a rasismem 

    zodpovídá:  Bognerová    

    ve spolupráci s TU vyučujícími Ov 

 

Aktivujeme žáky k tvořivé činnosti v oblasti výtvarné, hudební a sportovní, podporujeme 

účast žáků na soutěžích a propagaci školy. 

             všichni vyučující Vv, Hv, Tv 



 

11. 

Vedeme žáky k uvědomělé a cílevědomé ochraně životního prostředí, v rámci EVVO účast ve 

výukových programech – Lipka, Ekocentrum, projekt 72 hodin. 

 

    zodpovídá: Ješetová 

          všichni pedagogičtí pracovníci 

 

 

 

 

12. 

Klademe důraz na předcházení výchovných problémů a vytváříme základy právního vědomí 

žáků a  vytváření pozitivních mezilidských vztahů. Prevence šikany, kyberšikany  a pravidla 

pro používání IT ve výuce jsou stanovena v plánu práce.  

 

                                                                                      Strážnická, Straková,  

    všichni pracovníci zařízení 

 

13.  

Práce členů metodických zařízení: 

- seznamují se s novými poznatky a uplatňují je ve vyučování, 

- sjednocujeme hodnocení a klasifikaci, úpravu sešitů a individuální přístup k žákům, 

- vzájemně budeme v rámci projektu EU OPVVV poznávat jiná školská pracoviště, budou 

pokračovat exkurze žáků – OU Lomená, ZŠ Elpis, ZŠ Štolcova a podporujeme výměna 

zkušeností pedagogických pracovníků, 

- zvyšujeme kvalifikace učitelů (účast na akcích pro učitele, samostatným studiem, 

vzdělávání v rámci projektů EU OPVVV), 

- sledujeme průběžně Učitelské noviny, Školní poradenství v praxi a jiné odborné časopisy 

s problematikou výchovy a vzdělávání žáků, předáváme si navzájem odborné zkušenosti, 

doplňujeme odbornou literaturu v učitelské knihovně, metodické materiály,  

- sledujeme portál RVP 

- hledáme optimální formy práce  

- správcové sbírek průběžně zajišťují opravy poškozených pomůcek a sledují nabídky 

novinek a realizují jejich nákup, 

- vytváříme podmínky pro zapojení mladých začínajících pedagogů (uvádějící učitelé) 

-    postupně zpracováváme a uvádíme do souladu školní vzdělávací program „Otevřená    

     škola - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání“.     

                                                                    všichni pedagogičtí pracovníci a vedoucí MZ 

 

 

14. 

Trvalou pozornost věnujeme problematice dopravní výchovy a řešení dopravní situace před 

školou. Celoroční plán práce bude rozpracován na základě doporučení MŠMT pro výuku 

dopravní výchovy pro jednotlivé ročníky.  zodpovídá: Schrimpelová    

                                                                                   všichni pedagogičtí pracovníci 

 

15. 

Zkvalitňujeme práci třídního učitele: 

- vytvářením individuálních vzdělávacích plánů při respektování individuality žáků, 



- hodnocením a posuzováním žáka na základě všestranného pozorování (spolupráce 

s ostatními vyučujícími), 

- důsledným vyžadováním plnění požadavků a úkolů, 

- výchovné problémy řešíme ve spolupráci s výchovnou poradkyní, rodiči, pracovníky 

OSPOD, 

- veškeré materiály o žákovi zakládáme ke katalogovým listům (lékařská vyšetření, 

vyšetření psychologických poraden, atd.), s těmito materiály seznamujeme i ostatní 

vyučující a  vychovatelky. 

 

16. 

Učitelé I. a II. stupně – spolupracují a zkvalitňují návaznost, seznamují se s problémovými 

žáky, s prostředím rodiny, zajímají se o činnost žáků ve svém volném čase, vycházejí z jejich 

zájmů a schopností.      

    všichni pedagogičtí pracovníci 

 

 

 

17. 

Cílevědomě rozvíjíme spolupráci s rodinou: 

- zavedení Individuálního výchovného programu (IVýP) – uzavření závazků mezi třemi 

stranami: žák – zák. zástupce – škola (hledáme efektivní pomoc pro žáka a podpory pro 

zák. zástupce), 

- taktně a citlivě jednáme s rodiči na všech úrovních, kladně hodnotíme a chválíme dítě, 

- individuálně spolupracujeme s rodiči na třídních schůzkách a v době konzultačních hodin 

- současně získáváme rodiče pro spolupráci se školou, Radou školy, připravujeme plán 

tematických besed pro rodiče – zdravý životní styl a sociálně patologické jevy, 

- třídní učitelé seznamujeme rodiče s výchovnými záměry, 

- nepřenášíme vzdělávací povinnosti na rodinu, 

- systematicky podporujeme profesní orientaci. 

   všichni pedagogičtí pracovníci 

 

18. 

