
        5. ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  V JINDŘICHOVĚ  HRADCI

                                           Plán práce na měsíc červen 2021 

Schůze a porady :
24.5. – provozní porada – 14,00
15.6. – schůzka rodičů budoucích prvňáčků - jídelna 16,00 hodin
21.6. – pedagogická rada, klasifikace– od 14 hodin 
30.6. - závěrečná porada od  10.00 hodin

1, Seznámení žáků s nákupem sešitů a pracovních sešitů  pro příští školní rok
     Termín: do 18.6.                                     Zodpovídají : třídní učitelé                                   
2, Kontrola inventáře ve třídách a kabinetech dle nových seznamů u paní sekretářky. Rozdíly 

ihned nahlásit ZŘ. V září budete podepisovat odpovědnost za svěřený majetek. Pokud došlo 
k poškození školního nábytku a   učebních  pomůcek ve třídách vinou žáků, třídní učitelé 
zajistí, aby byly včas provedeny příslušné opravy.

    Termín : kontrola inventáře do 14.6. a opravy do 18.6. 
                                                                                  Zodpovídají: všichni pověření pracovníci
3, Odevzdat podklady pro výroční zprávu školy a MPP – formulář na intranetu – složka „aktuality“ - 

„podklady pro   výroční zprávu“      
    Termín: do 18.6. –řediteli školy              Zodpovídají : všichni učitelé
4,Ukončení klasifikace v třídních výkazech  a  v přehledu známek
     Termín : 17.6.                                                            Zodpovídají : všichni vyučující
     Známky žáků 5.-9. ročníku doplňovat zásadně v kabinetu fyziky
5,Doplnění klasifikace do programu počítače – ve spolupráci se sekretářkou p.  Švecovou
   Dále doplnit veškeré údaje do matriky – kázeňská opatření, pochvaly …  
     Termín: viz rozpis nebo dohoda –ukončení do 18.6.1.stupeň, 21.6. 2.stupeň do ped. rady   
                                                                                        Zodpovídají : třídní učitelé 1.-9. ročníku
6, Tisk vysvědčení – za tisk a kontrolu vysvědčení plně odpovídají TU
      Termín : od 22. a 23. 6. s p. Švecovou, pí. Tomanovou, p. Markem                                                   

Zodpovídají : třídní učitelé 1.-9.ročníku
7, Doplnění klasifikace do katalogových listů žáků – odevzdat s výkazem ZŘ.
      Termín : do 25.6.                                                                Zodpovídají : třídní učitelé 
8, Odevzdat ke kontrole doplněné a uzavřené třídní knihy. Zároveň ukončíte elektronickou třídní    
knihu – všechny zápisy, nepřítomnost … Nic nesmí být označené červenou barvou!!!
        Termín : 25.6. – zást.ředitele                     Zodpovídají : třídní učitelé
9, Odevzdání vysvědčení k podpisu  .
      Termín : nejpozději do 25.6.                                                            Zodpovídají : třídní učitelé
10, Zpracovat stručné hodnocení práce školní družiny,  odevzdání dokumentace ŠD za školní rok
      Termín : hodnocení do 25.6. , dokumentaci  do 25.6.
      Zodpovídá : vedoucí vychovatelka ŠD
11, Zajištění brigád pedagogických pracovníků na zalévání květin o hlavních prázdninách. Formulář 
bude vyvěšen ve sborovně – obsaďte všechny termíny!  
      Uložení květin: MVD pod jídelnu, U1 chodba 1.patro, U2 – spojovací chodba do U2
      Termín : do 25.6.                                                Zodpovídají : všichni ped. pracovníci
12, Didaktická technika se nebude shromažďovat, zodpovědní pracovníci zajistí před odchodem ze 

školy na prázdniny uzamčení příslušných místností.
      Zodpovídají : zodpovědní pracovníci                              
13, Odevzdat ZŘŠ vyhodnocené deníky  tříd 6.-9. ročníku, 
      Termín : do 25.6.                            Zodpovídají : příslušní učitelé
14, Všichni TU 1.stupně odevzdají 2 řádně označené klíče od šatny (číslo šatny + jméno TU, ne třída),
      Klíče od skříňky na TK si TU 2. stupně ponechají přes prázdniny. Žáci 6.až 9.ročníku si 

vyklidí šatní skříňky a skříňky ve třídách a skříňky zůstanou odemčené. TU zajistí vyklizení 
veškerých skříní ve třídách. TU vyberou všechny klíče od boxů (vždy byly 2) – tak, aby 
nedošlo přes prázdniny ke ztrátě klíčů. V     září tyto klíče opět rozdají.  

