PLÁN PRÁCE
ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace
pro školní rok 2021/2022

V Brně dne 25. 8. 2021

……………………
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Plán práce školy pro školní rok 2021/2022 vychází z analýzy práce školy ve školním
roce 2020/2021.
V letošním školním roce bude mít škola celkem 17 tříd, 5 oddělení ŠD a 2 třídy MŠ.
Všechna oddělení ŠD budou umístěna v hlavní budově. Jako druhý cizí jazyk se bude
vyučovat od 7. ročníku němčina a ruština.
Předmět volba povolání se bude vyučovat v 8. a 9. třídě.
Pokračovat bude daltonská výuka. Pokračovat bude také výuka v multimediální učebně a
výuka na dalších šesti interaktivní tabulích. Nadále budeme muset z prostorových důvodů
využívat na výuku jazyků nejen jazykovou učebnu, ale také sborovnu. Počítačovou učebnu
bude opět nutné využít také jako kmenovou.
Pokračujeme ve výuce matematiky metodou prof. Hejného.
Od 1. 2. 2017 jsme byli zapojeni do projektu OP VVV Šablony I. Projekt byl končen 31. 1.
2019. Od 1. 3. 2019 projekt EU OPVVV Šablony II pokračoval a byl již také ukončen.
Nyní jsme aktuálně zapojeni do projektu OPVVV Šablony III, které končí 28. 2. 2023.
Dále bude pokračovat projekt MMB na podporu mentorů pro žáky ohrožené školním
neúspěchem.
Na jaře 2022 bychom chtěli opět zorganizovat výjezd žáků do Londýna s výukou jazyka
v londýnské škole. Záležet bude na epidemiologické situaci v Evropě a zájezdy žáků do Vídně
a Drážďan.

Hlavní úkoly školního roku 2021/2022
1. Přepracovaný ŠVP s názvem Přemyslák č.j. ZSPREMYSL/658/2020 bude realizován
ve všech ročnících a během tohoto školního roku dojde v případě potřeby k jeho dalšímu
přepracování a upřesnění.
2. Vyučování v odborné učebně pro F, CH, (prozatím bohužel také kmenové třídy).
3. Vybavovat materiálně ŠD a MŠ.
4. Pokračovat ve vybavování keramického a výtvarného studia.
5. Prohlubovat si znalosti ve výuce matematiky metodou prof. Hejného a pokračování výuky
touto metodou.
6. Pokračovat ve výuce s daltonskými prvky na 1.i 2. Stupni, rozšířit o týdenní daltonské
plány.
-

(k tomuto účelu další vybavování studovny), vypracovávat týdenní plány
daltonských bloků.

7. Pokračovat ve výuce přírodopis a informatika v anglickém jazyce metodou CLIL - dle
možností
8. Opět zajistit výjezd žáků do Londýna s pobytem v anglických rodinách
9. Pokračovat ve spolupráci s MŠ Jihomoravské nám. 3/5,
akce:
-

ukázková hodina a prezentace naší školy – říjen
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-

od 1. 3. edukativně-stimulační metody vedené našimi učitelkami

10.

Zajištění LVZ 2. stupeň

11.

Zajištění ŠVP 1. stupeň

12.

Pokračovat ve výuce podle ŠVP ve všech ročnících

13.

Plynulá organizace při dovozu jídla ze ŠJ z Jihomoravského nám. 2

14.

Zajištění školních asistentů

15.

Dále materiálně vybavovat nově otevřenou MŠ

16.

Zajišťovat akce pro děti z MŠ mimo školu (koncerty, divadla, sportovní akce atd.)

Další úkoly a odpovědné osoby
l. - Metodické rady budou koordinovat výuku dle ŠVP
- odpovídají předsedové MR
2. - Vybavování multimediální učebny, studovny a dalších učeben s interaktivními tabulemi
počítačovými programy, pomůckami, které slouží k výuce informatiky, jazyků a výuky
předmětů pomocí počítačových programů, daltonu, využívání internetu v učebně VT ve všech
předmětech, především v „daltonské výuce“
- materiální a finanční zabezpečení
- odpovídá ŘŠ + ÚMČ Slatina
- odborná příprava správce učebny
- odpovídá ŘŠ Brankovská
a správce učebny Mgr. Vrábel
- odborná příprava všech pedagog. pracovníků
- odpovídá ŘŠ a ZŘ
3.

