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I. Výchova a vzdělávání
Rozvíjíme osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu
přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učíme jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání
v míře přiměřené jeho věku. Budujeme školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu
a vzdělávání dětí. Zaměřujeme se na důkladné procvičení a osvojení učiva žáky. Rozšiřující
učivo zařazujeme podle schopností žáků, podporujeme rozvoj nadaných žáků. Věnujeme péči
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Naše škola je otevřená široké veřejnosti, je
součástí vzdělanosti, kultury, sportu i společenského života obce. Zapojujeme se do
evropských dotačních fondů. Jsme zapojeni do operačního programu Výzva 63 OP VVV –
Šablony III, projektem Vzájemné vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogů a žáků III.
Spolupracujeme s MAS Hlučínsko-západ.
Průběžně pracujeme na inovaci ŠVP, sledujeme výsledky ve všech vzdělávacích oblastech –
testy Kalibro, Scio, Klokan, Cvrček.
Podporujeme rozšiřování odborné kvalifikace pedagogů – kurzy DVPP, vzdělávání online.
S rodiči komunikujeme v rámci třídních schůzek, individuálních pohovorů a pomocí školy
online.
Vycházíme z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období
2019-2023.
Zdraví
Výchovu ke zdraví zaměřujeme na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových
dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků, na prevenci rizikového chování dětí a žáků.
Dbáme o zajištění optimálních zdravotních podmínek pro všechny dětí tak, aby činností školy
nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistíme žákům dostatek pohybu
během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého
počasí zajistíme pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy. Sledujeme psychohygienické
podmínky výuky, zaměřujeme se na jejich dodržování. Vedeme žáky k ochraně zdraví a
zvýšené hygieně v souvislosti s epidemiologickou situací kvůli virové nákaze covid-19.
Pokračujeme v projektech Ovoce do škol, Mléko do škol. Ve spolupráci s rodiči sledujeme
průběžně zdravotní stav žáků a provádíme potřebné změny v režimu žáků a v materiálním
vybavování školy. Zapojili jsme se do projektu Škola v pohybu.
Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťujeme ve spolupráci s rodiči
individuální péči – plány pedagogické podpory, pedagogickou intervenci, v případě nutnosti
konzultujeme opatření se školským poradenským zařízením tak, abychom zajistili rozvoj
schopností a dovedností daných žáků. Individuální přístup k dětem chápeme jako soustavné
získávání informací o výsledcích každého dítěte, jejich vyhodnocování a volbu dalších
postupů, ověřování jejich účinnosti – formativní hodnocení.
Zařazováním zájmových aktivit předcházíme všem formám rizikového chování, průběžně
vyhodnocování účinnosti preventivních programů, metodickou podporu učitelům, spolupráci
a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
Pečujeme o zdravé klima ve třídách i ostatních prostorách ve škole. Chráníme životní
prostředí – sbíráme starý papír, hliník a vršky z PET lahví. V rámci Dne Země uklízíme naše
nejbližší okolí. Šetříme elektrickou energií a vodou.
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V rámci zpětné vazby k vedoucí školní jídelny se vyjadřujeme ke skladbě a kvalitě školního
stravování. Zařazujeme projektové dny „zdravá svačina“.
Poznatky a dovednosti
Věnujeme pozornost rozvoji čtenářské, matematické a finanční gramotnosti, jazykové
gramotnosti a sociálním schopnostem. Vyhodnocujeme dosaženou úroveň a výsledky
vzdělávání. Celoročním vzděláváním prolíná dopravní výchova, kterou organizujeme v rámci
vyučování přírodovědných předmětů a ve školní družině. Každoročně absolvujeme dopravní
výchovu na dětském dopravním hřišti v Malých Hošticích.
Reagujeme na připomínky rodičů a potřeby školy. Při hodnocení žáků vycházíme zejména z
jejich výkonů během celého klasifikačního období, zařazujeme formativní hodnocení.
Zaměřujeme se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech
a činnostech žáků, zejména návyků na samostatnou přípravu žáků, udržování pořádku na
lavicích a ve třídě a na aktivitu v hodinách během skupinové práce. Při zadávání domácích
úkolů žáky nepřetěžujeme.
Vedeme žáky k samostatnosti, učíme je utvářet si vlastní názor, ale také vedeme žáky ke
