AKČNÍ PLÁN

Základní škola Bílina
Lidická 31/18
418 01 Bílina

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,
reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky

AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina

SRPEN 2015
Identifikace a název
aktivity (číslo, název,
příp. stručná
charakteristika)

Charakteristika aktivity v rámci plánu

Osoba/y
Osoba/y
zodpovědná/é
zodpovědná/é za
za kontrolu
plnění aktivity
plnění aktivity

Stanovení podmínek pro realizaci komunikačních
chvilek je důležitým prvkem pro jejich realizaci
ve všech předmětech a ročnících. Jedná se o
Aktivita 01.01.01 soubor pravidel – jak často , jakou formou budou
chvilky realizovány a jakým způsobem bude
Stanovení podmínek
probíhat jejich zápis a kontrola. Zařazení této
pro realizaci
aktivity na přípravný týden v srpnu, umožní
komunikačních
učitelům detailní seznámení a v rámci
chvilek
připravovaných plánů jednotlivých předmětů si
promyslet smysluplné vřazení a hlavně realizaci
již od září ve svých předmětech.

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdružení, /
všichni učitelé

Důležitou prvkem pro samotnou realizaci je
nejprve stanovení podmínek – kteří žáci,kterým
ročníkům, kdy, jaké knihy, jakým způsobem, jak
Aktivita 01.02.01
často, způsob dokumentace aktivity a její
Stanovení podmínek
hodnocení. Zařazení tohoto prvku v srpnu
pro realizaci čtení
umožní všem učitelům si promyslet, jakým
dětem
způsobem si aktivitu vřadí do tematických plánů,
třídním učitelům, jak namotivovat žáky. Tímto
bude možné realizovat opatření již od září.

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdružení, /
všichni učitelé

Indikátor
naplnění
aktivity

Poznámky/ komentáře

Vedení školy
vedoucí
metodických
sdružení

Písemně
zpracované
podmínky pro
realizaci,
učitelé jsou
seznámeni s
podmínkami

Zápis podmínek bude v sešitech
metodických a předmětových
sdružení

Vedení školy
vedoucí
metodických
sdružení

Písemně
zpracované
podmínky pro
realizaci,
učitelé jsou
seznámeni s
podmínkami

Zápis podmínek bude v sešitech
metodických a předmětových
sdružení
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Jedná se o úvodní setkání učitelek 1.třídy,
logopedické asistentky a vedení školy, aby se
stanovily podmínky za jakých bude kroužek
probíhat
– obsahová náplň, kdy, kolik minut,
Aktivita 01.03.01
minimální a maximální počet žáků, forma
Vedení školy,
Stanovení podmínek
přihlášky,
výstupy
kroužku.
Vzhledem
k
tomu,
že
učitelky
1.tříd,
pro realizaci kroužku
připravené informace – podmínky realizace –
Mgr. Jánošíková
Rozvoj řečových
dovedností v 1.třídě musí rodiče obdržet na úvodní schůzce 1.září a od
15.září kroužek zahájí svou činnost , je nutná
realizace této aktivity v průběhu srpnového
přípravného týdne.

Úvodní schůzka vedení školy a všech učitelů,
která se bude týkat zavedení CLIL metody do
výuky na 1.stupni a v některých předmětech
2.stupně. Cílem bude probrat a sepsat s pedagogy
Aktivita 02.01.01
– v jakých předmětech, jakou formou, v jakém
Stanovení podmínek
časovém rozsahu, jak se bude zapisovat do
pro zavedení CLIL
třídních knih používání CLIL, kde lze získat
metody
příklady realizace a dobré praxe. Setkání v srpnu
je nutné s ohledem na tvorbu tematických plánů a
dostatečné časové rezervy, aby učitelé mohli nad
možnostmi začlenění popřemýšlet.

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdružení, /
všichni učitelé

Vedení školy
vedoucí
metodických
sdružení

Písemně
zpracované
podmínky pro
realizaci,
učitelé, rodiče
a žáci jsou
seznámeni s
podmínkami

Vedení školy
vedoucí
metodických
sdružení

Písemně
zpracované
podmínky pro
realizaci,
učitelé jsou
seznámeni
s podmínkami
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AKČNÍ PLÁN
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Úvodní setkání vedení školy, vedoucí předmětové
komise jazyků a učitelů cizích jazyků, jejich
cílem je stanovení podmínek a jejich sepsání Vedení školy,
pro realizaci jazykových projektů v průběhu roku
Aktivita 02.03.01
učitelé cizích
– jedná se o konkretizaci – jak často, jakou
Stanovení podmínek
jazyků, vedoucí
formou, v jakém časovém rozsahu, jaká témata a
pro realizaci
předmětové
s jakými výstupy se jazykové projekty budou
jazykových projektů
komise jazyků
realizovat. Schůzka v srpnu je nutná s ohledem na
přípravu tematických plánů cizích jazyků a
začlenění jazykových projektů v nich.

Jedná se o úvodní aktivitu využívání jazykové
laboratoře, na němž se bude podílet vedení školy,
vedoucí předmětové komise jazyků a učitelé
Vedení školy,
Aktivita 02.04.01
cizích jazyků. Na ní se budou řešit volné hodiny
učitelé cizích
Stanovení podmínek
pro využívání laboratoře, formy využití, nové
jazyků, vedoucí
pro využívání
prvky jazykové laboratoře, formy zápisu do TK,
předmětové
jazykové laboratoře
hodnocení práce žáků v jazykové laboratoři.
komise jazyků
Začlenění aktivity v srpnu je nutné, aby se dala
laboratoř používat od prvních hodin v září.

Vedení školy,
Vedoucí
předmětové
komise

Písemně
zpracované
podmínky pro
realizaci,
učitelé cizích
jazyků jsou
seznámeni
s podmínkami

Vedení školy,
Vedoucí
předmětové
komise

Písemné
podmínky pro
využívání
jazykové
laboratoře –
přehled
volných hodin
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Úvodní a velmi důležitá aktivita, jejímž cílem je
na setkání vedení školy, učitelů praktických
činností a vedoucí předmětové komise a
Aktivita 03.01.01
metodického sdružení 1.stupně sepsat požadavky
Stanovení požadavků
jednotlivých vyučujících pro výuku PČ – jaký
pro zabezpečení
materiál v jakém rozsahu, jaké pomůcky budou
výuky praktických
potřebovat – zda jsou v dostatečném množství,
činností z hlediska
jaké výrobky budou s dětmi dělat, jak budou
materiálů a pomůcek
vypadat jejich portfolia. Vzhledem k zahájení
výuky od začátku září je nutné setkání v srpnu,
aby se daly všechny požadavky zajistit .

Vedení školy,
učitelé
praktických
činností,
vedoucí
metodických
sdružení

Vedoucí dílen

Úvodní a velmi důležitá aktivita jejímž cílem je
zjištění na kterých školách a v jakém rozsahu lze
pro žáky 2.stupně zrealizovat technické praxe.
Aktivita 03.02.01
Výstupem schůzky bude seznam škol na které je
Zjištění možností
možné se obrátit a které budou ochotny
realizace technických
spolupracovat. Začlenění v srpnu vychází z toho,
praxí
že si většina škol dělá v té době celoroční plán
aktivit a aby tedy byly střední školy i naše škola
tyto akce do plánu zařadit.

Vedení školy,
učitelé
praktických
činností, ,
kariérový
poradce

Seznam
možných
Vedení školy středních škol ,
které souhlasily
s realizací

Písemné
podklady
jednotlivých
učitelů PČ
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Úvodní aktivita, jejímž cílem je vytipování
středních škol, které by byly ochotné na naší
Aktivita 03.03.01
Oslovení středních škole realizovat projektový den v dílnách školy.
Důležité je připravit možná témata, formy
škol s možností
realizace a požadavky na střední školu. Začlenění
realizace
projektového dne v srpnu je nutné pro včasné zařazení projektového
dne do plánu základní i střední školy.

Aktivita 04.03.01
Příprava a nákup
knih pro realizaci
čtenářské dílny

Jedná se o počáteční respektive přípravnou aktivit
pro realizaci čtenářských dílen ve škole ve 2.B,
3.A, 7.A a 8.A v rámci projektu EU OPVK, který
se podařilo škole zrealizovat. Pro realizaci
aktivity je nutné zakoupit knihy v potřebném
množství pro žáky, aby s nimi mohli samostatně
nebo ve skupinách pracovat. Učitelky proto
navrhly knihy, které by chtěly s dětmi číst a podle
finančních možností a hlavně dostupnosti
v nakladatelství se knihy nakoupily.

Úvodní aktivita pro vzájemné hospitace učitelů
v níž se dohodnou podmínky – jak často, jakou
formou v jakém časovém období, jak budou
Aktivita 05.01.01
vypadat
zápisy, jak se budou kontrolovat zařazení
Stanovení podmínek
v srpnu je nutné pro přípravu záznamových archů
pro realizaci
vzájemných hospitací a plánů jednotlivých metodických sdružení a
předmětových komisí, aby je mohly od září
realizovat.

Vedení školy,
učitelé
praktických
činností, ,
kariérový
poradce

Zapojené
učitelky,
zástupkyně
ředitelky

Vedení školy,
vedoucí,
metodických
sdružení, /
všichni učitelé

Seznam
možných
Vedení školy středních škol ,
které souhlasily
s realizací

Vedení školy

Seznam
pořízené
literatury

Výzva 56

Písemně
zpracované
podmínky pro
Ředitelka školy
realizaci,
učitelé jsou
seznámeni
s podmínkami

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina

Aktivita 06.07.01
Vytvoření nabídky
doučování
v jednotlivých
předmětech a
ročnících

Úvodní a důležitá aktivita cíleného doučování,
která se musí vzhledem k rozjezdu od počátku
září uskutečnit v srpnu. Na základě přidělených
úvazků a rozvrhuů jednotlivých učitelů, si učitelé
hlavních předmětů – Čj,M, Aj,Nj, případně
přírodovědné předměty navrhnou den v týdnu a
hodinu, kdy budou v dané třídě realizovat
skupinové doučování.

Úvodní aktivita pro realizaci sportovních
přestávek na dětském hřišti. Z hlediska
Aktivita 07.01.01
bezpečnosti a dostatečného využití kapacity
Vypracování
dětského hřiště je nutné vypracovat
harmonogramu pro
harmonogram, která třída a ve kterých dnech bude
pohyb dětí na
hřiště využívat. Realizace aktivity je nutná
dětském hřišti
v srpnu, aby se mohly třídy střídat na dětském
hřišti již od prvních zářijových dnů.

Aktivita 07.04.01
Oslovení učitelů
s možností jejich
odpoledního
působení ve
sportovních
kroužcích

Přehled
nabízených
doučování,
zavedené TK
skupinového
doučování

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdružení, /
všichni učitelé

Vedení školy

Vedení školy

Vypracování
měsíčního
Vedení školy rozvrhu pohybu
tříd na dětském
hřišti

Jedna z nejdůležitějších aktivit na které stojí celá
realizace – oslovit a hlavně přesvědčit učitele, aby
v mimoškolní době realizovali s dětmi sportovní
Vedení školy,
aktivity. Po souhlasu učitelů se budou řešit jejich
výchovný
časové možnosti realizace a požadavky. Aktivita poradce, metodik
se musí zařadit do přípravného týdne, aby se
prevence
mohla vypracovat nabídka pro žáky a kroužky
mohly započít s realizací od 15.září.

Nabídka
sportovních
kroužků dětem
Vedení školy
s časovým
harmonograme
m a vyučujících
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Aktivita 11.03.01
Oslovení učitelů
s možností jejich
odpoledního
působení
v zájmových
kroužcích
Aktivita 12.02.02
Pravidelné
proškolování všech
zaměstnanců, jak
postupovat v případě
nebezpečných situací

Stejně jako v případě sportovních kroužků i další
zájmové kroužky závisí na ochotě a možnostech
Vedení školy,
pedagogů je vést. Na základě časového
výchovný
harmonogramu a umístění kroužků bude
poradce, metodik
vypracován návrh pro žáky , aby mohla započít
prevence
realizace od 15.září.

Důležitá aktivita pro bezpečný chod školy –
seznámení učitelů s možnými riziky a jak jim
čelit.

Vedení školy,
všichni učitelé,
bezpečnostní
technik

Vedení školy

Nabídka
zájmových
kroužků dětem
s časovým
harmonograme
m a vyučujícím

Vedení školy

Prezenční
listina
z bezpečnostního školení,
anotace školení
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ZÁŘÍ 2015
Identifikace a název
aktivity (číslo, název,
příp. stručná
charakteristika)

Charakteristika aktivity v rámci plánu

Aktivita navazuje na aktivitu 01.01.01. Po
stanovení podmínek realizace je nutné vytvoření
Aktivita 01.01.02
záznam.archu pro jednotlivé vyučující, pro
Vypracování
jednod.zápis o zrealizované chvilce v jejich
záznamového archu
předmětu – téma, časový rozsah, forma, počet
pro realizaci
zapojených ţáků. Učitelé budou mít moţnost se
komunikačních
k připraveným záznam.archům vyjádřit, aby byly
chvilek
co nejjednodušší a přitom efektivní.
Aktivita navazuje bezprostředně na aktivity
01.01.01 a 01.01.02. Po stanovení podmínek a
Aktivita 01.01.03
vytvoření archu je nutné, aby si vyučující v rámci
Vypracování plánu
plánu svého předmětu vytvořili plán moţných
komunikačních
komunikačních chvilek – ke kt. celku je lze
chvilek
přiřadit – jak vel.část v rámci probír.tématu
v 1.čtvrtletí zaberou .
Aktivita 01.01.04
Realizace
komunikačních
chvilek

Pravidelné zařazování komunikačních chvilek do
různých vyučovacích předmětů dle plánu
vyučujících se zápisem do záznamových archů.
Vyuţívá aktivity 01.01.02 a 01.01.03

Osoba/y
Osoba/y
zodpovědná/é
zodpovědná/é za
za kontrolu
plnění aktivity
plnění aktivity

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Vedení školy

Indikátor
naplnění
aktivity

Poznámky/ komentáře

Vytvořený
záznamový
arch,
záznamové
archy předány
všem
vyučujícím

Učitelé je budou shromaţdovat do
sloţky, která bude kdykoliv
k nahlédnutí pro kontrolu, na konci
roku se bude zakládat k opatření
rozvoj komunikačních dovedností
ţáků

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Vedení školy,
Vypracovaný
vedoucí
plán
Učitelé je budou mít u sebe, zároveň
metodických
komunikačních
je odešlou elektronicky ZŘ pro
sdruţení a
chvilek v rámci elektronickou evidenci v rámci plánů
předmětových
předmětů
komisí

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Vedení školy,
vedoucí
Zápisy v TK a Záznamové archy budou mít učitelé
metodických
v záznamových
u sebe, na konci pololetí si je
sdruţení a
arších
převezme vedení školy k archivaci
předmětových
komisí
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Aktivita 01.02.02
Vypracování plánů
pro realizaci Čtení
dětem

Aktivita bezprostředně navazuje na aktivitu
01.02.01 kdy bylo stanoveno v jakých třídách,
kteří ţáci , jaký typ literatury, v jaké formě. Nyní
se jedná o zařazení do celoročního a měsíčních
plánů školy .

Vedení školy,
vedoucí
metodického
sdruţení

Aktivita 01.02.03
Realizace Čtení
dětem

Aktivita navazuje na aktivity 01.02.01 a 01.02.02.
Jedná se o jejich praktické naplňování. Ţáci 7.9.ročníku budou dle vypracovaných plánů chodit
o stanovených hodinách Vv, Pč a ČJ předčítat
dětem 1.-4.tříd. Jedná se o posilování čtenářských
dovedností starších ţáků a poslech
s porozuměním nejmladších ţáků. Navíc touto
formou je moţné ukázat mladším dětem, jak je
důleţité čtení a ţe startší spoluţáci jej zvládají.

Učitelé, třídní
učitelé

Aktivita navazuje bezprostředně na aktivitu
01.03.01 – zde byly vypracovány podmínky
Mgr. Jánošíková,
realizace, nyní je na logopedické asistentce a
Aktivita 01.03.02
třídní učitelky
případně i na učitelkách 1.tříd, aby byla
Vypracování návrhu
1.tříd, vedení
pro realizaci kroužku vypracována obsahová náplň krouţku – témata,
školy
materiál, který se bude na krouţku pouţívat,
případné další pomůcky.

Aktivita 01.03.03
Oslovení žáků a
jejich rodičů

Aktivita navazuje na aktivity 01.03.01 a 01.03.02,
na jejímţ základě jsou vypracovány přihlašovací
Třídní učitelky
letáčky, které jsou předány dětem a jejich
1.tříd, Mgr.
rodičům na úvodní schůzce 1.září. V letáčku je
Jánošíková,
popsáno – co se bude na krouţku dít, jakým
vedení školy
způsobem bude probíhat, v jakém čase a ve které
učebně a k čemu dětem krouţek napomůţe.

Vedení školy

Vypracovaný
návrh realizace
a plán školy,
návrh je předán
vyučujícím

Vedení školy

Fotodokumenta
ce, zápisy do
TK

Vedení školy

Tematický plán

Vedení školy

Přehled
přihlášených
ţáků
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Aktivita 01.03.04
Realizace kroužku
Rozvoj řečových
dovedností

Aktivita je vyvrcholením a praktickou realizací
aktivity 01.03.02 – ţáci jsou v době po vyučování
nenásilnou a zábavnou formou vedeni k rozvoji
Mgr. Jánošíková
svých komunikačních dovedností – které jsou
zaměřeny na správnou výslovnost a rozvoj slovní
zásoby.

Navazuje na aktivitu 02.01.01, kdy na základě
Aktivita 02.01.02
stanovených podmínek, jakým způsobem, kde, jak
Vypracování
často se metoda CLIL bude realizovat, je
záznamového archu
vypracován návrh záznamu pouţití CLIL
pro realizaci CLIL v
v hodině.
hodinách

Vedení školy

Třídní kniha
zájmového
útvaru
s přehledem
docházky dětí

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Vedení školy

Vypracovaný
záznamový
Zaslán v elektronické formě učitelům
arch předaný
vyučujícím

Vedení školy,
vedoucí
metodického
sdruţení

Vypracovaný
plán vyuţití
CLIL pro dané
čtvrtletí

Vedení školy

Vyplněné
záznamové
archy,
fotodokumenta
ce, zápisy v TK

Aktivita 02.01.03
Vypracování plánu
zapojení CLIL v
hodinách

Navazuje na aktivitu 02.01.01. Předpokládá
úvahu kaţdého učitele nad svým plánem a
moţnou realizaci CLIL v nejbliţším čtvrtletí. Na
základě tohoto pak vypracuje plán pro zařazení
CLIL ve svých hodinách pro dané čtvrtletí.

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Aktivita 02.01.04
Realizace CLIL v
hodinách

Navazuje na aktivitu 02.01.03 a vyuţívá výstupu
aktivity 02.01.02. Jedná se o praktickou realizaci
výuky s vyuţitím metody CLIL na základě
vypracovaného plánu se zápisem do TK a
záznamového archu.

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Jedná se o důleţitou vstupní aktivitu na níţ se
zformulují poţadavky na osobu lektora –
kvalifikační předpoklady, počet hodin a ročníky
Aktivita 02.02.01
ve kterých můţe pracovat, forma práce –
Stanovení podmínek
projektové dny, pravidelná týdenní účast na
pro zajištění rodilého
hodinách , finanční rozvaha a moţnosti získání
mluvčího v hodinách
financí na tuto aktivitu. Jedná se o aktivitu, která
se bude v pololetí opakovat vzhledem k hlavnímu
zaměstnání lektora.

Vedení školy,
učitelé cizích
jazyků

TK bude archivovaná

Bude zasláno elektronicky ZŘ pro
uloţení a kontrolu

Seznam
písemných
podmínek pro
lektora,
Vedení školy s počtem hodin,
moţnosti
realizace a
finančním
zabezpečením
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Aktivita 02.02.02
Výběr a oslovení
lektorů

Aktivita navazuje na aktivitu 02.02.01. Na
základě vypracovaných podmínek jsou
kontaktování lektoři jazykových škol případně
středních škol, s písemným odesláním nabídky na
jejich e-mail a se záznamem jejich odezvy.
Aktivita se bude v pololetí opakovat vzhledem
k moţné obměně lektora.

Na základě dohody s lektorem o podmínkách
Aktivita 02.02.03 realizace konverzačních hodin – jednohodinovky,
celodenní bloky – budou vypracovány plány
Vypracování plánů
konverzačních hodin konverzačních témat, které vycházejí ze ŠVP a
potřeb ţáků. Navazující aktivita na 02.02.02 a
pro třídy 2.st.
02.02.01.Bude se v pololetí aktualizovat.

Vedení školy

Vypracovaný
seznam
oslovených
lektorů, seznam
Vedení školy
lektorů, kteří
projevili zájem
o realizaci
výuky

Vedení školy

Vedení školy

Plány
konverzačních
hodin v daném
ročníku,
měsíční plány
školy, roční
plán školy

Vedení školy

Zápisy v TK,
fotodokumenta
ce

Vedení školy

Vypracovaný
návrh projektů,
předaný
učitelům cizích
jazyků

Praktický výstup z aktivit 02.02.01, 02.02.02 a
Rodilý mluvčí,
02.02.03. realizace konverzačních hodin na
Aktivita 02.02.04
vyučující cizího
základě dohodnutých podmínek podle
Realizace výuky
jazyka
vypracovaného plánu v dohodnutém
s rodilým mluvčím
harmonogramu a třídách.
Aktivita navazuje na aktivitu 02.03.01, kdy byly
Vedení školy,
stanoveny základ.podmínky realizace jazyk.
vedoucí
Aktivita 02.03.02 projektů – ročníky, frekvence, jakým způsobem se
předmětové
bude zaznamenávat. V této aktivitě jde po
Vypracování návrhů
komise,
jazykových projektů předchozím rozmyšlení o sepsání návrhů témat
vyučující cizích
jednotl.projektů a jejich konkrétní časszařazení
jazyků
do roč.plánu školy.
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Vedení školy,
vedoucí
Navazující aktivita na aktivitu 02.03.02. Návrhy
předmět.komise,
Aktivita 02.03.03
témat projektů jsou v daném časovém období (pro
vyučující ciz.
Vypracování plánu
dané čtvrtletí) zpracovány podrobně – anotace,
jazyků,
realizace jazykových
vyuţití průřezových témat, rozvoj konkrétních
čtvrtlet.realizace
projektů
klíčových kompetencí, technické zabezpečení.
aktivity

Navazující aktivita na aktivity 02.03.02 – plán
projektů a 02.03.03 – rozpracování daného
Vedoucí
projektu a na jejich základě samotná realizace
předmětové
Aktivita 02.03.04
komise,
Realizace jazykových jazykového projektu – dle podrobného plánu za
stanovených podmínek a v dané formě. Aktivita vyučující cizích
projektů
bude realizována průběţně ve školním roce, dle
jazyků
vytvořeného celoročního plánu.
Aktivita navazuje na aktivitu 02.04.02 a 02.04.01,
které proběhly v srpnu – stanovení podmínek pro
Aktivita 02.04.03
vyuţívání jazykové laboratoře a proškolení
Vypracování
pedagogů k vyuţívání jazykové laboratoře. V této
harmonogramu
aktivitě je v časovém harmonogramu určeno –
využívání jazykové
které třídy, který vyučující, kterou hodinu bude
laboratoře
laboratoř vyuţívat.
Aktivita 02.04.04
Využívání jazykové
laboratoře
v hodinách cizího
jazyka

Praktická aktivita, která se opakuje průběţně po
celý školní rok dle aktivity 02.04.03 –
vypracovaného harmonogramu vyuţití jazykové
laboratoře. Proškolení učitelé dle aktivity
02.04.02 vyučují dle podmínek 02.04.01 ţáky
poslechovým a komunikačním dovednostem.

Vedení školy

Učitelé cizích
jazyků

Vedení školy

Vypracované
plány projektů,
měsíční plány
školy

Vedení školy

Zápisy v TK,
fotodokumenta
Archivace pro výroční zprávu školy
ce, anotace
projektu v tisku

Vedení školy

Vypracovaný
plán – časový
rozvrh vyuţití

Vedení školy

Zápisy
v jazykové
laboratoři a Vyuţití pro informační broţurku pro
v TK,
rodiče, článek o vyuţívání v tisku
fotodokumenta
ce
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Aktivita 02.05.01
Zpracování nabídky
jazykových kurzů ve
škole

Úvodní aktivita pro zrealizování jazykových
kurzů ve škole pro ţáky. Jedná se o zjištění
moţných jazykových agentur a kurzů, které
nabízejí.

Úvodní aktivita opatření realizace jazykového
Aktivita 02.06.01
kurzu v zahraničí. Pro realizaci je nejprve nutné
Zjištění zájmu o
zjistit zájem ze strany ţáků a ochotu rodičů děti
jazykový kurz
na jazykový kurz vyslat. Cílem aktivity je zjistit
v zahraničí ze strany
předběţný počet zájemců a maximální cenu a
žáků a jejich rodičů
dobu na kterou jsou ochotni přistoupit.

Aktivita 02.06.02
Na základě předešlé aktivity 02.06.01 – zájmu o
Vyhledání vhodného
kurz jsou studovány nabídky jazykových kurzů
realizátora –
v zahraničí a jejich cenová relace.
jazykové agentury

Aktivita 02.06.03
Financování
jazykového kurzu v
zahraničí

Stejně jako předeš.aktivity 02.06.01 a 06.02.02 –
zjištění zájmu o kurz a výběr agentury, kt. jsou
realizovány v září, je nutné i financování v září
vyřešit. Je to nutné pro další logic. krok a to jsou
pak konkr.přihlášky. V tomto případě je nutné
zjistit, zda je moţné pro tţáky zajistit
něj.příspěvek z projektu, ze strany zřizovatele.
V našem konkrét.příkladu se jedná o příspěvek
z projektu výzva 56.

Učitelé cizích
jazyků, vedoucí
předmětové
komise

Vedení školy

Vypracovaná
nabídka
moţných kurzů

Učitelé cizích
jazyků, vedoucí
předmětové
komise

Vedení školy

Přehled zájmu
o kurzy

Vedení školy

Vedení školy

Přehled agentur
a cen, výběr
agentury – dle
Vedení školy
lokace, ceny a
kvality
poskyt.sluţeb

Vedení školy

Cena kurzu a
spolufinancování
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Z hlediska realizace kurzu do prosince dle výzvy
56 je nutné i tuto navaz.aktivitu na aktivity
Aktivita 02.06.04
02.06.01. 02.06.02 a 02.06.03 kdy jsme oslovili
Oslovení žáků a
rodiče s předběţ.zájmem, zajistili jazyk.agenturu
rodičů s konkrétní
a zabezpečili finan.příspěvky je nyní důleţité dát
nabídkou – lokace,
dohromady závazné přihlášky na základě
cena, termín
termínu, konkrét.místa a cen.příspěvku ze strany
ţáků.
Navazující aktivita na předešlou aktivitu 02.06.04
– kdy byl na základě závazných přihlášek
Aktivita 02.06.05
sestaven seznam vyjíţdějících ţáků. Je nutné
Zajištění
v této aktivitě zajistit odpovídající pedagogický
pedagogického
dozor – dle termínu a moţností učitelů v daném
dozoru pro jazykový
termínu vyjet a dále na základě jejich jazykových
kurz v zahraničí
schopností a organizačních dovedností, které
budou na místě potřebovat.
Aktivita navazuje na aktivitu 03.01.01 v níţ byly
shromáţděny podklady ze strany vyučujících
praktických činností, které se týkají zajištění
Aktivita 03.01.02
technické výchovy ţáků – co chtějí vyrábět a co
Vypracování
celkového přehledu a budou potřebovat. Na základě jejich podkladů se
v této aktivitě vytvoří přehled poţadavků na
kalkulace
materiál a pomůcky a na základě katalogu a eshopu bude spočítána cenová kalkulace.

Vedení školy,
učitelé cizích
jazyků

Vedení školy

Vedení školy

Vedení školy

Seznam
závazně
přihlášených
ţáků

Vedení školy

Přehled
oslovených a
přihlášených
pedagogů

Vedení školy

Vypracován
přehled
poţadavků na
materiál a
pomůcky,
vypracovaná
celková
kalkulace

Objednávka pro daný počet ţáků –
chalpci, dívky na ubytování
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Aktivita navazuje na aktivitu 03.01.02 – v níţ byl
vypracován seznam poţad.materiálu,spočítána
kalkulace. V aktivitě se jedná o to, z jakých fin.
Aktivita 03.01.03
prostředků materiál zabezpečit – moţnost
Finanční zabezpečení
nákupu a možnost zapojení se do projektu, poţadavek na zřizovatele,
vlast. činnost školy, učitelé praktic. činností se
získání některého
poptají ve firmách, zda by bylo moţné dodat
materiálu zdarma
zbytk.dřevař.materiál. Dle financí pak bude
vybrána firma, u níţ se vešker.materiál objedná.

Aktivita 03.01.04
Nákup materiálu

Aktivita je logickým krokem aktivity 03.01.03 –
na základě objednávky materiálu se uskuteční
jeho reálné pořízení a inventarizace.

Vedení školy,
učitelé
praktických
činností

Hospodářka
školy

Aktivita je navazující aktivitou na srpnovou
Vedení školy,
Aktivita 03.02.02 aktivitu 03.02.01 – v níţ se zjišťovalo, na kterých
kariérový
Vypracování plánu SŠ by bylo moţné uskutečnit technickou praxi pro
poradce, učitelé
realizací praxí pro ţáky 8.-9.ročníku. V tét aktivitě jde o vypracování
praktických
jednotlivé ročníky na základě předběţné dohody se školami časový
činností
harmonogram praxí a pedagogický dozor.

Vedení školy

Přehled zdrojů
pro nákup
materiálu,
přehled
moţného
financování

Vedení školy

Invent. soupis
poříz.pomůcek,
přehled
zakoup.materiá
lu

Vedení školy

Plán realizace
technic.praxí
s čas.harmonog
ramem a
personál.zajiště
ním

Přihlášení do výzvy 57, oslovení
truhlářských firem – zbytkový
materiál
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Aktivita navazuje na aktivitu 03.02.02 –
připravený čas.harmonogram tech.praxí – kde
Aktivita 03.02.03
jsou uvedeny lokace praxí a počet ţáků. K tomu
Finanční zabezpečení
je nutné zajistit dopravu – dle dostupnosti a
dopravy žáků na
čas.moţností – vlak, autobus, vl.doprava
praxe
autobusem a k tomu je také nutná fin.rozvaha.
Kolik a z čeho doplatí škola a kolik doplatí ţáci.

Vedení školy

Aktivita 04.02.01
Jedná se o jednorázovou aktivitu v níţ provedeme Vedení školy,
Nabídka
na úvodním setkání 1.září oslovení rodičů
třídní učitelky 1.
nepovin.předmětu
a 2.ročníku,
Anglický jazyk v 1.- s připravenou přihláškou na výuku angličtiny v 1.
a ve 2.ročníku. Rodiče zaplatí částku 250 Kč na
učitelé cizích
2.ročníku
pořízení vlastního pracovního sešitu.
jazyků
v čas.dotaci 2 hod.
týdně.

Aktivita 04.02.03
Nabídka kroužku
v oblasti
společenských a
přírodních věd

Jedná se o aktivitu, která úzce souvisí s aktivitami
11.03.02 a 11.03.04 v níţ jsou osloveni ţáci
Vedení školy,
s nabídkou zájmových krouţků a aktivita je
vedoucí
realizována v průběhu školního roku. Aktivita
metodických
04.02.03 specifikuje oblast krouţku, kt. nejen
sdruţení,
vyplňuje vol. čas ţáků, ale cíleně rozvíjí a
jednotliví učitelé
prohlubuje poznatky ţáků v oblasti společ. a
přírod.věd. Konkrétně dějepis a přírodopis.

Aktivita 04.03.02
Příprava plánu a
čtenářských dílen

Úvod.aktivita k prakt.realizaci čtenářských dílen,
v níţ bude vypracován roční temat.plán pro 2., 3.,
7. a 8.ročník. S nejméně 10 podrobně popsanými
čtenář. dílnami v kaţ. třídě v průběhu škol.roku.

Zapojené
učitelky,
zástupkyně
ředitelky

Vedení školy

Přehled
moţného
financování
dopravy

Vedení školy

Přehled
přihlášených
ţáků, tematický
plán výuky,
zápisy v TK

Vedení školy

Třídní kniha
zájmového
útvaru, seznam
ţáků,
fotodokumenta
ce

Vedení školy

Vypracovaný
plán, osnovy
čtenářských
dílen

Projekt Volba povolání – finanční
příspěvek města

Výzva 56

Osvědčení o
Aktivita 04.03.03
Související aktivita s aktivitou 04.03.02 –
Zapojené
Nová škola o.ps., 9.9. 2015 Praha,
absolvování
Proškolení
učitelky si vypracovaly plány čtenářských dílen,
učitelky,
osmihodinový kurz, jak na
programu,
zapojených učitelek
cílem této aktivity je poskytnout jim inspiraci, jak
Vedení školy
zástupkyně
čtenářskou gramotnost a realizace
zápis
v oblasti realizace
by mohla realizace dílen vypadat formou kurzu
ředitelky
čtenářské dílny ve školní praxi
v metodickém
čtenářských dílen ve
pod vedením zkušených odborníků v této oblasti.
sdruţení
škole
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina

Aktivita 04.03.04
Realizace
čtenářských dílen

Periodická aktivita. Praktická realizace
připravených čtenářských dílen ve 2.-3., 7. A
8.ročníku. Navazuje na aktivity 04.03.01,
04.03.02 a 04.03.03 v níţ se nakoupila literatura
pro ţáky, učitelé vypracovali plán čtenářských
dílen a byli proškoleni k jejich realizaci. V této
aktivitě budou ţáci pracovat s knihou – různé
formy a podoby čtení, čtení s porozuměním,
kritické čtení a zpracovávat připravené pracovní
listy ke knihám. Část aktivity bude realizována i
doma, kdy budou ţáci číst samostatně a plnit
úkoly.

Aktivita 05.01.01
Vypracování
záznamového archu
pro vzájemné
hospitace

Aktivita navazuje na aktivitu 05.01.01 v níţ byly
stanoveny podmínky pro realizaci vzájemných
hospitací, probrány sledované jevy. Na základě
podnětů z této úvodní aktivita bude vypracován
záznamový arch, který budou všichni vyuţívat
k záznamu vzájemné hospitace.

Aktivita 05.02.01
Sestavení možných
cílů stáží dle zájmu
školy a učitelů

Úvodní aktivita opatření Stáţe učitelů na jiných
Vedení školy,
školách, sdílení příkladů dobré praxe. Jedná se
vedoucí
vlastně o pracovní setkání všech učitelů na níţ se
metodických
proberou školy a témata, které učitelé zajímají
z hlediska stáţí – např. zavádění proinkluzivních sdruţení, učitelé
forem výuky,

Úvod.aktivita, kt.se týká opatření vzděl.seminářů
Aktivita 05.03.01
pro učitele v oblasti inkluze. Jedná se o cílené
Přehled nabídky
vyhledání vzděl.institucí, kt. nabízí tématiku
vzdělávacích aktivit
inkluze-s přehledem nabídky, termíny a cenou za
v oblasti inkluze
semináře. Aktivita se bude opakovat i v lednu.

Zapojené
učitelky

Zástupkyně
ředitelky

Vedení školy

Vedení školy

Vypracované
plány
čtenářských
dílen, pracovní
listy, zprávy o
realizaci dílen,
zápisy v TK,
fotodokumenta
ce

Výzva 56

Vypracovaný
záznamový
Ředitelka školy
arch, předaný
všem učitelům

Vedení školy

Nabídka
moţných stáţí
na školách a
jejich zaměření

Vedení školy

Vytvoření
přehledu
nabídek pro
přihlášení
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Navazující aktivita na aktivitu 05.03.01 – seznam
Vedení školy,
moţných seminářů a institucí. V této aktivitě se
Aktivita 05.03.02
vedoucí
jedná na základě zájmu učitelů a vedení školy
Přihlášení pedagogů
závazné přihlášení pedagogů na semináře – online metodických
na semináře
sdruţení, učitelé
nebo písemnou přihláškou. Aktivita se bude
opětovně realizovat v lednu.

Vedení školy

Zpracovaný
plán DVPP pro
dané pololetí

Navazuje na aktivitu 05.02.02 – na základě
přihlášení ze strany vedení školy se učitelé
Aktivita 05.03.03
zúčastní vzdělávacího semináře z oblasti inkluze a
Předání informací,
poznatky přednese na provozní poradě,
zpětné vazby ze
pedagogické radě a na schůzkách metodického
seminářů
sdruţení či předmětové komise. Získané materiály
bude sdílet s kolegy.

Učitelé,
vychovatelé,
asistenti

Vedení školy

Certifikáty,
osvědčení
pedagogů o
účasti na
semináři

Úvod.aktivita, kt.se týká opatření dal. vzdělávání
učitelů v oblasti jejich profes. rozvoje. Jedná se
vlastně o cíl. vyhledání vzděl. institucí, které
nabízí různorodé kurzy, které se týkají rozvoje
konkr. kompetencí, vzděl.oblastí –s přehledem
jejich nabídky, termíny a cenou za semináře.
Aktivita se bude opakovat i v lednu.

Vedení školy

Vedení školy

Přehled
nabídek DVPP

Vedení školy

Zpracovaný
plán DVPP a
rozšiřujícího
studia pro další
období

Aktivita 05.04.01
Přehled nabídky
vzdělávacích aktivit
v oblasti profesního
rozvoje učitelů
DVPP

Aktivita nepřímo navazuje na aktivitu 05.04.01,
ale můţe stát i samostatně a týká se prakticky
vš.pedagogů (vyjma pedagogů důchod.věku). Na
Aktivita 05.04.02
základě nabídky vzděl. institucí se vytipují
Motivační rozhovory
oblasti, kt. by byly vhodné jak pro
s pedagogickými
konkr.pedagoga, tak i pro školu. Kromě
pracovníky pro
nabíz.semináře a jeho přínosu pro pedagoga i pro
stanovení jejich
konkrétního dalšího školu se proberou plány, rezervy daného učitele i
moţnosti jeho rozšiř.studia, Jeho připomínky a
směrování
poţadavky ke škole, co by mu v jeho práci
pomohlo. Aktivita se bude opakovat v únoru.

Vedení školy

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Jedná se o opatření vytvoření portfolií pro práci
Vedení školy,
Aktivita 06.01.01
s dětmi s daným postiţením. Na této
Vytvořený
výchovný
Specifikace
úvod.schůzce se dohodnou oblasti, kt. se budou
přehled
poradce, metodik
požadavků na
zpracovávat – druhy postiţení, pro kt. potřebují
moţných
prevence, všichni Ředitelka školy
portfolia (vytvoření
učitele portfolia. Dohodne se forma portfolií.
indikací
učielé, vedoucí
přehledu možných
Zúčast.učitelé se podívají na růz.zdroje pro práci
vzdělávacích
metodických
vzdělávacích potřeb
s postiţením a zamyslí se nad vlast.potřebami pro
potřeb u ţáků
sdruţení
žáků)
práci s konkr.typy postiţení.
Aktivita úzce souvisí s aktivitou 06.04.01 – na
Aktivita 06.04.03
základě analýzy potřeb ţáků navrţený ideální stav
Vytvoření míst
počtu asistentů a aktivitu 06.04.02 – zajištění
asistentů pedagogů
pro práci se žáky financování asistentů – která je asi nejdůleţitější.
Na základě zabezpečení financí lze vytvořit
zdravotním
poţadavek na Úřadech práce, na webových
postižením a
stránkách , v tisku, na přijetí nového asistenta.
znevýhodněním

Aktivita navazuje na aktivity 06.05.01 a 06.05.02
na základě potřeb školy a zajištěných finančních
Aktivita 06.05.03
prostředků (od ledna) je vypsáno výběrové řízení
Vytvoření místa
na místo školního psychologa nebo speciálního
školního psychologa
pedagoga – inzeráty v tisku na webových
nebo speciálního
stránkách. Aktivita se můţe opakovat v lednu na
pedagoga
základě nově zajištěných financí v závěru
kalendářního roku.

Vedení školy

Vedení školy

Výběrové
řízení na místo
Ředitelka školy
asistenta
pedagoga

Vedení školy

Inzeráty v
tisku a na
webových
stránkách
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Jedná se o důleţitou aktivitu opatření projektová
činnost školy v oblasti inkluze. Jedná se o
Aktivita 06.06.01
soustavné vyhledávání projektů vyhlašovaných
Vyhledávání
krajským úřadem, MŠMT, MPSV, MŢP, EU
vhodných projektů
pro vlastní realizaci OPVK a dalšími, které mohou škole napomoci ve
zkvalitňování vzdělávání . Periodická aktivita.

Vedení školy

Vedení školy

Sestavené
projektové
ţádosti

Jedná se také o důleţitou aktivitu v oblasti
projektové činnosti školy. Kromě vlastních
Aktivita 06.06.02
realizovaných projektů, bude škola v průběhu
Spoluúčast školy ve
vhodných projektech školního roku sledovat a zapojovat se do projektů
– pozice podpořený jiných organizací, pokud povedou ke zkvalitnění
subjekt projektu úrovně vzdělávání a výchovy ve škole. Periodická
aktivita.

Vedení školy

Vedení školy

Smlouva o
spolupráci v
projektu

Navazující aktivita na aktivitu 06.07.01, kdy si
učitelé napsali v jakém ročníku a kdy budou
realizovat doučování v hlavních předmětech. Na
Aktivita 06.07.02
základě jejich sdělení v této aktivitě ZŘ připraví
Vypracování
pro ţáky a jejich rodiče přehledné letáčky na
nabídky doučování
pro žáky a rodiče kterých bude týdenní harmonogram doučování ze
všech předmětů a všech ročníků ve škole. Zároveň
bude umístěn na webových stránkách školy.

Zástupkyně
ředitelky

Ředitelka školy

Letáčky pro
rodiče,
umístění
letáčku na
webových
stránkách a
informačních
nástěnkách
školy.

Navazující aktivita na aktivitu 06.07.01, kdy si
učitelé určili den a hodinu, kdy povedou
doučování a aktivitu 06.07.02, kdy byl vytvořen
Aktivita 06.07.03
Realizace doučování týdenní harmonogram doučování. V této aktivitě
se jiţ jedná o praktické naplňování
harmonogramu a doučování ţáků.

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Vedení školy

Plán doučování
pro dané
období
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Navazuje na aktivitu 07.01.01 – kdy byl
Vedení školy,
vypracován harmonogram pobytu jednotlivých
Aktivita 07.01.02
všichni
Zajištění dozoru na tříd 0.-2.ročníku na dětském hřišti. Podle rozvrhu
Vedení školy
zaměstnanci
pedagogů bude v této aktivitě stanoveno, kdo
dětském hřišti o
školy
kromě učitelky příslušné třídy s ní bude na
velké přestávce
dětském hřišti.
Tato aktivita je praktickým vyústěním aktivit
Třídní učitelky 0.07.01.01 a 07.01.02 – po organizačním zajištění
Aktivita 07.01.03
2.ročníku,
Vedení školy
bude probíhat pohyb dětí na dětském hřišti
Realizace přestávek
asistentka,
na dětském hřišti pravidelně dle rozpisu a s určeným pedagogickým
uklízečky
dozorem.
Aktivita 07.02.01
Vyhledání plavecké
školy pro realizaci
plavání žáků 2.3.ročníku

Úvodní aktivita pro zabezpečení plavání ţáků.
Jedná se o nalezení plavecké školy, která bude
schopna zajisti plavání v průběhu školního roku
pro 4 třídy. Důleţité je, kde bude plavání
probíhat. Ideálně v Bílině, jaké instruktory má
plavecká škola k dispozici a cena kurzu.

Vedení školy

Úvodní aktivita k zajištění výuky bruslení pro
ţáky školy v době vyučování případně po
Aktivita 07.03.01
vyučování pro školní druţinu. Jedná se o přípravu Vedení školy,
Zajištění hodin
rada školy
volných hodin na zimním stadionu a
výuky bruslení na
předpokládané ceně pro ţáky a moţnost
zimním stadionu
zabezpečení trenéra .
Aktivita navazuje na aktivitu 07.04.01 – kdy v ní
Aktivita 07.04.02
byli osloveni učitelé, aby vedli sportovní
Zapojení učitelé,
Oslovení žáků a
krouţky, na základě jejich zájmu a časových
metodik
jejich rodičů
moţností jsou v této navazující aktivitě vytvořeny
prevence
s nabídkou
letáčky s přehledem sportovních krouţků a
sportovních kroužků
přihláškou.

Vypracovaný
harmonogram Vypracovat poučení o bezpečnosti na
dozorů na
dětském hřišti
dětském hřišti

fotodokumenta
ce

Vedení školy

Oslovení
konkrétní
plavecké školy
a sepsání
smlouvy o
zajištění výuky

Vedení školy

Dohodnuté
termíny
návštěv a cena

Vedení školy,
rada školy

Seznam
přihlášených
ţáků na
sportovní
krouţky
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Praktická realizace aktivit 07.04.01 a 07.04.02 –
podle zájmu a časových moţností učitelů a na
Aktivita 07.04.03
základě oslovení ţáků se rozjede pravidelná
Realizace
činnosti sportovních krouţků – fotbal, florbal,
sportovních kroužků
stolní tenis, míčové hry, pohybové hry…. Aktivita
bude probíhat po celý školní rok.

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Jedná se o úvodní aktivitu opatření organizace
Vedení školy,
sportovních soutěţí ve škole, které si kladou za cíl
učitelé,
motivovat ţáky k pohybovým aktivitám a
Aktivita 07.05.01
vychovatelky
povzbuzovat principy fairplay. V této aktivitě
Návrh celoškolních
školní druţiny,
sportovních aktivit všichni ţáci, učitelé, vychovatelky i vedení školy
ţákovský
navrhnou, jaké sportovní soutěţe by se mohly
parlament, ţáci
realizovat a zhruba kdy a jakou formou.

Vedení školy

Třídní knihy
sportovních
krouţků,
fotodokumenta
ce

Vedení školy,
rada školy

Přehled
moţných
návrhů

Navazující aktivita na aktivitu 07.05.01, kdy se
navrhly moţné sportovní soutěţe. Na společné
schůzce vedení školy, učitelů a zástupců
Aktivita 07.05.02
Vedení školy,
ţákovského parlamentu se vyberou konkrétní
Vedení školy,
Výběr konkrétních
učitelé, ţákovský
sportovní akce a určí se přesné časové zařazení
rada školy
realizovatelných
parlament
sportovních aktivit v plánu práce školy a stanoví se odpovědní učitelé
a zástupci ţákovského parlamentu za konkrétní
realizace.

Plán práce
školy
s konkrétními
termíny a
akcemi školy
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina

Aktivita 08.01.01
Zajištění
vzdělávacích
seminářů z dané
oblasti

Jedná se o úvodní aktivitu opatření – příprava
pedagogů na změnu výukových forem a
didaktických cílů. Zavádění inkluzivních forem
výuky klade důraz na jiné výukové formy – např.
kooperativní učení, flexibilní skupinové práce,
tzv. peer tutoring, paralelního zadávání instrukcí
na různých úrovních, příleţitosti k volbě aktivit a
materiálů, hodnocení zaloţené na pokroku,
týmového učení (2 vyučující), dále vyuţití IT…
K tomuto je nutné poskytnout učitelům moţnost
se s nimi seznámit na vzdělávacích seminářích a
kurzech. Cílem aktivity je vyhledat instituce,
které poskytují v této oblasti semináře. Dle
nabídek institucí se bude aktivita opakovat i
v lednu.

Vedení školy

Na této úvodní aktivitě se projedná jakou formou
se budou třídnické hodiny realizovat – samostatné
Vedení školy,
hodiny?, přestávky?, jak často? Forma zápisu?
Aktivita 09.01.01
výchovný
Stanovení podmínek Projednávaná témata? Tato aktivita úzce souvisí
poradce, metodik
s aktivitou 09.01.02 – proškolení pedagogů ve
pro realizaci
prevence, třídní
vedení třídnických hodin, které škola zajistila
třídnických hodin
učitelé
v měsíci květnu a které teď umoţní snadnější
aplikaci.
Navazuje na aktivitu 09.01.01 – na základě
Aktivita 09.01.03
stanovených podmínek si jednotlivý třídní učitelé Vedení školy,
Vypracování plánů
třídní učitelé
vypracují plány třídnických hodin – obsahovou
třídnických hodin
náplň

Plán vzdělávání
pedagogů
v oblasti
zavádění
nových forem
výuky,
osvědčení o
Vedení školy
účasti
pedagogů,
zápisy
metodických
sdruţení zkušenosti a
inspirace z
těchto seminářů

Vedení školy

Písemné
podmínky pro
realizaci
třídnických
hodin, učitelé
jsou seznámeni
s podmínkami

Vedení školy

Vypracované
plány
třídnických
hodin

Odeslány elektronicky ZŘ
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Aktivita 09.01.04
Realizace
třídnických hodin

Aktivita navazuje praktickou aplikací na aktivitu
09.01.03. Podle plánu probíhají třídnické hodiny,
kde se kromě aktuálních potřeb třídy postupuje
podle plánu s cílenými tématy – prevence
neţádoucích jevů, posilování vzájemných vazeb,
vytváření pozitivního klimatu třídy. Jedná se o
průběţnou aktivitu.

Aktivita 09.05.01
Návrh třídních
projektů a soutěží

Jedná se úvodní aktivitu opatření realizace
třídních projektů a soutěţí. V této aktivitě třídní
učitelé ve své třídě spolu se ţáky navrhnou své
třídní projekty a soutěţe a jejich termíny
realizace.

Třídní učitelé

Metodik
prevence,
vedení školy

Zápisy v TK

Jednotliví třídní
učitelé a ţáci
třídy

Vedení školy

Plán třídních
aktivit

Úvodní setkání vedení školy, vedoucí předmětové
komise jazyků a učitelů , jejich cílem je stanovení
Vedení školy,
podmínek a jejich sepsání - pro realizaci
Vedení školy,
Aktivita 10.03.01
vedoucí
vedoucí
Stanovení podmínek celoškolních (Nejazykových ) projektů v průběhu
metodických
roku – jedná se o konkretizaci – jak často, jakou
metodických
pro realizaci
sdruţení, všichni
sdruţení
celoškolních projektů formou, v jakém časovém rozsahu, jaká by mohla
učitelé
být témata a s jakými výstupy se projekty budou
realizovat.
Aktivita navazuje na aktivitu 10.03.01, kdy byly
Aktivita 10.03.02
stanoveny základní podmínky realizace projektů .
Vypracování návrhů
V této aktivitě jde po předchozím rozmyšlení o
pro jednotlivé
sepsání konkrétních témat jednotlivých projektů
celoškolní projekty
a úvaha nad časovým zařazením.

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Vedení školy

Zápis
z provozní
porady

Vypracovaný
seznam
projektů
v plánu práce.
Seznam předán
učitelům
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Aktivita 10.03.03
Vypracování plánů
jednotlivých
projektů

Navazující aktivita na aktivitu 10.03.02. Návrhy
témat projektů jsou v daném časovém období
podle plánu práce zpracovány podrobně –
anotace, vyuţití průřezových témat, rozvoj
konkrétních klíčových kompetencí, technické
zabezpečení. Jedná se o průběţnou aktivitu.

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Navazuje na aktivitu 10.03.03 v níţ je dána
Vedoucí
Aktivita 10.03.04
teoretická podoba projektu s postupy a cíly. Tato
metodických
Realizace
aktivita je její praktickou realizací. Probíhá dle
sdruţení, učitelé
celoškolních projektů
plánu z aktivity 10.03.02. průběţné plnění.

Vedení školy

Plán práce
školy. Anotace
a podrobné
zpracování
projektů

Vedení školy

Zápisy v TK o
realizaci,
fotodokumenta
ce, prezentace
v tisku a na
www

Pravidelné kaţdoroční doplňující volby do
parlamentu – zástupci 3.tříd, v případě potřeby –
Pověřený učitel,
Seznam členů
Aktivita 10.04.01
změny zástupců i z jiných tříd a volba předsedy
metodik
ţákovského
Volba členů
Vedení školy
ţákovského parlamentu. Seznámení se stanovami
prevence, třídní
parlamentu,
žákovského
ţákovského parlamentu. Jedná se o úvodní
učitelé, ţáci
plán schůzek
parlamentu
aktivitu zajištění pravidelné činnosti ţákovského
parlamentu.
Navazující aktivita na aktivitu 10.04.01 – zvolení
Pověřený
Zprávy ze
zástupci tříd se budou dle dohodnutého
Aktivita 10.04.02
pedagog, členové
schůzek na
harmonogramu setkávat za přítomnosti
Vedení školy
Schůzky žákovského
ţákovského
webových
pověřeného pedagoga a projednávat své
parlamentu
parlamentu
stránkách školy
připomínky a náměty. Jedná se o průběţnou
aktivitu.
Aktivita 10.05.01
Úvodní aktivita, jejímţ cílem je zjistit, zda rodiče
Přehled zájmu
Zjištění zájmu o
mají zájem o pobyt svých dětí v zahraničí –
Vedení školy – počty
Ředitelka školy
výjezd do zahraničí
předběţně Itálie - pobyt u moře nebo poznávací –
ZŘ
přihlášených
ze strany žáků a
Paříţ, Řím
účastníků
rodičů
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Jedna z aktivit jejíţ cílem je zefektivnit na
maximální míru účinnost plánu primární prevence
Vedení školy,
Aktivita 11.01.01
Aktualizovaný
školy. Na základě podnětů ze závěru školního
výchovný
Vedení školy,
Pravidelná revize
preventivní
roku – zmapování stavu školy – analýzy
poradce, metodik
rada školy
plánu primární
program školy
neţádoucích jevů, je plán pro nový školní rok
prevence
prevence
aktualizován s cíleným zesíleným dopadem na
slavá místa v oblasti prevence.
Většina této aktivita proběhne v září – jedná se o
Harmonogram
úvodní a důleţitou aktivitu – v níţ se oslovuje
besed a
Městská Policie případně další subjekty – Jules
Aktivita 11.02.01
přednášek.
Vedení školy,
and Jim, Wjhite Light, Oberig dle finančních
Zajištění
Vedení školy,
Zhodnocení
metodik
Zapracovaný do plánu práce školy
moţností školy a dle aktuálního tématu.
přednáškové činnosti
rada školy
v preventivním
prevence
V letošním roce vzhledem k problematice
k problémovým
programu školy
uprchlictví to bude oblast multikulturality a
oblastem
a ve výroční
tolerance. Jedná se o průběţnou aktivitu dle
zprávě
momentální situace a nabídky.

Aktivita 11.02.02
Začleňování
tématiky do
jednotlivých
předmětů školy

Jedná se o průběţnou aktivitu. Učitelé na počátku
ve svých plánech zapracují tématiku prevence
neţádoucích jevů – kouření, alkohol, drogy,
Vedení školy,
nezdravé stravování, šikana, xenofobie,
metodik
rasismus,… Tyto plány pak v průběhu školního prevence, učitelé
roku naplňuje ve svých hodinách vhodným,
nenásilným začleňováním .

