Plán činností na období: leden 2011 – prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Název školy

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky

Datum sestavení plánu

20.1.2011

Na sestavení plánu spolupracovali

M.Doubínková, K.Melicharová, E.Villímová, D.Bartoníčková, K.Muchová, T. Augustová, K.Loufková,
A.Vyšohlídová, K.Skotáková, M.Chaloupecká, N.Martincová,L.Postl, I.Nesvadbová, A.Uhlíř,
L.Honyisová

cíle

zodpovědnost

časový
termín

Dlouhodobý cíl: Zlepšit prostředí chodeb a šaten, učeben, wc
Vymalovat třídy, chodby a
ekotým
Březen ‐
šatny, je nutné jednat
červen
s p.ředitelem

monitorování, vyhodnocování

21.2. proběhlo setkání s vyučujícími vv,
ŠD. Procházeli jsme celou školu z jedné
budovy do druhé a společně jsme
vymysleli spoustu nápadů k oživení stěn
chodeb, učeben i šaten. Podrobnější
zápis z tohoto setkání je sepsán
samostatně.
Jednání s panem ředitelem – nejsou
finanční prostředky na nákup barev,
štětců.
V rámci hodiny informatiky jsme napsali
žádost o sponzorský dar – štětce, barvy.
Od dvou sponzorů jsme získali štětce
(Pelhřimov, Uherské Hradiště).
V jednání jsou barvy – Slaný 400 kg
barev, Skrchov 100 kg barev.
Malování bude probíhat v rámci
pracovního vyučování, výtvarné
výchovy po obdržení barev.
Březen – v rámci výtvarné výchovy
namalován sloup (věž kostela), zdi u
odborných učeben – hudebna, PC

propojení s výukou

finanční náklady

Informatika
VV, PV

Sponzorské dary

A.Vyšohlídová,K.S
kotáková,
E.Villímová,
K.Melicharová,
pí.uč.Šponarová
M.Doubínková,
pí.uč.Juránková

jednou za 2
měsíce

Jednat s knihovnou o věnování
časopisů

pí. Honyisová

únor 2011

Vyměnit okna a lina ve škole.
Ekotým bude jednat s p.
ředitelem.

ekotým

březen 2011

Pověsit boxovací pytel.

p. školník,
A.Vyšohlídová
p.školník

únor 2011

p. školník

průběžně

Obměna výzdoby ve třídách i
na chodbách školy: cedulky
budou opatřeny datem, kdy
byla výzdoba obměněna.
Vytvořit keramické popisky tříd

Vymalovat tělocvičnu a opravit
radiátory
Opravit: topení v 7. třídě,
dlaždice a obložení ve škole.

únor 2011

průběžně

učebna).
Jednání s učitelkami vv, nabídnuta
pomoc ekotýmu při obměně nástěnky
Výzdoba byla obměněna ze zimních
motivů na jarní a velikonoční téma.
Popisky jsou již vytvořeny, pí.uč.
Juránková je má u sebe, do konce února
budou pověšeny – pan školník
Popisky již visí.
S paní knihovnicí bylo jednáno, přislíbila
nám, že se pokusí do konce února
vyřazené časopisy připravit.
Z knihovny jsme si donesli spoustu
vyřazených časopisů. Byly rozděleny na
oba odpočinkové kouty.
S p.ředitelem jsme jednali: budova je
majetkem města Králíky. V listopadu
byla vyměněna okna v nejchladnější
třídě v přízemí, bylo nám přislíbeno, že
každý rok budou vyměněna okna
v jedné třídě. Bohužel je v současné
době město hodně zadlužené, tudíž na
opravu budovy, na lino ani na okna naší
školy nemá fin. prostředky.
Boxovací pytel již visí v tělocvičně.
Tělocvična se bude malovat během
letních prázdnin (ze sponzoringu),
radiátory jsou opravené.
Topení pan školník opravil.
Dlaždice a obložení opraví po upřesnění
místa.

VV

Z rozpočtu školy

PV

Keramická hlína
nakoupena
z prodeje výrobků
na výstavách
0

0
sponzoring

Rozpočet školy –
nákup lepidla

Obarvit zábradlí. Nejprve
proběhne jednání s p.
ředitelem
Opravit podlahu v tělocvičně,
jednání s p.ředitelem.
Nakreslit skákacího panáka na
silnici. Nejprve jednání
s p.ředitelem.

p. školník, p.
ředitel

březen 2011

ekotým, p.ředitel

březen 2011

ekotým, pí.uč.
Šponarová,
Krsková

březen 2011

Dlouhodobý cíl: Zlepšit stav budovy školy
Nová fasáda školy, jednání
ekotým, p.ředitel
s p.ředitelem

Dlouhodobý cíl: Pečovat o koutky živé přírody
Pečujeme o rostlinky ve škole
každá třída

