
 

 
 
 

PROVÁDĚCÍ PLÁN NA JEDNOTLIVÝ ŠKOLNÍ ROK 
2017/2018 

POHODA PROSTŘEDÍ – 1.pilíř 
 

1. Pohoda věcného prostředí 

CÍLE PROSTŘEDKY ZODPOVĚDNÁ OSOBA 
Doplňovat potřebné 
vybavení učeben a školy 
tak, aby napomáhalo 
pozitivnímu klimatu 

• Doplňování pomůcek – 
tělocvična, hřiště, kabinety 

• Výzdoba školy dle 
aktuálních témat – práce 
žáků 

• Dovybavení ŠK-pomůcky 
vhodné pro relaxaci a 
uvolnění 

• Nákup skříní do tříd 
• Zřízení kabinetu pro 

pedagogické asistenty 
• Zřízení kanceláře pro 

speciálního pedagoga 
• Nákup a aktualizace vitrín, 

nástěnek dle měsíců 
• Nové záhony na školním 

pozemku 
• Nákup dataprojektorů do 

každé třídy 

Třídní učitelé 

Učitelé PČ 

Učitelé VV 

UčiteléTV 

Školník 

Vedení školy 

Zaměřovat se na vytváření 
vhodných materiálních a 
prostorových podmínek 

• Výzdoba a úprava jídelny 
• Vytvoření relaxační zóny  
• Nákup laviček na školní 

dvůr 
• Pořízení vhodných strojů a 

nářadí k udržování okolí 
školy a školních prostor 
(např. moderní mopy 
k mytí podlah, lednice, 
varné konvice do kabinetů) 

• Čerpání dotací – žádosti o 
dotace 

Třídní učitelé 

Provozní zaměstnanci 
Učitelé VV 
 
Učitelé PČ 
 
Učitelé TV  
 
Učitelé OV a VKZ 
 
Učitelé ČJ 
 
Školník 
 



 

 
 
 

Vedení školy 

 

2. Pohoda sociálního prostředí 

CÍLE PROSTŘEDKY ZODPOVĚDNÁ OSOBA 
Rozvíjet sociální 
dovednosti a 
humanistické 
postoje u žáků 

 

• Ve spolupráci s rodiči vést 
žáky k pravidlům 
dodržování pravidel a úcty 
k dospělým, využívat 
deníčky 

• Přednášky, besedy a 
aktivity pro žáky: 
Zvolte si své povolání 
Zebra se za tebe 
nerozhlédne 
První  pomoc 
Čisté zoubky 
Alkohol-nepřítel 
Dopravní výchova – žáci 4. 
třídy 
Vánoční zájezd do 
Bratislavy 
Vánoční výstava SOU 
Přímětická,  
LVK, 
Ozdravný pobyt na horách 
Exkurze, vycházky 
Plavání 
Divadelní předplatné 
Divadélko pro školy 
Spaní ve škole  
Péče o přírodovědné 
koutky – chov koz 

• Návštěva MŠ ve škole 
• Návštěva žáků v MŠ 

Třídní učitelé 
Učitelé OV, VKZ, TV 
Vedení školy 
Učitelé ČJ 
Učitelé HV 
Učitelé VV 
Vedoucí kroužků 
Metodik prevence 
Výchovný poradce 
Vedení školy 



 

 
 
 

• Burza hraček – žáci 1. 
stupně 

• Školení pedagogů dle 
aktuální nabídky  

• Tvorba pracovních listů pro 
žáky s SVP  

• Pravidelné zápasy ve 
florbale – rodiče x děti 

 
Zaujímat kritické 
postoje k rizikovým 
projevům chování 
 

• Spolupráce s neziskovými 
organizacemi (Podané 
ruce) a středisky ekologické 
výchovy 
Besedy - Zebra se za tebe 
nerozhlédne, 
První  pomoc,  
Alkohol-nepřítel 

• Hasík 
• Výchovný koncert – Najdi 

svou cestu 
 

Třídní učitelé 
Učitelé OV, VKZ 
Výchovný poradce 
Metodik prevence 
Vedení školy 

Vyhledávat aktivity 
podporující vztahy mezi 
sebou a společností 
 

• Burza škol 
• Vystoupení – Domov 

seniorů v Plavči, zpívání 
pod Vánočním stromem 
v Kravsku, Žerůtkách, 
Olbramkostele, 
Plenkovicích 

