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Prováděcí plán pro školní rok 2019 – 2020
1.1 Pohoda prostředí
1.1.1 Pohoda věcného prostředí
Cíl: Materiálně vybavená a čistá škola.
 Zveřejnění aktualizovaného projektu Zdravé školy na školních webových stránkách –
Kujalová, Šín – říjen 2019
 Nový brand, jeho prezentace, používání a šíření na veřejnosti – v průběhu celého šk. r.
 Aktualizace nástěnek, příprava nástěnek fair trade a vystavení nových děl – správci
nástěnek, tým fair trade – v průběhu celého šk. r.
 Adopce prostor jednotlivými třídami – třídní učitelé – září 2019
 Důsledná kontrola pořádku v jednotlivých třídách před odchodem žáků – všichni –
celoročně
 Spolupráce při kontrole pořádku napříč celou školou a DM – všichni zaměstnanci –
celoročně
 Plánování a začátek realizace půdní vestavby škola - Komárek
1.1.2 Pohoda sociálního prostředí
Cíl: Otevřená a vstřícná komunikace.
 Adaptační kurz pro 1. ročníky – realizační tým AK - 9. – 11. září a 11. – 13. září 2019
 Výběr školení v rámci DVPP (CVKHK, NIDV) – všichni učitelé – září 2019
 Třídní schůzky 15. listopadu 2019, 3. dubna 2020 (spolupráce s rodiči), 16. 6. 2020
(rodiče 1. ročníků) – třídní učitelé
 Společná akce zaměstnanců školy – Olomouc Vánoční trhy, divadlo – prosinec, leden
 Studentský den – tým učitelů – 15. 11. 2019, Talent DM a další ke zlepšení vztahů
napříč DM – vychovatelé DM
 Pokračovat v důsledném sledování kvality výchovně-vzdělávacího působení učitelů ze
strany vedení školy (hospitace) - plánování výuky (TP v souladu s ŠVP a organizací
školního roku, dodržování TP), formulace cíle z pohledu žáka, sledování jeho naplnění,
aktivizující metody, rozvoj hodnotících kompetencí – vedoucí MS – celoročně
 Pokračovat v aktivním vyhledávání aktivit směřujících k posilování a zájmu o menšiny,
odstraňování negativních projevů vůči menšinám, zdravotně postiženým či sociálně
vyloučeným lidem (např. Setkání národů) – všichni učitelé, vychovatelé – celoročně.
 Spolupráce při zajištění požadavků na bezplatné poskytnutí učebnic – pro sociálně slabé
žáky – TU, knihovnice – září, říjen 2019
1.1.3 Pohoda organizačního prostředí
Cíl: Bezpečná a organizovaná škola.
 Tvorba rozvrhů s ohledem na denní režim – Chrz – září 2019
 Dohledy a dozory na chodbách a v jídelně dle daných rozpisů – pověření pracovníci –
celoročně
 Dbát na dodržování bezpečnostních pravidel při akcích mimo školu či DM, zajištění
reflexních prvků, lékárničky – pověření pracovníci - celoročně
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Trénovat cvičnou evakuace, odstraňovat zjištěné nedostatky – odpovědní pracovníci,
alespoň 1x za rok
Pravidelná kontrola funkčnosti všech bezpečnostních prvků ve škole i na DM – pověření
pracovníci – celoročně
Aktualizování všech potřebných informací a předávání nových info pomocí nástěnek,
sloupu, interního PC systému – vedení školy – celoročně
Žákovská rada – vedení školy – 1x za měsíc
Stravovací komise – řešit připomínky ke stravování – Kujalová, Slezáková - 1x za
2 měsíce
Samospráva – řešit připomínky k chodu DM – Kujalová – 1x za 2 měsíce
Koncepční návrhy k projednání v pedagogickém kolegiu ředitelky školy – metodická
sdružení – celoročně
Předcházení vzniku úrazů, preventivní školení žáků před rizikovými aktivitami (sport,
praxe) a činnostmi, pravidelné školení všech zaměstnanců – všichni - celoročně

1.2 Zdravé učení
1.2.1 Smysluplnost
Cíl: Samostatný, kompetentní a motivovaný žák. Za podpory všech učitelů, vychovatelů a
odborníků z praxe.










