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Září    

1. Koordinace při přípravě tematických plánů- zpracování TP podle platných ŠVP  
2. Poučit a zapsat BOZP (kuchyňka, dílny, pozemek) - vyzvedávat děti před PV ve třídách 
3. Sjednocení hodnocení žáků v Pv 
4. Úklid okolí školy a pozemku  
5. Sklizeň semínek - Semínkovna 
6. Sklizeň a zpracování zeleniny, ovoce.  
7. Řízkování balkonových rostlin  
8. Úprava staveniště před školou, tvoření odpočinkového místa 

 

Říjen  

1. Příprava pozemku a skleníku na zimu, dezinfekce dusíkatým vápnem  
2. Uskladnění brambor a kořenové zeleniny  
3. Průběžná péče o trvalkový záhon a záhon s keři v břehu na pozemku  
4. Vánoční výstava - promyšlení nápadů, materiální zabezpečení  
5. Sběr kaštanů pro lesní zvěř.  
6. Sledování výtvarných soutěží – případná účast  

Listopad- Prosinec  

1. Slovní hodnocení žáků 
2. Příprava výrobků pro vánoční výstavu a její realizace v prosinci - koordinace skupin, propagace – 

web, sociální sítě, tisk, městský rozhlas 
3. Výroba dárků a přáníček pro sponzory, přátele školy  
4. Vánoční výzdoba školy  
5. Vánoční jarmark  
6. Vánoční dílna pro rodiče 
7. Výběr vhodných DVPP 

Leden - Únor 

1. Opravy poničeného nářadí  
2. Vypracování plánu osázení pozemku a nákup semen  
3. Přesazování pokojových rostlin, péče o ně 
4. Výsev rostlin – sadba (salát, papriky) 
5. Hrnkování muškátů 
6. Semínkovna – sáčkování semínek, propagace 

Březen - Duben 

1. Příprava výrobků pro velikonoční výstavu- návrhy, materiální zabezpečení  
2. Výroba výrobků na velikonoční výstavu,  propagace – web, sociální sítě, tisk, městský rozhlas 



3. Velikonoční dílna pro rodiče 
4. Výsev rostlin – sadba (rajčata, melouny, byliny, okurky) 
5. Příprava skleníku, osázení  
6. Sledování výtvarných soutěží – případná účast  
7. Stříhání ovocných dřevin 
8. Velikonoční výzdoba školy a velikonoční výstava v městské knihovně  
9. Slovní hodnocení  
10. Den Země - jarní úklid v okolí školy  
11. Prostory před školou – úprava, renovace 

Květen  

1. Osázení skleníků  
2. Péče o trvalkové, okrasné, bylinkové a zeleninové záhony 
3. Průběžná péče o zahradu, prostory před školou  

Červen  

1. Den řemesel, materiální zabezpečení řemeslných dílen  
2. Sběr léčivých bylin  
3. Příprava pozemku na prázdniny, sklizeň rané zeleniny  
4. Postupná reorganizace místa před školou  
5. Úklid okolí školy  
6. Zhodnocení celoroční práce, výroční zpráva 
7. Stanovení prázdninových služeb (zahrada, skleníky) 
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