• Soutěže- výtvarné, 
hudební, olympiády 

• Ples sdružení rodičů - 
program 

• Atletické závody rodičů 
s dětmi 

• Atletické závody – Zlatá 
čtyřka 

• Závody dračích lodí 
• Pomoc při realizaci aktivit 

v obci 

Všichni pedagogové 
Vedení školy 
Vedoucí kroužků 
 



 

 
 
 

• Lyžařský kurz 
• Ozdravný pobyt na horách 
• Plavání pro žáky I.stupně 
• 72 hodin 

 
 

Sbírat náměty na 
podporu vztahu k 
přírodnímu prostředí 
v naší obci a zahrnout 
do spolupráce rodiče a 
veřejnost 

• Posezení pod dubem u 
Kocandy – náměty na další 
aktivity 

• 72 hodin 

Koordinátor EVVO 
Učitelé OV 
Třídní učitelé 

Navrhovat volnočasové 
aktivity pro žáky i 
pedagogy školy 
 

• Zavedení doučování a 
čtenářských dílen 

• Kroužky – dle zájmu žáků 
• Pokračovat v pravidelné 

organizaci setkávání 
pedagogických pracovníků 
– i bývalých a provozních 
zaměstnanců školy - 
společný Den učitelů a Den 
otevřených dveří 

Všichni učitelé a 
zaměstnanci školy 

 

3. Pohoda organizačního prostředí  

CÍLE PROSTŘEDKY ZODPOVĚDNÁ OSOBA 
Vytvářet náměty do 
vyučování - žáci 

• Relaxační chvilky 
• Učení žáků žáky 
• Náměty na začátek 

vyučování či nové metody 
do výuky – dotazník, 
diskuze – získání námětů 
od žáků (diskusní kroužek)  

Všichni učitelé 

Informovat o všech 
změnách týkajících se 
školy 
 

• Neustále aktualizovat 
webové stránky školy 

• Využívání EduBase 
• Aktualizace vitrín a 

Učitelé IT 
Učitelé ČJ 
Učitelé VKZ 
Vedení školy 



 

 
 
 

nástěnek 
• Práce na novém vzhledu 

školního časopisu - žáci 
• Školní rozhlasové vysílání 

– žáci 
 

 

 

Organizovat provoz a 
činnosti s ohledem na 
individuální potřeby 
všech lidí, kteří jsou ve 
škole 

 

 
• Dbát na dodržování 

hygienických návyků 
• Nová ICT technika pro 

učitele – pokračovat ve 
výměně notebooků 

• Provádět osvětu mezi žáky 
i rodiči ohledně zdravé 
výživy a správného složení 
jídelníčku  

• Zaměření se na kulturu 
stolování 

• Roční plán ŠD a ŠK 
zaměřen na výchovu ke 
zdraví 

• Ovoce do škol 
• Dokončení navigačního 

systému 
 

 
 
 
Třídní učitelé 
Učitelé VKZ 
Učitelé PČ 
Učitelé PŘ 
Provozní zaměstnanci 
školy 
Vedení školy 
Vychovatelé ŠD, ŠK 

Rozšiřovat nabídky aktivit 
nejen pro žáky školy, ale i 
veřejnost  

 

• Odběr obědů  
• Provoz družiny- umožnit 

veřejnosti a 
zaměstnancům podílet se 
na vhodném časovém 
plánu 

• Kroužky-rozšířená nabídka 
kroužků, 
zařazení nabídky i 
mimoškolních aktivit  

Provozní  
zaměstnanci školy 
Vychovatelky  
Vedoucí kroužků 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

ZDRAVÉ UČENÍ – 2.pilíř 

4. Smysluplnost 

CÍLE PROSTŘEDKY ZODPOVĚDNÁ OSOBA 
Zefektivňovat osvojení 
nabitých poznatků ve 
škole a jejich užití v praxi 

• Uplatňovat sebereflexi u 
žáků i pedagogů 

• Prožitkové učení – 
zařazování do většiny 
předmětů 

• Starší žáci učí mladší žáky 
• Den otevřených dveří 
• Prezentace žáků 
• Projektové dny – Náš 

region, týden odpadů, 
vánoční tvoření, Den 
učitelů 

• Almanach k 50. výročí 
založení školy 

 
Všichni pedagogové, 
Vedení školy 
 

Zařazovat do výuky i 
aktivity organizované 
mimo budovu školy, 
které rozšiřují u žáků 
rozhled a prohlubují 
znalosti z různých 
předmětů 