spolupráci, práci v týmu a individuální odpovědnosti.
Průběžně ověřujeme účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, pracujeme nad jeho
úpravami, zabýváme se dalšími strategiemi jeho rozvoje v rámci dlouhodobé koncepce školy.
Žáci naší školy se účastní okrskových soutěží ve florbalu, atletice, keramice, dopravní,
recitační, výtvarné, informační technologii, matematice.
Ověřujeme možnosti distančního vzdělávání, připravujeme na jeho používání žáky i
pedagogy. Tento způsob vzdělávání promítneme i do DVPP v oblasti informační a
komunikační technologie.
Oblast sociální, životních hodnot
Využíváme školní řád jako účinný nástroj pro úpravu vzájemných vztahů mezi žáky, jejich
rodiči a zaměstnanci školy. Důsledně a jednotně postihujeme kázeňské přestupky. K nápravě
chování využíváme spolupráci s rodiči.
Zaměřujeme se na formování postojů žáků ve smyslu „respektovat a být respektován“.
V oblasti prevence rizikového chování spolupracujeme s rodiči, se školskými poradenskými
zařízeními, s metodikem prevence, policií ČR, HZS, ČČK a ostatními neziskovými
organizacemi - Duha. Naplňujeme Minimální preventivní program školy. Ve škole pracuje
metodik prevence. Máme schránku důvěry, zařazujeme třídnické hodiny k řešení problémů.
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami pomáháme individuálním přístupem na
základě doporučení školského poradenského zařízení.
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II. Pedagogičtí pracovníci
Vycházíme ze zásady, že činnost školy je služba veřejnosti. Úkolem školy je vytvoření co
nejlepších podmínek pro vývoj žáka, který jej bude respektovat jako jednotlivce, aby mohlo
být v optimální míře rozvíjeno žákovo nadání.
Umožňujeme pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťujeme materiální podmínky pro
nové formy práce. Vylepšujeme vybavení učeben – dvacet ipadů, nové notebooky pro
pedagogy, dvě nové žákovské stanice v počítačové učebně, interaktivní dataprojektory ve
třídách.
Podporujeme spolupráci pedagogů při zavádění nových forem práce při výuce.
Život školy propagujeme na veřejnosti prostřednictvím webových stránek, obecního
Zpravodaje, školního časopisu Školáček a tradičních akcí pro veřejnost – vánoční jarmark,
maškarní karneval, masopustní průvod, pasování na čtenáře, Den matek, rozloučení s páťáky.
III. Rodičovská veřejnost
Spolupracujeme s dobrovolnými organizacemi v obci - SDH, Chovatelé, Zahrádkáři, SK
Viktorie Chlebičov a s živnostníky v obci.
Dbáme na dodržování práv rodičů a vyžadujeme plnění jejich povinností.
Zajišťujeme trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek,
konzultačních hodin, nástěnky ve vestibulu školy, webových stránek školy a školy online.
Spolupracujeme s Klubem rodičů v rámci tradičních akcí školy – vánoční jarmark, maškarní
karneval, masopustní průvod.
IV. Oblast řízení
Pracovní úkoly delegujeme jak na vedoucí pracovníky školy, tak pedagogy, vykonávající
specializované činnosti – metodik prevence, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO.
Dlouhodobou koncepci rozvoje školy promítneme do ročních plánů činnosti školy.
Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na uplatňování zásad individuálního přístupu ve
výuce, zpětné vazby učitele a žáka, sebehodnocení žáků. Zaměříme se na zvládnutí základního
učiva a kompetence v rámci výstupů ze školního vzdělávacího programu. Všechna závažná
rozhodnutí projednáváme předem na pedagogických a provozních poradách.
Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšujeme odbornou kvalifikaci
pedagogů, zaměřujeme se na rozvoj jejich specializovaných činností (prevence rizikového
chování, informační a komunikační technologie, ekologie, finanční a matematická
gramotnost, čtenářská gramotnost, výuka cizích jazyků). Zaměříme se na online vzdělávání.
Účelně a hospodárně využíváme finanční prostředky, přičemž se snažíme o modernizaci
školy. Nákup didaktických pomůcek a nákup a obnova informační technologie v PC.
Spolupracujeme se Školskou radou v rámci pravidelných schůzek, zamýšlíme se nad
připomínkami a náměty. Od letošního školního roku jsme zavedli elektronickou žákovskou
knížku v rámci školy online. Připravujeme žáky i pedagogy na možnost distančního
vzdělávání.
Zaměříme se na kontrolu výstupů ŠVP, případné změny zapracujeme do ŠVP.
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V. Nejdůležitější dlouhodobé úkoly ve školním roce 2020/21


