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PLÁN PRÁCE  

 

ŠKOLNÍ ROK  2022/2023 
  



I. Výchova a vzdělávání 

 Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, 

aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za vlastní 

chování a jednání v míře přiměřené jeho věku.   

 Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí.  

 Zaměřit se na základní učivo, učivo s minimálními výstupy, které musí zvládnout 

všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků, podporovat rozvoj 

nadaných žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. 

 Otevřít školu veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, možnost zákonným 

zástupcům náslechy ve výuce a zvýšit jejich zájem o chod školy a výsledky výchovně 

vzdělávací práce jejich dětí. 

 Efektivně komunikovat se zákonnými zástupci žáků, vedením a klíčovými pracovníky 

Domova pod lípou, poskytovateli sociálních služeb. 

 Vize školy – pokračovat v realizaci plnění cílů – interaktivní tabule, IT technika, nový 

nábytek do sborovny. 

 Zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost, 

sebevzdělávání, schopnost dialogu. 

 Vytvořit bezpečné prostředí pro reálnou bezpečnost fyzických osob, jeho účinnost 

pravidelně prověřovat. 

 Podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace. 

 Zajistit rovný přístup a rovné příležitosti při přijímání ke vzdělávání, jeho průběhu i 

ukončování. 

 

Zaměřit se na oblasti: 

1. Zdraví  

 

 Zaměřit se na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné 

zdatnosti žáků. 

 V rámci prevence sociálně patologických jevů se zaměřit na prevenci rizikového 

chování žáků (užívání návykových látek, šikana, docházka do školy apod.).  

 Seznamovat všechny účastníky vzdělávacího procesu s aktuálními hygienickými 

poznatky a doporučeními v souvislosti s epidemiologickou situací kvůli virové nákaze 

Covid-19. 

 Dbát o zajištění optimálních zdravotních podmínek pro všechny dětí. Zamezit tomu, 

aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit 

žákům dostatek pohybu během přestávek. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o 

přestávce mimo budovu školy. Sledovat psychohygienické podmínky výuky, zaměřit 

se na jejich dodržování pedagogy.  

 Pokračovat v projektu Ovoce a mléko do škol. 

 Klást důraz na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i 

zaměstnanců. 



 Zajišťovat žákům účinnou individuální péči, v případě nutnosti ve spolupráci 

s poradenským zařízením, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni 

všichni vyučující žáka. 

 Individuální přístup k dětem chápat jako soustavné získávání informací o výsledcích 

každého dítěte, jejich vyhodnocování a volbu dalších postupů, ověřování jejich 

účinnosti. Problematiku zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a 

porad, zaměřit na ně i další vzdělávání pedagogických pracovníků.  

 Vzdělávání pedagogů v oblasti hodnocení žáků a individuálního přístupu k jejich 

vzdělávání a péči o ně bude prioritou DVPP. 

 V případě potřeby zajištění odborných služeb dalšími pracovníky.(ŠPZ, PPP, OSPOD, 

logoped, pediatr, apod.) 

 Podporovat žáky z odlišného kulturního prostředí, s odlišnými životními podmínkami, 

podporovat žáky nadané. 

 

2. Poznatky a dovednosti 

 Ověřovat možnosti distančního vzdělávání, zajistit technické vybavení, připravovat na 

jeho používání žáky i pedagogy. „Vzdělávání na dálku“promítnout do obsahu 

předmětu Informatika. 

 Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich 

samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních 

vlastnostech. 

 Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva 

nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti.  

 Zaměřit se na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, a to ve všech oblastech 

vzdělávání. Průběžně rozvíjet znalosti a dovednosti žáků v oblasti přírodních věd a 

nabízet různé aktivní činnosti se zaměřením na rozvoj technických dovedností. 

 Reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při hodnocení žáků vycházet zejména 

z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické 

přípravy. 

 Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během 

vyučování, snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou. 

 Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech 

předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na samostatnou přípravu žáků na 

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

 Kariérové poradenství pro žáky a rodiče: s ohledem na reálné možnosti žáků a jejich 

uplatnění v životě, motivovat žáka i rodiče k dalšímu studiu.  

 Zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u žáků, kteří dlouhodobě 

vykazují vysokou míru neúspěšnosti.  

 Vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet si vlastní názor, práci v týmu, individuální 

odpovědnosti.  



 Průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se 

všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími 

strategiemi jeho rozvoje.  

 Systematicky spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními při diagnostice 

vzdělávacích potřeb žáků a doporučení podpůrných opatření.  

 Zaměřit se na rozvoj čtenářské, matematické, sociální a digitální gramotnosti, a to ve 

všech oblastech vzdělávání. 

 Zaměřit se na dopravní výchovu. 

 

3. Oblast sociální, životních hodnot 

 Využívat školní řád jako účinný nástroj pro úpravu vzájemných vztahů mezi žáky, 

jejich rodiči a pedagogy. 

 Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské 

přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. 

Kromě opatření k upevnění kázně a hodnocení chování využívat spolupráci s rodiči, 

policií, odborem sociální péče. Ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a 

omlouvání absence žáků, při prevenci záškoláctví. 

 Při kontrolní činnosti se zaměřit na celkový charakter výuky - zda se vyučující 

omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat 

vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Sledovat jakým způsobem to činí, zda ve všech 

žáků dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje.  

 Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s 

pracovníky školy. 