Při každé činnosti dodržujeme zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prohlubujeme u 

žáků vědomí o nutnosti tyto zásady dodržovat. 

   všichni pracovníci školy 

 

 

19. 

Organizačně i materiálně zajišťujeme exkurze, účastníme se na kulturně společenských 

akcích, školních výletech a každoročně s dětmi jezdíme na pobyty v přírodě. 

    všichni pedagogičtí pracovníci 

 

20. 

Zásady zdravé výživy uplatňujeme nejen při školním stravování, ale i ve výchovně 

vzdělávacím procesu. Dbáme na hygienický výdej stravy – výdejna obědů ve škole  i dětském 

domově. 

                                                                                   kuchařky, uklízečky 

 

 

 



21. 

Spolupracujeme s ostatními organizacemi: DROM, IQ ROMA, OU Lomená, MP Brno, 

Ekocentrum Lipka, OSPOD – jednotlivé městské části. 

 

 

 

 

 

Ekonomické, materiální a administrativní zabezpečení 
 

1. 

Doplňování sbírek vhodnými učebními pomůckami a vedení inventárních knih. 

 

   správcové sbírek 

  hospodářka školy   

2. 

Udržování  zeleně v okolí budov školy a dětského domova.   

                                                                                              školník 

  učitelé Pv 

  vychovatelé DD   

Zapojení do dobrovolnického projektu 72 hodin – Ruku na to! 

 

3. 

Květinová výzdoba školy a dětského domova.  v rámci Pv 

 

 

4. 

Výzdoba školy a dětského domova výtvarnými pracemi žáků.   v rámci Pv a Vv 

Podpora tvůrčího pracovního prostředí.  

 

5. 

Trvalé zlepšování vybavení a evidence DHM, DDHM, DDNM, PREV. 

  statutární zástupce 

  ekonomka školy 

  hospodářka školy 

 

 

 

 

 

Opravy, údržba, rekonstrukce 
 

 

Budova školy 

 

Stavební úpravy fasád ve dvorních traktech (D a E) – rekonstrukce  a zateplení budovy 

v těchto dvorních traktech a výměna oken. Zahájení stavebních prací – srpen 2017 a ukončení 

a předání říjen 2017. 

 

 



 

Budova DD 

 

Udržování estetického a hygienického prostředí v bytech dětského domova. 

Úprava zahrady a celoroční péče o ni. 

 

 

 

             Časový harmonogram pedagogických rad a pracovních porad 
 

Pedagogické rady 

1. 29. 08. 2017 (1. část)   9,00 hod. 

 01. 09. 2017 (2. část) 11,00 hod. 

2. 18. 09. 2017 15,15 hod. 

3. 20. 11. 2017   15,15 hod. (I. čtvrtletí) 

4. 15. 01. 2018 15,15 hod. (1. pololetí) 

5. 23. 04. 2018 15,15 hod. (III. čtvrtletí) 

6. 18. 06. 2018 15,15 hod.  (2. pololetí) 

 

Provozní porady 

1. 31. 08. 2017    8,00 hod. 

2. 16. 10. 2017 15,15 hod. 

3. 11. 12. 2017  15,15 hod. 

4. 12. 02. 2018 15,15 hod. 

5. 19. 03. 2018 15,15 hod. 

6. 14. 05. 2018 15,15 hod. 

 

Pravidelné schůzky koordinátorů ŠVP 

ZŠ – čtvrtletně (dle dohody) 

PŠ – čtvrtletně (dle dohody) 

 

Porady vedení školy 

2 x měsíčně  (v případě potřeby častěji) – pondělí 11,00 hod. 

 

Třídní schůzky a hovorové hodiny 

1. 18. 09. 2017  16,00 hod.  (úvodní) 

2. 13. 11. 2017 16,00 hod.  (1. čtvrtletí) 

3. 08. 01. 2018 16,00 hod.  (1. pololetí) 

4. 16. 04. 2018 16,00 hod.  (3. čtvrtletí) 

5. 11. 06. 2018 16,00 hod.  (2. pololetí) 

 

Porady DD 

1 x  za tři týdny ( v pondělí) 

Porady s vedoucí vychovatelkou - v případě potřeby  

 

Kazuistická setkání 

1. 13. 11. 2017 

2. 08. 01. 2018 

3. 16. 04. 2018 

4. 11. 06. 2018 



 

Pedagogické rady 

 
 

1.  Pedagogická rada   29. 08. 2017 v 9,00 hod.     (1. část) 

Pedagogicko organizační směrnice pro šk. rok 2017/2018 

Přidělení třídnictví, úvazků, metodických zařízení a ostatní úkoly 

Kontrola psychologických vyšetření – vyplnění tabulky JMK 

Předání návrhu plánu práce školy pro školní rok 2017/2018 

Organizační záležitosti  1. 9. 2017 v 11,00 hod.     (2. část) 

