Akční plán školy na rok 2020-21
Akční plán znamená vytvoření seznamu každodenních činností, akcí a úkolů, které jsou nezbytnou
podmínkou pro implementaci naší strategie.
Vše vystihuje citát Petera Druckera
„Plány jsou pouze dobrými úmysly, jestliže se okamžitě nezvrhnou do podoby tvrdé práce“.
Na této části by se měli podílet všichni, kterým jde o naplnění vize školy, všichni, kteří se cítí být
aktivní součástí školy a kterým záleží na její image. Rozhodně doufám, že nás bude většina.

1. Vytvoření akčního plánu
Nový akční plán na školní rok vznikl evaluací ŠAP 2019-20, vychází se Strategického plánu školy a
stanovuje si hlavní úkoly a cíle, kterých chce škola dosáhnout ve školním roce 2020-21

2. Akční plán

Strategický cíl/Priorita
Dílčí cíle
Úkoly – akce

Termín

Zodpovídá

Dílčí cíl 1 – práce třídního učitele
Akce 1 – ŽK s plánovacím kalendářem
(4. - 9. ročník)
Akce 2 – rozvrh hodin – první vyučovací hodina
v pondělí – třídní učitel ve své třídě (třídnické
chvilky)
Akce 3 – schůzka s třídními učiteli jednotlivých
ročníků a diskuse nad ročníkovým cílem
(stanovení) a cílem jednotlivce

Srpen 2020

I. Beranová

Srpen 2020

I. Macháčková, B. Míková

Přípravný týden I. Beranová
– srpen 2020
v součinnosti se
zástupkyněmi a s třídními
učiteli
Akce 4 – celoroční průběžná práce se třídou, Listopad 2020, I. Macháčková, B. Míková
čtvrtletní vyhodnocení, práce s plánovacím leden
2021, v součinnosti s třídními
kalendářem
duben, červen učiteli
2021
Akce 5 – vyhodnocení pololetní práce se třídou Leden
2021, Vedení školy
– třídní učitel s vedením školy
červen 2021

Dílčí cíl 2 – Komunikace vedení se zaměstnanci
Akce 1 – čtvrtletní odměňování zaměstnanců
v kompetenci vedoucích pracovníků
Akce 2 – neformální setkávání ředitelka školy Od
září
pedagogický sbor (min. 1x měsíčně), června
vyslechnout více názorů na aktuální problémy –
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vedoucí pracovníci
do Iveta Beranová

přehodnoceno
Akce 3 – sebehodnotící rozhovory a hodnotící Leden
2021, Iveta Beranová ve spolupráci
dotazníky akčního plánu školy (vytvořit systém poté pravidelně s širším vedením školy
další motivace a hodnocení pedagogů)
1x ročně

Dílčí cíl 3 – vzdělávání žáků
Akce 1 – příprava žáků soutěže ČJ, práce
s nadanými žáky
Akce 2 – příprava žáků soutěže AJ, Nj, Rj, práce
s nadanými žáky
Akce 3 – příprava žáků M, práce s nadanými
žáky
Akce 4 – badatelský kroužek – zájemci
přírodovědného zaměření
Akce 5 – celoškolní projektové dny – plnění
průřezových témat dle uvážení třídních učitelů
(zvolení tématu, příprava aktivit, vyhodnocení
projektového dne), odměna pro aktivní žáky –
výjezdy
Akce 6 – moodle, office 365 – přístupy
v předmětu Informatika, práce se školními maily
a výukovým materiálem
Akce 7 – školní poradenské pracoviště –
stanovení rolí, kompetencí a konzultačních
hodin – řešení vzdělávacích a výchovných
problémů žáků
Akce 8 – Základy informatiky – přihlášení žáků
do office 365, moodle

Září – červen

vedoucí MS

Září – červen

vedoucí MS

Září – červen

vedoucí MS

Září – červen

K. Havelková

Říjen
2020, B. Míková (za 1. stupeň a
květen 2020
speciální třídy),
I. Macháčková (za 2. stupeň)

září – červen

I. Beranová, D. Eichlerová
učitelé informatiky

září - červen

J. Karvaiová

podzim 2020

vedoucí MS informatiky

Dílčí cíl 4 – materiální zázemí 2. stupeň
Akce 1 – budova ul. Zelená – dovybavení tříd,
výměny podlah, výmalba, žaluzie
Akce 2 – estetická výzdoba společných prostor
Akce 3 – jednání s městem plánování investic,
průběžně dle situace vyhodnocovat a upravovat
dle aktuálního stavu a potřeb
Akce 4 – školní zahrada – herní prvky – 1. etapa

Září – červen

I. Beranová, D. Eichlerová

Září – červen
celoročně

B. Míková, I. Macháčková
I. Beranová

podzim 2020

I. Beranová

Dílčí cíl 5 – oblast vnějších vztahů
Akce 1 – elektronická třídní kniha – přístupy
rodičů, elektronická ŽK pro žáky od 5. ročníku
Akce 2 – orientační tabule
Akce 3 – organizace třídních schůzek 1. stupeň
Akce 4 – organizace třídních schůzek 2. stupeň
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Od září 2020
září 2020
Září 2019
Září 2019

H. Hlavatá, I. Macháčková,
B. Míková
D. Eichlerová
B. Míková
I. Macháčková

Akce 5 – Odpolední rozhovory zákonných 4 setkání během I. Beranová
zástupců žáků 1. tříd s vedením školy
školního roku
B. Míková

Dílčí cíl 6 – práce pedagogických pracovníků, DVPP
Akce 1 – výchovně vzdělávací proces – samostatnost a zodpovědnost žáka za své chování a
vzdělávání, posilování silných stránek žáka, důsledné vyžadování plnění povinností, vlastní příklad,
stanovení si priorit, jak se učit
Akce 2 – cílené DVPP – office 365, slovní podzim 2020, vedení školy
hodnocení, moodle, psychohygiena
jaro 2021
Akce 3 - vzájemné hospitace, hospitace
třídnické hodiny
Akce 4 – evaluace povinně volitelných
předmětů – 9. ročník
Akce 5 – Den otevřených dveří, Burza SŠ,
jazykové dílny
Akce 6 – školení pro 8 pedagogů – 7 návyků přípravný týden I. Beranová
skutečně efektivních pedagogů – osobnostní srpen 2020
rozvoj
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