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1 Všeobecná ustanovení 
 

Statutárním představitelem školy je ředitelka školy s pravomocí rozhodovat s veškerou zodpovědností  
a právem vyžadovat informace od zaměstnanců školy a zainteresovaných subjektů, týkající se organizačního 
chodu školy.  

 

Organizační zajištění je určeno organizačním řádem školy.  

 

Identifikační údaje školy jsou uvedeny v souladu se Směrnicí o poskytování informací podle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na úřední desce školy. 

  

Ve školním roce 2022/2023 se ve všech ročnících vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání „Barevná škola“, platného od 1. 9. 2016. Učební plány jsou k nahlédnutí u zástupkyň 
ředitelky školy.  

 

Učebnice, které se používají ve výuce, mají a musí mít schvalovací doložku MŠMT. 

  

Platí seznam pedagogické dokumentace na školní rok 2022/2023 uveřejněný na webových stránkách MŠMT. 

 

Pedagogická dokumentace se odesílá pouze v kopiích (Zákon o archivnictví), originály archivuje škola. 

  

Žáci v pololetí obdrží výpis vysvědčení, vysvědčení bude vydáno na konci školního roku.  

 

Směrnice, vydané ředitelkou školy, mají platnost i pro školní rok 2022/2023.   
 
 
 
 
 
 
 

2 Dlouhodobé cíle 

 

Škola by se měla stát bezpečným a přátelským prostředím, kde se pedagog, žák i rodič stávají partnery. Stane 
se místem, kde každé dítě má možnost se vzdělávat podle svých individuálních možností a potřeb. Měla by 
se podílet na formování osobnosti žáka nejen postupným rozvojem klíčových kompetencí, ale i pestrou a 
kvalitní nabídkou forem a metod práce, rozmanitými výchovnými a vzdělávacími strategiemi. Takto barevná 
škola by měla pomoct najít žákovi cestu do společnosti, v níž se uplatní jako sebevědomý a kultivovaný 
člověk.      

V souladu s vizí školy chceme v tomto školním roce naplňovat tyto dlouhodobé cíle:  

 Dbát na kvalitu výchovy a vzdělávání 

 Vytvářet pozitivní prostředí  - učit se navzájem  

 Rozvíjet klíčové kompetence, schopnosti a dovednosti žáka  

 Věnovat individuální péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Podporovat pohybové aktivity žáků 

 Vytvářet informační prostředí – efektivně pracovat s informacemi  

 Podporovat dynamiku v projektových aktivitách a v nových trendech 

 Zajistit kvalitní personální zabezpečení vzdělávání 

 Být otevření vůči veřejnosti, spolupracovat s partnery školy 

 Zvyšovat efektivitu řízení školy 

 Zajistit materiální zabezpečení vzdělávání 
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3 Prostředky pro dosažení cílů – dílčí úkoly 
  

Pro dosažení těchto cílů jsme si určili tyto dílčí úkoly: 

 

  
OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVNÁ 

 naplňovat ŠVP Barevná škola, průběžně ověřovat jeho účinnost a kvalitu  
 při hodnocení, sebehodnocení více využívat prvky formativního hodnocení, vycházet zejména  

z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy 
(snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou) 

 zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti 
 efektivněji a pravidelně vyhodnocovat výsledky vzdělávání a úspěšnosti žáků (tým pro testování, 

rozšíření testování žáků, sledovat úspěšnost absolventů naší školy (výchovná poradkyně), přijímat 
účinná opatření na základě výsledků 

 individuálně se věnovat žákům se špatným prospěchem, žákům se specifickými poruchami  
a mimořádně nadaným žákům 

 pokračovat v integraci a vzdělávání žáků s nedostatečnou znalostí českého jazyka, zejména žáků  
  z Ukrajiny (výuka českého jazyka jako druhého cizího jazyka, cizojazyčný asistent pedagoga) 

 rozvíjet funkční gramotnost žáků – čtenářskou (zaměřit se na zdokonalování vyjadřovacích 
schopností žáků a rozvíjení praktické čtenářské gramotnosti), matematickou, přírodovědnou, 
finanční i digitální (vysvětlovat výhody a rizika finančního systému a multimediálního světa, 
využívat propojení s praxí - exkurze, besedy, výchovné pořady) 

 podporovat pohybové dovednosti žáků (tělovýchovné chvilky – protahovací, relaxační cviky), 
aktivnější pohyb o přestávkách (herní pole, panák na zemi, házení měkkým míčkem, pobyty v 
přírodě)  

 podpořit tvořivé činnosti žáků, jejich estetické cítění 
 rozvíjet dovednosti v cizích jazycích – výjezdy do zahraničí, přeshraniční spolupráce,   
 vést žáky ke slušnému a zodpovědnému chování důslednou a systematickou prací  
 podporovat upevňování vztahů v třídních kolektivech a třídního učitele s žáky (adaptační pobyty, 

školní exkurze, školy v přírodě aj.)  
 nadále se věnovat prevenci rizikového chování (zejména šikany, užívání návykových látek) 
 účinnou prevencí a úzkou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence 
 spolupráce s ostatními institucemi (MŠ, ZUŠ, muzeum, divadlo aj.) 

 
 
 
 

PERSONÁLNÍ OBLAST 

 delegovat kompetence na více pedagogů 
 podporovat týmovou práci 
 vytvářet ve škole přátelskou atmosféru založenou na důvěře a vzájemné spolupráci, vzájemně si 

předávat zkušenosti, vzájemné hospitace  
 podporovat nové metody, formy a strategie práce 
 nadále podporovat doplnění požadované kvalifikace pedagogických pracovníků  
 zefektivnit profesní posun učitele – plán osobního rozvoje, portfolio 
 další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na:  

- podporu žákům nadaných 
- podporu žákům se specifickými poruchami učení a chování,  
- na prvky formativního hodnocení 
- na rozvoj digitální gramotnosti 
- na prohlubování vlastní odbornosti 
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ORGANIZAČNÍ A MATERIÁLNÍ OBLAST 

 řídit činnosti zaměstnanců s cílem motivovat je k lepší práci, kontrolu práce pojímat jako 
metodickou pomoc (pravidelnou hospitační činností sledovat práci pedagogů, hodnotit ji, poskytovat 
jim zpětnou vazbu a navrhovat vhodná témata dalšího vzdělávání)  

 podporovat rozvoj digitálních kompetencí (efektivnější využití informačního systému EduPage) 
 využívat v maximální míře finančních zdrojů k odměňování aktivních a kvalitních pedagogů, 

upřesňovat kritéria pro vyplácení mimotarifních složek platu, aby byly jednoznačné, transparentní  
a motivující ve směrech potřebných pro rozvoj školy 

 prohlubovat korektní pracovní a mezilidské vztahy mj. formou organizace společenských  
a sportovních akcí všech zaměstnanců školy 

 zajistit efektivní hospodaření se svěřenými prostředky a péči o svěřený majetek, tedy ekonomicky 
hospodárně zacházet s rozpočtem školy (přímé a ostatní provozní náklady) s ohledem na zvyšování 
cen energií a aktivně přistupovat k získávání dalších finančních prostředků (programy EU, programy 
MŠMT, spolupráce s MAP, granty, sponzorské dary, doplňková činnost) 

 zmodernizovat školu v oblasti digitální, podpořit výuku robotiky 
 propojit teoretické vzdělávání s reálným životem (chov zvířat, rozšířit pohybové aktivity v přírodě, 

návštěva památek v rámci exkurzí, besedy se zajímavými osobnostmi, projektová vyučování aj.) 
 
