ROČNÍ PLÁN MŠ
KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY
„Mámo, táto, jdu do světa“
Škola podle inovovaného školního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě
upraveného RVP PV, seznamuje děti s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo
dosaženo klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví dětí a jejich bezpečnosti.
Životní styl a chování, podporující zdraví v předškolním věku dítěte, se upevňují nejtrvaleji,
nejsnáze spontánně, přímou zkušeností dítěte tak, že dítě vidí kolem sebe příklady zdravého
chování ve zdravě utvářených životních podmínkách. Nejvýznamnějšími aktéry procesu podpory
zdraví jsou rodiče a pedagogové.
Při všech činnostech pořádaných školou budeme zajišťovat bezpečné prostředí pro
vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj dětí se zaměřením na podporu výchovy
jedince k odpovědnosti ke zdraví, prevenci sociálně patologických jevů. Zdraví člověka je
výslednicí vzájemných interakcí celého člověka, všech jeho systémů a složek na úrovni biologické,
psychické, sociální, duchovní a environmentální.
Předškolní vzdělávání budeme uskutečňovat s přihlédnutím k vývojovým, fyziologickým,
kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny. Zaměřovat se budeme
na individuální potřeby a možnosti jednotlivých dětí. Nadále budeme seznamovat děti s cizím
(anglickým) jazykem přiměřeným způsobem odpovídajícím věku dětí. I v letošním školním roce
budeme tuto činnost aplikovat formou odpolední aktivity, vedenou učitelkou MŠ.
V případě potřeby, a kapacitních možností, budeme zapojovat i děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí, děti nadané a děti mladší 3 let. Budeme tak dbát na rovný přístup ve
vzdělávání dětí.
Podpora vzdělávání nadaných dětí bude uskutečňována formou aktivit v době po obědě, jako
alternativa odpočinku. Pro podporu vzdělávání dětí se SVP budou ve spolupráci s PPP nebo SPC
vypracovány a postupně doplňovány Individuální vzdělávací programy.
Nadále budeme využívat prvky projektu „Začít spolu“- spolupráce s rodinou (ranní úkoly,
průběžné svačiny, samostatná obsluha při stravování), podnětné prostředí – centra aktivit.
Kooperativní i spontánní hry budou probíhat v centrech aktivit: Voda a písek, Knihy a písmena,
Ateliér, Dramatika a hudba, Domácnost, Pokusy, objevy a dílna

Krátkodobé cíle:
• Využívání a zlepšování podmínek vzdělávání – prostorových, materiálních, bezpečnostních
• Organizace vzdělávání vzhledem k potřebám dětí – za pomoci asistenta pedagoga, školního
a osobního asistenta.
• Doporučení poradenské činnosti (pedagogická diagnostika, PPP, logopedie,…)
• Využívání jiných zdrojů financí (sponzorství, granty, OP VVV-šablony), spolupráce s MAS.
• Zajištění rovných příležitostí ke vzdělávání