Pracovat na školním vzdělávacím programu školy, jeho úpravách, zabývat se strategií
jeho rozvoje a dosahování klíčových kompetencí žáků, analyzovat neúspěchy.
Zaměříme se na kontrolu výstupů ŠVP, případné změny zapracujeme do ŠVP.



Zaměřit se na čtenářskou, jazykovou a matematickou gramotnost, výchovu ke
zdravému životnímu stylu, podporu výchovy ke zdraví. Zařazovat kurzy dopravní
výchovy.



V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu žáků využívat co nejvíce přírodu v okolí
školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, využít k tomu i
náplň činnosti školní družiny.



Zaměřit se stravovací návyky dětí, úzce spolupracovat se školní jídelnou. Pokračovat
v zapojení v projektech Mléko do škol a Ovoce do škol.



Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním tradičních akcí školy a užší
spoluprací s Klubem rodičů, Školskou radou a s dobrovolnými spolky v obci.



Využívat spolupráce s MAS Hlučínsko západ při přípravě projektových dnů.



Udržovat přátelské klima a naplňovat pojmy „Respektovat“ a „Být respektován“.



Zaměřit se na propagaci práce školy v obecním Zpravodaji, na webu školy i mezi
rodičovskou veřejností v rámci akcí školy.



Ve druhém pololetí organizovat přípravku dětí na první třídu a zajistit tak plynulý
přechod dětí do školy.



Ve škole a školní družině organizovat zájmové kroužky – flétnu, počítačový,
keramiku, florbal, badminton, pohybový. V každodenních činnostech rozvíjet
osobnost dítěte. Nabídnout i placené kroužky v místě školy – společenské tance, výuku
cizích jazyků, Lego kroužek.



K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči
o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami v rámci podpůrných opatření, pedagogické intervence a doučování. Zaměřit
se na prevenci školní neúspěšnosti.



Rozvíjet čtenářskou, matematickou, finanční, jazykovou gramotnost dětí pomocí dílen
a klubů v rámci aktivit projektu EU Výzvy 63 OP VVV- Šablony III. Zpestřit výuku
žákům prostřednictvím nových forem - výuka s ipady.

Organizace školního roku
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
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Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna
2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín

Okres nebo obvod hl. města Prahy

1. 2. - 7. 2. 2021

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod,
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná
Hora, Písek, Náchod, Bruntál

8. 2. - 14. 2. 2021

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem,
Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk,
Opava, Jeseník

15. 2. - 21. 2. 2021

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov,
Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostravaměsto, Prostějov

22. 2. – 28. 2.
2021

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny,
Karviná

1. 3. - 7. 3. 2021

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův
Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, FrýdekMístek

8. 3. - 14. 3. 2021

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ,
Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové,
Teplice, Nový Jičín

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je
tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
Státní svátky
1. leden
8. květen
5. červenec
6. červenec
28. září
28. říjen
17. listopad