 
 

OBLAST SPOLUPRÁCE S RODIČI, VEŘEJNOSTÍ, ZŘIZOVATELEM 

 stále dbát na součinnost rodiny a školy  
 zajišťovat dostatečnou informovanost rodičů o chodu školy prostřednictvím školního informačního 

systému EduPage, či online setkáváním v prostředí Microsoft Teams, osobních konzultací, třídních 
schůzek 

 zvyšovat spoluúčast rodičů na akcích školy, aktivně je zapojovat 
 umožňovat předškolákům a jejich rodičům navštívit školu, včetně náhledu do vyučování v 1. třídách, 

spolupracovat s mateřskými školami 
 kooperovat s ostatními základními školami, participovat na pořádání vědomostních, sportovních  

a kulturních soutěží 
 navázat mezinárodní spolupráci se školami partnerských měst 
 zprostředkovat předávání zkušeností mezi absolventy naší školy a žáky 9. ročníků vzhledem  

k možnostem dalšího profesního uplatnění. 
  spolupracovat se zřizovatelem a školou a kooperovat při řešení běžného provozu školy. 
 podpořit spolupráci všech zúčastněných subjektů školské rady, vstřícným postojem školy k řešení 

problémů a vytvářením strategie rozvoje. 
 pořádat kulturní a sportovní akce s cílem podpořit propojení školy, rodičů, veřejnosti (vánoční 

jarmark, soutěže školy, zpívání u stromečku, o Pohár starosty, aj.) 
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4 Organizace školního roku 

 
 

prázdniny, ředitelské volno 
 

termín počet dnů 
 

Podzimní prázdniny 

 

 

26.10. - 27.10.2022 (středa, čtvrtek) 

 

 

2 

 

 

Vánoční prázdniny 

 

 

23. 12. (pátek) – 2. 1. 2023 (pondělí) 
nástup 3. 1. 2023 

 

7 

 

Ředitelské volno 

 

24. 10., 25. 10. 2022 (pondělí, úterý) 
18. 11. 2022 (pátek) 

 

3 

 

Jednodenní pololetní  prázdniny 

 

3. 2.2023 (pátek) 1 
 

Jarní prázdniny 

 

6. 2. – 12. 2. 2023 (pondělí – pátek) 5 
 

Velikonoční prázdniny 

 

6. 4. 2023 (čtvrtek) 1 
 

   1.7. (sobota)  – 31.8. 2022 (1. 9.) - hlavní prázdniny 

 

Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. září 2023. 
 

 
Na základě § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům 

volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody (§ 24 odst. 7 zákona) 
  
 
 
 
 

4.1 Zápis do 1. tříd, třídní schůzky, individuální pohovory a pedagogické rady 
 

4.1.2 Zápis do 1. tříd  
 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 
30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

 

Termín: 14. 4. 2023 od 13.00 
 

4.1.1 Plán třídních schůzek (TS) a individuálních pohovorů 
 

Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období a předají jej prostřednictvím 
EduPage. Rodič musí být prokazatelně informován. 

 

1. 9. 2022 
                  Čt 

 

TS pro 1. třídy 
organizační záležitosti, admin., družina, jídelna  

 
 

14., 15. 9. 2022 
St,Čt 

 

TS pro 6. třídy 
seznámení se s rodiči, organizace třídnických prací, zapojení rodičů do života třídy 

 
 

21. 11. 2022 
                                Po 

 

společné TS 
prospěch, absence, třídnické záležitosti, připravované akce i se zapojením rodičů  

 
 

leden 

 
 

individuální pohovory 
možnost i online 

 

13. 4. 2023 
Čt 

 

společné TS 
prospěch,výlety, exkurze, závěr roku 

 
 
 

červen 2022 
 

setkání s rodiči budoucích prvňáků 
rozloučení se žáky devátých ročníků a jejich rodičů  
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4.1.3 Plán pedagogických rad 
 
 
 

Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno) na 
přípravný týden, začátek a závěr školního roku, na období uzavírání klasifikace, rovněž na dobu 
schůzí a porad. Nahrazování dovolené pedagogických pracovníků během hlavních prázdnin je z provozních 
důvodů omezené, pouze po dohodě s ředitelkou školy, zaměstnanci mohou čerpat neplacené nebo náhradní 
volno.  

 
   

ŘŠ může svolat k jednání pedagogickou radu i mimo stanovené termíny a může termíny i čas změnit. 
 
 

termíny  náplň 
 

25. 8. 2022 
9.00 

 

Čt  porada – přípravný týden – schůzky předmětových komisí (aktualizace ŠVP – 
digitální kompetence, seznámení se a úprava dokumentů školy 
individuální pohovory s pedagogy a se zaměstnanci školy, školení BOZP, opravné 
zkoušky, prodloužená klasifikace  

 

27. 9. 2022 
14.00 

 

Út  zahajovací pedagogická rada – projednávání dokumentů pro školní rok 2022/2023 
(Organizační řád, Provozní řád, Školní řád + Pravidla pro hodnocení výsledků žáků, 
aktualizace ŠVP, Výroční zpráva, Plán práce aj.)  -  tematické plány, učebnice + 
pomůcky 

 

16. 11. 2022 
14.00 

 
 

 

St   

čtvrtletní pedagogická rada – hodnocení prospěchu a absence, zpráva výchovného 
poradce, zpráva školní metodičky prevence, zpráva koordinátora EVVO, inventarizace  

 

 

25. 1. 2023 
14.00 

 

St   

pololetní pedagogická rada - kontrola závěrů minulé pedagogické rady, pololetní 
hodnocení a rozbor prospěchu a chování žáků, rozbor  úrazů 
  

 

12. 4. 2023 
14.00 

 

St  
 

třičtvrtletní pedagogická rada - kontrola závěrů minulé pedagogické rady, 
hodnocení prospěchu a chování 
závěry pedagogické rady 
 

 

26. 6. 2023 
14.00 

 

 

Po  
 

Závěrečná pedagogická rada -  hodnocení   školního roku, zpráva výchovného 
poradce a školní metodičky prevence, koordinátora EVVO, ICT 
organizace školního roku 2023/2024, prospěch a chování 
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5 Personální zajištění školy 
 

5.1 Organizační schéma 
 
 

 
 

 

 

5.2 Nepedagogičtí pracovníci 

 

 

ře
di

te
lk

a 
šk

ol
y

zástupkyně  ředitelky 

statutární zástupce

učitelé 

vedoucí školní družiny vychovatelky

ŠPP  
speciální pedagožka,  výchovná 

poradkyně,  preventistka

vedoucí školní jídelny
vedoucí školní kuchyně

kuchařka, kuchaři a pom personál

ekonomka školy,  hospodářka, 
školy mzdová účetní a 

personalistka

zástupkyně ředitelky 

učitelé 

školník uklízečky 
údržbář

provozní zaměstnanci pozice provozní zaměstnanci ŠJ pozice 

Roman Stříbrský školník, údržbář Alena Kocichová vedoucí jídelny 

Bronislav Petrák údržbář Martina Charvátová vedoucí kuchařka 

Eva Lucáková úklid Michal Jančár kuchař 

Jana Branická úklid Zdeněk Kroutil kuchař 

Jarmila Stříbrská úklid Petra Bardová pom.kuchařka 

Jana Zemanová úklid Petra Bláhová pom.kuchařka 

Eva Michalcová úklid  Věra Kocumová kuchařka 

Irena Michalcová úklid Žaneta Pominová pomocná kuchařka 

Žaneta Pominová úklid Eva Lucáková provozní zaměstnanec 
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5.3 Pedagogičtí pracovníci 
 

třída třídní učitel/ka zastupující třídní učitel/ka 

I.A Mgr. Hana Hulínská Mgr. Lucie Stehlíková 

I.B Mgr. Lucie Stehlíková  Mgr. Alena Skalová 

I.C Mgr. Alena Skalová Mgr. Hana Hulínská  

II.A Mgr. Michaela Minářová Mgr. Jana Baarová 

II.B Mgr. Šárka Přenosilová Mgr. Michaela Minářová 

II.C Mgr. Jana Baarová Mgr. Šárka Přenosilová 

III.A Mgr. Hana Boušová Mgr. Soňa Lešková 

III.B Mgr. Denisa Charvátová Mgr. Hana Boušová 

III.C Mgr. Soňa Lešková Mgr. Denisa Charvátová 

IV.A Mgr. Iveta Komorousová Mgr. Ardiana Veli Tahiri 

IV.B Mgr. Lenka Kubalíková Mgr. Iveta Komorousová 

IV.C Mgr. Ardiana Veli Tahiri Mgr. Lenka Kubalíková 

V.A Marcela Finkeová Mgr. Pavlína Vargová 

V.B Alena Šollarová Marcela Finkeová 

V.C Mgr. Pavlína Vargová Alena Šollarová 

VI.A Ing. Milan Škoda Mgr. Jana Krejčová 

VI.B Lukáš Suchý Ing. Jaromír Jelínek 

VI.C Mgr. Monika Kocourková Mgr. Dagmar Veselá 

VII.A  Mgr. Jana Smékalová Alexandra Braunová 

VII.B Mgr. Jana Žáková Mgr. Petra Pašková 

VII.C Mgr. Pavel Chren Bc. Jaroslava Pumrová 

VIII.A Mgr. Kateřina Sutton Dominik Stejskal 

VIII.B Mgr. Josef Prais Tereza Beracková 

VIII.C Bc. Lucie Křížová Alexandra Braunová  

IX.A Kateřina Tomek Mgr. Michaela Pařízková 

IX.B Markéta Suchá Tereza Beracková 

IX.C Mgr. Kateřina Zeisková Dominik Stejskal 

 

