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Tento plán byl projednán  

na pedagogické radě dne: 2. 9. 2019 

  



Tento Školní akční plán přesně stanoví ke každému strategickému cíli jednotlivé dílčí 

cíle, kritéria hodnocení, úkoly, předpoklady realizace/finanční zdroje, termíny a kdo za co 

odpovídá. 

Metodou brainstormingu byly zaznamenávány nápady související se strategickými cíli. 

Úkol psal každý sám sobě (nikoli pro jiného pedagoga). 

Následně bylo u všech nápadů překontrolováno, zda je patrné 

 CO je to za úkol (co se konkrétně udělá) 

 KDO zodpovídá za splnění úkolu (odpovědná osoba a spolupracovníci – jmenovitě) 

 KDY bude úkol realizován (termín splnění – konkrétní měsíc) 

 PROČ bude úkol realizován (zda vede ke splnění cíle) 

 JAK bude úkol realizován (jaké metody budou použity, stručný popis) 

 KDE bude úkol realizován (konkrétní místo realizace) 

 

 

Podkladem pro tvorbu akčního plánu jsou stanovené a odsouhlasené tyto strategické cíle: 

Podpora DVPP dle zájmu a aprobace pedagogů a vzájemné předávání informací mezi 

sebou vzájemně. 

 

Posilování vzájemné spolupráce mezi pedagogickými pracovníky. 

 

Realizace akcí školy se zapojením veřejnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oblast: Pedagogické vedení školy 

Strategický cíl: Podpora DVPP dle zájmu a aprobace pedagogů a vzájemné předávání 

informací mezi sebou vzájemně. 

Dílčí cíl 
Kritéria 

hodnocení 
Úkoly 

Předpoklady 

realizace/finanční 

zdroje 

Termín Zodpovídá 

Zvýšit počet 

vzdělávacích 

akcí v rámci 

DVPP 

1x za rok 

školení pro 

sborovnu a 

1x každý 

pedagog 

v rámci své 

aprobace 

Každý 

pedagogický 

pracovník 

bude 

proškolen 2x 

ročně 

Vlastní + 

finanční 

prostředky 

z projektu OP 

VVV 

1. 9. 2019- 

30. 5. 2020 
L. Kůtková 

Zlepšit způsob 

předávání 

informací 

z DVPP mezi 

sebou 

Po každém 

vzdělávání 

DVPP 

Předávat si 

informace 

z DVPP při 

schůzkách 

MS, PK, 

poradách; do 

sdílených 

dokumentů 

nakopírovat 

studijní 

materiály 

Vlastní 
1. 9. 2019- 

30. 5. 2020 

Vedení 

školy 

 

Po každém 

vzdělávání 

DVPP 

Evidence 

uskutečněných 

akcí v rámci 

DVPP 

vlastní 

Školní rok 

2019/2020 

 

L. Kůtková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oblast: Pedagogické vedení školy 

Strategický cíl: Posilování vzájemné spolupráce mezi pedagogickými pracovníky 

Dílčí cíl 
Kritéria 

hodnocení 
Úkoly 

Předpoklady 

realizace/finanční 

zdroj 

Termín Zodpovídá 

Zintenzivnit 

vzájemné 

hospitace 

Min 1x do 

roka  

 

Pokračování ve 

vzájemných 

hospitacích ve 

výuce 

 

Vlastní  
1.10.2019- 

30.5.2020 

Předsedové 

MS a PK 

 

1 vyučovací 

hodina ročně 

na 1. i 2. st. 

Ukázkové 

hodiny  
Vlastní 

Školní rok 

2019/2020 

 

Předsedové 

MS a PK 

 

Sledování 

četnosti 

týmové práce 

ve sboru 

Posilování 

týmové práce 

při přípravě 

projektů 

Vlastní 

Školní rok 

2019/2020 

 

Vedení 

školy 

 

Spolupráce 

s okolními 

školami, 

vzájemné 

hospitace 

mezi školami 

 

Vzájemné 

návštěvy na 

školách 

Vlastní, finanční 

prostředky 

z projektu OP 

VVV 

1.11. 2019-

30.5. 2020 

 

Vedení 

školy 

 

Sledování 

četnosti 

vzájemných 

hospitací 

Evidence 

vzájemných 

hospitací do TK 

vlastní Po hospitaci 
Hospitující 

pedagog 

 

Sledování 

záznamů ve 

TK 

Kontrola 

evidence 

vzájemných 

hospitací ve TK 

vlastní čtvrtletně L. Kůtková 

Zajistit 

vzájemnou 

spolupráci 

uvádějícího 

učitele se 

začínajícím 

Dle potřeby – 

počet 

uvádějících a 

začínajících 

učitelů 

Pomoc 

začínajícím 

učitelům dle 

vlastního 

adaptačního 

programu 

 

Vlastní 

 

Školní rok 

2019/2020 

 

L. Kůtková 

 1 x ročně 

Stanovení 

uvádějících 

učitelů ke 

konkrétním 

začínajícím 

učitelům 

vlastní 
Přípravný 

týden 

Ředitelka 

školy 



 celoročně 

Využívat 

adaptační 

program 

vlastní 

Školní rok 

2019/2020 

 

