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Základní údaje o škole
Název školy:

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace

Sídlo:

Na Brněnce 1/545
664 91 Ivančice

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

70 918 767

Zřizovatel:

Město Ivančice

Sídlo:

Palackého náměstí 6/196
664 91 Ivančice

Právní forma:

obec

IČO:

00 281 859

Ředitel školy:

Mgr. Otmar Němec

Škola sdružuje:

1. Základní škola
2. Školní družina

Telefon:

546 451 236

Fax:

546 451 236

E-mail:

reditel@zstgm.selfnet.cz

Web:

www.zstgmivancice.cz
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Obecné cíle vzdělávání:
a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi,
mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo
pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života,
b) získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání,
c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv
a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost,
d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti,
e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní,
jazykové a náboženské identitě každého,
f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad
a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním
a mezinárodním měřítku,
g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad
trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.
Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) – § 2, odst. 2, písm. a-g.

Vzdělávací program
Na Základní škole T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okr. Brno-venkov bude ve školním roce
2006/2007 vyučováno podle vzdělávacího programu „Základní škola“ č. j. 16847/96-2.
Ve své práci bude škola vycházet z učebních plánů a učebních osnov schválených Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
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Organizace školního roku 2006 – 2007 na ZŠ T. G. Masaryka v Ivančicích
Období školního vyučování ve školním roce 2006/2007 začne na základní škole v pondělí 4. září
2006.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2006.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2006 a skončí v úterý 2. ledna 2007.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2007.
Vyučování v I. pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2007.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2007.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne připadají na 12. – 18. února 2007.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2007.
Období školního vyučování ve II. pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2007.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2007 do pátku 31. srpna 2007.
Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne v pondělí 3. září 2007.
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Zpráva o umístění tříd a stavu zaměstnanců školy k 1. 9. 2006
Všechny třídy i dvě oddělení školní družiny jsou umístěny v naší školní budově.
Ve školním roce 2006 – 2007 bude výuka probíhat celkem v 21 třídách:
I. stupeň – 10 tříd
II. stupeň – 11 tříd
Výuku na ZŠ T. G. Masaryka zajišťuje celkem 31 učitelů včetně ředitele a zástupkyně ředitele školy
(1 učitel vyučuje na snížený úvazek).
Ve ŠD budou pracovat 2 vychovatelky.
Ekonomické práce a administrativu zajišťuje 1 pracovnice.
Úklid a službu na vrátnici školy provádí 7 správních zaměstnanců včetně školníka (jedna pracovnice
na poloviční úvazek).
Stravování žáků a učitelů je zajištěno ve stravovacím zařízení Na Brněnce l.
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Plán na školní rok 2006 – 2007
Vedení školy zajistí, aby byly splněny všechny požadavky vyhl. č. 48/2005 Sb. o základním
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky – musí být dodržen minimální
počet hodin učebního plánu podle vzdělávacích programů pro jednotlivé ročníky (do učebních plánů
bude zapracováno vyhlášení rozvojového programu MŠMT ze dne 17. ledna 2006, čj. 31042/200522 „Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 5 vyučovacích hodin
od školního roku 2006/2007“), délka vyučovací hodiny je 45 minut, přestávky budou trvat 10 minut,
hlavní 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 60 minut.

I. Vyučování:
zajištění všech požadavků na kvalitní vyučovací hodiny (odbornost,
učebnice, osnovy)

všichni uč.

vypracovat tematické a časové plány

všichni uč.

provést opakování učiva probraného v minulém šk. roce

všichni uč.

v rámci předm. komisí stanovit požadavky na žáky

předs. př.

(učivo, sešity, pomůcky), koordinovat práci členů předm. komise,
vyměňovat zkušenosti

kom., všichni uč.

pečlivě se připravovat na každou hodinu

všichni uč.

důsledně dodržovat délku vyuč. hodiny

všichni uč.

věnovat pozornost slabším a problémovým žákům (individ. přístup),
ale také talentům (soutěže, olympiády – zajistit vyšší účast žáků )

TU, všichni uč.

snažit se o zavádění nových metod a forem ve školní práci,
využití odb. lit.

všichni uč.

uplatňovat mezipředmětové vztahy

všichni uč.

diferencovat ve vyučovacích hodinách (otázka základního
učiva), koordinace v paralelních třídách

všichni uč.

připravit pro žáky 5. a 9. ročníků (příp. 7. roč.) výstupní hodnocení

TU 5. a 9. roč.

připravit žáky 5. a 9. roč. k přijímacímu řízení

I. st., TU 5. roč.
II. st., uč. M, Čj
všichni uč.

věnovat pozornost žákům se specif. vývoj. poruchami
(spolupráce s psycholog. poradnou)
využívat odborných institucí k dalšímu vzdělávání a tím ke
zkvalitňování výuky (semináře a školení NIDV Brno, NIDV
Jihlava, PPP Brno, SSŠ Brno CDVU Šlapanice)

všichni uč.

studovat odbornou literaturu a využívat ji ve vyuč. hod.

všichni uč.
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připravit plán exkurzí a vycházek

TU, všichni uč.

využívat žák. knížek k posílení zájmu o výsledky ve škole,
pravidelně kontrolovat ŽK

TU, všichni uč.

provádět kontrolu žák. vědomostí a písemností

všichni uč.

sledovat a kontrolovat úroveň kvality pedagogického procesu

všichni uč.

II. Výchovná část
od prvních dnů školního vyučování vytvářet ve třídách klidné
prostředí a správné návyky žáků

TU, všichni uč.

provést úvodní proškolení k BOZP, průběžně provádět
v průběhu šk. roku

TU, uč. předm.

seznámit žáky se školním řádem, vyžadovat jeho plnění

TU, všichni uč.

snažit se o to, aby žáci chodili do školy rádi, ale netolerovat
přestupky proti škol. řádu

TU, všichni uč.

věnovat pozornost problémovým žákům (snažit se pomoci,
důsledně kontrolovat absenci, ihned hlásit záškoláctví)

TU, všichni uč.

vést žáky k vlastenectví a k pokrokovým tradicím (škola T. G. Masaryka )

TU, všichni uč.

vytvářet správné vztahy žáků k dospělým, mezi sebou,
věnovat pozornost společenskému chování

TU, uč. Ov, Rv

vytvářet podmínky pro správné výchovné působení školy a rodiny

všichni uč., TU,
výbor SR

vytvářet příznivé podmínky pro práci školy na veřejnosti
(informovanost, spolupráce se škol. komisí)

všichni uč.

podporovat zájem dětí v oblasti zájmové činnosti
(kroužky při naší škole, SVČ, TJ Slovan)

ved. kroužků

věnovat pozornost volbě povolání u žáků, kteří končí školní docházku

všichni uč., vých.
por., TU, uč. Rv

v rámci třídy rozvíjet činnost třídní žákovské samosprávy

TU

veřejně prospěšnou práci zaměřit na sběr šípků a léčivých bylin

Sedlářová, TU

podporovat vztah k přírodě

uč. Př, Z, Rv, Ov

podporovat a rozvíjet tělesnou výchovu (hodiny Tv, zájmová
činnost, tělovýchovné soutěže)

uč. Tv
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podporovat a rozvíjet est. cítění žáků (pořádek ve třídách,
výzdoba třídy, výtv. práce, návštěva výstav)

TU, všichni uč.

vytvářet u žáků správné pracovní návyky, vztah k práci
(Pp, Tp, Rv, Vv )

TU, uč.Pč, Rv, Vv

výuku v oblasti výpočetní techniky zajistit tak, aby každý
žák při ukončení povinné školní docházky uměl tuto výpoč.
techniku uživatelsky ovládat – za tímto účelem stanovit prac.
pověřeného koordinací v oblasti ICT

Ostružka

zajistit školení dalšího pracovníka, který se bude koordinací
v oblasti ICT zabývat

Němec

zabezpečit plavecký výcvik žáků 2. a 3 roč.