Zastupující třídní učitel spolupracuje s třídním učitelem, sleduje jeho nepřítomnost, kdy přebírá veškeré jeho 
funkce a povinnosti (komunikace se žáky, předávání informací žákům i rodičům, omlouvání absence, školní 
akce, projektové dny aj.) Třídní učitel v případě své nepřítomnosti (pokud mu stav dovoluje) informuje 
zastupujícího třídního učitele i rodiče žáků své třídy. 

technicko-hospodářští pracovníci pozice 

Nikola Němcová ekonomický pracovník   

Marcela Finkeová mzdová účetní, personalistka 

Jana Sychrovská hospodářka školy, archív 

Julius Hariň správce sítě 
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5.4 Pracovní týmy, funkční pracovní pozice 
 
 

5.4.1 Funkční pracovní pozice ve škole 

 

 
  5.4.2 Školní poradenské pracoviště 
                                  

školní poradenské pracoviště 
 

funkce 
 

konzultační hodiny 
 

 

Ing. Jaroslava Matějíčková 
 

kariérová a výchovná 
poradkyně 

 

čtvrtek  8.00 -12.00  
           13.00- 15.00  po objednání 

 

Mgr. Petra Krbcová 
 

speciální pedagožka 
 

úterý   14.00 – 15.00  

 

Mgr. Dagmar Veselá 
 

metodička prevence 
sociálně patologických jevů 

 

čtvrtek 12.30 - 13.30 
úterý    14.00 - 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozice ve škole jméno a příjmení 

ředitelka školy Mgr. Alena Komárková 

zástupkyně ředitelky školy  Mgr. Monika Křesťanová  (statutární zástupce) 

zástupkyně ředitelky školy Ing. Zuzana Čeháková 

koordinátor a metodik ICT Julius Hariň 

webmaster, EduPage administrátor Julius Hariň 

kariérová poradkyně, výchovná poradkyně Ing. Jaroslava Matějíčková  

ŠVP koordinátoři Mgr. Iveta Komorousová, Ing. Zuzana Čeháková 

koordinátorka a metodička prevence Mgr. Dagmar Veselá  

vedoucí výchovné komise Ing. Zuzana Čeháková 

koordinátorka pro žákovský parlament Mgr. Monika Křesťanová 

externí preventistka Mgr. Martina Kekulová 

koordinátor environmentální výchovy Ing. Jaromír Jelínek 

koordinátorka pro testování Ing. Zuzana Čeháková 

speciální pedagožka Mgr. Petra Krbcová 

vedoucí vychovatelka ŠD Vlasta Vlachová 

vedoucí školní jídelny  Alena Kocichová 
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5.4.3 Pracovní týmy 
 

TÝM PRO SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKU 

Mgr. Petra Krbcová (speciální pedagog) – vedoucí týmu 

Monika Schmierlerová, Andrea Vaidišová, Martina Nováková (asistentky pedagogů)  

 

Speciální pedagožka koordinuje práci týmu asistentek pedagogů, které spolupracují s učiteli, vzájemně se 
informují a vykonávají činnosti zaměřené na podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na 
krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Speciální pedagožka vykonává odbornou činnost 
vedoucí k podpoře integrovaných žáků se speciálními potřebami, žáků se zvýšeným rizikem školní 
neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji, provádí metodickou a koordinační 
činnost v oblasti speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb, koordinuje činnost 
asistentek pedagoga. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se Zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.  

 

 
TÝM PREVENTISTEK 

Mgr. Dagmar Veselá, Mgr. Jana Krejčová, Ing. Zuzana Čeháková 
Konzultantka: Mgr. Petra Krbcová 

 

Do činnosti týmu se promítá především spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů 
spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků, tříd. Členové koordinují 
realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, rizikových projevů 
sebepoškozování i dalších sociálně patologických jevů, participují na jejich realizaci. Zajišťují a předávají 
odborné informace o problematice sociálně patologických jevů svým kolegům. Školní metodik prevence 
vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou 
dokumentaci.  

 
 

VÝCHOVNÁ KOMISE 

Ing. Zuzana Čeháková, Mgr. Dagmar Veselá, Mgr. Jana Krejčová, Mgr. Monika Křesťanová, třídní učitel 
 

Výchovná komise je poradním orgánem ředitele školy. Zabývá se otázkami prevence a řešením negativních 
jevů, tzn. závažnějšími problémy chování a prospěchem žáků při vzdělávacím procesu. V převážné míře 
se  zabývá problémy, které řešil třídní učitel, a i přesto nedošlo ke zlepšení situace.  
Zabývá se: 

 neomluvenou absencí (snaží se ji minimalizovat) 
 šikanou mezi žáky 
 zhoršením prospěchu 
 nevhodným chováním během vyučování 
 nevhodným chováním ke spolužákům, vyučujícím i ostatním zaměstnancům školy 
 výskytem sociálně - patologickými jevy (kouření, užívání alkoholu, návykových látek aj.)  

 

Tým nastavuje preventivní opatření, spolupracuje s rodiči, v případě nutnosti i s dalšími institucemi (OSPOD 
aj.). Vždy předává informace ředitelce školy. Podněty z jednání výchovné komise jsou podkladem pro 
rozhodnutí ředitele školy, popř. pro jednání pedagogické rady. 
Postup pro spolupráci: 

 třídní učitel kontaktuje předsedu komise, nebo jiného člena týmu a dá podnět ke svolání výchovné 
komise 

 komise spolu s TU navrhuje řešení situace, podnětu 
 informuje ředitelku školy, rodiče, popřípadě iniciuje schůzku s nimi 
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TÝM PRO TESTOVÁNÍ  

Ing. Zuzana Čeháková, Ing. Jaromír Jelínek, Mgr. Monika Křesťanová, Marcela Finkeová, Mgr. Jana 
Krejčová, Lukáš Suchý 
 

Tým pro testování zajišťuje a koordinuje objektivní ověřování toho, co žáci skutečně ovládají, v čem se 
posunují, zlepšují, jak škola se žáky pracuje. Poskytuje zpětnou vazbu vyučujícím, rodičům i žákům 

 

TÝM EVVO 

Ing. Jaromír Jelínek, Ing. Zuzana Čeháková, Mgr. Pavlína Vargová, Ing. Milan Škoda, Bc. Lucie Křížová 
 
Tým EVVO se snaží v souladu s ŠVP propojit teoretické EVVO poznatky žáků s praktickým životem. Svou 
činností vede žáky k ekologicky šetrnému chování (třídění odpadu), k orientaci v problematice ochrany 
životního prostředí a také k ohleduplnosti k okolní přírodě, k získávání znalostí i dovedností při poznávání 
přírody. Žáci, pedagogové i veřejnost je zapojena do nejrůznějších aktivit, projektů školy, obce, 
nejrůznějších organizací, institucí (Tonda obal, Chevak, CEVOH Černošín starost o ZOO koutek, spolupráce 
s DDM – bylinková zahrádka, podíl na projektu školní zahrady, pobyty v přírodě, sportovní aktivity 
v přírodě, exkurze, přednášky, úklid kolem školy, města aj.). 

