
Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 
     

Plán práce na únor  
 

Vydávání výpisu z vysvědčení: 31.1., 1.stupeň 4.hodina, 2.stupeň 5.hodina, odpolední vyučování 

odpadá, oznámit rodičům. 

Pololetní prázdniny: 3.2. (ve škole se pouze temperuje) 

Jarní prázdniny: 6.2. – 10.2. (ve škole se pouze temperuje) 

 

1, Odevzdání všech podkladů pro daňové přiznání za rok 2022.   /osobní odpovědnost každého 

pracovníka /  

      Zodpovídají : všichni pracovníci školy         Termín : 13. 2.- poslední termín 

2, Předložit  výchovnému poradci návrhy na řešení závažných výchovných a výukových      

    problémů ve výchovné komisi školy.  

       Zodpovídají : třídní učitelé                                 Termín : do 13.2. 

3, Provést kontrolu deníků tříd a školních sešitů - odstranit zjištěné nedostatky. 

       Zodpovídají : všichni vyučující                          Termín : do 13.2. 

4, Na základě podkladů od příslušných vyučujících zapsat do individuálních plánů účinnost  

     přijatých opatření pro práci s integrovanými žáky za 1. pololetí  školního roku  a případně 

     doplnit tento plán ve spolupráci s výchovným poradcem. 

         Zodpovídají : třídní učitelé,výchovný poradce       Termín: do 13.2. 

5, Podle potřeby svolat porady vyučujících v jednotlivých třídách 5.-9. ročníku se  zaměřením na  

      zkvalitnění výchovné a vzdělávací práce ve 2.pololetí, koordinaci práce jednotlivých vyučujících,  

      sjednocení požadavků na žáky ve třídě, problémové a integrované žáky,  pozitivní 

      ovlivňování vztahů mezi žáky, plnění vnitřního řádu školy atd. Písemné závěry předat      

      řediteli školy. Zvláštní pozornost věnovat žákům 9. tříd.  

          Zodpovídají : třídní učitelé příslušných tříd –podle potřeby      Termín : do 15.2.   

6, Nahlásit případné změny v počtech žáků na 2. pololetí a jiné veškeré změny zapsat do matriky 

školy !!!  

              Zodpovídají : TU                                     Termín : do 13.2. 

7, Doplnění podkladů k přihláškám ke studiu vycházejících žáků na střední školy.  

            Zodpovídají : třídní učitelé vycházejících žáků, vých. poradce.                 

                                                                                                               Termín : do 13.2. 

8, Kontrolní činnost : 

       a, hospitace se zaměřením na dodržování ŠVP 

       b, kontrola žákovských školních a domácích sešitů se zaměřením důsledné plnění zásad 

           stanovených pro písemné práce  žáků 

       c, kontrola nástupu do hodin 

9, Pokračujeme ve sběru papíru – opět upozorněte žáky na účast, zejména 2.stupeň!!!. 

10, Inventarizace – ve schránkách ve sborovně najdete vytištěný aktuální inventární seznam tříd a 

učeben podle zodpovědnosti za daný prostor. Inventář je třeba překontrolovat – ne podle počtu, ale 

podle inv. čísel (bude provedena namátková kontrola). Překontrolovaný inventární seznam odevzdejte 

osobně do zástupcovny do 13.2. Kontrola inventáře kabinetů proběhne později. 

Vzhledem k další budou rekonstrukci zvažte nepotřebné věci k odpisu a tyto s inventárním číslem 

odevzdejte osobně do zástupcovny nebo ředitelny – nejpozději do 20.2. Pozdější odpisy nebudou 

možné.  

11, Dokončení výzdoby (hlavně chodeb) na pavilonu U1 – do 20.2. 
 

 

 