- Finanční a materiální zodpovědnost
-

odpovídá ŘŠ a ÚMČ Slatina

4.

- Materiální vybavení ŠD a MŠ pomůckami, hračkami apod.
- odpovídá ŘŠ + vedoucí ŠD a MŠ

5.

- Dovybavení pomůckami a úprava dílny pro vvv činnosti ŠD
- odpovídá ŘŠ, ved.ŠD Lausová

6.

- Úpravy školní zahrady pro MŠ a ŠD
-

7.

odpovídá ŘŠ a zřizovatel

- Doplňovat postupně pomůcky pro pokračování „daltonu“, dobudování studovny
- odpovídá ŘŠ a učitelé 1.a 2. stupně
- Využívání prvků daltonu ve vyučovacím procesu na 1. i 2. stupni
- odpovídají učitelé I. a II. stupně a ŘŠ

8. - Zajišťování pomůcek pro vyučování přírodopisu v anglickém jazyce
- odpovídá ŘŠ + p. uč. Vrábel
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9.

- Organizační a smluvní zajištění výjezdu do Londýna, Vídně našich žáků jaro 2022
- odpovídá ŘŠ + p. uč. Kočí +
p. uč. Albrechtová

10.

- Spolupráce s MŠ ve Slatině

11.

12.

13.

-

odpovídá ŘŠ a ved. učitelka MŠ

-

odpovídá
p. uč. Mervartová

-

MR a vyučující 1. stupně

- LVZ
p. uč. Pařík,

- ŠVP
- Dovoz jídla
- odpovídá ŘŠ a řed. ŠK Jihomor. nám. 1

Zvyšování efektivity vzdělávacího procesu
- dle možnosti zakoupit nová vydání učebnic a pracovních sešitů AJ pro všechny ročníky
a výukových počítačových programů, další nové učebnice pro 1. st. + 2. st. jednotlivých
předmětů,
- věnovat dostatečný časový prostor opakování a procvičování učiva
- v matematice dbát na zvýšení úrovně logického myšlení, pokračovat ve výuce metodou
prof. Hejného v ČJ na práci s textem a jeho porozumění
- v AJ dbát na konverzaci,
- rozvoj čtenářské gramotnosti
- věnovat pozornost matematické a finanční gramotnosti
- v předmětech dějepis, občanská výchova, zeměpis, literární výchova a vlastivěda vhodně
reagovat na současné společenské dění
- pokračovat v práci v MR – každá MR pracuje pod vedením předsedy
- sjednocovat klasifikaci – vzájemná spolupráce učitelů 1. a 2. stupně
- využívat plně dostupnou didaktickou techniku, besedy, přednášky, výstavy, exkurze,
výchovné koncerty, návštěvy divadel, CD pro jednotlivé předměty
- pokračovat v alternativním způsobu výuky – „Dalton“ na I. i II. stupni a využití
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multimediální učebny, dataprojektorů, tabletů, notebooků
- vyučovat i nadále volbu povolání jako samostatný předmět
- výjezd žáků na poznávací a vzdělávací pobyt do Londýna, Vídně
- věnovat se dětem i mimo vyučování, např. doučování dle potřeby a zájmu dětí
- dbát na aktivní odpočinek žáků během přestávek
- dále pokračovat v projektu ovoce a zelenina do škol, školní mléko
- zařazovat do výuky projektové vyučování
- zařazovat do výuky „terénní výuku“ v Jedovnicích – Z, D a Př
- organizovat adaptační pobyty pro nové kolektivy žáků zejména v 6. ročnících
- organizovat preventivní programy – vztahy mezi žáky, patologické jevy
- organizovat projektové dny
- organizovat a rozvíjet práci školního parlamentu „Školní banda“- vede p. uč. Kočí
Prohlubování účinnosti výchovy
Vést žáky k - dodržování vnitřního řádu školy
- vhodnému chování a oblékání při kulturních a akcích
- péči o svěřené hodnoty (školní zařízení, školní pomůcky, učebnice)
- péči o zeleň ve škole a jejím okolí (zahrada školy)
- pěstování právního vědomí úměrně k věku žáků
- primární prevenci zneužívání návykových látek.