• Individualizace – diferenciace vzdělávání, respektování možností, schopností a potřeb
každého dítěte
• Aplikace metod výuky, podporující rozvoj praktických dovedností (experimenty, pokusy)
• Podpora dětí při adaptaci i úspěšném zvládání vzdělávání
• Pedagogická interakce učitel-dítě, dítě-dítě
• Využívání pomůcek informačních a komunikačních technologií – interaktivní tabule
• Podpora kreativity a samostatnosti dětí
• Rozvoj komunikativních dovedností v mateřském i cizím (anglickém) jazyce
• Rozvoj před čtenářské a před matematické gramotnosti
• Pokračování v projektech z minulých let – Ekologie, Jazykové chvilky, Sexuální výchova
• Pracovat budeme s projektem pro děti a rodiče „Školka v pohybu“-v průběhu celého
školního roku
• V projektu „Náš svět“ budeme děti vzdělávat po stránce environmentální
• Etickou výchovu budeme prezentovat (dětem, rodičům, pedagogům) v rámci projektu
„Radování“ v průběhu celého roku
• Projektem „Budu prvňáčkem“ se budeme snažit snižovat počet dětí s odkladem školní
docházky
• Do školního dění zapojíme seniory v projektu „Celé Česko čte dětem“
• Při vytváření vzdělávací nabídky pro děti nadané a talentované nadále využijeme spolupráci
se ZUŠ Chrast. Výtvarné a pracovní činnosti nabídneme formou alternativního odpočinku.
• Digitalizovaný průřez akcemi z celého školního roku.
• Další rozvoj spolupráce s rodiči – workshopy pro děti a rodiče se zaměřením na Montessori
prvky.
• Seznamování se státními svátky, významnými dny.
• Propagace práce školy v médiích na úrovni školy, obce, oblasti, celostátně (Občasník MŠ,
Rosické listy, Deníky Chrudimska, Informatorium, Příspěvky dobré praxe na setkáních
učitelek MŠ, lektorování)
• Den otevřených dveří

Celoroční motivace obě třídy:
• I. třída, „Beránek Kudrnka“
• II. třída „ Beruška Maruška“

Aktivity s dětmi
• procestujeme minulostí, přítomností, fantazijně i budoucností obce, státu, planety země
• zaměříme se na zdravý životní styl ( stravování, otužování, hygiena, sportování..). budeme
dále podporovat děti k pravidelnému třídění odpadů ( třídění na třídách, čistota okolí MŠ,
sběr PET víček, …)
• budeme rozšiřovat povědomí o přírodním prostředí formou ekologických her (líheň motýlů,
ekovycházky s naučným programem, život v hmyzím hotelu,…)
• vycházky (překážky, změny chůze, chování se v přírodě, pozorování přírody)

• přirozený pohyb dětí ve třídě, TV rozcvičky, velká cvičení (relaxační chvilky, jóga pro děti,
zdravotní cvičení na míčích…)
• rozvoj pohybových schopností a chování fair play při olympiádách
• překonávání strachových zábran při cvičení na nářadí
• nové experimenty s přírodninami při výtvarných činnostech, zkoumání hmatem….
• rozvoj zájmu o experimenty v centru pokusy a objevy
• věnování pozornosti cizím zemím
národy, národnosti, jazyk, obyčeje a zvyky,
kultura…..)„výuka „angličtiny“ ve volitelné aktivitě
• multikulturní výchova - rovnoprávnost všech národností i národnostních menšin
• environmentální výchova – péče o zemi, přírodu
• zvýšená pozornost vyjadřovacím a hudebním (reprodukce písní, veršů) schopnostem
jednotlivců
• využití publikací věnovaným zdraví, zdravému životnímu stylu
• upevňování kamarádství, vzájemné pomoci mezi dětmi, navazování vztahů s dospělými v
MŠ
• vštípení si pravidel třídy
• vedení dětí k samostatnosti (experimenty, sebeobsluha, stolování, příprava úklid lůžkovin)
• zdravé stravování + příprava salátů, zpracování ovoce, zeleniny, koktejly, domácí zmrzliny,
..
• pomoc starších dětí v zařazení do kolektivu malým dětem (pomoc při adaptaci i v průběhu
roku)
Aktivity pg. pracovnic
•
•
•
•

studium literatury, metodik, příruček
samostudium dostupných materiálů – internetové odkazy, časopisy, informatoria….
DVPP – průběžně všechny
učitelky – polytechnická výchova, před čtenářská a před matematická výchova, nadané děti
v MŠ
• seznámení se s programem „Správa Mateřských škol“

Koncepční plán - BERÁNCI
,, Když vstoupíš do této třídy,
TY budeš kamarád,...
TY budeš objevitel,...
TY budeš důležitý,...
TY budeš respektovaný,...
TY budeš ten důvod, proč JSME TU!“

