
     5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA v JINDŘICHOVĚ HRADCI 
                  
                               Plán práce na měsíc listopad 
Schůze a porady :  
                                 15.11.2021 (pondělí) – pedagogická rada,   13,00 1.st.    od 14.00 všichni 
Vyučování ukončeno po 6.vyučovací hodině – zapsat žákům do ŽK
1, Důsledné dopisování známek do žákovské knížky a plnění závěrů ze schůzek MO   
Termín : trvalý  
2, Program pedagogické rady:
a, plnění koncepce práce školy a úkolů za 1.čtvrtletí tohoto školního roku , úkoly na další období
b, organizační a finanční záležitosti
c, inventarizace
d, hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2021/2022 (kázeňská opatření 
průběžně zapisovat do příslušného formuláře)
e, problémová docházka  některých žáků 
Při hodnocení prospěchu a chování žáků dodržovat zásady stanovené  klasifikačním řádem.
Zodpovídají :třídní učitelé, vedoucí MO                  Termín : trvalý.
3, Nedostatky v  prospěchu a chování žáků  za 1. čtvrtletí včetně návrhů na řešení   předložit třídnímu 
učiteli / podklady pro jednání ped. rady/ .
Zodpovídají : vyučující jednotlivých předmětů       Termín : do 12.11.
4, Předložit návrhy na projednání závadového chování žáků ve výchovné komisi školy .
Zodpovídají : třídní učitelé                                                    Termín : jednání ped. rady.
5, Plánované kontroly : školní a domácí sešity , prověrky,  výchovně vzdělávací práce, pořádek 
v šatnách, pořádek ve třídách po skončeném vyučování, účinnost pedagogického dozoru na chodbách 
a ŠJ, 
  Zodpovídá : řed. školy              Termín : trvalý 
6, Doplnění přihlášek vycházejících žáků do uměleckých škol a konzervatoří, kde se budou konat 
talentové zkoušky – podrobnosti u výchovného poradce.
Zodpovídají : třídní učitelé 9. tříd , výchovný poradce         Termín : do 19.11.
7, Plnění dalších úkolů při inventarizaci majetku školy- viz úkoly z pedagogické rady.
Veškeré písemné materiály projednat a odevzdat zást. ředitele.     
Zodpovídají : správci kabinetů, sbírek a místností      
8, Schůzky metodických orgánů školy – dle potřeby
Zodpovídají : vedoucí MO                       Termín odevzdání písemných závěrů : do 19.11. 
9, Průběžné doplňování školní matriky dle pokynů z provozní porady – kontrola splněných úkolů  na 
pedagogické radě
Zodpovídají : třídní učitelé                             Termín : trvalý
10, 17. 11. 2021 – státní svátek
11, Předběžně -  informativní schůzky 6.12., klasifikace ukončena do 2.12. Předběžnou 
klasifikaci zapisovat zásadně v kabinetě F. Zápis známek do ŽK do 3.12.
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