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Přílohy plánu práce školy: 
 
a) plán práce školní družiny 
b) plán činnosti metodického sdružení 
c) plán práce výchovného poradce 
d) plán práce předmětových komisí 
e) environmentální výchova 
f) metodici informačních a komunikačních technologií 
g) plán protidrogové prevence 
 
 
 
 
 
 
Organizační dokumentace: 
 
a) schválená organizace školy 
b) přehled o zaměstnancích školy 
c) rozvrh dozorů na škole 
d) dohoda o spolupráci mezi ZŠ a MŠ (smlouva na dobu neurčitou) 
e) rozdělení pravomocí mezi ředitelem a zástupcem ředitele školy 
f) platný rozvrh hodin 
g) rozdělení funkcí na škole 
h) přehled o zdravotně integrovaných žácích (VP a TU) 
i) kronika školy 
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I. Úvod: 
 

I v tomto roce došlo k dalšímu úbytku žáků. Z loňských 291, kteří končili 
školní rok 2006/07, je to pouhých 259 žáků. Ke změnám docházelo jednak 
přirozeným úbytkem, jednak stěhováním a menším počtem příchozích žáků 
z obcí Milíkov a Hrádek, přechodem žáků do víceletých gymnázií v Třinci a 
v Českém Těšíně (celkem 5 žáků). To se odrazilo v naplněnosti tříd, kdy v 
1.ročníku nastoupilo23 žáků a v 6. ročníku je 24 žáků a v 3.A pouze 11 žáků 
s integrovaným žákem (autista). 
Podle demografického vývoje by měl tento rok nepříznivý vývoj ve stavu 
populace skončit a počty dětí se stabilizují, popř. dojde k mírnému nárůstu. 
Tento rok je ve znamení zahájení výuky ŠVP v 1. A 6. ročnících, jejichž 
realizace  klade na všechny pracovníky zvýšené nároky.  

 
 
II. Úkoly školního roku 2007/08  

 
Úkoly stálé: 
 
a) Realizace a příprava ŠVP 
b) důraz na kvalitu čtení 
c) bránit projevům vandalismu, rasové nesnášenlivosti a šikanování 
d) provádět prevenci proti zneužívání návykových látek 
e) posílení počítačové gramotnosti žáků 

      f) posílení výuky cizích jazyků 
          g)další vzdělávání vyučujících se zaměřením na ŠVP a nové metody  
             práce 

 
Jednotlivé oblasti činnosti: 
 
1. Tělesná výchova 
- cvičení v přírodě zahrnout do náplně humanitárních dní a SV 
- účast na soutěžích Tv (dle rozpisu) 
- Tv aktivita ve ŠD (zahrnout do plánu činnosti) 
- Znalosti orientace v terénu, poskytování první pomoci (zahrnout do 

učebních plánů Př a Ze) 
- Do třídnických hodin a plánů Ov zahrnout zásady BESIPu 
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2. Mravní výchova 
- TU seznámí žáky s řádem školy – v den zahájení 

řádem školy seznámit rodiče žáků, rovněž s právy a povinnostmi  
vyplývající ze školského zákona (TU, VP, řed. školy) 

- koncem prvního týdne nového školního roku zahájí práci celoškolní 
žákovská samospráva – zodp. V. Šnajdr 

- v průběhu roku uskuteční TU pravidelné třídnické hodiny (1 x za 14 dní) 
se zápisem do TK 

- zařadit mezi témata tř. hodin mezilidské vztahy, chování ve škole a na 
veřejnosti,  

- při závažnějších přestupcích proti školnímu řádu spolupracovat s TU, VP, 
popř. vedením školy 

- využitím všech zákonných prostředků bránit projevům šikany a rasové 
nesnášenlivosti – všichni pracovníci školy 

- seznámit se podle možností s rodinným zázemím žáků, znát jejich 
zdravotní stav, zájmy případná omezení – ped. pracovníci 

