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ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

 

1. Charakteristika školy    
   

1.1 Žáci    

a) Počet žáků:   21 

b) Počet tříd:    2     

c) Počet oddělení ŠD:   1 

d) Průměr žáků na třídu:    10 

Ve školním roce 2022-2023 budou v naší škole vzděláváni 2 žáci podle § 41 šk.zákona, 

v platném znění,  a 2 žáci podle § 38 šk. zákona, v platném znění, (nejsou zahrnuti do výše 

uvedeného celkového počtu žáků). 

                                                               

1.2 Zaměstnanci školy    

a) Pedagogičtí pracovníci:    Mgr. Jaroslava Plachá, Mgr. Zdenka Neradová, Mgr. Václav  

                                                Hůzl,  Irena Nakládalová, Leona Valášková                                 

b) Provozní zaměstnanci:    Jana Manová 

    

2. Funkce ve škole 

ředitelka školy:   Mgr. Jaroslava Plachá   

poradkyně pro dyslexii:    Mgr. Zdenka Neradová 

metodik prevence:  Mgr. Zdenka Neradová 

bezpečnostní technik:    Mgr. Jaroslava Plachá 

preventista  PO:  Jana Manová   

zdravotník:      Mgr. Jaroslava Plachá 

                                                

3. Třídnictví, úvazky učitelů a provozních zaměstnanců                                                                

3.1 Pedagogičtí pracovníci    

Třídnictví     

I.tř.:     Mgr. Jaroslava Plachá    

II.tř.:     Mgr. Zdenka Neradová 

Vyučující bez třídnictví:     Mgr. Václav Hůzl, Irena  Nakládalová 

Vychovatelka ŠD:   Irena Nakládalová, Leona Valášková 
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3.2 Provozní pracovníci    

Školnice:               Jana Manová 

3.3 Úvazky 

Mgr. Jaroslava Plachá  ČJ (1,3), Vv (1,3), Hv (1,2,3,4,5) – 12 hodin 

Mgr. Zdenka Neradová ČJ (2,4,5), M (2,4,5), AJ (3,4,5), Prv (2),                                            

Vl (4,5), Př (4,5), Vv (2,4,5) – 22 hodin 

Mgr. Václav Hůzl IN (5), Tv (1,2,3,4,5) – 5 hodin 

Irena Nakládalová M (1,3), Prč (1,2,3,4,5), Prv (1,3)  –  8 hodin 

Irena Nakládalová   21,5 hodiny 

Leona Valášková      5 hodin 

Jana Manová    30 hodin 

 

4. Mimotřídní práce                                                            

distribuce školních potřeb:   Mgr. Jaroslava Plachá   

distribuce mimoškolních potřeb: Mgr. Jaroslava Plachá   

distribuce met. materiálů:  Mgr. Jaroslava Plachá   

správce žákovské knihovny:   Irena Nakládalová 

správce učitelské knihovny:    Mgr. Zdenka Neradová 

zabezpečení  soutěží:  Mgr. Zdenka Neradová, Mgr. Václav Hůzl, Irena 

Nakládalová  

výzdoba školy:  Mgr. Zdenka Neradová, Irena Nakládalová,  

projektové dny:  Mgr. Zdenka Neradová, Mgr. Václav Hůzl, Irena 

Nakládalová 

 

5. Odpovědnost za prostory:    

třídy:      třídní učitelé  

ŠD:       vychovatelka 

ostatní prostory:   školnice 

 

6. Prázdniny    

nástup ped. pr. do školy:   25. srpna 2022 

zahájení školního roku:      1. září 2022 

podzimní prázdniny:     26. října -  27. října 2022     

vánoční prázdniny:     23. prosince 2022 – 2. ledna 2023     
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vydání pol. vysvědčení:    31. ledna 2023    

pololetní prázdniny:       3. února 2023    

jarní prázdniny:     13. února – 19. února 2023  

velikonoční prázdniny:      6. dubna  2023 

II.pololetí ukončeno               30. června 2023     

hlavní prázdniny:                  1. července  – 31. srpna  2023 

Školní rok 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023 

       

7. Plán pedagogických rad    

                                                                                                                              

1.pedagogická rada:     26. srpna  2022 

     

2.pedagogická rada:     10. listopadu 2022 

     

3.pedagogická rada:               19. ledna 2023 

     

4.pedagogická rada:               20. dubna 2023 

     

5.pedagogická rada:               22. června 2023 

 

Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno)  

na přípravný týden, závěr školního roku, rovněž na dobu schůzí a porad.   

 

8. Plán třídních schůzek a konzultací 

 

1. třídní schůzka:    1. září 2022 ( pro rodiče prvňáčků ) 

2. třídní schůzka:  10. listopadu 2022 

3. konzultace:   19. ledna 2023 

4. třídní schůzka:  20. dubna 2023 

Každé první úterý v měsíci  konzultační hodiny od 14.00 do 15.30 hod. 

 

9. Časový plán vyučovacích hodin: 

1. hod.  7.45  –  8.30 

2. hod.  8.40  –  9.25  

3. hod.  9.45  – 10.30 

4. hod.           10.40  – 11.25 

5. hod.           11.30  – 12.15 

6. hod.           polední přestávka 

7. hod.           13.00  – 13.45 
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10. Den otevřených dveří:  březen 2023 

 

11. Zápis   11. dubna 2023 

 

12. Plavecký výcvik 

Plavecký výcvik bude probíhat v době od 21.dubna  do 23.června 2023 v Kroměříži. 

Zajištěn Plaveckou školou Kroměříž. 

Vedoucí: Mgr. Václav Hůzl 

 

13. Důležitá telefonní čísla 

Základní škola:     573 368 075 

Mateřská škola:  573 368 052 

Obecní úřad:   573 368 078 

PPP:       573 338 949, 573 331 515     

zdravot.zařízení:     573 365 137        

                                          

14. Důležité dny v roce 

Státní svátky 

  1. leden Den obnovy samostatného českého státu 

  8. květen Den vítězství 

  5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

  6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa 

28. září Den české státnosti 

28. říjen Den vzniku samostatného československého státu 

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva 

Ostatní svátky   

1. leden Nový rok 

19. duben Velký pátek 

22. duben Velikonoční pondělí 

  1. květen Svátek práce 

24. prosinec Štědrý den 

25. prosinec 1. svátek vánoční 

26. prosinec 2. svátek vánoční 
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Významné dny 
 

16. leden         Den památky Jana Palacha 

27. leden  Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 

  8. březen Mezinárodní den žen 

  9. březen  Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi -   

                       Březince 

12. březen  Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 

 28. březen  Den narození Jana Ámose Komenského. 

  7. duben  Den vzdělanosti 

  5. květen   Květnové povstání českého lidu 

15. květen  Den rodin 

10. červen Den památky obětí vyhlazení obce Lidice 

18. červen  Den hrdinů druhého odboje  

27. červen  Den památky obětí komunistického režimu 

21. srpen  Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy 

  8. říjen          Památný den sokolstva 

11. listopad  Den válečných veteránů 
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PLÁN  PRÁCE 
 

 

1. Hlavní úkoly a cíle pro školní rok  2022 – 2023 

 
• Vést výuku ve všech ročnících podle vlastního ŠVP  „Škola pro život“. 

• Upravit ŠVP dle požadavků MŠMT. 

• Kvalitně  připravit žáky na úspěšný přechod na 2. stupeň ZŠ nebo gymnázium. 

• Zaměřit se na rozvoj digitální gramotnosti žáků. 

• Zajistit podporu dětem při přechodu do 1.ročníku ZŠ – společná podzimní a jarní 

setkávání MŠ a ZŠ, spolupráce na vzájemných akcích – divadlo, projekty, vzájemná 

informovanost. 

• Zaměřit se na rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné i cizojazyčné gramotnosti.  

• Rozvíjet pravidelné celoživotní pohybové aktivity. 

• Vést žáky ke zdravému životnímu stylu, včetně respektu k životnímu prostředí, 

odpovědnosti za své zdraví. 

• Vytvářet podmínky pro vhodné využívání volného času.  

• Rozvíjet estetické a kulturní cítění žáků. 

• Nadále prezentovat práci školy (výstavy, školní představení, účast na sportovních 

soutěžích a olympiádách  …) 

• Rozvíjet kvalitní nabídku školy v méně obvyklých formách vzdělávání – individuální  

vzdělávání a plnění povinné školní docházky v zahraničí. 

 

2. Realizace hlavních úkolů 

a) Výchovně vzdělávací  oblast 

Úkoly ve výchovně vzdělávací  oblasti: 

• předat žákům maximum znalostí a vědomostí ze všech oblastí 

• naučit žáky vyhledávat a zpracovávat informace 

• soustavně zdokonalovat  přípravu na vyučování 

• efektivně využívat učebních pomůcek pro zkvalitnění výuky 

• využívat komunitního kruhu, diskusního kruhu 

• motivovat žáky k zájmu o vzdělání 

• individuálně přistupovat k žákům slabším, rozvíjet žáky talentované 
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• důsledně dodržovat plnění vnitřního řádu školy 

• využívat sebekontrolu a sebehodnocení žáků 

• při hodnocení žáků vycházet  z jejich výkonů během celého klasifikačního období 

• zlepšovat vzájemné vztahy mezi spolužáky, upevňovat kolektiv dětí – boj proti šikaně 