Charakteristika třídy:
• Počet dětí v třídě Beránků je 24
• Věková kategorie 3 – 6 let
• Heterogenní třída
Ve třídě Beránci je zapsaných 24 dětí ve věku od 2 do 6 let - 9 chlapců a 16 děvčat. V říjnu nastoupí
holčička předškolního věku (stěhování)
• 1 dítě dvouleté
• 7 dětí tříletých
• 10 děti čtyřleté
• 5 dětí pětiletých
• 2 děti s OŠD (6 let)

Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám.
Poznám nové kamarády, postavím si z kostek hrady,
zpívání a tancování, hraní, spaní, povídání
to mě baví velice ve Veselé školičce.

Krůčkem sem a krůčkem tam se snažíme dětem splnit všechna přání, která po nás v naší třídě chtějí.
Na cestě celým světem potřebují pomoc pro dosažení svých cílů a všem zlým a nedobrým věcem
utéct.
Od těch nejjednodušších a nejvšednějších věcí až po ty neznámé, těžké a složité.
No to se rozumí přece samo sebou. Vždyť i my všichni, každý z nás, malý i velký, mladý i starý,
potřebuje kamaráda, přítele, vychovatele, učitele, který pomůže, přidá ruku k dílu, poradí s
problémem.
Touto nenásilnou hravou formou, s využitím říkadel, písniček, pohádek a vyprávění, budeme děti
motivovat při veškeré činnosti. Prolínat se tak bude mluvené nebo zpívané slovo s pohybem i
tvořivou aktivitou v centrech aktivit či na koberci.
Cílem je co nejsnadnější a nejlehčí adaptace dětí na nové prostředí s novými kamarády i s
dospělými – bez rodičů. Děti se učí spolupracovat s učitelkou a svými vrstevníky – hrát si spolu,
půjčit si hračku, umět se domluvit a předcházet tak konfliktním situacím. Nenásilným způsobem a
hravou formou si postupně osvojují základní kulturní, společenské i hygienické návyky.
Ve třídě Beránci se snažíme o všestranný rozvoj dětských schopností a dovedností, o vytvoření
příjemného a pohodového prostředí. Chceme, aby děti přicházely rády a těšily se na každý den.
Celou třídu máme rozdělenou na několik hracích koutů určitým zaměřením CA (knihy a písmena
hudba a dramatika, ateliér, kostky a auta, IT, manipulační hry, domácnost, voda a písek.). Po
prvotním přiblížení tématu týdne v komunitním kruhu si děti vezmou svoji značku a umístí do
koutku, který si samy vybraly. Děti mají možnost individuální volby koutku. Ve zvoleném koutku
se budou věnovat připraveným činnostem a úkolům, které souvisí s probíraným tématem a
samozřejmě v něm budou dodržovat předem dohodnutá pravidla. Děti zde pracují samostatně nebo
kooperativně.
Činnosti centrech aktivit střídají řízené činnosti, zaměřené na získání a ověřování znalostí k tématu,

společné, pohybové hry, rozvíjení kooperativních dovedností ve větší skupině.
Projekt ve třídě Beránků vychází z RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro Předškolní
vzdělávání) a je v souladu s ŠVP (Školní vzdělávací program). Respektuje dohodnuté návrhy
integrovaných bloků ŠVP V školky, které jsou zde rozpracovány tak, aby vzdělávací obsah
odpovídal potřebám, možnostem a zkušenostem skupiny 2 – 6 letých dětí , a aby podle něj byly děti
ve všech oblastech postupně cílevědomě rozvíjeny.
Vzdělávání je uskutečňováno formou integrovaného učení hrou. Při jedné přirozené činnosti či hře
může dítě rozvíjet všechny své schopnosti, dovednosti a znalosti.

Třídní učitelky:
• Helena Kerhartová
• Jaroslava Novotná
• Barbora Strouhalová
• Jitka Jelínková (asistent pedagoga

Koncepční plán – SLUNÍČKA
Školní rok 2021/2022
• Charakteristika Sluníčkové třídy: Kapacita naší heterogenní třídy je 26 dětí, z toho
12předškolních a 14 ve věku 2 až 5 let.
• O co se budeme snažit:
• Naším největším cílem bude, aby k nám děti chodily s radostí, s úsměvem, aby se
nebály přijít si pro radu, když budou potřebovat, a měly zde spoustu dobrých parťáků
ke hře.
• Naším průvodcem po celý školní rok bude velká kamarádka Beruška Maruška,
neboli Slunéčko sedmitečné. Bude pro nás velmi důležitá. Pro paní učitelky v rámci
seznamování se s novými kamarády (mnohdy se děti baví raději s malým plyšovým
kamarádem než cizím dospělákem), dětem zase Maruška ukáže, jak to ve školce chodí.
• První adaptační týdny se spolu s dětmi zaměříme na školková pravidla, která si
společně vytvoříme a domluvíme se na nich. Pravidla si vystavíme na dobře viditelná
místa, abychom na ně nezapomínali. Další bod na programu bude vzájemné poznávání
a budování důvěry. Věříme, že se naše „sluníčka“ nových kamarádů ujmou, budou jim
oporou a dobrým příkladem. Paní učitelky zařadí hry na upevňování kamarádských
vztahů a upevňování kolektivu.
• V průběhu roku nás čeká spoustu zajímavých témat i projektů, která vycházejí ze
školního vzdělávacího programu, který je v souladu s RVP PV. Naším cílem bude děti
s tématem seznámit, dozvědět se něco nového, a zabývat se jím ve všech výchovně
vzdělávacích oblastech – výtvarná, pohybová, hudební, dramatická.
• Dalším cílem bude rozvoj sebeobsluhy a samostatnosti. Budeme děti podporovat, aby
činnosti zvládly samy. Uznáváme heslo Montessori pedagogiky: „Pomoz mi, abych to
dokázal sám.“
• Budeme dbát na dodržování zdravých životních návyků a na péči o své tělo. Zajímat
se o svět lidí jako takový – ochrana naší planety (třídění odpadů..), ostatní kultury,
tradice, zvyky. Mimo svět lidí budeme zkoumat i naše zvířecí kamarády a svět rostlin.
• Naší prioritou bude předávat veškeré znalosti a zkušenosti nenásilnou formou – učení
hrou.
Třídní učitelky: Mgr. Romana Pantůčková, Tereza Víšková, DiS.
Asistent pedagoga: Pavlína Dostálová

Školní asistent pro obě třídy : Pavlína Dostálová

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
• Začátek školního vyučování: v pondělí 1. září 2021.
• Ukončení školního vyučování: ve čtvrtek 30. června 2022.
• Podzimní prázdniny: středa 27. října a pátek 29. října 2021.
• Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2021 až neděle 2. ledna 2022.
• Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022.
• Jarní prázdniny pro okres Chrudim:28. února 2022 – 7. března2022.
• Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022.
• Hlavní prázdniny: od pátka 1. června 2022 do středy 31. 8. 2022.

ROZPIS PRACOVNÍ DOBY
Pracovní doba nepg. Pracovníků

I. třída
Helena Kerhartová
ved. učitelka
lichý týden
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
celkem týden

6:45 - 12:30
6:45 - 10:00
7:00 - 10:00
7:00 - 12:30
7:00 - 12:30
23h

sudý týden
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
celkem týden

9:45 - 16:45
11:45 - 16:45
11:45 - 16:45
11:45 - 16:45
11:45 - 16:45
27h

učitelka celkem za 14 dní

50h přímé pg. činnosti

Barbora Habartová
učitelka
lichý týden
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
celkem týden

9:45 - 16:45
9:45 - 16:45
9:15 - 16:45
9:15 - 16:45
9:45 - 16:45
35h

sudý týden
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
celkem týden

7:00 - 12:30
7:00 - 12:30
7:00 - 12:30
7:00 - 12:15
7:00 - 12:15
27h

učitelka celkem za 14 dní

62h přímé pg. činnosti

Jaroslava Novotná – učitelka
sudý týden
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

učitelka
9:45 - 10:45 (n. p.)
9:45 - 11:45
9:45 - 11:45
9:45 - 11:45
9:45 - 11:45

učitelka celkem týdně

8h přímé pg. činnosti

lichý týden
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

9:45 - 10:45 (n. p.)
9:45 - 11:45
9:45 - 11:45
9:45 - 11:45
9:45 - 11:45 (n. p.)

učitelka celkem

6h přímé pg. činnosti

Jitka Jelínková –
Asistent pedagoga

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

7:00 – 12:30
7:00 – 12:30
7:00 – 12:30
7:00 – 12:30
7:30 – 12:30

asistent pedagoga celkem
týdně

27 h přímé pg. činnosti

II. třída
Romana Pantůčková učitelka
sudý týden
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
celkem týden

6:15 - 12:15
6:15 - 12:15
6:15 - 12:15
6:15 - 12:15
6:15 - 12:15
30h

lichý týden
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
celkem týden

9:45 - 16:00
9:15 - 16:00
9:15 - 16:00
9:45 - 16:00
10:00 - 16:00
32h

učitelka celkem za 14 dní

62h přímé pg. činnosti

Tereza Víšková
učitelka
lichý týden
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
celkem týden

6:15 - 12:15
6:15 - 12:15
6:15 - 12:15
6:15 - 12:15
6:15 - 12:15
30h

sudý týden
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
celkem týden

9:45 - 16:00
9:15 - 16:00
9:15 - 16:00
9:45 - 16:00
10:00 - 16:00
32h

učitelka celkem za 14 dní

62h přímé pg.
činnosti

Pavlína Dostálová –
asistent pedagoga

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

8:00 – 11:30
8:00 – 11:30
8:00 – 11:30
8:00 – 11:30
8:00 – 11:30

asistent pedagoga celkem týdně

17,5 h přímé pg. činnosti

Pracovní doba nepg. Pracovníků
Bartůňková Dana – uklízečka

Pracovní doba

přestávka

7:30 – 16:00

11:00 – 11:30
Celkem 40 hod. +př.

Pavlína Dostálová

– školní asistent

SUDÝ TÝDEN

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

12:00 – 16:00
12:00 – 16:00
12:00 – 16:00
12:00 – 16:00
12:00 – 16:00
Celkem 20 hod.

Hana Šrejmová – uklízečka

Pracovní doba

přestávka

6:00 – 14:30

11:00 – 11:30
Celkem 40 hod.+př.

REŽIM DNE I. třída - BERÁNCI

7:00 – 08:45

•
•
•
•
•
•

08:45 – 09:15

• hygiena, svačina – samostatný výběr + obsluha

09:15 – 9:45

• řízené činnosti v centrech aktivit s možností vlastní volby (hry
smyslové, didaktické, práce s knihou, hudba a zpěv, vyprávění,
příběhy, tvořivá dramatika
• příprava na pobyt venku
• pobyt venku - vycházky, výlety, spontánního pohyb a hry na
školní zahradě
• převlékání, hygiena, oběd - samostatný výběr + obsluha, hygiena
+ chrup

9:45 – 11:45
11:45 – 12:30
12:30 – 14:30
14:30 – 16:45

přivítání, pozdravení
ranní úkol – s rodiči
spontánní hry – individuální, skupinové
jazyková chvilka
tělovýchovná chvilka, pohybové hry
komunitní kruh

• odpočinek – četba, poslech relaxační hudby, alternativní
odpočinek – klidové aktivity (např. příprava „na školu“)
• aktivity - hry a zábavné činnosti