Upřesnění počtu žáků 

Upřesnění skupin 

Schválení „Plánu práce školy na rok 2017/2018“ 

Vydání metodických materiálů, školních potřeb a dokumentů, TK, TV ŽK, KL 

Seznámení s plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Organizační záležitosti 

 

2.  Pedagogická rada   18. 09.2017 v 15,15 hod. 

Kontrola úkolů a závěrů z minulé pedagogické  rady 

Předání materiálů na třídní schůzky 

Přehled dohledů v době polední přestávky 

Organizační záležitosti 

Určení termínů konzultací rodičů žáků s třídním učitelem 

 

3.  Pedagogická rada   20. 11. 2017 v 15,15 hod. 

Kontrola úkolů a závěrů z minulé pedagogické  rady 

Hodnocení výsledků výchovně vzdělávacího procesu za 1. čtvrtletí  

Realizace plánu práce školy 

Plnění plánu práce ŠD 

Profesní orientace žáků 7., 8., 9. ročníků a PŠ II. 

Organizační záležitosti 

 

4. Pedagogická rada   15. 01. 2018  v 15,15 hod. 

Hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí 

Návrhy na náhradní klasifikaci 

Rozbor plnění úkolů za 1. pololetí 

Kontrola úkolů a závěrů z minulé pedagogické rady 

 

 

5. Pedagogická rada    23. 04. 2018  v 15,15hod. 

Kontrola úkolů a závěrů z minulé pedagogické rady 

Průběžné hodnocení výchovně vzdělávací práce školy – spolupráce vyučujících při jeho 

plnění – 3. čtvrtletí 

Hodnocení práce a chování žáků 

Průběžné plnění úkolů DD, ŠD  

Návrhy nákupů pomůcek  

Organizační záležitosti 

 

 

 



6. Pedagogická rada   18. 06. 2018  v 15,15 hod. 

Kontrola úkolů a závěrů z minulé pedagogické rady 

Analýza výsledků výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2017/2018 

Hodnocení prospěchu a chování žáků za 2. pololetí 

Závěrečné zprávy z dětského domova a školní družiny 

Organizační záležitosti 

 

 

Kazuistická setkání 
 

1. 13. 11. 2017 

2. 08. 01. 2018 

3. 16. 04. 2018 

4. 11. 06. 2018 

 

 

Program 

1) Navrhovaná výchovná opatření za klasifikační období 

2) Řešení záškoláctví 

3) Diagnostika vztahů ve třídě 

 

Tato kazuistická setkání se budou konat vždy před pedagogickou radou, abychom měli tyto 

problémy již vyřešené a pak je jen odhlasovali. 

 

 

 

 

Provozní porady 

 

Na provozních poradách budou projednány aktuální otázky – jejich téma bude uveřejněno 

v měsíčním plánu práce. 

 

1. Provozní porada   31. 08.2017  8,00 hod. 

Seznámení s předpisy BOZP a PO – školení p. Kociána 

 

 

2. Provozní porada   16. 10. 2017  v 15,15 hod. 

Inventarizace majetku, inventarizační komise 

Návrh čerpání rozpočtu FKSP pro rok 2018 

Seznámení s předpisy dle aktualizací 

Různé 

 

3. Provozní porada   11. 12. 2017 v 15,15 hod. 

 

4. Provozní porada   12. 02.2018 v 15,15 hod. 

 

5. Provozní porada   19. 03.2018  v 15,15 hod. 

 

6. Provozní porada   14. 05.2018 v 15,15 hod. 

 



 

Odebírané tiskoviny ve školním roce 2017/2018 

1 x Moderní vyučování 

 

1 x Učitelské noviny 

 

1 x Psychologie DNES 

 

1 x  Prevence 

 

1 x  Řízení školy 

 

1 x   Tvořivý Amos 

 

1 x  HELLO  KIDS 

 

1 x  Věstník MŠMT 

 

1 x   Speciální poradenství v praxi 

 
 

 

Výplatní termíny mezd 2017/2018 

 

září                                              10. 10. 2017 

 

říjen 10. 11. 2017 

 

listopad 08. 12. 2017 

 

prosinec 10. 01. 2018 

 

leden 09.  02. 2018 

 

únor 09.  03. 2018 

 

březen 10.  04. 2018 

 

duben 10.  05. 2018 

 

květen 08. 06.  2018 

 

červen 10. 07.  2018 

 

červenec 10.  08. 2018 

 

srpen 10.  09. 2018 



 

 

Školní rok 2017/2018 
 

Přidělení sbírek, vedení metodických kabinetů a ostatní úkoly 

 

