
        5. ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  V JINDŘICHOVĚ  HRADCI 

 
                         Plán práce na měsíc leden  2023 
 

Schůze a porady :  23.1.  - pedagogická rada ve 14 hodin, zasedací místnost č.5 (vedle ředitelny), 

odvolat odpolední vyučování 
 
1, Program pedagogické rady : 

    a, plnění úkolů v péči o problémové žáky a žáky se specifickými poruchami – třídní  učitelé,                                    

        výchovný poradce 

    b,  rozbor prospěchu a chování žáků za 1. pololetí školního roku  20022/2023 

    c, realizace nového ŠVP 

2, LVVZ žáků 7. tříd se uskuteční od 14.1. do 20.1. (Vybíral, Nedělka, Čeloudová, Němcová, Bartušková) 

      Zodpovídá :  p. Nedělka                                                                    

3, Zásady pro zadávání klasifikovaných prověrek a většího opakování v měsíci lednu : 

    a, do přehledu v třídních knihách zapisovat s časovým předstihem jednoho týdne veškeré                  

        klasifikované prověrky mimo desetiminutovek z matematiky, českého jazyka a cizích jazyků 

     b, do přehledu v EDU  zapisovat i zadané opakování z větších tematických celků 

     c, ve třídě je povoleno psát maximálně jednu větší prověrku denně 

     d, všechny známky ke klasifikaci budou zapsány v elektronické ŽK                                                 

4, Ukončení 1.pololetí školního roku 2022 / 2023: 

    a, Odevzdání přehledu žáků, kteří neprospívají v jednotlivých předmětech                                                      

         – písemně do ředitelny a třídním učitelům. Odevzdání přehledu  žáků s návrhem na      

         snížený stupeň z chování - TU 

        Zodpovídá : příslušní vyučující, třídní učitelé              Termín : do 20.1 

     b, Projednání nedostatků v chování a prospěchu žáků s příslušnými třídními učiteli –  

         podklady pro jednání pedagogické rady 

         Zodpovídá : příslušní učitelé                                        Termín : do 20.1. 

     c, Ukončení zápisu známek do příslušných přehledů EDU PAGE 

          Zodpovídají : všichni vyučující                                    Termín : do 20.1. 

     d, Odevzdat formulář s kázeňskými opatřeními za 1. pololetí šk. roku na ped.radě 

     e, Docházka za 1.pololetí školního roku bude uzavřena ke dni 20.1.2023 

         Zodpovídají TU                                                            Termín: na pedagogické radě 18.1. 

5, Doplnění známek a kázeňských opatření do katalogových listů a výkazů 

                                                                                                                          Termín: nejpozději 27.1.  

6, Žáci v pololetí obdrží pouze výpis z vysvědčení, který nevracejí a ředitel nepodepisuje. 

7, Oznámení termínu pololetních  prázdnin  - v pátek 3.2. 2023 

Zodpovídají : třídní učitelé                                                   Termín : do 27.1. 

8, Rozdání vysvědčení a třídnická hodina 31. 1. 2023: 1.-5.ročník – čtvrtá vyučovací hodina 

                                                                                          6.-9.ročník -  pátá vyučovací hodina 

      Odpolední vyučování tento den odpadá. 

     Zodpovídají : třídní učitelé                                                  Termín : 31.1.2023 

9, Příprava a účast žáků na soutěžích a olympiádách. 

10, Kontrola v tomto měsíci bude zaměřena  na : 

       a, klasifikaci žáků – příslušné podklady učitele + el.žákovské knížky 

       b, písemné práce žáků / domácí úkoly, ostatní sešity/, prověrky a jejich vyhodnocování 

 

Akce školy: 

4. – 6.1. Lyžařský výcvik žáků 2.AB, Němcová, Čeloudová, Vybíral, Nedělka (Kolmanová-výuka žáků, kteří se 

nezúčastní kurzu). 

 