Třídy spojeny v době : 6:15 – 7:00 na II. třídě
16:00 – 16:45 na I. třídě
V této době probíhají společné aktivity

REŽIM DNE II. třída - SLUNÍČKA

6:15 – 08:45

•
•
•
•
•
•

08:45 – 09:15

• hygiena, svačina – samostatný výběr + obsluha

09:15 – 9:45

• řízené činnosti v centrech aktivit s možností vlastní volby (hry
smyslové, didaktické, práce s knihou, hudba a zpěv, vyprávění,
příběhy, tvořivá dramatika
• příprava na pobyt venku
• pobyt venku - vycházky, výlety, spontánního pohyb a hry na
školní zahradě
• převlékání, hygiena, oběd - samostatný výběr + obsluha, hygiena
+ chrup

9:45 – 11:45
11:45 – 12:30
12:30 – 14:30
14:30 – 16:00

přivítání, pozdravení
ranní úkol – s rodiči
spontánní hry – individuální, skupinové
jazyková chvilka
tělovýchovná chvilka, pohybové hry
komunitní kruh

• odpočinek – četba, poslech relaxační hudby, alternativní
odpočinek – klidové aktivity (např. příprava „na školu“)
• aktivity - hry a zábavné činnosti

Třídy spojeny v době : 6:15 – 7:00 na II. třídě
16:00 – 16:45 na I. třídě
V této době probíhají společné aktivity

SPOLEČNÉ AKCE OBOU TŘÍD
Měsíc/název akce

Termín

Zodp.

ZÁŘÍ
„Jejda strašidýlka
Putování za babím létem“ – ekovycházka,
smyslové hry

8.9.2021
16. 9. 2021

R.P.
T. V.

ŘÍJEN
„Kouzelné podzimní listí“ – ekovycházka
Synčany, smyslové hry

20.10.2021

T.V.

5.11.2021 10:00

R.P.

3.12.2021
10.12.2021 9:15
16.12.2021 9:15
16.-22.12.2021

H. K.
Ranní pg.
R.P., B.H.
J.J., P.D.

6.1.2022
20.1.2022
27.1.2022 9:45

H.K.
T.V.
B.H.

25. 2. 2021 10:15
Podle ZŠ

R.P.
H.K.

8.3.2021 8:30

B.H.

LISTOPAD
Návštěva teletníku - exkurse
PROSINEC
Mikuláš ze ZŠ
„Lucie“ – obchůzka v MŠ
„Vánoční nadílka „ – posezení
„Vánoční obchůzka“ obcí s přáním
LEDEN
„Tříkrálová koleda“
„S dárky za zvířátky“ - krmení zvěře
Zimní olympiáda
ÚNOR
„ V říši skřítků, víl a obrů“
Návštěva 1. třídy ZŠ
BŘEZEN
Masopustní průvod obcí
Exkurse knihovna

H.K.

DUBEN
Vynášení Moreny
Beseda s IZS
„Velikonoční posezení“
Velikonoční obchůzka
Čarodějnice

4.4. 2022
Dle dohody
14. 4. 2022

B.H.
R.P.
Ranní pg.

11. – 14. 4. 2022

J.J., P.D.

29.4.2022

T.V.

Splněn
o

KVĚTEN
Den otevřených dveří + zápis do MŠ
„Jak vodník Bublina pořádal v rybníčku
soutěž ve zpěvu“ - Pernštejn
„Vodní živočichové“ – ekovycházka kolem
řeky, k rybníku, koupališti
Exkurse kadeřnictví
ČERVEN
Školní výlet –
Letní olympiáda
„Poslední zvonění“ - průvod obcí
Školní akademie, rozloučení s předškoláky

2. – 16. 5. 2022
23.5.2022 10:45

H.K.
R.P.

26.5.2022 9:45

T.V.
H.K.