Vedení školy,
Jedná se o průběţnou aktivitu, která bude
metodik
Aktivita 11.02.03
vyuţívána dle aktuální potřeby – řešení vzniklého
prevence,
Spolupráce
problému konkrétního ţáka –skryté záškoláctví,
výchovný
s OSPOD, Policií ČR
spolupráce s rodinou, problematické chování,
poradce, třídní
a dalšími institucemi
výskyt drogy..
učitelé

Zapracované
tematické plány
se začleněním
prevence
neţádoucích
Vedení školy
jevů.
Zhodnocení
v preventivním
programu
školy, zápisy v
TK

Vedení školy

Zápisy
z jednání
výchovných
komisí
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Aktivita 11.02.04
Realizace
Individuálních
výchovných plánů

Jedná se o průběţnou aktivitu, která bude
postupně dle potřeby jednotlivých třídních učitelů
u konkrétních ţáků realizována. Díky
Třídní učitelé,
přednáškové činnosti v závěru loňského školního
Výchovný
roku se podařilo učitele přesvědčit o účinnosti a
poradce, metodik
sami si je jiţ v závěru školního roku u některých
prevence
ţáků vyzkoušeli. Jedená se o písemnou smlouvu
mezi třídním učitelem a ţákem a jeho rodiči, která
je průběţně ověřována a aktualizována.

Aktivita navazuje na aktivitu 11.03.01 – kdy v ní
byli osloveni učitelé, aby vedli zájmové
Zapojení učitelé
krouţky, na základě jejich zájmu a časových
metodik
moţností jsou v této navazující aktivitě vytvořeny
prevence
letáčky s přehledem zájmových (nesportovních)
krouţků a přihláškou.
Praktická realizace aktivit 11.03.01 a 11.03.02 –
podle zájmu a časových moţností učitelů a na
základě oslovení ţáků se rozjede pravidelná
Aktivita 11.03.04
Učitelé, metodik
Realizace zájmových činnosti zájmových útvarů – mediální výchova,
prevence
divadelní krouţek, ruční práce, keramika,
útvarů
výtvarný krouţek…Aktivita bude probíhat po
celý školní rok.
Aktivita 11.03.02
Oslovení žáků a
jejich rodičů
s nabídkou
zájmových útvarů

Individuální
výchovné plány
Vedení školy
konkrétních
ţáků

Vedení školy

Letáčky
s přihláškou
pro ţáky a
jejich rodiče

Vedení školy

Třídní knihy
zájmových
útvarů,
fotodokumenta
ce
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Vedení školy,
rada školy

Harmonogram
dozorů
Směrnice pro
učitele a
zaměstnance
školy, jak
postupovat
v případě
výskytu
narušení
bezpečnosti,
Hospitační
záznamy
z kontroly
dozorů

Současná doba klade velké nároky na
Vedení školy,
připravenost učitelů a všech zaměstnanců
Aktivita 12.02.02
Všichni
adekvátně zasáhnout v případě nebezpečných
Pravidelné
zaměstnanci
proškolování všech situací – neoprávněný pohyb cizích osob ve škole,
školy, Případně
poţár, únik nebezpečné látky, poskytnutí první
zaměstnanců jak
jiný subjekt –
pomoci.. Zaměstnanci jsou pravidelně
postupovat v případě
bezpečnostní
proškolováni na počátku školního roku a
nebezpečných situací
firmy, zřizovatel
v průběhu školního roku dle potřeby.

vedení školy

Prezenční
listina
z bezpečnostníc
h školení,
anotace školení

Aktivita 12.02.03
Vedení školy,
Pravidelné
Související aktivita s aktivitou 12.02.01. Jedná se
Třídní učitelé,
poučování žáků o
o pravidelné poučování ţáků o bezpečném
Popřípadě jiný
bezpečném chování
chování ve škole, na školních akcích i
subjekt
ve škole, jak
v mimoškolní době. Jedná se o průběţnou aktivitu
např.Policie
postupovat v případě
nebezpečných situací

Prezenční
listina
poučených
Vedení školy
ţáků, Osnova
poučení, Zápisy
v TK

Jedna z aktivit týkající se opatření Posílení
bezpečnosti ţáků a učitelů v oblasti dozoru a
Aktivita 12.02.01
všímání si svého okolí. Tato aktivita se týká
Zajištění dozoru na
zaměstnanců školy. Bude v ní vypracován
frekventovaných
harmonogram dozorů na jednotlivých místech
místech školy
školy, který bude vyvěšen po budově a který musí
všichni zaměstnanci dodrţovat.

Vedení školy,
všichni
zaměstnanci
školy
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Aktivita opatření realizace cílené volby povolání
v 7.-9.ročníku. Je zpracován plán jednotlivých
Aktivita 13.01.01
Kariérový
Vedení školy
aktivit v 7.,8., a 9.ročníku s časovým
Plán volby povolání
poradce
harmonogramem. Plán se stane součástí ŠVP
7.-9. ročník
Duhová škola.
Periodická aktivita v průběhu školního roku
v 8.ročníku jako součást předmětu praktické
Aktivita 13.01.02
činnosti. Formou zábavných systematicky
Mgr. Sechovcová Vedení školy
Práce s pracovními
vytvořených pracovních listů napomoci ţákům
listy Volba povolání
v sebepoznávání – zájmy, dovednosti potřebné
pro zamýšlené profesní působení.

Plán volby
povolání

Tematický
plán, vyplněné
pracovní listy
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ŘÍJEN 2015
Identifikace a název
aktivity (číslo, název,
příp. stručná
charakteristika)

Aktivita 02.05.02
Výběr a finanční
kalkulace kurzu

Charakteristika aktivity v rámci plánu

Navazující aktivita na aktivitu 02.05.01 –
zpracování nabídky jazykových kurzů ve škole,
která se realizovala v září. Na základě výstupu –
nabídka moţných kurzů – je v této aktivitě
zpracována finanční kalkulace, podmínky
realizace a proveden výběr nejvhodnějšího
realizátora jazykového kurzu ve škole.

Osoba/y
Osoba/y
zodpovědná/é
zodpovědná/é za
za kontrolu
plnění aktivity
plnění aktivity

Vedení školy

Indikátor
naplnění
aktivity

Poznámky/ komentáře

Přehled cen a
moţných
termínů. Výběr
kurzu na
základě kvality
Vedení školy
mluvčích, ceny,
počtu hodin a
poţadovaného
počtu
účastníků.
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Aktivita 02.06.06
Realizace a
zhodnocení kurzu

Praktické vyvrcholení aktivit 02.06.01, 02.06.02,
02.06.03, 02.06.04 a 02.06.05 v níţ se po
organizační stránce jazykový kurz pro ţáky
připravoval – vybrání agentury, oslovení rodičů,
zajištění dozoru. Nyní se jedná o samotný výjezd
ţáků za jazykovou výukou v reálném prostředí –
konkrétně Německo – Dippoldiswalde. Po
výjezdu pak ihned proběhne evaluace výjezdu ze
strany ţáků a rodičů.

Vedení školy,
učitelé cizích
jazyků

Aktivita navazuje na aktivitu 03.03.01 – oslovení
Aktivita 03.03.02
středních škol s moţností realizace projektového
Zástupkyně
Vypracování návrhu
dne ve škole, jejímţ výstupem byl seznam
ředitelky, učitelé
projektových dnů dle
ochotných škol ke spolupráci. V této aktivitě po
praktických
nabídky středních
vzájemné komunikaci je vytvořen předběţný
činností
škol a jejich mistrů
návrh projektových dnů a jejich časové zařazení

Aktivita 04.01.01
Vytvoření systému
srovnávacího
testování žáků v
jednotlivých
ročnících

Jedná se o úvodní aktivitu opatření Srovnávací
testování. Na schůzce s učiteli a v jednotlivých
předmětových komisích se určí, které jevy se
budou sledovat a v jakém časovém období.

Vedení školy,
vedoucí
předmětových
komisí, jednotliví
učitelé

Osvědčení ţáků
o absolvování
kurzu, Fotodokumentace,
Zprávy v tisku
Vedení školy
o realizaci,
Dotazníky
spokojnosti
ţáků a rodičů,
Zhodnocení ve
výroční zprávě.

Vedení školy

Návrh
projektových
dnů s časovým
horizontem

Zástupkyně
ředitelky

Vytvoření
přehledu toho
co se bude
v jakém
ročníku
sledovat a
testovat.
Vytvořený
časový a
organizační
harmonogram.
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Aktivita navazuje na aktivitu 05.02.01 – sestavení
moţných cílů stáţí dle zájmu školy a učitelů,
Aktivita 05.02.02
Kontaktování škol a která proběhla v září. V této aktivitě se jedná o
stanovení časového oslovení škol, které se v sestavě objevily s ţádostí
o moţnost jednodenní stáţe v některých třídách a
harmonogramu
předmětech. Pro sledování stáţí je vypracován
návštěv (stáží)
v této aktivitě také záznamový arch

Vedení školy

Vedení školy

Vypracovaný
harmonogram
stáţí.
Vypracovaný
záznamový
arch pro stáţe.

Jedná se o dílčí aktivit v rámci opatření
vzdělávání učitelů v oblasti inkluze. Bude vyuţit
Aktivita 05.03.04
1-2 dny ředitelského volna v podzimních
Vedení školy,
Certifikáty o
Proškolení celého
Vedení školy
prázdninách ve kterém proběhne vzdělávací kurz
pozvaný
subjekt
proškolení
pedagogického sboru
Proč inkluzivní vzdělávání – lektoři z projektu
v rámci akce na klíč
systémová podpora škol realizující inkluzi –
Člověk v tísni
Aktivita navazuje na aktivitu 06.01.01Aktivita 06.01.02
Vedení školy,
specifikace poţadavků na portfolia, která
Vytvořené
Rozpracování
metodik
proběhla v září. V této aktivitě jde o návrhy
týmy pro
portfolií pro
prevence,
Vedení školy
realizace vzdělávacích potřeb – zkušenosti
vzdělávací
jednotlivé typy
výchovný
jednotlivých učitelů a vytvoření týmů 3-4 učitelů,
potřeby
speciálních
poradce, učitelé
kteří se budou věnovat práci na konkrétním
vzdělávacích potřeb
portfoliu.
Úvodní aktivita, v níţ se jedná o vyhledání
Aktivita 06.02.01
Vytvoření
moţností, kde by se mohli někteří učitelé naučit
Přehled nabídky
Vedení školy
Vedení školy
přehledu
znakové řeči a být tak lépe připraveni na práci se
možnosti vzdělávání
nabídek
ţáky se zdravotním postiţením nebo
ve znakové řeči
znevýhodněním.
vazuje na aktivitu 06.02.01 – přehled nabídek
institucí, kde je moţné se učit znakování. Na
Aktivita 06.02.02
základě finančních moţností a dle zájmu
Vedení školy,
Výběr a přihlášení
pedagogů a vychovatelek, budou tito přihlášeni na
Certifikáty o
přihlášení
učitelé Vedení školy
pedagogů (případně
kurz, který v průběhu daného období roku
absolvování
a vychovatelky
též vychovatelky) na
absolvují. (aktivita je zapsána v říjnu, ale můţe
kurz znakování
proběhnout dle nabídek kdykoliv a předpokládá
se pololetní období
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Aktivita 06.03.01
Přehled možností
řešení problému odstranění
bariérovosti školy

Úvodní aktivita opatření Odstranění bariérovosti
školy. V ní budou pozváni odborníci – stavení
odbor a zřizovatel, aby se společně s vedením
školy podívali a vytipovali varianty jak vyřešit
bezbariérovost školy. Škola je postavena
v klasickém stylu dvacátých let, je trojpodlaţní a
pro dítě s tělesným postiţením (stejně tak
případně učitelům) je velmi těţké se ve škole
pohybovat

Aktivita 06.04.01
pedagoga na základě Úvodní aktivita pro zajištění asistentů pedagogů
analýzy potřeb žáků pro práci se zdravotním postiţením. Na základě
zhodnocení stavu ţáků ze SVP bude navrţen
a pedagogůa
ideální stav –počet nutných asistentů pro
doporučení
zkvalitnění jejich vzdělávání. Tato aktivita se pak
školského
znovu opakuje v lednu a v červnu.
poradenského
zařízení

Aktivita 06.04.02
ZZajištění financí
pro působení
asistentů pedagoga
ve škole

Jedná se o navazující aktivitu na aktivitu
06.04.01 – počet poţadovaných asistentů pro
zabezpečení výuky ţáků se SVP, kterou lze
realizovat jen v případě doloţeného poţadavku
ze strany školského poradenského zařízení.
V tomto případě se jedná o reakci na stav ţáků
k 30.9. . Dále se ţádá o finance v lednu a
v červnu. Jedná se o poţadavek na krajský úřad
popřípadě na zřizovatele – obec a nebo vyuţití
některého vyhlášeného programu.

Vedení školy,
zřizovatel

Vedení školy,
Přehled
rada školy
moţných řešení

Vedení školy,
zřizovatel

Sestavená
ţádost
s odůvodněním
Ředitelka školy
potřebnosti pro
zřizovatele a
kraj

Vedení školy

Zajištěné
finanční
prostředky pro
zřízení míst
asistenta

Vedení školy
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Navazující aktivita na aktivitu 06.05.01 – kdy
byla sestavena ţádost na zřizovatele a kraj o
Aktivita 06.05.02
Zajištění financí pro moţnost zřízení pozice školního psychologa nebo
vytvoření a obsazení speciálního pedagoga.V této aktivitě jde jednak o
výpočet financí nutných pro zabezpečení jeho
místa školního
práce, ale zejména zdroje financování platu – od
psychologa nebo
speciálního pedagoga zřizovatele, kraje nebo z projektu. Aktivita se
bude opakovat i v lednu.
Navazuje na aktivitu v září 07.02.01 v níţ byla
zajištěna plavecká škola pro výuku plavání ve 2.3.ročníku. nyní se jedná o zajištění financí a
Aktivita 07.02.02
Zajištění financí pro oslovení rodičů s realizací plavání. Na základě
získaných financí od zřizovatele budou pro rodiče
realizaci plavání
vytvořeny přihlašovací letáčky s uvedenou
částkou spoluúčasti na financování plavání.

Vedení školy

Vedení školy

Vedení školy

Seznam
přihlášených
Vedení školy ţáků a zajištěné
finance na
úhradu sluţby

Navazuje na aktivitu 07.03.01 v níţ byla v září
dohodnuta se zimním stadionem moţnost výuky
Aktivita 07.03.02
Třídní učitelé,
bruslení v době vyučování, případně po
Oslovení rodičů žáků
vychovatelky ŠD
vyučování. V této aktivitě se osloví rodiče
s nabídkou výuky
s moţností výuky jejich dítěte bruslení – kdy,
bruslení
jakou formou a v jaké ceně
Jedná se o velmi důleţitou úvodní aktivitu
Aktivita 09.03.01 opatření Práce s problémovou třídou. Jeden z dnů
Proškolení třídních podzimních prázdnin učitelé vyuţijí k proškolení
v oblasti práce s problémovou třídou. Aktivita
učitelů v práci s
můţe být zařazena dle potřeb školy a časového
kolektivem
plánu do jiného měsíce.

Zajištěné
finanční
prostředky

Vedení školy,
třídní učitelé,
metodik
prevence

Vedení školy

Seznam
přihlášených
ţáků

Vedení školy

Prezenční
listiny,
zhodnocení ve
výroční zprávě
školy,
hodnocení
v preventivním
programu školy
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Velmi důleţitá úvodní aktivita opatření
Aktivita 10.02.01 Organizace výjezdu školy do ŠVP. Pro naši školu
Vedení školy,
Vedení školy
je to vţdy zabezpečení částky na výjezd ţáků
Zajištění finančních
rada školy
z různých dotačních programů různých
prostředků na výjezd
ministerstev nebo obce či kraje
Aktivita souvisí s aktivitou 10.02.01, kdy škola
zajistila finanční prostředky pro výjezd do ŠVP.
Aktivita 10.02.02
Třídní učitelé,
Vedení školy,
Nyní se jedná o oslovení ţáků a jejich rodičů s jiţ
Oslovení žáků a
vedení školy
rada školy
konkrétním termínem a lokací školy v přírodě a
rodičů
jejich výší spoluúčasti.
Aktivita 10.04.03
4x ročně (říjen, leden, duben, červen) se budou
Vedení školy,
Předávání podkladů
zástupci ţákovského parlamentu setkávat
pověřený
ze schůzek a společná
s vedením školy, aby mu předali podklady ze
Vedení školy,
pedagog, členové
setkání členů
svých schůzek – připomínky a náměty k chodu
rada školy
ţákovského
žákovského
školy. Navazuje na aktivitu 10.04.02 – Schůzky
parlamentu
parlamentu s
ţákovského parlamentu.
vedením školy

Aktivita 10.05.02
Vyhledání vhodné
cestovní kanceláře

Navazuje na aktivitu 10.05.01 (září) – zjištění
zájmu ţáků a rodičů o výjezd do zahraničí. Na
základě jejich zájmu a poţadavku – pobytový
nebo poznávací výjezd školy , proběhne v této
aktivitě vyhledání vhodných agentur a výběr dle
lokace, ceny a kvality poskytovaných sluţeb.

Aktivita 10.05.03
Oslovení žáků a
rodičů s konkrétní
cenovou nabídkou,
lokací a termínem
výjezdu do ŠVP

Navazuje na aktivitu 10.05.02 (říjen) – vyhledání
vhodné cestovní agentury. Ţákům a rodičům jsou
v této aktivitě předány informace na základě
dohody s CK – lokace, termín, poskytované
sluţby a cena formou tištěných letáčků se
závaznou přihláškou.

Zástupkyně
ředitelky

Vedení školy,
třídní učitelé

Navrţená ŠVP
s termínem,
lokací a
finančním
rozpočtem
Seznam
přihlášených
ţáků

Zápisy z
jednání

Přehled agentur
Vedení školy
a cen. Výběr
agentury.

Vedení školy,
třídní učitelé

Přehled
závazně
přihlášených
ţáků a dalších
účastníků
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Aktivita úzce souvisí s aktivitou 10.05.02 – v níţ
byl sestaven seznam přihlášených ţáků na výjezd
Aktivita 10.05.04
do zahraničí. Podle počtu ţáků a podmínek
Zajištění
cestovní kanceláře je v této aktivitě rozhodnuto
pedagogického
jednak o počtu pedagogů na výjezdu a provedeno
dozoru
oslovení pedagogů, zda by se výjezdu jako dozor
zúčastnili.
Úvodní aktivita opatření zajištění kamerového
systému a dalších bezpečnostních prvků na
Aktivita 12.01.01
Zpracování analýzy frekventovaných a rizikově vytipovaných místech
možných rizikových školy.Společně se zřizovatelem a bezpečnostní
firmou vedení školy projde školu a posoudí její
míst školy a návrh
zranitelná místa z hlediska bezpečnosti a jak je
řešení
odstranit

Vedení školy

Vedení školy,
zřizovatel,
bezpečnostní
firma

Aktivita 01.01.04
Realizace
komunikačních
chvilek

Periodická aktivita - Pravidelné zařazování
komunikačních chvilek do různých vyučovacích
předmětů dle plánu vyučujících se zápisem do
záznamových archů. Vyuţívá aktivity 01.01.02 a
01.01.03

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Aktivita 01.02.03
Realizace Čtení
dětem

Periodická aktivita - navazuje na aktivity
01.02.01 a 01.02.02. Jedná se o jejich praktické
naplňování. Ţáci 7.-9.ročníku budou dle
vypracovaných plánů chodit o stanovených
hodinách Vv, Pč a ČJ předčítat dětem 1.-4.tříd.
Jedná se o posilování čtenářských dovedností
starších ţáků a poslech s porozuměním
nejmladších ţáků. Navíc touto formou je moţné
ukázat mladším dětem, jak je důleţité čtení a ţe
starší spoluţáci jej zvládají.

Učitelé, třídní
učitelé

Vedení školy

Přehled
oslovených a
přihlášených
pedagogů

Zpracovaná
analýza
Ředitelka, rada současného
školy
stavu. Návrh
řešení stávající
situace.
Vedení školy,
vedoucí
Zápisy v TK a Záznamové archy budou mít učitelé
metodických
v záznamových
u sebe, na konci pololetí si je
sdruţení a
arších
převezme vedení školy k archivaci
předmětových
komisí

Vedení školy

Fotodokumenta
ce, Zápisy do
TK
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Aktivita 01.03.04
Realizace kroužku
Rozvoj řečových
dovedností

Periodická aktivita - Aktivita je vyvrcholením a
praktickou realizací aktivity 01.03.02 – ţáci jsou
v době po vyučování nenásilnou a zábavnou
Mgr. Jánošíková
formou vedeni k rozvoji svých komunikačních
dovedností – které jsou zaměřeny na správnou
výslovnost a rozvoj slovní zásoby.

Aktivita 02.01.04
Realizace CLIL v
hodinách

Navazuje na aktivitu 02.01.03 a vyuţívá výstupu
aktivity 02.01.02. Jedná se o praktickou realizaci
výuky s vyuţitím metody CLIL na základě
vypracovaného plánu se zápisem do TK a
záznamového archu. Periodická aktivita

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Praktický výstup z aktivit 02.02.01, 02.02.02 a
Rodilý mluvčí,
02.02.03. realizace konverzačních hodin na
vyučující cizího
základě dohodnutých podmínek podle
jazyka
vypracovaného plánu v dohodnutém
harmonogramu a třídách. Periodická aktivita
Navazující aktivita na aktivity 02.03.02 – plán
projektů a 02.03.03 – rozpracování daného
vedoucí
projektu a na jejich základě samotná realizace
předmětové
Aktivita 02.03.04
jazykového projektu – dle podrobného plánu za
komise,
Realizace jazykových
stanovených podmínek a v dané formě. Aktivita
vyučující cizích
projektů
bude realizována průběţně ve školním roce, dle
jazyků
vytvořeného celoročního plánu. Periodická
aktivita
Praktická aktivita, která se opakuje průběţně po
celý školní rok dle aktivity 02.04.03 –
Aktivita 02.04.04
Využívání jazykové vypracovaného harmonogramu vyuţití jazykové
Učitelé cizích
laboratoře. Proškolení učitelé dle aktivity
laboratoře v
jazyků
02.04.02 vyučují dle podmínek 02.04.01 ţáky
hodinách cizího
poslechovým a komunikačním dovednostem.
jazyka
Periodická aktivita
Aktivita 02.02.04
Realizace výuky s
rodilým mluvčím

Vedení školy

Třídní kniha
zájmového
útvaru
s přehledem
docházky dětí

Vedení školy

Vyplněné
záznamové
archy,
fotodokumenta
ce, zápisy v TK

Vedení školy

Zápisy v TK,
fotodokumenta
ce

Vedení školy

Zápisy v TK,
fotodokumenta
Archivace pro výroční zprávu školy
ce, anotace
projektu v tisku

Vedení školy

Zápisy
v jazykové
laboratoři a Vyuţití pro informační broţurku pro
v TK,
rodiče, článek o vyuţívání v tisku
fotodokumenta
ce

TK bude archivovaná
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Aktivita 03.02.04
Realizace
technických praxí

Jedná se o praktickou realizaci aktivit 03.02.01,
03.02.02 a 03.02.03 – v níţ se dohodly technické
praxe ţáků na středních školách, které přispějí
Učitelé
k rozvoji jejich technických dovedností a zároveň
praktických
umoţní jejich orientaci v učebních a studijních
činností, třídní
oborech středních škol. Jedná se tedy o samotnou učitelé, kariérový Vedení školy
realizace praxe – skupiny ţáků s třídní učitelkou poradce, mistři
nebo kariérovým poradcem vyjede dle
odborného
harmonogramu do střední školy a pod dohledem
výcviku S
mistra odborného výcviku si vyzkouší práci
v tamější dílně. Jedná se o periodickou aktivitu.

Periodická aktivita. Praktická realizace
připravených čtenářských dílen ve 2.-3., 7. A
8.ročníku. Navazuje na aktivity 04.03.01,
04.03.02 a 04.03.03 v níţ se nakoupila literatura
pro ţáky, učitelé vypracovali plán čtenářských
Zapojení
Aktivita 04.03.04
dílen a byli proškoleni k jejich realizaci. V této
pedagogičtí
Realizace
aktivitě budou ţáci pracovat s knihou – různé
pracovníci
čtenářských dílen
formy a podoby čtení, čtení s porozuměním,
kritické čtení a zpracovávat připravené pracovní
listy ke knihám. Část aktivity bude realizována i
doma, kdy budou ţáci číst samostatně a plnit
úkoly.
Aktivita navazuje na aktivitu 05.01.01, která
ZŘ, jednotliví
proběhla v srpnu a v níţ byly dohodnuty
Aktivita 05.01.03
učitele, vedoucí
podmínky realizace vzájemných hospitací.
Vypracování plánu
předmětové
vzájemných hospitací V plánu si učitelé vytvoří časový harmonogram
komise
pro dané období hospitací pro dané období. Jedná se o periodickou
aktivitu v některých měsících.

Zápis o
realizaci praxí
v TK,
Fotodokumenta
ce, Seznamy
zúčastněných
ţáků

Vedení školy

Vypracované
plány
čtenářských
dílen, Zápisy
v TK,
fotodokumenta
ce

Vedení školy

Vypracovaný
plán hospitací
pro dané
časové období

Výzva 56
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Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Vedení školy

Zpracované
záznamové
archy
z hospitací.
Písemné
zhodnocení
v zápisech
jednání
předmětových
komisí

Navazuje na aktivitu 05.02.02 v níţ byly osloveny
školy pro moţné stáţe a dohodnutý harmonogram
návštěv. Nyní probíhají konkrétní návštěvy škol
z nich učitelé čerpají inspiraci pro vlastní práci.
Periodická aktivita

ZŘ, jednotliví
učitelé

Vedení školy

Záznamové
archy ze stáţí

Navazuje na aktivitu 05.02.02 – na základě
přihlášení ze strany vedení školy se učitelé
Aktivita 05.03.03
zúčastní vzdělávacího semináře z oblasti inkluze a
Předání informací a
poznatky přednese na provozní poradě,
zpětné vazby ze
pedagogické radě a na schůzkách metodického
seminářů
sdruţení či předmětové komise. Získané materiály
bude sdílet s kolegy. Periodická aktivita

Učitelé,
vychovatelé,
asistenti

Vedení školy

Certifikáty,
osvědčení
pedagogů o
účasti na
semináři

Navazuje na aktivitu 05.04.02 v níţ byly na
základě nabídka DVPP a motivačních rozhovorů
Aktivita 05.04.03
s vedením školy učitelé profesně dále
Účast na seminářích
nasměrováni. V této periodické aktivitě se pak
a dalším studiu
plánovitě účastní akcí DVPP nebo rozšiřujícího
studia na univerzitách. Periodická aktivita.

Učitelé,
vychovatelé,
asistenti

Vedení školy

Osvědčení o
absolvování

Navazuje na aktivity 05.01.02,05.01.03, které
proběhly v září a v říjnu – vytvořený arch pro
vzájemné hospitace a plán hospitací. Podle tohoto
Aktivita 05.01.04
plánu pak budou v průběhu měsíce říjen – květen,
Realizace
probíhat vzájemné hospitace pedagogů dle
vzájemných hospitací
vyučovaných předmětů a za dohodnutých
podmínek (aktivita 05.01.01 – proběhla v září).
Jedná se o periodickou aktivitu.

Aktivita 05.02.03.
Realizace stáží
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 38/18, Bílina
Jedná se jiţ o konkrétně zpracované portfolia jak
pracovat s dítětem s určitými SVP – soubor
námětů, postupů, forem práce, literatury,
Aktivita 06.01.03
Vytváření portfolií a odkazů…Periodická aktivita (dokud nebudou
všechna portfolia zpracovaná) navazující na
seznámení pedagogů
aktivity 06.01.01 a 06.01.02 v níţ byly vytvořeny
s jejich obsahem
týmy učitelů, kteří na konkrétních portfoliích
pracují.

Učitelé, ZŘ

Vedení školy

Zpracovaná
portofilia

Jedná se o periodickou aktivitu navazující na
aktivitu
06.04.03 v níţ jsme vybrali na základě
Aktivita 06.04.04
výběrového řízení vhodné asistenty. Pro jejich
Zajištění rozvoje
správné
působení při práci s dětmi se zdravotním
profesních
znevýhodněním je důleţité vzdělávání v této
kompetencí
oblasti. V této aktivitě jde o jejich neustálé
a dalšího vzdělávání
studium prostřednictvím různých kurzů a
pro asistenty
seminářů pořádaných v průběhu školního roku.Na
základě momentální nabídky a finanční situace.

Vedení školy

Vedení školy

Certifikát o
absolvování
kurzu

Jedná se o důleţitou aktivitu opatření projektová
Aktivita 06.06.01
činnost školy v oblasti inkluze. Jedná se o
Vyhledávání
soustavné vyhledávání projektů vyhlašovaných
vhodných výzev pro
krajským úřadem, MŠMT, MPSV, MŢP, EU
předkládání
OPVK a dalšími, které mohou škole napomoci ve
projektových žádostí
zkvalitňování vzdělávání . Periodická aktivita.

Vedení školy

Vedení školy

Sestavené
projektové
ţádosti

Vedení školy

Smlouva o
spolupráci v
projektu

Jedná se také o důleţitou aktivitu v oblasti
projektové činnosti školy. Kromě vlastních
Aktivita 06.06.02
realizovaných projektů, bude škola v průběhu
Spoluúčast školy ve
vhodných projektech školního roku sledovat a zapojovat se do projektů
jiných organizací, pokud povedou ke zkvalitnění
– partnerství či
úrovně vzdělávání a výchovy ve škole. Periodická
spolupráce
aktivita.

Vedení školy
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Navazující aktivita na aktivitu 06.07.01, kdy si
učitelé určili den a hodinu, kdy povedou
doučování a aktivitu 06.07.02, kdy byl vytvořen
Aktivita 06.07.03
týdenní harmonogram doučování. V této aktivitě
Realizace doučování
se jiţ jedná o praktické naplňování
harmonogramu a doučování ţáků. Periodická
aktivita

Vedení školy

Plán doučování
pro dané
období. Zápisy
do TK
doučovacích
krouţků.

Tato aktivita je praktickým vyústěním aktivit
07.01.01 a 07.01.02 – po organizačním zajištění Třídní učitelky 0.Aktivita 07.01.03
bude probíhat pohyb dětí na dětském hřišti
2.ročníku,
Vedení školy
Realizace přestávek
pravidelně dle rozpisu a s určeným pedagogickým
asistentka,
na dětském hřišti
dozorem v průběhu měsíců září – listopad, duben
uklízečky
– červen (podle počasí) Periodická aktivita

fotodokumenta
ce

Praktická realizace aktivit 07.04.01 a 07.04.02 –
podle zájmu a časových moţností učitelů a na
Aktivita 07.04.03
základě oslovení ţáků se rozjede pravidelná
Realizace
činnosti sportovních krouţků – fotbal, florbal,
sportovních kroužků
stolní tenis, míčové hry, pohybové hry….
Periodická aktivita
Navazující aktivita na aktivity 07.05.01 a
07.05.02, které proběhly v září a v níţ bylo
navrţeno a vybráno několi sportovních soutěţí,
Aktivita 07.05.03
které si bude škola v průběhu školního roku
Realizace
sportovních soutěží realizovat. V této aktivitě se jedná jiţ o samotné
realizace soutěţí dle plánu školy. Periodická
aktivita.

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Vedení školy,
učitelé,
vychovatelky
ŠD, ţáci

Vedení školy

Třídní knihy
sportovních
krouţků,
fotodokumenta
ce

Vedení školy

Fotky z akce,
Měsíční plány
školy, Zprávy
v tisku a na
webových
stránkách

Provozní
porady,
Navazující aktivita na aktivitu 07.05.03 –
pedagogické
Aktivita 07.05.04
realizace sportovní soutěţe. Po skončení soutěţe Vedení školy,
rady, schůzky
Zhodnocení
bude vţdy probíhat zhodnocení organizace a
učitelé,
Vedení školy
ţákovského
realizovaných
přínosu – ze strany ţáků, učitelů a vedení školy.
vychovatelky,
parlamentu,
sporotvních aktivit
Periodická aktivita
výroční zpráva
školy
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Vedení školy

Přírůstky
v učitelské
knihovně,
přehled
potupné
literatury ve
škole a
internetových
zdrojů jako
součást plánu
inkluzívního
vzdělávání
školy

Aktivita souvisí s aktivitami 08.01.01 a 08.01.02.
Aktivita 08.01.03
školení pedagogů institucemi, samostudium
Zajištění
z materiálů, které se inkluzí věnují. Nyní se jedná
Vedení školy,
náslechových hodin
o velmi důleţitý prvek v posunu přijetí nových
vedoucí
ve školách a u
forem výuky – praktické pozorování v běţných
metodických
učitelů, kteří
třídách a školách. Bude probíhat v oslovených
sdruţení, učitelé
inkluzívní didaktické
školách, které mají s těmito formami výborné
prvky a metody v
výsledky a také u vlastních učitelů školy, kteří je
hodinách využívají
běţně vyuţívají. Jedná se o periodickou aktivitu.

Vedení školy

Záznamy o
návštěvách
škol, zápisy
v metodických
sdruţeních

Je to druhá etapa naplňování cíle – zařazování
proinkluzivních forem výuky – konkrétně
opatření realizace proinkluzivních forem ve škole.
Vedení školy,
Navazuje na aktivity z opatření 08.01 – příprava
vedoucí
pedagogů na změnu výukových forem. Po
metodických
načerpání teoretických znalostí a praktického
sdruţení, učitelé
pozorování u jiných učitelů je to vlastní práce
učitele a vzájemná hospitace s kolegy, zda jsou
formy a cíle naplňovány správně.

Vedení školy

Zápisy o
vzájemných
hospitacích

Aktivita souvisí s aktivitou 08.01.01 – zajištění
vzdělávacích seminářů pro učitele (září) jejímţ
cílem , stejně jako této aktivity ,je příprava
pedagogů na změnu výukových forem a
Aktivita 08.01.02
didaktických cílů. Jedná se o periodickou aktivitu,
Zajištění kvalitní
která souvisí s pravidelným vyhledáváním
odborné literatury a
elektronických podpor ke zkvalitnění učitelských
dalších informačních
metod, které budou odkazy odesílány všem
zdrojů pro učitele
učitelům a zároveň sledování odborné literatury a
její pořizování do učitelské knihovny. Studium
těchto materiálů bude součástí samostudia
pedagogů.

Aktivita 09.01.04
Realizace
třídnických hodin

Vedení školy,
učitelé
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Základní škola Lidická Adresa: Lidická 38/18, Bílina

Aktivita 09.01.04
Realizace
třídnických hodin

Aktivita 09.05.02
Realizace třídních
projektů a soutěží

Aktivita navazuje praktickou aplikací na aktivitu
09.01.03. Podle plánu probíhají třídnické hodiny,
kde se kromě aktuálních potřeb třídy postupuje
podle plánu s cílenými tématy – prevence
neţádoucích jevů, posilování vzájemných vazeb,
vytváření pozitivního klimatu třídy. Jedná se o
periodickou aktivitu.

Aktivita navazuje na aktivitu 09.05.01 – návrh
třídních projektů (září). Jedná se o praktické
realizování aktivit, které si třídní učitel se svou
třídou na školní rok naplánoval . Periodická
aktivita.

Třídní učitelé

Metodik
prevence,
vedení školy

Třídní učitelé,
ţáci

Vedení školy

Aktivita navazuje vţdy na aktivitu 09.05.02 –
Aktivita 09.05.03
v níţ proběhla realizace třídního projektu. V této
Zhodnocení realizace
aktivitě se jedná o následné zhodnocení
třídních projektů a
organizace a efektivity ze strany ţáků a třídního
soutěží
učitele. Periodická aktivita

Třídní učitelé,
ţáci

Vedení školy

Navazující aktivita na aktivitu 10.03.02. Návrhy
témat projektů jsou v daném časovém období
podle plánu práce zpracovány podrobně –
anotace, vyuţití průřezových témat, rozvoj
konkrétních klíčových kompetencí, technické
zabezpečení. Periodická aktivita

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Aktivita 10.03.03
Vypracování plánů
jednotlivých
projektů

Vedení školy

Zápisy v TK

Zápisy v TK,
Anotace a
zprávy
z třídních
projektů,
Fotky,
Zhodnocení ve
výroční zprávě
Zhodnocení na
provozních
poradách a
pedagogických
radách Ve
výroční zprávě
školy
Plán práce
školy, Anotace
a podrobné
zpracování
projektů
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Aktivita 10.03.04
Realizace
projektových dnů

Navazuje na aktivitu 10.03.03 v níţ je dána
Vedoucí
teoretická podoba projektu s postupy a cíly. Tato
metodických
aktivita je její praktickou realizací. Probíhá dle
sdruţení, učitelé
plánu z aktivity 10.03.02. průběţné plnění.

Navazující aktivita na aktivitu 10.04.01 – zvolení
Pověřený
zástupci tříd se budou dle dohodnutého
Aktivita 10.04.02
pedagog, členové
harmonogramu setkávat za přítomnosti
Schůzky žákovského
ţákovského
pověřeného pedagoga a projednávat své
parlamentu
parlamentu
připomínky a náměty. Jedná se o průběţnou
aktivitu.

Vedení školy

Zápisy v TK o
realizaci
Fotodokumenta
ce
Prezentace v
tisku a na
webových
stránkách

Vedení školy

Zprávy ze
schůzek na
webových
stránkách školy

Aktivita souvisí s opatřením Zlepšení komunikace
s rodiči. Jedním z prvků jsou aktualizované
Aktivita 10.06.01
webové stránky. Neustálé zásobování stránek
Vytvoření podmínek
Zástupkyně
novými informacemi vyţaduje, aby tuto činnost
Vedení školy,
pro snadnou a
ředitelky,
vykonávalo více lidí. V této aktivitě se v průběhu
rada školy
pravidelnou
jednotliví učitelé
školního roku stránky zaktualizují tím, ţe v
aktualizaci webových
průběhu školního roku bude postupně umoţněn
stránek
přístup i dalším pedagogům

Příspěvky na
webových
stránkách,
Zhodnocení ze
strany rodičů
jako součást
evaluace

Aktivita 10.06.02
Zavedení
elektronických
žákovských knížek

Další aktivita opatření Zlepšení komunikace
s rodiči . Jednou z forem je také zavedení
elektronických ţákovských kníţek, které zajistí
nejen sledování známek, ale také chování ţáka,
konání třídních schůzek a dalších akcí školy.
Jedná se o periodickou aktivitu. Ţákovská kníţka
se bude v průběhu školní roku 2015/16 ověřovat,
aby mohla být jako plně funkční od školního roku
2016/17.

Vedení školy,
učitelé

Vedení školy,
rada školy

Fungování
elektronických
ŢK
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Vedení školy

Fungující emailové
kontakty
učitelů,
Zhodnocení
četnosti emailové
komunikace

Vedení školy,
učitelé,
vychovatelky

Vedení školy

Fotky,
Zveřejnění
v tisku a na
webových
stránkách školy

Vedení školy,
metodik
prevence

Harmonogram
besed a
přednášek
Vedení školy,
Zhodnocení
Zapracovaný do plánu práce školy
rada školy
v preventivním
programu školy
a ve výroční
zprávě

Aktivita souvisí s opatřením zlepšení komunikace
s rodiči. V tomto případě se jedná o vyuţívání
Vedení školy,
Aktivita 10.06.03 Ednes jiţ běţné formy komunikace a to je
třídní učitelé, IT
mailová komunikace
prostřednictvím e-mailu. Většina rodičů jiţ esprávce
s rodiči
maily běţně pouţívá. Aktivita vyţaduje funkční
školní adresy pedagogů a funkční e-maily rodičů
Po vzoru jiných škol se v této aktivitě, která
souvisí s opatřením zlepšení komunikace s rodiči ,
Aktivita 10.06.05
zaměříme na neformálním setkávání s rodiči
Pravidelná setkávání
formou přátelského popovídání o dítěti jeho
učitelů s rodiči – Čaj
perspektivách, co trápí rodiče doma, co učitele ve
o páté na Lidické
škole a další náměty ze strany rodičů k chodu
třídy, školy a jejich aktivit.
Periodická aktivita – přednášková osvěta
odborníky z řad Městské Policie a dalších
Aktivita 11.02.01
subjektů – Jules and Jim, White Light, Oberig dle
Zajištění
finančních moţností školy a dle aktuálního
přednáškové činnosti
tématu. V letošním roce vzhledem k problematice
k problémovým
uprchlictví to bude oblast multikulturality a
oblastem
tolerance. Jedná se o průběţnou aktivitu dle
momentální situace a nabídky.
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Aktivita 11.02.02
Jedná se o průběţnou aktivitu. Učitelé na počátku
Začleňování témat
ve svých plánech zapracují tématiku prevence
souvisejících s
neţádoucích jevů – kouření, alkohol, drogy,
Vedení školy,
prevencí rizikových
nezdravé stravování, šikana, xenofobie,
metodik
jevů do jednotlivých
rasismus,… Tyto plány pak v průběhu školního prevence, učitelé
předmětů
roku naplňuje ve svých hodinách vhodným,
a ročníků
nenásilným začleňováním .

Aktivita 11.02.03
Vedení školy,
Jedná se o průběţnou aktivitu, která bude
Spolupráce s OSPOD
metodik
, Policií ČR a dalšími vyuţívána dle aktuální potřeby – řešení vzniklého
prevence,
problému konkrétního ţáka –skryté záškoláctví,
institucemi –
výchovný
spolupráce s rodinou, problematické chování,
okamžité řešení
poradce, třídní
výskyt drogy
identifikovaného
učitelé
rizika

Aktivita 11.02.04
Realizace
Individuálních
výchovných plánů

postupně dle potřeby jednotlivých třídních učitelů
u konkrétních ţáků realizována. Díky
Metodik
přednáškové činnosti v závěru loňského školního
prevence,
roku se podařilo učitele přesvědčit o účinnosti a
výchovný
sami si je jiţ v závěru školního roku u některých
poradce, třídní
ţáků vyzkoušeli. Jedená se o písemnou smlouvu
učitelé
mezi třídním učitelem a ţákem a jeho rodiči, která
je průběţně ověřována a aktualizována.

Zapracované
tematické plány
se začleněním
prevence
neţádoucích
Vedení školy
jevů, Zápisy v
TK,
Zhodnocení
v preventivním
programu školy

Vedení školy

Zápisy
z jednání
výchovných
komisí

Individuální
výchovné plány
Vedení školy
konkrétních
ţáků
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 38/18, Bílina
Praktická realizace aktivit 11.03.01 a 11.03.02 –
podle zájmu a časových moţností učitelů a na
základě oslovení ţáků se rozjede pravidelná
Aktivita 11.03.04
Učitelé, metodik
Realizace zájmových činnosti zájmových útvarů – mediální výchova,
prevence
divadelní krouţek, ruční práce, keramika,
kroužků
výtvarný krouţek…Aktivita bude probíhat po
celý školní rok. Periodická aktivita
Současná doba klade velké nároky na
připravenost učitelů a všech zaměstnanců
Aktivita 12.02.02
Vedení školy,
adekvátně zasáhnout v případě nebezpečných
Pravidelné
všichni
proškolování všech situací – neoprávněný pohyb cizích osob ve škole,
zaměstnanci
poţár, únik nebezpečné látky, poskytnutí první
zaměstnanců jak
školy, případně
pomoci.. Zaměstnanci jsou pravidelně
postupovat v případě
jiný subjekt
proškolováni na počátku školního roku a v
rizikových situací
průběhu školního roku dle potřeby.

Vedení školy

Vedení školy

Aktivita 12.02.03
Související aktivita s aktivitou 12.02.01. Jedná se
Pravidelné
o pravidelné poučování ţáků o bezpečném
Vedení školy,
poučování žáků o
chování ve škole, na školních akcích i v
třídní učitelé,
Vedení školy
bezpečném chování
mimoškolní době.
popř. jiný subjekt
ve škole, jak
Jedná se o průběţnou aktivitu
- policie např.
postupovat v případě
rizikových situací
Aktivita 13.01.02
Práce s pracovními
listy Volba povolání

8.ročníku jako součást předmětu praktické
činnosti. Formou zábavných systematicky
vytvořených pracovních listů napomoci ţákům
v sebepoznávání – zájmy, dovednosti potřebné
pro zamýšlené profesní působení.

Mgr. Sechovcová Vedení školy

Třídní knihy
zájmových
útvarů,
fotodokumenta
ce

Prezenční
listina z
bezpečnostních školení
Anotace
školení

Prezenční
listina
poučených
ţákůosnova
poučení, zápisy
v TK

Tematický
plán, vyplněné
pracovní listy
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 38/18, Bílina

Aktivita 13.01.03
Exkurze na SŠ

Jedná se o period.aktivitu realizovanou v období
říjen – prosinec pro ţáky 7.-9.ročníku.
Finan.prostředky jiţ byly zajištěny z dotace obce.
Náplní je návštěva nejvýznam.škol Ústec.regionu
(Dny otevř. dveří), aby ţáci a jejich rodiče mohli
SŠ porovnat z hlediska vybavení a nabíz. oborů a
dal.výhod a ţáci se mohli lépe rozhodovat.

Aktivita 13.02.01
Kurz Abeceda
podnikání v
7.ročníku

Jedná se o periodickou aktivitu – říjen – leden
v rámci předmětu Finanční gramotnost . Jedná se
o realizaci programu Junior Baťa Achievement Mgr. Sechovcová Vedení školy
jehoţ cílem je ekonomická gramotnost ţáků a
posílení profesní orientace.

Kariérový
poradce, třídní
učitelé

Vedení školy

Zápisy v TK,
Seznamy
zúčastněných
ţáků a rodičů,
zhodnocení
exkurzí a
fotodokumenta
ce
Osvědčení pro
ţáky o
absolvování,
Slavn.předání
v obřad.síni,
zprávy v tisku
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina

LISTOPAD 2015
Identifikace a název
aktivity (číslo, název,
příp. stručná
charakteristika)

Charakteristika aktivity v rámci plánu

Osoba/y
Osoba/y
zodpovědná/é
zodpovědná/é za
za kontrolu
plnění aktivity
plnění aktivity

Indikátor
naplnění
aktivity

Aktivita 01.01.05
Navazuje na aktivitu 01.01.04 – realizace
Vyhodnocení
komunikačních chvilek. Jedná se o pravidelné
realizace
čtvrtletní zhodnocení fungování tohoto opatření a
komunikačních
jeho přínosu. Aktivita se opakuje ještě v lednu,
chvilek a zhodnocení
dubnu a v červnu.
jejich přínosu

Vedení školy,
Vedoucí
metodických
sdruţení

Písemné
Vedení školy,
zhodnocení
Vedoucí
v rámci jednání
metodických
metodických
sdruţení
sdruţení

Aktivita 01.02.05
Navazuje na aktivitu 01.02.04 – realizace čtení
Vyhodnocení
starších dětí mladším – jedná se o periodické
realizace čtení
hodnocení aktivity na jednáních metodického
starších dětí mladším
sdruţení vţdy v listopadu, lednu, dubnu a červnu
a zhodnocení přínosu

Vedení školy,
Vedoucí
metodických
sdruţení

Písemné
Vedení školy,
zhodnocení
Vedoucí
v rámci jednání
metodických
metodických
sdruţení
sdruţení

Aktivita 01.03.05
Vyhodnocení
realizace kroužku a
zhodnocení přínosu

Navazuje na aktivitu Realizace krouţku Rozvoj
Vedení školy,
řečových dovedností v 1.ročníku. Jedná se o
třídní učitelky
periodické vyhodnocování efektivity krouţku 1.tříd, Mgr. Ilona
vţdy v listopadu, lednu, dubnu a v červnu .
Jánošíková

Vedení školy

Poznámky/ komentáře

Písemné
zhodnocení
v rámci zápisu
z jednání
pedagogické
rady
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Aktivita 02.01.03
Vypracování plánu
zapojení CLIL v
hodinách

Navazuje na aktivitu 02.01.01. Předpokládá
úvahu kaţdého učitele nad svým plánem a
moţnou realizaci CLIL v nejbliţším čtvrtletí. Na
základě tohoto pak vypracuje plán pro zařazení
CLIL ve svých hodinách pro dané čtvrtletí.

Aktivita 02.01.05
Navazuje na aktivitu Realizace CLIL v hodinách.
Vyhodnocení
Jedná se o periodické vyhodnocování efektivity
realizace CLIL v
zavádění, úpadných problémů a změn vţdy
hodinách a
v listopadu, lednu, dubnu a v červnu.
zhodnocení přínosu

Jednotlliví
pedagogičtí
pracovníci

Vedení školy,
Vedoucí
metodických
sdruţení

Vedení školy,
vedoucí
Navazující aktivita na aktivitu 02.03.02. Návrhy
předmětové
Aktivita 02.03.03
témat projektů jsou v daném časovém období (pro
komise,
Vypracování plánu
dané čtvrtletí) zpracovány podrobně – anotace,
vyučující cizích
realizace jazykových
vyuţití průřezových témat, rozvoj konkrétních
jazyků. Čtvrtletní
projektů
klíčových kompetencí, technické zabezpečení.
realizace
aktivity.

Aktivita 02.05.03
Oslovení žáků a
rodičů

Navazuje na aktivity 02.05.01 a 02.05.02 – v níţ
byl vybrán jazykový kurz pro ţáky ve škole (září,
říjen) Nyní se s konkrétním jazykovým kurzem –
termínem, formou a cenou osloví ţáci a rodiče
formou letáčků s přihláškou na kurz.

Učitelé cizích
jazyků, vedení
školy

Navazuje na aktivity 03.01.04 – v níţ byl
Vedení školy,
zakoupen materiál pro zabezpečení výuky
Aktivita 03.01.05
učitelé
praktických činností , který je postupně
Zhodnocení
praktických
zpracováván formou výrobků a vytváření jejich
využívání
činností vedoucí
portfolií ţáky. Jedná se o periodické
zakoupeného
metodických
materiálu a pomůcek vyhodnocování efektivity vţdy v listopadu, lednu,
sdruţení
dubnu a v červnu

Vedení školy,
Vedoucí
metodických
sdruţení

Vypracovaný
plán vyuţití
CLIL pro dané
čtvrtletí

Bude zasláno elektronicky ZŘ pro
uloţení a kontrolu

Vedení školy,
Zhodnocení
Vedoucí
v rámci jednání
metodických
metodického
sdruţení
sdruţení

Vedení školy

Vypracované
plány projektů
Měsíční plány
školy

Vedení školy

Přehled
přihlášených
ţáků.

Vedení školy

Hospitační
záznamy
vedení školy,
výrobky ţáků.
Příprava
vyučujících na
praktické
činnosti.
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina

Aktivita 04.01.02
Vypracování
jednotlivých testů

Navazuje na aktivitu vytvoření systému
Zástupkyně
srovnávacího testování ţáků v jednotlivých
ředitelky,
ročnících (04.01.01 – říjen)na základě přehledu
vedoucí
toho, co se bude testovat a v jakém ročníku a dle
metodických
harmonogramu budou vypracovány jednotlivé
testy bu´d klasicky písemnou formou nebo online sdruţení, učitelé
aplikacemi.

Vedení školy

Připravené
jednotlivé testy

Aktivita 05.01.05
Navazuje na aktivity 05.01.04 realizace
Vyhodnocení
vzájemných
hospitací – Jedná se o periodické
realizace plánu
vzájemných hospitací vyhodnocování přínosu vţdy v listopadu, lednu,
dubnu a v červnu
a zhodnocení jejích
přínosu

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Vedení školy,
Zhodnocení
vedoucí
v rámci jednání
metodických
metodického
sdruţení
sdruţení

Aktivita 05.02.04
Navazuje na aktivity 05.02.03 realizace stáţí na
Vyhodnocení
školách – Jedná se o periodické vyhodnocování o
realizace stáží na
průběhu a přínosu vţdy v listopadu, lednu,
školách a zhodnocení
dubnu a v červnu
jejich přínosu

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Vedení školy,
Zhodnocení
vedoucí
v rámci jednání
metodických
metodického
sdruţení
sdruţení

Navazuje na aktivity 05.03.04 účasti pedagogů na
seminářích v oblasti Inklue a proškolení
Aktivita 05.03.05
pedagogického sboru v rámci akce na klíč –
Zhodnocení přínosu
Jedná se o periodické vyhodnocování o průběhu a
DVPP v oblasti
přínosu vţdy v listopadu, lednu, dubnu a v
inkluze
červnu

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Zhodnocení
Vedení školy, v rámci jednání
vedoucí
metodického
metodických
sdruţení a
sdruţení
pedagogické
rady

Aktivita 06.07.04
Vyhodnocení
realizace doučování a
zhodnocení jeho
přínosu

níţ se hodnotí četnost doučování, počty
zúčastněných ţáků, materiální poţadavky a
přínos.listopad , leden, duben, červen

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Vedení školy,
rada školy

Zhodnocení v
rámci jednání
metodického
sdruţení a
pedagogické
rady
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Aktivita navazuje na aktivitu 07.01.03 realizace
Aktivita 07.01.04
přestávek na dětském hřišti v období září –
Zhodnocení přínosu
listopad
a jejím cílem je zhodnocení vyuţití,
využívání dětského
dodrţování harmonogramu, zajištěného dozoru a
hřiště v době
dalších připomínek a námětů.
přestávek
Aktivita 09.01.04
Periodická aktivita vţdy na konci čtvrtletí – v níţ
Vyhodnocení
se hodnotí četnost třídnických hodin, probíraná
realizace třídnických
témata, problémy třídy a přínos.listopad , leden,
hodin a zhodnocení
duben, červen
jejich přínosu

Aktivita 09.02.01
Zajištění materiálů a
internetové podpory
pro vlastní
diagnostiku tříd

Aktivita 09.03.02
Práce třídního
učitele a metodika
prevence se třídou s
rizikovými projevy v
klimatu

Třídní učitelky
0.2.ročníku,
asistentky,
vedení školy

Vedení školy,
třídní učitelé

Jednou za 2 roky metodik prevence provede ve
třídách (5.-9.ročník) diagnostiku tříd – SORAD,
Vedení školy,
B3, B4 formou buď písemného šetření nebo
metodik
formou online dotazníků a provede jejich
prevence,
zpracování. Výsledky pak probere s třídními
výchovný
učiteli a vedením školy. Aktivita se bude střídat
poradce
s aktivitou 09.02.02 diagnostika vnějším
subjektem
Aktivita nepřímo navazuje na aktivitu 09.02.01
nebo 09.02.02 kdy na základě diagnostiky třídy
nebo na základě přímých sledování třídní učitel
spolu s metodikem prevence bude cíleně pracovat Proškolený třídní
učitel, metodik
na odstranění problémů . tato aktivita bude
prevence
střídána aktivitou 09.03.03, kdy dle finančních
moţností a závaţnosti problémů můţe být osloven
jiný subjekt pro práci s problémovou třídou např.
Jules and Jim

Vedení školy

Zápisy
z jednání
pedagogické
rady

Vedení školy

Zhodnocení
v rámci jednání
pedagogické
rady

Vedení školy

Zpracovaná
vlastní
diagnostika tříd

Vedení školy

Zápisy
v hodnocení
preventivního
programu
školy, zápisy
z jednání na
pedagogických
radách

Aktivita 09.02.02 listopad 2016
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Aktivita navazuje na aktivitu 10.03.04 – realizace
projektových dnů školy. Projekty budou
Aktivita 10.03.05
vyhodnocovány čtvrtletně v souvislosti
Vyhodnocení
s pedagogickými radami a schůzkami
realizace
metodických sdruţení. Hodnotit se bude
projektových dnů a
organizační forma a hlavně naplněnost cílů a
zhodnocení jejich
přínos pro ţáky a školu. Listopad, leden, duben,
přínosu
červen
Navazuje na aktivitu 12.01.01 v níţ byla
Aktivita 12.01.02
Zajištění finančních provedena analýza bezpečnostních rizik školy a
navrţeno řešení. Pro jeho realizaci jsou nezbytné
prostředků na
finanční prostředky. |V této aktivitě se osloví
realizaci
zřizovatel, případně sponzoři pro zrealizování a
bezpečnostních
zajištění bezpečnostních prvků školy.
opatření

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Vedení školy

Aktivita 01.01.04
Realizace
komunikačních
chvilek

Periodická aktivita - Pravidelné zařazování
komunikačních chvilek do různých vyučovacích
předmětů dle plánu vyučujících se zápisem do
záznamových archů. Vyuţívá aktivity 01.01.02 a
01.01.03

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Aktivita 01.02.03
Realizace Čtení
dětem

Periodická aktivita - navazuje na aktivity
01.02.01 a 01.02.02. Jedná se o jejich praktické
naplňování. Ţáci 7.-9.ročníku budou dle
vypracovaných plánů chodit o stanovených
hodinách Vv, Pč a ČJ předčítat dětem 1.-4.tříd.
Jedná se o posilování čtenářských dovedností
starších ţáků a poslech s porozuměním
nejmladších ţáků. Navíc touto formou je moţné
ukázat mladším dětem, jak je důleţité čtení a ţe
starší spoluţáci jej zvládají

Učitelé, třídní
učitelé

Vedení školy

Zhodnocení
v rámci jednání
metodického
sdruţení a
pedagogické
rady

Vedení školy,
rada školy

Zpracovaná
objednávka.
Zajištěné
finanční
prostředky na
realizaci.