 
  

5.4.5 Uvádějící učitelé 
 

začínající učitelé zavádějící učitelé 

Mgr. Denisa Charvátová Mgr. Iveta Komorousová, Mgr. Jana Baarová 
Alena Šollarová Mgr. Pavlína Vargová, Marcela Finkeová 
Mgr. Ardiana Veli Tahiri Mgr. Monika Křesťanová  
Jaroslava Praisová Mgr. Monika Křesťanová  
Bc.Kristýna Hámková Mgr. Alena Komárková  
Bc.Jaroslava Pumrová Markéta Suchá, Mgr. Pavlína Vargová 
Ing. Zuzana Čeháková Mgr. Alena Komárková, Mgr. Monika Křesťanová 
Radek Korec Kateřina Tomek, Mgr. Jana Smékalová 
Mgr. Jana Krejčová Mgr. Alena Komárková  
Alexandra Braunová  Mgr. Alena Komárková  
Lukáš Suchý Ing. Jaromír Jelínek, Julius Hariň 
Dominik Stejskal  Julius Hariň,  Mgr. Josef Prais 
 

Uvádějící učitel spolu s vedením školy pomáhá při přípravě, realizaci a vyhodnocování výuky i s profesním 
rozvojem začínajícího učitele. Předpokládá se v mnoha ohledech týmový přístup, podpora: 

 seznámení s provozem školy, s dokumentací, elektronickým systémem 
 pomoc při přípravách do hodin i při realizaci výuky (metodická pomoc, práce s ŠVP, práce  

s tematickými plány aj.) 
 pomoc při integraci žáků s podpůrnými opatřeními 
 pomoc v oblasti komunikace s rodiči, s ostatními institucemi, organizacemi 
 seznámit s možnostmi vzdělávání učitelů, kariérního růstu aj. 
 seznámit s prací třídního učitele, výchovnou činností učitele 
 vést ke spolupráci s kolegy 
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5.5 Předmětové komise 
 
Předmětové komise sdružují učitele stejných, nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují 
v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické  
a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. 

 

vedoucí předmětových komisí pro I.stupeň                          Členové 

PK cizích jazyků – angličtina Mgr. Ardiana Veli Tahiri  Mgr. Šárka Přenosilová, Mgr. Michaela 
Minářová, Mgr. Jana Krejčová,  
Mgr. Jana Smékalová, Tereza 
Beracková, Radek Korec,  
Mgr. Kateřina Sutton, Mgr. Denisa 
Charvátová, Mgr. Hana Hulínská 

PK českého jazyka Mgr. Šárka Přenosilová Mgr. Iveta Komorousová, Mgr. Ardiana 
Veli Tahiri, Mgr. Lucie Stehlíková,  
Mgr. Hana Boušová, Mgr. Monika 
Křesťanová, Mgr. Jana Baarová    

PK matematiky  Marcela Finkeová Mgr. Lenka Kubalíková, Mgr. Pavlína 
Vargová, Mgr. Denisa Charvátová,  
Mgr. Michaela Minářová, Mgr. Soňa 
Lešková, Mgr. Monika Křesťanová 

PK Informatiky Lukáš Suchý Dominik Stejskal 

PK přírodověda, vlastivěda, prvouka Mgr. Pavlína Vargová Alena Šollarová, Bc. Lucie Křížová, 
Mgr. Alena Skalová, Mgr. Šárka 
Přenosilová 

PK HV, VV, PČ, TV Mgr. Hana Boušová Mgr. Soňa Lešková, Mgr. Josef Prais, 
Mgr. Michaela Minářová, Mgr. Jana 
Baarová, Mgr. Iveta Komorousová, 
Mgr. Pavlína Vargová, Mgr. Hana 
Boušová, Mgr. Monika Křesťanová,  

 

 

ročníkoví učitelé pro I.stupeň Členové 

I. ročník Mgr. Hana Hulínská Mgr. Lucie Stehlíková, Mgr. Alena 
Skalová 

II. ročník Mgr. Jana Baarová Mgr. Šárka Přenosilová, Mgr. 
Michaela Minářová    

III. ročník Mgr. Soňa Lešková Mgr. Hana Boušová, Mgr. Denisa 
Charvátová 

IV. ročník Mgr. Iveta Komorousová Mgr. Ardiana Veli Tahiri, Mgr. Lenka 
Kubalíková 

V. ročník Mgr. Pavlína Vargová Alena Šollarová, Marcela Finkeová 
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vedoucí předmětových komisí pro II.stupeň  Členové 

PK cizích jazyků – angličtina Mgr. Kateřina Sutton  Kateřina Tomek, Tereza Beracková,  
Mgr. Jana Smékalová, Radek Korec 

PK cizích jazyků – němčina Mgr. Kateřina Zeisková Mgr. Michaela Pařízková 

PK českého jazyka Mgr. Monika Kocourková Mgr. Jana Krejčová, Alexandra Braunová, 
Mgr. Alena Komárková  

PK matematiky, chemie, fyziky Ing. Jaromír Jelínek Ing. Zuzana Čeháková, Mgr. Dagmar 
Veselá, Ing. Jaroslava Matějíčková, Lukáš 
Suchý, Markéta Suchá, Julius Hariň 

PK informatiky Julius Hariň Lukáš Suchý, Dominik Stejskal 

PK přírodopisu Ing. Milan Škoda Bc. Lucie Křížová 

PK pracovních činností, 
hudební výchovy a výtvarné 
výchovy 

Mgr. Josef Prais Dominik Stejskal, Ing. Milan Škoda,  Mgr. 
Jana Žáková, Bc. Jaroslava Pumrová, 
Markéta Suchá, Mgr. Dagmar Veselá 

PK dějepis, zeměpis Mgr. Jana Žáková Mgr. Petra Pašková, Mgr. Jana Žáková 

PK ORV Mgr. Petra Pašková Mgr. Jana Smékalová, Mgr. Kateřina Sutton, 
Kateřina Tomek, Ing. Milan Škoda, Lukáš 
Suchý, Markéta Suchá, Mgr. Kateřina 
Zeisková, Mgr. Josef Prais, Bc. Jaroslava 
Pumrová,  
Mgr. Jana Žáková, Bc. Lucie Křížová,  

 

PK TV 
 

Mgr. Pavel Chren 
 

Mgr. Pavel Chren, Bc. Lucie Křížová 

 

HLAVNÍ ÚKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK  2022/2023   

 Příprava žáků k dalšímu studiu, na soutěže žáků, přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím. 
 Spolupráce se Školní poradenským pracovištěm, pomoc žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 
 Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit 

návaznost při objednávkách učebnic. 
 Vypracování plánu exkurzí, vycházek na celý rok dopředu, aby nedocházelo k nahodilým  

a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy. 
 Návrh k účasti pedagogů na DVPP. 
 Plnění ŠVP Barevná škola. 
 
 

DÍLČÍ ÚKOLY PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ 

 Rozpracovávají tematické plány do jednotlivých předmětů a ročníků.      
 Koordinují plány učiva povinných i nepovinných předmětů z hlediska uplatňování 

mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální 
výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence rizikového 
chování, spolupracují i s ostatními předmětovými komisemi, pedagogy. 

 Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření.  
 Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, konzultují je se svými kolegy, zavádějí je do 

výuky.  
 Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.  
 Plánují DVPP pro zvyšování své odbornosti i pro naplnění hlavních cílů pro školní rok 2022/2023. 
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 Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí 
žáků, spolupracují s týmem pro testování 

 Koordinují počet a obsah písemných prací žáků.  
 Projednávají a navrhují způsob a kritéria hodnocení žáků, využívají prvky formativního hodnocení. 
 Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené, spolupracují se 

speciální pedagožkou, výchovnou poradkyní. 
 Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu, školního řádu a hodnocení výsledků žáků. 
 Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí.  
 Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy, plánování práce, vytváření dlouhodobé 

koncepce rozvoje školy.  
 