Den obnovy samostatného českého státu
Den vítězství
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení Mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva

Ostatní svátky
1. leden
15. duben
18. duben
1. květen
24. prosinec

Nový rok
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Štědrý den
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1. svátek vánoční
2. svátek vánoční

25. prosinec
26. prosinec

Významné dny
16. leden
27. leden
8. březen
9. březen
12. březen
28. březen
7. duben
5. květen
15. květen
10. červen
18. červen
27. červen
21. srpen
8. říjen
11. listopad

Den památky Jana Palacha
Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
Mezinárodní den žen
Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince
Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
Den narození Jana Ámose Komenského.
Den vzdělanosti
Květnové povstání českého lidu
Den rodin
Den památky obětí vyhlazení obce Lidice
Den hrdinů druhého odboje
Den památky obětí komunistického režimu
Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy
Památný den sokolstva
Den válečných veteránů

Provozní doba školy je denně od 6.00 do 16.30 hodin.
Provoz školní družiny je denně od 6, 30 do 7,45 a od 11,45 do 16,30 hodin.
Zápis do první třídy je plánován na pátek 9. dubna 2021 od 13,00 hodin.
Den otevřených dveří je naplánován na 19. 4. 2021 od 8, 00 do 11, 00 hod.
/ Změna termínu je vyhrazena. /
Plán hospitací

září

říjen

AJ – 4.

ČJ – 1.

ŠD

MŠ

ČJ – 2.

M – 2.

ŠD

M – 3.

ČJ - 3.

MŠ

TV – 4.

M – 1.

Aj - 5.

AJ - 2.

listopad prosinec leden

únor

březen

duben

květen

Vl – 4.

ŠD

MŠ

AJ - 3.

ČJ – 1.

M – 1.

MŠ

ČJ - 5.

M – 4.

AJ -1.

ŠD

Školská rada
Ve školním roce 2020/21 bude Školská rada pracovat v tomto složení.
Předseda školské rady:

Mgr. Manfred Hubálek

Členové:

Mgr. Irena Hrubá Vaňková
paní Jana Nováková

Školská rada se pravidelně schází během školního roku dvakrát. Plánovaná pravidelná setkání
říjen 2020 a únor 2021.
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Časový plán vyučovacích hodin
1.hodina
8,00
8,45

2. hodina
8,55
9,40

3. hodina
10,00
10,45

4. hodina
10,55
11,40

5. hodina
11,50
12,35

6. hodina
12,45
13,30

Plán schůzí
Metodická sdružení probíhají v rámci pedagogických rad.
Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy budou projednávány
aktuálně podle potřeby vždy po vyučování od 13,00 hodin do 13,30 hodin. Poslední pracovní
den v měsíci bude porada k příštímu měsíčnímu plánu akcí od 13,00 hod.
Plán pedagogických rad
1. pedagogická rada:

úterý 26. 8. 2019

2. pedagogická rada:

čtvrtek

12. 11. 2020

3. pedagogická rada:

čtvrtek

21. 1. 2021

4. pedagogická rada:

čtvrtek

22. 4. 2021

5. pedagogická rada:

čtvrtek

17. 6. 2021

Plán třídních schůzek, konzultační hodiny
Třídní schůzky jsou plánovány většinou vždy v úterý. Konzultace probíhají po vzájemné
domluvě s třídními učitelkami. Při neúčasti rodičů na pohovorech, třídní učitelé rodiče
prostřednictvím školy online informují o prospěchu.
7. září 2020

třídní schůzky 1.,2.,3.,4. tř. /5. tř. online/,
plenární schůze proběhne v rámci třídních schůzek
Klub rodičů v 16,30 hod.