1.-3.6.2022
1.-3.6.2022
22.6.2022

R.P.
B.H., T.V.
R.P.
H.K.

ODPOLEDNE S RODIČI
Měsíc/název akce

SRPEN
1. schůzka s rodiči (informativní)

Termín

Zodpovídá

26.8.2021
16:00hod.

H.K.

Dle dohody se ZŠ
16:00 hod.

B.H.

11.11.2021
16:00 hod.
24.11.2021
16:00 hod.

T.V.

ŘÍJEN
„Drakiáda se ZŠ“

LISTOPAD
„Slavnost světýlek“
- 2.schůzka s rodiči
Adventní večer - ZŠ

PROSINEC
Vánoční setkání s rodiči

H.K.
H.K., R.P.

4. 12. 2021
14:00 hod.

R.P., B.H..

Dle zapsání ZZ

B.H.,T.V.

23.2.2022
16:00 hod.

H.K.

LEDEN
Konzultační hodiny
ÚNOR
3. schůzka ZZ

Splněno

DUBEN
Zápis do 1. třídy

H.K.

KVĚTEN
Odpoledne s tatínky

25.5.2022
16:00 hod.

ČERVEN
„Akademie – vyřazení předškoláků“

R.P.

T.V., H.K.

PLÁN SPOLUPRÁCE
Zřizovatel – Obecní úřad
Název akce
Opravy v prostorách budovy, zahrady

Termín
dle potřeby

S rodiči
Název akce
Odpoledne s rodiči
Unie rodičů

Termín
viz. Plán akcí
podle potřeby

Dynamo Rosice
Název akce
Zapůjčení plochy hřiště k akcím

Termín
dle potřeby

Zodpovídá
B. Habartová

Spln.

Termín
dle potřeby
dle potřeby

Zodpovídá
ved. uč.
ved. uč.

Spln.

dle potřeby

ved. uč.

dle potřeby
dle potřeby

ved. uč.
ved. uč.

Poradenství
Název akce
PPP
Mudr: N.Gregorová – lékař pro děti a
dorost
Amalthea Chrudim
SPC
DKC Chrudim
Základní škola Rosice
Název akce
Drakiáda
Divadelní představení
Předplavecký kurz – Skuteč
Návštěva 1.třídy ZŠ
Masopust

Termín
Dle dohody se ZŠ
dle nabídky MŠ, ZŠ
únor, květen 2020

Zodpovídá
J. Kadidlo

Zodpovídá
Podle plánu akcí
H. Kerhartová

Zodpovídá
B. Habartová
B. Habartová
R. Pantůčková
H.Kerhartová
R. Pantůčková

Spln.

Spln.

Spln.

Adventní večer
Pomoc žáků ZŠ při organizování akcí
MŠ

dle potřeby

Základní umělecká škola Chrast
Název akce
Koncert v ZUŠ

Termín
Květen - červen 2020

R. Pantůčková
T. Víšková

Zodpovídá
T. Víšková

Plán porad 2021-2022

datum
21. 9.

druh
Pg.minirada

•
•
•
•
•
•
•
•

program
kontrola čerpání dovolené
roční plán – seznámení
aktivity – organizace
studijní dny – R.P.
koncepce školy
organizační záležitosti
seznámení s plánem hospitační činnosti
seznámení s výroční zprávou

19. 10.

Pg.minirada

•
•
•
•
•

příprava zpívání u stromu
organizace vánočního posezení s rodiči
aktuální problémy
logopedická diagnostika
organizační záležitosti

23. 11.

Pg.minirada

• plán akcí
• školní zralost – logopedie
• plán hospitací

7. 12.

Provozní a pg.

11. 1.

Pg.minirada

•
•
•
•
•
•

školní zralost + OŠD
organizace konzultačních dnů ZZ
rozbor úrazovosti
plán dovolené na vánoční svátky
aktuální problémy
kontrola čerpání dovolené

• kontrola diagnostických listů dětí
• plnění ŠVP, TVP
• individuální plány dětí s odkladem školní
docházky

Spln.