15, Odevzdat přehled o udělených kázeňských opatřeních za celý školní rok – formulář jste obdrželi    
na začátku školního roku.

      Termín: 18.6. na ped. radě 



16, Učitelé Aj + Nj si v posledním srpnovém týdnu zajistí nákup pracovních sešitů                                
Zodpovídají: vedoucí MO Aj Fleischmannová a Nj Stachová

17, Učitelé budoucích prvních tříd si zajistí nákup pomůcek pro prvňáčky – po dohodě se zástupcem 
školy.                                                                                                Termín: do 18.6.

18, Požadavky na rozvrh nebo na zařazení kroužků do rozvrhu nahlásit ZŘŠ do 18.6. včetně ŠD.
19,  Vyučující  jednotlivých předmětů provedou do 21.6.  důslednou kontrolu učebnic ve svém

předmětu. Závěry s návrhem opatření předají příslušnému  třídnímu učiteli. TU připraví
formulář pro přehled odevzdávaných učebnic a finančních náhrad žáků do 25.6. Od 24.6.
budou TU ve svých třídách.

      Termín : do 25.6.                                                     Zodpovídají  : všichni vyučující
20, Výměna učebnic ve třídách 1. stupně včetně jejich kontrol.
      Termín  : kontrola a výměna 24.6.                       Zodpovídají : třídní učitelé 1.-5.ročníku
21, Výměna učebnic ve třídách 2. stupně včetně jejich kontrol.
      Termín : kontrola počtů -  výměna 25.6.                     Zodpovídají : třídní učitelé 6.-9.ročníku 
22, Ve dnech 24. až 29.6. ukončit vyučování v 1.-5. ročníku nejdříve v 11.40 hodin a v 6.-9.ročníku 
      ve 12.35.                                                                                                   Zodpovídají : třídní učitelé
23, Úprava tříd ve dnech 28. a 29.6 – dokončení třídnických prací, úklid pomůcek, brigády na úpravě 
okolí školy,
       úklid květin, příprava tříd na malování  apod. Řemeslné úpravy tříd pro příští školní rok    
předložit písemně ředitelství školy  do 21.6. 
       Termín : 21.6.                                       Zodpovídají : třídní učitelé a učitelé odborných učeben
24, Odevzdání finanční náhrady za poškozené a ztracené učebnice v     hotovosti   se seznamem a 

podpisem příslušných  žáků  a finanční částkou.
        Termín: do 28.6. – sekretářce                             Zodpovídají : třídní učitelé
25, Odevzdat řádně vyplněné cestovní účty.
       Poslední termín : 28.6.   
26, Písemné zadání (uschovat kopii) tematických úkolů žákům, kteří budou konat komisionální 
zkoušky (prokazatelně seznámit rodiče) – podpis rodičů.
      Termín : do 25 .6.                           Zodpovídají: příslušní učitelé
      Termín komisionálních zkoušek :  úterý 26.8. od 10,00 hodin a  středa  27.8. 2021  od 8 hodin 
27, Odevzdat ZŘŠ vyhodnocené deníky  tříd 6.-9. ročníku, řádně doplněné a slepené žákovské 

knížky – svázané provázkem, s     cedulkou – třída, školní rok, počet ŽK   3.-9. ročník
      Termín : do 25.6.                            Zodpovídají : příslušní učitelé
28, Všichni TU 1.stupně odevzdají 2 řádně označené klíče od šatny (číslo šatny + jméno TU, ne třída),
      Termín: 25.6.                                                                                      Zodpovídají: TU