17. listopadu 2020

pohovory s rodiči od 13, 00

16. března 2021

pohovory s rodiči od 13, 00

18. května 2021

individuální pohovory s rodiči od 13, 00

Projekt EU -_Výzva 63 OP VVV – Šablony III
Název projektu: Vzájemné vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogů a žáků III
Reg. číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017182
Projekt byl zahájen 1. 9. 2020 a bude ukončen 31. 8. 2022. Projekt se týká MŠ a ZŠ. Ve
školním roce 2020/21 plánujeme tyto aktivity:
 školní asistent v MŠ – paní Petra Konečná
 Klub čtenářský pro 2. a 3. ročník - Mgr. Banovcová
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 Klub cizího jazyka pro 3. a 4. ročník - Mgr. Silberová
 Doučování pro 2.a 3. ročník – Mgr. Hrubá
 Doučování pro 4. a 5. ročník - Mgr. Benšová
 projektové dny MŠ i ZŠ
Do konce října dokončujeme Šablony II v této aktivitě.
 využití IT techniky ve vyučování – ipady ve výuce ZŠ i ŠD
Plán preventivních aktivit školy
Ve škole funguje schránka důvěry, pravidelně probíhají třídnické hodiny, konzultace s rodiči.
Aktivity jsou vypracovány v minimálním preventivním programu školy a jsou zařazovány
průběžně v měsíčních plánech školy. MPP je k nahlédnutí u metodika prevence Mgr. Hrubé –
Vaňkové. V letošním roce bychom rádi navázali na spolupráci s Policií ČR, oblastním
spolkem ČČK v Opavě, MAS Hlučínsko západ a se spolky v obci.
Hasík – pořad pro 2. třídu - prevence požáru
Dopravní hřiště – 5. ročník- dopravní předpisy, vybavení kola, chování na kole, testy,
praktická výuka na dopravním hřišti - září 2020
Bezpečně k cíli – 1. a 2. ročník – preventivní program
ČČK – preventivní program pro všechny ročníky - seznámení se s prevencí ošetření úrazů,
resuscitace, bezvědomí, volání na tísňovou linku.
Připravujeme tyto přednášky: Kamarádi online – 1. a 2. ročník
Rizika online her – 3. ročník
Děti a sociální sítě – 4. a 5. ročník
Kyberšikana – 4. a 5. ročník centrum inkluze Opava
Policejní pohádky - 1. a 2. ročník
Zdravotnická soutěž – pro 4. a 5. ročník (květen)
Dopravní soutěž Besip – 5. ročník – zdravověda, dopravní test, jízda zručnosti
Život má mnoho podob - zážitková hodina s handicapovaným člověkem

Ekologická výchova
V rámci ekologické výchovy se zaměříme na péči o školní prostředí – péče o pokojové
rostliny, na šetření vodou a elektrickou energií a na třídění využitelných odpadů. Budeme
pokračovat v péči o své zdraví - projekty Ovoce do škol, Mléčné svačinky, Zdravé zuby.
V rámci EVVO spolupracujeme se středisky ekologické výchovy, s koordinátorkou EVVO
Opava a se spolky v obci. Zapojíme se do soutěží – výtvarné, sběr hliníku, starého papíru.
V rámci školních výletů v přírodě, přírodovědných exkurzí a projektových dnů se budeme
seznamovat s palčivými otázkami ochrany přírody.
Jsme začleněni do sítě škol M.R.K.E.V., odbíráme časopis Bedrník, využíváme školní
knihovnu a internet.
Plánujeme tyto krátkodobé akce:
 výstavka ovoce a zeleniny – Český svaz zahrádkářů Chlebičov,
 Světový den zvířat,
 podzimní tvoření z přírodnin,
 Strom života – projektový den o šetření s vodou (říjen 2020, 5. ročník)
 Bylinkování – projektový den organizovaný spolkem Rozchodník
(listopad 2020, 3. - 5. ročník),
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ozdobme si vánoční strom – ekotvorba - spolupráce s rodiči,
vánoční dílny - výstavka žákovských prací,
zimní pobyt v přírodě, přikrmování lesní zvěře, beseda s myslivci,
Kvetoucí jaro – projektový den organizovaný spolkem Rozchodník
(březen 2021, 1. a 2. ročník),
Světový den zdraví,
Světový den hygieny rukou,
Den Země,
Den zdravé výživy