Vedení školy,
vedoucí
Zápisy v TK a Záznamové archy budou mít učitelé
metodických
v záznamových
u sebe, na konci pololetí si je
sdruţení a
arších
převezme vedení školy k arch
předmětových
komisí

Vedení školy

Fotodokumenta
ce, Zápisy do
TK
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Aktivita 01.03.04
Realizace kroužku
Rozvoj řečových
dovedností

Periodická aktivita - Aktivita je vyvrcholením a
praktickou realizací aktivity 01.03.02 – ţáci jsou
v době po vyučování nenásilnou a zábavnou
Mgr. Jánošíková
formou vedeni k rozvoji svých komunikačních
dovedností – které jsou zaměřeny na správnou
výslovnost a rozvoj slovní zásoby.

Aktivita 02.01.04
Realizace CLIL v
hodinách

Navazuje na aktivitu 02.01.03 a vyuţívá výstupu
aktivity 02.01.02. Jedná se o praktickou realizaci
výuky s vyuţitím metody CLIL na základě
vypracovaného plánu se zápisem do TK a
záznamového archu. Periodická aktivita

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Praktický výstup z aktivit 02.02.01, 02.02.02 a
Rodilý mluvčí,
02.02.03. realizace konverzačních hodin na
vyučující cizího
základě dohodnutých podmínek podle
jazyka
vypracovaného plánu v dohodnutém
harmonogramu a třídách. Periodická aktivita
Navazující aktivita na aktivity 02.03.02 – plán
projektů a 02.03.03 – rozpracování daného
Vedoucí
projektu a na jejich základě samotná realizace
předmětové
Aktivita 02.03.04
jazykového projektu – dle podrobného plánu za
komise,
Realizace jazykových
stanovených podmínek a v dané formě. Aktivita
vyučující cizích
projektů
bude realizována průběţně ve školním roce, dle
jazyků
vytvořeného celoročního plánu. Periodická
aktivita
Praktická aktivita, která se opakuje průběţně po
celý školní rok dle aktivity 02.04.03 –
Aktivita 02.04.04
Využívání jazykové vypracovaného harmonogramu vyuţití jazykové
Učitelé cizích
laboratoře. Proškolení učitelé dle aktivity
laboratoře v
jazyků
02.04.02 vyučují dle podmínek 02.04.01 ţáky
hodinách cizího
poslechovým a komunikačním dovednostem.
jazyka
Periodická aktivita
Aktivita 02.02.04
Realizace výuky s
rodilým mluvčím

Vedení školy

Třídní kniha
zájmového
útvaru
s přehledem
docházky dětí

Vedení školy

Vyplněné
záznamové
archy,
fotodokumenta
ce, zápisy v TK

Vedení školy

Zápisy v TK,
fotodokumenta
ce

Vedení školy

Zápisy v TK,
fotodokumenta
Archivace pro výroční zprávu školy
ce, anotace
projektu v tisku

Vedení školy

Zápisy
v jazykové
laboratoři a Vyuţití pro informační broţurku pro
v TK,
rodiče, článek o vyuţívání v tisku
fotodokumenta
ce

TK bude archivovaná
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Jedná se o praktickou realizaci aktivit 03.02.01,
03.02.02 a 03.02.03 – v níţ se dohodly technické
praxe ţáků na středních školách, které přispějí
Učitelé
k rozvoji jejich technických dovedností a zároveň
praktických
umoţní jejich orientaci v učebních a studijních
činností, třídní
oborech středních škol. Jedná se tedy o samotnou učitelé, kariérový Vedení školy
realizace praxe – skupiny ţáků s třídní učitelkou poradce, mistři
nebo kariérovým poradcem vyjede dle
odborného
harmonogramu do střední školy a pod dohledem
výcviku SŠ
mistra odborného výcviku si vyzkouší práci
v tamější dílně. Jedná se o periodickou aktivitu

Zápis o
realizaci praxí
v TK
Fotodokumenta
ce, Seznamy
zúčastněných
ţáků

Aktivita 03.03.03
Vypracování návrhu
konkrétního
projektového dne s
příslušnou střední
školou – časový
harmonogram a
požadavky

Aktivita navazuje na aktivity 03.03.01 a 03.03.02
oslovení středních škol a vypracování společného
návrhu projektových dnů (září). Nyní se jedná jiţ
Vedení školy,
o periodickou aktivitu, kdy se vţdy před
učitelé PČ, mistři
projektovým dnem sejde vedení školy, učitelé
praktických činností a mistři odborného výcviku
aby podrobně připravili projektový den.

Vedení školy

Zpracovaný
detailně
projektový den

Aktivita 03.03.04
Realizace
projektových dnů

Navazuje na aktivitu 03.03.03 v níţ byl podrobně
Vedení školy,
projektový den naplánován. Nyní se jedná o jeho
učitelé PČ, mistři
realizaci.

Vedení školy

Aktivita 03.03.05
Zhodnocení
projektových dnů

Navazuje na aktivitu 03.03.04 – realizace
projektového dne. Po ukončení projektového dne Vedení školy,
následuje jeho zhodnocení ze strany ţáků, učitelů učitelé PČ, mistři
a vedení školy.

Vedení školy

Aktivita 03.02.04
Realizace
technických praxí

Zápis v TK,
fotodokumenta
ce
Hospitační
záznamy
vedení školy,
dotazníkové
šetření ţáků a
učitelů
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Periodická aktivita. Praktická realizace
připravených čtenářských dílen ve 2.-3., 7. A
8.ročníku. Navazuje na aktivity 04.03.01,
04.03.02 a 04.03.03 v níţ se nakoupila literatura
pro ţáky, učitelé vypracovali plán čtenářských
dílen a byli proškoleni k jejich realizaci. V této
aktivitě budou ţáci pracovat s knihou – různé
formy a podoby čtení, čtení s porozuměním,
kritické čtení a zpracovávat připravené pracovní
listy ke knihám. Část aktivity bude realizována i
doma, kdy budou ţáci číst samostatně a plnit
úkoly.

Vedení školy

Vypracované
plány
čtenářských
dílen, Zápisy
v TK,
fotodokumenta
ce

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Vedení školy

Zpracované
záznamové
archy
z hospitací.
Písemné
zhodnocení
v zápisech
jednání
předmětových
komisí.

Navazuje na aktivitu 05.02.02 v níţ byly osloveny
školy pro moţné stáţe a dohodnutý harmonogram
návštěv. Nyní probíhají konkrétní návštěvy škol
z nich učitelé čerpají inspiraci pro vlastní práci.
Periodická aktivita

ZŘ, jednotliví
učitelé

Vedení školy

Záznamové
archy ze stáţí

Navazuje na aktivitu 05.02.02 – na základě
přihlášení ze strany vedení školy se učitelé
Aktivita 05.03.03
zúčastní vzdělávacího semináře z oblasti inkluze a
Předání informací,
poznatky přednese na provozní poradě,
zpětné vazby ze
pedagogické radě a na schůzkách metodického
seminářů
sdruţení či předmětové komise. Získané materiály
bude sdílet s kolegy. Periodická aktivita

Učitelé,
vychovatelé,
asistenti

Vedení školy

Certifikáty,
osvědčení
pedagogů o
účasti na
semináři

Aktivita 04.03.04
Realizace
čtenářských dílen

Navazuje na aktivity 05.01.02,05.01.03, které
proběhly v září a v říjnu – vytvořený arch pro
vzájemné hospitace a plán hospitací. Podle tohoto
Aktivita 05.01.04
plánu pak budou v průběhu měsíce říjen – květen,
Realizace
probíhat vzájemné hospitace pedagogů dle
vzájemných hospitací
vyučovaných předmětů a za dohodnutých
podmínek (aktivita 05.01.01 – proběhla
v září).Jedná se o periodickou aktivitu.

Aktivita 05.02.03
Realizace stáží

Zapojení
pedagogičtí
pracovníci

Výzva 56
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Navazuje na aktivitu 05.04.02 v níţ byly na
základě nabídka DVPP a motivačních rozhovorů
Aktivita 05.04.03
s vedením školy učitelé profesně dále
Účast na seminářích
nasměrováni. V této periodické aktivitě se pak
a dalším studiu
plánovitě účastní akcí DVPP nebo rozšiřujícího
studia na univerzitách. Periodická aktivita.

Učitelé,
vychovatelé,
asistenti

Vedení školy

Osvědčení o
absolvování

Jedná se jiţ o konkrétně zpracované portfolia jak
pracovat s dítětem s určitými SVP – soubor
námětů, postupů, forem práce, literatury,
Aktivita 06.01.03
Vytváření portfolií a odkazů…Periodická aktivita )dokud nebudou
všechna portfolia zpracovaná) navazující na
seznámení pedagogů
aktivity 06.01.01 a 06.01.02 v níţ byly vytvořeny
s jejich obsahem
týmy učitelů, kteří na konkrétních portfoliích
pracují.

Učitelé, ZŘ

Vedení školy

Zpracovaná
portofilia

Jedná se o periodickou aktivitu navazující na
aktivitu 06.04.03 v níţ jsme vybrali na základě
Aktivita 06.04.04
výběrového řízení vhodné asistenty. Pro jejich
Zajištění rozvoje
správné působení při práci s dětmi se zdravotním
profesních
znevýhodněním je důleţité vzdělávání v této
kompetencí
oblasti. V této aktivitě jde o jejich neustálé
a dalšího vzdělávání
studium prostřednictvím různých kurzů a
pro asistenty
seminářů pořádaných v průběhu školního roku.Na
základě momentální nabídky a finanční situace.

Vedení školy

Vedení školy

Certifikát o
absolvování
kurzu

Vedení školy

Sestavené
projektové
ţádosti

Aktivita 06.04.04
Jedná se o důleţitou aktivitu opatření projektová
Zajištění rozvoje
činnost školy v oblasti inkluze. Jedná se o
profesních
soustavné vyhledávání projektů vyhlašovaných
kompetencí
krajským úřadem, MŠMT, MPSV, MŢP, EU
a dalšího vzdělávání
OPVK a dalšími, které mohou škole napomoci ve
pro asistenty
zkvalitňování vzdělávání . Periodická aktivita.

Vedení školy
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Jedná se také o důleţitou aktivitu v oblasti
projektové činnosti školy. Kromě vlastních
Aktivita 06.06.02
realizovaných projektů, bude škola v průběhu
Spoluúčast školy ve
vhodných projektech školního roku sledovat a zapojovat se do projektů
jiných organizací, pokud povedou ke zkvalitnění
– partnerství či
úrovně vzdělávání a výchovy ve škole. Periodická
spolupráce
aktivita.
Navazující aktivita na aktivitu 06.07.01, kdy si
učitelé určili den a hodinu, kdy povedou
doučování a aktivitu 06.07.02, kdy byl vytvořen
Aktivita 06.07.03
týdenní harmonogram doučování. V této aktivitě
Realizace doučování
se jiţ jedná o praktické naplňování
harmonogramu a doučování ţáků. Periodická
aktivita

Vedení školy

Smlouva o
spolupráci v
projektu

Vedení školy

Plán doučování
pro dané
období. Zápisy
do TK
doučovacích
krouţků.

Tato aktivita je praktickým vyústěním aktivit
07.01.01 a 07.01.02 – po organizačním zajištění Třídní učitelky 0.Aktivita 07.01.03
bude probíhat pohyb dětí na dětském hřišti
2.ročníku,
Vedení školy
Realizace přestávek
pravidelně dle rozpisu a s určeným pedagogickým
asistentka,
na dětském hřišti
dozorem v průběhu měsíců září – listopad, duben
uklízečky
– červen (podle počasí) Periodická aktivita

fotodokumenta
ce

Aktivita 07.03.03
Realizace hodin
bruslení v
dopoledních
(případně
odpoledních)
hodinách

Vedení školy

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Navazuje na aktivitu07.03.01 a 07.03.02 v níţ Třídní učitelky 2.byly zajištěny pro školu hodiny bruslení a byli
5.ročníku,
Vedení školy,
osloveni rodiče ţáků. Aktivita bude periodickou
vychovatelky
rada školy
v době od listopadu do března.
školní druţiny

Zápisy v TK
fotky z akcí
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Praktická realizace aktivit 07.04.01 a 07.04.02 –
podle zájmu a časových moţností učitelů a na
Aktivita 07.04.03
základě oslovení ţáků se rozjede pravidelná
Realizace
činnosti sportovních krouţků – fotbal, florbal,
sportovních kroužků
stolní tenis, míčové hry, pohybové hr. Periodická
aktivita

Vedení školy,
učitelé,
vychovatelky
ŠD, ţáci

Navazující aktivita na aktivity 07.05.01 a
07.05.02, které proběhly v září a v níţ bylo
navrţeno a vybráno několi sportovních soutěţí,
které si bude škola v průběhu školního roku
realizovat. V této aktivitě se jedná jiţ o samotné
realizace soutěţí dle plánu školy. Periodická
aktivita.

Vedení školy,
učitelé,
vychovatelky
ŠD, ţáci

Aktivita 07.05.03
Realizace
sportovních soutěží

Aktivita 07.05.04
Zhodnocení
realizovaných
sporotvních aktivit

Navazující aktivita na aktivitu 07.05.03 –
realizace sportovní soutěţe. Po skončení soutěţe
bude vţdy probíhat zhodnocení organizace a
přínosu – ze strany ţáků, učitelů a vedení školy.
Periodická aktivita

Vedení školy,
učitelé,
vychovatelky

Vedení školy

Třídní knihy
sportovních
krouţků,
fotodokumenta
ce. Fotky
z akce. Měsíční
plány školy.
Zprávy v tisku
a na WWW

Vedení školy

Fotky z akce,
Měsíční plány
školy, Zprávy
v tisku a na
webových
stránkách

Vedení školy

Provozní
porady,
pedagogické
rady, schůzky
ţákovského
parlamentu,
výroční zpráva
školy
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Aktivita souvisí s aktivitou 08.01.01 – zajištění
vzdělávacích seminářů pro učitele (září) jejímţ
cílem , stejně jako této aktivity ,je příprava
pedagogů na změnu výukových forem a
Aktivita 08.01.02
didaktických cílů. Jedná se o periodickou aktivitu,
Zajištění kvalitní
která souvisí s pravidelným vyhledáváním
odborné literatury a
elektronických podpor ke zkvalitnění učitelských
dalších informačních
metod, které budou odkazy odesílány všem
zdrojů pro učitele
učitelům a zároveň sledování odborné literatury a
její pořizování do učitelské knihovny. Studium
těchto materiálů bude součástí samostudia
pedagogů.

Vedení školy,
učitelé

Aktivita souvisí s aktivitami 08.01.01 a 08.01.02.
Aktivita 08.01.03
školení pedagogů institucemi, samostudium
Zajištění
z materiálů, které se inkluzí věnují. Nyní se jedná
Vedení školy,
náslechových hodin
o velmi důleţitý prvek v posunu přijetí nových
vedoucí
ve školách a u
forem výuky – praktické pozorování v běţných
metodických
učitelů, kteří
třídách a školách. Bude probíhat v oslovených
sdruţení, učitelé
inkluzívní didaktické
školách, které mají s těmito formami výborné
prvky a metody v
výsledky a také u vlastních učitelů školy, kteří je
hodinách využívají
běţně vyuţívají

Vedení školy

Přírůstky
v učitelské
knihovně,
přehled
potupné
literatury ve
škole a
internetových
zdrojů jako
součást plánu
inkluzívního
vzdělávání
školy

Vedení školy

Záznamy o
návštěvách
škol, zápisy
v metodických
sdruţeních
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Je to druhá etapa naplňování cíle – zařazování
proinkluzivních forem výuky – konkrétně
Aktivita 08.02.01 opatření realizace proinkluzivních forem ve škole.
Vedení školy,
Zajištění vzájemných Navazuje na aktivity z opatření 08.01 – příprava
vedoucí
pedagogů na změnu výukových forem. Po
hospitací v oblasti
metodických
načerpání teoretických znalostí a praktického
používání nových
sdruţení, učitelé
metod a forem výuky pozorování u jiných učitelů je to vlastní práce
učitele a vzájemná hospitace s kolegy, zda jsou
formy a cíle naplňovány správně.

Aktivita 09.01.04
Realizace
třídnických hodin

Aktivita 09.01.04
Realizace
třídnických hodin

Aktivita navazuje praktickou aplikací na aktivitu
09.01.03. Podle plánu probíhají třídnické hodiny,
kde se kromě aktuálních potřeb třídy postupuje
podle plánu s cílenými tématy – prevence
neţádoucích jevů, posilování vzájemných vazeb,
vytváření pozitivního klimatu třídy. Jedná se o
periodickou aktivitu.

Aktivita navazuje na aktivitu 09.05.01 – návrh
třídních projektů (září). Jedná se o praktické
realizování aktivit, které si třídní učitel se svou
třídou na školní rok naplánoval . Periodická
aktivita.

Aktivita navazuje vţdy na aktivitu 09.05.02 –
Aktivita 09.05.03
v níţ proběhla realizace třídního projektu. V této
Zhodnocení realizace
aktivitě se jedná o následné zhodnocení
třídních projektů a
organizace a efektivity ze strany ţáků a třídního
soutěží
učitele. Periodická aktivita

Třídní učitelé

Vedení školy

Zápisy o
vzájemných
hospitacích

Metodik
prevence,
vedení školy

Zápisy v TK

Třídní učitelé,
ţáci,

Vedení školy

Třídní učitelé,
ţáci,

Vedení školy

Zápisy v TK,
Anotace a
zprávy
z třídních
projektů,
Fotky,
Zhodnocení ve
výroční zprávě
Zhodnocení na
provozních
poradách a
pedagogických
radách, Ve
výroční zprávě
školy
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Navazující aktivita na aktivitu 10.03.02. Návrhy
témat projektů jsou v daném časovém období
podle plánu práce zpracovány podrobně –
anotace, vyuţití průřezových témat, rozvoj
konkrétních klíčových kompetencí, technické
zabezpečení. Periodická aktivita

Vedení školy

Plán práce
školy, Anotace
a podrobné
zpracování
projektů

Vedení školy

Zápisy v TK o
realizaci,Fotod
okumentace,
Prezentace
v tisku a na
webových
stránkách

Vedení školy

Zprávy ze
schůzek na
webových
stránkách školy

Aktivita souvisí s opatřením Zlepšení komunikace
s rodiči. Jedním z prvků jsou aktualizované
Aktivita 10.06.01
webové stránky. Neustálé zásobování stránek
Vytvoření podmínek
Zástupkyně
novými informacemi vyţaduje, aby tuto činnost
Vedení školy,
pro snadnou a
ředitelky,
vykonávalo více lidí. V této aktivitě se v průběhu
rada školy
pravidelnou
jednotliví učitelé
školního roku stránky zaktualizují tím, ţe
aktualizaci webových
v průběhu školního roku bude postupně umoţněn
stánek
přístup i dalším pedagogům

Příspěvky na
webových
stránkách,
Zhodnocení ze
strany rodičů
jako součást
evaluace

Aktivita 10.03.03
Vypracování plánů
jednotlivých
projektů

Aktivita 10.03.04
Realizace
projektových dnů

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Navazuje na aktivitu 10.03.03 v níţ je dána
Vedoucí
teoretická podoba projektu s postupy a cíly. Tato
metodických
aktivita je její praktickou realizací. Probíhá dle
sdruţení, učitelé
plánu z aktivity 10.03.02. průběţné plnění.

Navazující aktivita na aktivitu 10.04.01 – zvolení
Pověřený
zástupci tříd se budou dle dohodnutého
Aktivita 10.04.02
pedagog, členové
harmonogramu setkávat za přítomnosti
Schůzky žákovského
ţákovského
pověřeného pedagoga a projednávat své
parlamentu
parlamentu
připomínky a náměty. Jedná se o průběţnou
aktivitu.
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Aktivita 10.06.02
Zavedení
elektronických
žákovských knížek

Další aktivita opatření Zlepšení komunikace
s rodiči . Jednou z forem je také zavedení
elektronických ţákovských kníţek, které zajistí
nejen sledování známek, ale také chování ţáka,
konání třídních schůzek a dalších akcí školy.
Jedná se o periodickou aktivitu. Ţákovská kníţka
se bude v průběhu školní roku 2015/16 ověřovat,
aby mohla být jako plně funkční od školního roku
2016/17.

Vedení školy,
rada školy

Fungování
elektronických
ŢK

Aktivita souvisí s opatřením zlepšení komunikace
s rodiči. V tomto případě se jedná o vyuţívání
Vedení školy,
Aktivita 10.06.03 Ednes jiţ běţné formy komunikace a to je
třídní učitelé, IT
mailová komunikace
prostřednictvím e-mailu. Většina rodičů jiţ esprávce
s rodiči
maily běţně pouţívá. Aktivita vyţaduje funkční
školní adresy pedagogů a funkční e-maily rodičů.

Vedení školy

Fungující emailové
kontakty
učitelů,
Zhodnocení
četnosti emailové
komunikace

Periodická aktivita – přednášková osvěta
odborníky z řad Městské Policie a dalších
Aktivita 11.02.01
subjektů – Jules and Jim, White Light, Oberig dle
Zajištění
finančních moţností školy a dle aktuálního
přednáškové činnosti
tématu. V letošním roce vzhledem k problematice
k problémovým
uprchlictví to bude oblast multikulturality a
oblastem
tolerance. Jedná se o průběţnou aktivitu dle
momentální situace a nabídky.

Harmonogram
besed a
přednášek,
Vedení školy,
Zhodnocení
Zapracovaný do plánu práce školy
rada školy
v preventivním
programu školy
a ve výroční
zprávě.

Vedení školy,
učitelé

Vedení školy,
metodik
prevence
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Aktivita 11.02.02
Jedná se o průběţnou aktivitu. Učitelé na počátku
Začleňování témat
ve svých plánech zapracují tématiku prevence
souvisejících s
neţádoucích jevů – kouření, alkohol, drogy,
Vedení školy,
prevencí rizikových
nezdravé stravování, šikana, xenofobie, rasismus.
metodik
jevů do jednotlivých
Tyto plány pak v průběhu školního roku naplňuje prevence, učitelé
předmětů
ve svých hodinách vhodným, nenásilným
a ročníků
začleňováním.

Aktivita 11.02.03
Jedná se o průběţnou aktivitu, která bude
Spolupráce s OSPOD
, Policií ČR a dalšími vyuţívána dle aktuální potřeby – řešení vzniklého
problému konkrétního ţáka –skryté záškoláctví,
institucemi –
spolupráce s rodinou, problematické chování,
okamžité řešení
výskyt drogy..
identifikovaného
rizika

Aktivita 11.02.04
Realizace
Individuálních
výchovných plánů

Vedení školy
Metodik
prevence
Výchovný
poradce
Třídní učitelé

Jedná se o průběţnou aktivitu, která bude
postupně dle potřeby jednotlivých třídních učitelů
u konkrétních ţáků realizována. Díky
Třídní učitelé,
přednáškové činnosti v závěru loňského školního
Výchovný
roku se podařilo učitele přesvědčit o účinnosti a
poradce, metodik
sami si je jiţ v závěru školního roku u některých
prevence
ţáků vyzkoušeli. Jedená se o písemnou smlouvu
mezi třídním učitelem a ţákem a jeho rodiči, která
je průběţně ověřována a aktualizována.

Zapracované
tematické plány
se začleněním
prevence
neţádoucích
Vedení školy
jevů, Zápisy
v TK
Zhodnocení
v preventivním
programu školy

Vedení školy

Zápisy
z jednání
výchovných
komisí

Individuální
výchovné plány
Vedení školy
konkrétních
ţáků
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Praktická realizace aktivit 11.03.01 a 11.03.02 –
podle zájmu a časových moţností učitelů a na
základě oslovení ţáků se rozjede pravidelná
Aktivita 11.03.04
Učitelé, Metodik
Realizace zájmových činnosti zájmových útvarů – mediální výchova,
prevence
divadelní krouţek, ruční práce, keramika,
kroužků
výtvarný krouţek…Aktivita bude probíhat po
celý školní rok. Periodická aktivita
Současná doba klade velké nároky na
Vedení školy,
připravenost učitelů a všech zaměstnanců
Aktivita 12.02.02
Všichni
adekvátně zasáhnout v případě nebezpečných
Pravidelné
zaměstnanci
proškolování všech situací – neoprávněný pohyb cizích osob ve škole,
školy, Případně
poţár, únik nebezpečné látky, poskytnutí první
zaměstnanců jak
jiný subjekt –
pomoci.. Zaměstnanci jsou pravidelně
postupovat v případě
bezpečnostní
proškolováni na počátku školního roku a
rizikových situací
firmy, zřizovatel
v průběhu školního roku dle potřeby.
Aktivita 12.02.03
Pravidelné
Související aktivita s aktivitou 12.02.01. Jedná se
poučování žáků o
o pravidelné poučování ţáků o bezpečném
bezpečném chování
chování ve škole, na školních akcích i
ve škole, jak
v mimoškolní době.Jedná se o průběţnou aktivitu
postupovat v případě
rizikových situací

Aktivita 13.01.02
Práce s pracovními
listy Volba povolání

Periodická aktivita v průběhu školního roku
v 8.ročníku jako součást předmětu praktické
činnosti. Formou zábavných systematicky
vytvořených pracovních listů napomoci ţákům
v sebepoznávání – zájmy, dovednosti potřebné
pro zamýšlené profesní působení.

Vedení školy,
Třídní učitelé,
Popřípadě jiný
subjekt
např.Policie

Vedení školy

Třídní knihy
zájmových
útvarů,
fotodokumenta
ce

Prezenční
listina
z bezpečnostníc
Vedení školy
h školení,
Anotace
školení

Prezenční
listina
poučených
Vedení školy
ţáků, Osnova
poučení, Zápisy
v TK

Mgr. Sechovcová Vedení školy

Tematický
plán, vyplněné
pracovní listy
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Aktivita 13.01.03
Exkurze na SŠ

Jedná se o periodickou aktivitu realizovanou
v období říjen – prosinec pro ţáky 7.-9.ročníku.
Finanční prostředky jiţ byly zajištěny z dotace
obce. Náplní je návštěva nejvýznamnějších škol
Ústeckého regionu (Dny otevřených dveří), aby
ţáci a jejich rodiče mohli SŠ porovnat z hlediska
vybavení a nabízených oborů a dalších výhod a
ţáci se mohli lépe rozhodovat.

Vedení školy

Zápisy v TK,
Seznamy
zúčastněných
ţáků a rodičů,
Zhodnocení
exkurzí,
fotodokumenta
ce

Aktivita 13.02.01
Kurz Abeceda
podnikání
v 7.ročníku

Jedná se o periodickou aktivitu – říjen – leden
v rámci předmětu Finanční gramotnost . Jedná se
o realizaci programu Junior Baťa Achievement Mgr. Sechovcová Vedení školy
jehoţ cílem je ekonomická gramotnost ţáků a
posílení profesní orientace.

Osvědčení pro
ţáky o
absolvování,
slavn. předání
v obřad.síni,
zprávy v tisku

Kariérový
poradce, třídní
učitelé

Aktivita je součástí opatření – Příprava na
praktický ţivot a úzce navazuje na realizaci
předmětu Finanční gramotnost, který škola
Aktivita 13.02.02
realizuje v 7. A v 9,.ročníku. V této aktivitě se
Účast v soutěžích
jedná o práci s dětmi v době spíše po vyučování Mgr. Sechovcová Vedení školy
Finanční gramotnost
nebo o přestávkách se zájmem o tématiku Fianční
do škol
gramotnosti. Škola má doposud v této oblasti
výborné výsledky, ve kterých chceme realizací
těchto aktivit pokračovat.

Výsledky
soutěţí
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PROSINEC 2015
Identifikace a název
aktivity (číslo, název,
příp. stručná
charakteristika)

Charakteristika aktivity v rámci plánu

Aktivita 04.01.03
Realizace
jednotlivých testů

Navazuje na aktivitu 04.01.02 v níţ byly
vypracovány srovnávací testy jednotlivých
předmětů a ročníků. V Období prosinec – duben
budou tyto testy ţákům zadávány a hodnoceny.

Jedná se o závěrečné bilancování , které probíhá
jednak
v červnu v souvislosti se závěrem školního
Aktivita 06.06.03
roku a výroční zprávou školy a z hlediska
Zhodnocení
projektové činnosti financování a závěrečných zpráv většina projektu
je zhodnocena v prosinci k závěru účetního
školy
období.

Osoba/y
Osoba/y
zodpovědná/é
zodpovědná/é za
za kontrolu
plnění aktivity
plnění aktivity
Učitelé,
zástupkyně
ředitelky

Vedení školy,
Rada školy,
učitelé

Vedení školy

Indikátor
naplnění
aktivity

Poznámky/ komentáře

Výsledky testů,
grafické
zpracování

Výroční zpráva
školy, zprávy
v tisku a na
webových
Vedení školy, stránkách,výstu
rada školy,
py
zřizovatel
projektu,dotazn
íková
šetření,závěreč
né zprávy
projektu
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Jedná se o průběţnou aktivitu realizovanou
Aktivita 10.06.04
v souvislosti s akcemi školy na které jsou rodiče
Vedení školy,
Realizace školních
pozváni – většinou besídky, divadelní vystoupení,
učitelé,vychovate Vedení školy
aktivit s přítomností
akademie . Průběţně se takto rodiče s učiteli a
lé
rodičů v odpoledních
ţáky neformálně setkávají v období prosinec –
hodinách
červen.

Aktivita 01.01.04
Realizace
komunikačních
chvilek

Periodická aktivita - Pravidelné zařazování
komunikačních chvilek do různých vyučovacích
předmětů dle plánu vyučujících se zápisem do
záznamových archů. Vyuţívá aktivity 01.01.02 a
01.01.03

Jednotlví
pedagogičtí
pracovníci

Aktivita 01.02.03
Realizace Čtení
dětem

Periodická aktivita - navazuje na aktivity
01.02.01 a 01.02.02. Jedná se o jejich praktické
naplňování. Ţáci 7.-9.ročníku budou dle
vypracovaných plánů chodit o stanovených
hodinách Vv, Pč a ČJ předčítat dětem 1.-4.tříd.
Jedná se o posilování čtenářských dovedností
starších ţáků a poslech s porozuměním
nejmladších ţáků. Navíc touto formou je moţné
ukázat mladším dětem, jak je důleţité čtení a ţe
starší spoluţáci jej zvládají.

Učitelé, třídní
učitelé

Aktivita 01.03.04
Realizace kroužku
Rozvoj řečových
dovedností

Periodická aktivita - Aktivita je vyvrcholením a
praktickou realizací aktivity 01.03.02 – ţáci jsou
v době po vyučování nenásilnou a zábavnou
Mgr. Jánošíková
formou vedeni k rozvoji svých komunikačních
dovedností – které jsou zaměřeny na správnou
výslovnost a rozvoj slovní zásoby.

Plán práce
školy
s aktivitami pro
rodiče, fotky
z akcí,zveřejňo
vání v tisku a
na webových
stránkách

Vedení školy,
vedoucí
Zápisy v TK a Záznamové archy budou mít učitelé
metodických
v záznamových
u sebe, na konci pololetí si je
sdruţení a
arších
převezme vedení školy k archivaci
předmětových
komisí

Vedení školy

Fotodokumenta
ce, Zápisy do
TK

Vedení školy

Třídní kniha
zájmového
útvaru
s přehledem
docházky dětí

TK bude archivovaná
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Aktivita 02.01.04
Realizace CLIL
v hodinách

Navazuje na aktivitu 02.01.03 a vyuţívá výstupu
aktivity 02.01.02. Jedná se o praktickou realizaci
výuky s vyuţitím metody CLIL na základě
vypracovaného plánu se zápisem do TK a
záznamového archu. Periodická aktivita

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Praktický výstup z aktivit 02.02.01, 02.02.02 a
Rodilý mluvčí,
02.02.03. realizace konverzačních hodin na
Aktivita 02.02.04
vyučující cizího
základě dohodnutých podmínek podle
Realizace výuky
jazyka
vypracovaného plánu v dohodnutém
s rodilým mluvčím
harmonogramu a třídách. Periodická aktivita
Navazující aktivita na aktivity 02.03.02 – plán
projektů a 02.03.03 – rozpracování daného
Vedoucí
projektu a na jejich základě samotná realizace
Aktivita 02.03.04
předmětové
jazykového projektu – dle podrobného plánu za
Realizace jazykových
stanovených podmínek a v dané formě. Aktivita komise,vyučující
projektů
cizích jazyků
bude realizována průběţně ve školním roce, dle
vytvořeného celoročního plánu. Periodická
aktivita
Praktická aktivita, která se opakuje průběţně po
celý školní rok dle aktivity 02.04.03 –
Aktivita 02.04.04
vypracovaného
harmonogramu vyuţití jazykové
Využívání jazykové
Učitelé cizích
laboratoře. Proškolení učitelé dle aktivity
laboratoře
jazyků
02.04.02 vyučují dle podmínek 02.04.01 ţáky
v hodinách cizího
poslechovým a komunikačním dovednostem.
jazyka
Periodická aktivita

Vedení školy

Vyplněné
záznamové
archy,
fotodokumenta
ce, zápisy v TK

Vedení školy

Zápisy
v TK,fotodoku
mentace

Vedení školy

Zápisy v TK,
fotodokumenta
Archivace pro výroční zprávu školy
ce, anotace
projektu v tisku

Vedení školy

Zápisy
v jazykové
Vyuţití pro informační broţurku pro
laboratoři a
rodiče, článek o vyuţívání v tisku
v TK,fotodoku
mentace
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Jedná se o praktic.realizaci aktivit 03.02.01,
03.02.02 a 03.02.03 – v níţ se dohodly techn.
Učitelé
praxe ţáků na středn.školách, které přispějí
praktických
k rozvoji jejich technic.dovedností a zároveň
činností, třídní
umoţní jejich orientaci v učebních a studijních
oborech středních škol. Jedná se tedy o samotnou učitelé, kariérový Vedení školy
realizace praxe – skupiny ţáků s třídní učitelkou poradce, mistři
odborného
nebo kariér.poradcem vyjede dle harmonogramu
výcviku SŠ
do střed.školy a pod dohledem mistra
odbor.výcviku si vyzkouší práci v tamější dílně.
Jedná se o period.aktivitu.

Zápis o
realizaci praxí
v TK,
Fotodokumenta
ce, Seznamy
zúčastněných
ţáků

Aktivita 03.03.03
Vypracování návrhu
konkrétního
projektového dne
s příslušnou střední
školou – časový
harmonogram a
požadavky

Aktivita navazuje na aktivity 03.03.01 a 03.03.02
oslovení středních škol a vypracování společného
návrhu projektových dnů (září). Nyní se jedná jiţ
Vedení školy,
o periodickou aktivitu, kdy se vţdy před
učitelé PČ, mistři
projektovým dnem sejde vedení školy, učitelé
praktických činností a mistři odborného výcviku
aby podrobně připravili projektový den.

Vedení školy

Zpracovaný
detailně
projektový den

Aktivita 03.03.04
Realizace
projektových dnů

Navazuje na aktivitu 03.03.03 v níţ byl podrobně
Vedení školy,
projektový den naplánován. Nyní se jedná o jeho
učitelé PČ, mistři
realizaci.

Vedení školy

Zápis v TK,
fotodokumenta
ce

Navazuje na aktivitu 03.03.04 – realizace
projektového dne. Po ukončení projektového dne Vedení školy,
následuje jeho zhodnocení ze strany ţáků, učitelů učitelé PČ, mistři
a vedení školy.

Hospitační
záznamy
vedení
Vedení školy
školy,dotazníko
vé šetření ţáků
a učitelů

Aktivita 03.02.04
Realizace
technických praxí

Aktivita 03.03.05
Zhodnocení
projektových dnů
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina

Aktivita 04.03.04
Realizace
čtenářských dílen

Periodická aktivita. Praktická realizace
připravených čtenářských dílen ve 2.-3., 7. A
8.ročníku. Navazuje na aktivity 04.03.01,
04.03.02 a 04.03.03 v níţ se nakoupila literatura
pro ţáky, učitelé vypracovali plán čtenářských
dílen a byli proškoleni k jejich realizaci. V této
aktivitě budou ţáci pracovat s knihou – různé
formy a podoby čtení, čtení s porozuměním,
kritické čtení a zpracovávat připravené pracovní
listy ke knihám. Část aktivity bude realizována i
doma, kdy budou ţáci číst samostatně a plnit
úkoly.

Navazuje na aktivity 05.01.02,05.01.03, které
proběhly v září a v říjnu – vytvořený arch pro
vzájemné hospitace a plán hospitací. Podle tohoto
Aktivita 05.01.04
plánu pak budou v průběhu měsíce říjen – květen,
Realizace
probíhat vzájemné hospitace pedagogů dle
vzájemných hospitací
vyučovaných předmětů a za dohodnutých
podmínek (aktivita 05.01.01 – proběhla v září).
Jedná se o periodickou aktivitu.

Aktivita 05.02.03
Realizace stáží

Navazuje na aktivitu 05.02.02 v níţ byly osloveny
školy pro moţné stáţe a dohodnutý harmonogram
návštěv. Nyní probíhají konkrétní návštěvy škol
z nich učitelé čerpají inspiraci pro vlastní práci.
Periodická aktivita

Vedení školy

Vypracované
plány
čtenářských
dílen, Zápisy
v TK,
Fotodokumenta
ce

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Vedení školy

Zpracované
záznamové
archy
z hospitací,píse
mné
zhodnocení
v zápisech
jednání
předmětových
komisí

ZŘ, jednotliví
učitelé

Vedení školy

Záznamové
archy ze stáţí

Zapojení
pedagogičtí
pracovníci

Výzva 56
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Aktivita 05.03.03
Předání informací a
zpětné vazby ze
seminářů

Aktivita 05.04.03
Účast na seminářích
a dalším studiu

Aktivita 06.01.03
Vytváření portfolií a
seznámení pedagogů
s jejich obsahem

Aktivita 06.04.04
Zajištění rozvoje
profesních
kompetencí
a dalšího vzdělávání
pro asistenty

Navazuje na aktivitu 05.02.02 – na základě
přihlášení ze strany vedení školy se učitelé
zúčastní vzděláv.semináře z oblasti inkluze a
poznatky přednese na provoz.poradě, pedagogické
radě a na schůzkách metodic.sdruţení či
předmět.komise. Získané materiály bude sdílet
s kolegy. Period.aktivita
Navazuje na aktivitu 05.04.02 v níţ byly na
základě nabídka DVPP a motiv.rozhovorů
s vedením školy učitelé profesně dále
nasměrováni. V této period.aktivitě se pak
plánovitě účastní akcí DVPP nebo rozšiřuj.studia
na univerzitách.Period.aktivita
Jedná se jiţ o konkrétně zpracované portfolia jak
pracovat s dítětem s určitými SVP – soubor
námětů, postupů, forem práce, literatury,
odkazů…Periodická aktivita )dokud nebudou
všechna portfolia zpracovaná) navazující na
aktivity 06.01.01 a 06.01.02 v níţ byly vytvořeny
týmy učitelů, kteří na konkrétních portfoliích
pracují.
Jedná se o periodickou aktivitu navazující na
aktivitu 06.04.03 v níţ jsme vybrali na základě
výběrového řízení vhodné asistenty. Pro jejich
správné působení při práci s dětmi se zdravotním
znevýhodněním je důleţité vzdělávání v této
oblasti. V této aktivitě jde o jejich neustálé
studium prostřednictvím různých kurzů a
seminářů pořádaných v průběhu školního roku.
Na základě momentální nabídky a finanční
situace.

Učitelé,
vychovatelé,
asistenti

Vedení školy

Certifikáty,
osvědčení
pedagogů o
účasti na
semináři

Učitelé,
vychovatelé,
asistenti

Vedení školy

Osvědčení o
absolvování

Učitelé, ZŘ

Vedení školy

Zpracovaná
portofilia

Vedení školy

Vedení školy

Certifikát o
absolvování
kurzu
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina

Aktivita 06.06.01
Vyhledávání
vhodných výzev pro
předkládání
projektových žádostí

Jedná se o důleţ.aktivitu opatření projekt.činnost
školy v oblasti inkluze. Jedná se o
soust.vyhledávání projektů vyhlašovaných kraj.
úřadem, MŠMT, MPSV, MŢP, EU OPVK a
dalšími, které mohou škole napomoci ve
zkvalitňování vzdělávání. Period.aktivita.

Jedná se také o důleţitou aktivitu v oblasti
projektové činnosti školy. Kromě vlastních
Aktivita 06.06.02
realizovaných projektů, bude škola v průběhu
Spoluúčast školy ve
vhodných projektech školního roku sledovat a zapojovat se do projektů
jiných organizací, pokud povedou ke zkvalitnění
– partnerství či
úrovně vzdělávání a výchovy ve škole. Periodická
spolupráce
aktivita.
Navazující aktivita na aktivitu 06.07.01, kdy si
učitelé určili den a hodinu, kdy povedou
doučování a aktivitu 06.07.02, kdy byl vytvořen
Aktivita 06.07.03
týdenní harmonogram doučování. V této aktivitě
Realizace doučování
se jiţ jedná o praktické naplňování
harmonogramu a doučování ţáků. Periodická
aktivita
Aktivita 07.03.03
Realizace hodin
bruslení v dopoled.
(příp. odpoled.)
hodinách

Vedení školy

Vedení školy

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Vedení školy

Sestavené
projektové
ţádosti

Vedení školy

Smlouva o
spolupráci
v projektu

Vedení školy

Plán doučování
pro dané
období, zápisy
do TK
doučovacích
krouţků

Navazuje na aktivitu07.03.01 a 07.03.02 v níţ Třídní učitelky 2.byly zajištěny pro školu hodiny bruslení a byli
5.ročníku,
Vedení školy,
osloveni rodiče ţáků. Aktivita bude periodickou
vychovatelky
rada školy
v době od listopadu do března.
školní druţiny

Zápisy v TK,
fotky z akcí
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Praktická realizace aktivit 07.04.01 a 07.04.02 –
podle zájmu a časových moţností učitelů a na
Aktivita 07.04.03
základě oslovení ţáků se rozjede pravidelná
Realizace
činnosti sportovních krouţků – fotbal, florbal,
sportovních kroužků
stolní tenis, míčové hry, pohybové hry. Periodická
aktivita

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Třídní knihy
sportovních
Vedení školy
krouţků,Fotodo
kumentace

Navaz. aktivita na aktivity 07.05.01 a 07.05.02,
kt.proběhly v září a v níţ bylo navrţeno a vybráno
Vedení školy,
Aktivita 07.05.03
několik sport. soutěţí, kt.si bude škola v průběhu
učitelé,vychovate Vedení školy
Realizace
škol.roku realizovat. V této aktivitě se jedná jiţ o
lky ŠD, ţáci
sportovních soutěží
samotné realizace soutěţí dle plánu školy. Period.
aktivita.

Aktivita 07.05.04
Zhodnocení
realizovaných
sporotvních aktivit

Navazující aktivita na aktivitu 07.05.03 –
realizace sportovní soutěţe. Po skončení soutěţe Vedení školy,
bude vţdy probíhat zhodnocení organizace a
učitelé,vychovate Vedení školy
přínosu – ze strany ţáků, učitelů a vedení školy.
lky
Periodická aktivita

Aktivita souvisí s aktivitou 08.01.01 – zajištění
vzdělávacích seminářů pro učitele (září) jejímţ
cílem , stejně jako této aktivity ,je příprava
Aktivita 08.01.03
pedagogů na změnu výukových forem a
Zajištění
náslechových hodin didaktických cílů. Jedná se o periodickou aktivitu,
která souvisí s pravidelným vyhledáváním
ve školách a u
elektronických podpor ke zkvalitnění učitelských
učitelů, kteří
metod, které budou odkazy odesílány všem
inkluzívní didaktické
prvky a metody v učitelům a zároveň sledování odborné literatury a
její pořizování do učitelské knihovny. Studium
hodinách využívají
těchto materiálů bude součástí samostudia
pedagogů.

Vedení školy,
učitelé

Vedení školy

Fotky z akce,
Měsíční plány
školy, Zprávy
v tisku a na
WWW
Provozní
porady,
pedagogické
rady, schůzky
ţákovského
parlamentu,
výroční zpráva
školy
Přírůstky
v učitelské
knihovně,přehl
ed potupné
literatury ve
škole a
internetových
zdrojů jako
součást plánu
inkluzívního
vzdělávání
školy
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Aktivita souvisí s aktivitami 08.01.01 a 08.01.02.
Aktivita 08.01.03
školení pedagogů institucemi, samostudium
Zajištění
z materiálů, které se inkluzí věnují. Nyní se jedná
Vedení školy,
náslechových hodin
o velmi důleţitý prvek v posunu přijetí nových
vedoucí
ve školách a u
forem výuky – praktické pozorování v běţných
metodických
učitelů, kteří
třídách a školách. Bude probíhat v oslovených
sdruţení, učitelé
inkluzívní didaktické
školách, které mají s těmito formami výborné
prvky a metody
výsledky a také u vlastních učitelů školy, kteří je
v hodinách využívají
běţně vyuţívají. Jedná se o periodickou aktivitu.

Je to druhá etapa naplňování cíle – zařazování
proinkluzivních forem výuky – konkrétně
Aktivita 08.02.01 opatření realizace proinkluzivních forem ve škole.
Vedení školy,
Zajištění vzájemných Navazuje na aktivity z opatření 08.01 – příprava
vedoucí
pedagogů na změnu výukových forem. Po
hospitací v oblasti
metodických
načerpání teoretických znalostí a praktického
používání nových
sdruţení, učitelé
metod a forem výuky pozorování u jiných učitelů je to vlastní práce
učitele a vzájemná hospitace s kolegy, zda jsou
formy a cíle naplňovány správně.

Aktivita 09.01.04
Realizace
třídnických hodin

Aktivita navazuje praktickou aplikací na aktivitu
09.01.03. Podle plánu probíhají třídnické hodiny,
kde se kromě aktuálních potřeb třídy postupuje
podle plánu s cílenými tématy – prevence
neţádoucích jevů, posilování vzájemných vazeb,
vytváření pozitivního klimatu třídy. Jedná se o
periodickou aktivitu.

Třídní učitelé

Vedení školy

Záznamy o
návštěvách
škol,zápisy
v metodických
sdruţeních

Vedení školy

Zápisy o
vzájemných
hospitacích

Metodik
prevence,
vedení školy

Zápisy v TK
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Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina

Aktivita 09.05.02
Realizace třídních
projektů a soutěží

Aktivita navazuje na aktivitu 09.05.01 – návrh
třídních projektů (září). Jedná se o praktické
realizování aktivit, které si třídní učitel se svou
třídou na školní rok naplánoval . Periodická
aktivita.

Třídní učitelé,
ţáci

Vedení školy

Aktivita navazuje vţdy na aktivitu 09.05.02 –
Aktivita 09.05.03
v níţ proběhla realizace třídního projektu. V této
Zhodnocení realizace
aktivitě se jedná o následné zhodnocení
třídních projektů a
organizace a efektivity ze strany ţáků a třídního
soutěží
učitele. Periodická aktivita

Třídní učitelé,
ţáci

Vedení školy

Navazující aktivita na aktivitu 10.03.02. Návrhy
témat projektů jsou v daném časovém období
podle plánu práce zpracovány podrobně –
anotace, vyuţití průřezových témat, rozvoj
konkrétních klíčových kompetencí, technické
zabezpečení. Periodická aktivita

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Aktivita 10.03.03
Vypracování plánů
jednotlivých
projektů

Aktivita 10.03.04
Realizace
projektových dnů

Navazuje na aktivitu 10.03.03 v níţ je dána
Vedoucí
teoretická podoba projektu s postupy a cíly. Tato
metodických
aktivita je její praktickou realizací.Probíhá dle
sdruţení, učitelé
plánu z aktivity 10.03.02. průběţné plnění.

Zápisy v TK,
Anotace a
zprávy
z třídních
projektů,
Fotky,
Zhodnocení ve
výroční zprávě
Zhodnocení na
provozních
poradách a
pedagogických
radách, ve
výroční zprávě
školy

Vedení školy

Plán práce
školy, Anotace
a podrobné
zpracování
projektů

Vedení školy

Zápisy v TK o
realizaci,
fotodokumenta
ce, prezentace
v tisku a na
webových
stránkách
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Navazující aktivita na aktivitu 10.04.01 – zvolení
zástupci tříd se budou dle dohodnutého
Pověřený
Aktivita 10.04.02
harmonogramu setkávat za přítomnosti
pedagog, členové
Schůzky žákovského
pověřeného pedagoga a projednávat své
ţákovského
parlamentu
připomínky a náměty. Jedná se o průběţnou
parlamentu
aktivitu.

Vedení školy

Zprávy ze
schůzek na
webových
stránkách školy

Aktivita souvisí s opatřením Zlepšení komunikace
s rodiči. Jedním z prvků jsou aktualizované
Aktivita 10.06.01
webové stránky. Neustálé zásobování stránek
Vytvoření podmínek
Zástupkyně
novými informacemi vyţaduje, aby tuto činnost
Vedení školy,
pro snadnou a
ředitelky,
vykonávalo více lidí. V této aktivitě se v průběhu
rada školy
pravidelnou
jednotliví učitelé
školního roku stránky zaktualizují tím, ţe
aktualizaci webových
v průběhu školního roku bude postupně umoţněn
stánek
přístup i dalším pedagogům

Příspěvky na
webových
stránkách,
zhodnocení ze
strany rodičů
jako součást
evaluace

Aktivita 10.06.02
Zavedení
elektronických
žákovských knížek

Další aktivita opatření Zlepšení komunikace
s rodiči. Jednou z forem je také zavedení
elektronických ţákovských kníţek, které zajistí
nejen sledování známek, ale také chování ţáka,
konání třídních schůzek a dalších akcí školy.
Jedná se o periodickou aktivitu. Ţákovská kníţka
se bude v průběhu školní roku 2015/16 ověřovat,
aby mohla být jako plně funkční od školního roku
2016/17.

Vedení školy,
učitelé

Vedení školy,
Rada školy

Fungování
elektronických
ŢK
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Vedení školy

Fungující emailové
kontakty
učitelů,
zhodnocení
četnosti emailové
komunikace

Vedení školy,
učitelé,
vychovatelky

Vedení školy

Fotky,
zveřejnění
v tisku a na
webových
stránkách školy

Vedení školy,
metodik
prevence

Harmonogram
besed a
přednášek,
Vedení školy,
zhodnocení
Zapracovaný do plánu práce školy
rada školy
v preventivním
programu školy
a ve výroční
zprávě

Aktivita souvisí s opatřením zlepšení komunikace
s rodiči. V tomto případě se jedná o vyuţívání
Vedení školy,
Aktivita 10.06.03 Ednes jiţ běţné formy komunikace a to je
třídní učitelé, IT
mailová komunikace
prostřednictvím e-mailu. Většina rodičů jiţ esprávce
s rodiči
maily běţně pouţívá. Aktivita vyţaduje funkční
školní adresy pedagogů a funkční e-maily rodičů.

Po vzoru jiných škol se v této aktivitě, která
souvisí s opatřením zlepšení komunikace s rodiči,
Aktivita 10.06.05
zaměříme na neformálním setkávání s rodiči
Pravidelná setkávání
formou přátelského popovídání o dítěti jeho
učitelů s rodiči – Čaj
perspektivách, co trápí rodiče doma, co učitele ve
o páté na Lidické
škole a další náměty ze strany rodičů k chodu
třídy, školy a jejich aktivit.

Periodická aktivita – přednášková osvěta
odborníky z řad městské policie a dalších
Aktivita 11.02.01
subjektů – Jules and Jim, White Light, Oberig dle
Zajištění
finančních moţností školy a dle aktuálního
přednáškové činnosti
tématu. V letošním roce vzhledem k problematice
k problémovým
uprchlictví to bude oblast multikulturality a
oblastem
tolerance.Jedná se o průběţnou aktivitu dle
momentální situace a nabídky.
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Aktivita 11.02.02
Jedná se o průběţnou aktivitu. Učitelé na počátku
Začleňování témat
ve svých plánech zapracují tématiku prevence
souvisejících s
neţádoucích jevů – kouření, alkohol, drogy,
Vedení školy,
prevencí rizikových
nezdravé stravování, šikana, xenofobie,
metodik
jevů do jednotlivých
rasismus,…Tyto plány pak v průběhu školního prevence, učitelé
předmětů
roku naplňuje ve svých hodinách vhodným,
a ročníků
nenásilným začleňováním.