Ozdravný proces
- regulace teploty v místnostech školy
- spolupráce se školními lékaři a stomatology, rehabilitačním odd. FDN – MUDr. Brauner
- pitný režim – připomínat žákům nutnost dostatečného příjmu tekutin
- v rámci pitného režimu bude nadále v provozu pitná fontánka s filtrem a nápojový automat
- dále provozovat automat na jogurty a mléko dotované Mlékárnou Kunín a pokračovat
v projektu Ovoce do škol
- žáci se zúčastní plaveckého výcviku
- žáci se mohou zúčastnit LVZ a ŠVP
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- zajistíme školu v přírodě
- preventivní a stmelovací pobyt třídy v Petříkově 6.roč.
- dle finančních možností budeme pokračovat ve zlepšování školního prostředí, vybavení
tříd novým nábytkem atd.
- budeme pokračovat ve spolupráci s Ústavem preventivního lékařství – oblast kouření žáci 8. třid
- kroužky ve škole – organizuje a vede DDM Fantázie

Materiální zabezpečení výuky
- zajistíme další software pro výuku na počítačích v jednotlivých předmětech
- zajistíme další vybavení pro počítačovou učebnu, multimediální učebnu, jazykovou
učebnu, učebnu pro F, CH, Př
- zajistíme dovybavení pomůckami a učebnicemi pro daltonský plán, výuku matematika
prof. Hejného
- ostatní dle finančních možností školy

Materiální zabezpečení chodu školy
- modernizace učeben
- výměna školního nábytku v dalších třídách (výměna starých lavic), výměna starých
nábytkových sestav ve třídách za nové, výměna tabulí za keramické, nové žaluzie
- další vybavování studovny pro daltonskou výuku a další potřeby, vybavení učebny jazyků
a učebnu fyziky
- vybavit nové třídy projektory a interaktivními tabulemi
- vybavování školní družiny a MŠ pomůckami

Vzdělávání pedagogických pracovníků
- další proškolení správce počítačové sítě
- zajistíme odběr metodických časopisů dle požadavků jednotlivých PK
- učitelé si budou vybírat kurzy dle nabídky akreditovaných organizací
- budeme preferovat jazykové vzdělávání – učitelky 1. stupně k novým učebnicím, 2.st.
metodický či konverzační kurz v červenci
- budeme se snažit o to, aby se všichni učitelé v plné míře využívali ke komunikaci s rodiči
školní systém Edookit
- využívání nově vzniklých digitálních učebních pomůcek
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Výchovné poradenství
- učitelé a výchovná poradkyně budou úzce spolupracovat s PPP,
- podrobné seznámení s inkluzí a vyhláškou č.27/2016
- pravidelně l x měsíčně bude navštěvovat školu psycholožka z PPP, učitelé
budou mít možnost konzultovat veškeré problémy
- čtyři učitelky budou doučovat potřebné žáky v projektu Město Brno zvyšuje kvalitu
ve vzdělávání
- ve škole bude i nadále pracovat speciální pedagožka na reedukacích žáků
- nadále budeme spolupracovat se sociálními pracovnicemi ÚMČ Slatina
- závažné výchovné problémy budou řešeny ve výchovné komisi
- budeme pokračovat v protidrogové prvenci
- výchovná poradkyně bude pracovat dle plánu práce VP
- chtěli bychom, aby ve škole pracovala školní psycholožka, bohužel z prostorových důvodů
jí zatím nemůžeme zajistit odpovídající pracovnu pro diskrétní práci s dětmi
- se žáky bude pracovat 11 asistentek pedagoga
Práce s integrovanými žáky
- učitelé budou v těsném kontaktu s rodiči integrovaných žáků
- učitelé sestaví pro integrované žáky individuální plány práce
- dle doporučení PPP bude prováděna indiv. výuka mimo vyučování se speciální pedagožkou
- žáci budou vybaveni kompenzačními pomůckami
- všichni vyučující se budou řídit Pokynem MŠMT k práci s dětmi s vývojovými
poruchami
- ve škole bude i nadále pracovat asistenti pedagoga pro potřebné žáky na základě vyšetření
a doporučení PPP
Spolupráce s veřejností
- nadále spolupráce s Úřadem městské části Slatina
- spolupráce s knihovnou ve Slatině i v městě Brně
- budeme pokračovat v tradiční spolupráci s SK Slatina
- spolupráce s redakcí časopisu Aktuality o Slatině
- umožníme praxi posluchačům PF Brno a Olomouc
- budeme spolupracovat se sponzory
- budeme spolupracovat s MŠ Jihomoravské nám. 3/5
- budeme spolupracovat a Policií ČR v rámci boje proti šikaně
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