PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2011 - 2012
JAK

CO
1. ESTETICKÉ PROSTŘEDÍ
ŠKOLY




2. MÍSTA PRO RELAXACI
ŽÁKŮ O PŘESTÁVKÁCH











3. FUNKČNÍ A ÚČELNÉ
PROSTŘEDÍ ŠKOLY








prezentovat žákovské výtvarné práce na nástěnkách na chodbách na
hlavní budově (družina, informace, ekologie, prevence zdravého
životního stylu, výtvarné práce)
prezentovat žákovské výtvarné práce na nástěnce na vedlejší
budově
vymalovat zdi v šatnách, wc (získat sponzorsky barvy, štětce)
vymalovat tělocvičnu
vymalovat chodby
nabídnout žákům využívání tělocvičny, dětských koutků na
chodbách (vybavených hračkami, kreslící tabulí, kobercem,
pastelkami, papíry a omalovánkami), terasy, relaxačního prostoru
s houpačkou, průlezkami a jezírkem před školou v době velké
přestávky, určení využívání tělocvičny pro mladší a starší žáky –
stanovené dny
vybavit chodbu o boxovací pytel, koupit rukavice (sběr papíru)
nabídnout odpočinek v relaxačním koutku ve třídách 1. stupně
(koberec, stolní hry, časopisy, gymnastický míč, hračky, potřeby na
kreslení, PC, …), ve třídách 2. stupně (křesla, koberec, PC,
časopisy, knížky, rádio magnetofon či CD přehrávač)
vybavit třídy CD přehrávačem (získat body v rámci Recyklohraní)
vybavit koutky vyřazenými časopisy z Městské knihovny – jednání
o dodávce 2x za rok
jednat o další výměně oken s MÚ Králíky
využívat přírodní učebnu pro výuku i relaxaci na školním pozemku
- sestavit rozpis, instalace tabule
částečně obnovit boudu na školním pozemku
částečně obnovit relaxační koutek na pozemku
nabídnout využívání knihovního fondu školy – je určena výpůjční
doba pro učitele, kteří vytvářejí ve svých třídách knihovničky dle
zájmu žáků
vypracovat projekt na modernizaci učeben OP VK

KDO

DO

vychovatelka, metodik EVVO,
metodik prevence, učitelé Vv

30. 6. 2012

učitelé Vv

30. 6. 2012

školník, učitelé Vv, žáci
školník
školník
dozorující

30. 6. 2012
30. 6. 2012
30. 6. 2012
30. 6. 2012

Ředitel, Uhlíř
třídní učitelé

30. 12. 2011
30. 6. 2012

Ekotým
Ekotým

30. 6. 2012
30.12.2012, 30.6.2012

ředitel
ředitel, školník

30. 6. 2012
30. 6. 2012

školník, učitelé Pv, žáci
školník, učitelé Pv, žáci
knihovnice, třídní učitelé

30. 6. 2012
30. 6. 2012
30. 6. 2012

I. Nesvadbová

30. 6. 2012

4. PODNĚTNÉ PROSTŘEDÍ





5. ROZVÍJENÍ
KOMUNIKACE A
SPOLUPRÁCE, UZNÁNÍ













6. PRAVIDELNÝ A
PROMYŠLENÝ REŽIM
ŠKOLY, REŽIM DNE

7. PODPORA POHYBOVÉ
AKTIVITY

vést žáky ke zdravému způsobu života (Preventivní program školy
+ dodatek na příslušný školní rok – pořádat besedy, ankety,
projekty (Vztahy mezi žáky), spolupráce s PPP a jinými
organizacemi, …), jeho plnění
vést žáky ke kladnému vztahu k životnímu prostředí (Dlouhodobý
plán EVVO + dodatek na příslušný školní rok, plán Ekoškoly –
pořádat besedy, projekty, výukové programy, účast v ekologických
sítích a soutěžích, …), jeho plnění
třídit odpad (třídní služba)
pečovat o zeleň (třídní služba)
pečovat o zvířátka (ježek, rybičky, ptáčci – rozpis služeb tříd)
pečovat okolí školy (projekt Den Země)
motivovat ke vhodnému chování vstřícným a otevřeným přístupem
všech pedagogů vůči sobě samým a vůči žákům společnými
akcemi, vzděláváním
realizovat projekty Preventivního programu a jeho dodatku na
příslušný školní rok zaměřené na rozvoj komunikace, spolupráce,
uznání, podporu ke zdravému životnímu stylu, jeho plnění
realizovat projekty z EVVO zaměřené na spolupráci, pomoc
slabšímu, rozvoj komunikace
stanovit konzultačních hodiny a činnost výchovného poradce a
metodika prevence pro žáky a rodiče, spolupráce s PPP, SVP
Mimóza, soc. kurátorkou, …), inovovat nástěnku prevence
podporovat vyjadřování žáků (přímo či nepřímo – ankety 2x za
měsíc, schránka důvěry)

