Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916
IČO: 66359180, tel.: 352 626 955, e-mail::info@zs8so.cz

Plán práce školy
školní rok 2018/2019

V Sokolově 31. 8. 2018

Mgr. Vladimír Vlček, ředitel školy

Přílohy: Zajištění soutěží 2018/2019
Minimální preventivní program ( bude dodán do 30. 9. 2018)

Ve všech ročnících probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání Spektrum. Žáci se ve větší míře učí sebehodnotit, komunikovat, vyhledávat informace,
samostatně je zpracovávat, diskutovat, obhajovat své názory, přemýšlet nad problémy, navrhovat jejich
řešení.
Hlavní úkoly školy
- postupně zvyšovat úroveň vzdělávacího a výchovného procesu,
- poskytovat výchovu a vzdělání v duchu humanity, demokracie a vlastenectví a vychovávat k evropanství,
- všechny vhodné příležitosti využít pro prevenci sociálně patologických jevů, rasové nesnášenlivosti
a zneužívání návykových látek,
- na základě novely školského zákona budou dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytována
podpůrná opatření, o kterých budou rozhodovat školská poradenská zařízení,
- soustavně zlepšovat estetiku prostředí školy,
- soustředit se na čtenářskou gramotnost (čtení s porozuměním), matematickou gramotnost, finanční
gramotnost, na práci s didaktickými testy, nabízet aktivní činnosti pro rozvoj technických
dovedností
- začlenit vhodná dílčí témata do výuky v souvislosti se 100. výročím vzniku samostatné
Československé republiky,
- průběžně rozvíjet znalosti a dovednosti žáků v oblasti přírodních věd, nabízet aktivní činnosti
se zaměřením na rozvoj technických dovedností (šetření TIMSS, PIRLS a PISA)
- zapojit se do soutěží vyhlášených MŠMT, KÚ a DDM – přehled je v příloze k plánu,
- větší zapojení zákonných zástupců do života a chodu školy.
Dílčí úkoly
- podporovat tvůrčí přístup k práci a iniciativu pracovníků školy (ŘŠ)
- využívat metodické útvary k řešení problémů školy, ke zkvalitňování vyučování a k řešení problémů
ve vztahu učitel – žák – zákonný zástupce (ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí metod. útvarů)
- asistenty pedagoga pro žáky s odlišnými životními podmínkami využívat ke zlepšení spolupráce
s rodinami těchto žáků (všichni)
- realizovat projekt „Den ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ (Mgr. Tothová)
- na 1. stupni realizovat projekt „Ajax“ ve spolupráci s Policií ČR
- na 1. stupni realizovat projekt Městské policie Sokolov „Notes strážníka Pavla“
- ve spolupráci s Městskou policií Sokolov realizovat projekt „Stop násilí na dětech - bezpečná škola“
- s pomocí SRPŠ umožnit všem žákům školy zúčastnit se kulturních a vzdělávacích akcí, dle možností
uskutečnit vlastivědné exkurze (Mgr. Haranzová, Mgr. Dvořáková, Mgr. Štěpánek)
- pokračovat v partnerské spolupráci s Kreuzbergschule ve Schwandorfu (Mgr. Kučerová, ŘŠ),
- zapojit se do charitativních akcí (ZŘŠ)
- využívat testové otázky i celé testy ve vyučování (CERMAT - učitelé 5. – 9. ročníku)
Materiální zabezpečení
- didaktickou techniku udržovat v provozuschopném stavu (p. Klimeš, Mgr. Dvořák)
- doplňovat kabinety novými učebními pomůckami (ZŘŠ)/
- doplňovat školní knihovnu (Mgr. Štěpánek, vyučující českého jazyka, ZŘŠ)
Spolupráce se zákonnými zástupci
- pokračovat ve spolupráci se spolkem SRPŠ a Školskou radou
- umožnit zákonným zástupcům informace o žákovi formou třídních schůzek, individuálních
konzultací, každý pedagogický pracovník má určeny konzultační hodiny
- spolupráci se zákonnými zástupci vést tak, aby nevznikaly rozpory mezi působením školy a rodiny
Veřejná prezentace školy
- poslední zvonění (třídní učitelé 9. ročníků)
- den otevřených dveří (ŘŠ)
- školička pro předškoláky (ZŘŠ, pedagogičtí pracovníci1. stupně)
- školní jarmark (ŘŠ, ZŘŠ, všichni pedagogičtí pracovníci)
- prezentace akcí a úspěchů školy v médiích (Mgr. Dvořáková)
- webové stránky školy (ZŘŠ, Mgr. Dvořák)