Krontorádová,
Štorková,
Geidelová,
Šacherová

zajistit pobyt dětí na „škole v přírodě“

Ludvová,
Pelikánová

zabezpečit lyžařský výcvik žáků 7. roč.

Chytka, Kocábová

s předstihem zajišťovat akce školy

TU, všichni uč.

v rámci prevence zneužívání návykových látek:
∼ věnovat zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem
a rizikového chováním
∼ sledovat projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně
patologické jevy (šikanování, vandalismus, patol. hráčství,
brutalita aj.) a navrhovat cílená opatření
∼ určit pracovníka pověřeného prováděním a koordinací
preventivních aktivit v oblasti zneužívání návykových látek
∼ zajistit proškolení dalšího pracovníka, který se bude zabývat
prevencí soc. patol. jevů
∼ seznamovat žáky s vybranými preventivními materiály
∼ spolupracovat se zákonnými zástupci žáků při přípravě
a realizaci preventivních akcí
∼ uspořádat pro žáky a učitele přednášky pracovníků sociální
a protidrogové prevence

TU, všichni uč.
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Chlachula
Kubíková
Chlachula, TU,
učitelé Ov, Rv

Mgr. Cupalová,
paní Borecká,
paní Hodovská,
paní Hradecká

III. Materiální zabezpečení
z limitu u SŠ Kuřim zakoupit potřebné učebnice

Bulvová, Ludvová

zajistit:
nákup potřeb pro zajištění provozu (čistící prostředky pro správní
zaměstnance, potřebné věci do tříd, náplně do kopírek, tiskáren,
kancelářských potřeb, materiálu potřebného k opravám aj.)

Němec, Veselá,
Bartejs

nákup a instalaci 1 ks interaktivní tabule
nákup a instalaci 2 ks data-projektorů
nákup 2 ks CD přehrávačů pro I.
nákup 2 ks CD přehrávače pro II. st
nákup 2 ks televizorů
nákup 2 ks DVD přehrávačů
nákup 2 ks digitálních fotoaparátů
nákup 6 ks počítačů
nákup 2 ks notebooku

Němec

nákup 4 ks přenosných kufříků I. pomoci
nákup dalších učebních pomůcek pro jednotlivé sbírky
nákup a výdej osobních ochranných prostředků
pro zaměstnance (dle kolektivní smlouvy )

Němec, Veselá

po dohodě s výborem SR zakoupení lyžařské výstroje v ceně
5000 Kč

Němec, Chytka

potřebnou část rozpočtu na opravu didakt. techniky a elektroniky
a dalších potřebných oprav
potřebnou část rozpočtu na pravidelné revize a služby v průběhu
roku

Němec, Veselá

pokračování opravy školního domku

Němec, MěÚ

zhotovení nábytku na uložení pomůcek v kabinetu I. st.
nákup 1 ks mobilní klimatizační jednotky do malé učebny VT
zřízení klimatizace v druhé učebně jazyků
nákup záložního zdroje pro školní rozhlas
výměnu vadného nářadí v dílně, modernizaci dílen
nákup nářadí pro práci na školním pozemku
zhotovení dalších stolků pod počítač do malé učebny VT
opravu malého hřiště s umělohmotným povrchem
vymalování školy
nákup 2 ks vizualizérů
nákup plošiny pro správní zaměstnance

Němec
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Začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích
programů
K začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí budeme postupovat podle těchto
materiálů:
- Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích
programů, čj. 12050/03-22,
- Ochrana člověka za mimořádných událostí – dodatek k učebním dokumentům pro základní školy,
střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy, čj. 13 586/03-22.
Do učebních dokumentů bude tematika Ochrana člověka za mimořádných událostí zařazena
v rozsahu 6 vyučovacích hodin v každém ročníku.
Na I. stupni začlenění do učiva provedou třídní učitelé, na II. stupni učitelé Ov, Rv, Z, Ch, Př, F.
Pro potřebu učitelů je k dispozici metodická příručka „Ochrana člověka za mimořádných událostí“,
vydaná v březnu 2003 MV-generálním ředitelstvím Hasičského sboru České republiky, brožura
„Ochrana člověka za mimořádných událostí“ (pro I. stupeň), brožura „Ochrana člověka za
mimořádných událostí“ (pro chemii a fyziku), brožura „Ochrana člověka za mimořádných událostí“
(pro zeměpis).
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Dopravní výchova
V rámci vzdělávacího programu školy bude věnována trvalá pozornost tématům dopravní výchovy
a úkolům, které vyplývají z Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, která byla schválena
usnesením vlády č. 394 dne 28. dubna 2004 a následných usnesení.
Zároveň bude věnována pozornost vzdělávání učitelů v oblasti dopravní výchovy.
V rámci plnění úkolů v oblasti dopravní výchovy proběhnou na škole soutěže a besedy zaměřené na
bezpečnost dětí v silničním provozu.
I. stupeň
- soutěž v jízdě na koloběžkách (2. roč.)
- pravidla silničního provozu (4. roč.)
- jízda podle pravidel silničního provozu (4. roč.) dopravní hřiště Oslavany
- účast žáků na akci Policie ČR „Jezdíme s úsměvem“
II. stupeň
- dopravní soutěž mladých cyklistů (pravidla silničního provozu, jízda zručnosti, jízda podle
pravidel silničního provozu, oprava a údržba jízdního kola, první pomoc při úrazu)
- beseda žáků 9. ročníků s Policií ČR na téma „Dopravní výchova“
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Učební plán pro 1. – 5. ročník na ZŠ T. G. Masaryka Ivančice
- podle vzděl. progr. Základní škola č.j. 16847/96 – 2, s platností od 1. 9. 2006

Předmět

1.

Ročník
2.

3.

4.

5.

Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 v 1. až 3. ročníku

Český jazyk

9

10

Cizí jazyk

8

8

8

3

3

3

Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 ve 4. a 5. ročníku

Český jazyk

7

7

Cizí jazyk

4

4

5

5

3

4

Platí pro žáky všech ročníků

Matematika

4

5

5

Prvouka

2

2

3

Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

2

Praktické činnosti

1

1

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

Týdenní dotace
povinných
předmětů

20

22

24

25

26

13

1
4

2

4

1

Učební plán pro 6. – 9. ročník
-

-

-

podle vzdělávacího programu Základní škola č. j.: 16847/96 – 2:
doplněného o úpravy a doplňky schválené MŠMT ČR dne 25. 8.1998 pod č. j. 25018/98 – 22
s platností od 1. 9. 1998
doplněného podle metodického pokynu MŠMT k realizaci rozvojového programu Rozšíření
učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 2 vyučovací hodiny ze dne 12.
2. 2003 pod č. j. 31172/2002 – 22 s platností od 1. 9. 2003
doplněného o Pokyn k rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání
o 1 vyučovací hodinu, čj. 21264/2004-22
doplněného o metodický pokyn k realizaci rozvojového programu Rozšíření učebních plánů
vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 1 vyučovací hodinu od školního roku
2005/2006 (čj. 11 818/2005-22 ze dne 13. 5. 2005)
doplněného o Vyhlášení rozvojového programu MŠMT ze dne 17. ledna 2006, čj. 31042/200522 Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 5 vyučovacích
hodin od školního roku 2006/07 (o 3 vyuč. hodiny na I. stupni, o 1 vyuč. hodinu v 6. ročníku,
o 1. vyuč. hodinu v 7. až 9. ročníku).

Předmět

6.

7.

8.

9.

Minimum
6. – 9. ročník

Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 v 6. až 9. ročníku

Český jazyk
x)
Cizí jazyk
x)
Platí pro žáky všech ročníků
Matematika
x)
Chemie
Fyzika
x)
Přírodopis
x)
Zeměpis
x)
Dějepis
x)
Občanská výchova
x)
Rodinná výchova
x)
Hudební výchova
x)
Výtvarná výchova
x)
Praktické činnosti
x)
Tělesná výchova
x)
Volitelné předměty
–
Disponibilní dotace
2
Týdenní dotace
29
povinných předmětů

x)
x)

x)
x)

x)
x)

16
12

x)

x)
x)
x)
x)
x)
x)
x)
x)
x)
x)
x)
x)
x)
1-2

x)
x)
x)
x)
x)
x)
x)
x)
x)
x)
x)
x)
x)
1-2

16
4
6
6
6
6
4
4
4
6
4
8
6
6

x)
x)
x)
x)
x)
x)
x)
x)
x)
x)
x)
1-2

29 – 30 31 – 32 31 – 32

121

x) V 6. - 9. roč. o časové dotaci jednotlivých vyučovacích předmětů rozhodne ředitel školy tak,
aby se vyučovalo všem předmětům učebního plánu daného ročníku, byl naplněn daný
minimální počet hodin pro předmět a dodržena týdenní časová dotace. U volitelných
předmětů v 7. – 9. ročníku ředitel školy rozhoduje i o jejich zařazení do ročníku.
*) Disponibilní dotaci lze využít v 6. až 9. ročníku pouze na zvýšení hodinové dotace některého
povinného předmětu, na zvýšení hodinové dotace některého předmětu s jeho současnou integrací
s jiným předmětem, na zvýšení hodinové dotace některého volitelného předmětu nebo na zařazení
volitelného nebo dalšího volitelného předmětu pro žáka. V 7. až 9. ročníku musí škola nejméně
14

jednu disponibilní hodinu využít na výuku prvního nebo druhého cizího jazyka, na zařazení nebo
zvýšení hodinové dotace volitelného předmětu navazujícího na výuku prvního nebo druhého
cizího jazyka, na zařazení povinné výuky druhého cizího jazyka nebo volitelného předmětu druhý
cizí jazyk.

Učební plán pro 6. – 9. ročník na ZŠ T. G. Masaryka Ivančice
podle vzděl. progr. Základní škola č. j.: 16847/96 – 2, s platností od 1. 9. 2006

Ročník

Předmět
Český jazyk
Cizí jazyk
Matematika
Chemie
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Občanská výchova
Rodinná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova
Volitelné předměty
Týdenní dotace
Povinných předmětů
Nepovinné předměty

Minimum

6.
5
3
4
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
-

7.
4
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2

8.
4
3
4
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
2

9.
5
3
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2

16
12
16
4
6
6
6
6
4
4
4
6
5
8
6

29

30

31

31

121
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Volitelné předměty ve šk. roce 2006 – 2007
7. ročník (2 hodiny)
- Výpočetní technika
- Konverzace v anglickém jazyce
- Ruský jazyk
- Práce s internetem
- Domácnost

Ing. I. Ostružka
Bc. R. Adamová
Mgr. M. Hegerová
Mgr. O. Němec
Mgr. M. Chlachulová

8. ročník (2 hodiny)
- Grafika na počítači
- Konverzace v anglickém jazyce
- Ruský jazyk
- Seminář z dějepisu

Ing. I. Ostružka
Mgr. K. Nováková
Mgr. M. Hegerová
Mgr. E. Coufalová

9. ročník (2 hodiny)
- Informatika
- Tvorba webových stránek
- Seminář z českého jazyka
- Konverzace v anglickém jazyce
- Seminář z matematiky

Ing. I. Ostružka
Mgr. Otmar Němec
Mgr. H. Bílová
Bc. R. Adamová
Mgr. Z. Kubíková
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Spolupráce s rodiči a se zřizovatelem – Školská rada
- zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) k 1. 1. 2006. Školská rada je tříčlenná a tvoří ji zástupce rodičů
(MUDr. Václav Hándl – zástupce předsedkyně školské rady), zástupce zřizovatele (Ing. Ivana
Krejčová – zapisovatelka) a zástupce školy RNDr. Jaroslava Bulvová (předsedkyně školské rady).
Školská rada:
- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování,
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
- schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
- projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření,
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
Schůzky školské rady ve škol. roce 2006/2007: září, duben.