 V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, 

propagace její práce na veřejnosti.  

 Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky 

pro jejich nové formy práce, doplňující aktivity. 

 Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení 

učeben a organizačních forem vyučování. 

 V oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školskými poradenskými 

zařízeními, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem. 

 

II. Pedagogičtí pracovníci 

 Vycházet ze zásady, že činnost školy je služba veřejnosti. Úkolem školy je vytvoření 

co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, který jej bude respektovat jako jednotlivce, 

osobnost a bude mu přizpůsobovat výchovně vzdělávací proces tak, aby v optimální 

míře byly jeho nejlepší vlastnosti rozvíjeny - lhostejno zda žáků talentovaných či 

zaostávajících. 

 Respektovat žáka jako jednotlivce, osobnost. 



 Při jednání s žáky brát v úvahu především jejich osobnost, věk a stupeň vývoje a 

ostatní zvláštnosti žáka. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním jejich 

důstojnost. 

 

III. Rodičovská veřejnost 

 Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče. Dbát na dodržování práv rodičů 

a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče. 

 Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních 

schůzek, hovorových hodin, konzultacemi s vyučujícími, využitím odborných služeb 

školských poradenských zařízení pro rodiče.  

 

IV. Oblast řízení 

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

k tomu jak vedoucí pracovníky školy, tak pedagogy, vykonávající specializované 

činnosti – výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor ŠVP, koordinátor 

EVVO.  

 Dlouhodobou koncepci rozvoje školy rozpracovávat do ročních plánů práce školy. 

Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně 

sociální výchovy ve výuce, partnerského přístupu k žákům, zaměření na základní 

učivo a respektování individuálních zvláštností žáků. 

 Všechna závažná rozhodnutí projednávat předem na pedagogických a provozních 

poradách, informovat prokazatelným způsobem zaměstnance. 

 Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou 

kvalifikaci pedagogů. Podporovat a zaměřovat samostudium pedagogů jako jednu ze 

součástí jejich vzdělávání.  

 

V. Nejdůležitější úkoly ve školním roce vycházejí především z výroční zprávy o činnosti 

školy za školní rok 2022/2023.  

 Vést výuku ve všech třídách podle ŠVP. V I. třídě podle nově vypracovaného ŠVP 

platného od 1. 9. 2022 

 Poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména 

v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků. 

 WELLBEING: V rámci péče o tělesnou a duševní pohodu dětí využívat co nejvíce 

přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity.  

 Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti, užší spoluprací se školskou radou.  

 Zaměřit se na propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, 

mezi rodičovskou veřejností.  

.  



 Zaměřit se na kariérové poradenství a environmentální výchovu, výchovu ke 

zdravému životnímu stylu, podporu výchovy ke zdraví. 

 K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu, prohloubit péči o 

talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním postižením a sociálním 

znevýhodněním. 

 Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené 

absence.  

 Zaměření se na prevenci školní neúspěšnosti, boj proti absenci, podporu vzdělávání 

žáků s OMJ. 

 

Plán schůzí: 

Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy: dle potřeby po 

domluvě s pedagogy, zpravidla středa 7, 00 hod. 

Provozní doba školy je denně od 7.00 do 18.00 hodin (včetně úklidu). 

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

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

Pedagogické rady (termíny): 16. 11., 19. 1., 21. 4., 23. 6.   

Třídní schůzky, (termíny): 23. 11., 20. 1., 27. 4., 9. 6. a individuálně 

 

Organizace školního roku 

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne 1. 9. 2022 

Podzimní prázdniny: 26. 10. - 27. 10. 2022 

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 

Vysvědčení I. pololetí: bude žákům předáno 31. 1. 2023 

Jednodenní pololetní prázdniny: 3. 2. 2023 

Jarní prázdniny. 27. 2. – 5. 3. 2023 

Velikonoční prázdniny: 6. 4. 2023 

Vyučování ve II. pololetí bude ukončeno 30. 6. 2023 

Hlavní prázdniny: 1. 7. – 3. 9. 2023 

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne 4. 9. 2023 

Zápis ke vzdělávání   

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od  

1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

Termín: 12. 4. 2023 

Den otevřených dveří: 15. 3. 2023 od 8, 30 – 15, 00 hodin  

Časový plán vyučovacích hodin: 

1. hod. 8.00 - 8.45  

2. 8.55 - 9.40  

3. 10.00 - 10.45  

4. 10.55 - 11.40  

5. 11.50 - 12.35 



6. 12.45 - 13.30 

7. 13.00 - 13.45 

8. 13.55 - 14.40 
 

 

Propagace práce školy 

1x měsíčně příspěvky do místních novin Zpravodaj Benátecka, webové stránky školy, 

prezentace práce školy Poliklinika města a ordinace odběry krve v Benátkách nad Jizerou, FB 

 

Výuka cizích jazyků 

AJ    4. – 9. ročník ZŠ 

NJ    8. – 9.ročník ZŠ  

 

 

 

Součástí Plánu práce na školní rok 2022/2023 je samostatná příloha „Akce školy 2022/2023“, 

která je k dispozici na webových stránkách školy: zs-benatky.cz 

 

 

 

Plán práce byl projednán na pedagogické radě dne 22. 9. 2022 

 

 

V Benátkách nad Jizerou, dne 23. 9. 2022                                                   Mgr. J. Krabsová 
 