Uvádějící  

učitel 

 celoročně 

Kontrola plnění 

adaptačního 

programu 

vlastní 
Školní rok 

2019/2020 
L. Kůtková 

Prohlubovat 

vzájemnou 

spolupráci 

mezi učiteli a 

asistenty 

pedagoga 

Dle potřeby, 

min. 1 x 

čtvrtletí 

Účast na 

společných 

schůzkách spolu 

s vedením školy 

Vlastní 
Školní rok 

2019/2020 
R. Grohová 

 1 x měsíčně 

Schůzky vedení 

školy, 

výchovných 

poradkyň a AP 

vlastní 
Školní rok 

2019/2020 
L. Kůtková 

Prohlubovat 

spolupráci 

mezi pedagogy 

napříč ročníky 

Každý 

pedagog je 1x 

ročně 

garantem 

školní akce či 

projektu 

Příprava, 

organizace 

projektu či 

školní akce 

Vlastní, finanční 

prostředky 

z projektu OP 

VVV 

15.9. 2019- 

30.6. 2020 

 

Pedagogové 

určeni 

v plánu 

práce na 

školní rok 

jako garanti 

(jmenovitě) 

 

 

 

 1 x ročně 

Příprava a 

organizace 

projektových 

dnů 

Vlastní 

Přípravný 

týden – 

srpen 2019 

Třídní 

učitelé 

 1 x ročně 

Příprava a 

organizace 

oborových prací 

vlastní září 2019 K. Zudová 

 1 x ročně 

Realizace a 

vyhodnocení 

oborových prací 

vlastní Leden 2020 
K. Zudová, 

L. Kůtková 

Uskutečňování 

pracovních 

setkání 

Dle plánu 

práce na šk. 

rok 

2019/2020 

Všichni 

pedagogové se 

účastní 

pedagogických  

rad a 

provozních 

porad 

Vlastní – 

nepřímá práce 

pedagogů 

Školní rok 

2019/2020 
R. Grohová 



Uskutečňování 

schůzek 

poradního 

sboru 

1 x měsíčně 

Určení 

pracovnici dle 

plánu práce na 

šk. rok 

2019/2020 

Vlastní 
Školní rok 

2019/2020 
R. Grohová 

 1 x měsíčně 

Informování 

ostatních členů 

pedagogického 

sboru o jednání 

PS 

vlastní 
Školní rok 

2019/2020 
Členové PS 

Uskutečňování 

schůzek MS a 

PK 

1x čtvrtletí 

Pravidelné 

schůzky členů 

MS a PK 

Vlastní 
Školní rok 

2019/2020 

Předsedové 

MS a PK 

 1 x čtvrtletí 

Kontrola zápisů 

z jednání MS a 

PK 

vlastní 
Školní rok 

2019/2020 
L. Kůtková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oblast: Pedagogické vedení školy 

Strategický cíl: Realizace akcí školy se zapojením veřejnosti. 

 

Dílčí cíl 
Kritéria 

hodnocení 
Úkoly 

Předpoklady 

realizace/finanční 

zdroj 

Termín Zodpovídá 

Nabízet 

zajímavé akce 

pro rodiče a 

veřejnost 

1x ročně 

Lampiónový 

průvod ulicemi 

sídliště 

Skřivánek 

vlastní Říjen 2019 
P. 

Drahošová 

 1x ročně 
Vánoční 

dílničky 
Vlastní 

Prosinec 

2019 

P. 

Drahošová 

 1 x ročně  

Vánoční zpívání 

u stromu 

 

Vlastní 
Prosinec 

2019 
J. Olšáková 

 1x ročně Vánoční koncert Vlastní 
Prosinec 

2019 
L. Kůtková 

 1x ročně Burza knih Vlastní 26. 3. 2020 K. Lutovská 

 1 x ročně 
Koncert 

sborečku 
Vlastní Duben 2020 

Z. 

Panschabová 

 1 x ročně 

Zahradní 

slavnost 

 

Vlastní 21. 5. 2020 
S. 

Jakubcová 

 1 x ročně Školní akademie Vlastní 26. 6. 2020 M. Rašková 

  
Průběžná 

kontrola akcí 
Vlastní  

Školní rok 

2019/2020 
L. Kůtková 

  

Porovnání počtu 

účastníků na 

akcích (nárůst x 

pokles), 

hodnocení akce 

vlastní 
Školní rok 

2019/2020 

Ředitelka 

školy 



Pořádat pro 

rodiče výstavy 

práce žáků 

1 x čtvrtletí 

V termínech 

třídních schůzek 

a konzultačních 

odpolední 

pořádat výstavy 

prací žáků 

Vlastní 

Listopad 

2019,  

leden 2020, 

duben 2020, 

červen 2020 

M. Ferková 

Prezentace 

akcí na 

webových 

stránkách – 

školní televize 

celoročně 

Seznamování 

veřejnosti 

s uskutečněnými 

akcemi 

vlastní 
Školní rok 

2019/2020 
Z. Lutovský 

 

  



Evaluace a aktualizace strategického plánu 

Plán evaluace bude vypracován na konci školního roku 2019/2020. 

 

 

 

Plán seznámení se strategií a její propagace 

Akce zajistí způsob termín 

Seznámení 

zaměstnanců 

ředitelka školy porada září 2019 

Seznámení zřizovatele ředitelka školy schůze Rady města říjen 2019 

Seznámení rodičů třídní učitelé 

zástupkyně ředitelky 

třídní schůzky 

Bakaláři 

září 2019 

září 2019 

Rada školy ředitelka školy + 

předseda školské 

rady 

schůze školské rady září 2019 

Seznámení žáků třídní učitelé třídnická hodina září 2019 

Vyvěšení na web - na 

úřední desku 

správce webových 

stránek školy 

vyvěšení dokumentu září 2019 

Úřední deska 

(nástěnná) 

školník vyvěšení dokumentu září 2019 

 