 

DÍLČÍ ÚKOLY PŘEDSEDŮ PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ A ROČNÍKOVÝCH UČITELŮ 

 Metodicky řídí a kontrolují práci ostatních členů komise a usilují o jejich aktivní zapojení.  
 Vytvářejí plán PK, ročníků, na schůzích jej vyhodnocují, zajišťují zpracování podkladů pro výroční 

zprávy a evaluaci školy.  
 Podle časových možností organizují vzorové hodiny, vzájemné hospitace. 
 Kontrolují časové a obsahové plnění tematických plánů.  
 Spolupracují s uvádějícími učiteli pro začínající učitele.  
 Zpracovávají zprávy činnosti komisí.  

 
 
 
 

5.6 Další personální zajištění 
 

estetické prostředí školy 

nástěnky vedle tříd třídní učitelé, učitelé předmětu  

 patro II. Stupně Mgr. Petra Pašková, Mgr.  Jana Žáková 

 patro I. Stupně Mgr. Pavlína Vargová, Alena Šollarová 

 přízemí – vestibul Mgr. Jana Baarová , Mgr. Jana Krejčová 

 Přístavba Markéta Suchá, Jaroslava Pumrová 

 chodba kolem auly Tereza Beracková, Dominik Stejskal 

 

požární hlídka inventární komise 

Mgr. Monika Křesťanová Mgr. Monika Křesťanová  (předsedkyně komise) 

 Roman Stříbrský Ing. Zuzana Čeháková  

 Jana Sychrovská Jana Sychrovská 

 Ing. Zuzana Čeháková  Vlasta Vlachová  
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 5.7 Přehled správců kabinetů, učeben 
 

přehled kabinetů, učeben, kanceláří Správce 
třídy 1.- 9. Ročníku třídní učitelé 
sborovna + učitelská knihovna Mgr. Soňa Lešková, Mgr. Hana Boušová 
žákovská knihovna Mgr. Šárka Přenosilová 
kabinet M Ing. Jaromír Jelínek 
kabinet ČJ Mgr. Monika Kocourková 
kabinet I. stupně I Mgr. Pavlína Vargová 
kabinet I. stupně II Mgr. Iveta Komorousová 
sklad učebnic I. i II. stupně Dominik Stejskal 
kabinet F + učebna F Markéta Suchá 
kabinet Př + zoo koutek Ing. Milan Škoda 
kabinet AJ + jazyková učebna AJ Kateřina Tomek 
kabinet NJ + jazyková učebna ZNJ Mgr. Kateřina Zeisková, Kateřina Tomek 
kabinet Ch + učebna Ch Ing. Jaroslava Matějíčková 
kabinet Z + D + ORV Mgr. Petra Pašková 
kabinet speciální pedagožky  Mgr. Petra Krbcová 
kabinet koordinátorky prevence  Mgr. Dagmar Veselá 
kabinet kariérové a výchovné poradkyně Ing. Jaroslava Matějíčková 
kabinet, sklad audiovizuální techniky Julius Hariň, Lukáš Suchý 
učebny Inf  Julius Hariň, Lukáš Suchý 
kabinet a učebna HV Mgr. Josef Prais 
kabinet a učebna VV Bc. Jaroslava Pumrová 
kabinet Pč a učebna dílen  Mgr. Josef Prais 
cvičná kuchyňka  Bc. Jaroslava Pumrová 
aula + technické zázemí auly Mgr. Monika Křesťanová, Mgr. Josef Prais 
ředitelna  Mgr. Alena Komárková  
kancelář školy Jana Sychrovská, Marcela Finkeová 
kancelář ekonomky Nikola Němcová 
kancelář zástupkyně ředitelky Mgr. Monika Křesťanová 
kancelář zástupkyně ředitelky Ing. Zuzana Čeháková 
místnost školníka + sklad nábytku Roman Stříbrský 
sklad čistících prostředků Roman Stříbrský 
kabinet TV I. stupeň + šatny Mgr. Monika Křesťanová  
kabinet TV + šatny + nářaďovna II. stupeň + sklad lyží Mgr. Pavel Chren 
šatny v přízemí u haly, šatny školy + šatní skříňky Roman Stříbrský 
třídy ve ŠD + šatna vychovatelky ŠD 
kuchyňka a zahrada ŠD  Vlasta Vlachová 
školní hřiště Roman Stříbrský, Bronislav Petrák 
Archív Jana Sychrovská 
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5.8 Soutěže, olympiády, další aktivity školy 
 

měsíc přehled aktivit, soutěží garanti akcí 
září zahájení školního roku  všichni TU 

slavnostní uvítání žáků 1. tříd TU + rodiče + vedení školy + starosta 
focení 1.tříd TU 

setkání rodičů 9. tříd TU + J.Matějíčková + vyučující M, ČJ 
OVOV (7.-9. 9. 2022) Brno J.Žáková, M.Křesťanová 
návštěva Galerie G4 Cheb VI.B, IX.B, V.A J.Pumrová, M.Suchá + TU 
třídní schůzky 6. ročníků TU + Z.Čeháková 

adaptační pobyty 6. ročníky TU + P.Krbcová, D.Veselá  
pedagogická rada všichni učitelé 
CEVOH Černošín  J.Jelínek pro TU + 5.A, TU + 4.A 
TONDA obal  J.Jelínek pro II.stupeň 
knihovna  K.Tomek + IX.A 

dvoudenní geologický kurz Sokolov P.Chren (J.Hariň, J.Žáková) 
říjen Měření tělesné zdatnosti ČŠI M.Křesťanová, P.Chren 

CEVOH Černošín J.Jelínek pro TU + V.B, TU + IV.C 
TONDA obal   J.Jelínek pro II.stupeň 

burza škol ISŠ Cheb pro 9. ročníky TU + J.Matějíčková  
Úřad práce pro 9. ročníky  TU + J.Matějíčková 
burza škol ISŠTE Sokolov TU + J.Matějíčková 
testování SCIO 6. a 9. ročníků tým pro testování 

školní srovnávací testy ve 3., 5. a 7. ročnících tým pro testování 
Hudební představení (všechny ročníky) vedení školy 
Logická olympiáda pro I. i II. stupeň J.Jelínek  
Halloween  žákovsky parlament + TU + zastupující TU 

listopad dějepisná olympiáda pro 5. - 9. třídy  P.Pašková 

logická olympiáda M.Finkeová, J.Jelínek  
Parkourový seminář – všechny třídy vedení školy 
Planeta 3000 - Senegal (Cheb) pro 7. třídy P.Chren  
Pythagoriáda (M) pro výběr 5. - 8. tříd J.Jelínek, M.Finkeová 

setkání se zástupci středních škol pro rodiče a  
žáky 

J.Matějíčková + TU 9.tříd 

setkání s absolventy naší školy J.Matějíčková + TU 9.tříd 

prosinec vánoční jarmark  
 

 P.Vargová + ostatní učitelé + žákovský 
parlament 

Mikulášská nadílka pro žáky 1.- 3. tříd, děti 
z MŠ 

žákovský parlament 
 

olympiáda z českého jazyka M.Kocourková + učitelé ČJ 
zahraniční výjezd (vánoční Norimberk)  M.Pařízková 

Comdi testování J.Matějíčková 

Olympiáda AJ – školní kolo  K.Tomek, J.Smékalová, K.Sutton 
Vánoční koncert pro rodiče a žáky, pro seniory J.Prais, J.Krejčová, S.Lešková 

zpívání u stromečku na kolonádě J.Prais, J.Krejčová, S.Lešková 

vánoční posezení (besídky) všech tříd TU + zastupující TU 
leden dějepisná olympiáda – okresní kolo  P.Pašková 
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matematická olympiáda  J.Jelínek, M.Finkeová 

biologická olympiáda – školní kolo M.Škoda 
olympiáda z českého jazyka M.Kocourková + učitelé ČJ 
individuální pohovory rodičů a žáků 9.tříd – 
TU 9.tříd – KP 

J.Matějíčková + TU 
 

předávání výpisu vysvědčení TU, popř.zastupující TU 
únor zeměpisná olympiáda – okresní kolo  P.Chren, J.Žáková 

matematická olympiáda 
recitační soutěž – třídní kola, školní kolo  
(všechny třídy) 