Funkce, dlouhodobé úkoly zaměstnanců školy

Jméno, příjmení:

Úkoly:

Mgr. Milena Široká
ředitelka

Koordinátor ŠVP
Public relations, Klub rodičů
FKSP, Projekty EU
Inventarizace školy
koordinátor ICT
Výchovný poradce
Žákovská knihovna
Klub mladých čtenářů
Kabinet učebnic
Klub cizího jazyka
Halloween ve škole
Koordinátor EVVO
Zástup ředitelky v době její nepřítomnosti
Dopravní výchova
Kroužek Flétny
Doučování
Metodik prevence
Kulturní akce, plavání
Zdravotník
Dyslektický asistent
Vedení pokladny
Doučování
Hudební doprovody, nácviky písní
Masopustní průvod
Sběr papíru, Mléko do škol
Správce kabinetu pomůcek
Čtenářský klub
Správce kabinetu TV
Učitelská knihovna
Dyslektický asistent
Pedagogická intervence ve škole

Mgr. Nikola Silberová
třídní učitelka 3. ročníku

Mgr. Adriana Benšová
třídní učitelka 5. ročníku

Mgr. Irena Hrubá Vaňková
třídní učitelka 2. ročníku
členka Školské rady

Mgr. Miroslava Banovcová
třídní učitelka 1. ročníku

Mgr. Hana Seidlová
třídní učitelka 4. ročníku
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Zdravotník
Kroužek florbalu, pohybový a badminton
Dopravní výchova ve ŠD
Public relations
Maškarní karneval
Asistent pedagoga
Klára Klímková
Asistent pedagoga
Aktivní účast na akcích školy
Administrátor webových stránek školy
FKSP – zajišťování kulturních akcí
Počítačový kroužek
Eva Vinárková
Vychovatelka ŠD
Vedení keramického kroužku
Fotogalerie školy
Koordinátor časopisu Školáček
Mléčné svačinky
Margita Leváková
školnice
Ovoce do škol
Koordinátor sběru druhotných surovin
Úklid a výdej stravy ve škole
Úklid školy
Andrea Blahetková
Správní zaměstnanec
Zamykání školy, alarm
Úklid a výdej stravy ve školce
Klub rodičů
Všichni zaměstnanci školy se podílí v rámci svých možností na výzdobě školy a jsou
pověřeni organizováním akcí školy pro rodičovskou veřejnost.
Zuzana Slavíková
vedoucí vychovatelka ŠD

Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců
Ředitelka školy
Koordinátor EVVO
Metodik prevence
Dyslektický asistent, učitelé
Učitelé
Vychovatelky
Zdravotník
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Vzdělávání vedoucích pracovníků, metodická
poradna, správní řízení, GDPR, distanční
vzdělávání
Vzdělávání v oblasti environmentální výchovy
a přírodovědných předmětů
Prevence sociálně patologických jevů, inkluze
Vzdělávání v oblasti podpory dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami, inkluze
Kurzy v oblasti informačních technologií,
matematická, čtenářská gramotnost, cizí jazyky
Polytechnické vzdělávání, projektová výuka,
inkluze
Průběžné proškolování
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Výuka cizích jazyků
Anglický jazyk
Třída - skupina

Počet žáků

vyučující

1. ročník

19

Mgr. Miroslava Banovcová

2. ročník

13

Mgr. Adriana Benšová

3. ročník

12

Mgr. Nikola Silberová

4. ročník

8

5. ročník

18

Mgr. Hana Seidlová
Mgr. Nikola Silberová

Kroužky v základní škole ve školním roce 2020/21
den
pondělí
pondělí

Název kroužku
Flétna
1. ,2. ,3. ročník
Flétna
4., 5. ročník

hodina

vedoucí

od 12,45 do 13,15

Mgr. Adriana Benšová

od 13,15 do 13,45

Mgr. Adriana Benšová

V rámci projektu Vzájemné vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogů a žáků III bude
otevřen:
Čtenářský klub

pro 2. a 3. ročník

Klub anglického
jazyka

pro 3. a 4. ročník

Doučování

pro 2. a 3. ročník

Doučování

pro 4. a 5. ročník

čtvrtek
13,15 – 14,35
úterý
13,05 – 14,35
pondělí
13,30 – 14,30
pondělí
13,45 – 14,45

Mgr. Banovcová
Mgr. Silberová
Mgr.Hrubá
Mgr. Benšová

Nepovinné předměty – Náboženství
Výuka Náboženství 2020/21
středa

1. ročník

12,30 – 13,15

ZŠ Chlebičov

Mgr. Olga Stuchlá

středa

3. ročník

13,15 – 14,00

ZŠ Chlebičov

Mg. Olga Stuchlá

středa

2. 4. 5.
ročník

14,00 – 14,45

ZŠ Chlebičov

Mgr. Olga Stuchlá

Pedagogická intervence: čtvrtek 13,05 – 13,50 , případně dle domluvy.
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Předpokládaný plán akcí ve školním roce 2020/21
září

Zahájení školního roku
Zahájení sběru hliníku
Zápis do kroužků ŠD a školy
7. 9. třídní schůzky, volba zástupce do Školské rady
8. 9. zahájení výuky plavání
14. 9. Návštěva výstavky Ovoce a zeleniny – Zahrádkáři
14. 9. Život má mnoho podob – akce MAS
Zahájení činnosti klubů a doučování v rámci projektu EU
29. 9. Dopravní hřiště v Malých Hošticích

říjen

1. 10. Zahájení činnosti v kroužcích ŠD
5. 10. projektový den Den zvířat
7. 10. projektový den Příběh peněz /MAS Hlučínsko/
21. 10. projektový den Strom života
27. 10. Halloween ve škole
1. číslo časopisu Školáček
Podzimní tvoření z přírodních materiálů – sběr přírodnin
Klokan – matematická soutěž

listopad

Ozdobme si vánoční strom – výroba vánočních ozdob
Nácvik písní na Advent
Pečení perníků
Vánoční jarmark
Návštěva dětí ze ŠD z Velkých Hoštic

prosinec

Zpívání u vánočního stromu v 17,00
Mikulášská nadílka
Vánoční besídky ve třídách a ve ŠD
Výlet na Lovku – Vánoce pro zvířata

leden

Matematická olympiáda – školní kolo
Maškarní karneval – 17.1.
2. číslo časopisu Školáček
Lyžařský kurz – pro přihlášené, organizuje lyžařská škola Vaňkův kopec
Slavnostní předávání pololetního vysvědčení – 28.1.
Dětská scéna – školní kolo

únor

1. setkání s předškoláky
Valentýnské tvoření- výtvarná soutěž
Dětská scéna - recitační soutěž
Masopustní průvod
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březen

Pasování na čtenáře – 1. ročník
2. setkání s předškoláky
3. číslo časopisu Školáček
Den knihy – návštěva knihovny
Scio testy

duben

Sběr papíru
Den Země – projektový den
3. setkání předškoláků
Zápis do 1. ročníku – 9. 4. od 13,00 hodin
Pythagoriáda – matematická soutěž

květen

Světový den hygieny rukou
4. setkání předškoláků
Soutěž Bajtík – ICT
Testování žáků 5. ročníku

červen

4. číslo časopisu Školáček
Vystoupení pro rodiče a děti
Den dětí
Den zdravé výživy
Školní výlet
Rozloučení s pátou třídou

Školní družina
Provoz ŠD

pondělí - pátek

Oddělení

vychovatelka umístění

1. oddělení

Eva
Vinárková

2. oddělení

Zuzana
Slavíková

Režim školní družiny
6,30 – 7,45
11,45 – 13,00
13,00 – 15,00
15,00 – 16,30

6,30 – 7,45

11,45 – 16,30
třída

žáků

přízemí

1.,4. tř.

