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Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres Znojmo 

Školní 83,  671 28  Jaroslavice, IČO: 70993866,  tel.: 515 275 145, 739 651 230 

zsjaroslavice@zsjaroslavice.cz, www.zsjaroslavice.cz 

 

                                     Plán práce školy pro školní rok 2017/2018 

Č. j.: 122/2017 

Vypracoval dne: 25. 8 2017 

Schválil: Mgr. Romana Kubíková, ředitelka školy  

Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2017 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2017 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu.  
 

   

 

 

1.  Výchova a vzdělávání 
Základní škola vyučuje podle školního vzdělávacího plánu s názvem: Školní vzdělávací plán pro základní 

vzdělávání Jaroslavice, č. j. 82/2016, od 1. 9. 2016.   

V mateřské škole se vzdělává podle Školního vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání s názvem 

„Krok za krokem celým rokem“.  Školní vzdělávací program má vypracována i školní družina.                                                                             

 

2. Oblast  personální 

Úkolem pedagogických pracovníků je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, které jej budou 

respektovat jako jednotlivce, osobnost a bude mu přizpůsobovat výchovně vzdělávací proces tak, aby v 

optimální míře byly jeho nejlepší vlastnosti rozvíjeny a je jedno jestli se jedná o žáky talentované či 

zaostávající. 

Rozvíjet DVPP pedagogických pracovníků, rozšiřování a prohlubování jejich znalostí. Umožnit jejich 

kariérní růst dalším studiem. 

 

3. Rodičovská veřejnost 
Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče. Stanovit pravidelné konzultační hodiny všech 

pedagogických pracovníků. 

Umožnit rodičům spolupráci při činnostech školy, akcích školy, přímou účast na vzdělávání. 

Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány  

sociální péče. 

Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím webových stánek,  

třídních schůzek, konzultačních hodin a konzultacemi s vyučujícími, výchovným poradcem.  

 

4. Oblast řízení 

Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu členy 

organizační struktury (týmy): 
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Tým vedení školy: 

 

Ředitelka školy 

 

Mgr. Romana Kubíková 

Zástupce ředitelky školy 

 

Mgr. Olga Pospíchalová 

Vedoucí učitelka MŠ 

 

Kateřina Hadžegová 

Vychovatelka ŠD 

 

Alena Mariánusová 

Vedoucí ŠJ Dana Totíková 

 

Ekonomka školy Jaroslava Slouková 

 

Správce školy / školník 

 

Luděk Juhaňák 

 

Organizační struktura: 

 

Výchova a 

vzdělávání: 

Všichni PP: 

Učitelé ZŠ 

Učitelky MŠ 

Vychovatelka ŠD 

 

 

Poradenské služby: Poradenské pracoviště: 

Výchovný poradce  

Metodik prevence 

Studující VP 

 

 

Mgr. Jana Fantová 

Mgr. Petra Matůšová 

Mgr. Olga Pospíchalová 

Prevence SPJ: Tým prevence: 

Výchovný poradce  

Metodik prevence 

Studující VP 

ŘŠ 

 

 

Mgr. Jana Fantová 

Mgr. Petra Matůšová 

Mgr. Olga Pospíchalová 

Mgr. Romana Kubíková 

Tvorba a inovace 

ŠVP: 

Tým ŠVP:  

Koordinátor pro 1. stupeň 

Koordinátor pro 2. stupeň 

Koordinátor pro MŠ 

Koordinátor pro ŠD 

 

Mgr. Jana Fantová 

Mgr. Lenka Medunová 

Kateřina Hadžegová 

Alena Mariánusová 

Environmentální 

výchova: 

Tým EVVO: 

Koordinátor EVVO 

 

 

Mgr. Lenka Medunová 

ICT: Tým ICT: 

Správce počítačové sítě a  

učitel informatiky 

 

Mgr. Lenka Medunová 
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 5. Nejdůležitější úkoly ve školním roce 2017/2018 

Realizovat ve výuce vlastní ŠVP, ověřovat jeho plnění v praxi.                                                           

Úprava klasifikačního řádu školy, ověřit jeho účinnost a dodržování.                                       

Spolupracovat se Školskou radou.                                                                                                              

Rozvíjet zájmovou činnost žáků formou kroužků.                                                                                

Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků všech žáků, zejména návyků na 

samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě.                                                                                                                                                 

DVPP zaměřit na oblast společného vzdělávání (inkluze), specializační vzdělávání pro výchovné 

poradce.                                                                                                                                                

Zaměřit se na spolupráci v předmětových komisích na škole.                                                             

Pokračovat v dobré propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi 

rodičovskou veřejností, tvorbě webových stránek.                                                                                    

Zaměřit se na výchovu k volbě povolání, environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu 

stylu a preventivní program.                                                                                                              

Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence.                          

