Plán práce 2021 - 2022
Září -

slavnostní zahájení nového škol. roku, přivítání prvňáčků, (Dušek, Matějková)
poučení o hygieně a bezpečnosti práce (TU, uč. Tv, Pč, Fy, Che)
třídní schůzka 1. třídy (Matějková)
schůzka zástupců ŠSK Ústí n. Orlicí 2. 9. (Dušek)
zahájení plaveckého výcviku 3. a 4. roč. - 2., 9., 16., 23. a 30. 9. (Štěpánová,
Vondrová)
výplatní termín 16. 9.
29. ročník Běhu J.A.K. - 20. 9. (všichni pedagogové, vychovatelky a AP)
evidence pracovní doby - 24. 9. (Dušek)
prezentace k 28. 9., 25. 9. (Dvořáková)
ředitelské volno 27. 9.
státní svátek - 28. 9.
seznámení 1. třídy s hlavní budovou školy (Matějková)
návštěva patronů (9. tř.) v 1. třídě (Matějková, Dvořáková)
kontrola platnosti revizí - bleskosvodu, el. spotřebičů, topení, tělocv. nářadí,
has. přístrojů, el. rozvodů aj. (Dušek, Myška )
ustavení žákovské rady školy (Dušek)
výkaz o základní škole - matrika (Krajová)
výkaz o ředitelství škol (Dušek, Krajová)
třídní schůzky 1. stupně (TU)

Říjen -

TU vyplní stav žactva k 30. 9. do třídních výkazů - 1. 10.
výzdoba školy - podzim - do 1. 10. (Kj, Vo, Kř))
společná schůze rodičů - 12. 10. v 16,00
společné třídní schůzky 2. - 9. roč. následují po společné schůzi (TU), 12. 10.
Burza škol pro žáky, Česká Třebová 13. 10. (Nádeníková)
statistická hlášení - matrika (Krajová) - do 14. 10.
výplatní termín - 16.10.
evidence pracovní doby - 21.10. (Dušek)
relace do školního rozhlasu nebo prezentace k 28. říjnu, 25.10. (Náglová)
Lesní skřítci - projekt deváťáků a prvňáků, 25. 10. (Matějková, Dvořáková)
státní svátek - 28.10.
podzimní prázdniny - 27. a 29. 10.
pokračování plaveckého výcviku 3. a 4. roč. - 7., 14., 21. 10. (Štěpánová,
Vondrová)
výukový program - Cesta do pravěku, pro 6. roč. (Dvořáková)
logická olympiáda pro 8. ročník, 8. - 14. 10
exkurze do Pevnosti poznání do Olomouce pro 6. roč. (Dvořáková, Náglová)
soutěž - Hledáme nejlepšího mladého chemika, pro 9. roč. (Dvořáková)
Halloween a Dušičky - projektový den 3. roč. (Vondrová)
návštěva na městském úřadě - 3. roč. (Vondrová)
hospitační činnost vedení školy (Dušek, Krajová)
Halloween - výtvarné tvoření - ŠD (Halamová, Maršíková)
Podzim se blíží - houby, draci, barevná příroda - ŠD (Halamová,
Maršíková)

Listopad

návštěva soc. kurátora - 2. 11. v 8,20 (Náglová, Křístková, Krajová)
návštěva SPC (p. Krycnerová) - kontrola IVP, 2. 11. v 8,00 (TU 3., 4. a 5. roč.)
ukončení plaveckého výcviku 3. a 4. roč. - 4. a 11. 11. (Štěpánová, Vondrová)
program na zámku, 5. 11. - bude upřesněno
ped. rada - 13,30 - 14,15 1. - 4.r.
(15. 11.)
14,30 - 15,00 1. - 9.r
(Pondělí!) 15,00 - 16,00 5. - 9.r.
výplatní termín - 16. 11.
relace do školního rozhlasu nebo prezentace k 17. 11., 16. 11. (Náglová)
státní svátek - 17. 11.
návštěva mobilního planetária, 1. - 4. roč., 18. 11. od 8,00 (TU)
porada ředitelů 23. a 24. 11. (Dušek)
Den otevřených dveří (ZŠ a MŠ), 25. 11., 8,00 - 14,45 (výstava žákovských
prací a vystoupení sborů ZŠ)
informace o prospěchu a chování žáků 25. 11.
1. - 4. r. - dle úvahy vyučujících
5. - 9. r. - 14,45 - 16,30
beseda o LVVZ pro rodiče žáků 7. a 8. r. - 25. 11. od 16,30 (Dušek)
evidence pracovní doby - 25. 11. (Dušek)
matematická olympiáda pro 8. a 9. roč. (Ondráčková)
bruslení a hokejový trénink - Choceň nebo Ústí nad Orlicí, 6. - 9. roč.
(Krajová, Křístková, Nádeníková)
soutěž - Finanční gramotnost, pro 5., 6. a 8. roč. (Nádeníková, Ondráčková)
instruktáž a harmonogram provedení inventury škol. majetku (Šedová)
projekt Barevný podzim, drakiáda pro 1. - 4. roč.
návštěva městské knihovny - 2. roč. (Bienová)
Kouzelný podzim - vycházka, sběr přírodnin - vytváření v ŠD (Halamová,
Maršíková)
výroba dárků pro zaměstnance - vánoční posezení (Halamová, Maršíková)

-

-

Prosinec

-

výzdoba školy - zima - do 1. 12. (Kj, Dv, Vo, Kř)
návštěva Mikuláše a čerta na 1. stupni - 9. roč., 3. 12. (Dvořáková)
společné předvánoční posezení v penzionu Pod Hradem,
vystoupení pěv. sboru 2. stupně (Sláma) 2. 12. od 15,00
výplatní termín - 16. 12.
evidence pracovní doby - 16. 12. (Dušek)
vánoční koncert pěv. sboru 2. st. v evangelickém kostele, (Sláma)
předvánoční hry na besídce žáků 1. třídy, žáci 9. roč. (Matějková,
Dvořáková)
Postcrossing - vánoční pohlednice z celého světa - 3. roč. (Vondrová)
rozpočet na rok 2022 (Dušek)
soutěž Komenský a my - literární část - školní kolo pro 7. - 9. roč.
(Náglová, Vomočilová)
návštěva žáků v pečovatelském domě - vánoční přání (Křístková, Krajová)
vánoční besídka s programem v ŠD (Halamová, Maršíková)
představení herců z dramatické výchovy pro žáky 1. st. (Vondrová)
vánoční besídky ve třídách - 1. - 4. roč.
čertovské a vánoční tvoření (Halamová, Maršíková)
návštěva prvňáků v MŠ a předškoláků ve škole (Matějková)
vánoční prázdniny - 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022

Leden

-

Únor

-

Březen

-

vyučování od 3. 1. 2022
lyž. kurz, žáci 7. r., 2. - 7. 1. Strážné (Dušek, Krajová, Nádeníková)
lyž. kurz, žáci 8. r., 10. - 15. 1., Strážné (Dušek, Krajová, Nádeníková)
výplatní termín - 16. 1.
ped. rada 13,30 - 14,15 1. - 4. r.
(24. 1.)
14,30 - 15,00 1. - 9. r
(Pondělí!)
15,00 - 16,00 5. - 9. r.
evidence pracovní doby - 27. 1. (Dušek)
vydání výpisu vysvědčení - 31. 1. (TU)
účast ve výuce lyž. školy Peklák (1. st.)
vycházka ke krmelci - 2. roč. (Bienová)
účast ve výtvarné soutěži Komenský a my 1. - 5. roč. (uč Vv)
projekt Zdravý úsměv ve spolupráci se SZŠ ÚO, pro 1. roč. (Bienová)
výběr učebnic na nový školní rok (Šedová)
soutěžní odpoledne na sněhu (Halamová, Maršíková)
Krásy zimy - výtvarné tvoření v ŠD (Halamová, Maršíková)
pololetní prázdniny - 4. 2.
výplatní termín - 16. 2.
evidence pracovní doby - 24. 2. (Dušek)
jarní prázdniny, 28. 2. - 6. 3.
exkurze do Litomyšle (architektura a umění) pro 8. roč. (Vomočilová,
Náglová)
sáňkování, hry na sněhu, bruslení, 1. - 4. r. (TU)
lyžařská škola na Pekláku v ČT pro zájemce z 1. - 5. roč.
soutěž Komenský a my příprava na historickou část pro 7. - 9. roč.
(Náglová)
chemická olympiáda pro 9. roč. (Dvořáková)
Dětský karneval se soutěžemi v ŠD (Halamová, Maršíková)
Člobrdiáda - soutěž v odděleních ŠD (Halamová, Maršíková)
florbal okresní kolo - dívky (4. - 5. roč.) (Dušek)
florbal okresní kolo - chlapci (4. - 5. roč.) (Dušek)
výplatní termín - 16. 3.
výzdoba školy - jaro, do 21. 3. (Kj, Vo, Kř)
prezentace o J. A. Komenském - 22. 3. (Dvořáková)
evidence pracovní doby - 24. 3. (Dušek)
vědomostní soutěž Komenský a my - celostátní kolo, 23. - 25. 3.
setkání pedagogů, Komenský a my - 25. 3.
soutěž - Matematický klokan (Nádeníková, Ondráčková)
projekt Moje oblíbená knížka, třídní čtenářské dílny
přespání ve škole - 4. roč. (Štěpánová)
besedy k Měsíci knihy (uč. Čj)
vycházky do jarní přírody (1. stupeň)
Farmářský den - 3. roč. (Vondrová)
výroba dárků k zápisu (Halamová, Maršíková)
Měsíc knihy - výstava v odděleních (Halamová, Maršíková)
Velikonoce, jaro - výtvarné tvoření v ŠD (Halamová, Maršíková)

Duben

Květen

- zápis do 1. ročníku - 6. 4. - (uč. I. st. a žáci 8. r. - budoucí patroni,
(Vomočilová), vydání rozhodnutí o přijetí k základ. vzdělávání rodičům bud.
prvňáčků (Dušek, Krajová)
- velikonoční prázdniny 14. a 15. 4.
- výplatní termín - 16. 4.
- Velikonoce 18. 4.
- ped. rada - 13,30 - 14,15 1. - 4. r.
(20. 4.)
14,30 - 15,00 1. - 9. r
15,00 - 16,00 5. - 9. r.
- porada ŠSK v ÚO (Dušek)
- evidence pracovní doby - 21. 4.
- informace o prospěchu a chování žáků pro 5. - 9. roč., 26. 4. 14,45 - 16,30
- návštěva festivalu Jeden svět v ÚO - pro žáky 6. - 9. roč. (Křístková)
- projekty ke Dni Země 1. - 9. roč. (TU, Dvořáková)
- Velikonoce - Barevný týden, 1. - 4. roč.
- Den Země - projekt ve spolupráci s ekocentrem Paleta
- projekt Čarodějnické učení pro 1. - 4. roč.
- exkurze do Prahy - 4. roč. (Štěpánová)
- Ukliďme Česko + Ukliďme Česko fotosoutěž - 3. roč. (Vondrová)
- úklid prostranství okolo všech budov školy (uč. Pč)
- seznámení rodičů s finančními požadavky školy na sešity a prac. sešity pro
děti na další školní rok (Šedová)
- cvičný požární poplach (Dušek, Krajová)
- přijímací zkoušky na SŠ
- návštěva partnerských škol v Rokytnici (Dušek, Krajová)
- Čarodějnice - vycházka v kostýmech s plněním úkolů - ŠD
(Halamová, Maršíková)
- Duben - měsíc bezpečnosti - soutěže s dopravní tématikou v ŠD
(Halamová, Maršíková)
- 1. a 8. 5. - státní svátky
- setkání zaměstnanců současných i bývalých ke Dni matek
(s vystoupením žáků kroužku přípravného zpěvu), 11. 5. (Ondráčková)
- školní kolo - Běh údolím J.A.K. - do 10. 5. (uč. Tv)
- výplatní termín - 16. 5.
- celookresní kolo - Běh údolím J.A.K. - 16. 5.
- beseda s rodiči budoucích prvňáčků - 18. 5. v 16,00 (Dušek, Bienová)
- evidence pracovní doby - 26. 5. (Dušek)
- odevzdání peněz od rodičů za prac. sešity a sešity na příští rok - do 31. 5.
- exkurze do Záchranné stanice Pasíčka, Proseč, pro 8. roč. (Dvořáková,
Vomočilová)
- evaluační testy pro žáky 5. a 9. roč.
- turnaj ve vybíjené (3. a 4. roč.)
- výroba dárků pro maminky, 1. - 4. roč.
- pasování na čtenáře – projekt 1. a 9. třídy (Matějková, Dvořáková)
- Jaro - malování na chodník - ŠD (Halamová, Maršíková)
- turnaj ve vybíjené - ŠD (Halamová, Maršíková)