Maximálně 30

1. poschodí

2. a 3. a 5. tř. Maximálně 30

relaxační a rekreační aktivity
oběd, relaxační a odpočinkové činnosti
zájmová činnost sportovní, přírodovědná, výtvarná, kroužky,
pobyt venku, vycházky
kroužky, příprava na vyučování zábavnou formou
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Pitný režim zajišťuje vychovatelka školní družiny v součinnosti s pracovnicí výdejny stravy.
Během pobytu ve ŠD jsou osobní věci účastníků v herně nebo uzamčeny v šatně.
Docházka účastníků do školní družiny je bezúplatná.
Provoz školní družiny není zajišťován během hlavních prázdnin a během jarních a vánočních
prázdnin. Podzimní a velikonoční prázdniny jsou zajištěny jen v případě, že počet
přihlášených účastníků není nižší než 8.
Na hodnocení chování účastníků ve školní družině se vztahují ustanovení řádu školní družiny
a školního řádu základní školy.
Pokud účastník narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím
ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení účastníka ze ŠD, pokud
tento soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví
a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště
závažných důvodů.

Roční plán školní družina 2020/21
Zpracovala Zuzana Slavíková
Během celého školního roku budeme upřednostňovat v ŠD pobyt dětí v přírodě.

září
Seznámení s bezpečností a chováním žáků v ŠD
Seznámení s řádem ŠD
Seznamovací hry, prázdninové výtvarné a literární příběhy
 povídáme si o zážitcích z prázdnin
 prohlížíme si pohlednice a malujeme obrázky
Rozdělení dětí do zájmových kroužků
Po
Počítače 3., 4., a 5. tř.
Út
Keramika
St
Pohybový kroužek
Badmintonový kroužek
Pá
Florbal 1., 2., 3., 4. a 5. třída
Jezdím bezpečně - dopravní soutěž – Jízda zručnosti

říjen
 Veselé barvy podzimu
Draci v oblacích - Drakiáda
Barvy podzimní přírody
Sbíráme a tvoříme z přírodnin
„Leť vlaštovko, leť“ - soutěž

listopad
 Jarmark
Tvoření na Vánoční jarmark
Výzdoba družiny
Animační program
Možná přijde i Mikuláš?

prosinec
 Blíží se čas Vánoc
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Tvoření s vánoční tématikou
vánoční tradice a zvyky
Píšeme a kreslíme Ježíškovi
Pečení vánočního cukroví
Vánoční posezení v ŠD, rozdávání dárečků

leden
 Zimní radovánky
My Tři králové jdeme k Vám (zvyky a obyčeje)
Jak přežívají zvířátka v zimě?
Sportujeme i v zimě na sněhu
Maškarní karneval - tvoření

únor
 Zima sníh
Soutěže na sněhu, stavby ze sněhu
Valentýnské tvoření
Masopust (vysvětlení a povídání s dětmi)
Autičkiáda

březen
 Zdraví na jaře
Zdravé jídlo v našem jídelníčku
Jarní i léčivé rostliny, bylinkové čaje
Hlasy ptáků na jaře, přílet stěhovavých ptáků
Jarní rovnodennost a první jarní den (20.3.)

duben
 Velikonoce
Výrobky s velikonočními náměty
zvyky tradice a koledy
Týden zvířecích mazlíčků
Den Země (povídáme si o planetě, ekologie)
Dárečky pro budoucí prvňáčky

květen
 Moje maminka
Dárky a přáníčka ke Dni matek
Jak si hrály naše „Mámy“
Hry na hřišti a v přírodě –
„Jezdíš bezpečně?“ – dopravní soutěž, Jízda zručnosti
Soutěž v piškvorkách

červen
 Prázdniny jsou za dveřmi
Sladký Den dětí
Mé vysněné prázdniny - bezpečnost během letních prázdnin
Úklid třídy před prázdninami
třídění her a hraček
Hry a pobyt v přírodě
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