Plán činností na období: září 2012 – červen 2014: PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Název školy

Základní škola praktická a základní škola speciální
Králíky, Nábřežní 130
5. 12. 2012

Datum sestavení plánu
Na sestavení plánu spolupracovali

cíle

zodpovědnost

K. Melicharová, E. Villímová, S. Ruszó, N.
Martincová, M. Chaloupecká, D.Bartoň, I.
Nesvadbová, V. Krsková, připomínkovali učitelé, A.
Uhlíř
časový
termín

Dlouhodobý cíl: Zlepšit prostředí chodeb a šaten, učeben
Pokračovat v malování
Žáci, p. uč.
průběžně
chodeb
Šponarová

Označit třídy – keramická
ruka žáka se jménem, u
dveří tříd vyvěšení + třídní
pravidla třídy

Všichni vyučující
Pv, všichni žáci

Průběžně –
když přijde
nový žák,
začátek roku

Průběžně
1. Pravidelně obnovovat 1. Učitelé Pv,
Vv + žáci tříd
výzdobu chodeb.
‐ služby
Měnit výzdobu dle
2. p. u. L.
ročních období.
Šponarová,
2. Vyměnit zarámované
fotky z akcí školy za
nové.
Postupně malovat třídy,
Školník
Hlavní
chodby (u školní družiny)
prázdniny
Dlouhodobý cíl: Rozšířit nabídku odpočinkových koutků
Využívání herních míst
p. u. Čuma
Průběžně
(fotbálek, tělocvična)

finanční náklady
propojení s
výukou

Výtvarná
výchova,
pracovní
vyučování
Pv – vytvoření
keramických
rukou,
zarámování
třídních
pravidel
Pv, Vv – celá
škola

0,‐ (štětce, barvy
– sponzorský dar)

0,‐

0,‐

0,‐ (barvy
sponzoring)
0,‐
Tv

p. u.
průběžně
Pravidelně vyměňovat
Nesvadbová
časopisy – jednání
s Městskou knihovnou
Králíky
Dlouhodobý cíl: Pečovat o koutky živé přírody
Pečovat o zeleň ve škole
Služby ve třídách průběžně
Pečovat o ptáčky v krmítku
– vytvoření služeb na obou
budovách, nákup krmení
Pečovat o rybičky
v akváriu, v jezírku

p. u.
Nesvadbová,
všichni žáci
A. Prausová,
všichni žáci
P. Čuma

Rozpis služeb
– listopad –
březen ‐
průběžně

0,‐

Pracování
vyučování
Volný čas
Prvouka

0,‐ (jaro – prodej
muškátů, rajčat)
Nákup semen –
ze sběru papíru

Pracovní
vyučování

Sponzoring –
paní Ptáčková
(krmivo,
vybavení), Kos M.

‐ rybičky
Dlouhodobý cíl: Zlepšit stav budovy školy – zateplení, fasáda, okna
Březen
Jednání s panem ředitelem ekotým
– oprava omítky, okna ve
třídách
Dlouhodobý cíl: Pečovat o estetické prostředí okolí školy
Celoškolní akce
Všichni žáci,
Den Země –
Budeme pečovat,
Pracovní
22. 4.
upravovat prostředí v okolí učitelé
vyučování
průběžně
školy
Upravíme a vyčistíme svah
u potoka

Žáci 2. stupně

Podzim
průběžně
Den Země

pv
Celoškolní akce

?

0,‐

0,‐

Získán grant
Vv
13400,‐ Kč
Pv, Inf, Vv
Hv
Čj, Inf – žádost
o lavičky
Dlouhodobý cíl: Zlepšit prostředí na školním pozemku, vytvořit místa k výuce i relaxaci
Zlepšit stav boudy –
Chlapci 2.
Jaro, podzim
Pracovní
vyměnit stará prkna,
stupně, školník,
vyučování
namalovat boudu
p. u. Čuma
Obnovit odpočinkový kout 2. stupeň,
Jaro, podzim
Pracovní
1.
učitelé Pv
vyučování
Vybudovat okrasný záhon
4. – 9. R., učitelé Jaro, podzim
Pracovní
Rostliny –
na školním pozemku
Pv
vyučování
množárna,
dodání od
učitelů, žáků
Vybudujeme bylinkovou
oázu s odpočinkovým
místem

p. u. Šponarová,
Nesvadbová,
Juránková,
všichni žáci

Říjen ‐ červen

