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I. ÚVOD 

  

  

ZŠ Jinočany, příspěvková organizace je škola pro žáky 1. – 9. ročníku. Základním 

dokumentem pro práci ve škole je Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Základní školy Jinočany ,,Naše škola´´.  Dále platné vyhlášky a zákony týkající se provozu 

školy. 

 

 V tomto školním roce bude 259 žáků rozděleno do tříd takto: 

 1. ročník   26 žáků 

      2. ročník   36 žáků 

            3. ročník   30 žáků  

            4. ročník   38 žáků 

            5. ročník   30 žáků 

            6. ročník           26 žáků 

            7. ročník           29 žáků 

             8. ročník          17 žáků 

             9. ročník          27 žáků 

 

  

 

Školní družina je v provozu od 6,45 do 17,00 hodin. Vychovatelkami ve školní družině 

budou i nadále: Venuše Šejvlová – hlavní vychovatelka, Jindra Jabůrková, Mgr.Tatiana 

Vičanová , ranní družina – Mgr. Jana Hejtmánková 

 

Úklid školy provádí uklízečka Šárka Machová a Hana Sehnoutková, stravování 

přihlášených dětí je zajištěno dovozem obědů ze školní kuchyně při MŠ v Jinočanech. 

Výdej stravy provádí zaměstnanci MŠ Jinočany.  

 

 

O školu – zajištění drobných oprav, revizí, plateb, inventarizace se stará hospodářka Hana 

Veselá. 
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II. HLAVNÍ  CÍLE 

 
Hlavní cíle, k nimž bude škola neustále směřovat: 

KVALITA: ve smyslu optimálního rozvoje schopnosti každého jednotlivého 

žáka i rozvoje a seberealizace každého pedagoga a zaměstnance školy. 

 

ZDRAVÍ: ve smyslu vytváření podmínek pro rozvoj fyzického a duševního 

zdraví každého žáka i zaměstnance školy. 

        

PŘITAŽLIVOST: pro žáky (škola je baví, nenudí je), pro rodiče (dobře 

vychovává jejich děti) i zaměstnance (umožňuje jim seberealizaci a rozvíjí je).  

 

 

 
III. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES 

 

 Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ,,Naše 

škola´´. V letošním školním roce budou naši školu navštěvovat žáci 1. – 9. ročníku. 

Spolupracujeme se ZŠ  Rudná, ZŠ a MŠ Chrášťany, ZŠ Nučice, ZŠ a MŠ Tachlovice a MŠ 

Jinočany, ze které přichází děti po ukončení předškolního vzdělávání. Společná setkání 

uskutečňujeme nejenom se ZŠ Chrášťany ale i se ZŠ Rudná, ZŠ Tachlovice, MŠ Jinočany 

(metodická sdružení, sportovní odpoledne, laboratorní práce, soutěže,…) věnujeme se 

společně tematice zajištění návaznosti výuky, seznamování s budoucími spolužáky, s 

budovou školy, s výukovými metodami, s novinkami ve výuce atd.  

 

Pracovníci školy důsledně dbají na tyto zásady:  

 

- každá hodina by měla být kvalitní, odpovídat zásadám zdraví a být pro děti zajímavá 

- při vyučování pracovat náročně, zároveň však vytvořit atmosféru radosti z poznávání 

- k žákům přistupovat individuálně, učivo diferencovat vzhledem ke schopnostem 

jednotlivců 

- vést žáky k sebehodnocení a hodnocení druhých 

- používat vhodných pestrých metod, využívat i alternativních přístupů, stále 

 průběžně motivovat 

- při vyučování dávat přednost dialogickým metodám, samostatné práci, rozvoji 

tvořivosti, využívat přirozené aktivity žáků 

- používat i jiných forem než tradičních vyučovacích hodin – vycházek, exkurzí, besed 

se zajímavými hosty 

- zaměřit se na výchovu elementárních etických vlastností a slušného chování, rozvíjet 

samostatnost, aktivitu, tvořivost, schopnost kooperace, zdravé sebevědomí, vést žáky 

k radosti a pozitivnímu myšlení, toleranci 

- podporovat tělovýchovnou činnost a estetické aktivity žáků  

- seznamovat s výukou anglického jazyka 

- do výuky zařazovat práci s počítačem – interaktivními tabulemi, internet, výukové 

programy apod. 

