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I. Analýza
Zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy, Šumná, okres Znojmo, příspěvková organizace je Obec
Šumná. Škola poskytuje úplné základní vzdělání žákům od 1. do 9. ročníku, školní poradenské zařízení,
předškolní vzdělávání v MŠ a výchovnou činnost ve školní družině. Dále je součástí školy školní
kuchyně se školní jídelnou a výdejnou stravy.
Vzdělávací koncepce je realizována v souladu s materiály MŠMT ČR dle ŠVP pro základní školy
s názvem „Šikovná škola“, ŠVP pro předškolní vzdělávání s názvem „Díváme se kolem sebe očima
malých zvídálků“, které vycházejí z RVP pro základní vzdělávání a z RVP pro předškolní vzdělávání
v platném znění a ŠVP pro školní družinu, vycházející opět z RVP pro školní družiny. Zajištění plnění
všech právních norem, vyhlášek a naplňování zvolených učebních dokumentů je nutné zajistit
především:
a)důslednou a průběžnou kontrolou
b)komunikací s rodiči i žáky
c)aktivní spoluprací se zřizovatelem a radou školy
d)kooperací s ostatními školami a SVČ Znojmo
e)navázáním na práci z minulého roku
f)zdokonalováním vlastního vzdělávacího programu

II. Strategické cíle
1. Oblast ekonomická a materiálně technická
-rekonstrukce sborovny pro zaměstnance, výměna stolů, nová podlaha
-pokračování v dobudování sportovního areálu (skok daleký, běh, apod.)
-rekonstrukce učitelské šatny (v průběhu školního roku 2021-2022)
-maximálně využívat prostředky z dotačních programů (šablony)
2. Oblast personální
-udržet stávající pracovníky a vytvořit jim optimální podmínky pro kvalitní práci
-zapojovat zaměstnance do DVPP, zvyšovat jejich kvalifikaci
3. Oblast výchovně vzdělávací
-plnit vzdělávací cíle ve všech vyučovacích předmětech
-pomoc žákům, kteří v době distanční výuky nezvládali učivo
-kvalitně pracovat s žáky, kteří mají diagnostikovanou poruchu učení

-vyhledávat a podporovat nadprůměrně nadané žáky
-volbu povolání zakotvit do tematických plánů
-důsledně řešit projevy šikany, kyberšikany, rasismu a xenofobie
-spolupracovat při preventivních programech s Policií ČR a Odborem právní ochrany
dítěte MěÚ Znojmo
-podporovat volnočasové aktivity žáků ve spolupráci s SVČ Znojmo
-využívat moderní formy výuky
-spolupracovat s rodiči a veřejností
4. Úkoly třídního učitele:
vést předepsanou dokumentaci (třídní knihu, třídní výkaz, katalogové listy) v elektronické
podobě (program Bakaláři)
aktualizovat data v počítačové evidenci
kontrolovat a vyhodnocovat žákovskou knížku (1x za měsíc)
operativně řešit výchovné problémy, předcházet neomluvené absenci
úzce spolupracovat s rodiči, zainteresovat je na řešení problémů a potřeb třídy
prokazatelně seznámit žáky a rodiče se školním řádem
sledovat celkový prospěch třídy
seznámit se se zdravotními problémy žáků, s výsledky vyšetření na OPPP
třídní učitelé jsou povinni seznámit všechny vyučující s těmito skutečnostmi, u zdravotních
omezení pak hlavně učitele Tv a Pč
ke každému žákovi přistupovat profesionálně, znát jeho problémy, klady, nedostatky, zájmy,
dovednosti
spolupracovat s výchovným poradcem
5. Oblast organizační
-aktualizace směrnic školy
-aktualizovat pravidelně školní www stránky

III. Povinné přílohy
1. Plán práce školy

1. 9. 2021

ŘŠ

Tematické plány učiva

6. 9. 2021

Plány výletů a exkurzí

průběžně dle epidemiologické situace

Přidělení tříd, úvazků

26. 8. 2021

ŘŠ

Zpracování rozvrhů

1. 9. 2021

ŘŠ, ZŘ

Preventivní minimální program

1. 9. 2021

MP

30. 8. 2021

ŘŠ

Zaměstnanci

30. 8. 2021

BT, ZŘ

Žáci

1. 9. 2021

TU

2. Poučení o bezpečnosti práce a požární ochraně

TU

(následně viz. TK)
Provedení objektového cvičení PO

červen 2021
(požární kniha)