Podpora kompetencí k podnikavosti (projektové dny, odborník z praxe ve výuce, stáže
u zaměstnavatelů)
Rozvoj polytechnického vzdělávání (zlepšit informovanost o aktivitách, nabídka
kroužků, účast žáků v olympiádách a SOČ, práce s nadanými)
Podpora odborného vzdělávání (plán exkurzí pro každý ročník a obor, stáže učitelů u
zaměstnavatelů včetně jejich vyhodnocení, odborník z praxe ve výuce, tvorba výukových
materiálů na VOŠ, vedení a oponentura absolventských prací ve spolupráci se
zaměstnavateli)
Podpora inkluze (pedagogové se dále vzdělávají v oblasti inkluze, nabídka doučování)
rozvoj jazykového vzdělávání (testování žáků SCATE a maturitní trénink, neúspěšné
žáky zapojit do doučování, CLIL)
Rozvoj ICT vzdělávání (školení pro rozvoj ICT kompetencí PP, moodle testy pro
přijímání do vyššího ročníku VOŠ)
Rozvoj matematické gramotnosti (vytvořit soubory úloh, matematické soutěže, testování
žáků, neúspěšné zapojit do doučování, rozvíjet matematickou gramotnost i v ostatním
předmětech)
Rozvoj čtenářské gramotnosti (pracovat s texty v časovém limitu, čtenářské dílny,
rozšiřování knihovního fondu, testování, rozvíjet čtenářskou gramotnost i v jiných
předmětech)
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1.2.2 Možnost výběru, přiměřenost
Cíl: Ctít individualitu žáka.
 Adaptování výuku pro potřeby žáků, otevřenost k jeho očekávání, používání různých
vyučovacích strategií – všichni učitelé – celoročně
 Připravovat plán podpory případně IVP pro žáky se specifickými poruchami učení –
Bischofová – celoročně
 Pokračovat ve vzdělávání v problematice inkluze – všichni – celoročně
 Šablony – pokračovat ve vzdělávání v rámci šablon – všichni pedagogové – celoročně
 Pokračování v realizaci projektů UBUTNU, I_KAP, Erasmus+
 Omezovat používání soli v rámci výzvy „Solme s rozumem“ v návaznosti na informace
o škodlivosti nadměrného solení – osvětová akce – Slezáková – celoročně
 Poradenská služba odborníka na rizikové chování dětí a mládeže z řad Policie ČR při
třídních schůzkách
 Středoškolská odborná činnost – učitelé – únor 2020
 Lyžařský kurz – učitelé TV – únor 2020
 Ekologický kurz – Štindl, třídní učitelé – květen 2020
 Sportovně turistický kurz – učitelé TV – květen 2020
 Sportovní turnaj ringo, brännball – Gebrtová - červen 2020
1.2.3 Spoluúčast a spolupráce
Cíl: Spolupráce napříč všemi oblastmi.

















Adaptační kurz – viz výše
Zapojení do projektu VOŠ na celorepublikové úrovni – zapojení zaměstnanci –
celoročně
Studentský den – tým pro realizaci studentského dne - 15. 11. 2019
Výstava na stromech – Naše boty – Kujalová, Zlatovský – 4. – 12. 10. 2019
Pokračovat v prezentaci Fairtradová škola – Kujalová, Zlatovský - celoročně
Schůzky žákovské rady, samosprávy a stravovací komise – Chrz, Kujalová, Slezáková –
celoročně
Pravidelné schůzky vedení školy, MS a kolegií - celoročně
Den otevřených dveří – 22. 11. 2019, 21. 1. 2020 – účast žáků při provázení školou i
DM
Hrou proti AIDS (vedou studentky VOŠ) – Strnadová – prosinec 2019
Maturitní ples – Hošková – 10. 1. 2020
Ukliďme svět, ukliďme Česko, Talent DM – Kujalová – duben 2020
Prezentace středních škol – Hurníková – aktuální výstavy a prezentace
Aktivní spolupráce se školním psychologem – Mlynářová – celoročně
Dále se vzdělávat v rámci DVPP – cvkhk, nidv, descartes… - všichni – celoročně
Rozvoj kariérového poradenství (vzdělání KP, spolupráce s ÚP, koordinace exkurzí,
stáží, výstav apod.) – vedení školy, Lacman
Uvádějící učitelé – kurz mentoringu
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1.2.4 Motivující hodnocení
Cíl: Zdravě sebevědomá osobnost.