- zapojovat žáky do různých soutěží, vhodně reprezentovat školu, účast a úspěchy 

odměňovat 
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- vést děti k ekologickému myšlení / školní dvůr, pořádek kolem školy a ve vesnici/, 

sběr starého papíru, program ekologie na sběr použitých cartridgí a tonerů 

 

- zajistit podíl dětí na výzdobě školy a jejím udržování 

- pro integrované děti – kroužek Pohodář 

- zajišťovat dostatečnou informovanost rodičů o životě školy prostřednictvím „Dnů 

otevřených dveří“, písemných informací, fotografií, webových stránek 

- spolupracovat s mateřskou školou, zvát děti do hodin v 1. ročníku a připravovat 

společně s nimi kulturní vystoupení 

- ve vyučovacím procesu věnovat maximální pozornost úrazovosti dětí, dbát o 

bezpečnost dětí při všech činnostech 

- při mimoškolní činnosti spolupracovat s organizacemi v obci a s kulturní komisi při 

OÚ 

- do vyučovacího procesu zařadit: Práva dětí, Zdravé zuby, zdravý životní styl, 

předcházení rizikového chování (šikana, návykové látky, záškoláctví), dopravní 

výchova, finanční gramotnost, chování za mimořádných situací, kyberbezpečnost 

- nenechat bez povšimnutí žádný projev rasismu, intolerance nebo xenofobie a ihned 

přijmout patřičná opatření 

 

 
IV. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (šikana, záškoláctví, zneužívání 

návykových látek, úrazy) 

 

- metodik prevence - Mgr. Tatiana Vičanová 

- je vypracován minimální preventivní program, jehož součástí je školní program proti 

šikaně 

- problematika rizikového chování - součást školního řádu  

- v případě zjištění porušení školního řádu informovat rodiče a doporučit pomoc PPP 

- seznámit rodiče s plánem a plněním MPP 

- preventivně působit na žáky formou smysluplného vyplnění volného času  

- mimoškolní aktivity (příměstský tábor o hlavních prázdninách) 

- v celé budově zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů 

 

 
V. PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY 

 
 

ZÁŘÍ: 1. Slavnostní zahájení školního roku za účasti zastupitelů obce, rodičů a žáků  

 2. Poučení žáků o bezpečnosti a chování, seznámení s vnitřním řádem školy  

 3. Schůzka rodičů  

4. Školská rada  

5. Stužkování prvňáčků  

 

 

ŘÍJEN: 1. Divadelní představení  

  2. Schůzka rodičů  

 3. Podzimní prázdniny 

 4. Projekt „Ovocný a zeleninový den“ 

5. Práce zájmových kroužků:  nabídneme: 

• Přírodovědný kroužek 



5 
 

• Florbal  

• Sportovní kroužek 

• Angličtina, španělština 

• Doučování 

• Programování, elektrokroužek 

• Judo 

 

 

LISTOPAD:      1. Schůzka rodičů  

            2. Příprava na vánoční vystoupení  

   3. Výrobky na vánoční prodejní výstavu (součást advent. vystoupení) 

   4. Svatomartinské putování 

 

PROSINEC: 1. Adventní čas  

                                   2. Rozsvícení vánočního stromu v obci 

   3. Projekt „Čertovské vaření“  

   4. Projekt „Vánoční čas“  

5. Vánoční prázdniny  

 

LEDEN:  1. Tříkrálový průvod 

   2. Schůzka rodičů  

3. Pololetní hodnocení žáků  

4. Pololetní prázdniny  

 

ÚNOR:  1. Plavání – 2. a 3. ročník 

2. Příprava školního plesu  

3. Jarní prázdniny  

4. Projekt „ Zvyky a tradice“  

 