metodik prevence

30. 6. 2012

žáci, učitelé

30. 6. 2012

koordinátor EVVO
ekotým

30. 6. 2012
30. 6. 2012

žáci, učitelé,
žáci
žáci
koordinátor, žáci, tř. učitelé
koordinátor, žáci, tř. učitelé
pedagogický tým, žáci

30. 6. 2012
30. 6. 2012
30. 6. 2012
30. 6. 2012
30. 6. 2012

metodik prevence, učitelé, žáci

30. 6. 2012

koordinátor EVVO, učitelé a
žáci
výchovný poradce, metodik
prevence

30. 6. 2012

metodik prevence, učitelé Čj

30. 9. 2011
30. 6. 2012
30. 6. 2012
30. 6. 2012
30. 6. 2012



zrealizovat 2 celoškolní aktivity ve smíšených skupinách - projekty metodik prevence, učitelé
uspořádat zábavné aktivity pro žáky ve volném čase (šipky, ping
metodik prevence, učitelé
pong, …)
hygienicky sestavit rozvrhy hodin
ředitel





dodržovat třídní pravidla soužití – společné vytvoření
nabídnout kroužky dle zájmu žáků – anketa
rozvíjet zodpovědnost žáků prostřednictvím plnění třídních služeb

žáci, třídní učitel
metodik prevence, učitelé
třídní učitelé

30. 9. 2011
30. 9. 2011
30. 6. 2012



nabídnout lyžařský, plavecký výcvik dle zájmu žáků

ředitel

30. 3. 2012



realizovat zátěžový program pro všechny žáky školy (OP VK)

Metodik prevence

31. 5. 2012

30. 6. 2012

8. PODPORA ZDRAVÉ
VÝŽIVY
9. SPOLUPRÁCE A
SPOLUÚČAST












10. KULTURA A
VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLE



podporovat zdravé vaření – spolupráce s žáky (recepty, příprava
pokrmu)
podporovat pitný režim u žáků i během výuky
rozvíjet komunikaci a spolupráci s rodiči
– Hry bez hranic – zábavné hry rodiče – žáci – učitelé
(OPVK)
– Odborné besedy pro rodiče – 3x (OPVK)
– Vánoční besídka
– Vánoční a velikonoční dílna (OP VK)
– Čarodějnice (opékání, hry a zpěv)
– Společný výlet – ZOO Dvůr Králové n. L.
– Příspěvky do časopisu
– Třídní schůzky ve třech (rodič – žák – učitel)
pokračovat ve čtenářské soutěži v Městské knihovně (1x za měsíc)
realizovat podzimní, vánoční, velikonoční výstavku prací žáků
spolupracovat se sponzory (fa Falta – úklid dvora, dekorace)
spolupráce se SEVERem – environmentální výchova (projekt
OPVK)
zpracovat projekty (nákup pomůcek, vzdělávání, volnočasové
aktivity, …)
spolupráce s místními partnery (MŠ – sběr elektrozařízení a baterií,
Městská knihovna Králíky – projekt Čtení pomáhá (pomůcka pro
našeho žáka), výstavky, měsíční návštěvy, Městské muzeum
Králíky – projekt Náš region, myslivci – Za zvířátky do lesa, Klub
maminek – keramické dílny, …)
pokračovat a rozvíjet vlastní tradice školy
o Podzimní, vánoční a jarní výstavka
o Ekotýden
o Den Země
o Vánoční besídka
o Za zvířátky do lesa (s myslivci)
o Smyslové vnímání přírody
o Karneval
o Školní výlety
o Přenocování ve ŠD
o Čtenářská soutěž