 
3. Významná výročí 

Připomínat významná výročí ČR i výročí mezinárodního charakteru, 
využitelná k motivaci, výchově a vzdělávání žáků. 
Doporučená výročí: 

- 11.9. připomínka boje proti terorismu  
- 28.9.       Den české státnosti 
- 28.10. Den vzniku samostatného československého státu 
- 17.11. Den boje za svobodu a demokracii 
- březen měsíc knihy (propagace čtení) 
- 12.4.  Den kosmonautiky (úspěchy vědy) 
- 1.5. Svátek práce 
- 8.5. Den vítězství (1945) 
- 14.5. Den matek 
- 1.6. Den dětí 
 
4. Opatření ke zlepšení čtení 
- opravy chyb ve čtení a důraz na uvědomělé čtení – ve všech předmětech 
- v j.č. 2 kontrolní slohové práce 
- využívání referátů (nácvik slohu, čtení a mluvení před publikem) 
- nácvik paměti – texty v próze a poezii nazpaměť – j.č. 
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5. Efektivnost vyučování 
- informace o žácích podávat zásadně mimo vyučování – všichni 
- dodržovat včasné nástupy do hodin 
- od září práce metodického sdružení a předmětových komisípodle 

vzdělávacích oblastí dle vlastního plánu 
- znalost problematiky vlastních žáků (zdravotní stav, psychické 

předpoklady) 
- dodržovat pokyny ministerstva ke klasifikaci a práci se žáky 

s vývojovými poruchami 
 
6. Estetická výchova 
- obnovovat průběžně výzdobu školy – p. Muchová a uč. Vv 
- funkční výzdoba tříd – TU 
- dodržování hygienických předpisů (čistota, ručníky, střídání řad ve 

třídách, úprava sešitů) - všichni 
 
7. Exkurze a školní výlety 
Stále platí nařízení o maximálně jednodenních školních výletech. 
Výjimku tvoří pouze školní výlety do Prahy, které je třeba předem 
domluvit s ředitelem školy a pro danou třídu se budou povolovat pouze 
jedenkrát za školní docházku. 

 
8. Přehled soutěží ve š. r. 2007/08 
a) spjaté s výukou 
- Školní kalendária - projekt                       vyučující školy 
- Archimediáda, fyzikální olympiáda   p. Zemanová 
- biologická olympiáda     p. Komárková 
- soutěže Ze       p. Hartlová 
- soutěže recitační a pěvecké    p. Muchová, Linková 

                                                                                               Zemanová, Sabatová 
- olympiáda z matematiky    p. Dostál 
- Klokan       p. Dostál 
- olympiáda j.č.       p. Sabatová 
- dějepisná olympiáda     p. Majetný 
- chemická olympiáda     p. Komárková 
- Phytagoriáda      p. Demková 
- beskydská lyže      p. Cwik 
- Tv soutěže 2. stupeň     p. Cwik 
- Tv soutěže 1. stupeň      p. Sikorová 
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- soutěže dětské tvořivosti    p. Pavlíková 
- jazykové odpoledne + jazyková liga  p. Šnaj., Hartl., Mart.,  
                                                                                    Much. 
- výtvarné soutěže 2. st.      p. Komárková 
- anglické odpoledne 5. tříd    p. Šnaj., Mart., Much. 
 
b) spjaté s  preventivním programem 
 
- soutěžní vlak – celoškolní soutěž   p. Majetný, Cwik 
- šachové turnaje      p. Bojková 
- stolní společenské hry                                           p. Sikorová 
- vánoční koncert                                                     p. Sabatová, Linková 
- vánoční jarmark                                                    p. Demková 
- školní divadelní představení                                 p. Muchová 
- velikonoční turnaj v Dámě                                   p. Dostál 
- Velikonoční kraslice                                             p. Pavlíková 
- soutěž první pomoci                                              p. Byrtusová 
- PC – výtvarná soutěž                                            p. Stopa 
- Kamenomalířství                                                  p. Zemanová 
- Keramické čarování                                             p. Muchová 
- turnaj ve stolním tenise                                        p. Šnajdr 
- foukaná družstev                                                  p. Šnajdr 
- piškvorkový turnaj                                               p. Majetný 
- sportovní soutěže                                                 p. Cwik 
 