Spolupráce s rodiči – Sdružení rodičů
-

prostřednictvím výboru SR vytvářet dobré podmínky pro spolupráci s rodiči
schůzky řed. školy s výborem SR každý měsíc (první nebo druhé úterý v měsíci)
zorganizovat plénum rodičů (24. říjen 2006)
na schůzi rodičů podat zprávu o škole (řed. šk.)
podat zprávu o hospodaření SR, stanovit příspěvky rodičů
na třídních schůzkách informovat rodiče o prospěchu a chování žáků
jakékoli závažné skutečnosti ( prospěch, chování, zdrav. stav ) ihned sdělit rodičům
projednat s výborem SR pomoc škole odměny za soutěže, sběry, nákup lyžařské.
výstroje aj.)
- vzhledem k ukončení činnosti předsedkyně výboru SR (na konci šk.r. 2006/2007) zjistit zájem
rodičů o práci ve výboru SR
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Formou:
a) studia na vysoké škole (získání kvalifikace – R. Adamová, J. Vala, zvyšování kvalifikace –
K. Vacková)
b) studia k výkonu specializovaných činností (O. Němec ml., Z. Kubíková)
c) studia cizího jazyka zaměřeného na rozšíření kvalifikace, v rámci celoživotního vzdělávání
(Z. Illková)
d) studia cizího jazyka zaměřeného na zvýšení jazykové úrovně (Z.Lašová, K. Nováková)
e) jedno a vícedenních seminářů pořádaných PF MU, NIDV (Národní institut pro další
vzdělávání) Brno a Jihlava, CDVU Brno, PPP Brno, SSŠ Brno a dalšími vzdělávacími
institucem
f) MS – I. stupeň
PK – II. stupeň
g) studia odborné literatury
h) vzájemných hospitací
Plán DVPP na šk. r. 2006/2007
- studium jednooborového studia na PF MU v Brně – anglický jazyk (5 let) – Bc. R. Adamová –
5. roč.
- studium sociální pedagogiky na Univerzitě T. Bati ve Zlíně (5 let) – K. Vacková – 4. roč.
- studium jednooborového studia na PF OU v Ostravě – informatika – její využití ve výuce (5 let)
– J. Vala DiS. – 2. roč.
- studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti ICT – MZLU Brno (3 sem.) –
Mgr. O Němec ml. – 1. sem.
- studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patol. jevů – Ped. fak. MU Brno
(4 sem.) – Z. Kubíková – 1. sem.
- studium v rámci celoživotního vzdělávání k rozšíření kvalifikace – „Rozšiřující program Aj pro
I.st. ZŠ“, Ped. fak. MU Brno (4 sem.) – Mgr. Z. Illková – 1. sem.
- studium cizího jazyka (Aj) zaměřené na zvýšení jazykové úrovně – program MEJA, úroveň A2
(150 hodin) – PhDr. Z. Lašov
- studium cizího jazyka na Státní jazykové škole v Brně (1 rok) – K. Nováková
Podle výše přidělených finančních prostředků a na základě nabídky DVPP na rok 2006/2007 budou
pedagogičtí pracovníci přihlašováni na kurzy a semináře DVPP.
V rámci nabídky DVPP se vedení školy i pedagogičtí pracovníci zúčastní také dalších školení
a seminářů zaměřených na tvorbu ŠVP.
Školení učitelů ve znalostní úrovni P v rámci projektu PI – Informační gramotnost absolvuje ve
šk. r. 2006/2007 9 učitelů první volitelný modul P1 (Mgr. H. Ludvová, Mgr. D. Pelikánová,
Mgr. E. Coufalová, Mgr. M. Chlachula, Mgr. T. Chytka, Mgr. J. Kocábová, Mgr. Z. Kubíková,
PhDr. Z. Lašová, Mgr. M. Mašová).
Přezkoušení ze znalostní úrovně Z se zúčastní 1 učitelka – Mgr. K. Nováková.
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Plán práce MS na školní rok 2006/2007
Metodické sdružení učitelů 1. – 5. ročníku naplánovalo pro letošní školní rok tyto akce:
Září
- hodnocení uplynulého roku, sestavení plánu práce MS na šk. rok 2006/2007
- divadelní představení „Rychlé šípy“ pro žáky 4. – 5. roč. – divadlo Polárka, Brno,
13. 9. 2006
- dopravní výchova pro 4. roč. – dopravní hřiště Oslavany
- dopravní akce „Jezdíme s úsměvem“ – 5. B – spolupráce s policií
Říjen
- pohádka „O Růžence“ – hraná pohádka pro 1. – 2. roč., kino Réna
- závody na koloběžkách pro žáky 2. roč.
- divadelní předst. pro 3. – 5. roč. – Karel IV. a Jan Žižka z Trocnova
Listopad

- soutěž ve šplhu pro žáky 4. – 5. roč.
- vystoupení zpěváka Pavla Nováka v kině Réna, 3. – 5. roč.

Prosinec

- vánoční projekty v jednotlivých ročnících – „Den bez rozvrhu“, „Vánoční
dílny“
- Mikulášský koncert, 1. – 5. roč., kino Réna
- hraná pohádka „Vánoční kouzlo“ pro žáky 1. – 3. roč., kino Réna 19. 12. 2006
- filmové představení pro žáky I. stupně „Kouzelná chůva“, kino Réna
22. 12. 2006

Leden

- hodnocení prospěchu a chování za I. pol.
- zápis dětí do 1. ročníku
- návštěva dětí z MŠ v 1. roč., beseda s učitelkami MŠ

Únor

- soutěž ve vybíjené pro žáky 3. – 5. roč.
- zahájení práce kroužku „Těšíme se do školy“

Březen

- pěvecká soutěž „Superstar“
- matematická soutěž „Klokan“
- předst. v Aj , kino Réna - 3. roč. – Magical Language Show
- 4. a 5. roč. – Jackie and the Horrible Family

Duben

- dopravní soutěž - 3. – 4. roč. „Mladý cyklista“
- recitační soutěž
- loutkové divadelní představení „Sólo pro kašpárka“, 1. – 5. roč.
- okrskové kolo v malé kopané Mc Donalds Cup

Květen

- spolupráce s učitelkami MŠ, pohovory o žácích, předávání zkušeností
- hudební představení „S hudbou kolem světa“, kino Réna, 1. – 5. roč.

Červen

- soutěž v malé kopané (turnaj Mc Donalds Cup) – okresní kolo (v příp. postupu)
- Den dětí – sportovní dopoledne s netradičními disciplínami
- škola v přírodě, 5. roč.
- závěrečné hodnocení úspěšnosti všech akcí MS

Všechny akce a soutěže byly schváleny metodickým sdružením dne 6. 9. 2006. Za přípravu
odpovídají učitelky I. stupně pověřené organizací akce. Pozornost bude věnována bezpečnosti dětí
a jejich estetickému, mravnímu a sportovnímu rozvoji.
V průběhu měsíců říjen – leden se budou všechny učitelky I. stupně podílet na tvorbě školního
vzdělávacího programu.
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Předmětové komise
Předsedové PK:
Český jazyk
Cizí jazyky
Matematika
Chemie – fyzika
Dějepis
Zeměpis
Přírodopis
Občanská výchova
Tělesná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Rodinná výchova
Pracovní činnosti
Výpočetní technika
Met. sdružení I. st

-

M. Mašová
Z. Lašová
D. Sedlářová
H. Kabelková
E. Coufalová
J. Kocábová
M. Chlachulová
J. Vavřík
T. Chytka
H. Bílová
L. Bubeníková
M. Chlachulová
M. Chlachula
I. Ostružka
H. Ludvová

Hlavní úkoly PK:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

koordinovat práci svých členů
napomáhat méně zkušeným učitelům
organizovat výměnu zkušeností
stanovit požadavky na žáky (učivo, sešity, pomůcky)
sestavování společných prověrek
promýšlet a zavádět nové formy a metody práce
seznamovat učitele s novinkami v odborné literatuře, s novými pomůckami
provádět výběr základního učiva
stálou pozornost věnovat modernizaci vyučování, uplatňovat vědecké poznatky s výchovným
využitím
pracovat na tvorbě ŠVP – ukončení
počet schůzek přizpůsobit v letošním šk. roce zvláště tvorbě ŠVP
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Zájmové útvary na ZŠ T. G. Masaryka ve šk. r. 2006/2007
I. stupeň
Sportovní hry (ml. žáci)
Sportovní hry (st. žáci)
Dovedné ruce

II. stupeň

Aerobik – začátečníci
Aerobik – pokročilí
Dyslektický kroužek
Anglický jazyk 1. roč.
Zpěvánek
Předškoláček (po zápisu žáků)
Školáček (výp. tech. pro 1. roč.)
Školička (výp. tech. pro 2. roč.)