• vychovávat žáky k lásce k rodičům, k úctě k učitelům, zaměstnancům školy a ostatním 

lidem, k domovu, obci a vlasti 

• vytvářet, udržovat a upevňovat zdravotní a hygienické návyky  

• při jednání s žáky i zákonnými zástupci užívat vždy pedagogického taktu  

 

 b) Personální oblast 

 Úkoly v personální oblasti: 

• zajistit plně kvalifikovaný sbor 

• umožnit a podporovat DVPP 

• pečovat o odborný růst pedagogického sboru 

• průběžně předávat zkušenosti z individuálních školení ostatním pedagogům 

• podporovat iniciativu a motivaci pedagogických zaměstnanců, oceňovat náměty          

a návrhy, ale i realizaci nových postupů 

• ve vzájemných vztazích pracovníků vytvářet klidnou a tolerantní atmosféru 

• vést pedagogy k sebehodnocení 

• společně promýšlet koncepci rozvoje školy, celoroční plán školy 

 

c) Materiálně technická oblast školy 

 

Úkoly v materiálně technické oblasti: 

 

• dokončit úpravu školní zahrady na arboretum - přírodní učebna a relaxační část 

zahrady, okolí školy využívat tak k výuce venku 

• zlepšovat vnitřní prostory pro výuku a provoz (oprava či výměna lavic, zakoupení 

nového nábytku do tříd,  výměna podlah …), a to v souladu s hospodárným, účelným 

čerpáním rozpočtu od zřizovatele 

• postupně modernizovat a inovovat ICT techniku, doplňovat učební a didaktické 

pomůcky 
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  d) Ekonomická oblast školy 

  Úkoly v ekonomické oblasti:  

 

• efektivní a hospodárné nakládání s finančními prostředky v souladu s účelem, na který 

byly přiděleny 

• provázání rozpočtu se strategickými prioritami, sledování dílčích výdajů školy          

ve vybraných oblastech podle priorit 

• úzce spolupracovat s obcí při financování dalších oprav budov základní a mateřské 

školy 

 

   e) Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností 

   Úkoly v oblasti informačních systémů a kontaktů s veřejností: 

 

• podporovat využívání IT ve všech předmětech a k jejich smysluplnému praktickému 

využití 

• více rozvíjet spolupráci s okolními školami (zejména malotřídními), výměna 

zkušeností pedagogů, společné akce 

• zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, výšit počet 

příspěvků školy do regionálního tisku (práce žáků, články pedagogů, školské rady) 

• pro zlepšování informovanosti veřejnosti v obci pravidelně přispívat na webové 

stránky školy 

• inovace  internetových stránek školy 

 

3.Aktivity školy 
 

Celoroční projekty: 

❖ Olympijský víceboj 

❖ Celé Česko čte dětem 

❖ Ovoce do škol 

❖ Mléko do škol 

❖ Recyklohraní 

❖ Sbírej toner 

❖ Sběr papíru 

❖ Sběr víček z pet lahví 
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Projektové dny: 

❖ Záložka do knihy spojuje školy  

❖ Cvičení v přírodě 

❖ Jsem laskavec (13.11.) 

❖ Srdce s láskou darované 

❖ Mezinárodní  den lesů (21.3.) 

❖ Den zdraví (7.4.)  

❖ Den Země (22.4.) 

❖ Olympijský běh 

 

Další aktivity školy: 

❖ Zájezd do divadla ( Zlín) 

❖ Návštěva muzea J.A.Komenského v Přerově 

❖ Návštěva divadelních představení a výchovných koncertů ve Zdounkách 

(dle nabídky) 

❖ Návštěva filmového představení v Kroměříži 

❖ Návštěva výukových interaktivních  programů Muzea Kroměřížska  

❖ Návštěva knihovny v  Roštíně 

❖ Tematické exkurze a besedy (např. s Policií ČR, s ČČK) 

❖ Preventivní programy – spolupráce s PPP v Kroměříži 

❖ Tvořivá komunitní setkání  s rodiči 

❖ Besídky v charitním domě v Cetechovicích 

❖ Besídky pro žáky i rodiče (adventní koncert s rozsvěcováním stromečku,  

Den matek) 

❖ Den otevřených dveří  

❖ Společné akce s místními organizacemi (MS , SDH, TJ) 

❖ Sportovní, kulturní a výtvarné  soutěže  

❖ Olympiáda malotřídních škol 

❖ Školní výlet 

Společné akce s MŠ: 

❖ Drakiáda 

❖ Návštěva předškoláků 

❖ Masopust 

❖ Karneval  
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❖ Vyřazování předškoláků a žáků 5.ročníku 

❖ Projektové dny 

 

4.Organizačně řídící oblast školy 

 
4.1  Vnější vztahy školy 

 

 Spolupráce se zřizovatelem: 

• základem jsou pravidelné konzultace podstatných otázek v oblasti ekonomické, 

pedagogické i správy majetku  

• podpora zřizovatele  i nad rámec svých povinností ( např. péče o zeleň v okolí 

mateřské i základní školy, účast na akcích pořádaných pro děti apod.) 