Staráme se o mládě ježka

Pečují všichni žáci,
pí.uč.Nesvadbová

Jednáno: Na barvu na zábradlí zatím
nejsou finance – zábradlí by musel
natřít odborník (práce ve výškách)
Jednáno. Nejsou finance – opět by
muselo financovat město
Jednáno. Panák se může namalovat
mimo parkoviště.
Udělat průzkum, kdo by mohl věnovat
zbytkovou barvu (duben)

březen 2011

Jednáno. Budova města – stav
popsán výše ‐ nejsou finance
V loňském roce bylo
přislíbena oprava spodní části
budovy – nedostatek financí

průběžně

Ve třídách jsou služby na
zalévání květin
Na chodbách se o květiny
stará paní uklízečka, v době
nepřítomnosti žáci v rámci PV
PV – ošetření květin proti
škůdcům, přesazování
Předpěstování sadby na
zahradu (květiny), do skleníku
(zelenina)‐ březen, duben
Říjen – paní Voglová přinesla
mládě ježka – J. Švanda zajistil
veterinární ošetření
Rozpis služeb – každý týden
jeden ročník se o ježka stará
Prosinec – zazimování na
půdě školy

VV, školní družina

PV

Semena, hlína
nakoupeny
z výtěžku
z prodeje
přebytků

Krmení
nakupováno
z výtěžku ze sběru
papíru

Pečujeme o ptáčky, do krmítka
jim pravidelně dáváme potravu,
jsou vytvořeny služby,
kupujeme jim krmení.

I. Nesvadbová

Listopad ‐
březen

Staráme se o rybičky v akváriu
a také v jezírku před školou.

pí.Macáková
J. Švanda
školník

průběžně

Dlouhodobý cíl: Pečovat o estetické prostředí okolí školy
Pečujeme a upravujeme dle
celá škola
našich možností prostředí
v okolí školy.

Rozšíříme počet sedacích míst
v Oáze. Uděláme to tak, že na
betonový obrubník
nainstalujeme sedátka ze
dřeva.

chlapci 2.stupně, p.školník

průběžně

Duben ‐ červen

Průběžná kontrola – 9. ročník
Únor – ježek nepřežil.
Listopad – kontrola krmítek
Nákup semínek slunečnic
Na každé budově je jedno
krmítko – každý týden se
střídají v krmení 2 třídy
Pravidelně krmí rybičky
žákyně pomocné školy
s pedagogickou asistentkou
Akvárium jednou za 2 měsíce
čistí žáci 6., 8. ročníku
s panem učitelem Švandou
Jezírko před školou – čištění
pan školník (březen), dále
průběžně dle potřeby –
chlapci v rámci PV
Při pracovním vyučování
pečujeme o okrasné záhony
14. 4. – Den Země – úklid
okolí školy
25. 4. – 29. 4. – Ekologický
týden – součástí úklid
Hedečského potoka, rozbor
vody
P.školník se vyjádřil:
sponzorským darem jsme
obdrželi materiál, p.školník se
musí dohodnout s
p.Štěpánkem jak a kdy se do
toho pustí,záleží také na
počasí.

Nákup slunečnic
z výtěžku ze sběru
papíru

Pv

Krmení pro rybky
– 300,‐ Kč

akce školy, PV

0

PV

Dřevo – 0
Nátěrová barva –
200,‐

Dlouhodobý cíl: Zlepšit prostředí na školním pozemku, vytvořit místa k výuce i k relaxaci
Dát lavičky do odpočinkového
p.školník
duben 2011
p.školník slíbil, že nějaké
koutu na pozemku.
lavičky tam přibudou.
Dodělat udírnu na školním
Ekotým, p.Štěpánek
Duben ‐ červen Jednání s panem Štěpánkem
pozemku.
o dokončení udírny – možnost
využití na společných akcích
Opravit dveře u skleníku na
p.školník
Březen ‐ květen Dveře budou opraveny v co
školním pozemku.
nejbližším možném termínu
Vytvořit pískoviště na školním
p.školník, p. ředitel
březen ‐ červen Je potřeba dohodnout místo,
pozemku.
kde by se mělo pískoviště
nacházet a také sehnat
sponzora, který by nám
věnoval pro toto pískoviště
písek.
ekotým
březen 2011 ‐
Vytvořili jsme anketu, kterou
Dělat více akcí na pozemcích,
červen
rozdáme do tříd, návrhy
vymyslet návrhy na nové akce
zhodnotíme na schůzi
v každé třídě. Ekotým vytvoří
ekotýmu 21.3.
anketu pro třídy, ze které se
poté vyhodnotí nové návrhy.
Z této ankety nám vyšly tyto
návrhy na nové akce:
Pohybové a zábavné soutěže,
Turnaj ve střílení, Stanování
na pozemcích.
Alespoň jednu z těchto
nových akcí do konce června
uspořádáme – jednání s paní
Krskovou, preventistou
sociálně patologických jevů‐
duben
Učitelé PV
průběžně
Podzim – zarytí koňského
Na školním pozemku pěstovat
hnoje (sponzorský dar)
zeleninu, ovoce bez použití
Březen – setba rajčat,
chemického hnojení
kedluben, salátu, měsíčních

Pv

sponzoring

Pv

Hnůj – sponzoring
Semena – část
zdarma (nabídka
prodejen)

jahod, letniček a trvalek
Duben – červen – příprava
záhonů, skleníků, údržba
sadu, bylinkové zahrádky,
množárny dřevin, okrasných
záhonů

Nákup semen:

