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I. Výchova a vzdělávání 
Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu 
přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání 
v míře přiměřené jeho věku.  Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a 
vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující 
učivo zařazovat podle schopností žáků, podporovat rozvoj nadaných žáků. Zajistit především 
důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum 
vzdělanosti, kultury a sportu i společenského života obce. 

- Zpracovat konkrétně formulovanou vizi školy, se kterou se pedagogové, rodiče a 
zřizovatel ztotožní. Zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, 
samostatnost, sebevzdělávání, schopnost dialogu. 

- vytvořit bezpečné prostředí pro reálnou bezpečnost fyzických osob, jeho účinnost 
pravidelně prověřovat,  

- zajistit plnou kvalifikovanost pedagogického týmu, 
- podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace, 
- vytvořit pravidla pro efektivní komunikaci s rodiči pro dosažení vyšší otevřenosti 

školy a maximální využití potenciálu rodičů pro chod školy,  
- identifikovat možné partnery pro zajištění provozu školy, analyzovat jejich možnosti, 

konzultovat s nimi a využívat je v maximální možné míře,  
- zajistit rovný přístup a rovné příležitosti při přijímání ke vzdělávání, jeho průběhu i 

ukončování. 
 
 
Zaměřit se na oblasti: 
1. Zdraví  
 
Výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností 
a tělesné zdatnosti dětí a žáků, v rámci prevence se zaměřit na prevenci rizikového chování 
dětí a žáků (užívání návykových látek, šikana apod.).  
Dbát o zajištění optimálních zdravotních podmínek pro všechny dětí. Zamezit tomu, aby 
činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům 
dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. 
Sledovat psychohygienické podmínky výuky, zaměřit se na jejich dodržování pedagogy.  
Pokračovat v projektu Ovoce do škol, Školní mléko. 
 
Evidovat žáky s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim účinnou individuální péči, 
v případě nutnosti ve spolupráci s poradenským zařízením, kontrolovat, zda jsou o 
problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Individuální přístup k dětem chápat 
jako soustavné získávání informací o výsledcích každého dítěte, jejich vyhodnocování a volbu 
dalších postupů, ověřování jejich účinnosti.  
Problematiku zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a porad, zaměřit na ně 
i další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzdělávání pedagogů v oblasti hodnocení žáků 
a individuálního přístupu k jejich vzdělávání a péči o ně bude prioritou DVPP. 
 
Zajistit metodickou podporu pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, asistenta pedagoga a dalších pedagogických i 
nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve 
vzdělávání žáků, posílit kvalitu poskytovaných poradenských služeb zejména zajišťováním 
součinnosti školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť. 
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Poradenské služby školy zaměřit zejména na poskytování podpůrných opatření pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených 
podpůrných opatření, prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství, podporu 
vzdělávání a začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními 
podmínkami, podporu vzdělávání žáků nadaných, péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími 
obtížemi, včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních 
kolektivů, předcházení všem formám rizikového chování, průběžné vyhodnocování účinnosti 
preventivních programů, metodickou podporu učitelům, spolupráci a komunikaci mezi školou 
a zákonnými zástupci. 
 Zajistit účinnou kontrolu kvality školního stravování. 
Zaměřit se na dosažení dostatečné efektivity primárně preventivních aktivit školy a 
minimalizovat tak rizika spojená s výskytem rizikového chování žáků. 
 
2. Poznatky a dovednosti 
Zaměřit se na úpravu školního vzdělávacího programu v kontextu s nastavením a prováděním 
podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně individuálních 
vzdělávacích plánů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na 
kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. 
Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat 
žáky dalšími nároky na vědomosti.  
 
Zaměřit se na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, a to ve všech oblastech 
vzdělávání. Průběžně rozvíjet znalosti a dovednosti žáků v oblasti přírodních věd a nabízet 
různé aktivní činnosti se zaměřením na rozvoj technických dovedností. 
 
Zajistit kvalitní nabídku školy v méně obvyklých formách vzdělávání – individuální 
vzdělávání. 
Reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při hodnocení žáků vycházet zejména z 
jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické 
přípravy. 
Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování 
Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a 
činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé 
vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě. 
Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u žáků, 
kteří dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti.  
Vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet si vlastní názor, práci v týmu, individuální 
odpovědnosti.  
Průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi 
pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho 
rozvoje.  
Systematicky spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními při diagnostice 
vzdělávacích potřeb žáků a doporučení podpůrných opatření.  
3. Oblast sociální, životních hodnot 
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Využívat školní řád jako účinný nástroj pro úpravu vzájemných vztahů mezi žáky, jejich 
rodiči a pedagogy. 
Výrazně diferencovat hodnocení chování žáků. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, 
důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, 
důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a hodnocení chování 
využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče. 
Ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, při prevenci 
záškoláctví. 
V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, 
propagace její práce na veřejnosti. Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu 
nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat k vytvoření kladného vztahu žáka k 
předmětu, nejlepší, hledat nové formy práce, propagovat svoji činnost na veřejnosti. 
Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich 
nové formy práce, doplňující mimo vyučovací aktivity. 
Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení učeben 
a organizačních forem vyučování. 
V oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, 
policií, orgány sociální péče a zřizovatelem. 
Pečlivě zpracovat systém práce s žáky se sociálním znevýhodněním.  
 