Aktivita 11.02.03
Vedení školy,
Jedná se o průběţnou aktivitu, která bude
Spolupráce s OSPOD
Metodik
, Policií ČR a dalšími vyuţívána dle aktuální potřeby – řešení vzniklého
prevence,
problému konkrétního ţáka –skryté záškoláctví,
institucemi –
Výchovný
spolupráce s rodinou, problematické chování,
okamžité řešení
poradce, Třídní
výskyt drogy.
identifikovaného
učitelé
rizika

Zapracované
tematické plány
se začleněním
prevence
neţádoucích
Vedení školy
jevů, zápisy
v TK,
zhodnocení
v preventivním
programu školy

Vedení školy

Zápisy
z jednání
výchovných
komisí

Jedná se o průběţnou aktivitu, která bude
postupně dle potřeby jednotlivých třídních učitelů
u konkrétních ţáků realizována. Díky
Třídní učitelé,
přednáškové činnosti v závěru loňského školního
Výchovný
roku se podařilo učitele přesvědčit o účinnosti a
poradce,metodik
sami si je jiţ v závěru školního roku u některých
prevence
ţáků vyzkoušeli. Jedená se o písemnou smlouvu
mezi třídním učitelem a ţákem a jeho rodiči, která
je průběţně ověřována a aktualizována.

Individuální
výchovné plány
Vedení školy
konkrétních
ţáků

Praktická realizace aktivit 11.03.01 a 11.03.02 –
podle zájmu a časových moţností učitelů a na
základě oslovení ţáků se rozjede pravidelná
Aktivita 11.03.04
Učitelé, metodik
Realizace zájmových činnosti zájmových útvarů – mediální výchova,
prevence
divadelní krouţek, ruční práce, keramika,
kroužků
výtvarný krouţek…Aktivita bude probíhat po
celý školní rok. Periodická aktivita

Třídní knihy
zájmových
útvarů,fotodok
umentace

Aktivita 11.02.04
Realizace
Individuálních
výchovných plánů

Vedení školy
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Současná doba klade velké nároky na
Vedení školy,
připravenost učitelů a všech zaměstnanců
Aktivita 12.02.02
všichni
adekvátně zasáhnout v případě nebezpečných
Pravidelné
zaměstnanci
proškolování všech situací – neoprávněný pohyb cizích osob ve škole,
školy, případně
poţár, únik nebezpečné látky, poskytnutí první
zaměstnanců jak
jiný subjekt –
pomoci. Zaměstnanci jsou pravidelně
postupovat v případě
bezpečnostní
proškolováni na počátku školního roku a
rizikových situací
firmy,zřizovatel
v průběhu školního roku dle potřeby.
Aktivita 12.02.03
Vedení školy,
Pravidelné
Související aktivita s aktivitou 12.02.01. Jedná se
třídní učitelé,
poučování žáků o
o pravidelné poučování ţáků o bezpečném
popřípadě
jiný
bezpečném chování
chování ve škole, na školních akcích i
subjekt
ve škole, jak
v mimoškolní době. Jedná se o průběţnou aktivitu
např.Policie
postupovat v případě
rizikových situací
Aktivita 01.01.04
Realizace
komunikačních
chvilek

Periodická aktivita - Pravidelné zařazování
komunikačních chvilek do různých vyučovacích
předmětů dle plánu vyučujících se zápisem do
záznamových archů. Vyuţívá aktivity 01.01.02 a
01.01.03

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Aktivita 01.02.03
Realizace Čtení
dětem

Periodická aktivita - navazuje na aktivity
01.02.01 a 01.02.02. Jedná se o jejich praktické
naplňování. Ţáci 7.-9.ročníku budou dle
vypracovaných plánů chodit o stanovených
hodinách Vv, Pč a ČJ předčítat dětem 1.-4.tříd.
Jedná se o posilování čtenářských dovedností
starších ţáků a poslech s porozuměním
nejmladších ţáků. Navíc touto formou je moţné
ukázat mladším dětem, jak je důleţité čtení a ţe
starší spoluţáci jej zvládají.

Učitelé, třídní
učitelé

Prezenční
listina
z bezpečnostníc
Vedení školy
h
školení,anotace
školení

Vedení školy

Prezenční
listina
poučených
ţáků, osnova
poučení

Vedení školy,
vedoucí
Zápisy v TK a Záznamové archy budou mít učitelé
metodických
v záznamových
u sebe, na konci pololetí si je
sdruţení a
arších
převezme vedení školy k archivaci
předmětových
komisí

Vedení školy

Fotodokumenta
ce, zápisy do
TK
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Aktivita 13.01.02
Práce s pracovními
listy Volba povolání

Periodická aktivita v průběhu školního roku
v 8.ročníku jako součást předmětu praktické
činnosti. Formou zábavných systematicky
vytvořených pracovních listů napomoci ţákům
v sebepoznávání – zájmy, dovednosti potřebné
pro zamýšlené profesní působení.

Aktivita 13.01.03
Exkurze na SŠ

Jedná se o periodickou aktivitu realizovanou
v období říjen – prosinec pro ţáky 7.-9.ročníku.
Finanční prostředky jiţ byly zajištěny z dotace
obce. Náplní je návštěva nejvýznamnějších škol
Ústeckého regionu (Dny otevřených dveří), aby
ţáci a jejich rodiče mohli SŠ porovnat z hlediska
vybavení a nabízených oborů a dalších výhod a
ţáci se mohli lépe rozhodovat.

vedení školy

Zápisy
v TK,seznamy
zúčastněných
ţáků a rodičů,
zhodnocení
exkurzí,fotodok
umentace

Aktivita 13.02.01
Kurz Abeceda
podnikání
v 7.ročníku

Jedná se o periodickou aktivitu – říjen – leden
v rámci předmětu Finanční gramotnost . Jedná se
o realizaci programu Junior Baťa Achievement Mgr. Sechovcová Vedení školy
jehoţ cílem je ekonomická gramotnost ţáků a
posílení profesní orientace.

Osvědčení pro
ţáky o
absolvování,
slavnostní
předání
v obřadní síni,
zprávy v tisku

Mgr. Sechovcová Vedení školy

Kariérový
poradce, třídní
učitelé

Aktivita je součástí opatření – Příprava na
praktický ţivot a úzce navazuje na realizaci
předmětu Finanční gramotnost, který škola
Aktivita 13.02.02
realizuje v 7. A v 9,.ročníku. V této aktivitě se
Účast v soutěžích
jedná o práci s dětmi v době spíše po vyučování Mgr. Sechovcová Vedení školy
Finanční gramotnost
nebo o přestávkách se zájmem o tématiku Fianční
do škol
gramotnosti. Škola má doposud v této oblasti
výborné výsledky, ve kterých chceme realizací
těchto aktivit pokračovat.

Tematický
plán, vyplněné
pracovní listy

Výsledky
soutěţí
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LEDEN 2016
Identifikace a název
Osoba/y
Osoba/y
Indikátor
aktivity (číslo, název,
zodpovědná/é
Charakteristika aktivity v rámci plánu
zodpovědná/é za
naplnění
příp. stručná
za kontrolu
plnění aktivity
aktivity
charakteristika)
plnění aktivity
Aktivita 01.01.05
Navazuje na aktivitu 01.01.04 – realizace
Písemné
Vedení školy,
Vedení školy,
Vyhodnocení
komunikačních chvilek. Jedná se o pravidelné
zhodnocení
vedoucí
vedoucí
realizace
čtvrtletní zhodnocení fungování tohoto opatření a
v rámci jednání
metodických
metodických
komunikačních
jeho přínosu. Aktivita se opakuje ještě v lednu,
metodických
sdruţení
sdruţení
chvilek a zhodnocení
dubnu a v červnu
sdruţení
přínosu
Aktivita 01.02.05
Navazuje na aktivitu 01.02.04 – realizace čtení
Vyhodnocení
starších dětí mladším – jedná se o periodické
realizace čtení
hodnocení aktivity na jednáních metodického
starších dětí mladším
sdruţení vţdy v listopadu, lednu, dubnu a červnu
a zhodnocení přínosu

Aktivita 01.03.05
Vyhodnocení
realizace kroužku a
zhodnocení přínosu

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Vedení školy,
Navazuje na aktivitu Realizace krouţku Rozvoj
třídní učitelky
řečových dovedností v 1.ročníku.
1.tříd, Mgr. Ilona
Jánošíková

Poznámky/ komentáře

Písemné
Vedení školy,
zhodnocení
vedoucí
v rámci jednání
metodických
metodických
sdruţení
sdruţení

Vedení školy

Písemné
zhodnocení
v rámci zápisu
z jednání
pedagogické
rady
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Navazuje na aktivitu 02.01.01. Předpokládá
úvahu kaţdého učitele nad svým plánem a
Aktivita 02.01.03
moţnou realizaci CLIL v nejbliţším čtvrtletí. Na
Vypracování plánu
základě tohoto pak vypracuje plán pro zařazení
zapojení CLIL v
CLIL ve svých hodinách pro dané čtvrtletí. Jedná
hodinách
se o periodické vyhodnocování efektivity krouţku
vţdy v listopadu, lednu, dubnu a v červnu

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Aktivita 02.01.05
Navazuje na aktivitu Realizace CLIL v hodinách.
Vyhodnocení
Jedná se o periodické vyhodnocování efektivity
realizace CLIL
zavádění, úpadných problémů a změn vţdy
v hodinách a
v listopadu, lednu, dubnu a v červnu
zhodnocení přínosu

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Vedení školy,
Zhodnocení
vedoucí
v rámci jednání
metodického
metodického
sdruţení
sdruţení

Vedení školy,
učitelé cizích
jazyků

Seznam
písemných
podmínek pro
lektora,
Vedení školy s počtem hodin,
moţnosti
realizace a
finančním
zabezpečením

Jedná se o důleţitou vstupní aktivitu na níţ se
zformulují poţadavky na osobu lektora –
kvalifikační předpoklady, počet hodin a ročníky
Aktivita 02.02.01
ve kterých můţe pracovat, forma práce –
Stanovení podmínek
projektové dny, pravidelná týdenní účast na
pro zajištění rodilého
hodinách, finanční rozvaha a moţnosti získání
mluvčího v hodinách
financí na tuto aktivitu. Jedná se o aktivitu, která
se bude v pololetí opakovat vzhledem k hlavnímu
zaměstnání lektora.

Vedení školy,
vedoucí
metodického
sdruţení

Vypracovaný
plán vyuţití
CLIL pro dané
čtvrtletí

Bude zasláno elektronicky ZŘ pro
uloţení a kontrolu
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Aktivita 02.02.02
Výběr a oslovení
lektorů

Aktivita navazuje na aktivitu 02.02.01. Na
základě vypracovaných podmínek jsou
kontaktování lektoři jazykových škol případně
středních škol, s písemným odesláním nabídky na
jejich e-mail a se záznamem jejich odezvy.
Aktivita se bude v pololetí opakovat vzhledem
k moţné obměně lektora.

Vedení školy

Vedení školy,
Navazující aktivita na aktivitu 02.03.02. Návrhy
vedoucí
Aktivita 02.03.03
témat projektů jsou v daném časovém období (pro
předmětové
Vypracování plánu
dané čtvrtletí) zpracovány podrobně – anotace,
komise,
realizace jazykových
vyuţití průřezových témat, rozvoj konkrétních
vyučující cizích
projektů
klíčových kompetencí, technické zabezpečení. jazyků. Čtvrtletní
realizace aktivity

Vedení školy

Vypracovaný
seznam
oslovených
lektorů.
Seznam
lektorů, kteří
projevili zájem
o realizaci
výuky.

Vedení školy

Vypracované
plány projektů,
měsíční plány
školy
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Jedná se o aktivitu realizovanou jiţ v srpnu a pak
opětovně v lednu dle aktuálních potřeb školy
vyuţívání jazykové laboratoře na němţ se bude
podílet vedení školy, vedoucí předmětové komise Vedení školy,
Aktivita 02.04.01
jazyků a učitelé cizích jazyků. Na ní se budou
učitelé cizích
Stanovení podmínek
řešit volné hodiny pro vyuţívání laboratoře,
jazyků, vedoucí
pro využívání
formy vyuţití, nové prvky jazykové laboratoře,
předmětové
jazykové laboratoře
formy zápisu do TK, hodnocení práce ţáků
komise jazyků
v jazykové laboratoři. Začlenění aktivity v srpnu
je nutné, aby se dala laboratoř pouţívat od
prvních hodin v září.

Aktivita 02.04.04
Vyhodnocení
Jedná se o aktivitu v závěru pololetí roku, kdy se
Vedení školy,
využívání jazykové
zhodnotí účelnost vyuţívání jazykové laboratoře –
učitelé cizích
laboratoře
četnost hodin, střídání tříd, technické poţadavky a
jazyků
v hodinách cizího
problémy a organizace pro nastávající období.
jazyka a zhodnocení
přínosu

Vedení školy,
vedoucí
předmětové
komise

Písemné
podmínky pro
vyuţívání
jazykové
laboratoře –
přehled
volných hodin

Vedení školy

Počet
realizovaných
hodin
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Navazuje na aktivity 03.01.04 – v níţ byl
Vedení školy,
zakoupen materiál pro zabezpečení výuky
Aktivita 03.01.05
učitelé
praktických činností , který je postupně
Zhodnocení
praktických
zpracováván formou výrobků a vytváření jejich
využívání
činností vedoucí
portfolií ţáky. Jedná se o periodické
zakoupeného
metodických
materiálu a pomůcek vyhodnocování efektivity vţdy v listopadu, lednu,
sdruţení
dubnu a v červnu

Jedná se o aktivitu vţdy v pololetí školního roku,
Vedení školy
jejímţ cílem je společné zhodnocení realizace
pověřené
Opatření 04.03.05
čtenářských dílen. Zjištění pozitiv a negativ,
učitelky,
vedoucí
Zhodnocení realizace
navrţení jiných postupů pro odstranění negativ,
metodických
čtenářských dílen
poţadavky na materiálové zabezpečení, návštěvy
sdruţení
kulturních institucí apod.
Jedná se o aktivitu vţdy v závěru pololetí, jejímţ
Vedení školy,
cílem je podrobněji probrat výsledky testování
vedoucí
v daném období ve třídách. Probrat co se podařilo
metodických
a naopak na co se zaměřit a to opakovaně do testů
sdruţení, učitelé
zadávat.
Aktivita navazuje na aktivitu 05.01.01, která
ZŘ, jednotliví
proběhla v srpnu a v níţ byly dohodnuty
Aktivita 05.01.03
učitele, vedoucí
podmínky realizace vzájemných hospitací.
Vypracování plánu
předmětové
V plánu si učitelé vytvoří časový harmonogram
hospitací
komise
hospitací pro dané období. Jedná se o periodickou
aktivitu v některých měsících.
Aktivita 04.01.04
Vyhodnocení
srovnávacích testů
školy

Vedení školy

Hospitační
záznamy
vedení školy,
výrobky ţáků,
příprava
vyučujících na
praktické
činnosti

Vedení školy

Zápisy
z jednání
metodických
sdruţení a
pedagogické
rady

Písemné
zhodnocením
Vedení školy,
pedagogické
rada školy
radě v lednu a v
červnu

Vedení školy

Vypracovaný
plán hospitací
pro dané
časové období
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Aktivita 05.01.05
Navazuje na aktivity 05.01.04 realizace
Vyhodnocení
vzájemných hospitací – Jedná se o periodické
realizace plánu
vzájemných hospitací vyhodnocování přínosu vţdy v listopadu, lednu,
dubnu a v červnu
a zhodnocení jejich
přínosu

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Vedení školy,
Zhodnocení
vedoucí
v rámci jednání
metodického
metodického
sdruţení
sdruţení

Aktivita 05.02.04
Navazuje na aktivity 05.02.03 realizace stáţí na
Vyhodnocení
školách. Jedná se o periodické vyhodnocování o
realizace stáží na
průběhu a přínosu vţdy v listopadu, lednu,
školách a zhodnocení
dubnu a v červnu
jejich přínosu

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Vedení školy,
Zhodnocení
vedoucí
v rámci jednání
metodického
metodického
sdruţení
sdruţení

Úvodní aktivita, která se týká opatření
Vzdělávacích seminářů pro učitele v oblasti
Aktivita 05.03.01
inkluze. Jedná se vlastně o cílené vyhledání
Přehled nabídky
Vedení školy
vzdělávacích institucí, které nabízí tématiku
vzdělávacích aktivit
inkluze – s přehledem jejich nabídky, termíny a
v oblasti inkluze
cenou za semináře. Tato aktivita se bude opakovat
i v lednu.
Aktivita 05.03.02
Přihlášení pedagogů Navazující aktivita na aktivitu 05.03.01 – seznam
moţných seminářů a institucí. V této aktivitě se
Vedení škole,
na semináře
jedná na základě zájmu učitelů a vedení školy
vedoucí
tematicky
závazné přihlášení pedagogů na semináře – online metodických
orientované na
nebo písemnou přihláškou. Aktivita se bude
sdruţení, učitelé
problematiku
opětovně realizovat v lednu.
inkluzivního
vzdělávání
Navazuje na aktivity 05.03.04 účasti pedagogů na
Vedení školy,
seminářích v oblasti Inklue a proškolení
Aktivita 05.03.05
vedoucí
pedagogického sboru v rámci akce na klíč –
Zhodnocení přínosu
Jedná se o periodické vyhodnocování o průběhu a metodických
DVPP v oblasti
sdruţení
přínosu vţdy v listopadu, lednu, dubnu a v
inkluze
červnu

Vedení školy

Vytvoření
přehledu
nabídek pro
přihlášení

Zpracovaný
Vedení školy plán, DVPP pro
dané pololetí

Vedení školy,
Zhodnocení
vedoucí
v rámci jednání
metodického metod. sdruţení
sdruţení
a pedag. rady
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Úvod. aktivita, která se týká opatření dal.
vzdělávání učitelů v oblasti jejich profes. rozvoje.
Aktivita 05.04.01
Jedná se vlastně o cílené vyhledání vzděl.
Přehled nabídky
institucí, které nabízí různorod.kurzy, které se
vzdělávacích aktivit
týkají rozvoje konkrét.kompetencí, nebo
v oblasti profesního
vzděláv.oblastí – s přehledem jejich nabídky,
rozvoje učitelů
termíny a cenou za semináře. Tato aktivita se
bude opakovat i v lednu.

Vedení školy

Vedení školy

Přehled
nabídek DVPP

Aktivita 05.04.04
Jedná se o aktivitu opatření Dal.vzdělávání
Proškolení celého
pedagog. pracovníků se zaměřením na posilování
pedagogického sboru
jejich kompetencí. V tomto případě se jedná o
v rámci akce „na
vyuţití pololet.prázdnin k proškolení celého
klíč“ dle aktuálních
učitel.sboru .
potřeb školy

Vedení školy

Vedení školy

Certifikáty o
účasti na
semináři,výroč
ní zpráva školy

Jedná se o aktivitu navazující na aktivity
05.04.03, 05.04.04 – účast pedagogů na
seminářích a rozšiřujícím studiu. Cílem je
Aktivita 05.04.05
Zhodnocení přínosu zhodnotit efektivitu seminářů, vyhodnotit oblasti,
které je potřeba posílit a vytipovat na co se
DVPP a rozšiřujícího
zaměřit v dal.období. Úzce pak souvisí s aktivitou
studia pedagogů
05.04.02 – motiv.rozhovory s ped.pracovníky pro
stanovení jejich dal.profes.rozvoje.

Vedení školy,
vedoucí
předmětových
komisí

Vedení školy,
rada školy

Zhodnocení ve
výroční zprávě
školy

Vedení školy

Písemné
zhodnocení
v rámci jednání
metodického
sdruţení

Aktivita 06.02.03
Zhodnocení přínosu
znakování

Navazující aktivita na aktivity 06.02.01 a
06.02.02 v níţ byl zajištěn kurz znakování pro
vybraného pedagoga a vychovatelky. Na konci
pololetí proběhne hodnocení kvality kurzu a
pokroku frekventanta a zda má zájem (zájem
školy o pokračovací kurzy) Vše závisí na
finančních podmínkách školy.

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Zhodnocení ve výroční zprávě
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Aktivita 06.04.01
Vytvoření požadavku
na zajištění asistentů Úvodní aktivita pro zajištění asistentů pedagogů
pedagoga na základě pro práci se zdravotním postiţením. Na základě
zhodnocení stavu ţáků ze SVP bude navrţen
analýzy potřeb žáků
ideální stav –počet nutných asistentů pro
a pedagogůa
zkvalitnění jejich vzdělávání. Tato aktivita se pak
doporučení
znovu opakuje v lednu a v červnu.
školského
poradenského
zařízení

Aktivita 06.04.02
Zajištění financí pro
působení asistentů
pedagoga ve škole

Jedná se o navazující aktivitu na aktivitu
06.04.01 – počet poţadovaných asistentů pro
zabezpečení výuky ţáků se SVP, kterou lze
realizovat jen v případě doloţeného poţadavku
ze strany školského poradenského zařízení.
V tomto případě se jedná o reakci na stav ţáků
k 30.9. . Dále se ţádá o finance v lednu a
v červnu. Jedná se o poţadavek na krajský úřad
popřípadě na zřizovatele – obec a nebo vyuţití
některého vyhlášeného programu.

Aktivita 06.05.01 Úvodní aktivita – na základě analýzy potřeb školy
Vytvoření požadavku zpracovat poţadavek s moţností řešení – velikost
úvazku na zřizovatele a kraj. Aktivita se bude
na základě analýzy
opakovat i v lednu – nový rozpočet.
potřeb školy

Vedení školy

Sestavená
ţádost
s odůvodněním
Ředitelka školy
potřebnosti pro
zřizovatele a
kraj

Vedení školy

Vedení školy

Zajištěné
finanční
prostředky pro
zřízení míst
asistenta

Vedení školy

Sestavená
ţádost
s odůvodněním
na zřizovatele a
kraj

Vedení školy
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Navazující aktivita na aktivitu 06.05.01 – kdy
byla sestavena ţádost na zřizovatele a kraj o
Aktivita 06.05.02
Zajištění financí pro moţnost zřízení pozice školního psychologa nebo
vytvoření a obsazení speciálního pedagoga.V této aktivitě jde jednak o
výpočet financí nutných pro zabezpečení jeho
místa školního
práce, ale zejména zdroje financování platu – od
psychologa nebo
speciálního pedagoga zřizovatele, kraje nebo z projektu. Aktivita se
bude opakovat i v lednu.

Vedení školy

Zajištěné
finanční
prostředky

Vedení školy

Vedení školy

Inzeráty v
tisku a na
webových
stránkách

Aktivita 06.07.04
Periodická aktivita vţdy na konci čtvrtletí – v níţ
Vyhodnocení
se hodnotí četnost doučování, počty zúčastněných
realizace doučování a
ţáků, materiální poţadavky a přínos.listopad ,
zhodnocení jeho
leden, duben , červen
přínosu

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Zhodnocení
v rámci jednání
Vedení školy, metodického
rada školy
sdruţení a
pedagogické
rady

Hodnotící aktivita vţdy na konci pololetí – v níţ
Aktivita 07.04.04
Zhodnocení přínosu se hodnotí četnost hodin jednotlivých sportovních
krouţků, počty zúčastněných ţáků, materiální
a efektivity
poţadavky a přínos.
sportovních kroužků

Vedení školy,
metodik
prevence,
výchovný
poradce, třídní
učitelé

Zápisy
z jednání
pedagogické
rady,zhodnocen
Vedení školy
í
v preventivním
programu
školy

Aktivita navazuje na aktivity 06.05.01 a 06.05.02
na základě potřeb školy a zajištěných finančních
Aktivita 06.05.03
prostředků (od ledna) je vypsáno výběrové řízení
Obsazení místa
na místo školního psychologa nebo speciálního
školního psychologa
pedagoga – inzeráty v tisku na webových
nebo speciálního
stránkách. Aktivita se můţe opakovat v lednu na
pedagoga
základě nově zajištěných financí a v závěru
školního roku.

Vedení školy
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Jedná se o úvodní aktivitu opatření – příprava
pedagogů na změnu výukových forem a
didaktických cílů. Zavádění inkluzivních forem
výuky klade důraz na jiné výukové formy – např.
kooperativní učení, flexibilní skupinové práce,
tzv. peer tutoring, paralelního zadávání instrukcí
na různých úrovních, příleţitosti k volbě aktivit a
materiálů, hodnocení zaloţené na pokroku,
týmového učení (2 vyučující), dále vyuţití IT…
K tomuto je nutné poskytnout učitelům moţnost
se s nimi seznámit na vzdělávacích seminářích a
kurzech. Cílem aktivity je vyhledat instituce,
které poskytují v této oblasti semináře. Dle
nabídek institucí se bude aktivita opakovat i
v lednu.

Vedení školy

Aktivita navazuje na aktivity 08.02.01 a
08.01.01. 08.01.02 a 08.01.03 jejichţ cílem bylo
vybavit učitele potřebnými teoretickými
Aktivita 08.02.02
poznatky, pozorováním jiných a vzájemným
Poradenské a
motivační hospitace pozorováním s kolegy, Nyní se jedná o hospitace
ze strany vedení, jak nové prvky učitelé do svých
ze strany vedení
hodin zapracovali. Hospitace mají zprvu jen
školy
povzbuzující charakter, teprve později se stanou
základy hodnocení pedagoga.

Vedení školy,
vedoucí
předmětových
komisí

Vedení školy

Periodická aktivita vţdy na konci čtvrtletí – v níţ
se hodnotí četnost třídnických hodin, probíraná
témata, problémy třídy a přínos.listopad , leden,
duben , červen

Vedení školy,
třídní učitelé

Zhodnocení
v rámci jednání
Vedení školy,
pedagogické
rady

Aktivita 08.01.01
Zajištění
vzdělávacích
seminářů z dané
oblasti

Aktivita 09.01.04
Realizace
třídnických hodin

Plán vzdělávání
pedagogů
v oblasti
zavádění
nových forem
výuky,
osvědčení o
Vedení školy
účasti
pedagogů,
zápisy
metodických
sdruţení zkušenosti a
inspirace z
těchto seminářů

Hospitační
záznamy,
zápisy v TK
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Jedná se o úvodní a důleţitou aktivitu opatření
Adaptační výjezdy (většinou pro 6.ročník nebo
Aktivita 09.04.01
Získávání finančních v případě slučování kolektivu). Náplní aktivity je
získání finančních prostředků na realizaci aktivity
prostředků na
– vyhledávání vhodného programu – např.
adaptační výjezdy
Preventivní program Ústeckého kraje nebo obce.

Vedení školy,
metodik
prevence

Vedení školy,
rada školy

Podané
projekty

Aktivita navazuje na aktivitu 10.03.04 – realizace
Zhodnocení
projektových dnů školy. Projekty budou
Aktivita 10.03.05
Vedení školy,
v rámci jednání
vyhodnocovány čtvrtletně v souvislosti
Vyhodnocení
vedoucí
metodického
s pedagogickými radami a schůzkami
Vedení školy
realizace
metodických
sdruţení a
metodických sdruţení. Hodnotit se bude
projektových dnů a
sdruţení
pedagogické
organizační forma a hlavně naplněnost cílů a
zhodnocení přínosu
rady
přínos pro ţáky a školu. Listopad, leden, duben,
červen
Aktivita 10.04.03
4x ročně (říjen, leden, duben, červen) se budou
Vedení školy,
Předávání podkladů
zástupci ţákovského parlamentu setkávat
pověřený
ze schůzek a společná
s vedením školy, aby mu předali podklady ze
Vedení školy,
Zápisy z
pedagog, členové
setkání členů
svých schůzek – připomínky a náměty k chodu
Rada školy
jednání
ţákovského
žákovského
školy. Navazuje na aktivitu 10.04.02 – Schůzky
parlamentu
parlamentu
ţákovského parlamentu.
s vedením školy
Aktivita 11.03.05
Zhodnocení přínosu
Navazuje na aktivitu 11.03.04 – realizace
Vedení školy,
kroužků a míry
zájmových (nesportovních krouţků). Náplní je
metodik
zapojení žáků s
v daném pololetí zhodnotit efektivnost krouţků –
Zápis z jednání
prevence,
potřebou
počet hodin realizace, počet docházejících ţáků,
Vedení školy
pedagogické
výchovný
podpůrných
materiální poţadavky – moţnost získání
rady
poradce, třídní
opatření, žáků z
prostředků z projektu obce, návrhy na nové
učitelé
etnických menšin a
krouţky apod.
žáků z rodin
ohrožených
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Aktivita 01.01.04
Realizace
komunikačních
chvilek

Periodická aktivita - Pravidelné zařazování
komunikačních chvilek do různých vyučovacích
předmětů dle plánu vyučujících se zápisem do
záznamových archů. Vyuţívá aktivity 01.01.02 a
01.01.03

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Aktivita 01.02.03
Vypracování plánů
Čtení dětem

Periodická aktivita - navazuje na aktivity
01.02.01 a 01.02.02. Jedná se o jejich praktické
naplňování. Ţáci 7.-9.ročníku budou dle
vypracovaných plánů chodit o stanovených
hodinách Vv, Pč a ČJ předčítat dětem 1.-4.tříd.
Jedná se o posilování čtenářských dovedností
starších ţáků a poslech s porozuměním
nejmladších ţáků. Navíc touto formou je moţné
ukázat mladším dětem, jak je důleţité čtení a ţe
starší spoluţáci jej zvládají.

Učitelé, třídní
učitelé

Aktivita 01.03.04
Realizace kroužku
Rozvoj řečových
dovedností

Vedení školy,
vedoucí
Zápisy v TK a Záznamové archy budou mít učitelé
metodických
v záznamových
u sebe, na konci pololetí si je
sdruţení a
arších
převezme vedení školy k archivaci
předmětových
komisí

Vedení školy

Fotodokumenta
ce, zápisy do
TK

Periodická aktivita - Aktivita je vyvrcholením a
praktickou realizací aktivity 01.03.02 – ţáci jsou
v době po vyučování nenásilnou a zábavnou
Mgr. Jánošíková
formou vedeni k rozvoji svých komunikačních
dovedností – které jsou zaměřeny na správnou
výslovnost a rozvoj slovní zásoby.

Vedení školy

Třídní kniha
zájmového
útvaru
s přehledem
docházky dětí

Aktivita 02.01.04
Realizace CLIL
v hodinách

Navazuje na aktivitu 02.01.03 a vyuţívá výstupu
aktivity 02.01.02. Jedná se o praktickou realizaci
výuky s vyuţitím metody CLIL na základě
vypracovaného plánu se zápisem do TK a
záznamového archu. Periodická aktivita

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Vyplněné
záznamové
Vedení školy archy,fotodoku
mentace, zápisy
v TK

Aktivita 02.02.04
Realizace výuky
s rodilým mluvčím

Praktický výstup z aktivit 02.02.01, 02.02.02 a
02.02.03. realizace konverzačních hodin na
základě dohodnutých podmínek podle
vypracovaného plánu v dohodnutém
harmonogramu a třídách. Periodická aktivita

Rodilý mluvčí,
vyučující cizího
jazyka

Vedení školy

TK bude archivovaná

Zápisy
v TK,fotodoku
mentace
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Navazující aktivita na aktivity 02.03.02 – plán
projektů a 02.03.03 – rozpracování daného
projektu a na jejich základě samotná realizace
Aktivita 02.03.04
jazykového projektu – dle podrobného plánu za
Realizace jazykových
stanovených podmínek a v dané formě. Aktivita
projektů
bude realizována průběţně ve školním roce, dle
vytvořeného celoročního plánu. Periodická
aktivita

Aktivita 02.04.04
Využívání jazykové
laboratoře
v hodinách cizího
jazyka

Praktická aktivita, která se opakuje průběţně po
celý školní rok dle aktivity 02.04.03 –
vypracovaného harmonogramu vyuţití jazykové
laboratoře. Proškolení učitelé dle aktivity
02.04.02 vyučují dle podmínek 02.04.01 ţáky
poslechovým a komunikačním dovednostem.
Periodická aktivita

Vedoucí
předmětové
komise,
vyučující cizích
jazyků

Učitelé cizích
jazyků

Vedení školy

Zápisy v TK,
fotodokumenta
Archivace pro výroční zprávu školy
ce, anotace
projektu v tisku

Vedení školy

Zápisy
v jazykové
Vyuţití pro informační broţurku pro
laboratoři a
rodiče, článek o vyuţívání v tisku
v TK,fotodoku
mentace
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Jedná se o praktickou realizaci aktivit 03.02.01,
03.02.02 a 03.02.03 – v níţ se dohodly technické
praxe ţáků na středních školách, které přispějí
Učitelé
k rozvoji jejich technických dovedností a zároveň
praktických
umoţní jejich orientaci v učebních a studijních
činností, třídní
oborech středních škol. Jedná se tedy o samotnou učitelé, kariérový Vedení školy
realizace praxe – skupiny ţáků s třídní učitelkou poradce, mistři
nebo kariérovým poradcem vyjede dle
odborného
harmonogramu do střední školy a pod dohledem
výcviku SŠ
mistra odborného výcviku si vyzkouší práci
v tamější dílně. Jedná se o periodickou aktivitu.

Zápis o
realizaci praxí
v TK,
fotodokumenta
ce, seznamy
zúčastněných
ţáků

Aktivita 03.03.03
Vypracování návrhu
konkrétního
projektového dne
s příslušnou střední
školou – časový
harmonogram a
požadavky

Aktivita navazuje na aktivity 03.03.01 a 03.03.02
oslovení středních škol a vypracování společného
návrhu projektových dnů (září). Nyní se jedná jiţ
Vedení školy,
o periodickou aktivitu, kdy se vţdy před
učitelé PČ, mistři
projektovým dnem sejde vedení školy, učitelé
praktických činností a mistři odborného výcviku
aby podrobně připravili projektový den.

Vedení školy

Zpracovaný
detailně
projektový den

Aktivita 03.03.04
Realizace
projektových dnů

Navazuje na aktivitu 03.03.03 v níţ byl podrobně
Vedení školy,
projektový den naplánován. Nyní se jedná o jeho
učitelé PČ, mistři
realizaci.

Vedení školy

Zápis v TK,
fotodokumenta
ce

Aktivita 03.02.04
Realizace
technických praxí
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Aktivita 03.03.05
Zhodnocení
projektových dnů

Navazuje na aktivitu 03.03.04 – realizace
projektového dne. Po ukončení projektového dne Vedení školy,
následuje jeho zhodnocení ze strany ţáků, učitelů učitelé PČ, mistři
a vedení školy.

Hospitační
záznamy
vedení
Vedení školy
školy,dotazníko
vé šetření ţáků
a učitelů

Aktivita 04.01.03
Realizace
jednotlivých testů

Navazuje na aktivitu 04.01.02 v níţ byly
vypracovány srovnávací testy jednotlivých
předmětů a ročníků. V Období prosinec – duben
budou tyto testy ţákům zadávány a hodnoceny.

Vedení školy

Výsledky testů,
grafické
zpracování

Aktivita 04.03.04
Realizace
čtenářských dílen

Periodická aktivita. Praktická realizace
připravených čtenářských dílen ve 2.-3., 7. A 8.
ročníku. Navazuje na aktivity 04.03.01, 04.03.02
a 04.03.03 v níţ se nakoupila literatura pro ţáky,
učitelé vypracovali plán čtenářských dílen a byli
proškoleni k jejich realizaci. V této aktivitě budou
ţáci pracovat s knihou – různé formy a podoby
čtení, čtení s porozuměním, kritické čtení a
zpracovávat připravené pracovní listy ke knihám.
Část aktivity bude realizována i doma, kdy budou
ţáci číst samostatně a plnit úkoly.

Vedení školy

Vypracované
plány
čtenářských
dílen, zápisy
v TK,fotodoku
mentace

Vedení školy

Vypracovaný
plán hospitací
pro dané
časové období

Učitelé,
zástupkyně
ředitelky

Zapojené
učitelky

Aktivita navazuje na aktivitu 05.01.01, která
ZŘ, jednotliví
proběhla v srpnu a v níţ byly dohodnuty
Aktivita 05.01.03
učitele, vedoucí
podmínky realizace vzájemných hospitací.
Vypracování plánu
předmětové
V plánu si učitelé vytvoří časový harmonogram
vzájemných hospitací
komise
hospitací pro dané období. Jedná se o periodickou
aktivitu v některých měsících.

Výzva 56
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Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Vedení školy

Zpracované
záznamové
archy
z hospitací,
písemné
zhodnocení
v zápisech
jednání
předmětových
komisí

Navazuje na aktivitu 05.02.02 v níţ byly osloveny
školy pro moţné stáţe a dohodnutý harmonogram
návštěv. Nyní probíhají konkrétní návštěvy škol
z nich učitelé čerpají inspiraci pro vlastní
práci.Periodická aktivita

ZŘ, jednotliví
učitelé

Vedení školy

Záznamové
archy ze stáţí

Navazuje na aktivitu 05.02.02 – na základě
přihlášení ze strany vedení školy se učitelé
Aktivita 05.03.03
zúčastní vzdělávacího semináře z oblasti inkluze a
Předání informací a
poznatky přednese na provozní poradě,
zpětné vazby ze
pedagogické radě a na schůzkách metodického
seminářů
sdruţení či předmětové komise. Získané materiály
bude sdílet s kolegy. Periodická aktivita

Učitelé,
vychovatelé,
asistenti

Vedení školy

Certifikáty,
osvědčení
pedagogů o
účasti na
semináři

Navazuje na aktivitu 05.04.02 v níţ byly na
základě nabídka DVPP a motivačních rozhovorů
Aktivita 05.04.03
s vedením školy učitelé profesně dále
Účast na seminářích
nasměrováni. V této periodické aktivitě se pak
a dalším studiu
plánovitě účastní akcí DVPP nebo rozšiřujícího
studia na univerzitách.Periodická aktivita

Učitelé,
vychovatelé,
asistenti

Vedení školy

Osvědčení o
absolvování

Navazuje na aktivity 05.01.02,05.01.03, které
proběhly v září a v říjnu – vytvořený arch pro
vzájemné hospitace a plán hospitací. Podle tohoto
Aktivita 05.01.04
plánu pak budou v průběhu měsíce říjen – květen,
Realizace
probíhat vzájemné hospitace pedagogů dle
vzájemných hospitací
vyučovaných předmětů a za dohodnutých
podmínek (aktivita 05.01.01 – proběhla v září).
Jedná se o periodickou aktivitu.

Aktivita 05.02.03.
Realizace stáží
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Jedná se jiţ o konkrétně zpracované portfolia jak
pracovat s dítětem s určitými SVP – soubor
námětů, postupů, forem práce, literatury,
Aktivita 06.01.03
Vytvoření portfolií a odkazů…Periodická aktivita )dokud nebudou
všechna portfolia zpracovaná) navazující na
seznámení pedagogů
aktivity 06.01.01 a 06.01.02 v níţ byly vytvořeny
s jejich obsahem
týmy učitelů, kteří na konkrétních portfoliích
pracují.

Učitelé, ZŘ

Vedení školy

Zpracovaná
portofilia

Jedná se o periodickou aktivitu navazující na
aktivitu 06.04.03 v níţ jsme vybrali na základě
Aktivita 06.04.04
výběrového řízení vhodné asistenty. Pro jejich
Zajištění rozvoje
správné
působení při práci s dětmi se zdravotním
profesních
znevýhodněním je důleţité vzdělávání v této
kompetencí
oblasti. V této aktivitě jde o jejich neustálé
a dalšího vzdělávání
studium prostřednictvím různých kurzů a
pro asistenty
seminářů pořádaných v průběhu školního roku.Na
základě momentální nabídky a finanční situace.

Vedení školy

Vedení školy

Certifikát o
absolvování
kurzu

Jedná se o důleţitou aktivitu opatření projektová
Aktivita 06.06.01
činnost školy v oblasti inkluze. Jedná se o
Vyhledávání
soustavné vyhledávání projektů vyhlašovaných
vhodných výzev pro
krajským úřadem, MŠMT, MPSV, MŢP, EU
předkládání
OPVK a dalšími, které mohou škole napomoci ve
projektových žádostí
zkvalitňování vzdělávání. Periodická aktivita.

Vedení školy

Vedení školy

Sestavené
projektové
ţádosti
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Jedná se také o důleţitou aktivitu v oblasti
projektové činnosti školy. Kromě vlastních
Aktivita 06.06.02
realizovaných projektů, bude škola v průběhu
Spoluúčast školy ve
vhodných projektech školního roku sledovat a zapojovat se do projektů
jiných organizací, pokud povedou ke zkvalitnění
– partnerství či
úrovně vzdělávání a výchovy ve škole. Periodická
spolupráce
aktivita.
Navazující aktivita na aktivitu 06.07.01, kdy si
učitelé určili den a hodinu, kdy povedou
doučování a aktivitu 06.07.02, kdy byl vytvořen
Aktivita 06.07.03,
týdenní harmonogram doučování. V této aktivitě
Realizace doučování
se jiţ jedná o praktické naplňování
harmonogramu a doučování ţáků. Periodická
aktivita
Aktivita 07.03.03,
Realizace hodin
bruslení
v dopoledních
(případně
odpoledních)
hodinách

Vedení školy

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Vedení školy

Smlouva o
spolupráci v
projektu

Vedení školy

Plán doučování
pro dané
období, zápisy
do TK
doučovacích
krouţků

Navazuje na aktivitu07.03.01 a 07.03.02 v níţ Třídní učitelky 2.byly zajištěny pro školu hodiny bruslení a byli
5.ročníku,
Vedení školy,
osloveni rodiče ţáků. Aktivita bude periodickou
vychovatelky
rada školy
v době od listopadu do března.
školní druţiny

Praktická realizace aktivit 07.04.01 a 07.04.02 –
podle zájmu a časových moţností učitelů a na
Aktivita 07.04.03
základě oslovení ţáků se rozjede pravidelná
Realizace
činnosti sportovních krouţků – fotbal, florbal,
sportovních kroužků
stolní tenis, míčové hry, pohybové hry….
Periodická aktivita

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Vedení školy

Zápisy v TK,
fotky z akcí

Třídní knihy
sportovních
krouţků,fotodo
kumentace
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Aktivita 07.05.03
Realizace
sportovních soutěží

Aktivita 07.05.04
Zhodnocení
realizovaných
sportovních aktivit

Navazující aktivita na aktivity 07.05.01 a
07.05.02, které proběhly v září a v níţ bylo
navrţeno a vybráno několik sportovních soutěţí,
které si bude škola v průběhu školního roku
realizovat. V této aktivitě se jedná jiţ o samotné
realizace soutěţí dle plánu školy. Periodická
aktivita.

Navazující aktivita na aktivitu 07.05.03 –
realizace sportovní soutěţe. Po skončení soutěţe
bude vţdy probíhat zhodnocení organizace a
přínosu – ze strany ţáků, učitelů a vedení školy.
Periodická aktivita

Aktivita souvisí s aktivitou 08.01.01 – zajištění
vzdělávacích seminářů pro učitele (září) jejímţ
cílem , stejně jako této aktivity ,je příprava
pedagogů na změnu výukových forem a
Aktivita 08.01.02
didaktických cílů. Jedná se o periodickou aktivitu,
Zajištění kvalitní
která souvisí s pravidelným vyhledáváním
odborné literatury a
elektronických podpor ke zkvalitnění učitelských
dalších informačních
metod, které budou odkazy odesílány všem
zdrojů pro učitele
učitelům a zároveň sledování odborné literatury a
její pořizování do učitelské knihovny. Studium
těchto materiálů bude součástí samostudia
pedagogů.

Vedení školy,
učitelé,
vychovatelky
ŠD, ţáci

Vedení školy,
učitelé,
vychovatelky,

Vedení školy,
učitelé

Vedení školy

Fotky z akce,
měsíční plány
školy, zprávy
v tisku a na
webových
stránkách

Vedení školy

Provozní
porady,
pedagogické
rady, schůzky
ţákovského
parlamentu,
výroční zpráva
školy

Vedení školy

Přírůstky
v učitelské
knihovně,
přehled
potupné
literatury ve
škole a
internetových
zdrojů jako
součást plánu
inkluzívního
vzdělávání
školy
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Aktivita souvisí s aktivitami 08.01.01 a 08.01.02.
Aktivita 08.01.03
školení pedagogů institucemi, samostudium
Zajištění
z materiálů, které se inkluzí věnují. Nyní se jedná
Vedení školy,
náslechových hodin
o velmi důleţitý prvek v posunu přijetí nových
vedoucí
ve školách a u
forem výuky – praktické pozorování v běţných
metodických
učitelů, kteří
třídách a školách. Bude probíhat v oslovených
sdruţení, učitelé
inkluzívní didaktické
školách, které mají s těmito formami výborné
prvky a metody
výsledky a také u vlastních učitelů školy, kteří je
v hodinách využívají
běţně vyuţívají. Jedná se o periodickou aktivitu.
Je to druhá etapa naplňování cíle – zařazování
proinkluzivních forem výuky – konkrétně
Aktivita 08.02.01 opatření realizace proinkluzivních forem ve škole.
Vedení školy,
Zajištění vzájemných Navazuje na aktivity z opatření 08.01 – příprava
vedoucí
pedagogů na změnu výukových forem. Po
hospitací v oblasti
metodických
načerpání teoretických znalostí a praktického
používání nových
sdruţení, učitelé
metod a forem výuky pozorování u jiných učitelů je to vlastní práce
učitele a vzájemná hospitace s kolegy, zda jsou
formy a cíle naplňovány správně.

Aktivita 09.01.04
Realizace
třídnických hodin

Aktivita navazuje praktickou aplikací na aktivitu
09.01.03. Podle plánu probíhají třídnické hodiny,
kde se kromě aktuálních potřeb třídy postupuje
podle plánu s cílenými tématy – prevence
neţádoucích jevů, posilování vzájemných vazeb,
vytváření pozitivního klimatu třídy. Jedná se o
periodickou aktivitu.

Třídní učitelé

Vedení školy

Záznamy o
návštěvách
škol, zápisy
v metodických
sdruţeních

Vedení školy

Zápisy o
vzájemných
hospitacích

Metodik
prevence,
vedení školy

Zápisy v TK
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Aktivita 09.05.02
Realizace třídních
projektů a soutěží

Aktivita navazuje na aktivitu 09.05.01 – návrh
třídních projektů (září). Jedná se o praktické
realizování aktivit, které si třídní učitel se svou
třídou na školní rok naplánoval. Periodická
aktivita.

Třídní učitelé,
ţáci,

Aktivita navazuje vţdy na aktivitu 09.05.02 –
Aktivita 09.05.03
v níţ proběhla realizace třídního projektu. V této
Zhodnocení realizace
aktivitě se jedná o následné zhodnocení
třídních projektů a
organizace a efektivity ze strany ţáků a třídního
soutěží
učitele. Periodická aktivita

Třídní učitelé,
ţáci

Navazující aktivita na aktivitu 10.03.02. Návrhy
témat projektů jsou v daném časovém období
podle plánu práce zpracovány podrobně –
anotace, vyuţití průřezových témat, rozvoj
konkrétních klíčových kompetencí, technické
zabezpečení. Periodická aktivita

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Aktivita 10.03.03
Vypracování plánů
jednotlivých
projektů

Aktivita 10.03.04
Realizace
projektových dnů

Navazuje na aktivitu 10.03.03 v níţ je dána
Vedoucí
teoretická podoba projektu s postupy a cíly. Tato
metodických
aktivita je její praktickou realizací.Probíhá dle
sdruţení, učitelé
plánu z aktivity 10.03.02. průběţné plnění..

Vedení školy

Zápisy v TK,
anotace a
zprávy
z třídních
projektů, fotky,
zhodnocení ve
výroční zprávě

Vedení školy

Zhodnocení na
provozních
poradách a
pedagogických
radách, Ve
výroční zprávě
školy.

Vedení školy

Plán práce
školy, anotace
a podrobné
zpracování
projektů

Vedení školy

Zápisy v TK o
realizaci,
fotodokumenta
ce. Prezentace
v tisku a na
webových
stránkách.
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Navazující aktivita na aktivitu 10.04.01 – zvolení
zástupci tříd se budou dle dohodnutého
Pověřený
Aktivita 10.04.02
harmonogramu setkávat za přítomnosti
pedagog, členové
Schůzky žákovského
pověřeného pedagoga a projednávat své
ţákovského
parlamentu
připomínky a náměty. Jedná se o průběţnou
parlamentu
aktivitu.

Vedení školy

Zprávy ze
schůzek na
webových
stránkách školy

Aktivita souvisí s opatřením Zlepšení komunikace
s rodiči. Jedním z prvků jsou aktualizované
Aktivita 10.06.01
webové stránky. Neustálé zásobování stránek
Vytvoření podmínek
Zástupkyně
novými informacemi vyţaduje, aby tuto činnost
Vedení školy,
pro snadnou a
ředitelky,
vykonávalo více lidí. V této aktivitě se v průběhu
rada školy
pravidelnou
jednotliví učitelé
školního roku stránky zaktualizují tím, ţe
aktualizaci webových
v průběhu školního roku bude postupně umoţněn
stánek
přístup i dalším pedagogům

Příspěvky na
webových
stránkách,
zhodnocení ze
strany rodičů
jako součást
evaluace

Aktivita 10.06.0
Zavedení
elektronických
žákovských knížek

Dal. aktivita opatření Zlepšení komunikace
s rodiči. Jednou z forem je také zavedení e-ţákov.
kníţek, které zajistí nejen sledování známek, ale
také chování ţáka, konání tříd. schůzek a dal.akcí
školy. Jedná se o period. aktivitu. Ţákov. kníţka
se bude v průběhu škol. roku 2015/16 ověřovat,
aby mohla být jako plně funkční od škol. roku
2016/17.

Vedení školy,
učitelé

Vedení školy,
Rada školy

Fungování
elektronických
ŢK
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Aktivita souvisí s opatřením zlepšení komunikace
s rodiči. V tomto případě se jedná o vyuţívání
Vedení školy,
Aktivita 10.06.03 Ednes jiţ běţné formy komunikace a to je
třídní učitelé, IT
mailová komunikace
prostřednictvím e-mailu. Většina rodičů jiţ esprávce
s rodiči
maily běţně pouţívá. Aktivita vyţaduje funkční
škol. adresy pedagogů a funkční e-maily rodičů.

Vedení školy

Fungující ekontakty
učitelů,
zhodnocení
četnosti ekomunikace

Vedení školy

Plán práce
školy
s aktivitami pro
rodiče, fotky
z akcí,
zveřejňování
v tisku a na
WWW

Fotky,
zveřejnění
v tisku a na
WWW

Jedná se o průběţnou aktivitu realizovanou
Aktivita 10.06.04
v souvislosti s akcemi školy, na kt. jsou rodiče
Realizace školních
pozváni – většinou besídky, divad. vystoupení,
aktivit s přítomností
akademie .Průběţně se takto rodiče s učiteli a
rodičů v odpoledních
ţáky neformálně setkávají v období prosinec –
hodinách
červen.

Vedení školy,
učitelé,
vychovatelé

Po vzoru jiných škol se v této aktivitě, která
souvisí s opatřením zlepšení komunikace s rodiči ,
Aktivita 10.06.05
zaměříme na neform. setkávání s rodiči formou
Pravidelná setkávání
přátel. popovídání o dítěti jeho perspektivách, co
učitelů s rodiči – Čaj
trápí rodiče doma, co učitele ve škole a další
o páté na Lidické
náměty ze strany rodičů k chodu třídy, školy a
jejich aktivit.

Vedení školy,
učitelé,
vychovatelky

Vedení školy

Vedení školy,
metodik
prevence

Harmonogram
besed a
přednášek,
Vedení školy,
zhodnocení
rada školy
v prevent.progr
amu školy a ve
výroč.zprávě

Periodická aktivita – přednášk.osvěta odborníky
z řad MP a dal.subjektů – Jules and Jim, White
Aktivita 11.02.01
Light, Oberig dle finanč.moţností školy a dle
Zajištění
aktuál.tématu. V letošním roce vzhledem
přednáškové činnosti
k problematice uprchlictví to bude oblast
k problémovým
multikulturality a tolerance. Jedná se o
oblastem
průběţ.aktivitu dle moment. situace a nabídky.

Zapracovaný do plánu práce školy
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Aktivita
Jedná se o průběţ.aktivitu. Učitelé na počátku ve
11.02.02Začleňování
svých plánech zapracují tématiku prevence
témat souvisejících s
neţád.jevů – kouření, alkohol, drogy, nezdravé
Vedení školy,
prevencí rizikových
stravování, šikana, xenofobie, rasismus,… Tyto
metodik
jevů do jednotlivých
plány pak v průběhu školního roku naplňuje ve prevence, učitelé
předmětů
svých hodinách vhodným, nenásilným
a ročníků
začleňováním .

Aktivita 11.02.03
Vedení školy,
Jedná se o průběţnou aktivitu, která bude
Spolupráce s OSPOD
metodik
, Policií ČR a dalšími vyuţívána dle aktuální potřeby – řešení vzniklého
prevence,
problému konkrétního ţáka –skryté záškoláctví,
institucemi –
výchovný
spolupráce s rodinou, problematické chování,
okamžité řešení
poradce, třídní
výskyt drogy.
identifikovaného
učitelé
rizika

Aktivita 11.02.04
Realizace
Individuálních
výchovných plánů

Jedná se o průběţnou aktivitu, která bude
postupně dle potřeby jednotlivých třídních učitelů
u konkrétních ţáků realizována. Díky
Třídní učitelé,
přednáškové činnosti v závěru loňského školního
výchovný
roku se podařilo učitele přesvědčit o účinnosti a
poradce,metodik
sami si je jiţ v závěru školního roku u některých
prevence
ţáků vyzkoušeli. Jedená se o písemnou smlouvu
mezi třídním učitelem a ţákem a jeho rodiči, která
je průběţně ověřována a aktualizována.

Vedení školy

Zapracované
tematic.plány
se začleněním
prevence
neţád.jevů,
zápisy v TK,
zhodnocení
v prevent.progr
amu školy

Vedení školy

Zápisy
z jednání
výchovných
komisí

Individuální
výchovné plány
Vedení školy
konkrétních
ţáků

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z Evropského sociálního
fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Praktická realizace aktivit 11.03.01 a 11.03.02 –
podle zájmu a časových moţností učitelů a na
základě oslovení ţáků se rozjede pravidelná
Aktivita 11.03.04
Učitelé, metodik
Realizace zájmových činnosti zájmových útvarů – mediální výchova,
prevence
divadelní krouţek, ruční práce, keramika,
kroužků
výtvarný krouţek…Aktivita bude probíhat po
celý školní rok. Periodická aktivita

Vedení školy

Současná doba klade velké nároky na
Vedení školy,
připravenost učitelů a všech zaměstnanců
Aktivita 12.02.02
všichni
adekvátně zasáhnout v případě nebezpečných
Pravidelné
zaměstnanci
proškolování všech situací – neoprávněný pohyb cizích osob ve škole,
školy, případně
poţár, únik nebezpečné látky, poskytnutí první
zaměstnanců jak
jiný subjekt –
pomoci.. Zaměstnanci jsou pravidelně
postupovat v případě
bezpečnostní
proškolováni na počátku školního roku a
nebezpečných situací
firmy,zřizovatel
v průběhu školního roku dle potřeby.