Personální zajištění
vedení školy
Mgr. Vlček - ŘŠ
Mgr. Dvořáková - ZŘŠ pro 1. stupeň
Mgr. Haranzová - ZŘŠ pro 2. stupeň
třídní učitelé
I.A
Mgr. Ježková
I.B
Mgr. Sokolová
II.A Mgr. Tothová
II.B
Mgr. Jiříková
II.C Bc. Kubrychtová
III.A Mgr. Ďurkovová
III.B Mgr. Červená
IV.A Mgr. Tesařová
IV.B Mgr. Niebauerová
IV.C Mgr. Košnarová
V.A Mgr. Herianová
V.B
Mgr. Kuchynková
V.C
Mgr. Kořánová

VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.B
IX.C

Ing. Šafářová
Mgr. Vázler
Mgr. Vodárková
Mgr. Trhlíková
Bc. Stehlíková
Mgr. Dvořák
Mgr. Doležalová
Mgr. Frimlová

pedagogové bez třídnictví
D. Bilka, Mgr. Hodáliková, Ing. Horák, M. Houdková, Mgr. Hulcová, Mgr. Koutecká,
Mgr. Kučerová
vychovatelky ŠD
M. Houdková - vedoucí vychovatelka, H. Fialová, I. Rutrichová
školní psycholog
Mgr. Alica Hukelová
asistenti pedagoga pro žáky se zdravotním postižením
M. Fuchsová, V. Hänsch, Bc. Hlaváčková, R. Hupcejová, M. Modroková, S. Riedlová,
J. Skálová, M. Strnadová, N. Totzauerová
asistenti pedagoga pro žáky s odlišnými životními podmínkami
H. Bandyová, E. Dunková
vedoucí ŠJ
G. Štíbrová

kuchařky ŠJ
M. Bubenščikov, E. Oračková, F. Schneider

hospodářka
A. Marková

školník - údržbář
J. Klimeš

úklid
K. Bartošová, S. Doroganová, I. Gösslová,
M. Hofmannová, P. Švanda, V. Pallová

dohledová služba
P. Korbelová, L. Oračková

Metodické složky
1. a 2. ročníky - Mgr. Ježková
3. - 5. ročníky - Mgr. Tesařová
Český jazyk - Mgr. Frimlová
Cizí jazyky - Mgr. Hulcová

M, F, Info, Pp – Mgr. Dvořák
Ch, Př , Z – Mgr. Hodáliková
D, Ov - Mgr. Frimlová
Hv, Vv, VKZ, Tv, ČSP – Mgr. Vodárková

koordinátor školního vzdělávacího programu – Mgr. Haranzová
koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií – Mgr. Dvořák
školní metodik prevence sociálně patologických jevů - Mgr. Trhlíková
výchovný poradce - Mgr. Ďurkovová, Mgr. Frimlová
koordinátor environmentální výchovy - Mgr. Hodáliková
zdravotník školy - Bc. Kubrychtová
distributor školního mléka a ovoce a zeleniny - Mgr. Herianová
výzdoba školy - Mgr. Vodárková, Mgr. Košnarová, Mgr. Kubrychtová, Mgr. Houdková
knihovník – Mgr. Štěpánek
Správci učeben
tělocvičny - Mgr. Vázler
dílna - Ing. Horák
hudební výchova - Mgr. Vodárková
fyzika-chemie - Mgr. Trhlíková
počítače - Mgr. Dvořák
německý jazyk – Mgr. Kučerová

výtvarná výchova - Mgr. Vodárková
přírodopis - Mgr. Hodáliková
dějepis - Mgr. Frimlová
keramická dílna - Mgr. Sokolová
anglický jazyk – Mgr. Hulcová

Správci kabinetů
Čj
Bc. Stehlíková
Tv
Mgr. Vázler
D
Mgr. Frimlová
Z
Mgr. Dvořák
M
Ing. Horák
F
Mgr. Trhlíková
SW
Mgr. Dvořák
Vv
Mgr. Vodárková

Aj
Mgr. Hulcová
Pěst. Mgr. Doležalová
1. st. Mgr. Herianová
Ch
Mgr. Haranzová
DT
Mgr. Dvořák
Př
Mgr. Hodáliková
ŠD
M. Houdková

Pedagogické rady:
3. 9. 2018
14. 11. 2018

23. 1. 2019

Třídní schůzky:
3. 9. 2018 (pouze 1. ročníky)
14. 11. 2018
24. 4. 2019
Dle přání rodičů nebo potřeb TU
je možno další dohodnout s ŘŠ.
Pracovní porady: první středa v měsíci

24. 4. 2019

19. 6. 2019

Po domluvě s vyučujícím, TU, ŘŠ
se rodiče mohou informovat v době
konzultačních hodin.
Schůzovní den: středa