Zaměřit se na prevenci úrazovosti žáků.                                                                                                       

K žákům přistupovat diferencovaně (prohloubit péči o talentované žáky, připravovat je na školní soutěže 

a olympiády).                                                                                                                                         

Usilovat o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků, k tomu využívat efektivní formy 

práce a vyučovací metody, alternativní vzdělávací systémy a způsoby práce.                                            

V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat přírodu v okolí školy, zařazovat pobyt venku, 

relaxační aktivity.                                                                                                                                 

Pokračovat v rozsáhlé mimoškolní a zájmové činnosti, která nabízí pestrou nabídku aktivity.               

Podpořit činnost školního parlamentu.                                                                                                                                                        

Systematicky budovat školní poradenské pracoviště, ve kterém budou působit výchovný poradce a školní 

metodik prevence, usilovat o zajištění odborných služeb dalšími pracovníky. 

 

6.  Plán schůzí, porad a třídních schůzek 

Metodická sdružení, předmětové komise: říjen, leden, duben, červen 

Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy: 

Porady učitelů: úterý v 7:15 nebo 14 hodin (schůzovní den je úterý)  

Porady vedení: každý poslední den v měsíci, 14 hodin 

Provozní doba školy je denně od 6:00 do 17:00 hodin. 

 

Pedagogické rady (termíny):    

2017 – 7.11. 

2018 – 23. 1., 10. 4., 19. 6. 
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Třídní schůzky (termíny) 

2017 – 7.11. 

2018 – 9. 1., 10. 4.  

Konzultace s rodiči:  

Jsou vypsány konzultační hodiny jednotlivých pedagogických pracovníků. Případně individuálně dle 

aktuálních potřeb žáků. 

Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek nebo 

deníčků. 

Volno ředitelky školy: 

V případě provozních či organizačních důvodů. 

Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno) na 

přípravný týden, závěr školního roku, rovněž na dobu schůzí a porad.   

Časový plán vyučovacích hodin: 

1. hod. 8.00 - 8.45  

2. 8.55 - 9.40  

3. 10.00 - 10.45  

4. 10.55 - 11.40  

5. 11.50 - 12.35 

6. 12.40 - 13.25 

7. 13.30 – 14.15 

8. 14.20 - 15.05 

9.         15.10 – 15.55 

            

7. Organizace školního roku 

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních 

školách, základních uměleckých školách a konzervatořích 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 2017.  
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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 podle sídla školy stanoveny takto 

5.2. - 11. 2. 2018 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, 

Domažlice, Tachov, Louny, Karviná  

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.  

Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., 

o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění 

pozdějších předpisů.  

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. 

8. Učitelé a jejich školní funkce 

Kabinet Správce 

Čj Pospíchalová 

Př Medunová 

Z Kubíková 

Inf Medunová 

Ch, M Brákorová 

F Matůšová 

D Pospíchalová 

Hv Zábranová 

Tv Bystřická 

Aj Zábranová 

Nj Bystřická 

Vv Zábranová 

Pč – cvičná kuchyňka Zábranová 

Kabinet 1. stupně Hájková 

 

Sborovna 1. stupně 

 

Fantová 

 

Sborovna 2. stupně 

 

Zábranová 

 

Školní knihovna 

 

Jelečková 

 

Sklad učebnic 

 

Pospíchalová 

 

Školní družina 

 

Mariánusová 

 

Výchovné poradenství Fantová 
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Školní metodik prevence Matůšová 

Metodik ICT Medunová 

Koordinátor environmentální výchovy Medunová 

Zdravotník Brákorová 

Školní parlament Fantová, Matůšová 

Školní matrika Pospíchalová 

Koordinátor ŠVP Fantová, Medunová 

Inventarizace Brákorová 

Lékárničky Brákorová 

 

Ovoce do škol Fantová 

Mléko pro žáky Hájková 

Divadlo – 1. stupeň Otte 

Divadlo – 2. stupeň Matůšová 

Divadlo – MŠ - předškoláci Rožnovská 

Plavání Matoušková 

Výzdoba školy Fantová, Matoušková, Zábranová, Brákorová 

 

9. DVPP 

Ředitelka školy a zástupce ředitele školy se zaměří na oblast řízení školy. Novinky v oblasti legislativy, 

BOZP. Zástupkyně se proškolí v oblasti novinek systému Bakaláři.  

Výchovný poradce a vyučující, kteří přichází do kontaktu s integrovanými žáky, se zaměří na vzdělávání 

v této oblasti. V souvislosti s inkluzí a podpůrnými opatřeními je to vysoce aktuální téma. Většina PP 

prošla školením využití tabletů ve vyučovacích hodinách, které proběhlo na naší škole. A na to následují 

další proškolování a prohlubování znalostí s využitím ICT ve výuce s ohledem na daný konkrétní 

vyučovací předmět. 