Prezenční
listina
Vedení školy z bezpečnostníc
h školení,
anotace školení

Aktivita 12.02.03
Související aktivita s aktivitou 12.02.01. Jedná se
Pravid. poučování
o pravidelné poučování ţáků o bezpečném
Vedení školy
žáků o bezpeč.
chování ve škole, na školních akcích i
Třídní učitelé,
chování ve škole, jak
v mimoškolní době. Jedná se o průběţnou
popř. jin. Subjekt
postupovat v případě
aktivitu.
rizikových situací

Vedení školy

Prezenční
listina
poučených
ţáků, osnova
poučení, zápisy
v TK

Mgr. Sechovcová Vedení školy

Tematický
plán, vyplněné
pracovní listy

Aktivita 13.01.02
Práce s pracovními
listy Volba povolání

Periodická aktivita v průběhu školního roku
v 8.ročníku jako součást předmětu praktické
činnosti. Formou zábavných systematicky
vytvořených pracovních listů napomoci ţákům
v sebepoznávání – zájmy, dovednosti potřebné
pro zamýšlené profesní působení.

Třídní knihy
zájmových
útvarů,
fotodokumenta
ce
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Aktivita 13.02.01
Kurz Abeceda
podnikání
v 7.ročníku

Jedná se o periodickou aktivitu – říjen – leden
v rámci předmětu Finanční gramotnost . Jedná se
o realizaci programu Junior Baťa Achievement Mgr. Sechovcová Vedení školy
jehoţ cílem je ekonomická gramotnost ţáků a
posílení profesní orientace.

Aktivita je součástí opatření – Příprava na
praktický ţivot a úzce navazuje na realizaci
předmětu Finanční gramotnost, který škola
Aktivita 13.02.02
realizuje v 7. A v 9,.ročníku. V této aktivitě se
Účast v soutěžích
jedná o práci s dětmi v době spíše po vyučování Mgr. Sechovcová Vedení školy
Finanční gramotnost
nebo o přestávkách se zájmem o tématiku Fianční
do škol
gramotnosti. Škola má doposud v této oblasti
výborné výsledky, ve kterých chceme realizací
těchto aktivit pokračovat.

Osvědčení pro
ţáky o
absolvování,
Zprávy v tisku,
Slavn.předání
v obřad. síni

Výsledky
soutěţí
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ÚNOR 2016
Identifikace a název
aktivity (číslo, název,
příp. stručná
charakteristika)

Charakteristika aktivity v rámci plánu

Aktivita 02.05.04
Realizace a
zhodnocení kurzu

Finál.aktivita opatření realizace jazyk. kurzů pro
ţáky. Vyvrcholení aktivit 02.05.01-02.05.03 – v
níţ byl zajištěn kurz ve škole, osloveni
ţáci,rodiče.V průběhu týdne v počtu 30 hod.
přihlášení ţáci absolvují jazyk.kurz
s rodil.mluvčím (předpoklád: 2lektoři a 2skupiny
ţáků v počtu do 15 dětí). Po skončení kurzu
proběhne zhodnocení ţáky a rodiči a na jeho
základě se bude zvaţovat opakování aktivity
v příšt.roce.

Aktivita 05.04.02
Motivační rozhovory
s pedagogickými
pracovníky pro
stanovení jejich
konkrétního dalšího
směrování v oblasti
dalšího vzdělávání
a profesního rozvoje

Aktivita nepřímo navazuje na aktivitu 05.04.01,
ale můţe stát i samostatně a týká se prakticky
vš.pedagogů (vyjma pedagogů důchod.věku). Na
základě nabídky vzděl. institucí se vytipují
oblasti, kt. by byly vhodné jak pro konkrét.
pedagoga, tak i pro školu. Kromě nabíz. semináře
a jeho přínosu pro pedagoga i pro školu se
proberou plány, rezervy učitele i moţnosti jeho
rozšiřuj.studia, Jeho připomínky a poţadavky ke
škole, co by mu v jeho práci pomohlo.Aktivita se
bude opakovat v únoru.

Osoba/y
Osoba/y
zodpovědná/é
zodpovědná/é za
za kontrolu
plnění aktivity
plnění aktivity

Indikátor
naplnění
aktivity

Vedení školy,
učitelé cizích
jazyků

Osvědčení ţáků
o absolvování,
fotky, zprávy
v tisku,
Vedení školy
zhodnocení ve
výroční zprávě,
dotazníky
spokoíjenosti

Vedení školy

Zpracovaný
plán DVPP a
rozšiřujícího
studia pro další
období

Vedení školy

Poznámky/ komentáře
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Aktivita 09.03.01
Proškolení třídních
učitelů v práci s
kolektivem

Jedna z aktivit opatření Práce s problémovou
třídou. V rámci této aktivity bude zajištěn kurz
Práce s problémovou třídou, který zrealizuj
odborný subjekt např. Jules nad Jim, Aktivita
proběhne v den ředitelského volna a kromě
třídních učitelů se jí zúčastní i ostatní učitelé,
vychovatelky a asistentky.

Aktivita opatření Práce s problémovou třídou. Dle
závaţnosti problémů ve třídě i dle finančních
Aktivita 09.03.03
moţností bude zajištěn blok aktivit pro ţáky
Práce externího
s odbornými lektory např. Jules nad Jim ve
subjektu se třídou s
spolupráci s třídním učitelem a metodikem
rizikovými projevy v
prevence. Navazuje na aktivitu 09.03.02 – práce
klimatu
třídního učitele a metodika prevence
s problémovou třídou
Navazuje na aktivitu 12.01.01 a 12.01.02 v níţ
Aktivita 12.01.03
byla zanalyzovaná bezpečnostní rizika školy,
Realizace
navrţená opatření a zajištěny finanční prostředky
bezpečnostních
na realizaci. Nyní se jedná o samotnou realizaci,
prvků oslovenou
která můţe proběhnout ideálně v době jarních
firmou
prázdnin v únoru.
Periodická aktivita - Pravidelné zařazování
Aktivita 01.01.04
komunikačních chvilek do různých vyučovacích
Realizace
předmětů dle plánu vyučujících se zápisem do
komunikačních
záznamových archů. Vyuţívá aktivity 01.01.02 a
chvilek
01.01.03

Vedení školy,
třídní učitelé,
učitelé,
výchovný
poradce, školní
metodik
prevence,
placený subjekt

Vedení školy

Prezenč.listiny
zhodnocení ve
výroč.zprávě a
v prevent.
programu školy

Jules and Jim,
třídní učitel,
metodik
prevence

Vedení školy

Zápisy
v TK,zápis
v hodnocení
prevent.progra
mu, zápis
z jednání
pedagog. rady

Vedení školy,
bezpečnostní
firma

Vedení školy,
Rada školy

Zrealizovaná
zakázka,
uvedení do
provozu

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Vedení školy,
Zápisy v TK a Záznamové archy budou mít učitelé
vedoucí metod.
v záznamových
u sebe, na konci pololetí si je
sdruţení a
arších
převezme vedení školy k archivaci
předmět. komisí
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Aktivita 01.02.03
Realizace Čtení
dětem

Periodická aktivita - navazuje na aktivity
01.02.01 a 01.02.02. Jedná se o jejich
praktic.naplňování. Ţáci 7.-9.ročníku budou dle
vyprac.plánů chodit o stanovených hodinách Vv,
Pč a ČJ předčítat dětem 1.-4.tříd. Jedná se o
posilování čtenář.dovedností star.ţáků a poslech
s porozuměním nejmlad.ţáků. Navíc touto formou
je moţné ukázat mlad.dětem, jak je důleţité čtení
a ţe starší spoluţáci jej zvládají.

Učitelé, třídní
učitelé

Aktivita 02.01.04
Realizace CLIL v
hodinách

Navazuje na aktivitu 02.01.03 a vyuţívá výstupu
aktivity 02.01.02. Jedná se o praktickou realizaci
výuky s vyuţitím metody CLIL na základě
vypracovaného plánu se zápisem do TK a
záznamového archu.Periodická aktivita

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Praktický výstup z aktivit 02.02.01, 02.02.02 a
Rodilý mluvčí,
02.02.03. realizace konverzačních hodin na
Aktivita 02.02.04
vyučující cizího
základě dohodnutých podmínek podle
Realizace výuky
jazyka
vypracovaného plánu v dohodnutém
s rodilým mluvčím
harmonogramu a třídách. Periodická aktivita
Navazující aktivita na aktivity 02.03.02 – plán
projektů a 02.03.03 – rozpracování daného
Vedoucí
projektu a na jejich základě samotná realizace
předmětové
Aktivita 02.03.04
jazykového projektu – dle podrobného plánu za
komise,
Realizace jazykových
stanovených podmínek a v dané formě. Aktivita
vyučující cizích
projektů
bude realizována průběţně ve školním roce, dle
jazyků
vytvořeného celoročního plánu. Periodická
aktivita

Vedení školy

Fotodokumenta
ce, zápisy do
TK

Vedení školy

Vyplněné
záznamové
archy,
fotodokumenta
ce, zápisy v TK

Vedení školy

Zápisy v TK,
fotodokumenta
ce

Vedení školy

Zápisy v TK,
fotodokumenta
Archivace pro výroční zprávu školy
ce, anotace
projektu v tisku
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Aktivita 02.04.04
Využívání jazykové
laboratoře
v hodinách cizího
jazyka

Aktivita 03.02.04
Realizace
technických praxí

Aktivita 03.03.03
Vypracování návrhu
konkrétního
projektového dne
s příslušnou střední
školou – časový
harmonogram a
požadavky
Aktivita 03.03.04
Realizace
projektových dnů

Praktická aktivita, která se opakuje průběţně po
celý školní rok dle aktivity 02.04.03 –
vypracovaného harmonogramu vyuţití jazykové
laboratoře. Proškolení učitelé dle aktivity
02.04.02 vyučují dle podmínek 02.04.01 ţáky
poslechovým a komunikačním dovednostem.
Periodická aktivita

Učitelé cizích
jazyků

Vedení školy

Zápisy
v jazykové
Vyuţití pro informační broţurku pro
laboratoři a
rodiče, článek o vyuţívání v tisku
v TK,fotodoku
mentace

Jedná se o praktickou realizaci aktivit 03.02.01,
03.02.02 a 03.02.03 – v níţ se dohodly technické
praxe ţáků na středních školách, které přispějí
Učitelé
k rozvoji jejich technických dovedností a zároveň
praktických
umoţní jejich orientaci v učebních a studijních
činností, třídní
oborech středních škol. Jedná se tedy o samotnou učitelé, kariérový Vedení školy
realizace praxe – skupiny ţáků s třídní učitelkou poradce, mistři
nebo kariérovým poradcem vyjede dle
odborného
harmonogramu do střední školy a pod dohledem
výcviku SŠ
mistra odborného výcviku si vyzkouší práci
v tamější dílně. Jedná se o periodickou aktivitu.

Zápis o
realizaci praxí
v TK,
fotodokumenta
ce, seznamy
zúčastněných
ţáků

Aktivita navazuje na aktivity 03.03.01 a 03.03.02
oslovení středních škol a vypracování společného
návrhu projektových dnů (září). Nyní se jedná jiţ
Vedení školy,
o periodickou aktivitu, kdy se vţdy před
učitelé PČ, mistři
projektovým dnem sejde vedení školy, učitelé
praktických činností a mistři odborného výcviku
aby podrobně připravili projekt.den.

Vedení školy

Zpracovaný
detailně
projektový den

Navazuje na aktivitu 03.03.03 v níţ byl podrobně
Vedení školy,
projektový den naplánován. Nyní se jedná o jeho
učitelé PČ, mistři
realizaci.

Zápis v TK,
Vedení školy ffotodokumenta
ce
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Aktivita 03.03.05
Zhodnocení
projektových dnů

Navazuje na aktivitu 03.03.04 – realizace
projektového dne. Po ukončení projektového dne Vedení školy,
následuje jeho zhodnocení ze strany ţáků, učitelů učitelé PČ, mistři
a vedení školy.

Vedení školy

Hospitační
záznamy
vedení školy,
dotazníkové
šetření ţáků a
učitelů

Aktivita 04.01.03
Realizace
jednotlivých testů

Navazuje na aktivitu 04.01.02 v níţ byly
vypracovány srovnávací testy jednotlivých
předmětů a ročníků. V Období prosinec – duben
budou tyto testy ţákům zadávány a hodnoceny.

Vedení školy

Výsledky testů,
grafické
zpracování

Aktivita 04.03.04
Realizace
čtenářských dílen

Periodická aktivita. Praktická realizace
připravených čtenářských dílen ve 2.-3., 7. A
8.ročníku. Navazuje na aktivity 04.03.01,
04.03.02 a 04.03.03 v níţ se nakoupila literatura
pro ţáky, učitelé vypracovali plán čtenářských
dílen a byli proškoleni k jejich realizaci. V této
aktivitě budou ţáci pracovat s knihou – různé
formy a podoby čtení, čtení s porozuměním,
kritické čtení a zpracovávat připravené pracovní
listy ke knihám. Část aktivity bude realizována i
doma, kdy budou ţáci číst samostatně a plnit
úkoly.

Vedení školy

Vypracované
plány
čtenářských
dílen, zápisy
v TK,
fotodokumenta
ce

Vedení školy

Zpracované
záznamové
archy
z hospitací,
písemné
zhodnocení
v zápisech
jednání
předmětových
komisí

Navazuje na aktivity 05.01.02,05.01.03, které
proběhly v září a v říjnu – vytvořený arch pro
vzájemné hospitace a plán hospitací. Podle tohoto
Aktivita 05.01.04
plánu pak budou v průběhu měsíce říjen – květen,
Realizace
probíhat vzájemné hospitace pedagogů dle
vzájemných hospitací
vyučovaných předmětů a za dohodnutých
podmínek (aktivita 05.01.01 – proběhla v září).
Jedná se o periodickou aktivitu.

Učitelé,
zástupkyně
ředitelky

Zapojení
pedagogičtí
pracovníci

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Výzva 56
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Navazuje na aktivitu 05.02.02 v níţ byly osloveny
školy pro moţné stáţe a dohodnutý harmonogram
návštěv. Nyní probíhají konkrétní návštěvy škol
z nich učitelé čerpají inspiraci pro vlastní
práci.Periodická aktivita

ZŘ, jednotliví
učitelé

Navazuje na aktivitu 05.02.02 – na základě
přihlášení ze strany vedení školy se učitelé
Aktivita 05.03.03
zúčastní vzdělávacího semináře z oblasti inkluze a
Předání informací a
poznatky přednese na provozní poradě,
zpětné vazby ze
pedagogické radě a na schůzkách metodického
seminářů
sdruţení či předmětové komise. Získané materiály
bude sdílet s kolegy. Periodická aktivita

Vedení školy

Záznamové
archy ze stáţí

Učitelé,
vychovatelé,
asistenti

Vedení školy

Certifikáty,
osvědčení
pedagogů o
účasti na
semináři

Navazuje na aktivitu 05.04.02 v níţ byly na
základě nabídka DVPP a motivačních rozhovorů
Aktivita 05.04.03
s vedením školy učitelé profesně dále
Účast na seminářích
nasměrováni. V této periodické aktivitě se pak
a dalším studiu
plánovitě účastní akcí DVPP nebo rozšiřujícího
studia na univerzitách.Periodická aktivita

Učitelé,
vychovatelé,
asistenti

Vedení školy

Osvědčení o
absolvování

Jedná se jiţ o konkrétně zpracované portfolia jak
pracovat s dítětem s určitými SVP – soubor
námětů, postupů, forem práce, literatury,
Aktivita 06.01.03
odkazů…Periodická aktivita )dokud nebudou
Vytváření portfolií a
všechna portfolia zpracovaná) navazující na
seznámení pedagogů
aktivity 06.01.01 a 06.01.02 v níţ byly vytvořeny
s jejich obsahem
týmy učitelů, kteří na konkrétních portfoliích
pracují.

Učitelé, ZŘ

Vedení školy

Zpracovaná
portofilia

Aktivita 05.02.03.
Realizace stáží
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Jedná se o periodickou aktivitu navazující na
aktivitu 06.04.03 v níţ jsme vybrali na základě
Aktivita 06.04.04
výběrového řízení vhodné asistenty. Pro jejich
Zajištění rozvoje
správné působení při práci s dětmi se zdravotním
profesních
znevýhodněním je důleţité vzdělávání v této
kompetencí
oblasti. V této aktivitě jde o jejich neustálé
a dalšího vzdělávání
studium prostřednictvím různých kurzů a
pro asistenty
seminářů pořádaných v průběhu školního roku.Na
základě momentální nabídky a finanční situace.

Jedná se o důleţitou aktivitu opatření projektová
činnost školy v oblasti inkluze. Jedná se o
Aktivita 06.06.01
soustavné vyhledávání projektů vyhlašovaných
Vyhledávání
krajským úřadem, MŠMT, MPSV, MŢP, EU
vhodných výzev pro
OPVK a dalšími, které mohou škole napomoci ve
vlastní realizaci
zkvalitňování vzdělávání. Periodická aktivita.

Vedení školy

Vedení školy

Jedná se také o důleţitou aktivitu v oblasti
projektové činnosti školy. Kromě vlastních
Aktivita 06.06.02
realizovaných projektů, bude škola v průběhu
Spoluúčast školy ve
vhodných projektech školního roku sledovat a zapojovat se do projektů Vedení školy
jiných organizací, pokud povedou ke zkvalitnění
– partnerství či
úrovně vzdělávání a výchovy ve škole. Periodická
spolupráce
aktivita.
Navazující aktivita na aktivitu 06.07.01, kdy si
učitelé určili den a hodinu, kdy povedou
doučování a aktivitu 06.07.02, kdy byl vytvořen
Aktivita 06.07.03
týdenní harmonogram doučování. V této aktivitě Jednotliví učitelé
Realizace doučování
se jiţ jedná o praktické naplňování
harmonogramu a doučování ţáků. Periodická
aktivita

Vedení školy

Certifikát o
absolvování
kurzu

Vedení školy

Sestavené
projektové
ţádosti

Vedení školy

Smlouva o
spolupráci v
projektu

Vedení školy

Plán doučování
pro dané
období, zápisy
do TK
doučovacích
krouţků
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Aktivita 07.03.03
Realizace hodin
bruslení
v dopoledních
(případně
odpoledních)
hodinách

Navazuje na aktivitu07.03.01 a 07.03.02 v níţ Třídní učitelky 2.byly zajištěny pro školu hodiny bruslení a byli
5.ročníku,
Vedení školy,
osloveni rodiče ţáků. Aktivita bude periodickou
vychovatelky
rada školy
v době od listopadu do března.
školní druţiny

Praktická realizace aktivit 07.04.01 a 07.04.02 –
podle zájmu a časových moţností učitelů a na
Aktivita 07.04.03
základě oslovení ţáků se rozjede pravidelná
Realizace
činnosti sportovních krouţků – fotbal, florbal,
sportovních kroužků
stolní tenis, míčové hry, pohybové hry. Periodická
aktivita

Aktivita 07.05.03
Realizace
sportovních soutěží

Aktivita 07.05.04
Zhodnocení
realizovaných
sporotvních aktivit

Navazující aktivita na aktivity 07.05.01 a
07.05.02, které proběhly v září a v níţ bylo
navrţeno a vybráno několi sportovních soutěţí,
které si bude škola v průběhu školního roku
realizovat. V této aktivitě se jedná jiţ o samotné
realizace soutěţí dle plánu školy. Periodická
aktivita.

Navazující aktivita na aktivitu 07.05.03 –
realizace sportovní soutěţe. Po skončení soutěţe
bude vţdy probíhat zhodnocení organizace a
přínosu – ze strany ţáků, učitelů a vedení školy.
Periodická aktivita

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Vedení školy,
učitelé,
vychovatelky
ŠD, ţáci

Vedení školy,
učitelé,
vychovatelky,

Zápisy v TK,
fotky z akcí

Vedení školy

Třídní knihy
sportovních
krouţků,
fotodokumenta
ce

Vedení školy

Fotky z akce,
měsíční plány
školy, zprávy
v tisku a na
webových
stránkách

Vedení školy

Provozní
porady,
pedagogické
rady, schůzky
ţákovského
parlamentu,
výroční zpráva
školy
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Aktivita souvisí s aktivitou 08.01.01 – zajištění
vzdělávacích seminářů pro učitele (září) jejímţ
cílem , stejně jako této aktivity , je příprava
pedagogů na změnu výukových forem a
Aktivita 08.01.02
didaktických cílů. Jedná se o periodickou aktivitu,
Zajištění kvalitní
která souvisí s pravidelným vyhledáváním
odborné literatury a
elektronických podpor ke zkvalitnění učitelských
dalších informačních
metod, které budou odkazy odesílány všem
zdrojů pro učitele
učitelům a zároveň sledování odborné literatury a
její pořizování do učitelské knihovny. Studium
těchto materiálů bude součástí samostudia
pedagogů.

Vedení školy,
učitelé

Aktivita souvisí s aktivitami 08.01.01 a 08.01.02.
Aktivita 08.01.03
školení pedagogů institucemi, samostudium
Zajištění
z materiálů, které se inkluzí věnují. Nyní se jedná
Vedení školy,
náslechových hodin
o velmi důleţitý prvek v posunu přijetí nových
vedoucí
ve školách a u
forem výuky – praktické pozorování v běţných
metodických
učitelů, kteří
třídách a školách. Bude probíhat v oslovených
sdruţení, učitelé
inkluzívní didaktické
školách, které mají s těmito formami výborné
prvky a metody
výsledky a také u vlastních učitelů školy, kteří je
v hodinách využívají
běţně vyuţívají.Jedná se o periodickou aktivitu.

Vedení školy

Přírůstky
v učitelské
knihovně,
přehled
potupné
literatury ve
škole a
internetových
zdrojů jako
součást plánu
inkluzívního
vzdělávání
školy

Vedení školy

Záznamy o
návštěvách
škol, zápisy
v metodických
sdruţeních
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Je to druhá etapa naplňování cíle – zařazování
proinkluzivních forem výuky – konkrétně
Aktivita 08.02.01 opatření realizace proinkluzivních forem ve škole.
Vedení školy,
Zajištění vzájemných Navazuje na aktivity z opatření 08.01 – příprava
vedoucí
pedagogů na změnu výukových forem. Po
hospitací v oblasti
metodických
načerpání teoretických znalostí a praktického
používání nových
sdruţení, učitelé
pozorování u jiných učitelů je to vlastní práce
prvků
učitele a vzájemná hospitace s kolegy, zda jsou
formy a cíle naplňovány správně.

Aktivita 09.01.04
Realizace
třídnických hodin

Aktivita navazuje praktickou aplikací na aktivitu
09.01.03. Podle plánu probíhají třídnické hodiny,
kde se kromě aktuálních potřeb třídy postupuje
podle plánu s cílenými tématy – prevence
neţádoucích jevů, posilování vzájemných vazeb,
vytváření pozitivního klimatu třídy. Jedná se o
periodickou aktivitu.

Aktivita 09.05.02
Realizace třídních
projektů a soutěží

Aktivita navazuje na aktivitu 09.05.01 – návrh
třídních projektů (září). Jedná se o praktické
realizování aktivit, které si třídní učitel se svou
třídou na školní rok naplánoval .Periodická
aktivita.

Aktivita navazuje vţdy na aktivitu 09.05.02 –
Aktivita 09.05.03
v níţ proběhla realizace třídního projektu. V této
Zhodnocení realizace
aktivitě se jedná o následné zhodnocení
třídních projektů a
organizace a efektivity ze strany ţáků a třídního
soutěží
učitele. Periodická aktivita

Třídní učitelé

Třídní učitelé,
ţáci,

Třídní učitelé,
ţáci

Vedení školy

Zápisy o
vzájemných
hospitacích

Metodik
prevence,
vedení školy

Zápisy v TK

Vedení školy

Zápisy v TK,
anotace a
zprávy
z třídních
projektů, fotky,
zhodnocení ve
výroční zprávě

Vedení školy

Zhodnocení na
provozních
poradách a
pedagogických
radách, ve
výroční zprávě
školy
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Navazující aktivita na aktivitu 10.03.02. Návrhy
témat projektů jsou v daném časovém období
podle plánu práce zpracovány podrobně –
anotace, vyuţití průřezových témat, rozvoj
konkrétních klíčových kompetencí, technické
zabezpečení. Periodická aktivita

Vedení školy

Plán práce
školy, anotace
a podrobné
zpracování
projektů

Vedení školy

Zápisy v TK o
realizaci,
fotodokumenta
ce, prezentace
v tisku a na
webových
stránkách

Vedení školy

Zprávy ze
schůzek na
webových
stránkách školy

Aktivita souvisí s opatřením Zlepšení komunikace
s rodiči. Jedním z prvků jsou aktualizované
Aktivita 10.06.01
webové stránky. Neustálé zásobování stránek
Vytvoření podmínek
Zástupkyně
novými informacemi vyţaduje, aby tuto činnost
Vedení školy,
pro snadnou a
ředitelky,
vykonávalo více lidí. V této aktivitě se v průběhu
rada školy
pravidelnou
jednotliví učitelé
školního roku stránky zaktualizují tím, ţe
aktualizaci webových
v průběhu školního roku bude postupně umoţněn
stánek
přístup i dalším pedagogům

Příspěvky na
webových
stránkách,
zhodnocení ze
strany rodičů
jako součást
evaluace

Aktivita 10.03.03
Vypracování plánů
jednotlivých
projektů

Aktivita 10.03.04
Realizace
projektových dnů

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Navazuje na aktivitu 10.03.03 v níţ je dána
Vedoucí
teoretická podoba projektu s postupy a cíly. Tato
metodických
aktivita je její praktickou realizací. Probíhá dle
sdruţení, učitelé
plánu z aktivity 10.03.02. průběţné plnění.

Navazující aktivita na aktivitu 10.04.01 – zvolení
Pověřený
zástupci tříd se budou dle dohodnutého
Aktivita 10.04.02
pedagog, členové
harmonogramu setkávat za přítomnosti
Schůzky žákovského
ţákovského
pověřeného pedagoga a projednávat své
parlamentu
parlamentu
připomínky a náměty. Jedná se o průběţnou
aktivitu.
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Aktivita 10.06.02
Zavedení
elektronických
žákovských knížek

Další aktivita opatření Zlepšení komunikace
s rodiči . Jednou z forem je také zavedení
elektronických ţákovských kníţek, které zajistí
nejen sledování známek, ale také chování ţáka,
konání třídních schůzek a dalších akcí školy.
Jedná se o periodickou aktivitu. Ţákovská kníţka
se bude v průběhu školní roku 2015/16 ověřovat,
aby mohla být jako plně funkční od školního roku
2016/17.

Vedení školy,
učitelé

Aktivita souvisí s opatřením zlepšení komunikace
s rodiči. V tomto případě se jedná o vyuţívání
Vedení školy,
Aktivita 10.06.03 Ednes jiţ běţné formy komunikace a to je
třídní učitelé, IT
mailová komunikace
prostřednictvím e-mailu. Většina rodičů jiţ esprávce
s rodiči
maily běţně pouţívá. Aktivita vyţaduje funkční
školní adresy pedagogů a funkční e-maily rodičů.

Jedná se o průběţnou aktivitu realizovanou
Aktivita 10.06.04
v souvislosti s akcemi školy, na které jsou rodiče
Realizace školních
pozváni – většinou besídky, divadelní vystoupení,
aktivit s přítomností
akademie. Průběţně se takto rodiče s učiteli a
rodičů v odpoledních
ţáky neformálně setkávají v období prosinec –
hodinách
červen.

Vedení školy,
učitelé,
vychovatelé

Po vzoru jiných škol se v této aktivitě, která
souvisí s opatřením zlepšení komunikace s rodiči,
Aktivita 10.06.05
zaměříme na neformálním setkávání s rodiči
Pravidelná setkávání
formou přátelského popovídání o dítěti jeho
učitelů s rodiči – Čaj
perspektivách, co trápí rodiče doma, co učitele ve
o páté na Lidické
škole a další náměty ze strany rodičů k chodu
třídy, školy a jejich aktivit.

Vedení školy,
učitelé,
vychovatelky

Vedení školy,
Rada školy

Fungování
elektronických
ŢK

Vedení školy

Fungující ekontakty
učitelů,
zhodnocení
četnosti ekomunikace

Vedení školy

Plán práce
školy
s aktivitami pro
rodiče, fotky
z akcí,zveřejňo
vání v tisku a
na webových
stránkách

Vedení školy

Fotky,
zveřejnění
v tisku a na
webových
stránkách školy
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Periodická aktivita – přednášková osvěta
odborníky z řad Městské Policie a dalších
Aktivita 11.02.01
subjektů – Jules and Jim, White Light, Oberig dle
Zajištění
finančních moţností školy a dle aktuálního
přednáškové činnosti
tématu. V letošním roce vzhledem k problematice
k problémovým
uprchlictví to bude oblast multikulturality a
oblastem
tolerance.Jedná se o průběţnou aktivitu dle
momentální situace a nabídky.

Vedení školy,
metodik
prevence

Aktivita 11.02.02
Jedná se o průběţnou aktivitu. Učitelé na počátku
Začleňování témat
ve svých plánech zapracují tématiku prevence
souvisejících s
neţádoucích jevů – kouření, alkohol, drogy,
Vedení školy,
prevencí rizikových
nezdravé stravování, šikana, xenofobie, rasismus.
metodik
jevů do jednotlivých
Tyto plány pak v průběhu školního roku naplňuje prevence, učitelé
předmětů
ve svých hodinách vhodným, nenásilným
a ročníků
začleňováním .

Aktivita 11.02.03
Vedení školy,
Jedná se o průběţnou aktivitu, která bude
Spolupráce s OSPOD
metodik
, Policií ČR a dalšími vyuţívána dle aktuální potřeby – řešení vzniklého
prevence,
problému konkrétního ţáka –skryté záškoláctví,
institucemi –
výchovný
spolupráce s rodinou, problematické chování,
okamžité řešení
poradce, třídní
výskyt drogy.
identifikovaného
učitelé
rizika

Harmonogram
besed a
přednášek,
Vedení školy,
zhodnocení
Zapracovaný do plánu práce školy
rada školy
v preventivním
programu školy
a ve výroční
zprávě
Zapracované
tematické plány
se začleněním
prevence
neţádoucích
Vedení školy
jevů, zápisy
v TK,
zhodnocení
v preventivním
programu školy

Vedení školy

Zápisy
z jednání
výchovných
komisí
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Aktivita 11.02.04
Realizace
Individuálních
výchovných plánů

Jedná se o průběţnou aktivitu, která bude
postupně dle potřeby jednotlivých třídních učitelů
u konkrétních ţáků realizována. Díky
Třídní učitelé,
přednáškové činnosti v závěru loňského školního
výchovný
roku se podařilo učitele přesvědčit o účinnosti a
poradce, metodik
sami si je jiţ v závěru školního roku u některých
prevence
ţáků vyzkoušeli. Jedená se o písemnou smlouvu
mezi třídním učitelem a ţákem a jeho rodiči, která
je průběţně ověřována a aktualizována.

Praktická realizace aktivit 11.03.01 a 11.03.02 –
podle zájmu a časových moţností učitelů a na
základě oslovení ţáků se rozjede pravidelná
Aktivita 11.03.04
Učitelé, metodik
Realizace zájmových činnosti zájmových útvarů – mediální výchova,
prevence
divadelní krouţek, ruční práce, keramika,
kroužků
výtvarný krouţek…Aktivita bude probíhat po
celý školní rok. Periodická aktivita
Současná doba klade velké nároky na
Vedení školy,
připravenost učitelů a všech zaměstnanců
Aktivita 12.02.02
všichni
adekvátně zasáhnout v případě nebezpečných
Pravidelné
zaměstnanci
proškolování všech situací – neoprávněný pohyb cizích osob ve škole,
školy, případně
poţár, únik nebezpečné látky, poskytnutí první
zaměstnanců jak
jiný subjekt –
pomoci.. Zaměstnanci jsou pravidelně
postupovat v případě
bezpečnostní
proškolováni na počátku školního roku a
rizikových situací
firmy,zřizovatel
v průběhu školního roku dle potřeby.
Aktivita 12.02.03
Vedení školy,
Pravidelné
Související aktivita s aktivitou 12.02.01. Jedná se
třídní učitelé,
poučování žáků o
o pravidelné poučování ţáků o bezpečném
popřípadě jiný
bezpečném chování
chování ve škole, na školních akcích i
subjekt
ve škole, jak
v mimoškolní době. Jedná se o průběţnou aktivitu
např.Policie
postupovat v případě
rizikových situací

Individuální
výchovné plány
Vedení školy
konkrétních
ţáků

Vedení školy

Třídní knihy
zájmových
útvarů,
fotodokumenta
ce

vedení školy

Prezenční
listina
z bezpečnostníc
h školení,
notace školení

Vedení školy

Prezenční
listina
poučených
ţáků, osnova
poučení, zápisy
v TK
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Aktivita 13.01.02
Práce s pracovními
listy Volba povolání

Periodická aktivita v průběhu školního roku
v 8.ročníku jako součást předmětu praktické
činnosti. Formou zábavných systematicky
vytvořených pracovních listů napomoci ţákům
v sebepoznávání – zájmy, dovednosti potřebné
pro zamýšlené profesní působení.

Mgr. Sechovcová Vedení školy

Aktivita je součástí opatření – Příprava na
praktický ţivot a úzce navazuje na realizaci
předmětu Finanční gramotnost, který škola
Aktivita 13.02.02
realizuje v 7. A v 9,.ročníku. V této aktivitě se
Účast v soutěžích
jedná o práci s dětmi v době spíše po vyučování Mgr. Sechovcová Vedení školy
Finanční gramotnost
nebo o přestávkách se zájmem o tématiku Fianční
do škol
gramotnosti. Škola má doposud v této oblasti
výborné výsledky, ve kterých chceme realizací
těchto aktivit pokračovat.

Tematický
plán, vyplněné
pracovní listy

Výsledky
soutěţí
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BŘEZEN 2016
Identifikace a název
aktivity (číslo, název,
příp. stručná
charakteristika)

Charakteristika aktivity v rámci plánu

Osoba/y
Osoba/y
zodpovědná/é
zodpovědná/é za
za kontrolu
plnění aktivity
plnění aktivity

Aktivita navazuje na aktivity 07.02.01 a 07.02.02
v
níţ byla dohodnuta organizace plavecké výuky a Vedení školy,
Aktivita 07.02.03
třídní učitelky,
finanční zajištění. Náplní je tedy samotná
Realizace plavecké
asistentka
realizace plavání, které bude probíhat v měsíci
výuky
březnu a dubnu.
Aktivita 01.01.04
Realizace
komunikačních
chvilek

Periodická aktivita - Pravidelné zařazování
komunikačních chvilek do různých vyučovacích
předmětů dle plánu vyučujících se zápisem do
záznamových archů. Vyuţívá aktivity 01.01.02 a
01.01.03

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Aktivita 01.02.03
Vypracování plánu
čtení dětem

Periodická aktivita - navazuje na aktivity
01.02.01 a 01.02.02. Jedná se o jejich praktické
naplňování. Ţáci 7.-9.ročníku budou dle
vypracovaných plánů chodit o stanovených
hodinách Vv, Pč a ČJ předčítat dětem 1.-4.tříd.
Jedná se o posilování čtenářských dovedností
starších ţáků a poslech s porozuměním
nejmladších ţáků. Navíc touto formou je moţné
ukázat mladším dětem, jak je důleţité čtení a ţe
starší spoluţáci jej zvládají.

Vedení školy,
vedoucí
metodických
komisí

Vedení školy

Indikátor
naplnění
aktivity

Poznámky/ komentáře

Zápisy v TK,
fotodokumenta
ce

Vedení školy,
vedoucí
Zápisy v TK a Záznamové archy budou mít učitelé
metodických
v záznamových
u sebe, na konci pololetí si je
sdruţení a
arších
převezme vedení školy k archivaci
předmětových
komisí

Vedení školy

Měsíční plány,
fotodokumenta
ce,zápisy do
TK
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Aktivita 01.03.04
Realizace kroužku
Rozvoj řečových
dovedností

Periodická aktivita - Aktivita je vyvrcholením a
praktickou realizací aktivity 01.03.02 – ţáci jsou
v době po vyučování nenásilnou a zábavnou
Mgr. Jánošíková
formou vedeni k rozvoji svých komunikačních
dovedností – které jsou zaměřeny na správnou
výslovnost a rozvoj slovní zásoby.

Vedení školy

Třídní kniha
zájmového
útvaru
s přehledem
docházky dětí

Aktivita 02.01.04
Realizace CLIL v
hodinách

Navazuje na aktivitu 02.01.03 a vyuţívá výstupu
aktivity 02.01.02. Jedná se o praktickou realizaci
výuky s vyuţitím metody CLIL na základě
vypracovaného plánu se zápisem do TK a
záznamového archu. Periodická aktivita

Vedení školy,
VMK

Zápisy v TK

Vedení školy

Zápisy v TK,
fotodokumenta
ce

Vedení školy,
VPK

Měsíční plány
školy,
fotodokumenta Archivace pro výroční zprávu školy
ce, výstupy z
aktivity

Vedení školy,
VPK

Zápisy
v jazykové
laboratoři a Vyuţití pro informační broţurku pro
v TK,
rodiče, článek o vyuţívání v tisku
fotodokumenta
ce

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Praktický výstup z aktivit 02.02.01, 02.02.02 a
Rodilý mluvčí,
02.02.03. realizace konverzačních hodin na
vyučující cizího
základě dohodnutých podmínek podle
jazyka
vypracovaného plánu v dohodnutém
harmonogramu a třídách. Periodická aktivita
Navazující aktivita na aktivity 02.03.02 – plán
projektů a 02.03.03 – rozpracování daného
Vedoucí
projektu a na jejich základě samotná realizace
předmětové
Aktivita 02.03.04
jazykového projektu – dle podrobného plánu za
komise,
Realizace jazykových
stanovených podmínek a v dané formě. Aktivita
vyučující cizích
projektů
bude realizována průběţně ve školním roce, dle
jazyků
vytvořeného celoročního plánu. Periodická
aktivita
Praktická aktivita, která se opakuje průběţně po
celý školní rok dle aktivity 02.04.03 –
Aktivita 02.04.04
Využívání jazykové vypracovaného harmonogramu vyuţití jazykové
Učitelé cizích
laboratoře. Proškolení učitelé dle aktivity
laboratoře
jazyků
02.04.02 vyučují dle podmínek 02.04.01 ţáky
v hodinách cizího
poslechovým a komunikačním dovednostem.
jazyka
Periodická aktivita
Aktivita 02.02.04
Realizace výuky
s rodilým mluvčím

TK bude archivovaná
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Jedná se o praktickou realizaci aktivit 03.02.01,
03.02.02 a 03.02.03 – v níţ se dohodly technické
praxe ţáků na středních školách, které přispějí
Učitelé
k rozvoji jejich technických dovedností a zároveň
praktických
umoţní jejich orientaci v učebních a studijních
činností, třídní
oborech středních škol. Jedná se tedy o samotnou učitelé, kariérový Vedení školy
realizace praxe – skupiny ţáků s třídní učitelkou poradce, mistři
nebo kariérovým poradcem vyjede dle
odborného
harmonogramu do střední školy a pod dohledem
výcviku SŠ
mistra odborného výcviku si vyzkouší práci
v tamější dílně. Jedná se o periodickou aktivitu.

Zápis o
realizaci praxí
v TK,
fotodokumenta
ce, seznamy
zúčastněných
ţáků

Aktivita 03.03.03
Vypracování návrhu
konkrétního
projektového dne
s příslušnou střední
školou – časový
harmonogram a
požadavky

Aktivita navazuje na aktivity 03.03.01 a 03.03.02
oslovení středních škol a vypracování společného
návrhu projektových dnů (září). Nyní se jedná jiţ
Vedení školy,
o periodickou aktivitu, kdy se vţdy před
učitelé PČ, mistři
projektovým dnem sejde vedení školy, učitelé
praktických činností a mistři odborného výcviku
aby podrobně připravili projektový den.

Vedení školy

Zpracovaný
detailních
podkladů pro
konkrétní
projektový den

Aktivita 03.03.04
Realizace
projektových dnů

Vedení školy,
učitelé PČ, mistři
Navazuje na aktivitu 03.03.03 v níţ byl podrobně
odborného
projektový den naplánován. Nyní se jedná o jeho
výcviku,
realizaci.
kariérový
poradce, třídní
učitel

Vedení školy

Zápis v TK,
fotodokumenta
ce

Aktivita 03.02.04
Realizace
technických praxí

Hospitační
Navazuje na aktivitu 03.03.04 – realizace
Vedení školy,
záznamy
Aktivita 03.03.05
projektového dne. Po ukončení projektového dne
učitelé PČ,
vedení školy,
Vedení školy
Zhodnocení
následuje jeho zhodnocení ze strany ţáků, učitelů
kariérový
dotazníkové
projektových dnů
a vedení školy.
poradce
šetření ţáků a
učitelů
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Aktivita 04.01.03
Vytvoření systému
srovnávacího
testování žáků v
jednotlivých
ročnících

Navazuje na aktivitu 04.01.02 v níţ byly
vypracovány srovnávací testy jednotlivých
předmětů a ročníků. V Období prosinec – duben
budou tyto testy ţákům zadávány a hodnoceny.

Učitelé,
zástupkyně
ředitelky

Aktivita 04.03.04
Realizace
čtenářských dílen

Periodická aktivita. Praktická realizace
připravených čtenářských dílen ve 2.-3., 7. A
8.ročníku. Navazuje na aktivity 04.03.01,
04.03.02 a 04.03.03 v níţ se nakoupila literatura
pro ţáky, učitelé vypracovali plán čtenářských
dílen a byli proškoleni k jejich realizaci. V této
aktivitě budou ţáci pracovat s knihou – různé
formy a podoby čtení, čtení s porozuměním,
kritické čtení a zpracovávat připravené pracovní
listy ke knihám. Část aktivity bude realizována i
doma, kdy budou ţáci číst samostatně a plnit
úkoly.

Zapojené
učitelky,
zástupkyně
ředitelky

Navazuje na aktivity 05.01.02,05.01.03, kt.
proběhly v září a v říjnu – vytvoř. arch pro
vzájem. hospitace a plán hospitací. Podle tohoto
Aktivita 05.01.04
plánu pak budou v průběhu měsíce říjen – květen,
Realizace
probíhat vzájemné hospitace pedagogů dle
vzájemných hospitací
vyučov. předmětů a za dohod. podmínek (aktivita
05.01.01 – proběhla v září). Jedná se o
periodickou aktivitu.

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Vedení školy

Výsledky testů,
grafické
zpracování

Vedení školy

Zpráva o
realizaci dílen,
zápisy v TK,
fotodokumenta
ce

Vedení školy

Písemné
zhodnocení v
rámci zápisu z
jednání PK

Výzva 56
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Navazuje na aktivitu 05.02.02 v níţ byly osloveny
školy pro moţné stáţe a dohodnutý harmonogram
návštěv. Nyní probíhají konkrétní návštěvy škol
z nich učitelé čerpají inspiraci pro vlastní práci.
Periodická aktivita

ZŘ, jednotliví
pedagogové

Navazuje na aktivitu 05.02.02 – na základě
přihlášení ze strany vedení školy se učitelé
Aktivita 05.03.03
zúčastní vzděl. semináře z oblasti inkluze a
Předání informací,
poznatky přednese na provoz.poradě, pedagogické
zpětné vazby ze
radě a na schůzkách metod. sdruţení či předmět.
seminářů
komise. Získané materiály bude sdílet s kolegy.
Periodická aktivita

Jednotliví
pedagogové,
vychovatelé,
asistenti

Aktivita 05.02.03.
Vyhodnocení
realizace stáží na
školách a zhodnocení
přínosu

Navazuje na aktivitu 05.04.02 v níţ byly na
základě nabídka DVPP a motivačních rozhovorů
Aktivita 05.04.03
s vedením školy učitelé profesně dále
Účast na seminářích
nasměrováni. V této period.aktivitě se pak
a dalším studiu
plánovitě účastní akcí DVPP nebo rozšiřujícího
studia na univerzitách. Period. aktivita.
Jedná se jiţ o konkrétně zpracované portfolia jak
pracovat s dítětem s určitými SVP – soubor
námětů, postupů, forem práce, literatury,
Aktivita 06.01.03
Vytváření portfolií a odkazů…Periodická aktivita )dokud nebudou
všechna portfolia zpracovaná) navazující na
seznámení pedagogů
aktivity 06.01.01 a 06.01.02 v níţ byly vytvořeny
s jejich obsahem
týmy učitelů, kteří na konkrétních portfoliích
pracují.

Vedení školy

Záznamové
archy ze stáţí zprávy o stáţí a
fotodokumenta
ce

Vedení školy,
VPK

Certifikáty,
osvědčení
pedagogů o
účasti na
semináři

Jednotliví
pedagogové,
vychovatelé,
asistenti

Vedení školy

Osvědčení
pedagogů o
účasti na
semináři nebo
absolvování
studia

Team
pedagogických
pracovníků

Vedení školy

Zpracovaná
portofilia
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Jedná se o periodickou aktivitu navazující na
aktivitu 06.04.03 v níţ jsme vybrali na základě
výběrového řízení vhodné asistenty. Pro jejich
správné působení při práci s dětmi se zdravotním
znevýhodněním je důleţité vzdělávání v této
oblasti. V této aktivitě jde o jejich neustálé
studium prostřednictvím různých kurzů a
seminářů pořádaných v průběhu školního roku.Na
základě momentální nabídky a finanční situace.

Vedení školy

Vedení školy

Certifikát o
absolvování
kurzu

Jedná se o důleţitou aktivitu opatření projektová
Aktivita 06.06.01
činnost školy v oblasti inkluze. Jedná se o
Vyhledávání
soustavné vyhledávání projektů vyhlašovaných
vhodných výzev pro
krajským úřadem, MŠMT, MPSV, MŢP, EU
předkládání
OPVK a dalšími, které mohou škole napomoci ve
projektových žádostí
zkvalitňování vzdělávání. Periodická aktivita.

Vedení školy

Vedení školy,
rada školy

Sestavené
projektové
ţádosti

Jedná se také o důleţitou aktivitu v oblasti
projekt. činnosti školy. Kromě vlastních realiz.
Aktivita 06.06.02
projektů, bude škola v průběhu škol. roku
Spoluúčast školy ve
sledovat a zapojovat se do projektů jiných
vhodných projektech
organizací, pokud povedou ke zkvalitnění úrovně
- partnerství či
vzdělávání a výchovy ve škole. Periodická
spolupráce
aktivita.

Vedení školy

Vedení školy

Smlouva o
spolupráci v
projektu

Aktivita 06.04.04
Zajištění studia a
dalšího vzdělávání
pro asistenty

Navazuj. aktivita na aktivitu 06.07.01, kdy si
učitelé určili den a hodinu, kdy povedou
doučování a aktivitu 06.07.02, kdy byl vytvořen
Aktivita 06.07.03
Realizace doučování týden. harmonogram doučování. V této aktivitě se
jiţ jedná o praktické naplňování harmonogramu a
doučování ţáků. Periodická aktivita

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Plán doučování
pro dané
Vedení školy, období, zápisy
VMK
do TK
doučovacích
krouţků
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Aktivita 07.03.03
Realizace hodin
bruslení v dopoled.
(příp. odpoled.)
hodinách

Navazuje na aktivitu07.03.01 a 07.03.02 v níţ Třídní učitelky 2.byly zajištěny pro školu hodiny bruslení a byli
5.ročníku,
Vedení školy,
osloveni rodiče ţáků. Aktivita bude periodickou
vychovatelky
rada školy
v době od listopadu do března.
školní druţiny

Praktická realizace aktivit 07.04.01 a 07.04.02 –
podle zájmu a časových moţností učitelů a na
Aktivita 07.04.03
základě oslovení ţáků se rozjede pravidelná
Realizace
činnosti sportovních krouţků – fotbal, florbal,
sportovních kroužků
stolní tenis, míčové hry, pohybové hry. Periodická
aktivita

Aktivita 07.05.03
Realizace
sportovních soutěží

Navazující aktivita na aktivity 07.05.01 a
07.05.02, které proběhly v září a v níţ bylo
navrţeno a vybráno několik sportovních soutěţí,
které si bude škola v průběhu školního roku
realizovat. V této aktivitě se jedná jiţ o samotné
realizace soutěţí dle plánu školy. Periodická
aktivita.

Aktivita 07.05.04
Zhodnocení
proběhlých aktivit

Navazující aktivita na aktivitu 07.05.03 –
realizace sportovní soutěţe. Po skončení soutěţe
bude vţdy probíhat zhodnocení organizace a
přínosu – ze strany ţáků, učitelů a vedení školy.
Periodická aktivita

Vedení, MP,
jednotlivá
pedagogové

Vedení školy,
učitelé,
vychovatelky
ŠD, ţáci

Vedení školy,
učitelé,
vychovatelky,

Zápisy v TK,
fotky z akcí

Vedení školy

Třídní knihy
zájmových
útvarů,
fotodokumenta
ce

Vedení školy

Fotky z akce,
měsíční plány
školy, zprávy
v tisku a na
webových
stránkách

Vedení školy

Provozní
porady,
pedagogické
rady, zápisy z
provozních
porad, výroční
zpráva školy
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Aktivita souvisí s aktivitou 08.01.01 – zajištění
vzdělávacích seminářů pro učitele (září) jejímţ
cílem , stejně jako této aktivity ,je příprava
pedagogů na změnu výukových forem a
Aktivita 08.01.02
didaktických cílů. Jedná se o periodickou aktivitu,
Zajištění kvalitní
která souvisí s pravidelným vyhledáváním
odborné literatury a
elektronických podpor ke zkvalitnění učitelských
dalších informačních
metod, které budou odkazy odesílány všem
zdrojů pro učitele
učitelům a zároveň sledování odborné literatury a
její pořizování do učitelské knihovny. Studium
těchto materiálů bude součástí samostudia
pedagogů.

Vedení školy,
učitelé

Aktivita souvisí s aktivitami 08.01.01 a 08.01.02.
Aktivita 08.01.03
školení pedagogů institucemi, samostudium
Zajištění
z materiálů, které se inkluzí věnují. Nyní se jedná
Vedení školy,
náslechových hodin
o velmi důleţitý prvek v posunu přijetí nových
vedoucí
ve školách a u
forem výuky – praktické pozorování v běţných
metodických
učitelů, kteří
třídách a školách. Bude probíhat v oslovených
sdruţení, učitelé
inkluzívní didaktické
školách, které mají s těmito formami výborné
prvky a metody
výsledky a také u vlastních učitelů školy, kteří je
v hodinách využívají
běţně vyuţívají. Jedná se o periodickou aktivitu.

Vedení školy,
rada školy

Přírůstky
v učitelské
knihovně,
přehled
potupné
literatury ve
škole a
internetových
zdrojů jako
součást plánu
inkluzívního
vzdělávání
školy

Vedení školy

Záznamy o
návštěvách
škol, zápisy
v metodických
a
předmětových
sdruţeních
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Je to druhá etapa naplňování cíle – zařazování
proinkluzivních forem výuky – konkrétně
Aktivita 08.02.01
Zajištění vzájemných opatření realizace proinkluzivních forem ve škole. Vedení školy,
vedoucí
hospitací v oblasti Navazuje na aktivity z opatření 08.01 – příprava
pedagogů na změnu výukových forem. Po
metodických a
používání nových
načerpání teoretických znalostí a praktického
předmětových
vyučovacích metod a
sdruţení
organizačních forem pozorování u jiných učitelů je to vlastní práce
učitele a vzájemná hospitace s kolegy, zda jsou
výuky
formy a cíle naplňovány správně.

Aktivita 09.01.04
Realizace
třídnických hodin

Aktivita navazuje praktickou aplikací na aktivitu
09.01.03. Podle plánu probíhají třídnické hodiny,
kde se kromě aktuálních potřeb třídy postupuje
podle plánu s cílenými tématy – prevence
neţádoucích jevů, posilování vzájemných vazeb,
vytváření pozitivního klimatu třídy. Jedná se o
periodickou aktivitu.

Třídní učitelé

Vedení školy

Zápisy o
vzájemných
hospitacích

VMK, vedení
školy

Zápisy v TK

Anotace a
zprávy z
Aktivita navazuje na aktivitu 09.05.01 – návrh
třídních
třídních projektů (září). Jedná se o praktické
Aktivita 09.05.02
Třídní učitelé,
projektů a
realizování aktivit, které si třídní učitel se svou
Vedení školy
Realizace třídních
ţáci třídy
soutěţí, plán
třídou na školní rok naplánoval . Periodická
projektů a soutěží
práce školy,
aktivita.
zhodnocení ve
výroční zprávě
Zprávy z
třídních
Aktivita navazuje vţdy na aktivitu 09.05.02 –
projektů a
Aktivita 09.05.03
v níţ proběhla realizace třídního projektu. V této
soutěţí, zápisy
Třídní učitelé,
Zhodnocení realizace
aktivitě se jedná o následné zhodnocení
Vedení školy
v TK,
ţáci třídy
třídních projektů a
organizace a efektivity ze strany ţáků a třídního
zhodnocení na
soutěží
učitele. Periodická aktivita
provozních
poradách a
pedagogických
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Aktivita 10.03.03
Vypracování plánů
jednotlivých
projektů

Aktivita 10.03.04
Realizace
projektových dnů

Navazující aktivita na aktivitu 10.03.02. Návrhy
témat projektů jsou v daném časovém období
podle plánu práce zpracovány podrobně –
anotace, vyuţití průřezových témat, rozvoj
konkrétních klíčových kompetencí, technické
zabezpečení. Periodická aktivita

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Navazuje na aktivitu 10.03.03 v níţ je dána
Vedoucí
teoretická podoba projektu s postupy a cíly. Tato
metodických
aktivita je její praktickou realizací. Probíhá dle
sdruţení, učitelé
plánu z aktivity 10.03.02. průběţné plnění.

Navazující aktivita na aktivitu 10.04.01 – zvolení
Pověřený
zástupci tříd se budou dle dohodnutého
Aktivita 10.04.02
pedagog, členové
harmonogramu setkávat za přítomnosti
Schůzky žákovského
ţákovského
pověřeného pedagoga a projednávat své
parlamentu
parlamentu
připomínky a náměty. Jedná se o průběţnou
aktivitu.

Vedení školy,
VMK

Plán práce
školy, měsíční
plány školy,
fotodokumenta
ce, výstupy z
projektu,
anotace a
podrobné
zpracování
projektů

Vedení školy,
VMK

Plakát o
realizacii,
fotodokumenta
ce, prezentace
v tisku a na
webových
stránkách

Vedení školy

Zprávy ze
schůzek na
webových
stránkách školy
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Aktivita souvisí s opatřením Zlepšení komunikace
s rodiči. Jedním z prvků jsou aktualizované
Aktivita 10.06.01
webové stránky. Neustálé zásobování stránek
Vytvoření podmínek
Zástupkyně
novými informacemi vyţaduje, aby tuto činnost
pro snadnou a
ředitelky,
vykonávalo více lidí. V této aktivitě se v průběhu
pravidelnou
jednotliví učitelé
školního roku stránky zaktualizují tím, ţe
aktualizaci webových
v průběhu školního roku bude postupně umoţněn
stánek
přístup i dalším pedagogům

Aktivita 10.06.02
Zavedení
elektronických
žákovských knížek

Další aktivita opatření Zlepšení komunikace
s rodiči. Jednou z forem je také zavedení
elektronických ţákovských kníţek, které zajistí
nejen sledování známek, ale také chování ţáka,
konání třídních schůzek a dalších akcí školy.
Jedná se o periodickou aktivitu. Ţákovská kníţka
se bude v průběhu školní roku 2015/16 ověřovat,
aby mohla být jako plně funkční od školního roku
2016/17.