žáci, učitelé PV

30. 6. 2012

učitelé

30. 6. 2012

Metodička volnočasových
aktivit
Metodik prevence
Třídní učitelé
Metodička volnočas. aktivit
učitelé 1. stupně, vychovatelka
metodička volnočas. Aktivit
redakce
třídní učitelé
žáci, učitelé Čj
vybraní žáci, učitelé
učitelé Pv, žáci
Koordinátor EVVO

30. 9. 2011

pedagogický tým

30. 6. 2012

Pedagogický tým

30. 6. 2012

učitelé Pv, Vv, vychovatelka
koordinátor EVVO
koordinátor EVVO
třídní učitelé
Koordinátor EVVO
Koordinátor EVVO
vychovatelka
třídní učitelé
vychovatelka
učitelé Čj

30. 4. 2012
31. 5. 2012
30. 4. 2012
30. 12. 2011
28. 2. 2012
30. 6. 2012
28. 2. 2012
30. 6. 2012
30. 6. 2012
30. 6. 2012

31. 5. 2012
22. 12. 2011
30. 4. 2012
30. 4. 2012
15. 6. 2012
30. 6. 2012
30. 5. 2012
30. 6. 2012
30. 6. 2012
30. 6. 2012
30. 6. 2012












11. SMYSLUPLNOST








Realizace projektů a akcí školy:
o Olympiáda,
o Den v přírodě,
o Moje oblíbené zvíře – projekt
o Zdravé zuby
o Diskotéka (vánoční, závěrečná)
o Projekt Náš region – výstupem kalendář (OP VK)
prezentovat se na veřejnosti – www stránky, regionální tisk,
kulturní vystoupení, výstavky, školní časopis Školní bravíčko
zajišťovat vzdělávací programy pro žáky v rámci ekologie (týdenní
ekovýchovný pobyt SEV Sluňákov - OPVK), v rámci prevence
soc. pat. jevů (besedy s psychology, lékaři, zátěžový program pro
celou školu – třídenní (OPVK)
zajišťovat vzdělávací programy pedagogický tým
o prevence (OP VK)
o EVVO (zapojení do projektu SEVER - OPVK)
Individuální vzdělávání pedagogů (OPVK)
uspořádat pro rodiče odbornou besedu v oblasti prevence
uspořádat pro rodiče tvořivou dílnu 2x za rok
být otevření vůči novým partnerům – Klub maminek (využívání
keramické dílny, relaxačního prostoru před školou), MŠ –
ekologické aktivity, sběr elektrozařízení, baterií
otevřít Logopedické centrum – poradenství pro okolní školy
modernizovat výuku v rámci projektu OP VK 2011-2012
(prezentace, pracovní listy, výukové hry, učebnice, metodická
příručka, …)
podání žádosti na další období OP VK
pokračovat v činnosti Ekoškola
pravidelně plnit úkoly Recyklohraní
zpracovat krajskou soutěž Zelený ParDoubek

Čuma, Uhlíř, Krsková
Metodik prevence, koor. EVVO
Koord. EVVO, učitelé
Metodik prevence
Metodik prevence
Koordinátor EVVO, učitelé
ředitel, pedagogický tým, žáci

30. 9. 2011
30. 6. 2012
31. 10. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2012
30. 6. 2012
30. 6. 2012

koordinátor EVVO, metodik
prevence

30. 6. 2012

metodik prevence
koordinátor EVVO
učitelé
metodik prevence
V. Krsková

30. 6. 2012
30. 6. 2012

ředitel, pedagogický tým

30. 6. 2012
30. 6. 2012
30. 4. 2012
30. 6. 2012

koordinátor EVVO
logoped – J. Juránková
učitelé

30. 12. 2011, 30. 6. 2012
30. 6. 2012
30. 6. 2012

I. Nesvadbová
koordinátor EVVO
koordinátor EVVO
koordinátor EVVO

30. 6. 2011
30. 6. 2012
30. 6. 2012
30. 6. 2012