J.Jelínek, M.Finkeová 
L.Kubalíková 

Pangea – registrace J.Jelínek 

sportovně turistický kurz pro 5.tříd J.Prais 

Cambridge zkoušky nanenčisto J.Smékalová 
březen matematická olympiáda J.Jelínek, M.Finkeová 

matematický Klokan (výběr žáků) J.Jelínek, M.Finkeová 
soutěž Pangea online J.Jelínek 

duben soutěž v německém jazyce M.Pařízková 

biologická olympiáda – okresní kolo M.Škoda 
 

květen biologická olympiáda – krajské kolo M.Škoda 

první pomoc, zdraví – spolupráce se SZŠ M.Škoda 

pěvecká/talentová soutěž J.Prais, J.Krejčová, S.Lešková 
školní výlety  TU 

SCIO testy pro osmé ročníky  Tým pro testování 
červen školní výlety TU 

zahraniční výjezd Anglie (Londýn) – výběr 
z 9.tříd 

T.Beracková 
 

Podnikatelský veletrh (9.ročníky) J.Prais  
Cambridge zkoušky J.Smékalová 
zahraniční výjezd do Berlína (výběr z osmých i 
devátých tříd) 

M.Pařízková 
 

slavnostní předávání vysvědčení žáků  
9. tříd a rozloučení s nimi 

TU + vedení školy + všichni učitelé 
 

Slavnosti školy (akademie školy rozloučení 
s devátým ročníkem)  

vedení školy 

 

další školní akce, aktivity garanti akcí 
 

historické, hudební, přírodovědné, badatelské, 
výtvarné akce ve škole – pozvání odborníků, externích 
společností 

 

 
 

vedení školy, učitelé souvisejících předmětů 

 

sportovně turistické aktivity, sportovní hry  

 

 

P.Chren, M.Křesťanová, J.Žáková, L.Křížová, J.Prais 

 

 

dopravní výchova 
 
 

 

M.Křesťanová 
 

garant projektu Zdravé zuby 

 

 

J.Baarová 

 
 

lyžařský výcvik  

 

 

P.Chren 

 
 

průběžné návštěvy knihovny (přednášky, interaktivní 
setkávání se žáky, čtenářské soutěže), muzea, 
divadelních představení v DBN i v ZD v Chebu, kina 
v Chebu 

 

 
 

TU, učitelé souvisejících předmětů 

 

činnosti pro podporu charitativních akcí 

 

 

všichni učitelé 
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6 Školní vzdělávací program Barevná škola  
 

Barevná škola - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (od 
1.9.2007 zápis ve školském rejstříku 79-01-C/001 Základní škola , č.j. 4678/2007-21) představuje školu jako 
moderní instituci, která poskytuje všeobecné vzdělání a hlavně vybavuje žáky klíčovými kompetencemi,  
nově i digitálními kompetencí. Barevná je v mnoha ohledech - barevně upravená, zábavná, veselá, 
usměvavá, pestrá, plná barevných nápadů i možných řešení, multikulturní, tolerantní, otevřená všem a pro 
všechny, otevřená vědění, barevnému vidění světa.  Tento rok opět probíhá výuka dle aktualizovaného ŠVP 
(viz Doplněk k ŠVP - změny provedené dle platné legislativy v RVP ZV v minulém roce, pokračuje 
postupné zavádění nového vzdělávacího oboru Informatika)  

 

Úkoly ve školním roce 2022/2023: 
 kontrolovat a upravovat vzdělávací program podle potřeb školy a vyučujících v souladu s RVP ZV, 
 rozvíjet sebehodnocení žáků a učitelů, více využívat prvky formativního hodnocení, 
 sledovat a vyhodnocovat návaznost i vliv jazykové přípravy žáků – cizinců na výuku těchto žáků 

dle ŠVP v ostatních předmětech, 
 průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi 

pedagogickými pracovníky pracovat na jeho úpravách,  
 respektovat standardy základního vzdělávání, zejména pro obory Čj, M a Aj při naplňování 

vzdělávacích cílů,  
 průběžně hodnotit funkčnost ŠVP v předmětových komisích ve spolupráci s týmem pro testování  

a ŠPP, následně upravit ŠVP,  
 rozvíjet talent a osobnostní předpoklady žáků, připravovat je na účast ve vědomostních  

a sportovních soutěžích a olympiádách, umožnit jim rozvíjet své schopnosti i mimo vyučování,  
 podporovat učitele při pořádání nově vzniklých soutěží,   
 pracovat na nové grafické úpravě ŠVP. 

Školní družina si vytváří vlastní ŠVP i tematické plány, které jsou kompatibilní s naším ŠVP. Směr je 
opravdu barevný - naplňuje prvky environmentální výchovy, uplatňuje ekologickou výchovu, vytváří u dětí 
pozitivní vztahy k přírodě i lidem, realizuje osobnostní a sociální výchovu s prvky multikultury, toleranci k 
odlišnostem. Především tedy pomáhá naplňovat a rozvíjet průřezová témata a podílí se na některých školních 
projektech. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aktivity BOZP + PO 
 
 

vedení školy 
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6.1 Projektové vyučování 
 

Garant zpracovává podněty, nápady ostatních vyučujících, vyhledává další info, pro jednotlivé ročníky 
připravuje materiály k danému tématu, zpracovává je pro projektové vyučování. Organizuje spolu se 
zástupkyní ředitelky projektovou výuku dle rozvrhu tříd a vyučujících. 
Podklady předává třídnímu učiteli, popřípadě jinému pedagogovi, nejméně tři dny před realizací projektové 
výuky. Zajistí fotodokumentaci a spolu se zprávou z průběhu projektu odevzdává po realizaci zástupkyni 
ředitelky školy.  

 

datum Projekt označení ročník garanti akcí 
 

30. 9. (Pá)   2022 
 

Evropský den jazyků (26.9.) 
 

EGS P1 
 

všechny 
ročníky 

 

 

K.Sutton 

 

10. – 14.10. 
 

Týden duševního zdraví (10.10.) 
 

OSV P1 
 

všechny 
ročníky 

 

 

L.Stehlíková 

 

20.10. (Čt) 

 

 

Den vzniku samostatného státu  

 

 

VDO P4 

 

 

5.. ročník 
 

P.Pašková 
 

  1.11. (Út) 

 

 

I děti mají svá práva a povinnosti 

 
 

 
 

VDO P3 
 

1.-3.  ročník 
 

H.Boušová, P.Krbcová 
 

16.11. (St) 
 

Mezinárodní den tolerance  (16.11.) 
 
 

MKV P1 
 
 

všechny 
ročníky 

 

 
 

M.Pařízková, K.Zeisková 

 

prosinec 

 

 

Světová pohádka pro děti a mládež 

 

 

EGS P2 
 

4.-5. ročník 
 

A.Veli Tahiri, A.Šollarová 
 

10.3. (Pá)  

 

 

Vlajka pro Tibet (10.3.) 

 

 
 

EGS P3 
 

5.-9. ročník 
 

M.Křesťanová, Z.Čeháková 
 

16.3. (Čt) 

 

 

Patrick´s Day  (17.3.) 

 
 

 

MKV P4 
 

7. ročník 
 

K.Tomek, T.Beracková 
 
 

22.3. (St) 
 
 

Světový den vody (22.3.) 
 
 

EMV P1 
 
 

všechny 
ročníky 

 

  
 

L.Křížová, J.Jelínek 

 

19.4.  (St) 

 

 

Po stopách UNESCA 

 

 

EGS P5 

 

 

5.-9. ročník 
 

P.Chren, P.Pašková 
 
 

duben - květen 
 

Mezinárodní den svobody tisku 
školní časopis   (20.4.)    

 

 
 

MEV P1 
 
 

všechny 
ročníky 

 
 

M.Kocourková + žákovský 
parlament 

 

květen 

 

 

Zdravé lidské tělo 

 

 

EMV P2 
 

8. ročník 
 

M.Škoda 
 

květen 

 

 

Pomoc Africe 

 

 

MKV P3 
 

2. ročník 
 

Š.Přenosilová, M.Minářová 
 

celoročně 
 

sběr – třídění odpadu  
 

VDO P2 
 

všechny 
ročníky 

 

 

J.Jelínek 

 

celoročně 

 

 

žákovský parlament 

 

 

VDO P1 
 

4.-9. ročník 
 

M.Křesťanová, Z.Čeháková 
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7 Materiálně - technické zabezpečení školy 
 

 Úzce spolupracovat s Městem Františkovy Lázně při sestavování rozpočtu a při předkládání 
investičních požadavků.  