Vedení školy,
učitelé

Aktivita souvisí s opatřením zlepšení komunikace
s rodiči. V tomto případě se jedná o vyuţívání
Vedení školy,
Aktivita 10.06.03
dnes jiţ běţné formy komunikace a to je
třídní učitelé, IT
E-mailová
prostřednictvím e-mailu. Většina rodičů jiţ esprávce
komunikace s rodiči
maily běţně pouţívá. Aktivita vyţaduje funkční
školní adresy pedagogů a funkční e-maily rodičů.

Vedení školy

Fotografie z
akcí, podklady

Vedení školy,
Rada školy

Hodnocení ze
strany rodičů a
učitelů

Vedení školy

Fungující emailové
kontakty
učitelů,
zhodnocení
četnosti emailové
komunikace
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Jedná se o průběţnou aktivitu realizovanou
Aktivita 10.06.04
v souvislosti s akcemi školy na které jsou rodiče
Realizace školních
pozváni – většinou besídky, divadelní vystoupení,
aktivit s přítomností
akademie. Průběţně se takto rodiče s učiteli a
rodičů v odpoledních
ţáky neformálně setkávají v období prosinec –
hodinách
červen.

Vedení školy,
učitelé,
vychovatelé

Besídky,
vánoční trhy,
fotodokumenta
Vedení školy
ce, zveřejnění v
tisku na WWW
školy

Po vzoru jiných škol se v této aktivitě, která
souvisí s opatřením zlepšení komunikace s rodiči,
Aktivita 10.06.05
zaměříme na neformálním setkávání s rodiči
Pravidelná setkávání
formou přátelského popovídání o dítěti jeho
učitelů s rodiči – Čaj
perspektivách, co trápí rodiče doma, co učitele ve
o páté na Lidické
škole a další náměty ze strany rodičů k chodu
třídy, školy a jejich aktivit.

Vedení školy,
učitelé,
vychovatelky

Vedení školy

Fotodokumenta
ce, zveřejnění
v tisku a na
webových
stránkách školy

Vedení školy,
metodik
prevence

Harmonogram
besed a
přednášek.
Vedení školy,
Zhodnocení
Zapracovaný do plánu práce školy
rada školy
v preventivním
programu školy
a ve výroční
zprávě.

Periodická aktivita – přednášková osvěta
odborníky z řad Městské Policie a dalších
Aktivita 11.02.01
subjektů – Jules and Jim, White Light, Oberig dle
Zajištění
finančních moţností školy a dle aktuálního
přednáškové činnosti
tématu. V letošním roce vzhledem k problematice
k problémovým
uprchlictví to bude oblast multikulturality a
oblastem
tolerance.Jedná se o průběţnou aktivitu dle
momentální situace a nabídky.
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Jedná se o průběţnou aktivitu. Učitelé na počátku
Aktivita 11.02.02
ve svých plánech zapracují tématiku prevence
Začleňování témat
neţádoucích jevů – kouření, alkohol, drogy,
Vedení školy,
souvisejících s
nezdravé stravování, šikana, xenofobie, rasismus.
metodik
prevencí rizikových
Tyto plány pak v průběhu školního roku naplňuje prevence, učitelé
jevů do jednotlivých
ve svých hodinách vhodným, nenásilným
předmětů a ročníků
začleňováním .

Vedení školy,
Aktivita 11.02.03
Jedná se o průběţnou aktivitu, která bude
metodik
Spolupráce
vyuţívána dle aktuální potřeby – řešení vzniklého
prevence,
s OSPOD, Policií ČR
problému konkrétního ţáka –skryté záškoláctví,
výchovný
a dalšími institucemi spolupráce s rodinou, problematické chování,
poradce, třídní
okamžité
výskyt drogy.
učitelé
identifikování rizika

Aktivita 11.02.04
Realizace
Individuálních
výchovných plánů

Jedná se o průběţnou aktivitu, která bude
postupně dle potřeby jednotlivých třídních učitelů
u konkrétních ţáků realizována. Díky
Třídní učitelé,
přednáškové činnosti v závěru loňského školního
výchovný
roku se podařilo učitele přesvědčit o účinnosti a
poradce, metodik
sami si je jiţ v závěru školního roku u některých
prevence
ţáků vyzkoušeli. Jedná se o písemnou smlouvu
mezi třídním učitelem a ţákem a jeho rodiči, která
je průběţně ověřována a aktualizována.

Zapracované
tematické plány
se začleněním
prevence
neţádoucích
Vedení školy
jevů , zápisy
v TK,
zhodnocení
v preventivním
programu školy

Vedení školy

Zápisy
z jednání
výchovných
komisí

Individuální
výchovné plány
Vedení školy
konkrétních
ţáků
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Praktická realizace aktivit 11.03.01 a 11.03.02 –
podle zájmu a časových moţností učitelů a na
základě oslovení ţáků se rozjede pravidelná
Aktivita 11.03.04
Učitelé, metodik
Realizace zájmových činnosti zájmových útvarů – mediální výchova,
prevence
divadelní krouţek, ruční práce, keramika,
útvarů
výtvarný krouţek…Aktivita bude probíhat po
celý školní rok. Periodická aktivita

Vedení školy

Současná doba klade velké nároky na
Vedení školy,
Aktivita 12.02.02
připravenost učitelů a všech zaměstnanců
všichni
Pravidelné
adekvátně zasáhnout v případě nebezpečných
zaměstnanci
proškolování všech
situací – neoprávněný pohyb cizích osob ve škole,
školy, případně
zaměstnanců školy
poţár, únik nebezpečné látky, poskytnutí první
jiný subjekt –
jak postupovat
pomoci. Zaměstnanci jsou pravidelně
bezpečnostní
v případě
proškolováni na počátku školního roku a
firmy, zřizovatel
nebezpečných situací
v průběhu školního roku dle potřeby.

Prezenční
listina
Vedení školy z bezpečnostníc
h školení,
anotace školení

Aktivita 12.02.03
Pravidelné
poučování žáků o Související aktivita s aktivitou 12.02.01. Jedná se Vedení školy,
o pravidelné poučování ţáků o bezpečném
třídní učitelé,
bezpečném chování
Vedení školy
chování ve škole, na školních akcích i
popř. jiný subjekt
ve škole, jak
v mimoškolní době.Jedná se o průběţnou aktivitu
(policie)
postreagovat
v případě rizikových
situací apod.

Aktivita 13.01.02
Práce s pracovními
listy Volba povolání

Periodická aktivita v průběhu školního roku
v 8.ročníku jako součást předmětu praktické
činnosti. Formou zábavných systematicky
vytvořených pracovních listů napomoci ţákům
v sebepoznávání – zájmy, dovednosti potřebné
pro zamýšlené profesní působení.

Mgr. Sechovcová Vedení školy

Třídní knihy
zájmových
útvarů,
fotodokumenta
ce

Prezenční
listina
poučených
ţáků, osnova
poučení, zápisy
v TK

Tematický
plán, vyplněné
pracovní listy
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Aktivita je součástí opatření – Příprava na
praktický ţivot a úzce navazuje na realizaci
předmětu Finanční gramotnost, který škola
Aktivita 13.02.02
realizuje v 7. A v 9,.ročníku. V této aktivitě se
Účast v soutěžích
jedná o práci s dětmi v době spíše po vyučování Mgr. Sechovcová Vedení školy
Finanční gramotnost
nebo o přestávkách se zájmem o tématiku
do škol
Finanční gramotnosti. Škola má doposud v této
oblasti výborné výsledky, ve kterých chceme
realizací těchto aktivit pokračovat.

Výsledky
soutěţí
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DUBEN 2016
Identifikace a název
aktivity (číslo, název,
příp. stručná
charakteristika)

Charakteristika aktivity v rámci plánu

Aktivita 10.02.03
Realizace školy v
přírodě

Jedná se o praktickou realizaci aktivit 10.02.01 a
10.02.02 v níţ škola zajistila v rámci programu
finanční prostředky na výjezd ţáků do ŠVP a
oslovila rodiče s nabídkou výjezdu a částkou
spoluúčasti. ŠVP bude realizována v době od 5.4.
do 16.4.2016 v Ţihli pro 200 ţáků a bude mít
ekologické zaměření.

Vedení školy,
třídní učitelé,
učitelé,
asistentky,
vychovatelky

Závěrečná
zpráva o
realizaci,zhodn
ocení ve
Vedení školy,
výroční
rada školy
zprávě,preventi
vním programu
školy,fotodoku
mentace

Aktivita navazuje na aktivitu 09.04.01, v níţ se
podařilo z programu Ústeckého kraje nebo obce
získat finanční prostředky na adaptační pobyt
ţáků 6.ročníku v září . V této aktivitě se bude
Aktivita 09.04.02
Zajištění vhodného jednat o zabezpečení vhodného objektu - zřejmě
objektu pro realizaci NATURA Rumburk, se kterým má škola velmi
dobré zkušenosti a který je pro adaptaci dětí
adaptačního pobytu
vyhovující. Jedná se tedy o zajištění místa pobytu
a dále finančních moţností délky a organizace
dopravy – vlakem, autobusem?

Vedení školy,
metodik
prevence

Vedení školy

Osoba/y
Osoba/y
zodpovědná/é
zodpovědná/é za
za kontrolu
plnění aktivity
plnění aktivity

Indikátor
naplnění
aktivity

Poznámky/ komentáře

Objednávka
adaptačního
pobytu
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Aktivita navazuje na aktivity 07.02.01 a 07.02.02
Aktivita 07.02.03 v níţ byla dohodnuta organizace plavecké výuky a Vedení školy,
finanční zajištění. Náplní je tedy samotná
třídní učitelky,
Realizace plavecké
realizace plavání, které bude probíhat v měsíci
asistentka
výuky
březnu a dubnu.
Finální aktivita opatření Zajištění bruslení pro
ţáky 2.-5.tříd v době vyučování a po vyučování.
Vedení školy.
Aktivita 07.03.04
Náplní je zhodnocení realizace – počty hodin,
Třídní učitelky,
Zhodnocení přínosu
ţáků, připomínce a přínosu pro samotné ţáky. Na
vychovatelky
bruslení
základě hodnocení se rozhodne o pokračování
aktivity v příštím roce
Aktivita 01.01.05
Navazuje na aktivitu 01.01.04 – realizace
Vedení školy,
Vyhodnocení
komunikačních chvilek. Jedná se o pravidelné
vedoucí
realizace
čtvrtletní zhodnocení fungování tohoto opatření a
metodických
komunikačních
jeho přínosu. Aktivita se opakuje ještě v lednu,
sdruţení
chvilek a zhodnocení
dubnu a v červnu
přínosu
Aktivita 01.02.05
Navazuje na aktivitu 01.02.04 – realizace čtení
Vyhodnocení
starších dětí mladším – jedná se o periodické
realizace čtení
hodnocení aktivity na jednáních metodického
starších dětí mladším
sdruţení vţdy v listopadu, lednu, dubnu a červnu
a zhodnocení přínosu
Aktivita 01.03.05
Vyhodnocení
realizace kroužku a
zhodnocení přínosu

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Navazuje na aktivitu Realizace krouţku Rozvoj
Vedení školy,
řečových dovedností v 1.ročníku.Jedná se o
třídní učitelky
periodické vyhodnocování efektivity krouţku 1.tříd, Mgr. Ilona
vţdy v listopadu, lednu, dubnu a v červnu
Jánošíková

Vedení školy

Zápisy v TK,
fotodokumenta
ce

Vedení školy

Zápis z jednání
pedagogické
rady

Písemné
Vedení školy,
zhodnocení
vedoucí
v rámci jednání
metodických
metodických
sdruţení
sdruţení
Písemné
Vedení školy,
zhodnocení
vedoucí
v rámci jednání
metodických
metodických
sdruţení
sdruţení

Vedení školy

Písemné
zhodnocení
v rámci zápisu
z jednání
pedagogické
rady
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Aktivita 02.01.03
Vypracování plánu
zapojení CLIL v
hodinách

Navazuje na aktivitu 02.01.01. Předpokládá
úvahu kaţdého učitele nad svým plánem a
moţnou realizaci CLIL v nejbliţším čtvrtletí. Na
základě tohoto pak vypracuje plán pro zařazení
CLIL ve svých hodinách pro dané čtvrtletí.

Aktivita 02.01.05
Navazuje na aktivitu Realizace CLIL v hodinách
Vyhodnocení
Jedná se o periodické vyhodnocování efektivity
realizace CLIL
zavádění, úpadných problémů a změn vţdy
v hodinách a
v listopadu, lednu, dubnu a v červnu
zhodnocení přínosu

Jednotlliví
pedagogičtí
pracovníci

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Vedení školy,
Navazující aktivita na aktivitu 02.03.02. Návrhy
vedoucí
Aktivita 02.03.03
témat projektů jsou v daném časovém období (pro
předmětové
Vypracování plánu
dané čtvrtletí) zpracovány podrobně – anotace,
komise,
realizace jazykových
vyuţití průřezových témat, rozvoj konkrétních
vyučující cizích
projektů
klíčových kompetencí, technické zabezpečení. jazyků, Čtvrtletní
realizace aktivity
Navazuje na aktivity 03.01.04 – v níţ byl
Vedení školy,
zakoupen materiál pro zabezpečení výuky
Aktivita 03.01.05
učitelé
praktických činností , který je postupně
Zhodnocení
praktických
zpracováván formou výrobků a vytváření jejich
využívání
činností vedoucí
portfolií ţáky. Jedná se o periodické
zakoupeného
metodických
materiálu a pomůcek vyhodnocování efektivity vţdy v listopadu, lednu,
sdruţení
dubnu a v červnu
Aktivita navazuje na aktivitu 05.01.01, která
ZŘ, jednotliví
proběhla v srpnu a v níţ byly dohodnuty
Aktivita 05.01.03
učitele, vedoucí
podmínky realizace vzájemných hospitací.
Vypracování plánu
předmětové
vzájemných hospitací V plánu si učitelé vytvoří časový harmonogram
komise
pro dané období hospitací pro dané období. Jedná se o periodickou
aktivitu v některých měsících.

Vedení školy,
vedoucí
metodického
sdruţení

Vypracovaný
plán vyuţití
CLIL pro dané
čtvrtletí

Bude zasláno elektronicky ZŘ pro
uloţení a kontrolu

Vedení školy,
Zhodnocení
vedoucí
v rámci jednání
metodického
metodického
sdruţení
sdruţení

Vedení školy

Vypracované
plány projektů,
Měsíční plány
školy

Vedení školy

Hospitační
záznamy
vedení školy,
výrobky ţáků,
příprava
vyučujících na
praktické
činnosti

Vedení školy

Vypracovaný
plán hospitací
pro dané
časové období
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Aktivita 05.01.05
Navazuje na aktivity 05.01.04 realizace
Vyhodnocení
vzájemných hospitací – Jedná se o periodické
realizace plánu
vyhodnocování přínosu vţdy v listopadu, lednu,
vzájemných hospitací
dubnu a v červnu
a zhodnocení přínosu

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Vedení školy,
Zhodnocení
vedoucí
v rámci jednání
metodického
metodického
sdruţení
sdruţení

Aktivita 05.02.04
Navazuje na aktivity 05.02.03 realizace stáţí na
Vyhodnocení
školách – Jedná se o periodické vyhodnocování o
realizace stáží na
průběhu a přínosu vţdy v listopadu, lednu,
školách a zhodnocení
dubnu a v červnu
jejich přínosu

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Vedení školy,
Zhodnocení
vedoucí
v rámci jednání
metodického
metodického
sdruţení
sdruţení

Navazuje na aktivity 05.03.04 účasti pedagogů na
seminářích v oblasti Inkluze a proškolení
Aktivita 05.03.05
pedagogického sboru v rámci akce na klíč –
Zhodnocení přínosu
Jedná se o periodické vyhodnocování o průběhu a
DVPP v oblasti
přínosu vţdy v listopadu, lednu, dubnu a v
inkluze
červnu

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Zhodnocení
Vedení školy, v rámci jednání
vedoucí
metodického
metodického
sdruţení a
sdruţení
pedagogické
rady

Jedná se o aktivitu navazující na aktivity
05.04.03, 05.04.04 – účast pedagogů na
seminářích a rozšiřujícím studiu. Cílem je
Aktivita 05.04.05
zhodnotit efektivitu seminářů, vyhodnotit oblasti,
Zhodnocení přínosu
které je potřeba posílit a vytipovat na co se
DVPP a rozšiřujícího
zaměřit v dalším období. Úzce pak souvisí
studia pedagogů
s aktivitou 05.04.02 – motivační rozhovory
s ped.pracovníky pro stanovení jejich dalšího
profesního rozvoje.

Vedení školy,
vedoucí
předmětových
komisí

Vedení školy,
rada školy

Vedení školy,
Periodická aktivita vţdy na konci čtvrtletí – v níţ
Aktivita 06.07.04
vedoucí
se hodnotí četnost doučování, počty zúčastněných
Vyhodnocení
metodických
realizace doučování a ţáků, materiální poţadavky a přínos.listopad ,
komisí společně
leden, duben , červen
zhodnocení přínosu
s jejími členy

Zhodnocení ve
výroční zprávě
školy

Zhodnocení
v rámci jednání
Vedení školy, metodického
rada školy
sdruţení a
pedagogické
rady

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Aktivita 09.01.04
Periodická aktivita vţdy na konci čtvrtletí – v níţ
Vyhodnocení
se hodnotí četnost třídnických hodin, probíraná
realizace třídnických
témata, problémy třídy a přínos.listopad , leden,
hodin a zhodnocení
duben , červen
přínosu
Aktivita navazuje na aktivitu 10.03.04 – realizace
projektových dnů školy. Projekty budou
Aktivita 10.03.05
vyhodnocovány čtvrtletně v souvislosti
Vyhodnocení
s pedagogickými radami a schůzkami
realizace
metodických sdruţení. Hodnotit se bude
projektových dnů a
organizační forma a hlavně naplněnost cílů a
zhodnocení přínosu
přínos pro ţáky a školu. Listopad, leden, duben,
červen

Třídní učitelé

Zhodnocení
v rámci jednání
Vedení školy,
pedagogické
rady

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Zhodnocení
v rámci jednání
metodického
Vedení školy,
sdruţení a
pedagogické
rady

Aktivita 10.04.03
4x ročně (říjen, leden, duben, červen) se budou
Vedení školy,
Předávání podkladů
zástupci ţákovského parlamentu setkávat
pověřený
ze schůzek a společná
s vedením školy, aby mu předali podklady ze
Vedení školy,
pedagog, členové
setkání členů
svých schůzek – připomínky a náměty k chodu
Rada školy
ţákovského
žákovského
školy. Navazuje na aktivitu 10.04.02 – Schůzky
parlamentu
parlamentu
ţákovského parlamentu.
s vedením školy

Aktivita 01.01.04
Realizace
komunikačních
chvilek

Periodická aktivita - Pravidelné zařazování
komunikačních chvilek do různých vyučovacích
předmětů dle plánu vyučujících se zápisem do
záznamových archů. Vyuţívá aktivity 01.01.02 a
01.01.03

Jednotliví
pedagogčtí
pracovníci

Zápisy z
jednání

Vedení školy,
vedoucí
Zápisy v TK a Záznamové archy budou mít učitelé
metodických
v záznamových
u sebe, na konci pololetí si je
sdruţení a
arších
převezme vedení školy k archivaci
předmětových
komisí
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Periodická aktivita - navazuje na aktivity
01.02.01 a 01.02.02. Jedná se o jejich praktické
naplňování. Ţáci 7.-9.ročníku budou dle
vypracovaných plánů chodit o stanovených
hodinách Vv, Pč a ČJ předčítat dětem 1.-4.tříd.
Jedná se o posilování čtenářských dovedností
starších ţáků a poslech s porozuměním
nejmladších ţáků. Navíc touto formou je moţné
ukázat mladším dětem, jak je důleţité čtení a ţe
starší spoluţáci jej zvládají.

Vedení školy

Fotodokumenta
ce, zápisy do
TK

Aktivita 01.03.04
Realizace kroužku
Rozvoj řečových
dovedností

Periodická aktivita - Aktivita je vyvrcholením a
praktickou realizací aktivity 01.03.02 – ţáci jsou
v době po vyučování nenásilnou a zábavnou
Mgr. Jánošíková
formou vedeni k rozvoji svých komunikačních
dovedností – které jsou zaměřeny na správnou
výslovnost a rozvoj slovní zásoby.

Vedení školy

Třídní kniha
zájmového
útvaru
s přehledem
docházky dětí

Aktivita 02.01.04
Realizace CLIL v
hodinách

Navazuje na aktivitu 02.01.03 a vyuţívá výstupu
aktivity 02.01.02. Jedná se o praktickou realizaci
výuky s vyuţitím metody CLIL na základě
vypracovaného plánu se zápisem do TK a
záznamového archu. Periodická aktivita

Jednotliví
pedagogčtí
pracovníci

Vyplněné
záznamové
Vedení školy archy,fotodoku
mentace, zápisy
v TK

Aktivita 02.02.04
Realizace výuky
s rodilým mluvčím

Praktický výstup z aktivit 02.02.01, 02.02.02 a
02.02.03. realizace konverzačních hodin na
základě dohodnutých podmínek podle
vypracovaného plánu v dohodnutém
harmonogramu a třídách. Periodická aktivita

Rodilý mluvčí,
vyučující cizího
jazyka

Aktivita 01.02.03
Realizace Čtení
dětem

Učitelé, třídní
učitelé

Vedení školy

TK bude archivovaná

Zápisy v TK,
fotodokumenta
ce
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Navazující aktivita na aktivity 02.03.02 – plán
projektů a 02.03.03 – rozpracování daného
projektu a na jejich základě samotná realizace
Aktivita 02.03.04
jazykového projektu – dle podrobného plánu za
Realizace jazykových
stanovených podmínek a v dané formě. Aktivita
projektů
bude realizována průběţně ve školním roce, dle
vytvořeného celoročního plánu. Periodická
aktivita
Aktivita 02.04.04
Využívání jazykové
laboratoře
v hodinách cizího
jazyka

Aktivita 03.02.04
Realizace
technických praxí

Praktická aktivita, která se opakuje průběţně po
celý školní rok dle aktivity 02.04.03 –
vypracovaného harmonogramu vyuţití jazykové
laboratoře. Proškolení učitelé dle aktivity
02.04.02 vyučují dle podmínek 02.04.01 ţáky
poslechovým a komunikačním dovednostem.
Periodická aktivita

Vedoucí
předmětové
komise,
vyučující cizích
jazyků

Učitelé cizích
jazyků

Vedení školy

Zápisy v TK,
fotodokumenta
Archivace pro výroční zprávu školy
ce, anotace
projektu v tisku

Vedení školy

Zápisy
v jazykové
laboratoři a Vyuţití pro informační broţurku pro
v TK,
rodiče, článek o vyuţívání v tisku
fotodokumenta
ce

Jedná se o praktickou realizaci aktivit 03.02.01,
03.02.02 a 03.02.03 – v níţ se dohodly technické
praxe ţáků na středních školách, které přispějí
Učitelé
k rozvoji jejich technických dovedností a zároveň
praktických
umoţní jejich orientaci v učebních a studijních
činností, třídní
oborech středních škol. Jedná se tedy o samotnou učitelé, kariérový Vedení školy
realizace praxe – skupiny ţáků s třídní učitelkou poradce, mistři
nebo kariérovým poradcem vyjede dle
odborného
harmonogramu do střední školy a pod dohledem
výcviku SŠ
mistra odborného výcviku si vyzkouší práci
v tamější dílně. Jedná se o periodickou aktivitu.

Zápis o
realizaci praxí
v TK,
fotodokumenta
ce, seznamy
zúčastněných
ţáků
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Aktivita 03.03.03
Vypracování návrhu
konkrétního
projektového dne
s příslušnou střední
školou – časový
harmonogram a
požadavky
Aktivita 03.03.04
Realizace
projektových dnů
s mistry odborného
výcviku ve škole

Aktivita navazuje na aktivity 03.03.01 a 03.03.02
oslovení středních škol a vypracování společného
návrhu projektových dnů (září). Nyní se jedná jiţ
Vedení školy,
o periodickou aktivitu, kdy se vţdy před
učitelé PČ, mistři
projektovým dnem sejde vedení školy, učitelé
praktických činností a mistři odborného výcviku
aby podrobně připravili projektový den.

Vedení školy

Zpracovaný
detailně
projektový den

Navazuje na aktivitu 03.03.03 v níţ byl podrobně
Vedení školy,
projektový den naplánován. Nyní se jedná o jeho
učitelé PČ, mistři
realizaci.

Vedení školy

Zápis v TK,
fotodokumenta
ce

Vedení školy

Hospitační
záznamy
vedení školy,
dotazníkové
šetření ţáků a
učitelů

Vedení školy

výsledky testů,
grafické
zpracování

Aktivita 03.03.05
Navazuje na aktivitu 03.03.04 – realizace
Zhodnocení
projektového dne. Po ukončení projektového dne Vedení školy,
projektových dnů
následuje jeho zhodnocení ze strany ţáků, učitelů učitelé PČ, mistři
s mistry odborného
a vedení školy.
výcviku

Aktivita 04.01.03
Realizace
jednotlivých testů

Navazuje na aktivitu 04.01.02 v níţ byly
vypracovány srovnávací testy jednotlivých
předmětů a ročníků. V Období prosinec – duben
budou tyto testy ţákům zadávány a hodnoceny.

Pedagogové,
zástupkyně
ředitelky
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Periodická aktivita. Praktická realizace
připravených čtenářských dílen ve 2.-3., 7. A
8.ročníku. Navazuje na aktivity 04.03.01,
04.03.02 a 04.03.03 v níţ se nakoupila literatura
pro ţáky, učitelé vypracovali plán čtenářských
Zapojení
Aktivita 04.03.04
dílen a byli proškoleni k jejich realizaci. V této
pedagogičtí
Realizace
aktivitě budou ţáci pracovat s knihou – různé
pracovníci
čtenářských dílen
formy a podoby čtení, čtení s porozuměním,
kritické čtení a zpracovávat připravené pracovní
listy ke knihám. Část aktivity bude realizována i
doma, kdy budou ţáci číst samostatně a plnit
úkoly.
Aktivita navazuje na aktivitu 05.01.01, která
ZŘ, jednotliví
proběhla v srpnu a v níţ byly dohodnuty
Aktivita 05.01.03
učitele, vedoucí
podmínky realizace vzájemných hospitací.
Vypracování plánu
předmětové
vzájemných hospitací V plánu si učitelé vytvoří časový harmonogram
komise
pro dané období hospitací pro dané období. Jedná se o periodickou
aktivitu v některých měsících.
Navazuje na aktivity 05.01.02,05.01.03, které
proběhly v září a v říjnu – vytvořený arch pro
vzájemné hospitace a plán hospitací. Podle tohoto
Aktivita 05.01.04
plánu pak budou v průběhu měsíce říjen – květen,
Realizace
probíhat vzájemné hospitace pedagogů dle
vzájemných hospitací
vyučovaných předmětů a za dohodnutých
podmínek (aktivita 05.01.01 – proběhla
v září).Jedná se o periodickou aktivitu.

Aktivita 05.02.03.
Realizace stáží na
jiných školách

Navazuje na aktivitu 05.02.02 v níţ byly osloveny
školy pro moţné stáţe a dohodnutý harmonogram
návštěv. Nyní probíhají konkrétní návštěvy škol
z nich učitelé čerpají inspiraci pro vlastní
práci.Periodická aktivita

Vedení školy

Vypracované
plány
čtenářských
dílen, zápisy
v TK,
fotodokumenta
ce

Vedení školy

Vypracovaný
plán hospitací
pro dané
časové období

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Vedení školy

Zpracované
záznamové
archy
z hospitací,
písemné
zhodnocení
v zápisech
jednání
předmětových
komisí

ZŘ, jednotliví
učitelé

Vedení školy

Záznamové
archy ze stáţí

Výzva 56
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Navazuje na aktivitu 05.02.02 – na základě
přihlášení ze strany vedení školy se učitelé
Aktivita 05.03.03
zúčastní vzdělávacího semináře z oblasti inkluze a
Předání informací a
poznatky přednese na provozní poradě,
zpětné vazby ze
pedagogické radě a na schůzkách metodického
seminářů
sdruţení či předmětové komise. Získané materiály
bude sdílet s kolegy. Periodická aktivita

Učitelé,
vychovatelé,
asistenti

Vedení školy

Certifikáty,
osvědčení
pedagogů o
účasti na
semináři

Navazuje na aktivitu 05.04.02 v níţ byly na
základě nabídka DVPP a motivačních rozhovorů
Aktivita 05.04.03
s vedením školy učitelé profesně dále
Účast na seminářích
nasměrováni. V této periodické aktivitě se pak
a dalším studiu
plánovitě účastní akcí DVPP nebo rozšiřujícího
studia na univerzitách.Periodická aktivita

Pedagogové,
vychovatelé,
asistenti

Vedení školy

Osvědčení o
absolvování

Vedení školy

Zpracovaná
portofilia

Vedení školy

Certifikát o
absolvování
kurzu

Aktivita 06.01.03
Vytváření portfolií

Jedná se jiţ o konkrétně zpracované portfolia jak
pracovat s dítětem s určitými SVP – soubor
námětů, postupů, forem práce, literatury,
odkazů…Periodická aktivita )dokud nebudou
Pedagogové, ZŘ
všechna portfolia zpracovaná) navazující na
aktivity 06.01.01 a 06.01.02 v níţ byly vytvořeny
týmy učitelů, kteří na konkrétních portfoliích
pracují.

Jedná se o periodickou aktivitu navazující na
aktivitu 06.04.03 v níţ jsme vybrali na základě
Aktivita 06.04.04
výběrového řízení vhodné asistenty. Pro jejich
Zajištění rozvoje
správné působení při práci s dětmi se zdravotním
profesních
znevýhodněním je důleţité vzdělávání v této
kompetencí
oblasti. V této aktivitě jde o jejich neustálé
a dalšího vzdělávání
studium prostřednictvím různých kurzů a
pro asistenty
seminářů pořádaných v průběhu školního roku.Na
základě momentální nabídky a finanční situace.

Vedení školy
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Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Jedná se o důleţitou aktivitu opatření projektová
Aktivita 06.06.01
činnost školy v oblasti inkluze. Jedná se o
Vyhledávání
soustavné vyhledávání projektů vyhlašovaných
vhodných výzev pro
krajským úřadem, MŠMT, MPSV, MŢP, EU
předkládání
OPVK a dalšími, které mohou škole napomoci ve
projektových žádostí
zkvalitňování vzdělávání .Periodická aktivita.

Vedení školy

Sestavené
projektové
ţádosti

Vedení školy

Smlouva o
spolupráci v
projektu

Vedení školy

Plán doučování
pro dané
období, zápisy
do TK
doučovacích
krouţků

Tato aktivita je praktickým vyústěním aktivit
07.01.01 a 07.01.02 – po organizačním zajištění Třídní učitelky 0.Aktivita 07.01.03
bude probíhat pohyb dětí na dětském hřišti
2.ročníku,
Vedení školy
Realizace přestávek
pravidelně dle rozpisu a s určeným pedagogickým
asistentka,
na dětském hřišti
dozorem v průběhu měsíců září – listopad, duben
uklízečky
– červen (podle počasí).Periodická aktivita

Fotodokumenta
ce

Jedná se také o důleţitou aktivitu v oblasti
projektové činnosti školy. Kromě vlastních
Aktivita 06.06.02
realizovaných projektů, bude škola v průběhu
Spoluúčast školy ve
vhodných projektech školního roku sledovat a zapojovat se do projektů
jiných organizací, pokud povedou ke zkvalitnění
– partnerství či
úrovně vzdělávání a výchovy ve škole. Periodická
spolupráce
aktivita.
Navazující aktivita na aktivitu 06.07.01, kdy si
učitelé určili den a hodinu, kdy povedou
doučování a aktivitu 06.07.02, kdy byl vytvořen
Aktivita 06.07.03
týdenní harmonogram doučování. V této aktivitě
Realizace doučování
se jiţ jedná o praktické naplňování
harmonogramu a doučování ţáků. Periodická
aktivita

Vedení školy

Vedení školy

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci
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Praktická realizace aktivit 07.04.01 a 07.04.02 –
podle zájmu a časových moţností učitelů a na
Aktivita 07.04.03
základě oslovení ţáků se rozjede pravidelná
Realizace
činnosti sportovních krouţků – fotbal, florbal,
sportovních kroužků
stolní tenis, míčové hry, pohybové hry. Periodická
aktivita
Navazující aktivita na aktivity 07.05.01 a
07.05.02, které proběhly v září a v níţ bylo
navrţeno a vybráno několi sportovních soutěţí,
Aktivita 07.05.03
které si bude škola v průběhu školního roku
Realizace
sportovních soutěží realizovat. V této aktivitě se jedná jiţ o samotné
realizace soutěţí dle plánu školy. Periodická
aktivita.

Aktivita 07.05.04
Zhodnocení
realizovaných
sportovních aktivit

Navazující aktivita na aktivitu 07.05.03 –
realizace sportovní soutěţe. Po skončení soutěţe
bude vţdy probíhat zhodnocení organizace a
přínosu – ze strany ţáků, učitelů a vedení školy.
Periodická aktivita

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Vedení školy,
učitelé,
vychovatelky
ŠD, ţáci

Vedení školy,
učitelé,
vychovatelky,

Vedení školy

Třídní knihy
sportovních
krouţků,
fotodokumenta
ce

Vedení školy

Fotky z akce,
měsíční plány
školy, zprávy
v tisku a na
webových
stránkách

Vedení školy

Provozní
porady,
pedagogické
rady, schůzky
ţákovského
parlamentu,
výroční zpráva
školy
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Aktivita souvisí s aktivitou 08.01.01 – zajištění
vzdělávacích seminářů pro učitele (září) jejímţ
cílem , stejně jako této aktivity ,je příprava
pedagogů na změnu výukových forem a
Aktivita 08.01.02
didaktických cílů. Jedná se o periodickou aktivitu,
Zajištění kvalitní
která souvisí s pravidelným vyhledáváním
odbornéliteratury a
elektronických podpor ke zkvalitnění učitelských
dalších informačních
metod, které budou odkazy odesílány všem
zdrojů pro učitele
učitelům a zároveň sledování odborné literatury a
její pořizování do učitelské knihovny. Studium
těchto materiálů bude součástí samostudia
pedagogů.

Vedení školy,
učitelé

Aktivita souvisí s aktivitami 08.01.01 a 08.01.02.
Aktivita 08.01.03
školení pedagogů institucemi, samostudium
Zajištění
z materiálů, které se inkluzí věnují. Nyní se jedná
Vedení školy,
náslechových hodin
o velmi důleţitý prvek v posunu přijetí nových
vedoucí
ve školách a u
forem výuky – praktické pozorování v běţných
metodických
učitelů, kteří
třídách a školách. Bude probíhat v oslovených
sdruţení, učitelé
inkluzívní didaktické
školách, které mají s těmito formami výborné
prvky a metody
výsledky a také u vlastních učitelů školy, kteří je
v hodinách využívají
běţně vyuţívají. Jedná se o periodickou aktivitu.

Vedení školy

Přírůstky
v učitelské
knihovně,
přehled
potupné
literatury ve
škole a
internetových
zdrojů jako
součást plánu
inkluzívního
vzdělávání
školy

Vedení školy

Záznamy o
návštěvách
škol, zápisy
v metodických
sdruţeních
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Je to druhá etapa naplňování cíle – zařazování
proinkluzivních forem výuky – konkrétně
Aktivita 08.02.01 opatření realizace proinkluzivních forem ve škole.
Vedení školy,
Zajištění vzájemných Navazuje na aktivity z opatření 08.01 – příprava
vedoucí
pedagogů na změnu výukových forem. Po
hospitací v oblasti
metodických
načerpání teoretických znalostí a praktického
používání nových
sdruţení, učitelé
metod a forem výuky pozorování u jiných učitelů je to vlastní práce
učitele a vzájemná hospitace s kolegy, zda jsou
formy a cíle naplňovány správně.

Aktivita navazuje na aktivity 08.02.01 a
08.01.01. 08.01.02 a 08.01.03 jejichţ cílem bylo
vybavit učitele potřebnými teoretickými
Aktivita 08.02.02
poznatky, pozorováním jiných a vzájemným
Poradenské a
motivační hospitace pozorováním s kolegy, Nyní se jedná o hospitace
ze strany vedení, jak nové prvky učitelé do svých
ze strany vedení
hodin zapracovali. Hospitace mají zprvu jen
školy
povzbuzující charakter, teprve později se stanou
základy hodnocení pedagoga.

Aktivita 09.01.04
Realizace
třídnických hodin

Aktivita navazuje praktickou aplikací na aktivitu
09.01.03. Podle plánu probíhají třídnické hodiny,
kde se kromě aktuálních potřeb třídy postupuje
podle plánu s cílenými tématy – prevence
neţádoucích jevů, posilování vzájemných vazeb,
vytváření pozitivního klimatu třídy. Jedná se o
periodickou aktivitu.

Vedení školy

Zápisy o
vzájemných
hospitacích

Vedení školy,
vedoucí
předmětových
komisí

Vedení školy

Hospitační
záznamy,
zápisy v TK,

Třídní učitelé

Metodik
prevence,
vedení školy

Zápisy v TK
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Aktivita 09.05.02
Realizace třídních
projektů a soutěží

Aktivita navazuje na aktivitu 09.05.01 – návrh
třídních projektů (září). Jedná se o praktické
realizování aktivit, které si třídní učitel se svou
třídou na školní rok naplánoval.Periodická
aktivita.

Třídní učitelé,
ţáci

Aktivita navazuje vţdy na aktivitu 09.05.02 –
Aktivita 09.05.03
v níţ proběhla realizace třídního projektu. V této
Zhodnocení realizace
aktivitě se jedná o následné zhodnocení
třídních projektů a
organizace a efektivity ze strany ţáků a třídního
soutěží
učitele. Periodická aktivita

Třídní učitelé,
ţáci

Navazující aktivita na aktivitu 10.03.02. Návrhy
témat projektů jsou v daném časovém období
podle plánu práce zpracovány podrobně –
anotace, vyuţití průřezových témat, rozvoj
konkrétních klíčových kompetencí, technické
zabezpečení. Periodická aktivita

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Aktivita 10.03.03
Vypracování plánů
jednotlivých
projektů

Aktivita 10.03.04
Realizace
projektových dnů

Navazuje na aktivitu 10.03.03 v níţ je dána
Vedoucí
teoretická podoba projektu s postupy a cíly. Tato
metodických
aktivita je její praktickou realizací.Probíhá dle
sdruţení, učitelé
plánu z aktivity 10.03.02. průběţné plnění.

Vedení školy

Zápisy v TK,
anotace a
zprávy
z třídních
projektů, fotky,
Zhodnocení ve
výroční zprávě

Vedení školy

Zhodnocení na
provozních
poradách a
pedagogických
radách, Ve
výroční zprávě
školy

Vedení školy

Plán práce
školy, anotace
a podrobné
zpracování
projektů

Vedení školy

Zápisy v TK o
realizaci,
fotodokumenta
ce, prezentace
v tisku a na
webových
stránkách
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Navazující aktivita na aktivitu 10.04.01 – zvolení
zástupci tříd se budou dle dohodnutého
Pověřený
Aktivita 10.04.02
harmonogramu setkávat za přítomnosti
pedagog, členové
Schůzky žákovského
pověřeného pedagoga a projednávat své
ţákovského
parlamentu
připomínky a náměty. Jedná se o průběţnou
parlamentu
aktivitu.
Aktivita souvisí s opatřením Zlepšení komunikace
s rodiči. Jedním z prvků jsou aktualizované
Aktivita 10.06.01
webové stránky. Neustálé zásobování stránek
Vytvoření podmínek
novými informacemi vyţaduje, aby tuto činnost
pro snadnou a
vykonávalo více lidí. V této aktivitě se v průběhu
pravidelnou
školního roku stránky zaktualizují tím, ţe
aktualizaci webových
v průběhu školního roku bude postupně umoţněn
stánek
přístup i dalším pedagogům

Aktivita 10.06.02
Zavedení
elektronických
žákovských knížek

Další aktivita opatření Zlepšení komunikace
s rodiči. Jednou z forem je také zavedení
elektronických ţákovských kníţek, které zajistí
nejen sledování známek, ale také chování ţáka,
konání třídních schůzek a dalších akcí školy.
Jedná se o periodickou aktivitu. Ţákovská kníţka
se bude v průběhu školní roku 2015/16 ověřovat,
aby mohla být jako plně funkční od školního roku
2016/17.

Vedení školy

Zprávy ze
schůzek na
webových
stránkách školy

Zástupkyně
ředitelky,
jednotliví
pedagogové

Vedení školy,
rada školy

Příspěvky na
webových
stránkách,
Zhodnocení ze
strany rodičů
jako součást
evaluace

Vedení školy,
pedagogové

Vedení školy,
Rada školy

Fungování
elektronických
ŢK

Vedení školy

Fungující emailové
kontakty
učitelů,
zhodnocení
četnosti emailové
komunikace

Aktivita souvisí s opatřením zlepšení komunikace
s rodiči. V tomto případě se jedná o vyuţívání
Vedení školy,
Aktivita 10.06.03
dnes jiţ běţné formy komunikace a to je
třídní
učitelé, IT
E-mailová
prostřednictvím e-mailu. Většina rodičů jiţ esprávce
komunikace s rodiči
maily běţně pouţívá. Aktivita vyţaduje funkční
školní adresy pedagogů a funkční e-maily rodičů.
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Vedení školy

Plán práce
školy
s aktivitami pro
rodiče, fotky
z akcí,
zveřejňování
v tisku a na

Vedení školy,
pedagogové,
vychovatelky

Vedení školy

Fotky,
zveřejnění
v tisku a na
webových
stránkách školy

Vedení školy,
metodik
prevence

Harmonogram
besed a
přednášek,
Vedení školy,
zhodnocení
Zapracovaný do plánu práce školy
rada školy
v preventivním
programu školy
a ve výroční
zprávě

Jedná se o průběţnou aktivitu realizovanou
Aktivita 10.06.04
v souvislosti s akcemi školy na které jsou rodiče
Realizace školních
pozváni – většinou besídky, divadelní vystoupení,
aktivit s přítomností
akademie. Průběţně se takto rodiče s učiteli a
rodičů v odpoledních
ţáky neformálně setkávají v období prosinec –
hodinách
červen.

Vedení školy,
učitelé,
vychovatelé

Po vzoru jiných škol se v této aktivitě, která
souvisí s opatřením zlepšení komunikace s rodiči ,
Aktivita 10.06.05
zaměříme na neformálním setkávání s rodiči
Pravidelná setkávání
formou přátelského popovídání o dítěti jeho
učitelů s rodiči – Čaj
perspektivách, co trápí rodiče doma, co učitele ve
o páté na Lidické
škole a další náměty ze strany rodičů k chodu
třídy, školy a jejich aktivit.

Periodická aktivita – přednášková osvěta
odborníky z řad Městské Policie a dalších
Aktivita 11.02.01
subjektů – Jules and Jim, White Light, Oberig dle
Zajištění
finančních moţností školy a dle aktuálního
přednáškové činnosti
tématu. V letošním roce vzhledem k problematice
k problémovým
uprchlictví to bude oblast multikulturality a
oblastem
tolerance.Jedná se o průběţnou aktivitu dle
momentální situace a nabídky.
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Aktivita 11.02.02 Jedná se o průběţnou aktivitu. Učitelé na počátku
ve svých plánech zapracují tématiku prevence
Začleňování témat
neţádoucích jevů – kouření, alkohol, drogy,
souvisejících s
prevencí rizikových nezdravé stravování, šikana, xenofobie, rasismus.
jevů do jednotlivých Tyto plány pak v průběhu školního roku naplňuje
ve svých hodinách vhodným, nenásilným
předmětů
začleňováním .
a ročníků

Vedení školy,
metodik
prevence,
pedagogové

Aktivita 11.02.03
Vedení školy,
Jedná se o průběţnou aktivitu, která bude
Spolupráce s OSPOD
metodik
, Policií ČR a dalšími vyuţívána dle aktuální potřeby – řešení vzniklého
prevence,
problému konkrétního ţáka –skryté záškoláctví,
institucemi –
výchovný
spolupráce s rodinou, problematické chování,
okamžité řešení
poradce, třídní
výskyt drogy..
identifikovaného
učitelé
rizika

Aktivita 11.02.04
Realizace
Individuálních
výchovných plánů

Jedná se o průběţnou aktivitu, která bude
postupně dle potřeby jednotlivých třídních učitelů
u konkrétních ţáků realizována. Díky
Třídní učitelé,
přednáškové činnosti v závěru loňského školního
výchovný
roku se podařilo učitele přesvědčit o účinnosti a
poradce, metodik
sami si je jiţ v závěru školního roku u některých
prevence
ţáků vyzkoušeli. Jedená se o písemnou smlouvu
mezi třídním učitelem a ţákem a jeho rodiči, která
je průběţně ověřována a aktualizována.

Zapracované
tematické plány
se začleněním
prevence
Vedení školy
neţádoucích
jevů , zápisy
v TK,
zhodnocení
v preventivním

Vedení školy

Zápisy
z jednání
výchovných
komisí

Individuální
výchovné plány
Vedení školy
konkrétních
ţáků
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Praktická realizace aktivit 11.03.01 a 11.03.02 –
podle zájmu a časových moţností učitelů a na
základě oslovení ţáků se rozjede pravidelná
Aktivita 11.03.04
Realizace zájmových činnosti zájmových útvarů – mediální výchova,
divadelní krouţek, ruční práce, keramika,
kroužků
výtvarný krouţek…Aktivita bude probíhat po
celý školní rok. Periodická aktivita

Vedení školy

Třídní knihy
zájmových
útvarů,
fotodokumenta
ce

vedení školy

Prezenční
listina
z bezpečnostníc
h školení,
anotace školení

Související aktivita s aktivitou 12.02.01. Jedná se Vedení školy,
o pravidelné poučování ţáků o bezpečném
třídní učitelé,
Vedení školy
chování ve škole, na školních akcích i
popř. jiný subjekt
v mimoškolní době.Jedná se o průběţnou aktivitu
(policie)

Prezenční
listina
poučených
ţáků, osnova
poučení, zápisy
v TK

Pedagogové,
metodik
prevence

Současná doba klade velké nároky na
Vedení školy,
připravenost učitelů a všech zaměstnanců
Aktivita 12.02.02
všichni
adekvátně zasáhnout v případě nebezpečných
Zajištění finančních
zaměstnanci
situací – neoprávněný pohyb cizích osob ve škole,
prostředků na
školy, případně
poţár, únik nebezpečné látky, poskytnutí první
realizaci
jiný subjekt –
pomoci. Zaměstnanci jsou pravidelně
bezpečnostních
bezpečnostní
proškolováni na počátku školního roku a
opatření
firmy,zřizovatel
v průběhu školního roku dle potřeby.
Aktivita 12.02.03
Realizace
bezpečnostních
prvků oslovenou
firmou

Aktivita 13.01.02
Práce s pracovními
listy Volba povolání

Periodická aktivita v průběhu školního roku
v 8.ročníku jako součást předmětu praktické
činnosti. Formou zábavných systematicky
vytvořených pracovních listů napomoci ţákům
v sebepoznávání – zájmy, dovednosti potřebné
pro zamýšlené profesní působení.

Mgr. Sechovcová Vedení školy

Tematický
plán, vyplněné
pracovní listy
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KVĚTEN 2016
Identifikace a název
aktivity (číslo, název,
příp. stručná
charakteristika)

Charakteristika aktivity v rámci plánu

Aktivita je součástí opatření Vytvoření nabídky
vědomostně orientovaných krouţků a povinně
volitelných předmětů. Zajišťování výuky
volitelných předmětů probíhá vţdy v květnu.
Aktivita 04.02.02
Ţ8kům a jejich rodičům se nabídnou kromě
Nabídka volitelných
předmětu Přírodopisná praktika nové předměty
předmětů v oblasti
Seminář z dějepisu, Fyzikální praktika jejichţ
společenských a
cílem bude motivovat ţáky nenásilnou formou
přírodních věd
k zájmu o historii, společnost, přírodopis, fyziku.
Dát moţnost ţákům, kteří mají zájem si
prohloubit poznatky z těchto předmětů a lépe je
tak vybavit pro jejich přechod na střední školu.

Aktivita 10.01.01
Dotazníkové šetření
klimatu školy –
autoevaluace školy

Jednorázová aktivita probíhající vţdy po 2-3
letech, která bude střídána v mezidobí aktivitou
10.01.02 – šetření klimatu školy vnějším
subjektem. V této aktivitě si dotazníkové šetření
bude škola zajišťovat sama a sama si jej
vyhodnotí.Dotazníky budou zadány všem
rodičům, ţákům od 5.třídy a učitelům.

Osoba/y
Osoba/y
zodpovědná/é
zodpovědná/é za
za kontrolu
plnění aktivity
plnění aktivity

Indikátor
naplnění
aktivity

Poznámky/ komentáře

Tematický plán
výuky, seznam
přihlášených
ţáků,
zhodnocení
formou
dotazníkového
šetření v rámci
autoevaluace

Zástupkyně
ředitelky,
vedoucí
předmětových
komisí, učitelé

Vedení školy

Zástupkyně
ředitelky, třídní
učitelé

Zpracované
výsledky jako
Vedení školy,
součást
Realizace květen 2017 !!! Aktivita
Rada školy
hodnocení
10.01.02 květen 2018
preventivního
programu školy
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Aktivita 10.05.05
Realizace a
zhodnocení výjezdu
do zahraničí

Aktivita 01.01.04
Realizace
komunikačních
chvilek

Aktivita 01.02.03
Vypracování plánů
Čtení dětem

Aktivita 01.03.04
Realizace kroužku
Rozvoj řečových
dovedností

Finální aktivita opatření Realizace výjezdu školy
do zahraničí. Aktivita bude mít zřejmě přesah do
června protoţe bude realizována na přelomu
května a června. Navazuje na aktivity 10.05.02.
10.05.03., 10.05.04 v níţ byl výjezd organizačně
zajištěn – cestovní kancelář- místo a termín
pobytu, přihlášení ţáci a rodiče, zajištěný
pedagogický dozor. Po návratu proběhne
zhodnocení ze strany ţáků, rodičů a učitelů

Vedení školy,
třídní učitelé

Fotodokumenta
ce, zprávy
v tisku,zhodnoc
Vedení školy ení ve výroční
zprávě
dotazníky
spokojenosti

Vedení školy,
Periodická aktivita - Pravidelné zařazování
vedoucí
komunikačních chvilek do různých vyučovacích
Zápisy v TK a Záznamové archy budou mít učitelé
metodických
předmětů dle plánu vyučujících se zápisem do Jednotliví učitelé
v záznamových
u sebe, na konci pololetí si je
sdruţení a
záznamových archů. Vyuţívá aktivity 01.01.02 a
arších
převezme vedení školy k archivaci
předmětových
01.01.03
komisí
Periodická aktivita - navazuje na aktivity
01.02.01 a 01.02.02. Jedná se o jejich praktické
naplňování. Ţáci 7.-9.ročníku budou dle
vypracovaných plánů chodit o stanovených
Fotodokumenta
Učitelé, třídní
hodinách Vv, Pč a ČJ předčítat dětem 1.-4.tříd.
Vedení školy
ce, zápisy do
učitelé
Jedná se o posilování čtenářských dovedností
TK
starších ţáků a poslech s porozuměním
nejmladších ţáků. Navíc touto formou je moţné
ukázat mladším dětem, jak je důleţité čtení a ţe
starší spoluţáci jej zvládají.
Periodická aktivita - Aktivita je vyvrcholením a
praktickou realizací aktivity 01.03.02 – ţáci jsou
v době po vyučování nenásilnou a zábavnou
Mgr. Jánošíková
formou vedeni k rozvoji svých komunikačních
dovedností – které jsou zaměřeny na správnou
výslovnost a rozvoj slovní zásoby.

Vedení školy

Třídní kniha
zájmového
útvaru
s přehledem
docházky dětí

TK bude archivovaná
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Aktivita 02.01.04
Realizace CLIL
v hodinách

Navazuje na aktivitu 02.01.03 a vyuţívá výstupu
aktivity 02.01.02. Jedná se o praktickou realizaci
výuky s vyuţitím metody CLIL na základě
vypracovaného plánu se zápisem do TK a
záznamového archu. Periodická aktivita

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Praktický výstup z aktivit 02.02.01, 02.02.02 a
Rodilý mluvčí,
02.02.03. realizace konverzačních hodin na
Aktivita 02.02.04
vyučující cizího
základě dohodnutých podmínek podle
Realizace výuky
jazyka
vypracovaného plánu v dohodnutém
s rodilým mluvčím
harmonogramu a třídách. Periodická aktivita
Navazující aktivita na aktivity 02.03.02 – plán
projektů a 02.03.03 – rozpracování daného
Vedoucí
projektu a na jejich základě samotná realizace
předmětové
Aktivita 02.03.04
jazykového projektu – dle podrobného plánu za
komise,
Realizace jazykových
stanovených podmínek a v dané formě. Aktivita
vyučující cizích
projektů
bude realizována průběţně ve školním roce, dle
jazyků
vytvořeného celoročního plánu. Periodická
aktivita
Praktická aktivita, která se opakuje průběţně po
celý školní rok dle aktivity 02.04.03 –
Aktivita 02.04.04
vypracovaného
harmonogramu vyuţití jazykové
Využívání jazykové
Učitelé cizích
laboratoře. Proškolení učitelé dle aktivity
laboratoře
jazyků
02.04.02 vyučují dle podmínek 02.04.01 ţáky
v hodinách cizího
poslechovým a komunikačním dovednostem.
jazyka
Periodická aktivita

Vyplněné
záznamové
Vedení školy archy,fotodoku
mentace, zápisy
v TK

Vedení školy

Zápisy
v TK,fotodoku
mentace

Vedení školy

Zápisy
v TK,fotodoku
mentace,
Archivace pro výroční zprávu školy
anotace
projektu v tisku

Vedení školy

Zápisy
v jazykové
laboratoři a Vyuţití pro informační broţurku pro
v TK,
rodiče, článek o vyuţívání v tisku
fotodokumenta
ce
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Jedná se o praktickou realizaci aktivit 03.02.01,
03.02.02 a 03.02.03 – v níţ se dohodly technické
praxe ţáků na středních školách, které přispějí
Učitelé
k rozvoji jejich technických dovedností a zároveň
praktických
umoţní jejich orientaci v učebních a studijních
činností, třídní
oborech středních škol. Jedná se tedy o samotnou učitelé, kariérový Vedení školy
realizace praxe – skupiny ţáků s třídní učitelkou poradce, mistři
nebo kariérovým poradcem vyjede dle
odborného
harmonogramu do střední školy a pod dohledem
výcviku SŠ
mistra odborného výcviku si vyzkouší práci
v tamější dílně. Jedná se o periodickou aktivitu.