 

III. BOZP 
- proškolení všech pracovníků školy   p. Kluz (lektor), září 
- nákup a obhospodařování ochranných pomůcek p. Demk. 
- kontrola a dovybavení školní lékárničky  p. Byrtusová (září) 
- pravidelné kontroly budovy školy 1x měsíčně p. Do., Kapsiová 
- poučení žáků o bezpečnosti    vyučující, TU (září   
       a před každou školní  
      akcí) 
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IV. Zlepšení materiálně technického zabezpečení 

 
V opravách školy se pokračovalo podle plánu loňského roku. Významnou 
investicí se stala generální oprava střechy nad školní jídelnou, kde dojde 
k ještě k novému zaizolování a oplechování klimatizačního potrubí na střeše. 
Ve spolupráci s údržbáři školy postupně dojde  k výměně osvětlení ve 
zbývajících třídách staré budovy. Nadále bude pokračovat rekonstrukce 
odpadů a rozvodů vody, výměna bojlerů, doplnění tříd novým či 
rekonstruovaným nábytkem, malování tříd a oprava dřevěného ostění, 
výměna starých tabulí za moderní keramické, dovybavení interiéru učitelské 
sborovny, natření střechy nad nářaďovnou, oprava rýn a okapů na nové části 
budovy, úprava zahrady před školou.  
 
Seznam plánovaných exkurzí 
1. – 9.r.  exkurze u místních firem 
5.r.   planetárium Ostrava 
7.r.                        Archeopark Chotěbuz Podobora 
8.r.             planetárium, hornické muzeum 
8.r.                         Těšínské papírny, památky Č Těšín, Cieszyn 
9.r.    exkurze na OÚ Návsí 
9.r.    Osvětim, solné doly Vělička 
Po celý rok probíhají akce preventivního projektu pod vedením  
p. Majetného a p. Cwika a projektových dnů „Školní kalendárium“ 
 

 
V. Řídící a kontrolní činnost na škole, spolupráce s veřejností 
 

     Tradičně dobrá je spolupráce se SRPŠ, které pracuje díky obětavosti 
několika rodičů pod vedením p. MVDr. Jiřího Stilla. Bohužel je stále 
náročnější aktivizovat větší počet rodičovské veřejnosti ke spolupráci. 
     V měsíci říjnu proběhne dovolba do školské rady za odstoupivšího  
p.V. Šnajdra, jež jako ředitel školy nemůže  dále vykonávat funkci člena 
školské rady. 
     V druhé polovině školního roku plánujeme Den otevřených dveří pro 
veřejnost, pro rodiče budoucích prvňáků a pro rodiče a děti z okolních obcí 
(Milíkov, Hrádek). 
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 Nutná je úzká spolupráce s Obecním úřadem Návsí (školská komise, Den 
obce Návsí, kulturní programy), se Sportovním klubem Návsí 
- sportovní soutěže a s dalšími místními zájmovými organizacemi 
(např.Matice Slezská, Svaz dobrovolných hasičů a další). 

 
 

 
     Prezentace školy prostřednictvím týdeníku Horizont a Návsíčka, webové 
stránky školy. 
      
Plán pedagogických rad: 
- zahajovací       31.8. a 3.9. 
- členská schůze a zahajovací třídnické schůzky 8.10. 
- 1. čtvrtletní – třídnické schůzky   19.11.   
- pololetní       24.1. 
- 2. čtvrtletní + třídnické schůzky   14.4. 

          - závěrečná      23.6. (1.část), 27.6.(2.část) 
 
 
 
VI. Plán hospitační a kontrolní činnosti 
 

(neveřejná část) 
 