• organizační záležitosti
• organizace jarních prázdnin – provoz
15.2.

Pg.minirada

•
•
•
•

aktuální problémy
hodnocení pololetí
hodnocení realizace konzultačních dnů
vzájemná hospitační činnost

15. 3.

Pg.minirada

•
•
•
•

plnění plánu akcí
spolupráce se ZŠ
kontrola čerpání dovolené
organizační záležitosti

19. 4.

Provozní a pg.

•
•
•
•

DOD, příprava zápisu na příští školní rok
plán dovolených na prázdniny, kontrola
organizace školního výletu
aktuální problémy

24. 5.

Pg.minirada

• aktuální problémy
• organizace rozloučení s předškoláky, posledního
zvonění
• rozbor školní úrazovosti
• hodnocení ŠVP – připomínky k úpravám
• BOZP
• výsledky zápisu

21. 6

Provozní a pg.

• organizace provozu o prázdninách
• upřesnění úklidových prací o prázdninách
• zabezpečení majetku, péče o květiny o
prázdninách
• aktuální problémy
• hodnocení školního roku
• rozbor školní úrazovosti
• výsledky kontrolní a hospitační činnosti
• organizace příštího školního roku – obsazení tříd

Se školou

Provozní a pg.

• organizace nového školního roku
• předání dokumentace na třídy (tř. knihy,
seznamy, dokumenty…)
• aktuální záležitosti
• organizace nového šk. roku
• plán šk. roku 2021 -2022
• rozvržení pracovní doby, náplně práce
• aktivity pro příští šk. rok
• konzultace na TVP
• program DVPP

Plán hospitací
září - prosinec
Druh kontroly
Hospitace - ranní blok
Hospitace - rozcvička
Hospitace – řízená činnost
Hospitace - stolování
Hospitace – nadstandartní aktivita
Hospitace – odpolední blok činností
Hospitace - ranní blok činností
Hospitace - rozcvička
Hospitace – řízená činnost
Hospitace – pobyt venku
Hospitace - stolování
Hospitace – odpolední blok činností

Kontrolovaná osoba
T. Víšková
B. Habartová
R. Pantůčková
T. Víšková
B. Habartová
R. Pantůčková
B. Habartová
R. Pantůčková
T. Víšková
všechny pg.
R. Pantůčková
T. Víšková

Datum plnění

leden - březen
Druh kontroly
Hospitace - ranní blok činností
Hospitace - řízená činnost
Hospitace – nadstandartní aktivita
Hospitace - stolování

Kontrolovaná osoba
R. Pantůčková
T. Víšková
T. Víšková
B. Habartová

Datum plnění

duben - červen
Druh kontroly
Hospitace - ranní blok činností
Hospitace - ranní blok činností
Hospitace – řízená činnost
Hospitace – řízená činnost

Kontrolovaná osoba
R. Pantůčková
T. Víšková
R. Pantůčková
B. Habartová

Datum plnění

Časový rozvrh hospitací uč. – uč.
Druh kontroly
Hospitace – řízená činnost
Hospitace – řízená činnost
Hospitace – řízená činnost
Hospitace – řízená činnost
Hospitace – řízená činnost
Hospitace – řízená činnost
Hospitace – řízená činnost
Hospitace – řízená činnost
Hospitace – řízená činnost

V Rosicích 31. 8. 2021

Četly:

Sledovaná osoba
H. Kerhartová
T. Víšková
R. Pantůčková
H. Kerhartová
H. Kerhartová
B. Habartová
B. Habartová
R. Pantůčková
T. Víšková

hospitující
B. Habartová
B. Habartová
B. Habartová
R. Pantůčková
T. Víšková
T. Víšková
R. Pantůčková
T. Víšková
R. Pantůčková

datum

