
        5. ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  V JINDŘICHOVĚ  HRADCI
                     
                                Plán práce na měsíc d u b e n  2022
 
Schůze a porady:
5.4.2022, úterý – od 14,00 – 17,30 zápis budoucích 1. ročníků
19.4.2022 / úterý/ - pedagogická rada -  14 hodin, uč.č.5
28.4.2022, informativní schůzky rodičů od 16,00 hodin  do 17,30 hodin, zapsat do ŽK do 
22.4.

1, Program  pedagogické rady :
    a, vzdělávání cizinců na škole  – ředitel 
    b, úkoly na 4. čtvrtletí školního roku – ředitel
    c, zahradní slavnost (1. 6. 2022 od 16,00 do 18,30)
    d, rozbor prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí   školního roku včetně práce                
       s problémovými žáky a žáky s poruchami učení  – třídní učitel
2, Vedoucí metodických orgánů  si připraví na  pedagogickou radu  stručnou zprávu o                           
     závěrech jednání tohoto orgánu – požadavky na pomůcky a učebnice.
     Třídní učitelé 5.-9. ročníku při rozborech svých třídních kolektivů podají na pedagogické 
     radě  shrnující informaci o závěrech svých jednání s vyučujícími  jednotlivých předmětů.
     Třídní učitelé si na pedagogickou radu připraví stručné hodnocení plnění úkolů    
      stanovených pro žáky  s poruchami učení.
3, Třídní učitelé ve spolupráci s příslušnými vyučujícími předloží návrhy pro jednání výchovné    

komise problémových žáků.
      Zodpovídají: TU                                                                         Termín: 19.4. (na poradě)
4, V rámci EVVO – úklid okolí školy, podrobnosti budou viz. nástěnka – do poloviny dubna
    Zodpovídají : třídní učitelé + koordinátor EVVO (Němcová)                  Termín : do poloviny dubna
5, Důsledně plnit úkoly pro přípravu učitelů na jednotlivé vyučovací hodiny – viz realizace 
    koncepce práce školy
    Zodpovídají: všichni vyučující                                         Termín : úkol trvalý
6, Kontrolní činnost bude zaměřena na :
    a, pořádek ve třídách, na chodbách  a v šatnách
    b, důsledné dodržování vnitřního řádu školy pro žáky a pedagogické pracovníky
    c, písemné projevy žáků, klasifikace žáků, vyhodnocování prověrek
    d, důsledné a průběžné zapisování známek do žákovských knížek a do programu EDU PAGE 
7, Neplánovat výlety, exkurze a nebo jiné akce na 20.6.2022 – pedagogická rada
    Neplánovat výlety, exkurze a nebo jiné akce (1.stupeň + VP) na 27.6.2022 – dodatečný   

zápis pro UA.
    Z     důvodu práce k     ukončení škol.roku neplánovat od 27.6. již žádné výlety a exkurze.   
8, Provést poučení žáků o pobytu o velké přestávce na asfaltové ploše – zapsat poučení do 

TK. Vstup na asfaltovou plochu bude umožněn pouze za příznivého počasí pod dozorem 
příslušných učitelů.

    Zodpovídají: všichni vyučující                                         Termín : do 5. 4.
9, Odevzdat požadavky na nákup učebnic na příští školní rok dle stávajícího stavu ve skladu –

dle informací o současném stavu – p.uč.Mátlová, p.uč.Němcová. 
   Výstava učebnic pro případnou objednávku na jednotlivé předměty bude od 4. 4. do 

8.4. k     dispozici v     učebně č.5 – případnou objednávku projednat s     vedením školy!  
    Zodpovídají: vedoucí metodických orgánů                     Termín : do 11. 4.
10, Důslwedně doplňovat do ETK – docházku žáků, zápisy hodin, poučení BOZP, akce třídy aj. 
         Zodpovídají: TU                                                                   Termín : trvalý
Akce školy:
12.4. OVOV 1.-5.ročník


