
                                           Plán práce na měsíc říjen 2021

Provozní porada 4.10.2021 v 14,00 hodin, učebna F

1, Zpracování přehledů problémových žáků ve třídě  včetně způsobu  nápravy,  - prospěch, chování, 
zdravotní problémy, vývojové poruchy, styl a tempo učení, požadavky rodičů.
Rozbor třídních kolektivů se provede na  poradě – dne 4.10. (pondělí) 14,00 hodin.
Zodpovídá : třídní učitel  
2,Zpracovat a  důsledně plnit individuální plány pro integrované žáky a další žáky s poruchami učení .
Zodpovídají : třídní učitelé, vyučující , výchovná poradkyně            Termín : trvalý
3, Zahájení činnosti národního plánu doučování. Na poradě odevzdají doučující seznam žáků, 
předmět, termín a čas doučování.
Zodpovídají : příslušní učitelé.                                                          Termín nejpozději : od 4.10. 
4,Provést důkladnou fyzickou kontrolu všech pomůcek  vedených v inventárních seznamech učeben 
a kabinetů. Inventární seznam si příslušní učitelé vyzvednou u paní sekretářky a po kontrole tento 
seznam odevzdají zástupkyni ředitele.
                                                                                                            Termín: do 27.10.         
 Zodpovídají : správci kabinetů, vedoucí MO , inventarizační komise, TU. 
5, Provedení kontroly úplnosti metodických materiálů a knih vedených v příslušných seznamech.
Připomínám , že příslušné aktualizované seznamy musí být vyvěšeny v příslušných kabinetech.
Zodpovídají : učitelé pověření správou těchto sbírek    Termín :  do 29.10. 
6, Vyvěsit a dodržovat ve třídách 6.-9. ročníku  rozpis  konzultací jednotlivých učitelů a rozvrhu 
koncových hodin na dveře učebny.
Zodpovídají : vyučující  6.-9. ročníku , TU Termín zahájení konzultací : nejpozději od 1.10. 
7, Rozbor nesplnění úkolů dle příslušných termínů v září  bude proveden na další provozní poradě.
Zodpovídá : ředitel školy
8, Rozpracování minimálního preventivního programu  do plánů jednotlivých předmětů.
Zodpovídají : jednotliví vyučující,vedoucí MO Termín : do 11.10.
9, Vyhodnocení úvodního opakování /prověrek/ z českého jazyka a matematiky, MO  
Zodpovídají:  příslušní učitelé                             Termín : do 11.10.
10, Pravidelně dopisovat do příslušného formuláře veškeré akce související s dalším vzděláváním 
pedagogických pracovníků.
Zodpovídají : všichni ped. pracovníci Termín : úkol  trvalý
11, Podzimní prázdniny – 27.10. a 29.10. - seznámení žáků
13, Výchovné využití státního svátku  28.10. 
Akce školy:
8.a 9.10. Volby do parlamentu ČR
21.10. Burza škol, 8.a 9.r. – 11,00 – 12,00 (úprava vyučování – nástěnka sborovna)