• příprava kulturního programu k významným příležitostem (vítání občánků, 

zlaté svatby,  Advent, Den matek….) 

 Spolupráce s MŠ Roštín: 

• společná podzimní a jarní setkávání MŠ a ZŠ - ukázkové hodiny v 1. ročníku 

pro předškolní děti, prohlídka školy 

• spolupráce na vzájemných akcích – divadla, projekty, setkávání s rodiči 

• vzájemná informovanost o dětech 

• seznamovat rodiče s informacemi o škole (rodičovské schůzky, webové 

stránky) 

• Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků 

• včasná informovanost rodičů prvňáčků o podmínkách a chodu školy 

• spolupracovat při podchycení žáků s podezřením na VPU s mateřskou školou   

a doporučit  zákonným zástupcům vyšetření v PPP 

 Spolupráce s rodiči: 

• úzce spolupracovat s rodiči 

• pravidelně je informovat na třídních schůzkách o prospěchu a chování jejich 

dětí 

• vést neformální rozhovory při denních příležitostných setkáních 

• konzultovat výchovně vzdělávací problémy 

• podněcovat u nich zájem o školní akce 

• účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené 

absence  
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• před zápisem žáků do 1. třídy oslovit rodiče v mateřské škole 

• vyjít rodičům vstříc při požadavku na individuální konzultace 

 Se spádovou školou Zdounky: 

• zajistit bezproblémový přechod žáků do 6. ročníku   

• vzájemná informovanost  o začlenění žáků do výuky 

• společné akce pro děti 

 S ostatními školskými poradenskými zařízeními: 

• spolupracovat s pedagogicko-psychologickou poradnou, aby bylo možno 

využít  odbornosti našich vyučujících pro práci s dětmi s vývojovými 

poruchami učení a chování, s SPC, s OSPODem 

 

4.2 Vnitřní vztahy školy 

 

• reprezentovat a šířit dobré jméno školy na veřejnosti 

• podpora prosazování pozitivních mezilidských vztahů mezi dětmi a dospělými  

• zajišťování kreativního prostředí pro práci pedagogů a dětí v návaznosti         

na další vztahy (rodiče, nepedagogičtí pracovníci) 

• zajišťování podnětného, příjemného a bezpečného prostředí 

• od všech zaměstnanců vyžadovat respektování specifických rysů osobnosti 

dítěte, jeho nadání a handicapů v rámci norem slušného mezilidského chování 

a jednání 

• neustále zlepšovat celkové estetické prostředí školy 

• dodržovat pravidla mlčenlivosti v rámci GDPR 

• profesionální přístup zaměstnanců k plnění pracovních povinností  

      

4.3 Kontrolní a hodnotící systém školy 

 
       Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na: 

• uplatňování partnerského přístupu k žákům 

• zaměření na základní učivo  

• sebehodnocení 

• respektování individuálních zvláštností žáků 

• způsob komunikace s rodiči 
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5. Závěr  

Priority naší málotřídní školy:  

• pěkné rodinné prostředí a okolí školy 

•  příznivé přátelské klima 

•  nižší počet žáků ve třídách 

•  všestrannost a kreativita pracovnic 

•  otevřená vstřícná komunikace 

•  péče o žáky s podpůrnými opatřeními i žáky nadané 

•  vybavené učebny ICT technikou a učebními pomůckami 

•  projektové vyučování 

•  dostupný sportovní areál s multifunkčním využitím  

•  relaxace i o přestávkách 

•  spolupráce ZŠ a MŠ 

•  výuka plavání ve všech ročnících 

•  nabídka mimoškolních volnočasových aktivit v ZŠ 

•  environmentální a ekologická výchova - Recyklohraní 

•  podporujeme zdravý životní styl – zapojení do projektů Mléko do škol, Ovoce a  

       zelenina do  škol 

•  ranní i odpolední provoz ŠD 

• vhodná poloha školy, dobrá dopravní obslužnost pro dojíždějící žáky 

 

Realizace plánu by měla probíhat za přispění celého pracovního týmu  v příjemné 

atmosféře s pozitivním přístupem k žákům. 

 

 

 

V Roštině 25.8.2022                 Zpracovala: Mgr. Jaroslava Plachá 

         ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2022 

 

Školská rada schválila dne: 31.8.2022 
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