J. Štorková
Z. Kubíková
J. Dvořáková
H. Bílová
H. Ludvová
H. Ludvová
D. Šacherová
Z.. Illková
D. Pelikánová
M. Muchová
I. Ostružka
I. Ostružka

Sportovní hry (děvčata)
Sportovní hry (ml. chlapci)
Sportovní hry (st. chlapci)
Stolní tenis
Základy výpočetní techniky
Práce s internetem
Svět internetu
Svět informatiky
Čeština jinak

J. Kocábová
T. Chytka
T. Chytka
T. Chytka
J. Vala
O. Němec
I. Ostružka
I. Ostružka
M. Mašová
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Plán vycházek a exkurzí

1. ročník

Září:

- vycházka do okolí školy (bezpečnost při cestě do školy, přecházení silnice,
křižovatky)

Říjen:

- vycházka do zahrady (Pč)

Listopad:

- návštěva MěÚ Ivančice

Prosinec:

- vycházka do města – návštěva vánoční výstavy (betlém)

Leden:

- vycházka do zimní přírody – stavění sněhuláků, sáňkování

Únor:

- návštěva budovy Policie ČR v Ivančicích

Březen:

- návštěva knihovny v Ivančicích

Duben:

- zvířata na jaře – návštěva statku

Květen:

- návštěva hasičů v Ivančicích

Červen:

- školní výlet
- vycházka do letní přírody – pochodové cvičení
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Plán vycházek a exkurzí

2. ročník

Září:

- sledování dopravní situace v okolí školy – provoz na silnici, dopravní prostředky,
dopravní značky

Říjen:

- exkurze do Planetária v Brně (zásady slušného chování v autobuse a ostatních
dopravních prostředcích)

Listopad: - vycházka do zahrady
Prosinec: - vycházka do města – prohlídka betlémů – fara, kostel
- vycházka do zimní přírody – sledování způsobu života volně žijících zvířat,
určování stop, krmení zvěře
Leden:

- vycházka do zimní krajiny – hry v přírodě

Únor:

- památná místa Ivančic – vycházka do historického centra města

Březen:

- prohlídka místní knihovny, beseda o knize

Duben:

- vycházka do parku na Réně – ekologické hry

Květen: - vycházka do lesa (listnaté a jehličnaté stromy)
- Majáles
Červen:

- vycházka do přírody, pozorování života u vody, ve vodě, na louce
- školní výlet
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Plán vycházek a exkurzí

3. ročník

Září:

- vycházka do města – památky, historie a zajímavosti Ivančic

Říjen:

- exkurze do Planetária v Brně

Listopad: - návštěva MěÚ Ivančice
Prosinec:

- divadelní představení – Brno

Leden:

- návštěva kostela – betlém

Únor:

- vycházka do zimní přírody, stavění sněhuláků, sáňkování

Březen:

- návštěva knihovny v Ivančicích

Duben:

- Moravské zemské muzeum – výstava „Fauna Moravy“

Květen:

- vycházka do jarní přírody – pozorování probouzení rostlin, první květiny
a kvetoucí keře

Červen:

- školní výlet
- vycházka do letní přírody – pochodové cvičení
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Plán vycházek a exkurzí

4. ročník

Září:

- vycházka – život v lese (hájenka Němčice), přírodniny živé a neživé – třídění

Říjen:

- návštěva městské knihovny, beseda o významných rodácích

Listopad:

- vycházka do přírody – chování živočichů v přírodě, rozlišování stop, práce
turistickou mapou (rozhledna na Réně)

Prosinec:

- prohlídka betléma
- vánoční dílny v SVČ

Leden:

- vycházka do přírody – pozorování života u řeky a u rybníka (Pancíře)

Únor:

- vycházka – památná místa Ivančic – sochy, plastiky, busty, sousoší, morový
sloup , židovský hřbitov

Březen:

- vycházka do jarní přírody – pozorování polních prací (Lány)

Duben:

- návštěva zahradnicví pana Hrbka v Rosicích – poznávání rostlin, ošetřování,
přesazování

Květen:

- vycházka do přírody – určování plevelů (Kocberky)

Červen:

- exkurze do Prahy
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Plán vycházek a exkurzí

5. ročník

Září:

- vycházka, pozorování změn v přírodě

Říjen:

- exkurze do Planetária v Brně

Listopad

- návštěva expozice Slovanská epopej, Moravský Krumlov

Prosinec:

- vánoční trhy, vánoční výzdoba města

Leden:

- sáňkování, bruslení

Únor:

- návštěva Technického muzea v Brně

Březen:

- brněnské historické památky – Špilberk

Duben:

- návštěva knihovny v Ivančicích

Květen:

- exkurze do Jaderné elektrárny v Dukovanech

Červen:

- školní výlet
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Plány exkurzí a vycházek 2006/2007

Ds
Pč
Pč

- 9. A – Slovanská epopej, Mor. Krumlov
- 6. roč. – návštěva městské knihovny
- 7. roč. – návštěva městské knihovny
- 9. roč. – exkurze do Prahy
- 9. A – návštěva Muzea Vl. Menšíka Ivančice
- 7. roč. – vycházka po pamětihodnostech Ivančic
- 9. roč. – návštěva SOU a SOŠ zeměd. v Ivančicích
- 9. roč. – návštěva SOU a SOŠ zeměd. v Mor. Krumlově

Listopad:

Vv

- 6. roč. – Mor. galerie Brno (stálá výstava portrétů 20. stol. Bub

Leden:

Pč
Vv

- 9. roč. – návštěva GJB Ivančice
- 7. roč. – Mor. galerie Brno, výstava „Lidská postava“

Březen:

F - 7. roč. – Technické muzeum Brno
Ch - 8. roč. – exkurze do čistírny odpadních vod
Vv - 8. roč. – Mor. galerie Brno, stálá výstava gotiky

Duben:

Př

Květen:

Př

Říjen:

Vv
Čj

II. stupeň

D

He
Bub
Kab
Kab
Bub

- 7. roč. – vycházka do okolí školy, poznávání rostlin
Chlá
a živočichů, návštěva prodejny Zooprodukt
Čj - 7. roč. – exkurze do Kralic a Náměště nad Oslavou
Mš
Čj,D - 8. roč. – vycházka po pamětihodnostech Brna
Mš, Cou
Cou
D - 7. roč. – vycházka po pamětihodnostech Ivančic
Ds - 7. roč. – vycházka po Ivančicích zaměřená na pozorování Cou
různých architektonických slohů na budovách
F
- 9. roč. – exkurze do JE Dukovany
Chy

D
Př
F
Čj

- 9. roč. – vycházka do okolí školy, geologická stavba okolí
školy
- 7. roč. – exkurze žáků do Kralic a Náměště nad Oslavou
- 9. roč. – vycházka do okolí školy, geologická stavba
okolí školy
- 9. roč. – exkurze do Planetária v Brně
- 9. roč. – návštěva Muzea Vl. Menšíka Ivančice

Vv – návštěva výstav v Ivančicích a v Brně dle aktuální nabídky

Průběžně:

Bub
Cou, He
Bí, Vav
Mš
Cou
Cou
He
He

- výstavy a muzea
- akce pořádané KIC Ivančice
- akce pořádané SVČ Ivančice
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Chlá
Cou
Chl
Chy
Mš

Bub

Plány besed 2006/2007

II. stupeň

Září:

Rv - 6. roč. – Klima třídy, Mgr.Cupalová

Chlá,Laš

Říjen:

Rv - výstavka paní Borecké na téma Anorexie, bulimie

Laš

Listopad: Rv - 6. roč. – Bezpečí – Policie ČR
- 8. roč. – Výchovné problémy mládeže – paní Hradecká,
paní Hodovská
Rv - 9. roč. – Výchovné problémy mládeže – paní Hradecká,
paní Hodovská
Rv - 9. roč. – Volba povolání – beseda se zástupci okolních
SOU a SOŠ

Laš

Březen:

Rv - 7. roč. – Kruhy rozhodnutí, Mgr. Cupalová

Chlá,He

Duben:

Rv - 6. roč. – Bes. s Ing. Halúzkou – životní prostředí
- 9. roč. – Dopravní výchova – bes. s Policií ČR

Chlá,Laš
Laš

Květen:

Rv - 9. roč. – Sexuální výchova, paní Borecká

Laš

Červen:

Rv - 8. roč. – Sebepoznání, Mgr. Cupalová
- 9. roč. – Protidrogová prevence, Mgr. Cupalová

Chlá,Laš
Chlá,Laš

Besedy budou průběžně doplňovány dle nabídky a možností.
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Laš
Laš

He

Plán soutěží 2006/2007

II. stupeň

Září:

Tv - kopaná chlapci (21. 9.) – okrsk. kolo, Oslavany
- kopaná chlapci (27. 9.) – okres. kolo, Modřice
Vt - soutěž v oblasti výp. tech. „Co nevím, to si najdu“
- celostátní soutěž „Najdi, co neznáš“
Říjen:
Tv - volejbal děvčata (10. 10.) – okrsk. kolo, Zastávka
- volejbal chlapci (11. 10.) – okrsk. kolo, Zastávka
- stolní tenis(19. 10.) – okres. kolo, Tišnov
- florbal děvčata (25. 10.) – okres. kolo, Těšany
- florbal chlapci (30. 10.) – okrsk. kolo, Ivančice
- turnaj v malé kopané – ivančické školy
Vt - soutěž v oblasti výp. tech. „Co nevím, to si najdu“
- celostátní soutěž „Najdi, co neznáš“
Listopad: Tv - florbal chlapci (10. 11.) – okres. kolo, Tišnov
- házená chlapci (15. 11.) – okrsk. kolo, Ivančice
- házená chlapci (22. 11.) – okres. kolo, Kuřim
- turnaj ve florbalu chlapců, 6.-9. roč., v rámci školy
Vt - soutěž v oblasti výp. tech. „Co nevím, to si najdu“
- celostátní soutěž „Najdi, co neznáš“
- soutěž „Malujeme s počítačem“
Prosinec: D - dějepisná olympiáda - školní kolo
Čj - olympiáda z Čj – školní kolo, 8. a 9. roč.
- třídní kola recitační soutěže
Tv - okrskové kolo ve šplhu, 6. – 9. roč., Ivančice
- okresní kolo ve šplhu, Šlapanice
- Vánoční turnaj ve stolním tenisu (tělocv. školy)
Vt - soutěž v oblasti výp. tech. „Co nevím, to si najdu“
- celostátní soutěž „Najdi, co neznáš“
Hv - pěvecká soutěž DO RE MI pro II. stupeň
- účast na pěvecké soutěži, SVČ Ivančice

Chy
Chy
Ně
Ně, Ost
Chy
Koc
Chy
Koc
Chy
Chy
Ně
Ně, Ost
Chy
Chy
Chy
Chy
Ně
Ně, Ost
Ost
Cou
Mš, uč. Čj
Mš, uč. Čj
Chy

Leden:

Čj - školní kolo recitační soutěže
M - matematická olympiáda – školní kolo
Vt - soutěž v oblasti výp. tech. „Co nevím, to si najdu“

Mš, uč. Čj
Se
Ně

Únor:

M - matem. soutěž Pythagoriáda, školní kolo
Z - zeměpisná olympiáda, školní kolo
Vt - soutěž v oblasti výp. tech. „Co nevím, to si najdu“
Př - biologické olympiáda, kat. C (8.-9. roč.), školní kolo

Se, uč. M
Koc
Ně
Chlá, Chl

Březen:

M - matemat. Soutěž Klokan, školní kolo
Z - zeměpisná olympiáda, okresní kolo
Vt - soutěž v oblasti výp. tech. „Co nevím, to si najdu“
Čj - okrskové kolo recitační soutěže, Zastávka
Čj - okresní kolo recitační soutěže
- olympiáda z Čj – okresní kolo
Tv - basketbal chlapci (8. 3.) – okrsk. kolo, Ivančice
- basketbal chlapci (30. 3.) – okres. kolo, Tišnov
- halová kopaná chlapci (8. 3.) – okrsk. kolo, Ivančice
- halová kopaná chlapci (30.3.) – okres. kolo, Tišnov
Vt - soutěž v oblasti výp. tech. „Co nevím, to si najdu“

Se, uč. M
Koc
Ně
Mš, uč. Čj
Mš, uč. Čj
Mš, uč. Čj
Chy
Chy
Chy
Chy
Ně
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Chy
Ně
Ně, Ost
Bí, Ost
Bí

Duben:

Př - biologická olympiáda, kat. D (6. – 7. roč.), školní kolo
- biologická olympiáda, kat. C, okresní kolo
M - matem. soutěž Pythagoriáda, okres. kolo
Dv - soutěž Mladých cyklistů
Tv - Mokerská laťka – ml. žáci (16. 4.) – Mokrá
- Mokerská laťka – st. žáci (17. 4.) – Mokrá
- volejbal dívky (11. 4.) – okrsk. kolo, Zastávka
- volejbal dívky (18. 4.) – okres. kolo, zastávka
- volejbal chlapci (24. 4.) – okres. kolo, Zastávka
- minifotbal chlapci (25. 4.) – okrsk. kolo, Ivančice
- turnaj v nohejbalu v rámci školy
- Coca cola Cup- turnaj v malé kopané
Vt - soutěž v oblasti výp. tech. „Co nevím, to si najdu“
- soutěž „Malujeme s počítačem“

Chlá, Chl
Chlá, Chl
Se, uč. M
Vav
Chy
Chy
Koc
Koc
Chy
Chy
Chy
Chy
Ně
Ost

Květen:

Ch - chem soutěž 8. a 9. tříd
Př - biologická olympiáda, kat. D, okresní kolo
Tv - minifotbal chlapci (4. 5.) - okres. kolo, Modřice
- Pohár čes. rozhlasu - ml. žáci (23. 5.), okrsk. kolo, Ivančice
- st. žáci (24. 5.), okrsk. kolo, Ivančice
- Pohár čes. rozhlasu (29. 5.), okres. kolo (v příp. postupu), Brno
- turnaj v malé kopané, 6. – 9. roč., v rámci školy
Vt - soutěž v oblasti výp. tech. „Co nevím, to si najdu“
Hv - pěvecká soutěž DO RE MI pro II. stupeň

