Akční plán školy na rok 2021-22 (ŠAP)
Akční plán znamená vytvoření seznamu každodenních činností, akcí a úkolů, které jsou nezbytnou
podmínkou pro implementaci naší strategie. Tento ŠAP má stanoveny akce, úkoly a zodpovědné
osoby, které si stanoví své pracovní skupiny. Tyto pracovní skupiny si samy vytvoří seznam činností,
který povede ke splnění dílčího cíle (úkolu).
Vše vystihuje citát Petera Druckera
„Plány jsou pouze dobrými úmysly, jestliže se okamžitě nezvrhnou do podoby tvrdé práce“.

1. Vytvoření akčního plánu
Nový akční plán na školní rok vznikl evaluací ŠAP 2020-21, vychází se Strategického plánu školy a
stanovuje si hlavní úkoly a cíle, kterých chce škola dosáhnout ve školním roce 2021-22

2. Akční plán

Strategický cíl/Priorita
Dílčí cíle
Úkoly – akce

Termín

Zodpovídá/plní PS

Dílčí cíl 1 – výchovně vzdělávací proces
Akce 1 – SAMOSTATNOST A ZODPOVĚDNOST Srpen 2021
ŽÁKA, OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, VEDENÍ ŽÁKA
K PLÁNOVÁNÍ – zápisník (notýsek, deník, diář)
žáka s plánovacím kalendářem 1. až 9. ročník

I. Beranová, D. Eichlerová
(třídní učitelé)

(schůzka s třídními učiteli jednotlivých ročníků –
přípravný týden I. Beranová v součinnosti se
stanovení úkolů a práce s třídními kolektivy)
v srpnu
zástupkyněmi a s třídními
učiteli
(celoroční průběžná práce se třídou, čtvrtletní
třídní učitelé
vyhodnocení)
Akce 2 – PRÁCE S KOLEKTIVEM TŘÍDY,
PRAVIDELNÉ PONDĚLNÍ TH – rozvrh hodin –
první vyučovací hodina v pondělí – třídní učitel
ve své třídě (třídnické chvilky)
Akce 3 – DIFERENCIACE VÝUKY M, AJ – dělení
žáků do skupin od 5. (6.) ročníku (gradované
písemné práce M, ČJ od 4. ročníku, Aj od
6. ročníku), doučování M, AJ (popř. ČJ),
individuální konzultace – podpora žáků
v přípravě na soutěže a olympiády
Akce 4 – PROJEKTY – celoškolní projektové dny
– plnění průřezových témat dle uvážení třídních
učitelů (zvolení tématu, příprava aktivit,
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Srpen 2021

I. Macháčková, B. Míková
(třídní učitelé)

Září – červen

I. Macháčková, B. Míková,
vedoucí PK – M, ČJ, AJ

Říjen 2021,
květen 2022

I. Beranová
B. Míková (za 1. stupeň a

vyhodnocení projektového dne), odměna pro
aktivní žáky – výjezdy, aktivity projektu Šablony
III., Erasmus – dobrovolnice, pokračování
ostatních celorep. projektů, do kterých je škola
zapojena

speciální třídy),
I. Macháčková (za 2. stupeň)

Dílčí cíl 2 – činnost pedagogického sboru
Akce 1 – SPOLUPRÁCE SBOROVEN – vzájemná Září – červen
spolupráce pedagogů, vzájemné hospitace,
hospitace třídnické hodiny, setkávání vedoucích
MS a PK, sdílení zkušeností
Akce 2 – ODMĚŇOVÁNÍ ŽÁKŮ – vytvořit systém Do konce října
odměňování žáků za práci ve školním roce

Akce 3 – ŠKOLA ONLINE – rozšíření využití Září, říjen
nabídek – el. žk od 1. ročníku, omlouvání žáků
v aplikaci od 5. ročníku, školní mailové schránky
od 1. ročníku, přístupy Office 365
Akce 4 – SLOVNÍ HODNOCENÍ – příprava Do 23. prosince
slovního hodnocení žáků 1. ročníku na
vysvědčení – M, ČJ, Prv

Akce 5 – MOODLE – vytváření kurzů, zapsání září – červen
žáků, využití při indiv. výuce, doplnění učiva,
testování, i v prezenční výuce
Akce 6 – EVALUACE ŠVP – „nová informatika“, Do 23.prosince
příprava na přechodové období 2. stupeň
Akce 7 – ŠPP – stanovení rolí, kompetencí a září – červen
úkolů – řešení vzdělávacích a výchovných
problémů žáků, absence – pravidelná setkání
Akce 8 – ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ čtvrtletně
v kompetenci vedoucích pracovníků – stanovit
pevně částku za splněný úkol (kompletně
dokončený)

vedení školy

J. Munzarová – vedoucí PS
pracovní skupina – pedagog
1. stupeň (D. Jiroušková), 2.
stupeň (K. Brát), spec. Třídy
(Ž. Lokvencová)
H. Hlavatá
D. Eichlerová
B. Míková – vedoucí PS
Prv - K. Mervartová,
l. Gieciová,
M - R. Turičíková,
ČJ - M. Stehlíková, V. Malá
I. Beranová – moodle
vyučující předmětů od 5. do
9. ročníku, vedoucí PK Info
M. Hejzlar – vedoucí PS,
R. Plašilová, A. Žučková
J. Karvaiová

vedoucí pracovníci

Dílčí cíl 4 – materiální zázemí
Akce 1 – OPRAVY A REKONSTRUKCE, Září – červen
DOVYBAVENÍ – budova ul. Zelená – nátěr
hlavního vstupu, podlahy – třídy ul. Lidická, 1x
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D. Eichlerová

Husovo
náměstí,
odstranění
nefunkční
vzduchotechniky – ul. Lidická
Akce 2 – KABINETY, SBOROVNY – vybavení Září – červen
sborovna spec. třídy, kabinety ul. Lidická, třída
HV – Komenského

Akce 3 – ŠKOLNÍ ZAHRADA ul. Lidická – podzim 2021
vytvoření pracovní skupiny

D. Eichlerová – vedoucí PS
J. Kaválková, Ž. Lokvencová,
E. Posnarová, P. Pardubická,
J. Polončeková
J. Karvaiová – vedoucí PS
J. Círová, V. Štěpánová,
K. Havelková, J. Kaválková

Dílčí cíl 5 – spolupráce
Akce 1 – SPOLUPRÁCE S MĚSTEM – jednání
s městem plánování investic, průběžně dle
situace vyhodnocovat a upravovat dle
aktuálního stavu a potřeb, spoluúčast na akcích
města, popř. součinnost při přípravě,
SPOLUPRÁCE S KNIHOVNOU, SVČ Bájo a
ostatními organizacemi ve městě
Akce 2 – Den otevřených dveří, Burza SŠ,
jazykové dílny
Akce 3 – PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ zákonných
zástupců žáků 1. tříd s vedením školy
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celoročně

I. Beranová
B. Míková, I. Macháčková

Během školního Vedení školy
roku
setkání během
I. Beranová
školního roku
B. Míková