ŘŠ,TU

Poučení v odborných předmětech a TV

první hodina,

TK, UČ

26. 8. 2021

ŘŠ

Žáci

1. 9. 2021

TU

Rodiče

viz. anketa, Komens

TU

Školní

1. 10. 2021

UČ

SVČ Znojmo

1. 10. 2021

UČ

Vyučování

celoročně

UČ

Vyučování, 4. ročník

10 hodin

Vysočan

Školní kolo, oblastní kolo DS

říjen, květen

UČ

Vyučování

celoročně

UČ, VP

Individuální přístup

celoročně

UČ, VP

Doučování

celoročně

UČ

Spec. ped. podpora

celoročně

Kochová

3. Školní řád

4. Zájmové kroužky

5. Dopravní výchova

7. Podpora talentovaných a integrovaných žáků

8. Tělesná výchova

Sportovní soutěže, sportovní olympiády

celoročně

Sk, Ská

Šachy, stolní tenis

celoročně

Ne

Příprava a organizace lyžařského výcviku

říjen, leden, únor

Sk, Ská, Ku

Výuka plavání, 2. – 4. ročník

únor – duben

TU

Zapojení žáků do uměleckých soutěží

celoročně

UČ

Dbát na estetickou úroveň tříd

celoročně

TU

Divadelní představení, předplatné

2. stupeň

Ln

Příprava a provedení vánoční besídky

prosinec

TU

Školní ples

únor 2022

ŘŠ, SRPŠ, UČ

říjen, květen

Sz

Pořádek a čistota tříd

celoročně

TU

Využití terasy

podle počasí

UČ

9. Estetická výchova

10. Jazyková výuka
Organizace zahraničních jazykových exkurzí
11. Hygiena práce

12. Péče o kolektiv zaměstnanců
Dělit kompetence mezi učitele

ŘŠ, ZŘ

Posuzovat, hodnotit, odměňovat práci učitelů průběžně

ŘŠ, ZŘ

13. Zdokonalování řízení školy
Účast v DVPP

celoročně

ŘŠ, UČ

Kontrolní činnost

celoročně

ŘŠ, ZŘ

Rada školy

min. 2 x ročně

ŘŠ, ZŘ

14. Ekonomické zajištění provozu
Spolupráce se zřizovatelem, SRPŠ, odborová organizace pracovníků ve školství
Spolupráce se sportovním klubem při ZŠ Šumná
Zapojení školy do projektů

15. Plán pedagogických rad
26. 8. 2021

1. Organizační zabezpečení školního roku
2. Rozbor úrazovosti za minulý školní rok
3. Školní řád

30. 8. 2021

školení BOZP a PO

1. 9. 2021

1. Plán práce školy na rok 2021/2022
2. Slavnostní zahájení školního roku, přivítání žáků prvního ročníku
3. Školská rada

30. 9. 2021

1. Vyhodnocení zjišťování úrovně vědomostí u žáků
2. Začlenění žáků 1. ročníku do školy

23. 11. 2021

1. Hodnocení žáků, klasifikace
2. Třídní schůzka – výchovný poradce – zástupci středních škol – rodiče

18. 1. 2022

1. Hodnocení žáků, klasifikace
2. Výchovný poradce – přihlášky na střední školy

19. 4. 2022

1. Hodnocení žáků, klasifikace
2. Třídní schůzka

21. 6. 2022

1. Hodnocení žáků, klasifikace
2. Udělení odměn žáků

30. 6. 2022

zhodnocení školního roku 2021-2022

Plán práce na školní rok 2021/2022 podléhá stálé kontrole plnění jednotlivých bodů, a to:
při běžném provozu školy
-

hospitací

přímou kontrolou
Všechny termíny, které jsou uvedeny v plánu práce 2021/2022 budou závislé na vývoji a průběhu
pandemie Covid – 19 a na aktuálním znění mimořádných opatření vydaných Vládou ČR, MZ ČR,
MŠMT ČR a hygienickými stanicemi.
V Šumné, dne 1. 9. 2021

................................................
ředitel školy