10. Propagace práce školy 

Příspěvky na webové stránky školy, do místních zpravodajů a do znojemského tisku. 

Přístup na webové stránky má metodik ICT. Příspěvky zasílají třídní učitelé nebo organizátoři akcí v ZŠ a 

MŠ. Všechny ostatní příspěvky na webových stránkách jsou zveřejňovány po domluvě s vedením školy. 

Propagaci a informace v tiskovinách zajišťuje vedení školy po domluvě s jednotlivými pedagogy a 
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pracovníky školy. 

11. Výuka cizích jazyků 

Ročník Anglický 

jazyk 

Německý 

jazyk 

Vyučující Počet 

žáků 

3. ANO - E. Hájková 10 

4. ANO - J. Zábranová 11 

5. ANO - S. Otte 12 

6. ANO - Pospíchalová 16 

7. ANO ANO Zábranová/Bystřická 7 

8. ANO ANO Zábranová/Bystřická 14 

9. ANO ANO Zábranová/Bystřická 15 

12. Předmětové komise, metodická sdružení 

S platností od 28. 8. školního roku 2017/2018 jsou níže uvedení pedagogičtí pracovníci pověřeni  

vedením uvedených metodických komisí. Zpracují roční plán činnosti na jednotlivé měsíce školního 

roku, organizují příslušné vyučující do svých komisí, pravidelně se čtvrtletně scházejí, pořizují zápis a 

evidenci ze schůzek, plní úkoly stanovené ročním plánem práce.  

1.  Metodické sdružení prvního stupně 

Vedoucí komise: Mgr. Jarmila Jelečková 

      Členové: Mgr. Jana Fantová, Mgr. Eva Hájková, Mgr. Soňa Otte 

                Mgr. Nikola Matoušková 

 

2. Humanitní předmětová komise: 

Vedoucí komise: Mgr. Olga Pospíchalová 

Členové: Mgr. Petra Matůšová, Mgr. Lenka Medunová, Mgr. Jana Zábranová 

                Mgr. Anežka Bystřická  

Oblast působení komise: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, dějepis 

 

3. Přírodovědná předmětová komise: 

Vedoucí komise: Ing. Gabriela Brákorová 

Členové: Mgr. Romana Kubíková, Mgr. Lenka Medunová, Mgr. Petra Matůšová,  

               Mgr. Nikola Matoušková 

Oblast působení komise: matematika, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, informatika 

4. Předmětová komise – výchovy na 2. stupni: 
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Vedoucí komise: Mgr. Jana Zábranová 

Členové: Mgr. Petra Matůšová, Mgr. Anežka Bystřická, Mgr. Lenka Medunová 

                Mgr. Jana Fantová, Mgr. Nikola Matoušková 

Oblast působení komise: výtvarná výchova, praktické činnosti, hudební výchova,  

                                         tělesná výchova, občanská výchova, výchova ke zdraví 

 13. Mateřská škola 
V mateřské škole, která sídlí v jiné budově, jsou 2 oddělení. Broučci a Hvězdičky. 

Stav k 1. 9. 2017 je 40 dětí. Obě oddělení jsou věkově smíšené.  

Pracují zde 3 učitelky a jeden provozní zaměstnanec.  

Provoz MŠ je 6:30 – 15:30. 

 

14. Školní družina 
Máme jedno oddělení, kapacita 25 žáků.  

Vychovatelka: Alena Mariánusová 

Umístění: v přízemí školy v blízkosti šaten 

Provoz: 6:30- 8:00, 11:30-15:30 

Ranní provoz: i pro dojíždějící žáky 

 

15. Školní jídelna 
Školní jídelna sídlí v jiné budově společně s mateřskou školou. Vaří se pro děti a žáky, zaměstnance 

školy, cizí strávníky a připravují se svačinky do MŠ. Pracují zde 2 kuchařky a vedoucí školní jídelny. 

 

16. Státní svátky 

 

Datum Státní svátek 

1.1. Den obnovy samostatného českého státu 

1.1. Nový rok 

14.4. Velký pátek 

17.4.  Velikonoční pondělí 

1.5. Svátek práce 

8.5. Den vítězství 

5.7.  Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

6.7. Den upálení mistra Jana Husa  

28.9.  Den české státnosti 

28.10.  Den vzniku samostatného československého státu 

17.11.  Den boje za svobodu a demokracii  

24.12.  Štědrý den 

25.12.  1. svátek vánoční  

26.12.  2. svátek vánoční  

V Jaroslavicích 30. 8. 2017                                ---------------------------------------------------------------- 

                                                                                ředitelka školy, Mgr. Romana Kubíková 
 

 