Kab
Chlá, Chl
Chy
Chy
Chy
Chy
Chy
Ně
Bí, Ost

Červen:

Tv - sportovní den školy

Chy,Ko
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Koncepce rozvoje výchovné a vzdělávací práce do roku 2007
-

-

ve všech ročnících realizovat vzdělávací program „Základní škola“
vytvářet ve škole klidnou, přátelskou atmosféru spolupráce mezi žáky a učiteli,
přátelskou atmosféru v pedagogickém sboru
kvalitně připravovat žáky ke studiu na učilištích a středních školách
důsledně uplatňovat pokyn ministra školství k prevenci zneužívání návykových látek
dodržovat Úmluvu o právech dítěte v práci všech pracovníků školy
systematicky působit proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky
prohlubovat součinnost školy a rodiny, usilovat o soulad ve výchovném působení,
předcházet záškoláctví a jiným negativním jevům u žáků
zajišťovat účinnou individuální péči o žáky s výchovnými problémy a specifickými
vývojovými poruchami učení (seznámení učitelů s problémy žáka, spolupráce s rodiči,
spolupráce s PPP, možnost slovního hodnocení)
pozornost věnovat žákům nadaným
podporovat další vzdělávání a růst kvalifikace učitelů, získané poznatky využívat pro
zlepšení celkové práce školy
vytvářet podmínky pro činnost školské rady
v rámci projektu PI – Informační gramotnost pokračovat v proškolování dalších učitelů
v oblasti výpočetní techniky ve znalostní úrovni P
pestrou nabídkou zájmových kroužků přispívat ke smysluplnému naplňování volného
času dětí
nová sportoviště využívat nejen pro výuku Tv, ale také pro zájmovou činnost žáků,
umožnit využití pro veřejnost
výukou výpočetní techniky v rámci pracovních činností dosáhnout, aby všichni žáci
zvládali uživatelsky využívat výpočetní techniku
nabídkou volitelného předmětu a kroužků zaměřených na výpočetní techniku umožnit
žákům prohlubování a rozvíjení znalostí v této oblasti
ve větší míře využívat projektového vyučování
nadále zlepšovat vybavení didaktickou technikou a její používání ve výuce
zlepšovat estetický vzhled školy, jejich vnitřních prostorů a jejího okolí
umožnit další účast na školeních koordinátorům pro tvorbu ŠVP z řad učitelů školy
(J. Bulvová, D. Šacherová)
v rámci DVPP umožnit účast pedagogických pracovníků na seminářích zaměřených na
tvorbu ŠVP
připravit podmínky pro práci týmů na ŠVP tak, aby výuka podle ŠVP byla zahájena
v 1. a 6. ročníku od začátku školního roku 2007/2008
na základně kontrolní činnosti zjišťovat výraznější rozdíly v práci jednotlivých pracovníků
a odstraňovat je
dále zdokonalovat řídící činnost
plněním všech těchto záměrů udržovat naplněnost školy
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Kontrolní činnost
Září:
kontrola -

Počáteční kontrola všech pracovišť.
dokumentace tř. učitele – zavedení (tř. kniha, tř, výkaz, kat. listy)
tematických a časových plánů
úrovně vyplnění žákovských knížek
tř. knih (1x za týden)
pořádku a čistoty ve třídách a v šatnách
kontrola uložení přezůvek v sáčcích

Říjen:

kontrola -

třídních knih (1x za týden)
tříd z hlediska bezpečnosti a požární ochrany, jejich upravenosti
vykonávání dozorů na chodbách a ve ŠJ
práce nově nastupujících učitelů
práce zájmových kroužků
nástupu do vyučovacích hodin
plnění školního řádu
vyplňování údajů v „Knize úrazů“
vedení absence v třídních knihách
žákovských knížek

Listopad:

kontrola -

třídních knih (1x za týden)
vykonávání dozorů na chodbách a ve ŠJ
úklidu
nástěnek ve třídách
plnění učebních plánů a osnov
žákovských sešitů
plnění plánu hospitací
čtvrtletních kontrolních prací
počtu žáků zapsaných do škol. družiny (skut. stav)
zápisů v knize závad
poplatků za tel. hovory

Prosinec:

kontrola -

tříd. knih (1x za týden)
vykonávání dozorů na chodbách a ve ŠJ
nástupu do vyučovacích hodin
upravenosti tříd
teploty tříd
odesílání „Záznamů o školních a pracovních úrazech“
plnění škol. řádu
připravenosti LVVZ
uložení el. přístrojů a did. techniky před odchodem na zimní
prázdniny

Leden:

kontrola -

výkazu přes. hodin, stavu dovolených
třídních knih (1x za týden)
vykonávání dozorů na chodbách a ve ŠJ
plnění učebních plánů a osnov
úklidu
prac. doby správních zaměstnanců
pololetních kontrolních prací
klasifikace v předmětech (četnost známek vyučujících)
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-

práce tř. uč.
vysvědčení
knihy úrazů
požární knihy
vedení absence v tř. knihách

Únor:

kontrola -

třídních knih (1x za týden)
vykonávání dozorů na chodbách a ve ŠJ
žákovských knížek
pořádku ve třídách a šatnách
výkazu přesčasových hodin

Březen:

kontrola -

třídních knih (1x za týden)
vykonávání dozorů na chodbách a ve ŠJ
nástupu do vyučovacích hodin
práce zájmových kroužků
úklidu
žákovských sešitů, výtv. prací žáků
výkazu přesčasových hodin
tříd a prostor z hlediska bezpečnosti a pož. ochrany

Duben:

kontrola -

třídních knih (1x za týden)
vykonávání dozorů na chodbách a ve ŠJ
plnění učebních plánů
plánu hospitací
vedení absence v tř. knihách
připravenosti školy v přírodě

Květen:

kontrola -

třídních knih (1x za týden)
vykonávání dozorů na chodbách a ve ŠJ
plnění plánu hospitací
výkazu přesčasových hodin
dodržování pracovní doby správních zaměstnanců
připravenosti škol. výletů

Červen:

kontrola -

třídních knih (1x za týden)
vykonávání dozorů na chodbách a ve ŠJ
plnění učebních plánů a osnov
závěrečných kontrolních prací
čerpání FKSP
vysvědčení
odesílání „Záznamů o školních a prac. úrazech“
uložení elektrotechniky před odchodem na hlavní prázdniny
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Přehled o žácích
Třída
1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
6. C
7. A
7. B
7. C
8. A
8. B
9. A
9. B
9. C
Celkem