 

• Návštěva divadla  I. i 
II.stupeň 

• Dopravní výchova a 
praktické jízdy 

• Přírodovědné programy, 
výuky, exkurze 

• Třídní výlety 
• LVK, ozdravný pobyt 

Třídní učitelé 
Učitelé TV 
Učitelé VkZ a OV 

 

5. Možnost výběru, přiměřenost 

CÍLE PROSTŘEDKY ZODPOVĚDNÁ OSOBA 
Dávat žákům možnost • Spolupráce žáků na Třídní učitelé 



 

 
 
 

výběru formy, kterou 
chtějí dojít k cíli při 
plnění povinností 

projektech, projektových 
dnech – výběr činností bude 
na žácích  

• Podporovat žáky v různých 
soutěžích dle jejich vlastního 
zájmu 

• Dotazovat se žáků – může 
být i písemnou formou – 
dotazníkem o návrzích pro 
změnu postupu výuky a 
vyzkoušení si jiné metody 

• Nabídka zájmových aktivit 
• Školní družina, školní klub – 

aktivity vybírají žáci 

Všichni pedagogové 
 
Vedení školy 
Metodik prevence 
Výchovný poradce  
 

Individuálně pracovat 
se žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

 

• Pokračování ve vytváření IVP 
pro žáky s SVP 

• Při výuce vytvářet vhodné 
prostředí pro žáky s SVP 

• Volit vhodné materiály pro 
žáky s SVP 

• Při práci s žáky s SVP 
využívat speciálního 
pedagoga 

• Vycházet vstříc jejich 
potřebám 

• Vzdělávání pedagogů - DVPP 
• Nabídka nových doučovacích 

kroužků a čtenářských klubů 

Třídní učitelé 
Všichni pedagogové 
Vedení školy 
Výchovný poradce 
Metodik prevence 
 

 

6. Spoluúčast a spolupráce 

CÍLE PROSTŘEDKY ZODPOVĚDNÁ OSOBA 
Podporovat spolupráci a 
sounáležitost třídy, školy 
jako celku formou 
vhodně zvolených aktivit 

 

• Sblížení starších žáků s  
mladšími- starší učí 
mladší 

• Plnění třídních aktivit – 
sběrové aktivity  

• Práce na nové podobě 

Třídní učitelé 
Vedení školy 
Výchovný poradce 
Metodik prevence 
 



 

 
 
 

školního časopisu 
• Návrhy na volitelné 

předměty - žáci 
• Spolupráce mezi třídami – 

příprava hry šipkovaná – 
starší žáci připraví 
program a úkoly pro 
mladší žáky 

 
 
 

 

Organizovat aktivity 
napříč školou – žáci se 
učí navzájem nejen ve 
své třídě, ale také starší 
žáci pracují s mladšími 

 
• Sblížení starších žáků s  

mladšími- starší učí 
mladší ( např. 
v projektovém týdnu – 
Odpady ) 

• Návštěvy a program pro 
MŠ ( před zápisem do 
1.třídy, Den dětí ) 
 

 
 
 
 
 
Všichni pedagogové 

Zařazovat besedy 
s odborníky 

 

• Besedy s hasiči, 
zdravotníky, policisty – 
další náměty zvolí žáci 

Všichni pedagogové 
Vedení školy 

 

7. Motivující hodnocení 

CÍLE PROSTŘEDKY ZODPOVĚDNÁ OSOBA 
Podporovat 
nesoutěživou atmosféru 
mezi žáky  

 

• Dát možnost vyniknout i 
méně nadaným žákům a 
žákům s SVP 

• Dát prostor žákům se 
ohodnotit – klady i zápory 
– dotazníkem, psanou 
formou 

• Zveřejnění úspěchů ve 
školním časopise, na webu 

Třídní učitelé 
Všichni pedagogové 
Výchovný poradce 
 



 

 
 
 

a ve vestibulu školy 
• Pravidla třídy na nástěnce 

Rozvíjet sebedůvěru, 
samostatnost a 
odpovědnost za 
vykonanou práci u žáků 

 