 Dokončit nákup digitálních technologií a pomůcek z finančních prostředků MŠMT (Národní plán 
obnovy z fondu Evropské unie). 

 Úprava školního pozemku. 
 Připravit podklady pro získání prostředků pro modernizaci dílen a školní kuchyňky, další jazykové 

učebny, případně začít plán realizovat. 
 Nastavit a dodržovat energetická opatření (spolupráce s Fons, výměna zářivek, dokončení vedení 

teplovodu do školní jídelny i služebních bytů). 
 Získat finanční prostředky pro nákup nových tabulí, interaktivních dataprojektorů. 
 Pokračovat ve výměně (modernizaci) učitelských notebooků. 
 Vybavovat novým nábytkem třídy, kabinety školy. 
 Připravit plán revitalizace školního hřiště. 
 Posílit vnější kamerový systém.  
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Příloha č. 1 
Zápis z výchovné komise k řešení: 

(vyberte možnosti) 

 neomluvené nepřítomnosti žáka 
 nevhodného chování  
 nevhodného chování  
 užívání návykové látky 
 užívání alkoholu 
 kouření  
 jiné    _________________________ 

osobní údaje 

Jméno a příjmení žáka/žákyně  
Datum narození  
Bydliště  
Třída  

 

S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí a zavazují se řídit závěry tohoto jednání.   
 

účastníci jednání podpis 

zákonní zástupci žáka/žákyně 
 

  

  

třídní učitel/ka 
   

členové výchovné komise 
 
  

  

  
  
  

vedení školy  
  

   
  
  

Předmět jednání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výchovné opatření 
 
 
 
 
 

 

Zapsal/a:    _______________________________                                                                              ___________________________________ 
           ředitelka školy (razítko školy) 
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Ve Františkových Lázních dne     _____________________ 

Příloha č. 2 
 
Předběžné plánované akce výchovného poradce  
(může dojít k drobným úpravám dle aktuální situace): 

datum Akce čas ročník poznámka 
 

7. 9. (St)  2022 
 

TS se ZZ žáků 9. ročníků  
 

9. třídy 

 

 
 

6.10. (Čt) 2022 
 

Burza škol – ISŠ Cheb  
 

9. třídy 

 

Odpolední vyučování 
 

13.10. (Čt) 2022 
 

Burza škol – ISŠTE Sokolov 

 
 9. třídy Odpolední vyučování 

 

10.10. (Po) 2022  

 

Úřad práce Cheb – profiorientace 

 
 

10:30 
 

IX.A  
 

11.10. (Út) 2022 
 

Úřad práce Cheb – profiorientace 
 
 

8:30 
 
 

IX.B 

 

 
 

12.10. (St) 2022 

 

 

Úřad práce Cheb – profiorientace 

 

10:30 
 

IX.C  
 

Říjen 2022 

 

 

SPŠ Ostrov –  Technika je zábava 

 9. třídy Termín bude upřesněn 
 

10.11. (Čt) 2022 

 

 

Schůzka zástupců SŠ s rodiči 
vycházejících žáků a žáky 

 

 
 

9. třídy  

 
 

24.11. (Čt) 2022 
 
 

Setkání s bývalými absolventy – 
Posviťme si na budoucnost 

 
 
 

9. třídy 

 

 

 

15.12. (Čt) 2022 

 

 

testování COMDI 

 
 

 

9. třídy  
 
 

5.1. – 20.1.2023 
 

individuální pohovory VP – TU – ZZ 
– žák 

 9. třídy  

           

Průběžně:  
setkávání s rodiči – projednání Doporučení ŠPZ, individuální schůzky za přítomnosti                                                 
spec.ped. – vyhodnocování podpory 

 

Termíny: 

 do 30.11.2022 – odevzdání přihlášek s talentovou zkouškou 
 do 1.3.2023 – odevzdávání přihlášek na SŠ 
 Přijímací zkoušky: 13.4. – 14.4. 2023 

 

Ve Františkových Lázních dne 6.9.2022 

Zpracovala: Jaroslava Matějíčková, výchovná poradkyně 
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Příloha č. 3 
 

Plán EVVO 

Úkoly na celý školní rok 2022/ 2023 
 
 

 Pravidelná setkání EVVO týmu 1 x měsíčně, podle potřeby častěji. 

 Na 1. a 2. stupni probíhá výuka průřezového tématu EVVO podle ŠVP. 

 Sbíráme použité baterie. Odvoz až po 31.1.2023. 

 Třídíme odpad – plasty a papír.  

 Zvyšujeme svoje znalosti a dovednosti ve třídění – exkurze do CEVOH Černošín, školení Tonda 

obal na cestách. 

 Třídy, rodiče i veřejnost spoluvytváří Klimatickou zahradu podle projektové dokumentace.  

 Klimatickou zahradu pravidelně využíváme k výuce venku, k projektovým dnům, k EVVO školením 

pracovníků školy i veřejnosti. 

 Shromažďování meteoda  z meteostanice na pozemku Klimatické zahrady. 

 Plnění kompostéru na Zahradě. 

 Jsme zapojeni do sítě MRKEV. 

 Spolupracujeme se středisky SEV v Karlovarském kraji. 

 Využíváme nabídek školních výukových programů z oblasti EVVO, Přírodní a klimatické zahrady, 

Změny klimatu, šetření energiemi pro žáky 1. a 2. stupně. Tyto programy budou aktuálně 

zařazovány do měsíčních Harmonogramů aktivit.  

 Členové EVVO týmu využijí alespoň jeden program z nabídky DVPP v oblasti EVVO s tématy 

třídění odpadu, klimatická zahrada, klimatická změna. 

 
 

 
 

 
 
Kalendářní plán akcí EVVO na rok 2022/2023 
 
 
 
Měsíc Aktivita 
Září  schůzky EVVO týmu a vedení k výzvě Klimatická zahrada 

 schůzky EVVO týmu a vedení k výzvě Klimatická zahrada 
s projektovou kanceláří 

 seznámení pedagogů a pracovníků školy s plánovaným projektem 
Klimatická zahrada 

 zadání tématu Přírodní / klimatická zahrada do hodin Výtvarné 
výchovy 

 výstava nejzajímavějších děl v prostorách školy 
 zahájení sběrových akcí 
 program Tonda obal na cestách pro třídy 1. stupně 
 exkurze 4. a 5. tříd na CEVOH Černošín 
 sběr a recyklace 
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Říjen  výstava nejzajímavějších děl v prostorách školy  
 schůzka EVVO týmu, vedení školy, zástupců Města Františkovy 

Lázně a projektové kanceláře k projektu Klimatická zahrada 
 seznámení školní veřejnosti s projektem Klimatická zahrada – 

přednáška/ web školy 
 spoluvýroba a založení kompostéru na Zahradě 
 program Tonda obal na cestách pro třídy 2. stupně 
 exkurze 4. a 5. tříd na CEVOH Černošín 
 účast EVVO koordinátora na webináři „Obaly“ 
 školní parlament – téma „Jak ve třídách a chodbách šetřit elektrickou 

energii" 
 účast vybraných tříd v projektu „72 hodin“ 
 sběr a recyklace 

Listopad  jednoduché zemní práce na Zahradě – úklid větví k biouhlu, hrabání 
listí, plnění kompostéru 

 osazení meteobudky na pozemku Zahrady 
 sběr a recyklace 

Prosinec  sběr a recyklace 
 školení EVVO týmu k vybraným tématům 

Leden  školní parlament – hodnocení opatření „šetříme elektrickou energií“ 
 přednáška s tématem Klimatická změna pro žáky 
 sběr a recyklace 
 hrajeme hru Ekopolis 

Únor  zorganizování odvozu baterií v rámci projektu Recyklohraní  
 přednáška o kompostování pro veřejnost 
 sběr a recyklace 
 příprava plánu prací na Zahradě v třídních kolektivech 