Celkem Chlapci Dívky Dojíždí Do ŠJ Do ŠD
Třídní učitel
20
12
8
9
13 Mgr. Jarmila Dvořáková
19
11
8
1
16
7 Mgr. Michaela Muchová
16
9
7
1
12
8 Mgr. Jitka Štorková
16
10
6
4
10
7 Mgr. Zdeňka Krontorádová
27
16
11
2
23
12 Mgr. Dagmar Šacherová
25
16
9
4
17
9 Mgr. Jiřina Geidlová
18
11
7
4
13
2 Mgr. Jarmila Vařejková
17
10
7
2
10
4 Mgr. Zdeňka Illková
23
11
12
6
22
Mgr. Hana Ludvová
21
9
12
5
12
3 Mgr. Dagmar Pelikánová
29
13
16
1
14
RNDr. Hana Kabelková
29
16
13
2
17
Mgr. Miroslav Chlachula
30
13
17
24
16
PhDr. Zdena Lašová
26
14
12
13
17
Mgr. Tomáš Chytka
26
14
12
7
14
Mgr. Marie Chlachulová
21
9
12
8
12
Mgr. Dana Sedlářová
27
14
13
6
17
Mgr. Eva Coufalová
29
11
18
11
17
Mgr. Marta Hegerová
26
17
9
7
11
Mgr. Miluše Mašová
27
18
9
10
8
Mgr. Jarmila Kocábová
20
10
10
5
3
Mgr. Zuzana Kubíková
492

264

228

123

290
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65

Rozdělení pedagogických a organizačních funkcí
DRUH FUNKCE

JMÉNO PRACOVNÍKA

Ředitel školy

Mgr.

Statutární zástupce + zástupce ŘŠ
Vedoucí učitelka – I. st.
Výchovný poradce
Vedoucí školní družiny
Sklad a evidence učebnic

RNDr. Jaroslava Bulvová
Mgr. Hana Ludvová
Mgr. Marta Hegerová
Jarmila Šramatá
Mgr. Hana Ludvová – I. st.
RNDr. Jaroslava Bulvová – II. st.
Jindřich Bartejs
Mgr. Miroslav Chlachula
Mgr. Tomáš Chytka
Helena Veselá
Mgr. Marta Hegerová
Mgr. Miroslav Chlachula

Vedoucí správních zaměstnanců
Požární preventista
Bezpečnostní technik
Prac. pov. ved. FKSP
Vedoucí škol. poradenského pracoviště
Prac. pov. protidrogovou prev.

Otmar Němec

Správcové sbírek
Kabinet škol. družiny
Kabinet 1. – 5. roč.

Jarmila Šramatá
Mgr. Jarmila Dvořáková
Mgr. Dagmar Šacherová
Mgr. Zdeňka Illková
Mgr. Michaela Muchová
Mgr. Miluše Mašová
Mgr. Miluše Mašová
Mgr. Jaroslav Vavřík
PhDr. Zdena Lašová
Bc.
Radka Adamová
Mgr. Marta Hegerová
Mgr. Jarmila kocábová
RNDr. Hana Kabelková
Mgr. Zuzana Kubíková
Mgr. Dana Sedlářová
Mgr. Eva Coufalová
Mgr. Marie Chlachulová
Mgr. Jaroslav Vavřík
Mgr. Marie Chlachulová
Mgr. Leona Bubeníková
Mgr. Tomáš Chytka
Mgr. Miroslav Chlachula
Mgr. Zuzana Kubíková
Mgr. Helena Bílová
Mgr. Otmar Němec
Mgr. Jaroslav Vavřík
Mgr. Helena Bílová
Ing. Ivan Ostružka

Kabinet českého jazyka
Učitelská knihovna
Žákovská knihovna
Kabinet něm. jazyka
Kabinet angl. jazyka
Kabinet ruského jazyka
Kabinet zeměpisu
Kabinet chemie
Kabinet fyziky
Kabinet matematiky
Kabinet dějepisu
Kabinet přírodopisu
Kabinet obč. výchovy
Kabinet rod. výchovy – vaření
Kabinet výtvarné výchovy
Kabinet tělesné výchovy
Kabinet pěst. prací
Kabinet branné výchovy
Kabinet hudební výchovy
Kabinet technických prací
Kabinet dopravní výchovy
Kabinet pěveckého sboru
Kabinet výpočetní techniky
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Odborná kvalifikace učitelů – l. stupeň – 2006/2007
Ročník
1.

S odb. kval.
hodin
40

100

Bez odb. kval.
hodin
0

%

0

Celkem
hodin
40

%

2.

44

100

0

0

44

3.

45 *

100

0

0

45 *

4.

43 **

100

0

0

43 **

5.

44 ***

100

0

0

44 ***

216

100

0

0

216

Celkem

*
celkový počet hodin ve 3. roč. je 54 (9 hodin výuky cizího jazyka zajišťují učitelé II. st.)
** celkový počet hodin ve 4. roč. je 50 (7 hod. výuky zajišťuje učitelka II. st.)
*** celkový počet hodin v 5. roč. je 52 (8 hod. výuky cizího jazyka zajišťuje učitelka II. st.)
Tabulka dává přehled o kvalifikovanosti výuky na I. stupni učiteli I. stupně.
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Odborná kvalifikace učitelů – II. stupeň – 2006/2007
Kvalifikovaně
hod.
50

100

Nekvalifikovaně
hod.
0

0

Celkem
hodin
50

Německý jazyk

10

100

0

0

10

Anglický jazyk

15

27

40

73

55

Dějepis

22

100

0

0

22

Občanská výchova

11

100

0

0

11

Zeměpis

22

100

0

0

22

Matematika

44

100

0

0

44

Přírodopis

22

100

0

0

22

Fyzika

22

100

0

0

22

Chemie

10

100

0

0

10

Hudební výchova

11

100

0

0

11

Výtvarná výchova

16

100

0

0

16

Tělesná výchova

24

100

0

0

24

Rodinná výchova

11

100

0

0

11

Praktické činnosti

31

100

0

0

31

Volitelný předmět

24

86

4

14

28

Celkem

345

86

44

14

389

Předmět
Český jazyk

%

37

%

Aprobovanost předmětů – II. stupeň – 2006/2007
Aprobovaně
hod.
50

100

Neaprobovaně
hod.
0

0

Celkem
hodin
50

Německý jazyk

10

100

0

0

10

Anglický jazyk

55

100

0

0

55

Dějepis

22

100

0

0

22

Občanská výchova

11

100

0

0

11

Zeměpis

16

73

6

27

22

Matematika

36

82

8

18

44

Přírodopis

22

100

0

0

22

Fyzika

2

9

20

91

22

Chemie

10

100

0

0

10

Hudební výchova

4

36

7

64

11

Výtvarná výchova

16

100

0

0

16

Tělesná výchova

18

75

6

25

24

Rodinná výchova

11

100

0

0

11

Praktické činnosti

29

94

2

6

31

Volitelný předmět

28

100

0

0

28

Celkem

340

87

49

13

389

Předmět
Český jazyk

%

38

%

Přehled porad a schůzí
IX.

X.

Pedagogické rady

XI. XII.
13.

Provozní porady

4.

2.
30.

I.

II.

III. IV.

22.
4.

8.

5.

5.

V.

VI. VII. VIII.

16.

21.

2.
30.

4.

Instruktáže, školení

28.

Schůzky rodičů
Schůzka s výborem SR

28.
31.

24. 21.*
12.

10.

7.

11.
5.

9.

19.
6.

6.

3.

15. 12.

Porady vedení – každý pátek
* 21.11. 2006 – Schůzka s rodiči žáků 9. roč. a zástupci okolních škol (volba povolání)
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