Zápis o
realizaci praxí
v TK,
fotodokumenta
ce, seznamy
zúčastněných
ţáků

Aktivita navazuje na aktivity 03.03.01 a 03.03.02
oslovení středních škol a vypracování společného
návrhu projektových dnů (září). Nyní se jedná jiţ
Vedení školy,
o periodickou aktivitu, kdy se vţdy před
učitelé PČ, mistři
projektovým dnem sejde vedení školy, učitelé
praktických činností a mistři odborného výcviku
aby podrobně připravili projektový den.

Vedení školy

Zpracovaný
detailně
projektový den

Navazuje na aktivitu 03.03.03 v níţ byl podrobně
Vedení školy,
projektový den naplánován. Nyní se jedná o jeho
učitelé PČ, mistři
realizaci.

Vedení školy

Aktivita 03.03.05
Zhodnocení
projektových dnů

Navazuje na aktivitu 03.03.04 – realizace
projektového dne. Po ukončení projektového dne Vedení školy,
následuje jeho zhodnocení ze strany ţáků, učitelů učitelé PČ, mistři
a vedení školy.

Vedení školy

Aktivita 04.01.03
Realizace
jednotlivých testů

Navazuje na aktivitu 04.01.02 v níţ byly
vypracovány srovnávací testy jednotlivých
předmětů a ročníků. V Období prosinec – květen
budou tyto testy ţákům zadávány a hodnoceny.

Aktivita 03.02.04
Realizace
technických praxí

Aktivita 03.03.03
Vypracování návrhu
konkrétního
projektového dne
s příslušnou střední
školou – časový
harmonogram a
požadavky
Aktivita 03.03.04
Realizace
projektových dnů

Učitelé,
zástupkyně
ředitelky

Vedení školy

Zápis v TK,
fotodokumenta
ce
Hospitační
záznamy
vedení školy,
dotazníkové
šetření ţáků a
učitelů
Výsledky testů,
grafické
zpracování
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Aktivita 04.03.04
Realizace
čtenářských dílen

Periodická aktivita. Praktická realizace
připravených čtenářských dílen ve 2.-3., 7. A
8.ročníku. Navazuje na aktivity 04.03.01,
04.03.02 a 04.03.03 v níţ se nakoupila literatura
pro ţáky, učitelé vypracovali plán čtenářských
dílen a byli proškoleni k jejich realizaci. V této
aktivitě budou ţáci pracovat s knihou – různé
formy a podoby čtení, čtení s porozuměním,
kritické čtení a zpracovávat připravené pracovní
listy ke knihám. Část aktivity bude realizována i
doma, kdy budou ţáci číst samostatně a plnit
úkoly.

Navazuje na aktivity 05.01.02,05.01.03, které
proběhly v září a v říjnu – vytvořený arch pro
vzájemné hospitace a plán hospitací. Podle tohoto
Aktivita 05.01.04
plánu pak budou v průběhu měsíce říjen – květen,
Realizace
probíhat vzájemné hospitace pedagogů dle
vzájemných hospitací
vyučovaných předmětů a za dohodnutých
podmínek (aktivita 05.01.01 – proběhla
v září).Jedná se o periodickou aktivitu.

Aktivita 05.02.03.
Realizace stáží

Navazuje na aktivitu 05.02.02 v níţ byly osloveny
školy pro moţné stáţe a dohodnutý harmonogram
návštěv. Nyní probíhají konkrétní návštěvy škol
z nich učitelé čerpají inspiraci pro vlastní práci.
Periodická aktivita

Vedení školy

Vypracované
plány
čtenářských
dílen, zápisy
v TK,
fotodokumenta
ce

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Vedení školy

Zpracované
záznamové
archy
z hospitací,
písemné
zhodnocení
v zápisech
jednání
předmětových
komisí

ZŘ, jednotliví
učitelé

Vedení školy

Záznamové
archy ze stáţí

Zapojení
pedagogičtí
pracovníci

Výzva 56
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Navazuje na aktivitu 05.02.02 – na základě
přihlášení ze strany vedení školy se učitelé
Aktivita 05.03.03
zúčastní vzdělávacího semináře z oblasti inkluze a
Předání informací,
poznatky přednese na provozní poradě,
zpětné vazby ze
pedagogické radě a na schůzkách metodického
seminářů
sdruţení či předmětové komise. Získané materiály
bude sdílet s kolegy.Periodická aktivita

Učitelé,
vychovatelé,
asistenti

Vedení školy

Certifikáty,
osvědčení
pedagogů o
účasti na
semináři

Navazuje na aktivitu 05.04.02 v níţ byly na
základě nabídka DVPP a motivačních rozhovorů
Aktivita 05.04.03
s vedením školy učitelé profesně dále
Účast na seminářích
nasměrováni. V této periodické aktivitě se pak
a dalším studiu
plánovitě účastní akcí DVPP nebo rozšiřujícího
studia na univerzitách.Periodická aktivita

Učitelé,
vychovatelé,
asistenti

Vedení školy

Osvědčení o
absolvování

Jedná se jiţ o konkrétně zpracované portfolia jak
pracovat s dítětem s určitými SVP – soubor
námětů, postupů, forem práce, literatury,
Aktivita 06.01.03
Vytváření portfolií a odkazů…Periodická aktivita )dokud nebudou
všechna portfolia zpracovaná) navazující na
seznámení pedagogů
aktivity
06.01.01 a 06.01.02 v níţ byly vytvořeny
s jejich obsahem
týmy učitelů, kteří na konkrétních portfoliích
pracují.

Učitelé, ZŘ

Vedení školy

Zpracovaná
portofilia
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Jedná se o periodickou aktivitu navazující na
aktivitu 06.04.03 v níţ jsme vybrali na základě
Aktivita 06.04.04
výběrového řízení vhodné asistenty. Pro jejich
Zajištění rozvoje
správné působení při práci s dětmi se zdravotním
profesních
znevýhodněním je důleţité vzdělávání v této
kompetencí
oblasti. V této aktivitě jde o jejich neustálé
a dalšího vzdělávání
studium prostřednictvím různých kurzů a
pro asistenty
seminářů pořádaných v průběhu školního roku.Na
základě momentální nabídky a finanční situace.

Jedná se o důleţitou aktivitu opatření projektová
Aktivita 06.06.01
činnost školy v oblasti inkluze. Jedná se o
Vyhledávání
soustavné vyhledávání projektů vyhlašovaných
vhodných výzev pro
krajským úřadem, MŠMT, MPSV, MŢP, EU
předkládání
OPVK a dalšími, které mohou škole napomoci ve
projektových žádostí
zkvalitňování vzdělávání . Periodická aktivita.

Vedení školy

Vedení školy

Jedná se také o důleţitou aktivitu v oblasti
projektové činnosti školy. Kromě vlastních
Aktivita 06.06.02
realizovaných projektů, bude škola v průběhu
Spoluúčast školy ve
vhodných projektech školního roku sledovat a zapojovat se do projektů Vedení školy
jiných organizací, pokud povedou ke zkvalitnění
– partnerství či
úrovně vzdělávání a výchovy ve škole. Periodická
spolupráce
aktivita.
Navazující aktivita na aktivitu 06.07.01, kdy si
učitelé určili den a hodinu, kdy povedou
doučování a aktivitu 06.07.02, kdy byl vytvořen
Aktivita 06.07.03
týdenní harmonogram doučování. V této aktivitě Jednotliví učitelé
Realizace doučování
se jiţ jedná o praktické naplňování
harmonogramu a doučování ţáků. Periodická
aktivita

Vedení školy

Certifikát o
absolvování
kurzu

Vedení školy

Sestavené
projektové
ţádosti

Vedení školy

Smlouva o
spolupráci v
projektu

Vedení školy

Plán doučování
pro dané
období, zápisy
do TK
doučovacích
krouţků

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Tato aktivita je praktickým vyústěním aktivit
07.01.01 a 07.01.02 – po organizačním zajištění Třídní učitelky 0.Aktivita 07.01.03
bude probíhat pohyb dětí na dětském hřišti
2.ročníku,
Vedení školy
Realizace přestávek
pravidelně dle rozpisu a s určeným pedagogickým
asistentka,
na dětském hřišti
dozorem v průběhu měsíců září – listopad, duben
uklízečky
– červen (podle počasí) Periodická aktivita

Fotodokumenta
ce

Praktická realizace aktivit 07.04.01 a 07.04.02 –
podle zájmu a časových moţností učitelů a na
Aktivita 07.04.03
základě oslovení ţáků se rozjede pravidelná
Realizace
činnosti sportovních krouţků – fotbal, florbal,
sportovních kroužků
stolní tenis, míčové hry, pohybové hry….
Periodická aktivita

Vedení školy

Třídní knihy
sportovních
krouţků,fotodo
kumentace

Vedení školy

Fotky z akce,
měsíční plány
školy, zprávy
v tisku a na
webových
stránkách

Aktivita 07.05.03
Realizace
sportovních soutěží

Navazující aktivita na aktivity 07.05.01 a
07.05.02, které proběhly v září a v níţ bylo
navrţeno a vybráno několi sportovních soutěţí,
které si bude škola v průběhu školního roku
realizovat. V této aktivitě se jedná jiţ o samotné
realizace soutěţí dle plánu školy. Periodická
aktivita.

Jednotliví
učitelé, vedení
školy, metodik
prevence

Vedení školy,
učitelé,
vychovatelky
ŠD, ţáci

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina

Aktivita 07.05.04
Zhodnocení
proběhlých aktivit

Navazující aktivita na aktivitu 07.05.03 –
realizace sportovní soutěţe. Po skončení soutěţe
bude vţdy probíhat zhodnocení organizace a
přínosu – ze strany ţáků, učitelů a vedení školy.
Periodická aktivita

Aktivita souvisí s aktivitou 08.01.01 – zajištění
vzdělávacích seminářů pro učitele (září) jejímţ
cílem , stejně jako této aktivity ,je příprava
pedagogů na změnu výukových forem a
Aktivita 08.01.02
didaktických cílů. Jedná se o periodickou aktivitu,
Zajištění kvalitní
která souvisí s pravidelným vyhledáváním
odborné literatury a
elektronických podpor ke zkvalitnění učitelských
dalších informačních
metod, které budou odkazy odesílány všem
zdrojů pro učitele
učitelům a zároveň sledování odborné literatury a
její pořizování do učitelské knihovny. Studium
těchto materiálů bude součástí samostudia
pedagogů.

Vedení školy,
učitelé,
vychovatelky,

Vedení školy,
učitelé

Vedení školy

Provozní
porady,
pedagogické
rady, schůzky
ţákovského
parlamentu,
výroční zpráva
školy

Vedení školy

Přírůstky
v učitelské
knihovně,
přehled
potupné
literatury ve
škole a
internetových
zdrojů jako
součást plánu
inkluzívního
vzdělávání
školy

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina

Aktivita souvisí s aktivitami 08.01.01 a 08.01.02.
Aktivita 08.01.03
školení pedagogů institucemi, samostudium
Zajištění
z materiálů, které se inkluzí věnují. Nyní se jedná
Vedení školy,
náslechových hodin
o velmi důleţitý prvek v posunu přijetí nových
vedoucí
ve školách a u
forem výuky – praktické pozorování v běţných
metodických
učitelů, kteří
třídách a školách. Bude probíhat v oslovených
sdruţení, učitelé
inkluzívní didaktické
školách, které mají s těmito formami výborné
prvky a metody
výsledky a také u vlastních učitelů školy, kteří je
v hodinách využívají
běţně vyuţívají. Jedná se o periodickou aktivitu.

Vedení školy

Záznamy o
návštěvách
škol, zápisy
v metodických
sdruţeních

Je to druhá etapa naplňování cíle – zařazování
proinkluzivních forem výuky – konkrétně
Aktivita 08.02.01 opatření realizace proinkluzivních forem ve škole.
Vedení školy,
Zajištění vzájemných Navazuje na aktivity z opatření 08.01 – příprava
vedoucí
pedagogů na změnu výukových forem. Po
hospitací v oblasti
metodických
načerpání teoretických znalostí a praktického
používání nových
sdruţení, učitelé
metod a forem výuky pozorování u jiných učitelů je to vlastní práce
učitele a vzájemná hospitace s kolegy, zda jsou
formy a cíle naplňovány správně.

Vedení školy

Zápisy o
vzájemných
hospitacích

Vedení školy

Hospitační
záznamy,
zápisy v TK,

Aktivita 08.02.02
Realizace prvků
inkluzívních forem
výuky u pedagogů
školy

Aktivita navazuje na aktivity 08.02.01 a
08.01.01. 08.01.02 a 08.01.03 jejichţ cílem bylo
vybavit učitele potřebnými teoretickými
poznatky, pozorováním jiných a vzájemným
pozorováním s kolegy, Nyní se jedná o hospitace
ze strany vedení, jak nové prvky učitelé do svých
hodin zapracovali. Hospitace mají zprvu jen
povzbuzující charakter, teprve později se stanou
základy hodnocení pedagoga.

Vedení školy,
vedoucí
předmětových
komisí

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina

Aktivita 09.01.04
Realizace
třídnických hodin

Aktivita 09.05.02
Realizace třídních
projektů a soutěží

Aktivita navazuje praktickou aplikací na aktivitu
09.01.03. Podle plánu probíhají třídnické hodiny,
kde se kromě aktuálních potřeb třídy postupuje
podle plánu s cílenými tématy – prevence
neţádoucích jevů, posilování vzájemných vazeb,
vytváření pozitivního klimatu třídy. Jedná se o
periodickou aktivitu.

Aktivita navazuje na aktivitu 09.05.01 – návrh
třídních projektů (září). Jedná se o praktické
realizování aktivit, které si třídní učitel se svou
třídou na školní rok naplánoval . Periodická
aktivita.

Aktivita navazuje vţdy na aktivitu 09.05.02 –
Aktivita 09.05.03
v níţ proběhla realizace třídního projektu. V této
Zhodnocení realizace
aktivitě se jedná o následné zhodnocení
třídních projektů a
organizace a efektivity ze strany ţáků a třídního
soutěží
učitele. Periodická aktivita

Třídní učitelé

Třídní učitelé,
ţáci,

Třídní učitelé,
ţáci

Metodik
prevence,
vedení školy

Zápisy v TK

Vedení školy

Zápisy v TK,
anotace a
zprávy
z třídních
projektů, fotky,
zhodnocení ve
výroční zprávě

Vedení školy

Zhodnocení na
provozních
poradách a
pedagogických
radách, ve
výroční zprávě
školy

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina

Aktivita 10.03.03
Vypracování plánů
jednotlivých
projektů

Aktivita 10.03.04
Realizace
projektových dnů

Navazující aktivita na aktivitu 10.03.02. Návrhy
témat projektů jsou v daném časovém období
podle plánu práce zpracovány podrobně –
anotace, vyuţití průřezových témat, rozvoj
konkrétních klíčových kompetencí, technické
zabezpečení. Periodická aktivita

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Navazuje na aktivitu 10.03.03 v níţ je dána
Vedoucí
teoretická podoba projektu s postupy a cíly. Tato
metodických
aktivita je její praktickou realizací.Probíhá dle
sdruţení, učitelé
plánu z aktivity 10.03.02. průběţné plnění.

Navazující aktivita na aktivitu 10.04.01 – zvolení
zástupci tříd se budou dle dohodnutého
Pověřený
Aktivita 10.04.02
harmonogramu setkávat za přítomnosti
pedagog, členové
Schůzky žákovského
pověřeného pedagoga a projednávat své
ţákovského
parlamentu
připomínky a náměty. Jedná se o průběţnou
parlamentu
aktivitu.

Vedení školy

Plán práce
školy, anotace
a podrobné
zpracování
projektů

Vedení školy

Zápisy v TK o
realizaci,
fotodokumenta
ce, prezentace
v tisku a na
webových
stránkách

Vedení školy

Zprávy ze
schůzek na
webových
stránkách školy

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina

Aktivita souvisí s opatřením Zlepšení komunikace
s rodiči. Jedním z prvků jsou aktualizované
Aktivita 10.06.01
webové stránky. Neustálé zásobování stránek
Vytvoření podmínek
Zástupkyně
novými informacemi vyţaduje, aby tuto činnost
Vedení školy,
pro snadnou a
ředitelky,
vykonávalo více lidí. V této aktivitě se v průběhu
rada školy
pravidelnou
jednotliví učitelé
školního roku stránky zaktualizují tím, ţe
aktualizaci webových
v průběhu školního roku bude postupně umoţněn
stánek
přístup i dalším pedagogům

Aktivita 10.06.02
Zavedení
elektronických
žákovských knížek

Další aktivita opatření Zlepšení komunikace
s rodiči . Jednou z forem je také zavedení
elektronických ţákovských kníţek, které zajistí
nejen sledování známek, ale také chování ţáka,
konání třídních schůzek a dalších akcí školy.
Jedná se o periodickou aktivitu. Ţákovská kníţka
se bude v průběhu školní roku 2015/16 ověřovat,
aby mohla být jako plně funkční od školního roku
2016/17.

Vedení školy,
učitelé

Aktivita souvisí s opatřením zlepšení komunikace
s rodiči. V tomto případě se jedná o vyuţívání
Vedení školy,
Aktivita 10.06.03
dnes jiţ běţné formy komunikace a to je
třídní učitelé, IT
E-mailová
prostřednictvím e-mailu. Většina rodičů jiţ esprávce
komunikace s rodiči
maily běţně pouţívá. Aktivita vyţaduje funkční
školní adresy pedagogů a funkční e-maily rodičů.

Příspěvky na
webových
stránkách,
Zhodnocení ze
strany rodičů
jako součást
evaluace

Vedení školy,
Rada školy

Fungování
elektronických
ŢK

Vedení školy

Fungující emailové
kontakty
učitelů,
zhodnocení
četnosti emailové
komunikace

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina

Jedná se o průběţnou aktivitu realizovanou
Aktivita 10.06.04
v souvislosti s akcemi školy na které jsou rodiče
Realizace školních
pozváni – většinou besídky, divadelní vystoupení,
aktivit s přítomností
akademie ..Průběţně se takto rodiče s učiteli a
rodičů v odpoledních
ţáky neformálně setkávají v období prosinec –
hodinách
červen.

Vedení školy,
učitelé,
vychovatelé

Periodická aktivita – přednášková osvěta
odborníky z řad Městské Policie a dalších
Aktivita 11.02.01
subjektů – Jules and Jim, White Light, Oberig dle
Zajištění
finančních moţností školy a dle aktuálního
přednáškové činnosti
tématu. V letošním roce vzhledem kJedná se o
k problémovým
průběţnou aktivitu dle momentální situace a
oblastem
nabídky. problematice uprchlictví to bude oblast
multikulturality a tolerance.

Vedení školy,
metodik
prevence

Aktivita 11.02.02
Jedná se o průběţnou aktivitu. Učitelé na počátku
Začleňování témat
ve svých plánech zapracují tématiku prevence
souvisejících s
neţádoucích jevů – kouření, alkohol, drogy,
Vedení školy,
prevencí rizikových
nezdravé stravování, šikana, xenofobie, rasismus.
metodik
jevů do jednotlivých
Tyto plány pak v průběhu školního roku naplňuje prevence, učitelé
předmětů
ve svých hodinách vhodným, nenásilným
a ročníků
začleňováním .

Plán práce
školy
s aktivitami pro
rodiče, fotky
Vedení školy
z akcí,
zveřejňování
v tisku a na
webových
stránkách
Harmonogram
besed a
přednášek,
Vedení školy,
zhodnocení
Zapracovaný do plánu práce školy
rada školy
v preventivním
programu školy
a ve výroční
zprávě
Zapracované
tematické plány
se začleněním
prevence
neţádoucích
Vedení školy
jevů , zápisy
v TK,
zhodnocení
v preventivním
programu školy

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Aktivita 11.02.03
Vedení školy,
Jedná se o průběţnou aktivitu, která bude
Spolupráce s OSPOD
metodik
, Policií ČR a dalšími vyuţívána dle aktuální potřeby – řešení vzniklého
prevence,
problému konkrétního ţáka –skryté záškoláctví,
institucemi –
výchovný
spolupráce s rodinou, problematické chování,
okamžité řešení
poradce, třídní
výskyt drogy..
identifikovaného
učitelé
rizika

Aktivita 11.02.04
Realizace
Individuálních
výchovných plánů

Jedná se o průběţnou aktivitu, která bude
postupně dle potřeby jednotlivých třídních učitelů
u konkrétních ţáků realizována. Díky
metodik
přednáškové činnosti v závěru loňského školního
prevence,
roku se podařilo učitele přesvědčit o účinnosti a
výchovný
sami si je jiţ v závěru školního roku u některých poradce, třídní
ţáků vyzkoušeli. Jedená se o písemnou smlouvu
učitelé
mezi třídním učitelem a ţákem a jeho rodiči, která
je průběţně ověřována a aktualizována.

Praktická realizace aktivit 11.03.01 a 11.03.02 –
podle zájmu a časových moţností učitelů a na
základě oslovení ţáků se rozjede pravidelná
Aktivita 11.03.04
Učitelé, metodik
Realizace zájmových činnosti zájmových útvarů – mediální výchova,
prevence
divadelní krouţek, ruční práce, keramika,
kroužků
výtvarný krouţek. Aktivita bude probíhat po celý
školní rok. Periodická aktivita
Současná doba klade velké nároky na
Vedení školy,
připravenost učitelů a všech zaměstnanců
Aktivita 12.02.02
všichni
adekvátně zasáhnout v případě nebezpečných
Zajištění finančních
zaměstnanci
situací – neoprávněný pohyb cizích osob ve škole,
prostředků na
školy, případně
poţár, únik nebezpečné látky, poskytnutí první
realizaci
jiný subjekt –
pomoci.. Zaměstnanci jsou pravidelně
bezpečnostních
bezpečnostní
proškolováni na počátku školního roku a
opatření
firmy,zřizovatel
v průběhu školního roku dle potřeby.

Vedení školy

Zápisy
z jednání
výchovných
komisí

Individuální
výchovné plány
Vedení školy
konkrétních
ţáků

Vedení školy

Třídní knihy
zájmových
útvarů,
fotodokumenta
ce

vedení školy

Prezenční
listina
z bezpečnostníc
h školení,
anotace školení
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Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina

Aktivita 12.02.03
Realizace
bezpečnostních
prvků oslovenou
firmou

Související aktivita s aktivitou 12.02.01. Jedná se
o pravidelné poučování ţáků o bezpečném
chování ve škole, na školních akcích i
v mimoškolní době.Jedná se o průběţnou aktivitu

Aktivita 13.01.02
Práce s pracovními
listy Volba povolání

Periodická aktivita v průběhu školního roku
v 8.ročníku jako součást předmětu praktické
činnosti. Formou zábavných systematicky
vytvořených pracovních listů napomoci ţákům
v sebepoznávání – zájmy, dovednosti potřebné
pro zamýšlené profesní působení.

Vedení školy

Prezenční
listina
poučených
ţáků, osnova
pouční, zápisy
v TK

Mgr. Sechovcová Vedení školy

Tematický
plán, vyplněné
pracovní listy

Vedení školy,
třídní učitelé,
popřípadě jiný
subjekt
např.Policie
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ČERVEN 2016
Identifikace a název
Osoba/y
Osoba/y
Indikátor
aktivity (číslo, název,
zodpovědná/é
Charakteristika aktivity v rámci plánu
zodpovědná/é za
naplnění
příp. stručná
za kontrolu
plnění aktivity
aktivity
charakteristika)
plnění aktivity
Aktivita 01.01.05
Navazuje na aktivitu 01.01.04 – realizace
Písemné
Vedení školy,
Vedení školy,
Vyhodnocení
komunikačních chvilek. Jedná se o pravidelné
zhodnocení
vedoucí
vedoucí
realizace
čtvrtletní zhodnocení fungování tohoto opatření a
v rámci jednání
metodických
metodických
komunikačních
jeho přínosu. Aktivita se opakuje ještě v lednu,
metodických
sdruţení
sdruţení
chvilek a zhodnocení
dubnu a v červnu
sdruţení
přínosu
Aktivita 01.02.05
Navazuje na aktivitu 01.02.04 – realizace čtení
Vyhodnocení
starších dětí mladším – jedná se o periodické
realizace čtení
hodnocení aktivity na jednáních metodického
starších dětí mladším
sdruţení vţdy v listopadu, lednu, dubnu a červnu
a zhodnocení přínosu
Aktivita 01.03.05
Vyhodnocení
realizace kroužku a
zhodnocení přínosu

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Navazuje na aktivitu Realizace krouţku Rozvoj
Vedení školy,
řečových dovedností v 1.ročníku. Jedná se o
třídní učitelky
periodické vyhodnocování efektivity krouţku 1.tříd, Mgr. Ilona
vţdy v listopadu, lednu, dubnu a v červnu
Jánošíková

Poznámky/ komentáře

Písemné
Vedení školy,
zhodnocení
vedoucí
v rámci jednání
metodických
metodických
sdruţení
sdruţení

Vedení školy

Písemné
zhodnocení
v rámci zápisu
z jednání
pedagogické
rady

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Aktivita 02.01.05
Navazuje na aktivitu Realizace CLIL v hodinách
Vyhodnocení
. Jedná se o periodické vyhodnocování efektivity
realizace CLIL
zavádění, případných problémů a změn vţdy
v hodinách a
v listopadu, lednu, dubnu a v červnu
zhodnocení přínosu

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Vedení školy,
Zhodnocení
vedoucí
v rámci jednání
metodického
metodického
sdruţení
sdruţení

Jedná se o finální aktivitu , která navazuje na
aktivitu 02.02.04 realizace výuky s rodilým
Aktivita 02.02.05
mluvčím. Obsahem je zjištění spokojenosti ţáků a
Vyhodnocení
rodičů s výukou, názory učitelů cizích jazyků i
realizace výuky
Rady školy a vedení školy, zda byla výuka
s rodilým mluvčím a
skutečně
přínosem a zda v této podobě aktivitu
zhodnocení přínosu
realizovat i v příštím roce.

Vedení školy

Zápis z jednání
předmětové
komise, zápis
Vedení školy,
na pedagogické
Rada školy
radě,
hodnocení ţáky
a rodiči

Aktivita 02.04.05
Vyhodnocení
Jedná se o aktivitu v závěru pololetí roku, kdy se
využívání jazykové
zhodnotí účelnost vyuţívání jazykové laboratoře –
laboratoře
četnost hodin, střídání tříd, technické poţadavky a
v hodinách cizího
problémy a organizace pro nastávající období.
jazyka a zhodnocení
přínosu

Vedení školy,
učitelé cizích
jazyků

Vedení školy

Počet
realizovaných
hodin
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Navazuje na aktivity 03.01.04 – v níţ byl
zakoupen materiál pro zabezpečení výuky
Aktivita 03.01.05
praktických činností , který je postupně
Zhodnocení
zpracováván formou výrobků a vytváření jejich
využívání
portfolií ţáky. Jedná se o periodické
zakoupeného
vyhodnocování efektivity vţdy v listopadu,
materiálu a pomůcek
lednu, dubnu a v červnu

Vedení školy,
učitelé
praktických
činností, vedoucí
metodických
sdruţení

Aktivita 03.02.05
Zhodnocení
technických praxí
žáků

Finální aktivita opatření realizace technických
praxí na SŠ. Zhodnocení přínosu praxí pro ţáky,
pro školu formou dotazování ţáků a rodičů a
učitelů PČ, nedostatky a náměty pro další období.

Vedení školy,
učitelé
praktických
činností

Aktivita 04.01.04
Vyhodnocení
srovnávacích testů
školy

Jedná se o aktivitu vţdy v závěru pololetí, jejímţ
Vedení školy,
cílem je podrobněji probrat výsledky testování
vedoucí
v daném období ve třídách. Probrat co se podařilo
metodických
a naopak na co se zaměřit a to opakovaně do testů
sdruţení, učitelé
zadávat.

Jedná se o aktivitu vţdy v pololetí školního roku,
Vedení školy
jejímţ cílem je společné zhodnocení realizace
pověřené
Aktivita 04.03.05
čtenářských dílen. Zjištění pozitiv a negativ,
učitelky, vedoucí
Zhodnocení realizace
navrţení jiných postupů pro odstranění negativ,
metodických
čtenářských dílen
poţadavky na materiálové zabezpečení, návštěvy
sdruţení
kulturních institucí apod.

Vedení školy

Hospitační
záznamy
vedení školy,
výrobky ţáků,
příprava
vyučujících na
praktické
činnosti

Hospitační
záznamy,
Vedení školy
dotazníkové
šetření ţáků a
rodičů
Písemné
zhodnocením
Vedení školy,
pedagogické
rada školy
radě v lednu a v
červnu

Vedení školy

Zápisy
z jednání
metodických
sdruţení a
pedagogické
rady
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Aktivita 05.01.05
Vedení školy,
Navazuje na aktivity 05.01.04 realizace
Vyhodnocení
vedoucí
vzájemných hospitací – Jedná se o periodické
realizace plánu
předmětových
vzájemných hospitací vyhodnocování přínosu vţdy v listopadu, lednu,
komisí společně
dubnu a v červnu
a jejich zhodnocení
s jejími členy
přínosu

Vedení školy

Zhodnocení
v rámci jednání
metodického
sdruţení

Aktivita 05.02.04
Navazuje na aktivity 05.02.03 realizace stáţí na
Vyhodnocení
školách. Jedná se o periodické vyhodnocování o
realizace stáží na
průběhu a přínosu vţdy v listopadu, lednu,
školách a zhodnocení
dubnu a v červnu
jejich přínosu

Vedení školy,
vedoucí
předmětových
komisí společně
s jejími členy

Vedení školy,
Zhodnocení
vedoucí
v rámci jednání
metodického
metodického
sdruţení
sdruţení

Navazuje na aktivity 05.03.04 účasti pedagogů na
seminářích v oblasti Inkluze a proškolení
Aktivita 05.03.05
pedagogického sboru v rámci akce na klíč –
Zhodnocení přínosu
Jedná se o periodické vyhodnocování o průběhu a
DVPP v oblasti
přínosu vţdy v listopadu, lednu, dubnu a
inkluze
v červnu

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Zhodnocení
Vedení školy, v rámci jednání
vedoucí
metodického
metodického
sdruţení a
sdruţení
pedagogické
rady

Jedná se o aktivitu navazující na aktivity
05.04.03, 05.04.04 – účast pedagogů na
seminářích a rozšiřujícím studiu. Cílem je
Aktivita 05.04.05
zhodnotit efektivitu seminářů, vyhodnotit oblasti,
Zhodnocení přínosu
které je potřeba posílit a vytipovat na co se
DVPP a rozšiřujícího
zaměřit v dalším období. Úzce pak souvisí
studia pedagogů
s aktivitou 05.04.02 – motivační rozhovory
s ped.pracovníky pro stanovení jejich dalšího
profesního rozvoje.

Vedení školy,
vedoucí
předmětových
komisí

Vedení školy,
rada školy

Zhodnocení ve
výroční zprávě
školy
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Aktivita 06.02.03
Zhodnocení přínosu
znakování

Navazující aktivita na aktivity 06.02.01 a
06.02.02 v níţ byl zajištěn kurz znakování pro
vybraného pedagoga a vychovatelky. Na konci
pololetí proběhne hodnocení kvality kurzu a
pokroku frekventanta a zda má zájem (zájem
školy o pokračovací kurzy). Vše závisí na
finančních podmínkách školy.

Úvodní aktivita pro zajištění asistentů pedagogů
pro práci se zdravotním postiţením. Na základě
Aktivita 06.04.01
Vytvoření požadavku zhodnocení stavu ţáků ze SVP bude navrţen
ideální stav –počet nutných asistentů pro
na základě analýzy
zkvalitnění jejich vzdělávání. Tato aktivita se pak
potřeb školy
znovu opakuje v lednu a v červnu.

Aktivita 06.04.02
Zajištění financí pro
působení asistentů
pedagoga ve škole

Jedná se o navazující aktivitu na aktivitu
06.04.01 – počet poţadovaných asistentů pro
zabezpečení výuky ţáků se SVP, kterou lze
realizovat jen v případě doloţeného poţadavku
ze strany školského poradenského zařízení.
V tomto případě se jedná o reakci na stav ţáků
k 30.9. . Dále se ţádá o finance v lednu a
v červnu. Jedná se o poţadavek na krajský úřad
popřípadě na zřizovatele – obec a nebo vyuţití
některého vyhlášeného programu.

Aktivita 06.05.01
Vytvoření požadavku
Úvodní aktivita – na základě analýzy potřeb školy
na zajištění školního
zpracovat poţadavek s moţností řešení – velikost
psychologa nebo
úvazku na zřizovatele a kraj. Aktivita se bude
speciálního pedagoga
opakovat i v lednu – nový rozpočet.
na základě analýzy
potřeb školy

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Vedení školy

Písemné
zhodnocení
v rámci jednání
metodického
sdruţení

Vedení školy

Sestavená
ţádost
s odůvodněním
Ředitelka školy
potřebnosti pro
zřizovatele a
kraj

Vedení školy

Vedení školy

Zajištěné
finanční
prostředky pro
zřízení míst
asistenta

Vedení školy

Sestavená
ţádost
s odůvodněním
na zřizovatele a
kraj

Vedení školy

Zhodnocení ve výroční zprávě
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Aktivita 06.05.02
Zajištění financí pro
vytvoření a obsazení
místa školního
psychologa nebo
speciálního pedagoga

Aktivita 06.05.03
Obsazení místa
školního psychologa
nebo speciálního
pedagoga

Navazující aktivita na aktivitu 06.05.01 – kdy
byla sestavena ţádost na zřizovatele a kraj o
moţnost zřízení pozice školního psychologa nebo
speciálního pedagoga.V této aktivitě jde jednak o
výpočet financí nutných pro zabezpečení jeho
práce, ale zejména zdroje financování platu – od
zřizovatele, kraje nebo z projektu. Aktivita se
bude opakovat i v lednu.
Aktivita navazuje na aktivity 06.05.01 a 06.05.02
na základě potřeb školy a zajištěných finančních
prostředků (od ledna) je vypsáno výběrové řízení
na místo školního psychologa nebo speciálního
pedagoga – inzeráty v tisku na webových
stránkách. Aktivita se můţe opakovat v lednu na
základě nově zajištěných financí a v závěru
školního roku.

Aktivita 06.05.04
Zhodnocení přínosu Závěrečná aktivita týkající se opatření zajištění
školního psychologa nebo speciálního pedagoga
práce školního
ve škole. Jedná se o aktivitu, která bude probíhat
psychologa nebo
vţdy v závěru školního roku v níţ vedení školy a
speciálního
pedagogapro školu a rada školy zhodnotí efektivitu vyuţívání sluţeb
psychologa a navrhne jeho působení pro další
vytváření
školní rok
inkluzivního
prostředí

Vedení školy

Zajištěné
finanční
prostředky

Vedení školy

Vedení školy

Inzeráty v
tisku a na
webových
stránkách

Vedení školy,
rada školy

Vedení školy,
rada školy

Zhodnocení ve
výroční zprávě

Vedení školy

Prodlouţení smlouvy psychologa
nebo speciálního pedagoga
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Vedení školy,
Rada školy,
učitelé,
zřizovatel

Výroční zpráva
školy, zprávy
v tisku a na
webových
Vedení školy,
stránkách,
rada školy,
výstupy
zřizovatel
projektu,
dotazníková
šetření,
závěrečné
zprávy projektu

Aktivita 06.07.04
Periodická aktivita vţdy na konci čtvrtletí – v níţ
Vyhodnocení
se hodnotí četnost doučování, počty zúčastněných
realizace doučování a
ţáků, materiální poţadavky a přínos.listopad ,
zhodnocení jeho
leden, duben , červen
přínosu

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Zhodnocení
v rámci jednání
Vedení školy, metodického
rada školy
sdruţení a
pedagogické
rady

Aktivita navazuje na aktivitu 07.01.03 realizace
Aktivita 07.01.04
přestávek na dětském hřišti v období září –
Zhodnocení realizace
listopad a jejím cílem je zhodnocení vyuţití,
a přínosu přestávek
dodrţování harmonogramu, zajištěného dozoru a
na dětském hřišti
dalších připomínek a námětů.

Třídní učitelky
0.2.ročníku,
asistentky,
vedení školy

Jedná se o závěrečné bilancování , které probíhá
Aktivita 06.06.03 jednak v červnu v souvislosti se závěrem školního
roku a výroční zprávou školy a z hlediska
Zhodnocení
projektové činnosti financování a závěrečných zpráv většina projektu
je zhodnocena v prosinci k závěru účetního
školy
období.

Vedení školy

Zápisy
z jednání
pedagogické
rady
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Finální aktivita, která završuje aktivitu 07.02.03 –
realizace plavecké výuky ve 2.-3.ročníku. Náplní
Vedení školy,
Aktivita 07.02.04
je zhodnocení spokojenosti rodičů a učitelů
třídní učitelé 2.Zhodnocení přínosu
s formou zajištění, vyhodnocení efektivity a
3.ročníku
plavecké výuky
přínosu pro ţáky. Na základě toho se bude odvíjet
zajištění plavecké výuky v dalším roce.

Hodnotící aktivita vţdy na konci pololetí – v níţ
Aktivita 07.04.04
se hodnotí četnost hodin jednotlivých sportovních
Zhodnocení přínosu
krouţků, počty zúčastněných ţáků, materiální
realizace kroužků
poţadavky a přínos.

Vedení školy,
metodik
prevence,
výchovný
poradce, třídní
učitelé

Vedení školy,
rada školy

Zápis z jednání
školské rady a
pedagogické
rady

Vedení školy

Zápisy
z jednání
pedagogické
rady,
zhodnocení
v preventivním
programu
školy
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Finální aktivita opatření realizace proinkluzívních
forem výuky ve škole. Na základě celoroční práce
učitelů, hospitačních záznamů se projedná
Vedení školy,
Aktivita 08.02.03
přínosnost nových forem, jejich ukotvení v běţné
učitelé, vedoucí
Zhodnocení rozsahu
praxi učitele, náměty na další vzdělávání a
metodických
a efektivity využívání
připomínky. Škola vyuţije odborníků dané oblasti
sdruţení, odborní
nových metod a
pro vyjádření k zavedeným prvkům. Tato část
pracovníci
forem výuky
aktivity se předpokládá i v období od září
následujícího roku – náslechy odborníků
v hodinách.

Aktivita 09.01.04
Realizace
třídnických hodin

Periodická aktivita vţdy na konci čtvrtletí – v níţ
se hodnotí četnost třídnických hodin, probíraná
témata, problémy třídy a přínos.listopad , leden,
duben , červen

Třídní učitelé

Vedení školy

Hospitační
záznamy,
evaluační
zprávy,
fotodokumenta
ce, zápisy
z jednání
pedagogické
rady

Zhodnocení
Vedení školy, v rámci jednání
VMK
pedagogické
rady
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Aktivita 09.03.04
Zhodnocení
efektivity práce se
třídou

Finální aktivita opatření práce s problémovou
třídou, která byla realizována třídním učitelem, Školní metodik
metodikem prevence a případně dalšího subjektu. prevence, vedení
Náplní této aktivity je zhodnocení účinnosti
školy
soustavné práce a realizovaných opatření ve třídě.

Vedení školy

Kontrolní
diagnostiky,
dotazníkové
šetření,
rozhovory
s pedagogy a
ţáky, zápis
v hodnocení
preventivního
programu
školy, zápis
z jednání na
pedagogické
radě

Aktivita navazuje na aktivitu 10.03.04 – realizace
Zhodnocení
projektových dnů školy. Projekty budou
Aktivita 10.03.05
Vedení školy,
v rámci jednání
vyhodnocovány čtvrtletně v souvislosti
Vyhodnocení
vedoucí
metodického
s pedagogickými radami a schůzkami
Vedení školy,
realizace
metodických
sdruţení a
metodických sdruţení. Hodnotit se bude
projektových dnů a
komisí
pedagogické
organizační forma a hlavně naplněnost cílů a
zhodnocení přínosu
rady
přínos pro ţáky a školu. Listopad, leden, duben,
červen
Aktivita 10.04.03
4x ročně (říjen, leden, duben, červen) se budou
Vedení školy,
Předávání podkladů
zástupci ţákovského parlamentu setkávat
pověřený
ze schůzek a společná
s vedením školy, aby mu předali podklady ze
Vedení školy,
Zápisy z
pedagog, členové
setkání členů
svých schůzek – připomínky a náměty k chodu
Rada školy
jednání
ţákovského
žákovského
školy. Navazuje na aktivitu 10.04.02 – Schůzky
parlamentu
parlamentu
ţákovského parlamentu.
s vedením školy
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Finální aktivita opatření zajištění pravidelné
činnosti ţákovského parlamentu. Jedná se o
závěrečnou hodnotící schůzku členů ţákovského
Aktivita 10.04.04
parlamentu, pověřeného učitele a vedení školy na
Závěrečné
zhodnocení činnosti níţ se projedná splnění všech plánovaných akcí,
spolupráce vedení školy a ţákovského
žákovského
parlamentu, připomínky a náměty k chodu školy a
parlamentu
případné rozšíření oblasti působnosti ţákovského
parlamentu.

Vedení školy,
ţáci, ţákovský
parlament,
pověřený
pedagog

Vedení školy

Závěrečná
zpráva o
činnosti
parlamentu,
hodnocení ze
strany ţáků a
učitelů, zpráva
v preventivním
programu školy
a ve výroční
zprávě školy

Aktivita 11.03.05
Zhodnocení přínosu
kroužků a míry
Navazuje na aktivitu 11.03.04 – realizace
zapojení žáků s
zájmových (nesportovních krouţků). Náplní je
potřebou
v daném pololetí zhodnotit efektivnost krouţků –
podpůrných
počet hodin realizace, počet docházejících ţáků,
opatření, žáků z
materiální poţadavky – moţnost získání
etnických menšin a
prostředků z projektu obce, návrhy na nové
žáků z rodin
krouţky apod.
ohrožených
sociálním
vyloučením

Vedení školy,
metodik
prevence,
výchovný
poradce, třídní
učitelé

Vedení školy

Zápis z jednání
pedagogické
rady

Vedení školy,
Rada školy

Bezpečnostní
prověrky
budovy,
zhodnocení ve
výroční zprávě

Aktivita 12.01.04
Zhodnocení účinnosti
bezpečnostních
prvků školy

Finální aktivita opatření zajištění kamerového
systému a dalších bezpečnostních prvků. Jedná se
o zhodnocení, zda se podařilo zabezpečit všechny
prvky dle analýzy provedené v říjnu. V případě,
ţe některé prvky se nepodařilo zrealizovat bude
opatření probíhat i v dalším roce.

Vedení školy
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Aktivita 01.01.04
Realizace
komunikačních
chvilek

Periodická aktivita - Pravidelné zařazování
komunikačních chvilek do různých vyučovacích
předmětů dle plánu vyučujících se zápisem do
záznamových archů. Vyuţívá aktivity 01.01.02 a
01.01.03

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Aktivita 01.02.03
Vypracování plánů
čtení dětem

Periodická aktivita - navazuje na aktivity
01.02.01 a 01.02.02. Jedná se o jejich praktické
naplňování. Ţáci 7.-9.ročníku budou dle
vypracovaných plánů chodit o stanovených
hodinách Vv, Pč a ČJ předčítat dětem 1.-4.tříd.
Jedná se o posilování čtenářských dovedností
starších ţáků a poslech s porozuměním
nejmladších ţáků. Navíc touto formou je moţné
ukázat mladším dětem, jak je důleţité čtení a ţe
starší spoluţáci jej zvládají.

Učitelé, třídní
učitelé

Aktivita 01.03.04
Realizace kroužku
Rozvoj řečových
dovedností

Periodická aktivita - Aktivita je vyvrcholením a
praktickou realizací aktivity 01.03.02 – ţáci jsou
v době po vyučování nenásilnou a zábavnou
Mgr. Jánošíková
formou vedeni k rozvoji svých komunikačních
dovedností – které jsou zaměřeny na správnou
výslovnost a rozvoj slovní zásoby.

Aktivita 02.01.04
Realizace CLIL
v hodinách

Navazuje na aktivitu 02.01.03 a vyuţívá výstupu
aktivity 02.01.02. Jedná se o praktickou realizaci
výuky s vyuţitím metody CLIL na základě
vypracovaného plánu se zápisem do TK a
záznamového archu. Periodická aktivita

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Vedení školy,
vedoucí
Zápisy v TK a Záznamové archy budou mít učitelé
metodických
v záznamových
u sebe, na konci pololetí si je
sdruţení a
arších
převezme vedení školy k archivaci
předmětových
komisí

Vedení školy

Fotodokumenta
ce, zápisy do
TK

Vedení školy

Třídní kniha
zájmového
útvaru
s přehledem
docházky dětí

Vedení školy

Vyplněné
záznamové
archy,
fotodokumenta
ce, zápisy v TK

TK bude archivovaná
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Praktický výstup z aktivit 02.02.01, 02.02.02 a
Rodilý mluvčí,
02.02.03. realizace konverzačních hodin na
Aktivita 02.02.04
vyučující cizího
základě dohodnutých podmínek podle
Realizace výuky
jazyka
vypracovaného plánu v dohodnutém
s rodilým mluvčím
harmonogramu a třídách. Periodická aktivita
Navazující aktivita na aktivity 02.03.02 – plán
projektů a 02.03.03 – rozpracování daného
Vedoucí
projektu a na jejich základě samotná realizace
předmětové
Aktivita 02.03.04
jazykového projektu – dle podrobného plánu za
komise,
Realizace jazykových
stanovených podmínek a v dané formě. Aktivita
vyučující
cizích
projektů
bude realizována průběţně ve školním roce, dle
jazyků
vytvořeného celoročního plánu. Periodická
aktivita
Praktická aktivita, která se opakuje průběţně po
celý školní rok dle aktivity 02.04.03 –
Aktivita 02.04.04
Využívání jazykové vypracovaného harmonogramu vyuţití jazykové
Učitelé cizích
laboratoře. Proškolení učitelé dle aktivity
laboratoře
jazyků
02.04.02 vyučují dle podmínek 02.04.01 ţáky
v hodinách cizího
poslechovým a komunikačním dovednostem.
jazyka
Periodická aktivita

Aktivita 03.02.04
Realizace
technických praxí

Vedení školy

Zápisy v TK,
fotodokumenta
ce

Vedení školy

Zápisy v TK,
fotodokumenta
Archivace pro výroční zprávu školy
ce, anotace
projektu v tisku

Vedení školy

Zápisy
v jazykové
laboratoři a Vyuţití pro informační broţurku pro
v TK,
rodiče, článek o vyuţívání v tisku
fotodokumenta
ce

Jedná se o praktickou realizaci aktivit 03.02.01,
03.02.02 a 03.02.03 – v níţ se dohodly technické
praxe ţáků na středních školách, které přispějí
Učitelé
k rozvoji jejich technických dovedností a zároveň
praktických
umoţní jejich orientaci v učebních a studijních
činností, třídní
oborech středních škol. Jedná se tedy o samotnou učitelé, kariérový Vedení školy
realizace praxe – skupiny ţáků s třídní učitelkou poradce, mistři
nebo kariérovým poradcem vyjede dle
odborného
harmonogramu do střední školy a pod dohledem
výcviku SŠ
mistra odborného výcviku si vyzkouší práci
v tamější dílně. Jedná se o periodickou aktivitu.

Zápis o
realizaci praxí
v TK,
fotodokumenta
ce, seznamy
zúčastněných
ţáků
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Aktivita 03.03.03
Vypracování návrhu
konkrétního
projektového dne
s příslušnou střední
školou – časový
harmonogram a
požadavky
Aktivita 03.03.04
Realizace
projektových dnů
s mistry odborného
výcviku ve škole

Aktivita navazuje na aktivity 03.03.01 a 03.03.02
oslovení středních škol a vypracování společného
návrhu projektových dnů (září). Nyní se jedná jiţ
Vedení školy,
o periodickou aktivitu, kdy se vţdy před
učitelé PČ, mistři
projektovým dnem sejde vedení školy, učitelé
praktických činností a mistři odborného výcviku
aby podrobně připravili projektový den.

Vedení školy

Zpracovaný
detailně
projektový den

Navazuje na aktivitu 03.03.03 v níţ byl podrobně
Vedení školy,
projektový den naplánován. Nyní se jedná o jeho
učitelé PČ, mistři
realizaci.

Vedení školy

Zápis v TK,
fotodokumenta
ce

Vedení školy

Hospitační
záznamy
vedení školy,
dotazníkové
šetření ţáků a
učitelů

Vedení školy

Vypracované
plány
čtenářských
dílen, zápisy
v TK,
fotodokumenta
ce

Aktivita 03.03.05
Navazuje na aktivitu 03.03.04 – realizace
Zhodnocení
projektového dne. Po ukončení projektového dne Vedení školy,
projektových dnů
následuje jeho zhodnocení ze strany ţáků, učitelů učitelé PČ, mistři
s mistry odborného
a vedení školy.
výcviku

Aktivita 04.03.04
Realizace
čtenářských dílen

Periodická aktivita. Praktická realizace
připravených čtenářských dílen ve 2.-3., 7. A
8.ročníku. Navazuje na aktivity 04.03.01,
04.03.02 a 04.03.03 v níţ se nakoupila literatura
pro ţáky, učitelé vypracovali plán čtenářských
dílen a byli proškoleni k jejich realizaci. V této
aktivitě budou ţáci pracovat s knihou – různé
formy a podoby čtení, čtení s porozuměním,
kritické čtení a zpracovávat připravené pracovní
listy ke knihám. Část aktivity bude realizována i
doma, kdy budou ţáci číst samostatně a plnit
úkoly.

Zapojení
pedagogičtí
pracovníci

Výzva 56
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Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Vedení školy

Zpracované
záznamové
archy
z hospitací,
písemné
zhodnocení
v zápisech
jednání
předmětových
komisí

Navazuje na aktivitu 05.02.02 v níţ byly osloveny
školy pro moţné stáţe a dohodnutý harmonogram
návštěv. Nyní probíhají konkrétní návštěvy škol
z nich učitelé čerpají inspiraci pro vlastní práci.
Periodická aktivita

ZŘ, jednotliví
pedagogové

Vedení školy

Záznamové
archy ze stáţí

Navazuje na aktivitu 05.02.02 – na základě
přihlášení ze strany vedení školy se učitelé
Aktivita 05.03.03
zúčastní vzdělávacího semináře z oblasti inkluze a
Předání informací a
poznatky přednese na provozní poradě,
zpětné vazby ze
pedagogické radě a na schůzkách metodického
seminářů
sdruţení či předmětové komise. Získané materiály
bude sdílet s kolegy. Periodická aktivita

Pedagogové,
vychovatelé,
asistenti

Vedení školy

Certifikáty,
osvědčení
pedagogů o
účasti na
semináři

Navazuje na aktivitu 05.04.02 v níţ byly na
základě nabídka DVPP a motivačních rozhovorů
Aktivita 05.04.03
s vedením školy učitelé profesně dále
Účast na seminářích
nasměrováni. V této periodické aktivitě se pak
a dalším studiu
plánovitě účastní akcí DVPP nebo rozšiřujícího
studia na univerzitách.Periodická aktivita

Pedagogové,
vychovatelé,
asistenti

Vedení školy

Osvědčení o
absolvování

Navazuje na aktivity 05.01.02,05.01.03, které
proběhly v září a v říjnu – vytvořený arch pro
vzájemné hospitace a plán hospitací. Podle tohoto
Aktivita 05.01.04
plánu pak budou v průběhu měsíce říjen – květen,
Realizace
probíhat vzájemné hospitace pedagogů dle
vzájemných hospitací
vyučovaných předmětů a za dohodnutých
podmínek (aktivita 05.01.01 – proběhla v září).
Jedná se o periodickou aktivitu.

Aktivita 05.02.03.
Realizace stáží na
jiných školách
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Jedná se jiţ o konkrétně zpracované portfolia jak
pracovat s dítětem s určitými SVP – soubor
námětů, postupů, forem práce, literatury,
Aktivita 06.01.03
Vytvoření portfolií a odkazů…Periodická aktivita )dokud nebudou
Pedagogové, ZŘ
všechna portfolia zpracovaná) navazující na
seznámení pedagogů
aktivity 06.01.01 a 06.01.02 v níţ byly vytvořeny
s jejich obsahem
týmy učitelů, kteří na konkrétních portfoliích
pracují.
Jedná se o důleţitou aktivitu opatření projektová
Aktivita 06.06.01
činnost školy v oblasti inkluze. Jedná se o
Vyhledávání
soustavné vyhledávání projektů vyhlašovaných
vhodných výzev pro
krajským úřadem, MŠMT, MPSV, MŢP, EU
předkládání
OPVK a dalšími, které mohou škole napomoci ve
projektových žádostí
zkvalitňování vzdělávání.Periodická aktivita.
Jedná se také o důleţitou aktivitu v oblasti
projektové činnosti školy. Kromě vlastních
Aktivita 06.06.02
realizovaných projektů, bude škola v průběhu
Spoluúčast školy ve
vhodných projektech školního roku sledovat a zapojovat se do projektů
jiných organizací, pokud povedou ke zkvalitnění
– partnerství či
úrovně vzdělávání a výchovy ve škole. Periodická
spolupráce
aktivita.
Navazující aktivita na aktivitu 06.07.01, kdy si
učitelé určili den a hodinu, kdy povedou
doučování a aktivitu 06.07.02, kdy byl vytvořen
Aktivita 06.07.03
týdenní harmonogram doučování. V této aktivitě
Realizace doučování
se jiţ jedná o praktické naplňování
harmonogramu a doučování ţáků. Periodická
aktivita

Vedení školy

Zpracovaná
portofilia

Vedení školy

Vedení školy

Sestavené
projektové
ţádosti

Vedení školy

Vedení školy

Smlouva o
spolupráci v
projektu

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Plán doučování
pro dané
Vedení školy, období, zápisy
VMK
do TK
doučovacích
krouţků
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Tato aktivita je praktickým vyústěním aktivit
07.01.01 a 07.01.02 – po organizačním zajištění Třídní učitelky 0.Aktivita 07.01.03
bude probíhat pohyb dětí na dětském hřišti
2.ročníku,
Vedení školy
Realizace přestávek
pravidelně dle rozpisu a s určeným pedagogickým
asistentka,
na dětském hřišti
dozorem v průběhu měsíců září – listopad, duben
uklízečky
– červen (podle počasí).Periodická aktivita

Fotodokumenta
ce

Praktická realizace aktivit 07.04.01 a 07.04.02 –
podle zájmu a časových moţností učitelů a na
Aktivita 07.04.03
základě oslovení ţáků se rozjede pravidelná
Realizace
činnosti sportovních krouţků – fotbal, florbal,
sportovních kroužků
stolní tenis, míčové hry, pohybové hry.Periodická
aktivita

Vedení školy

Třídní knihy
sportovních
krouţků,
Fotodokumenta
ce

Vedení školy

Fotky z akce,
měsíční plány
školy, zprávy
v tisku a na
webových
stránkách

Aktivita 07.05.03
Realizace
sportovních soutěží

Navazující aktivita na aktivity 07.05.01 a
07.05.02, které proběhly v září a v níţ bylo
navrţeno a vybráno několik sportovních soutěţí,
které si bude škola v průběhu školního roku
realizovat. V této aktivitě se jedná jiţ o samotné
realizace soutěţí dle plánu školy. Periodická
aktivita.