• Individuálně hodnotit žáka 
během výuky 

• Vést žáky k sebehodnocení  
• Žák si volí formu zkoušení 

– alespoň občas 

Třídní učitelé 
Všichni pedagogové 
Výchovný poradce 
 

Chválit i za drobné 
úspěchy 

 

• Individuálně hodnotit žáka 
během výuky 

• Dát možnost vyniknout i 
méně nadaným žákům a 
žákům s SVP 

• Zveřejnění úspěchů ve 
školním časopise, na webu 
a ve vestibulu školy 
 

Všichni pedagogové 
Výchovný poradce 
 

 

 

OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ – 3.pilíř 

8. Škola – model demokratického společenství 

CÍLE PROSTŘEDKY ZODPOVĚDNÁ OSOBA 
Rozvíjet spolupráci 
s malotřídními školami 
v regionu 

 

• Atletické závody Zlatá 
čtyřka pro školy v regionu 

• Ozdravný pobyt žáků 
I.stupně 

• Memoriál Hluboké 
Mašůvky   
 

Vedení školy 
Učitelé TV 
pedagogové 

Zapojovat žáky, rodiče a 
veřejnost do aktivit školy 

 

Rozvíjení spolupráce se 
Sdružením rodičů a přátel 
školy při ZŠ Kravsko, z.s. 

• Dotazníky – žáci 
(např.školní jídelna) 

• Podporovat setkávání 
Školské rady 

Vedení školy 
Všichni pedagogové  
Vedení školy 
Metodik prevence 



 

 
 
 

• Příprava programu na ples 
Sdružení rodičů 

• Osvěta zdravého stravování 
• Motivovat žáky a rodiče k 

realizaci společensky 
prospěšných  
projektů (sběr starého 
papíru, starých spotřebičů 
bylin, tvrdého pečiva, 
víček, hliníku) 

• Aktualizace pravidel třídy 
 

Spolupracovat 
s institucemi, 
organizacemi i s místními 
spolky 

• Přednášky OSPOD, Úřad 
práce 

• Pronájem tělocvičny 
• Zapojit se dle vlastních 

možností do akcí 
pořádaných městem 
Znojmem, případně 
některých organizací 

• Spolupráce s PPP, SPC 
 

Vedení školy 
Místní pedagogové 
Metodik prevence 

 

Pracovat s kolektivem 
zaměstnanců 

• Zachovat zodpovědnost za 
jednotlivé akce a aktivity 
na pověřených 
pracovnících  

• Vzájemná podpora 
pedagogických pracovníků 
při pořádání akcí – pomoc, 
účast na akci kolegy 

Všichni zaměstnanci 
 

 

9.  Škola – kulturní a vzdělávací středisko obce 

CÍLE PROSTŘEDKY ZODPOVĚDNÁ OSOBA 
Pořádat dny otevřených 
dveří 

 

• Prezentování programu ŠPZ 
na dnech otevřených dveří 

• Den učitelů 
• Školní akademie 

Vedení školy 
Všichni pedagogové 
 



 

 
 
 

• Vánoční jarmark  
• Zpívání u vánočního stromu 

Organizovat sportovní 
aktivity a kulturní akce 
pro širokou veřejnost 

 

• Den učitelů 
• Školní akademie 
• Vánoční jarmark  
• Zpívání u vánočního stromu 
• Sportovní hry – žáci a rodiče 
• Atletické závody 
• Závody Zlatá čtyřka 
• Besedy se seniory 
• Adventní akce obcí regionu – 

prezentace školy 
• Příprava programu na ples 

sdružení rodičů 
• Zajištění programu pro obce 

na vítání občánků 

Všichni zaměstnanci 

Propagovat školu 

 

• Rozvíjet informační systém, 
komunikovat otevřeně 

• Prezentace v místním 
zpravodaji a zpravodajích 
okolních obcí 

• Články v regionálním tisku 
pro Znojmo 

• Aktualizace webových 
stránek 

• Nová podoba školního 
časopisu 

• Rozdávání školních pohlednic 
a pexes 

• Propagace vlastní regionální 
učebnice 

• Semináře – příklady dobré 
praxe 

• Olympiády a soutěže žáků 
• Péče o založenou školní keš 

Všichni zaměstnanci 
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