Březen  zahájení exkurzí do ekocenter 
 Den vody – návštěva ČOV a ÚV 
 práce na Zahradě podle plánu – výroba a umístění vyvýšených 

záhonů -  podle počasí 
 sběr a recyklace 

Duben  jarní účast v projektu Ukliďme Česko 
 Den Země – třídní projekty 
 práce na Zahradě podle plánu – výsadba stromů - podle počasí 
 výuka na Zahradě – podle počasí 
 exkurze do ekocenter 
 sběr a recyklace 

Květen  práce na Zahradě podle plánu – výsadba rostlin do záhonů   
 výuka na Zahradě  
 exkurze do ekocenter 
 sběr a recyklace 

 
Červen  pálení dřevního odpadu na biouhel na Zahradě – komunitní akce 

(Teorie a praxe biouhlu)  
 práce na Zahradě podle plánu – údržba záhonů, pletí 
 výuka na Zahradě 
 příprava prázdninového provozu Zahrady – rozdělení služeb na 

zalévání 
 příprava zářijové komunitní akce – „Co nám dala naše Zahrada“ 
 exkurze do ekocenter 
 ukončení sběrových akcí 
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Příloha č. 4 
Plán preventivních akcí  
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Příloha č. 5 
Standardy učitele Základní školy Františkovy Lázně, Česká 39/1 

Standard učitele je postaven jako kompetenční model založený na profesních kompetencích učitele. 
Profesními kompetencemi se rozumí soubor znalostí, dovedností, schopností a postojů, které může učitel 
opakovaně prokázat, jsou hodnotitelné, dají se získat a rozvíjet dalším sebevzděláváním a praxí. 
 

Pedagogičtí pracovníci Základní školy Františkovy Lázně, Česká 39/1 budou periodicky hodnoceni v níže 
uvedených oblastech:  

 

 Výchovně vzdělávací  
 Školní legislativa a dokumentace 
 Učitel a jeho okolí (komunikace s žáky, s rodiči, s kolegy, s partnery ve vzdělávání) 
 Profesní růst učitele 
 Aktivní zapojení do života školy 

 

Obsahem těchto oblastí jsou očekávané postoje a činnosti pedagogických pracovníků, aby byla postupně 
naplňována koncepce rozvoje školy a plněny hlavní cíle činnosti školy dle ŠVP Barevná škola. Součástí 
hodnocení je i sebehodnocení učitele. 
  
 
Profil pedagogického pracovníka Základní školy Františkovy Lázně, Česká 39/1 
 
Výchovně vzdělávací proces 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Učitel naší školy: 
 

vychází ve své práci ze vzdělávacího programu školy Barevná škola a podílí se na jeho aktualizaci, 
 
 

se na každou hodinu připravuje v souladu s tematickým plánem daného předmětu, 
 
 

ve vyučování účelně využívá didaktickou techniku a vhodné dostupné pomůcky ke splnění cíle vyučovací 
hodiny, 
 
 

ve vyučovacích hodinách používá širokou škálu forem a metod výuky, metody činnostního učení (řízený 
rozhovor, diskuse, skupinová práce, projektová výuka …),   
 

ve vyučování diferencuje a individualizuje výuku dle schopností a dovedností žáků,  
 
 

zjišťuje vlastnosti, schopnosti, vědomosti a vzdělávací potřeby žáků, celé třídy - výsledky těchto zjištění 
využívá při plánování a přípravě vyučování s cílem zkvalitnit svoji práci a zvýšit tak efektivitu učení, 
 
 

v souladu se školním řádem stanovuje kritéria, pravidla a způsoby hodnocení žáků, průběžně podle nich 
žáky hodnotí, vede žáky k sebehodnocení i k hodnocení ostatních 
 
 

pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s metodickými pokyny a vnitřními 
předpisy školy, ve spolupráci s ŠPP 
 
 

má srozumitelně vymezené hranice a stanovená pravidla pro jednání a chování žáků, vede žáky k jejich 
dodržování, řeší vzniklé problémové situace, ovlivňuje celkové klima třídy s cílem vytvořit optimální 
podmínky pro učení žáků a jejich stálé zlepšování. 
 



Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1 
IČO 47721006     datová schránka: fw7huq      

 

Plán práce 20022/2023                                                                                                                                                                          strana 27 z počtu 29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1 
IČO 47721006     datová schránka: fw7huq      

 

Plán práce 20022/2023                                                                                                                                                                          strana 28 z počtu 29 

 

Školní legislativa a dokumentace 

 

 
Učitel naší školy: 
 
 
zná školní vzdělávací program, školní řád a vnitřní předpisy školy, řídí se jimi při své práci, 
  
  
vede věcně správně povinnou pedagogickou dokumentaci a odevzdává ji v požadovaných  
termínech. 
 
 
 
 

 
 
Komunikace 

 

 

Učitel naší školy: 

 

 
v komunikaci se žáky umí naslouchat, umí pomoci a při řešení problému je připraven s nimi spolupracovat; 
vytváří svým jednáním se žáky prostředí, v němž nikdo není ohrožován, ponižován či vystavován stresu 
(bezpečné prostředí), 
 
 
v komunikaci s kolegy je vstřícný a podporuje tvůrčí pracovní atmosféru, dodržuje pravidla profesní etiky; 
nevyhýbá se řešení nepříjemných problémů a nepřenáší rozhodnutí v těchto věcech na kolegy; spolupracuje 
se školním poradenským pracovištěm na úpravě vzdělávacích podmínek konkrétního žáka, 
 
 
v komunikaci se zákonnými zástupci žáků jedná korektně, vstřícně na základě vzájemné úcty, respektu a 
sdílené odpovědnosti za rozvoj žáků; umí pracovat s důvěrnými informacemi (etické jednání); včas a 
prokazatelně informuje zákonné zástupce žáků o všech závažných okolnostech výchovně vzdělávacího 
procesu žáka; včas a prokazatelně sděluje zákonným zástupcům žáků důležité organizační informace. 
Přenáší podněty rodičů vedení školy k jejich řešení. Seznamuje rodiče s možnostmi participace na životě 
školy a třídy, motivuje a podporuje je v této aktivitě, 
 
 
v komunikaci s partnery ve vzdělávání jedná se znalostí věci, profesionálně; podílí se na realizaci aktivit 
v oblasti spolupráce své školy s ostatními školami, vnímá přínos mezinárodních aktivit pro rozvoj žáků a 
podílí se na mezinárodních aktivitách školy pod vedením koordinátorů těchto aktivit. V případě potřeby 
spolupracuje se školským poradenským zařízením (PPP, SPC,…). 
 

 
 
 
Profesní růst učitele 

   

     Učitel naší školy: 
 

 

pracuje na svém sebevzdělávání v oblasti odborné, v oblasti pedagogických dovedností i v oblasti metodiky 
a didaktiky, 
 
 

získané vědomosti a dovednosti využívá ve své pedagogické praxi, 
 
 

v souladu s potřebami školy a svým profesním růstem využívá nabídek DVPP. 
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Aktivní zapojení do života školy 

 

 
Učitel naší školy: 
 
 
 svou prací a svým jednáním přispívá k dobrému jménu školy, 
 
 
podílí se na organizaci akcí spojených s reprezentací školy a prezentací práce školy (soutěže a olympiády, 
školní časopis, školní parlament, absolventský večer, den předškoláka, den páťáka, příspěvky do místního 
zpravodaje a na web školy či do dalších médií, vedení kroužků apod.), 
  
 
dle pověření vedením školy pracuje jako vedoucí předmětové komise, odpovídá za vedení kabinetu, sbírky, 
učebny apod. Plní úkoly vyplývající z tohoto pověření. 
 

 
 
 
Ve Františkových Lázních dne 1. 9. 2022 
                     Mgr. Alena Komárková  
 
 
  
 

 

  

 

Pedagogická rada projednala dne 27. 9. 2022                                                           Zpracovala: Mgr. Alena Komárková  

 

 

Školská rada projednala dne 5. 10. 2022 

Podpisy: 

JUDr. Josef Heyduk       Ing. Blanka Peltrámová 

 

Michaela Röslerová - Chlebcová      Mgr. Josef Prais 

 

Hana Brisudová        Ing. Jaromír Jelínek  

 

 

  