Červen

-

-

Tři dny s Komenským, 3. - 5. 6. (všichni zaměstnanci)
Setkání tří škol, Brandýs nad Orlicí, 9. - 11. 6.
výzdoba školy - léto - do 4. 6. (Kj, Dv, Vo, Kř)
Technické hry Letohrad pro žáky z 8. roč. - 9. 6.
výplatní termín - 16. 6.
ped. rada - 13,30 - 14,15 1. - 4. r.
(22. 6.)
14,30 - 15,00 1. - 9. r.
15,00 - 16,00 5. - 9. r.
evidence pracovní doby - 24. 6. (Dušek)
slavnostní zakončení školního roku, předání vysvědčení, poučení o
bezpečnosti 30. 6. (TU)
rozloučení se žáky 9. r. na MěÚ - 30. 6.
Den dětí - soutěže pro děti (1. – 4. roč.) (TU)
tutorské čtení, 1. a 9. roč. (Matějková, Dvořáková)
hravé dopoledne, spolupráce 1. a 9. roč. (Matějková, Dvořáková)
uzavření TK, TV
Dětský den - účast na školympiádě ve Vysokém Mýtě
cvičení v přírodě
sportovní den pr 1. - 4. r.
sportovní den pro 5. - 9. r..
školní výlety 1. - 9. r.
cyklozávod pro 1. - 9. r.
společný pěší výlet do okolí Brandýsa - ŠD (Halamová, Maršíková)
Dětský den - soutěžní odpoledne - ŠD (Halamová, Maršíková)

Průběžně, netermínováno

návštěva výstavy dle aktuální nabídky (učitelé Vv)
účast na Zdravohrátkách v Ústí nad Orlicí, 8. roč.
účast na Technohrátkách ve Vysokém Mýtě, 8. roč.
účast v soutěži finanční matematiky - Pythagoriádě
účast v Archimediádě
návštěva Vida centra Brno (uč. fyziky)
vystoupení pěv. sboru - dle potřeby
(Sláma, Ondráčková)
- konzultace s rodiči 1x měsíčně - 1. - 4. r.
- návštěvy knihovny - 4. r.
- vystoupení mažoretek - dle potřeby
- div. představení pro žáky - dle nabídky a možností
- návštěva MŠ v 1.třídě a hospitace uč. 1. r. v MŠ
- zveřejňování nejlepších sloh. a lit. prací ve škole i v tisku,
účast na vybraných lit. soutěžích (uč. Čj)
- odborné přednášky k tématům ve výuce Ov
- účast ve vybraných výtvarných, ekologických, dějepisných a
přírodopisných soutěžích
- filmová představení pro žáky dle aktuální nabídky
- schůzky vedení školy (Dušek)
- metodické sdružení I. stupně - měsíčně
- konzultace pro rodiče žáků 1. - 4. roč. - měsíčně
- besídky pro rodiče - žáci 1. - 4. r. (TU)
- beseda s ilustrátorem nebo spisovatelem (1. - 4. roč.)

-

- účast na výtvarných a sportovních soutěžích (1. - 4. roč.)
- výstavky výrobků Pč (uč. Pč)
- výjezd do ekocentra v Oucmanicích nebo návštěva lektora ve
třídách
- rozhlasové relace žáků - dobrovolné
- porady ped. sboru - dle potřeby, (Dušek, Krajová)
- statistické výkazy podle celoročního rozpisu (Krajová)
- hodiny v tělocvičně pro ped. pracovníky - ČMOS
pondělí 15,00 - 16,00
- fitcentrum pro zaměstnance školy
- příspěvky do Brandýských listů - do 15. v každém měsíci
- provoz žákovské knihovny po domluvě (Bienová)
- konzultační hodiny vých. poradkyní
úterý - 9,30 - 10,15 (Nádeníková)
středa - 11,20 - 12,05 (Krajová)
nebo obě kdykoliv po domluvě
- úřední hodiny účetní + pokladní - pro zaměstnance
středa - 7,30 - 12,00
pátek - 7,30 - 8,30