BŘEZEN:  1. Recitační soutěž  

2. Návštěva v MŠ 

3. Matematická soutěž „Klokan“ 

4. Projekt „Zdravé zuby“ 

5. Karneval  

    

DUBEN:  1. Schůzka rodičů  

2. Zápis do ZŠ  

3. Velikonoční dílny, jarmark 

4. Velikonoční prázdniny  

5. Přijímací řízení 

 

KVĚTEN:  1. Škola v přírodě 

2. Vzdělávací programy 

3. Školská rada  

4. Ukončení činnosti zájmových kroužků 

 

    

ČERVEN:  1. Den dětí  

   2. Schůzka rodičů  

   3. Jednodenní školní výlety 
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4. Zahradní slavnost 

5. Sportovní odpoledne – spolupráce s MŠ 

   6. Turistické výlety jednotlivých tříd  

7. Slavnostní ukončení školního roku   

Plánujeme také návštěvu muzea v Praze, divadelní přehlídku, sportovní utkání, matematické a 

výtvarné soutěže, chemické a logické a jiné akce, které nám budou nabídnuty v letošním 

školním roce. 

 

 

VI. PLÁN  PEDAGOGICKÝCH  A  PROVOZNÍCH  PORAD 

 

SRPEN              1. Přivítání pracovníků 

2. Výroční zpráva ZŠ za rok 2021/2022  

3. Přidělení tříd, úvazků, pověření ped.pracovníků 

4. Rozpočet školy, FKSP 

5. Schválení nových směrnic, náplní práce 

6. Schválení plánu DVPP, hospitačního plánu, ICT 

7. Poučení zaměstnanců o BOZP 

8. Zajištění škol. roku 2022/2023 

9. Režim školy, rozvrhy, roční plán, školní řád 

10. Vyplňování třídních knih výkazů, žák.knížek 

11. Zájmové kroužky 

12. Různé, usnesení 

 

 

LISTOPAD                          1. Kontrola usnesení 

2. Práce zájmových kroužků 

3. Plnění PP 

4. Spolupráce s rodiči – schůzky rodičů 

             Prospěch a chování žáků 

5. Traumatologický plán 

6. Příprava vánočního vystoupení 

7. Seznámení s hospitačním plánem 

8. Metodické sdružení  

9. Podklady pro udělení odměn 

10. Různé, usnesení 

 

 

  

LEDEN                       1. Kontrola usnesení 

2. Pololetní hodnocení žáků 

3. Plnění MPP 

4. Příprava na školní ples 

5. Inventarizace 

6. Příprava karnevalu 

7. Hodnocení realizovaného DVPP 

8. Spolupráce s MŠ  

9. Projednání a schválení výroční zprávy o poskytování 

informací za minulý rok 
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10. Prostředky vyčleněné na DVPP. Dle požadavků 

ped.prac. bude upřesněn plán DVPP. 

11. Zásady čerpání rozpočtu FKSP v roce 2022 a rozpočet 

FKSP 2023 

12. Různé, usnesení 

 

 

DUBEN                      1. Kontrola usnesení 

2. Informace o ekonomické a finanční situaci školy, rozpisu 

rozpočtu od zřizovatele i státního rozpočtu na rok 2023 

(dle § 279 zákoníku práce č. 262/2006 Sb.) 

3. Škola v přírodě 

4. Vyhodnocení schůzek s rodiči 

5. Zajištění oslav Dne matek 

6. Příprava zápisu do ZŠ 

7. Oslava Dne dětí  

8. Fotografická soutěž  

9. Výtvarná soutěž  

10. Sportovní soutěž  

11. Různé, usnesení 

 

 

ČERVEN                    1. Kontrola usnesení 

2. Zhodnocení výchovně vzdělávací práce 

3. Zhodnocení školního roku a spolupráce s rodiči, OÚ 

4. Projednání výroční zprávy 

5. Dovolená zaměstnanců školy 

6. Zhodnocení MPP 

7. Zápis do školní kroniky 

8. Nástin práce v novém školním roce 

9. Slavnostní rozloučení se školáky 

10. Zakončení školního roku    

    

 
 

 
 
 