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Vedení školy,
učitelé,
vychovatelky,
ţáci
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Aktivita 07.05.04
Zhodnocení
realizovaných
sportovních aktivit

Navazující aktivita na aktivitu 07.05.03 –
realizace sportovní soutěţe. Po skončení soutěţe
bude vţdy probíhat zhodnocení organizace a
přínosu – ze strany ţáků, učitelů a vedení školy.
Periodická aktivita

Aktivita souvisí s aktivitou 08.01.01 – zajištění
vzdělávacích seminářů pro učitele (září) jejímţ
cílem , stejně jako této aktivity ,je příprava
pedagogů na změnu výukových forem a
Aktivita 08.01.02
didaktických cílů. Jedná se o periodickou aktivitu,
Zajištění
která souvisí s pravidelným vyhledáváním
odpovídající
elektronických podpor ke zkvalitnění učitelských
didaktické literatury
metod, které budou odkazy odesílány všem
pro učitele
učitelům a zároveň sledování odborné literatury a
její pořizování do učitelské knihovny. Studium
těchto materiálů bude součástí samostudia
pedagogů.

Vedení školy,
pedagogové,
vychovatelky,

Vedení školy,
pedagogové

Vedení školy

Provozní
porady,
pedagogické
rady, schůzky
ţákovského
parlamentu,
výroční zpráva
školy

Vedení školy

Přírůstky
v učitelské
knihovně,
přehled
potupné
literatury ve
škole a
internetových
zdrojů jako
součást plánu
inkluzívního
vzdělávání
školy
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Je to druhá etapa naplňování cíle – zařazování
proinkluzivních forem výuky – konkrétně
Aktivita 08.02.01
opatření realizace proinkluzivních forem ve škole.
Vedení školy,
Zajištění vzájemných
Navazuje na aktivity z opatření 08.01 – příprava
vedoucí
hospitací v oblasti
pedagogů na změnu výukových forem. Po
metodických
používání nových
načerpání teoretických znalostí a praktického
sdruţení, učitelé
metod a forem výuky
pozorování u jiných učitelů je to vlastní práce
učitele a vzájemná hospitace s kolegy, zda jsou
formy a cíle naplňovány správně.

Vedení školy

Zápisy o
vzájemných
hospitacích

Aktivita navazuje na aktivity 08.02.01 a
08.01.01. 08.01.02 a 08.01.03 jejichţ cílem bylo
vybavit učitele potřebnými teoretickými
Aktivita 08.02.02
poznatky,
pozorováním jiných a vzájemným
Poradenské a
motivační hospitace pozorováním s kolegy, Nyní se jedná o hospitace
ze strany vedení, jak nové prvky učitelé do svých
ze strany vedení
hodin zapracovali. Hospitace mají zprvu jen
školy
povzbuzující charakter, teprve později se stanou
základy hodnocení pedagoga.

Vedení školy

Vedení školy

Hospitační
záznamy,
zápisy v TK,

Aktivita navazuje praktickou aplikací na aktivitu
09.01.03. Podle plánu probíhají třídnické hodiny,
kde se kromě aktuálních potřeb třídy postupuje
podle plánu s cílenými tématy – prevence
neţádoucích jevů, posilování vzájemných vazeb,
vytváření pozitivního klimatu třídy.Jedná se o
periodickou aktivitu.

Třídní učitelé

Metodik
prevence,
vedení školy

Zápisy v TK

Aktivita 09.01.04
Realizace
třídnických hodin
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Aktivita 09.05.02
Realizace třídních
projektů a soutěží

Aktivita navazuje na aktivitu 09.05.01 – návrh
třídních projektů (září). Jedná se o praktické
realizování aktivit, které si třídní učitel se svou
třídou na školní rok naplánoval .Periodická
aktivita.

Jednotliví třídní
učitelé

Aktivita navazuje vţdy na aktivitu 09.05.02 –
Aktivita 09.05.03
v níţ proběhla realizace třídního projektu. V této
Zhodnocení realizace
aktivitě se jedná o následné zhodnocení
třídních projektů a
organizace a efektivity ze strany ţáků a třídního
soutěží
učitele. Periodická aktivita

Třídní učitelé,
ţáci

Navazující aktivita na aktivitu 10.03.02. Návrhy
témat projektů jsou v daném časovém období
podle plánu práce zpracovány podrobně –
anotace, vyuţití průřezových témat, rozvoj
konkrétních klíčových kompetencí, technické
zabezpečení. Periodická aktivita

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Aktivita 10.03.03
Vypracování plánů
jednotlivých
projektů

Aktivita 10.03.04
Realizace
projektových dnů

Navazuje na aktivitu 10.03.03 v níProbíhá dle
Vedoucí
plánu z aktivity 10.03.02. průběţné plnění.ţ je
metodických
dána teoretická podoba projektu s postupy a cíly.
sdruţení, učitelé
Tato aktivita je její praktickou realizací.

Vedení školy

Zápisy v TK,
anotace a
zprávy
z třídních
projektů, fotky,
zhodnocení ve
výroční zprávě

Vedení školy

Zhodnocení na
provozních
poradách a
pedagogických
radách, ve
výroční zprávě
školy

Vedení školy

Plán práce
školy, anotace
a podrobné
zpracování
projektů

Vedení školy

Zápisy v TK o
realizaci,
fotodokumenta
ce, prezentace
v tisku a na
webových
stránkách
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Navazující aktivita na aktivitu 10.04.01 – zvolení
zástupci tříd se budou dle dohodnutého
Pověřený
Aktivita 10.04.02
harmonogramu setkávat za přítomnosti
pedagog, členové
Schůzky žákovského
pověřeného pedagoga a projednávat své
ţákovského
parlamentu
připomínky a náměty. Jedná se o průběţnou
parlamentu
aktivitu.
Aktivita souvisí s opatřením Zlepšení komunikace
s rodiči. Jedním z prvků jsou aktualizované
Aktivita 10.06.01
webové stránky. Neustálé zásobování stránek
Vytvoření podmínek
novými informacemi vyţaduje, aby tuto činnost
pro snadnou a
vykonávalo více lidí. V této aktivitě se v průběhu
pravidelnou
školního roku stránky zaktualizují tím, ţe
aktualizaci webových
v průběhu školního roku bude postupně umoţněn
stánek
přístup i dalším pedagogům

Aktivita 10.06.02
Zavedení
elektronických
žákovských knížek

Další aktivita opatření Zlepšení komunikace
s rodiči . Jednou z forem je také zavedení
elektronických ţákovských kníţek, které zajistí
nejen sledování známek, ale také chování ţáka,
konání třídních schůzek a dalších akcí školy.
Jedná se o periodickou aktivitu. Ţákovská kníţka
se bude v průběhu školní roku 2015/16 ověřovat,
aby mohla být jako plně funkční od školního roku
2016/17.

Vedení školy

Zprávy ze
schůzek na
webových
stránkách školy

Zástupkyně
ředitelky,
jednotliví
pedagogové

Vedení školy,
rada školy

Příspěvky na
webových
stránkách,
zhodnocení ze
strany rodičů
jako součást
evaluace

Vedení školy,
učitelé

Vedení školy,
Rada školy

Fungování
elektronických
ŢK

Vedení školy

Fungující emailové
kontakty
učitelů,
zhodnocení
četnosti emailové
komunikace

Aktivita souvisí s opatřením zlepšení komunikace
s rodiči. V tomto případě se jedná o vyuţívání
Vedení školy,
Aktivita 10.06.03 Ednes jiţ běţné formy komunikace a to je
třídní učitelé, IT
mailová komunikace
prostřednictvím e-mailu. Většina rodičů jiţ esprávce
s rodiči
maily běţně pouţívá. Aktivita vyţaduje funkční
školní adresy pedagogů a funkční e-maily rodičů.
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Jedná se o průběţnou aktivitu realizovanou
Aktivita 10.06.04
v souvislosti s akcemi školy na které jsou rodiče
Realizace školních
pozváni – většinou besídky, divadelní vystoupení,
aktivit s přítomností
akademie. Průběţně se takto rodiče s učiteli a
rodičů v odpoledních
ţáky neformálně setkávají v období prosinec –
hodinách
červen.
Po vzoru jiných škol se v této aktivitě, která
souvisí s opatřením zlepšení komunikace s rodiči,
Aktivita 10.06.05
zaměříme na neformálním setkávání s rodiči
Pravidelná setkávání
formou přátelského popovídání o dítěti jeho
učitelů s rodiči – Čaj
perspektivách, co trápí rodiče doma, co učitele ve
o páté na Lidické
škole a další náměty ze strany rodičů k chodu
třídy, školy a jejich aktivit.
Periodická aktivita – přednášková osvěta
odborníky z řad Městské Policie a dalších
Aktivita 11.02.01
subjektů – Jules and Jim, White Light, Oberig dle
Zajištění
finančních moţností školy a dle aktuálního
přednáškové činnosti
tématu. V letošním roce vzhledem k problematice
k problémovým
uprchlictví to bude oblast multikulturality a
oblastem
tolerance.Jedná se o průběţnou aktivitu dle
momentální situace a nabídky

Vedení školy

Plán práce
školy
s aktivitami pro
rodiče, fotky
z akcí,
zveřejňování
v tisku a na
webových
stránkách

Vedení školy,
pedagogové,
vychovatelky

Vedení školy

Fotky,
zveřejnění
v tisku a na
webových
stránkách školy

Vedení školy,
metodik
prevence

Harmonogram
besed a
přednášek,
Vedení školy,
Zhodnocení
Zapracovaný do plánu práce školy
rada školy
v preventivním
programu školy
a ve výroční
zprávě

Vedení školy,
pedagogové,
vychovatelé
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Aktivita 11.02.02
Jedná se o průběţnou aktivitu. Učitelé na počátku
Začleňování témat
ve svých plánech zapracují tématiku prevence
souvisejících s
neţádoucích jevů – kouření, alkohol, drogy,
prevencí rizikových
nezdravé stravování, šikana, xenofobie,
jevů do jednotlivých
rasismus.Tyto plány pak v průběhu školního roku
předmětů
naplňuje ve svých hodinách vhodným,
a ročníků
nenásilným začleňováním

Aktivita 11.02.03
Jedná se o průběţnou aktivitu, která bude
Spolupráce s OSPOD
vyuţívána
dle aktuální potřeby – řešení vzniklého
, Policií ČR a dalšími
problému konkrétního ţáka –skryté záškoláctví,
institucemi –
spolupráce s rodinou, problematické chování,
okamžité řešení
výskyt drogy.
identifikovaného
rizika
Jedná se o průběţnou aktivitu, která bude
postupně dle potřeby jednotlivých třídních učitelů
u konkrétních ţáků realizována. Díky
Aktivita 11.02.04
přednáškové činnosti v závěru loňského školního
Realizace
roku se podařilo učitele přesvědčit o účinnosti a
Individuálních
sami si je jiţ v závěru školního roku u některých
výchovných plánů
ţáků vyzkoušeli. Jedná se o písemnou smlouvu
mezi třídním učitelem a ţákem a jeho rodiči, která
je průběţně ověřována a aktualizována.

Vedení školy

Zapracované
tematické plány
se začleněním
prevence
neţádoucích
Vedení školy
jevů , zápisy
v TK,
zhodnocení
v preventivním
programu školy

Zápisy
z jednání
výchovných
komisí

Vedení školy

Vedení školy

Vedení školy

Individuální
výchovné plány
Vedení školy
konkrétních
ţáků
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Praktická realizace aktivit 11.03.01 a 11.03.02 –
podle zájmu a časových moţností učitelů a na
základě oslovení ţáků se rozjede pravidelná
Aktivita 11.03.04
Realizace zájmových činnosti zájmových útvarů – mediální výchova,
divadelní krouţek, ruční práce, keramika,
kroužků
výtvarný krouţek.Aktivita bude probíhat po celý
školní rok. Periodická aktivita

Vedení školy

Třídní knihy
zájmových
útvarů,
fotodokumenta
ce

vedení školy

Prezenční
listina
z bezpečnostníc
h školení,
anotace školení

Vedení školy

Prezenční
listina
poučených
ţáků, osnova
poučení, zápisy
v TK

Mgr. Sechovcová Vedení školy

Tematický
plán, vyplněné
pracovní listy

Pedagogové,
metodik
prevence

Současná doba klade velké nároky na
Vedení školy,
připravenost učitelů a všech zaměstnanců
Aktivita 12.02.02
všichni
adekvátně zasáhnout v případě nebezpečných
Pravidelné
zaměstnanci
proškolování všech situací – neoprávněný pohyb cizích osob ve škole,
školy, případně
poţár, únik nebezpečné látky, poskytnutí první
zaměstnanců jak
jiný subjekt –
pomoci. Zaměstnanci jsou pravidelně
postupovat v případě
bezpečnostní
proškolováni na počátku školního roku a
nebezpečných situací
firmy,zřizovatel
v průběhu školního roku dle potřeby.

Aktivita 12.02.03
Pravidelné
Související aktivita s aktivitou 12.02.01. Jedná se
poučování žáků o
o pravidelné poučování ţáků o bezpečném
bezpečném chování
chování ve škole, na školních akcích i
ve škole, jak
v mimoškolní době.Jedná se o průběţnou aktivitu
postupovat v případě
nebezpečných situací

Aktivita 13.01.02
Práce s pracovními
listy Volba povolání

Periodická aktivita v průběhu školního roku
v 8.ročníku jako součást předmětu praktické
činnosti. Formou zábavných systematicky
vytvořených pracovních listů napomoci ţákům
v sebepoznávání – zájmy, dovednosti potřebné
pro zamýšlené profesní působení.

Vedení školy,
třídní učitelé,
popřípadě jiný
subjekt
např.Policie
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ČERVENEC 2016
Identifikace a název
aktivity (číslo, název,
příp. stručná
charakteristika)

Charakteristika aktivity v rámci plánu

Aktivita 06.03.03
Realizace opatření
pro zajištění
bezbariérovosti školy

Finální aktivita opatření Odstranění bariérovosti
školy. Navazuje na aktivity 06.03.01 – 06.03.02
v níž byla navržena a vybrána opatření jak zajistit
bezbariérovost a zajištěny finance. Vzhledem ke
stavebním úpravám je realizace bezbariérových
prvků zařazena do července.

Osoba/y
Osoba/y
zodpovědná/é
zodpovědná/é za
za kontrolu
plnění aktivity
plnění aktivity

Vedení školy

Vedení školy,
rada školy,
Zřizovatel

Indikátor
naplnění
aktivity

Poznámky/ komentáře

Zrealizované
opatření,
fotodokumenta
ce, zprávy v
tisku
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina

ZÁŘÍ 2016
Identifikace a název
aktivity (číslo, název,
příp. stručná
charakteristika)

Charakteristika aktivity v rámci plánu

Osoba/y
Osoba/y
zodpovědná/é
zodpovědná/é za
za kontrolu
plnění aktivity
plnění aktivity

Indikátor
naplnění
aktivity

Poznámky/ komentáře

Nová aktivita v roce 2016/2017

Nová aktivita 2016/2017

Navazuje na aktivity 09.04.01 a 09.04.02 v níţ
byly získány finanční prostředky pro zajištění
výjezdu a zajištěn vhodný objekt (leden a duben
2016). Nyní se jedná o praktickou realizaci
Aktivita 09.04.03
opatření Adaptační výjezd pro 6.ročník. Jedná se
Realizace
o pětidenní výjezd ţáků do NATURA Rumburk
adaptačního výjezdu
s cílem vzájemného poznání a usnadnění
přechodu na 2.st. ZŠ. Po skončení výjezdu
proběhne hodnocení ze strany ţáků, rodičů a
vedení školy

Třídní učitelé,
metodik
prevence,
asistentka

Vedení školy

Závěrečná
zpráva o
realizaci,
zhodnocení
v rámci
preventivního
programu školy
a výroční
zprávy školy

Aktivita souvisí s opatřením Realizace zájmových
aktivit ve škole a také s vyhlášeným programem
Aktivita 11.03.03
z EU OPVK na pomoc zaměstnaným rodičům.
Zřízení školního
Jedním z opatření je rozšíření nabídky zájmových
klubu – zastřešující
útvarů ve škole respektive školního klubu, který
zájmovou činnost
dětem nenavštěvujícím školní druţinu adětem ze
žáků ve škole
3.-5.tříd umoţní pravidelnou zájmovou činnost ve
škole do 16.00,

Vedení
školy,učitelé

Vedení školy,
Rada školy

Fungující
školní klub
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Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Aktivita navazuje bezprostředně na aktivity
01.01.01 a 01.01.02. Po stanovení podmínek a
Aktivita 01.01.03
vytvoření archu je nutné, aby si vyučující v rámci
Vypracování plánu
plánu svého předmětu vytvořili plán moţných
komunikačních
komunikačních chvilek – ke kterému celku je lze
chvilek
přiřadit – jak velkou část v rámci probíraného
tématu v 1.čtvrtletí zaberou .

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Vedení školy,
Vypracovaný
vedoucí
plán
Učitelé je budou mít u sebe, zároveň
metodických
komunikačních
je odešlou elektronicky ZŘ pro
sdruţení a
chvilek v rámci elektronickou evidenci v rámci plánů
předmětových
předmětů
komisí

Aktivita 01.01.04
Realizace
komunikačních
chvilek

Pravidelné zařazování komunikačních chvilek do
různých vyučovacích předmětů dle plánu
vyučujících se zápisem do záznamových archů.
Vyuţívá aktivity 01.01.02 a 01.01.03

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Vedení školy,
Zápisy v TK a Záznamové archy budou mít učitelé
vedoucí
u sebe, na konci pololetí si je
metodic.sdruţen v záznamových
arších
převezme vedení školy k archivaci
ía
předmět.komisí

Aktivita 01.02.02
Vypracování plánů
pro realizaci Čtení
dětem

Aktivita bezprostředně navazuje na aktivitu
01.02.01 kdy bylo stanoveno v jakých třídách,
kteří ţáci , jaký typ literatury, v jaké formě. Nyní
se jedná o zařazení do celoročního a měsíčních
plánů školy .

Vedení školy,
vedoucí
metodického
sdruţení

Aktivita 01.02.03
Realizace Čtení
dětem

Aktivita 01.03.03
Oslovení žáků a
jejich rodičů

Aktivita navazuje na aktivity 01.02.01 a 01.02.02.
Jedná se o jejich prakt.naplňování. Ţáci 7.9.ročníku budou dle vyprac.plánů chodit o
stanov.hodinách Vv, Pč a ČJ předčítat dětem 1.Učitelé, třídní
4.tříd. Jedná se o posilování čtenář.dovedností
učitelé
starších ţáků a poslech s porozuměním
nejmlad.ţáků. Navíc touto formou je moţné
ukázat mladším dětem, jak je důleţité čtení a ţe
startší spoluţáci jej zvládají.
Aktivita navazuje na aktivity 01.03.01 a 01.03.02,
na jejímţ základě jsou vypracovány
Třídní učitelky
přihlaš.letáčky, kt. jsou předány dětem a jejich
1.tříd, Mgr.
rodičům na úvodní schůzce 1.září. V letáčku je
Jánošíková,
popsáno – co se bude na krouţku dít, jakým
vedení školy
způsobem bude probíhat, v jakém čase a ve kt.
učebně a k čemu dětem krouţek napomůţe.

Vedení školy

Vyprac.návrh
realizace a plán
školy, návrh je
předán
vyučujícím

Vedení školy

Fotodokumenta
ce, zápisy do
TK

Vedení školy

Přehled
přihlášených
ţáků
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Aktivita 01.03.04
Realizace kroužku
Rozvoj řečových
dovedností

Aktivita je vyvrcholením a praktickou realizací
aktivity 01.03.02 – ţáci jsou v době po vyučování
nenásilnou a zábavnou formou vedeni k rozvoji
Mgr. Jánošíková
svých komunikačních dovedností – které jsou
zaměřeny na správnou výslovnost a rozvoj slovní
zásoby.

Aktivita 02.01.03
Vypracování plánu
zapojení CLIL
v hodinách

Navazuje na aktivitu 02.01.01. Předpokládá
úvahu kaţdého učitele nad svým plánem a
moţnou realizaci CLIL v nejbliţším čtvrtletí. Na
základě tohoto pak vypracuje plán pro zařazení
CLIL ve svých hodinách pro dané čtvrtletí.

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Aktivita 02.01.04
Realizace CLIL
v hodinách

Navazuje na aktivitu 02.01.03 a vyuţívá výstupu
aktivity 02.01.02. Jedná se o praktickou realizaci
výuky s vyuţitím metody CLIL na základě
vypracovaného plánu se zápisem do TK a
záznamového archu.

Jednotliví
pedagogičtí
pracovníci

Jedná se o důleţitou vstupní aktivitu na níţ se
zformulují poţadavky na osobu lektora –
kvalifikační předpoklady, počet hodin a ročníky
Aktivita 02.02.01
ve kterých můţe pracovat, forma práce –
Stanovení podmínek
projektové dny, pravidelná týdenní účast na
pro zajištění rodilého
hodinách, finanční rozvaha a moţnosti získání
mluvčího v hodinách
financí na tuto aktivitu. Jedná se o aktivitu, která
se bude v pololetí opakovat vzhledem k hlavnímu
zaměstnání lektora.

Vedení školy,
učitelé cizích
jazyků

Vedení školy

Třídní kniha
zájmového
útvaru
s přehledem
docházky dětí

TK bude archivovaná

Vedení školy,
vedoucí
metodického
sdruţení

Vypracovaný
plán vyuţití
CLIL pro dané
čtvrtletí

Bude zasláno elektronicky ZŘ pro
uloţení a kontrolu

Vedení školy

Vyplněné
záznam.archy,
fotodokumenta
ce, zápisy v TK

Seznam
písem.podmíne
k pro lektora,
s počtem hodin,
Vedení školy
moţnosti
realizace a
fina.zabezpeče
ním
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Aktivita 02.02.02
Výběr a oslovení
lektorů

Aktivita navazuje na aktivitu 02.02.01. Na
základě vypracovaných podmínek jsou
kontaktování lektoři jazykových škol případně
středních škol, s písemným odesláním nabídky na
jejich e-mail a se záznamem jejich odezvy.
Aktivita se bude v pololetí opakovat vzhledem
k moţné obměně lektora.

Na základě dohody s lektorem o podmínkách
Aktivita 02.02.03 realizace konverzačních hodin – jednohodinovky,
celodenní bloky – budou vypracovány plány
Vypracování plánů
konverzačních hodin konverzačních témat, které vycházejí ze ŠVP a
potřeb ţáků. Navazující aktivita na 02.02.02 a
pro třídy 2.st.
02.02.01.Bude se v pololetí aktualizovat.
Aktivita 02.02.04
Realizace výuky
s rodilým mluvčím

Praktický výstup z aktivit 02.02.01, 02.02.02 a
02.02.03. realizace konverzačních hodin na
základě dohodnutých podmínek podle
vypracovaného plánu v dohodnutém
harmonogramu a třídách.

Aktivita navazuje na aktivitu 02.03.01, kdy byly
stanoveny základ.podmínky realizace
jazyk.projektů
– ročníky, frekvence, jakým
Aktivita 02.03.02
Vypracování návrhů způsobem se bude zaznamenávat. V této aktivitě
jazykových projektů jde po předchozím rozmyšlení o sepsání návrhů
témat jednotl.projektů a jejich konkrétní
čas.zařazení do roč.plánu školy.

Vedení školy

Vyprac.seznam
oslov.lektorů,
seznam
zájemcůo
realizaci výuky

Vedení školy

Vedení školy

Plány
konverzačních
hodin v daném
ročníku,
měsíční plány
školy, roční
plán školy

Rodilý mluvčí,
vyučující cizího
jazyka

Vedení školy

Zápisy v TK,
fotodokumenta
ce

Vedení školy

Vypracovaný
návrh projektů.
Předaný
učitelům cizích
jazyků.

Vedení školy

Vedení školy,
vedoucí
předmětové
komise,
vyučující cizích
jazyků

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"
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Vedení školy,
Navazující aktivita na aktivitu 02.03.02. Návrhy
vedoucí
Aktivita 02.03.03
témat projektů jsou v daném časovém období (pro předmět.komise,
Vypracování plánu
dané čtvrtletí) zpracovány podrobně – anotace,
vyučující
realizace jazykových
vyuţití průřezových témat, rozvoj konkrétních
ciz.jazyků.
projektů
klíčových kompetencí, technické zabezpečení.
Čtvrtlet.
realizace aktivity

Navazující aktivita na aktivity 02.03.02 – plán
projektů a 02.03.03 – rozpracování daného
projektu a na jejich základě samotná realizace
Aktivita 02.03.04
Realizace jazykových jazykového projektu – dle podrobného plánu za
stanovených podmínek a v dané formě. Aktivita
projektů
bude realizována průběţně ve školním roce, dle
vytvořeného celoročního plánu.

Aktivita navazuje na aktivitu 02.04.02 a 02.04.01,
které proběhly v srpnu – stanovení podmínek pro
Aktivita 02.04.03
vyuţívání jazyk. laboratoře a proškolení
Vypracování
pedagogů k vyuţívání jazyk.laboratoře. V
harmonogramu
aktivitě je v čas. harmonogramu určeno – které
využívání jazykové
třídy, který vyučující, kt. hodinu bude laboratoř
laboratoře
vyuţívat.
Praktic.aktivita, která se opakuje průběţně po
Aktivita 02.04.04
celý škol.rok dle aktivity 02.04.03 –
Využívání jazykové
vypracov.harmonogramu vyuţití jazykové
laboratoře
laboratoře. Proškolení učitelé dle aktivity
v hodinách cizího
02.04.02 vyučují dle podmínek 02.04.01 ţáky
jazyka
poslechovým a komunikačním dovednostem.

Vedoucí
předmětové
komise,
vyučující cizích
jazyků

Vedení školy

Učitelé cizích
jazyků

Vedení školy

Vypracované
plány projektů,
měsíční plány
školy

Vedení školy

Zápisy v TK,
fotodokumenta
Archivace pro výroční zprávu školy
ce, anotace
projektu v tisku

Vedení školy

Vypracovaný
plán – časový
rozvrh vyuţití

Vedení školy

Zápisy
v jazykové
laboratoři a Vyuţití pro informační broţurku pro
rodiče, článek o vyuţívání v tisku
v TK,
fotodokumenta
ce
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Úvodní aktivita pro zrealizování jazyk.kurzů ve
škole pro ţáky. Jedná se o zjištění moţných
jazyk.agentur a kurzů, které nabízejí.

Učitelé ciz.
jazyků, vedoucí
předmět.komise

Vedení školy

Vyprac.nabídka
moţ.kurzů

Úvodní aktivita opatření realizace jazykového
Aktivita 02.06.01
kurzu v zahraničí. Pro realizaci je nejprve nutné
Zjištění zájmu o
zjistit zájem ze strany ţáků a ochotu rodičů děti
jazykový kurz
na jazykový kurz vyslat. Cílem aktivity je zjistit
v zahraničí ze strany
předběţný počet zájemců a maximální cenu a
žáků a jejich rodičů
dobu na kterou jsou ochotni přistoupit.

Učitelé cizích
jazyků, vedoucí
předmětové
komise

Vedení školy

Přehled zájmu
o kurzy

Aktivita 02.05.01
Zpracování nabídky
jazykových kurzů

Aktivita 02.06.02
Na základě předešlé aktivity 02.06.01 – zájmu o
Vyhledání vhodného
kurz jsou studovány nabídky jazykových kurzů
realizátora –
v zahraničí a jejich cenová relace.
jazykové agentury

Stejně jako předešlé aktivity 02.06.01 a 06.02.02
– zjištění zájmu o kurz a výběr agentury, které
jsou realizovány v září, je nutné i financování
Aktivita 02.06.03
v září vyřešit. Je to nutné pro další logický krok a
Financování
to jsou pak konkrétní přihlášky. V tomto případě
jazykového kurzu v
je nutné zjistit, zda je moţné pro tţáky zajistit
zahraničí
nějaký příspěvek z projektu, ze strany zřizovatele.
V našem konkrétním příkladu se jedná o
příspěvek z projektu výzva 56.

Vedení školy

Vedení školy

Přehled agentur
a cen, výběr dle
Vedení školy lokace, ceny a
kvality
poskyt.sluţeb

Vedení školy

Cena kurzu a
spolufinancování
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina

Aktivita 02.06.04
Oslovení žáků a
rodičů s konkrétní
cenovou nabídkou,
lokací a termínem
kurzu

Z hlediska realizace kurzu do prosince dle výzvy
56 je nutné i tuto navazující aktivitu na aktivity
02.06.01. 02.06.02 a 02.06.03 kdy jsme oslovili
rodiče s předběţným zájmem, zajistili jazykovou
agenturu a zabezpečili finanční příspěvky je nyní
důleţité dát dohromady závazné přihlášky na
základě termínu, konkrétního místa a cenového
příspěvku ze strany ţáků.

Navazující aktivita na předešlou aktivitu 02.06.04
– kdy byl na základě závazných přihlášek
Aktivita 02.06.05
sestaven seznam vyjíţdějících ţáků. Je nutné
Zajištění
v této aktivitě zajistit odpovídající pedagogický
pedagogického
dozor – dle termínu a moţností učitelů v daném
dozoru pro jazykový
termínu vyjet a dále na základě jejich jazykových
kurz v zahraničí
schopností a organizačních dovedností, které
budou na místě potřebovat.

Vedení školy,
učitelé cizích
jazyků

Vedení školy

Aktivita je navazující aktivitou na srpnovou
Vedení školy,
Aktivita 03.02.02 aktivitu 03.02.01 – v níţ se zjišťovalo, na kterých
kariérový
Vypracování plánu SŠ by bylo moţné uskutečnit technickou praxi pro
poradce, učitelé
realizací praxí pro ţáky 8.-9.ročníku. V tét aktivitě jde o vypracování
praktických
jednotlivé ročníky na základě předběţné dohody se školami časový
činností
harmonogram praxí a pedagogický dozor.
Aktivita přímo navazuje na aktivitu 03.02.02 –
připravený časový harmonogram technických
praxí – kde jsou uvedeny lokace praxí a počet
Aktivita 03.02.03
Finanční zabezpečení ţáků. K tomu je nutné zajistit dopravu – podle
dostupnosti a časových moţností – vlak, autobus,
dopravy žáků na
vlastní doprava autobusem a k tomu je také nutná
praxe
finanční rozvaha. Kolik a z čeho doplatí škola a
kolik doplatí ţáci.

Vedení školy

Vedení školy

Seznam
závazně
přihlášených
ţáků

Vedení školy

Přehled
oslovených a
přihlášených
pedagogů

Vedení školy

Plán realizace
technických
praxí
s časovým
harmonograme
ma
personálním
zajištěním

Vedení školy

Přehled
moţného
financování
dopravy

Objednávka pro daný počet ţáků –
chalpci, dívky na ubytování

Projekt Volba povolání – finanční
příspěvek města
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Aktivita 04.02.01
Jedná se o jednorázovou aktivitu v níţ provedeme Vedení školy,
Nabídka
na úvodním setkání 1.září oslovení rodičů
třídní učitelky 1.
nepovinného
a 2.ročníku,
předmětu Anglický s připravenou přihláškou na výuku angličtiny v 1.
učitelé cizích
jazyk v 1.-2.ročníku a ve 2.ročníku. Rodiče zaplatí částku 250 Kč na
pořízení vlastního pracovního sešitu.
jazyků
v časové dotaci 2
hodiny týdně.

Aktivita 04.02.03
Nabídka kroužku
v oblasti
společenských a
přírodních věd

Jedná se o aktivitu, která úzce souvisí s aktivitami
11.03.02 a 11.03.04 v níţ jsou osloveni ţáci
Vedení školy,
s nabídkou zájmových krouţků a aktivita je
vedoucí
realizována v průběhu školního roku. Aktivita
metodických
04.02.03 specifikuje oblast krouţku, která nejen
sdruţení,
vyplňuje volný čas ţáků, ale cíleně rozvíjí a
prohlubuje poznatky ţáků v oblasti společenských jednotliví učitelé
a přírodních věd. Konkrétně se jedná o dějepis a
přírodopis.

Aktivita 04.03.02
Příprava plánu a
čtenářských dílen

Úvodní aktivita k praktické realizaci čtenářských
dílen, v níţ bude vypracován roční tematický plán
pro 4., ., 6. a 9.ročník. S nejméně 10 podrobně
popsanými čtenářskými dílnami v kaţdé třídě
v průběhu školního roku .

Aktivita 04.03.03
Související aktivita s aktivitou 04.03.02 –
Proškolení
učitelky si vypracovaly plány čtenářských dílen,
zapojených učitelek
cílem této aktivity je poskytnout jim inspiraci, jak
v oblasti realizace
by mohla realizace dílen vypadat formou kurzu
čtenářských dílen ve
pod vedením zkušených odborníků v této oblasti.
škole

Zapojené
učitelky.
Zástupkyně
ředitelky.

Zapojené
učitelky.
Zástupkyně
ředitelky

Vedení školy

Přehled
přihlášených
ţáků, tematický
plán výuky,
zápisy v TK

Vedení školy

Třídní kniha
zájmového
útvaru, seznam
ţáků,
fotodokumenta
ce

Vedení školy

Vypracovaný
plán, osnovy
čtenářských
dílen

Vedení školy

Osvědčení o
absolvování
programu,
zápis
v metodickém
sdruţení
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AKČNÍ PLÁN
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Periodická aktivita. Praktická realizace
připravených čtenářskýchdílen . Navazuje na
aktivity 04.03.01, 04.03.02 a 04.03.03 v níţ se
nakoupila literatura pro ţáky, učitelé vypracovali
plán čtenářských dílen a byli proškoleni k jejich
Aktivita 04.03.04
realizaci. V této aktivitě budou ţáci pracovat
Realizace
s knihou – různé formy a podoby čtení, čtení
čtenářských dílen
s porozuměním, kritické čtení a zpracovávat
připravené pracovní listy ke knihám. Část aktivity
bude realizována i doma, kdy budou ţáci číst
samostatně a plnit úkoly.
Úvodní aktivita, která se týká opatření
Vzdělávacích seminářů pro učitele v oblasti
Aktivita 05.03.01
inkluze. Jedná se vlastně o cílené vyhledání
Přehled nabídky
vzdělávacích institucí, které nabízí tématiku
vzdělávacích aktivit
inkluze – s přehledem jejich nabídky, termíny a
v oblasti inkluze
cenou za semináře. Tato aktivita se bude opakovat
i v lednu.

Zapojené
učitelky

Vedení školy

Navazující aktivita na aktivitu 05.03.01 – seznam
moţných seminářů a institucí. V této aktivitě se
Vedení školy.
Aktivita 05.03.02
jedná na základě zájmu učitelů a vedení školy
Vedoucí
Přihlášení pedagogů
závazné přihlášení pedagogů na semináře – online metodických
na semináře
nebo písemnou přihláškou. Aktivita se bude
sdruţení. Učitelé
opětovně realizovat v lednu.
Navazuje na aktivitu 05.02.02 – na základě
přihlášení ze strany vedení školy se učitelé
Aktivita 05.03.03
zúčastní vzdělávacího semináře z oblasti inkluze a
Předání informací,
poznatky přednese na provozní poradě,
zpětné vazby ze
pedagogické radě a na schůzkách metodického
seminářů
sdruţení či předmětové komise. Získané materiály
bude sdílet s kolegy.

Učitelé,
vychovatelé,
asistenti

Vedení školy

Vypracované
plány
čtenářských
dílen, pracovní
listy, zprávy o
realizaci dílen,
zápisy v TK,
fotodokumenta
ce

Vedení školy

Vytvoření
přehledu
nabídek pro
přihlášení

Vedení školy

Zpracovaný
plán DVPP pro
dané pololetí

Vedení školy

Certifikáty,
osvědčení
pedagogů o
účasti na
semináři
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Aktivita 05.04.01
Přehled nabídky
vzdělávacích aktivit
v oblasti profesního
rozvoje učitelů
DVPP

Aktivita 05.04.02
Motivační rozhovory
s pedagogickými
pracovníky pro
stanovení jejich
konkrétního dalšího
směrování

Úvodní aktivita, která se týká opatření dalšího
vzdělávání učitelů v oblasti jejich profesního
rozvoje. Jedná se vlastně o cílené vyhledání
vzdělávacích institucí, které nabízí různorodé
kurzy, které se týkají rozvoje konkrétních
kompetencí, nebo vzdělávacích oblastí –
s přehledem jejich nabídky, termíny a cenou za
semináře. Tato aktivita se bude opakovat i
v lednu.
Aktivita nepřímo navazuje na aktivitu 05.04.01,
ale můţe stát i samostatně a týká se prakticky
všech pedagogů (vyjma pedagogů důchodového
věku). Na základě nabídky vzdělávacích institucí
se vytipují oblasti, které by byly vhodné jak pro
konkrétního pedagoga, tak i pro školu. Kromě
nabízeného semináře a jeho přínosu pro pedagoga
i pro školu se proberou plány, rezervy daného
učitele i moţnosti jeho rozšiřujícího studia, Jeho
připomínky a poţadavky ke škole, co by mu
v jeho práci pomohlo. Aktivita se bude opakovat
v únoru.

Aktivita úzce souvisí s aktivitou 06.04.01 – na
Aktivita 06.04.03
základě analýzy potřeb ţáků navrţený ideální stav
Vytvoření míst
počtu asistentů a aktivitu 06.04.02 – zajištění
asistentů pedagogů
pro práci se žáky financování asistentů – která je asi nejdůleţitější.
Na základě zabezpečení financí lze vytvořit
zdravotním
poţadavek na Úřadech práce, na webových
postižením a
stránkách, v tisku, na přijetí nového asistenta.
znevýhodněním

Vedení školy

Vedení školy

Vedení školy

Vedení školy

Přehled
nabídek DVPP

Vedení školy

Zpracovaný
plán DVPP a
rozšiřujícího
studia pro další
období

Výběrové
řízení na místo
Ředitelka školy
asistenta
pedagoga
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Aktivita navazuje na aktivity 06.05.01 a 06.05.02
na základě potřeb školy a zajištěných finančních
Aktivita 06.05.03
prostředků (od ledna) je vypsáno výběrové řízení
Vytvoření místa
na místo školního psychologa nebo speciálního
školního psychologa
pedagoga – inzeráty v tisku na webových
nebo speciálního
stránkách. Aktivita se můţe opakovat v lednu na
pedagoga
základě nově zajištěných financí v závěru
kalendářního roku.

Jedná se o důleţitou aktivitu opatření projektová
Aktivita 06.06.01
činnost školy v oblasti inkluze. Jedná se o
Vyhledávání
soustavné vyhledávání projektů vyhlašovaných
vhodných výzev pro
krajským úřadem, MŠMT, MPSV, MŢP, EU
předkládání
OPVK a dalšími, které mohou škole napomoci ve
projektových žádostí
zkvalitňování vzdělávání . Periodická aktivita.

Vedení školy

Vedení školy

Vedení školy

Inzeráty v
tisku a na
webových
stránkách

Vedení školy

Sestavené
projektové
ţádosti

Jedná se také o důleţitou aktivitu v oblasti
projektové činnosti školy. Kromě vlastních
Aktivita 06.06.02
realizovaných projektů, bude škola v průběhu
Spoluúčast školy ve
Vedení školy
vhodných projektech školního roku sledovat a zapojovat se do projektů Vedení školy
jiných organizací, pokud povedou ke zkvalitnění
– partnerství či
úrovně vzdělávání a výchovy ve škole. Periodická
spolupráce
aktivita.
Tato aktivita je praktickým vyústěním aktivit
Třídní učitelky 0.07.01.01 a 07.01.02 – po organizačním zajištění
Aktivita 07.01.03
2.ročníku,
Vedení školy
bude probíhat pohyb dětí na dětském hřišti
Realizace přestávek
asistentka,
na dětském hřišti pravidelně dle rozpisu a s určeným pedagogickým
uklízečky
dozorem.

Smlouva o
spolupráci v
projektu

fotodokumenta
ce
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AKČNÍ PLÁN
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Aktivita 07.02.01
Vyhledání plavecké
školy pro realizaci
plavání žáků 2.3.ročníku

Aktivita 07.03.01
Zajištění hodin
výuky bruslení na
zimním stadionu
Aktivita 07.04.02
Oslovení žáků a
jejich rodičů
s nabídkou
sportovních kroužků

Aktivita 07.04.03
Realizace
sportovních kroužků

Aktivita 07.05.01
Návrh celoškolních
sportovních aktivit

Úvodní aktivita pro zabezpečení plavání ţáků.
Jedná se o nalezení plavecké školy, která bude
schopna zajistit plavání v průběhu školního roku
pro 4 třídy. Důleţité je, kde bude plavání
probíhat. Ideálně v Bílině, jaké instruktory má
plavecká škola k dispozici a cena kurzu.

Vedení školy

Úvodní aktivita k zajištění výuky bruslení pro
ţáky školy v době vyučování případně po
vyučování pro školní druţinu. Jedná se o přípravu Vedení školy,
rada školy
volných hodin na zimním stadionu a
předpokládané ceně pro ţáky a moţnost
zabezpečení trenéra .
Aktivita navazuje na aktivitu 07.04.01 – kdy v ní
byli osloveni učitelé, aby vedli sportovní
Zapojení učitelé,
krouţky, na základě jejich zájmu a časových
metodik
moţností jsou v této navazující aktivitě vytvořeny
prevence
letáčky s přehledem sportovních krouţků a
přihláškou.
Praktická realizace aktivit 07.04.01 a 07.04.02 –
podle zájmu a časových moţností učitelů a na
Jednotliví
základě oslovení ţáků se rozjede pravidelná
pedagogičtí
činnosti sportovních krouţků – fotbal, florbal,
pracovníci
stolní tenis, míčové hry, pohybové hry. Aktivita
bude probíhat po celý školní rok.
Jedná se o úvodní aktivitu opatření organizace
Vedení školy,
sportovních soutěţí ve škole, které si kladou za cíl
učitelé,
motivovat ţáky k pohybovým aktivitám a
vychovatelky
povzbuzovat principy fair play. V této aktivitě
školní druţiny,
všichni ţáci, učitelé, vychovatelky i vedení školy
ţákovský
navrhnou, jaké sportovní soutěţe by se mohly
parlament, ţáci
realizovat a zhruba kdy a jakou formou.

Vedení školy

Oslovení
konkrétní
plavecké školy
a sepsání
smlouvy o
zajištění výuky

Vedení školy

Dohodnuté
termíny
návštěv a cena

Vedení školy,
rada školy

Seznam
přihlášených
ţáků na
sportovní
krouţky

Vedení školy

Třídní knihy
sportovních
krouţků,
fotodokumenta
ce

Vedení školy,
rada školy

Přehled
moţných
návrhů
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Navazující aktivita na aktivitu 07.05.01, kdy se
navrhly moţné sportovní soutěţe. Na společné
schůzce vedení školy, učitelů a zástupců
Aktivita 07.05.02
Vedení školy,
Vedení školy,
ţákovského parlamentu se vyberou konkrétní
Výběr konkrétních
učitelé, ţákovský
rada školy
sportovní akce a určí se přesné časové zařazení
realizovatelných
parlament
sportovních aktivit v plánu práce školy a stanoví se odpovědní učitelé
a zástupci ţákovského parlamentu za konkrétní
realizace.
Navazuje na aktivitu 09.01.01 – na základě
Aktivita 09.01.03
stanovených podmínek si jednotlivý třídní učitelé Vedení školy,
Vedení školy
Vypracování plánů
třídní učitelé
vypracují plány třídnických hodin – obsahovou
třídnických hodin
náplň

Plán práce
školy
s konkrétními
termíny a
akcemi školy
Vypracované
plány
třídnických
hodin

Aktivita 09.01.04
Realizace
třídnických hodin

Aktivita navazuje praktickou aplikací na aktivitu
09.01.03. Podle plánu probíhají třídnické hodiny,
kde se kromě aktuálních potřeb třídy postupuje
podle plánu s cílenými tématy – prevence
neţádoucích jevů, posilování vzájemných vazeb,
vytváření pozitivního klimatu třídy. Jedná se o
průběţnou aktivitu.

Třídní učitelé

Metodik
prevence,
vedení školy

Zápisy v TK

Aktivita 09.05.01
Návrh třídních
projektů a soutěží

Jedná se úvodní aktivitu opatření realizace
třídních projektů a soutěţí. V této aktivitě třídní
učitelé ve své třídě spolu se ţáky navrhnou své
třídní projekty a soutěţe a jejich termíny
realizace.

Jednotliví třídní
učitelé a ţáci
třídy

Vedení školy

Plán třídních
aktivit

Úvodní setkání vedení školy, vedoucí předmětové
komise jazyků a učitelů , jejich cílem je stanovení
Vedení školy,
podmínek a jejich sepsání - pro realizaci
Vedení školy,
Aktivita 10.03.01
vedoucí
vedoucí
Stanovení podmínek celoškolních (Nejazykových ) projektů v průběhu
metodických
roku – jedná se o konkretizaci – jak často, jakou
metodických
pro realizaci
sdruţení, všichni
sdruţení
celoškolních projektů formou, v jakém časovém rozsahu, jaká by mohla
učitelé
být témata a s jakými výstupy se projekty budou
realizovat.

Odeslány elektronicky ZŘ

Zápis
z provozní
porady
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Aktivita navazuje na aktivitu 10.03.01, kdy byly
Aktivita 10.03.02
stanoveny základní podmínky realizace projektů .
Vypracování návrhů
aktivitě jde po předchozím rozmyšlení o sepsání
pro jednotlivé
konkrét. témat jednotl.projektů a úvaha nad
celoškolní projekty
čas.zařazením.

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Navazující aktivita na aktivitu 10.03.02. Návrhy
témat projektů jsou v daném časovém období
podle plánu práce zpracovány podrobně –
anotace, vyuţití průřezových témat, rozvoj
konkrétních klíčových kompetencí, technické
zabezpečení. Jedná se o průběţnou aktivitu.

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdruţení

Aktivita 10.03.03
Vypracování plánů
jednotlivých
projektů

Navazuje na aktivitu 10.03.03 v níţ je dána
Vedoucí
Aktivita 10.03.04
teoretická podoba projektu s postupy a cíly. Tato
metodických
Realizace
aktivita je její praktickou realizací.Probíhá dle
sdruţení, učitelé
celoškolních projektů
plánu z aktivity 10.03.02. průběţné plnění.
Pravidelné kaţdoroční doplňující volby do
parlamentu – zástupci 3.tříd, v případě potřeby –
Pověřený učitel,
Aktivita 10.04.01
změny zástupců i z jiných tříd a volba předsedy
metodik
Volba členů
ţákovského parlamentu. Seznámení se stanovami
prevence, třídní
žákovského
ţákovského parlamentu. Jedná se o úvodní
učitelé, ţáci
parlamentu
aktivitu zajištění pravidelné činnosti ţákovského
parlamentu.
Navazující aktivita na aktivitu 10.04.01 – zvolení
Pověřený
zástupci tříd se budou dle dohodnutého
Aktivita 10.04.02
pedagog, členové
harmonogramu setkávat za přítomnosti
Schůzky žákovského
ţákovského
pověřeného pedagoga a projednávat své
parlamentu
parlamentu
připomínky a náměty. Jedná se o průběţnou
aktivitu.

Vedení školy

Vyprac.seznam
projektů
v plánu práce,
seznam předán
učitelům

Vedení školy

Plán práce
školy, anotace
a podrobné
zpracování
projektů

Vedení školy

Zápisy v TK o
realizaci,
fotodokumenta
ce, prezentace
v tisku a na
WWW

Vedení školy

Seznam členů
ţákovského
parlamentu,
plán schůzek

Vedení školy

Zprávy ze
schůzek na
webových
stránkách školy
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Aktivita 10.05.01
Úvodní aktivita, jejímţ cílem je zjistit, zda rodiče
Zjištění zájmu o
mají zájem o pobyt svých dětí v zahraničí –
Vedení školy Ředitelka školy
výjezd do zahraničí
předběţně Itálie - pobyt u moře nebo poznávací –
ZŘ
ze strany žáků a
Paříţ, Řím
rodičů
Jedna z aktivit, jejíţ cílem je zefektivnit na
maximální míru účinnost plánu primární prevence
Vedení školy,
Aktivita 11.01.01
školy. Na základě podnětů ze závěru školního
výchovný
Vedení školy,
Pravidelná revize
roku – zmapování stavu školy – analýzy
poradce, metodik
rada školy
plánu primární
neţádoucích jevů, je plán pro nový školní rok
prevence
prevence
aktualizován s cíleným zesíleným dopadem na
slavná místa v oblasti prevence.
Většina této aktivita proběhne v září – jedná se o
úvodní a důleţitou aktivitu – v níţ se oslovuje
Městská Policie případně další subjekty – Jules
Aktivita 11.02.01
Vedení školy,
and Jim, Wjhite Light, Oberig dle finančních
Zajištění
Vedení školy,
metodik
moţností školy a dle aktuálního tématu.
přednáškové činnosti
rada školy
prevence
V letošním roce vzhledem k problematice
k problémovým
uprchlictví to bude oblast multikulturality a
oblastem
tolerance.Jedná se o průběţnou aktivitu dle
momentální situace a nabídky.

Aktivita 11.02.02 Jedná se o průběţnou aktivitu. Učitelé na počátku
ve svých plánech zapracují tématiku prevence
Začleňování témat
neţádoucích jevů – kouření, alkohol, drogy,
Vedení školy,
souvisejících s
metodik
prevencí rizikových nezdravé stravování, šikana, xenofobie, rasismus.
jevů do jednotlivých Tyto plány pak v průběhu školního roku naplňuje prevence, učitelé
ve svých hodinách vhodným, nenásilným
předmětů
začleňováním .
a ročníků

Přehled zájmu
– počty
přihlášených
účastníků

Aktualizovaný
preventivní
program školy

Harmonogram
besed a
přednášek,
zhodnocení
Zapracovaný do plánu práce školy
v preventivním
programu školy
a ve výroční
zprávě

Zapracované
tematické plány
se začleněním
prevence
neţádoucích
Vedení školy
jevů, zápisy
v TK,
zhodnocení
v preventivním
programu školy
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina
Aktivita 11.02.03
Vedení školy,
Jedná se o průběţnou aktivitu, která bude
Spolupráce s OSPOD
metodik
, Policií ČR a dalšími vyuţívána dle aktuální potřeby – řešení vzniklého
prevence,
problému konkrétního ţáka –skryté záškoláctví,
institucemi –
výchovný
spolupráce s rodinou, problematické chování,
okamžité řešení
poradce, třídní
výskyt drogy.
identifikovaného
učitelé
rizika

Aktivita 11.02.04
Realizace
Individuálních
výchovných plánů

Jedná se o průběţnou aktivitu, která bude
postupně dle potřeby jednotlivých třídních učitelů
u konkrétních ţáků realizována. Díky
Metodik
přednáškové činnosti v závěru loňského školního
prevence,
roku se podařilo učitele přesvědčit o účinnosti a
výchovný
sami si je jiţ v závěru školního roku u některých poradce, třídní
ţáků vyzkoušeli. Jedná se o písemnou smlouvu
učitelé
mezi třídním učitelem a ţákem a jeho rodiči, která
je průběţně ověřována a aktualizována.

Aktivita navazuje na aktivitu 11.03.01 – kdy v ní
Aktivita 11.03.02
byli osloveni učitelé, aby vedli zájmové
Zapojení učitelé
Oslovení žáků a
krouţky, na základě jejich zájmu a časových
metodik
jejich rodičů
moţností jsou v této navazující aktivitě vytvořeny
prevence
s nabídkou
letáčky s přehledem zájmových (nesportovních)
zájmových kroužků
krouţků a přihláškou.
Praktická realizace aktivit 11.03.01 a 11.03.02 –
podle zájmu a časových moţností učitelů a na
základě oslovení ţáků se rozjede pravidelná
Aktivita 11.03.04
Učitelé. Metodik
Realizace zájmových činnosti zájmových útvarů – mediální výchova,
prevence
divadelní krouţek, ruční práce, keramika,
kroužků
výtvarný krouţek…Aktivita bude probíhat po
celý školní rok.

Vedení školy

Zápisy
z jednání
výchovných
komisí

Individuální
výchovné plány
Vedení školy
konkrétních
ţáků

Vedení školy

Letáčky
s přihláškou
pro ţáky a
jejich rodiče

Vedení školy

Třídní knihy
zájmových
útvarů,
fotodokumenta
ce
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina

Jedna z aktivit týkající se opatření Posílení
bezpečnosti ţáků a učitelů v oblasti dozoru a
Aktivita 12.02.01
všímání si svého okolí. Tato aktivita se týká
Zajištění dozoru na
zaměstnanců školy. Bude v ní vypracován
frekventovaných
harmonogram dozorů na jednotlivých místech
místech školy
školy, který bude vyvěšen po budově a který musí
všichni zaměstnanci dodrţovat.

Vedení školy,
všichni
zaměstnanci
školy

Současná doba klade velké nároky na
připravenost učitelů a všech zaměstnanců
Aktivita 12.02.02
Vedení školy.
adekvátně zasáhnout v případě nebezpečných
Pravidelné
Všichni
proškolování všech situací – neoprávněný pohyb cizích osob ve škole,
zaměstnanci
poţár, únik nebezpečné látky, poskytnutí první
zaměstnanců jak
školy, příp. jiný
pomoci.. Zaměstnanci jsou pravidelně
postupovat v případě
subjekt
proškolováni na počátku školního roku a
nebezpečných situací
v průběhu školního roku dle potřeby.
Aktivita 12.02.03
Pravidelné
Vedení školy.
informování žáků o
Související aktivita s aktivitou 12.02.01. Jedná se
Všichni
bezpečném chování
o pravidelné poučování ţáků o bezpečném
zaměstnanci
ve škole a
chování ve škole, na školních akcích i
školy, příp. jiný
možnostech jak
v mimoškolní době. Jedná se o průběţnou aktivitu
subjekt
reagovat v případě
rizikovýchsituací
apod.

Vedení školy,
Rada školy

Harmonogram
dozorů,
směrnice pro
učitele a
zaměstnance
školy, jak
postupovat
v případě
výskytu
narušení
bezpečnosti,
hospitační
záznamy
z kontroly
dozorů

vedení školy

Prezenční
listina
z bezpečnostníc
h školení,
anotace školení

Vedení školy

Prezenční
listina
poučených
ţáků, osnova
poučení, zápisy
v TK
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola Lidická Adresa: Lidická 31/18, Bílina

Aktivita 13.01.02
Práce s pracovními
listy Volba povolání

Periodická aktivita v průběhu školního roku
v 8.ročníku jako součást předmětu praktické
činnosti. Formou zábavných systematicky
vytvořených pracovních listů napomoci ţákům
v sebepoznávání – zájmy, dovednosti potřebné
pro zamýšlené profesní působení.

Mgr. Sechovcová Vedení školy

Tematický
plán, vyplněné
pracovní listy
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