Sbírky: 

I. – V. ročník  Mgr. Eva Jelínková 

Jazyk český Mgr. Marcela Kubišová 

Matematika Mgr. Jarmila Kitnerová 

Dějepis Mgr. Roman Venclovský/ Kitnerová 

Zeměpis                                                         Mgr. Jarmila Kitnerová 

Výtvarná výchova Mgr. Marcela Kubišová 

Hudební výchova Mgr. Roman Venclovský/ Hradská 

Fyzika Ing. et Bc. Anna Ješetová 

Přírodopis, chemie Ing. et Bc. Anna Ješetová 

Pracovní vyučování, hoši – kovo Mgr. Roman Venclovský/učitelé Pv 

Pracovní vyučování, hoši – dřevo Mgr. Roman Venclovský/učitelé Pv 

Pracovní vyučování – dívky Mgr. Eva Jelínková 

Tělesná výchova Mgr. Jarmila Kitnerová 

Didaktická technika Mgr. Eva Schrimpelová 

Cvičná kuchyně Mgr. Marcela Kubišová 

Zahradnické potřeby          Jiří Pokorný 

Keramika Mgr. Marcela Kubišová 

Výpočetní technika Mgr. Martina Straková 

Cizí jazyk Mgr. Markéta Toufarová 

Autisté Mgr. Eva Schrimpelová 

Školní družina                                                Mgr. Naděžda Malčíková 

 

Metodické zařízení: 

I. stupeň Mgr. Eva Schrimpelová 

Český jazyk 6. – 9.roč. Mgr. Marcela Kubišová 

Matematika  6. – 9. roč. Mgr. Jarmila Kitnerová  

Informatika  6. – 9. roč. Mgr. Martina Straková 

Fyzika          6. – 9. roč. Ing. et Bc. Anna Ješetová 

Přírodopis, chemie 6. – 9. roč. Ing. et Bc. Anna Ješetová 

Pracovní vyučování – dívky 6. - 9. roč. Mgr. Eva Jelínková 

Pracovní vyučování – hoši   6. – 9, roč. Mgr. Roman Venclovský/ Straková 

Tělesná výchova 6. – 9. roč. Mgr. Jarmila Kitnerová 

Řečová výchova 1. – 9. roč. Mgr. Eva Schrimpelová I. stupeň 

Estetika  6. – 9, roč. Mgr. Marcela Kubišová 

Praktická škola 1. – 2. roč. Mgr. Marcela Kubišová 

Dějepis Mgr. Roman Venclovský/ Kitnerová 

Zeměpis Mgr. Jarmila Kitnerová 

Výchovná poradkyně Mgr. Iveta Bognerová 

Pv a pozemky  Mgr. Roman Venclovský/Pokorný 

Cizí jazyk (Aj , Nj)                                        Mgr. Markéta Toufarová 

Etopedie Mgr. Iveta Bognerová 

ŠVP – ZŠ Mgr. Markéta Strážnická 

ŠVP – PŠ Mgr. Marcela Kubišová 



Autisté Mgr. Darja Škvorcocá 

 

Ostatní úkoly: 

 

Matrika – Bakalář  Mgr. Straková + Mgr. Strážnická 

Knihovna učitelská i žákovská Mgr. Eva Jelínková 

Výzdoba –  přízemí (zadní vchod)          asistenti At1, At2   

                    přízemí (hlavní vchod                Mgr. Marcela Kubišová 

 1. patro Mgr. Marcela Kubišová 

 2. patro Mgr. Darja Škvorcová + asistenti pedagoga 

                                                                       

   

Lékárničky                                                     Mgr. Markéta Strážnická 

Správa pozemku Mgr. Roman Venclovský 

          Jiří Pokorný 

  

Šicí dílna Mgr. Eva Jelínková 

MK, divadla Mgr. Jarmila Kitnerová 

Učebnice I. + II. stupeň Mgr. Jarmila Kitnerová 

  

BOZP, PO Mgr. Roman Venclovský/ Toufarová 

Dopravní výchova I. + II. stupeň + ŠD Mgr. Barbora Peštová 

Metodik prevence Mgr. Markéta Strážnická 

 

Vedení školní kroniky Mgr. Eva Schrimpelová 

Zápisy z PR a porad Mgr. Eva Schrimpelová 

Správce sborovny Mgr. Barbora Peštová 

                                                              

  

Péče o květiny -  1. patro Mgr. Barbora Peštová 

 2. patro Mgr. Eva Jelínková 

Metodik ICT Mgr. Martina Straková 

Metodik EVVO                                             Ing. et Bc. Anna Ješetová 

 

Členové Školské rady Mgr. Eva Jelínková 

 Mgr. Martina Straková 

                                                                       Mgr. Daria Škvorcová 

  

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