II. Pedagogičtí pracovníci 
Vycházet ze zásady, že činnost školy je služba veřejnosti. Úkolem školy je vytvoření co 
nejlepších podmínek pro vývoj žáka, který jej bude respektovat jako jednotlivce, osobnost a 
bude mu přizpůsobovat výchovně vzdělávací proces tak, aby v optimální míře byly jeho 
nejlepší vlastnosti rozvíjeny - lhostejno zda žáků talentovaných či zaostávajících. 
Při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědny přiměřeně k 
věku a stupni vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným 
přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost. 
 
III. Rodičovská veřejnost 
Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče. 
Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány 
sociální péče. 
Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, 
hovorových hodin, konzultacemi s vyučujícími. 
 
III. Oblast řízení 
Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu 
jak vedoucí pracovníky školy, tak pedagogy.  
Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální 
výchovy ve výuce, partnerského přístupu k žákům, zaměření na základní učivo a respektování 
individuálních zvláštností žáků. 
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Všechna závažná rozhodnutí projednávat předem na pedagogických a provozních poradách, 
informovat prokazatelným způsobem zaměstnance. 
Hodnocení školy provádět v rámci autoevaluace, s využitím dotazníkových průzkumů mezi 
rodiči i žáky, využívat externí možnosti (Scio apod.). Zaměřit se na vytvoření školního 
systému vlastního hodnocení školy, na podporu řízení a rozvoje vlastního hodnocení.  
Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci 
(výchovné poradenství, prevence rizikového chování. informační a komunikační technologie). 
Podporovat a zaměřovat samostudium pedagogů jako jednu ze součástí pedagogů, zaměřit se 
na rozvoj jejich specializovaných činností (jejich vzdělávání.  
 
IV. Nejdůležitější úkoly ve školním roce vycházejí především z výroční zprávy o činnosti 
školy za školní rok 2018/2019.  
Ukončení projektu EU: Zjednodušené šablony pro ZŠ a MŠ Radňovice 

• Personální podpora – školní asistent pro ZŠ  
• Personální podpora – školní asistent pro MŠ 
• DVPP – práce s dvouletými dětmi 
• Odborná setkávání s rodiči předškoláků 
• Klub zábavné logiky a deskových her 
• Čtenářský klub 

1. Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho úpravách, zabývat se 
strategií jeho rozvoje.  
2. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, 
zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, školy v přírodě, využít k tomu i 
náplň činnosti školní družiny. 
4. Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, užší spoluprací 
se školskou radou.  
5. DVPP zaměřit na prevenci rizikového chování a doplnění odborné kvalifikace pedagogů 
v této oblasti. Postupně přecházet od individuálního vzdělávání pedagogů k pořádání akcí pro 
celý pedagogický tým školy. 
6. Zaměřit se na propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi 
rodičovskou veřejností. Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního věku.   
7. Činnost školní družiny organizovat jako zájmové kroužky, pokračování KZLDH a ČTK. 
9. Podpora výchovy ke zdraví. 
11. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči o 
talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním postižením a sociálním 
znevýhodněním. 
12. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence.  
13. Zaměření na prevenci školní neúspěšnosti, boj proti absenci. 
 
Plán schůzí 
Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy: 
Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno) na 
přípravný týden, závěr školního roku, rovněž na dobu schůzí a porad.   
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Plán práce byl projednán na pedagogické radě dne 28. 8. 2019 
Pedagogické rady (termíny): listopad, leden, duben, červen, srpen   
 
Třídní schůzky, hovorové hodiny (termíny): listopad, duben 
 
Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských 
knížek a deníčků 
 
Organizace školního roku 
 
Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních 
uměleckých školách a konzervatořích Č. j.: MSMT-2939/2018-3 Dne 19. února 2018  
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, 
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního 
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020. Podzimní prázdniny 
připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019. Vánoční prázdniny budou zahájeny v 
pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 
2020. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020. Jarní prázdniny v 
délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 
 
9. 3. - 15. 3. 2020  9. 3. - 15. 3. 2020 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, 

Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, 
Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál  

   
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. 
ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o 
významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní 
prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního 
vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. 
Zápis ke vzdělávání   
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době  
od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní 
docházku. 
 
Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od  
2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se 
zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. 
 
Den otevřených dveří: po individuální domluvě kdykoli, pro budoucí prvňáčky v březnu 
2020 
Propagace práce školy 
 
Příspěvky do místních novin  
 
Kulturní programy pro 
Obec 
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Výuka cizích jazyků         Anglický jazyk 
      

Třída - skupina  Počet žáků vyučující 
3. 4.  9 Mgr. D. Trödlerová 

5.   10 Mgr. P. Cahová 

   

Školní družina 
Provoz ŠD pondělí - pátek12:30 – 15:30 
Obsazení oddělení  

Oddělení vychovatelka umístění třída žáků 
1. oddělení Mgr. P. Cahová Herna ŠD  31 

Kroužky: Sportovní, dramatický, výtvarný, dyslektický, animační 
 
Celoroční soutěž: Téma „ Svět počítačů patří nám“ 
Sběr kaštanů, šípků, bylin, kůry, recyklohraní – tonery, baterie, papír, soutěže, služby, 
čtenářský deník, mimořádné aktivity 
 
Plánované akce školy: 

o Podzimní spaní - říjen 
o Mikulášská nadílka 
o Projekt - levandule 
o Vánoční besídka pro seniory 
o Vítání občánků 
o Jarní dílna – březen 
o Praha – exkurze, 4. a 5. ročník 
o Besídka – malá s posezením ke Dni otců  
o Den dětí – myslivecké sdružení Jiříkovice a ZŠ - červen 

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 
 

Nabídka školy, 
kroužky ŠD 
Ovoce do škol 
Školní dotované mléko 
Plavecký výcvik 
Příprava na zápis 
Zápis do první třídy 


