
        5. ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  V JINDŘICHOVĚ  HRADCI
Plán práce na měsíc prosinec .

1, Informativní schůzka rodičů dne 6.12. zrušena
2, Zpracovat průměry z návrhu klasifikace a případné odchylky projednat s příslušnými vyučujícími.
Provést kontrolu frekvence známek v žákovské knížce  a kontrolu výsledků klasifikovaných prověrek
v 6.-9. ročníku.
Zodpovídá: ředitel školy                                                                Termín : do 6.12.
3, Vánoční prázdniny pro žáky jsou stanoveny na období od čtvrtka 23.12. do neděle 2.ledna 2022.
Nástup do školy je v pondělí  3. ledna 2022. S termíny seznámit žáky . V době vánočních prázdnin
mají pedagogičtí pracovníci samostudium (6 dní) , pokud někteří nemusí čerpat dovolenou a nebo
náhradní volno. Bude uvedeno na nástěnce.
4, Dokončení inventarizace s osobní odpovědností každého pověřeného pracovníka
Vyhodnocení : zást. ředitele
                                                                                                     Termín: do 13.12.     
5, Setkání pracovníků školy s důchodci v závěru kalendářního roku vzhledem ke covidu se nekoná.
6, Čerpání prostředků FKSP  na vitamíny a vstupenky do bazénu.
7, Odevzdat finanční prostředky za pracovní sešity sekretářce (pokud ještě nemáte)     
                                                                                                      T: do 13.12.
8, Organizace výuky ve středu 22.12.2021.
Vyučování bude ukončeno v 1.-2.ročníku v 11,25 hodin, ve 3.- 4.ročníku 11,35 hodin, v 5.- 6.ročníku
11,50 hodin, 7.ročník ve 12,00 hodin a 8.a 9.ročník 12,15 hodin – učitelé odvedou žáky do ŠJ a drží
dozor u své třídy (pak případně odevzdají děti do družiny).  Po obědě končí vyučování.
Ve všech třídách se bude vyučovat dle rozvrhu.
Vzhledem k nevyjasněné situaci závěru kalendářního roku může nastat situace, že vyučování
bude ukončeno již v pátek  17. 12. 2021.
9,  Všichni  třídní  učitelé  zajistí,  aby  po  ukončení  vyučování  byla  ze  všech  tříd  odstraněna
vánoční výzdoba a šatny byly uklizené – provedena kontrola.  
10, V době vánočních prázdnin se bude ve škole pouze temperovat.
11, V případě nemoci  nebo ošetřování člena rodiny je nutné tuto skutečnost bez odkladu nahlásit a
předložit  příslušné  doklady  /  telefon  /  ,  neboť  finanční  záležitosti  musí  být  uzavřeny  v tomto
kalendářním roce.