Zajištění stipendijní podpory pro studenty denní formy oboru DVS – Královéhradecký
kraj – září 2019
Pravidelné pracovní hodnocení zaměstnanců (aktualizace bodů) – vedoucí MS, vedení
– září 2019
Rozvoj hodnotících kompetencí (hodnocení zaměstnanců, hospitace, vedení hodnotících
rozhovorů, mentoring) - vedoucí ped. pracovníci
Využití alternativního hodnocení při výuce (body, procenta) – učitelé - celoročně
Prezentace úspěchů žáků (nástěnky, facebook) – všichni učitelé, vychovatelé –
celoročně
Pozitivní zpětná vazba, vyhledávat pozitiva i v oblastech, kde na první pohled nejsou
vidět – všichni zaměstnanci - celoročně
Do webové kroniky školy a na facebook pravidelné zaznamenávání úspěšných akcí –
všichni učitelé, vychovatelé – celoročně
Udělování ústní i písemné pochvaly - učitelé, vychovatelé - celoročně
Finanční ocenění aktivit zaměstnanců nad rámec pracovních povinností a publikační
činnosti – vedení – celoročně
Učit žáky zdravému sebehodnocení, stanovování reálných krátkodobých, střednědobých
i dlouhodobých cílů – učitelé, vychovatelé – celoročně

1.3 Otevřené partnerství
1.3.1 Škola – model demokratického společenství
Cíl: Participace na chodu školy.










Stanovovat pravidla fungování třídy, skupiny s ohledem na potřeby všech členů (úpravy
rozvrhů, délka přestávek, prolínání aktivit) – všichni - celoročně
Schůzky žákovské rady, samosprávy a stravovací komise – viz výše
Zapojovat rodiče do aktivit školy – Den otevřených dveří, prezentace – TU - celoročně
Využití elektronické aplikace BAKALÁŘI k informování rodičů o prospěchu a chování
žáků – celoročně
Prezentační výstavy školy – rozšiřování aktivit - Hurníková – aktuálně
Evaluační dotazníky pro žáky, rodiče, ped. pracovníky - klima, prevence soc. pat. jevů
atd. – skupina pro problematiku vlastního hodnocení školy - únor - květen
Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti (27. 1.) – zájemci
– leden 2020
Vyhledávat aktivity, které preventivně působí v oblastech kyberšikany, rasismu,
xenofobie atd., dále se v těchto tématech vzdělávat – všichni - celoročně
Připomínkování všech řádů školy a DM, hledání společných řešení – březen, duben
2020
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1.3.2 Škola – kulturní a vzdělávací středisko obce
Cíl: Škola jako stabilní vzdělávající opora města a kraje.
 Rozvoj školy jako centra celoživotního učení (sledovat poptávku po vzdělávání,
nabídnout nový kurz, obnovit autorizaci, reakreditovat programy, zaměřit se na
propagační a náborové aktivity)
 Studentská konference – Mgr. Kadeřávková - duben 2020
 Pomoc s charitativními akcemi (Světluška, Bílá pastelka, Tříkrálová sbírka, Adopce na
dálku, Píšťalka, Srdíčkový den…) – aktuálně
 Vánoční a Mikulášské besídky pro zdravotně postižené a dlouhodobě nemocné děti a
seniory i děti zaměstnanců – Hovorková, Foralová, Kmentová – aktuálně
 Nový brand, jeho prezentace, používání a šíření na veřejnosti – v průběhu celého šk. r.
 Projekty –– práce na projektech a jejich naplnění – učitelé a vychovatelé realizující
jednotlivé projekty – celoročně
 Spolupráce s dalšími organizacemi v rámci výuky, volnočasových aktivit i
mimoškolních odborných akcí – všichni – celoročně
 Spolupráce s dalšími organizacemi při využívání prostor školy a DM – ekonomický
úsek - celoročně
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