
Základní škola Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou 

 

Plán práce na školní rok 2019/20 
 

I. Vzdělávací, organizační a provozní úkoly 

 

1. Ve všech třídách budou žáci vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání, ŠVP ZŠ Rokytnice v O.h., č.j. 5/2016.  

Ve třídě I.B (3.,4.,8.,9.) budou žáci vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání, ŠVP ZŠ Rokytnice v O.h., č.j. 5/2016 s upraveným obsahem a sníženými 

výstupy pro žáky s MP. Žáci této třídy v 9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání, ŠVP ZŠ Rokytnice v O.h., č.j. 4/2013 s přílohou upravující vzdělávání 

žáků s LMP.  

 

2. V rámci projektu Šablony II. budou nakoupeny tablety a noteboky pro žáky, které budou 

využívány ve všech hodinách (ne pouze v informatice). K podpoře této aktivity a celkového 

rozvoje v oblasti ICT bude ve škole zřízena funkce koordinátora ICT. 

 

3. Ke zvýšení čtenářské gramotnosti budou třídy 1.- 3. ročníku děleny při jedné hodině ČJ. 

Budou zavedeny dva čtenářské kluby. Do školní knihovny budou zakoupeny nové knihy. 

Knihy z knihovny si děti mohou číst v klubech a mohou si je zapůjčit i domů. 

 

4. Na podporu jazykového vzdělávání budou třídy I. stupně děleny na skupiny. Žákům všech 

ročníků bude nabídnuta možnost rozšíření a upevnění jazykových dovedností v jazykových 

kroužcích. 

 

5. Do výuky budou dle možností zařazovány prvky CLIL. (Výuka předmětu v AJ) 

 

6. Matematickou gramotnost budeme zvyšovat výukou povinně volitelných předmětů 

Matematicko – fyzikální praktika v 8. ročníku, Matematický seminář a Cvičení z matematiky 

v devátém ročníku. 

 

7. Bude pokračovat podpora technického vzdělávání. Materiální podpora tohoto vzdělávání je 

zajištěna dotacemi od KÚ a Škoda Auto a.s. Žáci se budou účastnit technicky zaměřených 

exkurzí a soutěží. Na podporu technických dovedností je žákům nabízen modelářský kroužek. 

 

8. Pro další zkvalitnění práce na školním pozemku budou vybudovány nové záhony. 

 

8. Učitelé TV ve spolupráci se ŠD budou pokračovat v projektu Sportuj ve škole. Budou 

realizovány sportovní kurzy dle ŠVP (viz níže). V letošním roce absolvuje kurz bruslení 5.i 

6.ročník. 

 

9.  Na začátku školního roku seznámí třídní učitelé žáky se Školním řádem a poučí je o 

bezpečném chování a ochraně zdraví. V případě nepřítomnosti budou žáci poučeni při 

příchodu do školy. Poučení pro konkrétní činnosti provedou vyučující daných předmětů nebo 

osoby zajišťující dozor na konkrétních školních akcích. Všechna poučení budou zaznamenána 

v třídních knihách. V průběhu září 2019 bude doporučeno rodičům žáků seznámení se školním 

řádem. 

 

 

 



10. Všichni pracovníci školy budou od žáků vyžadovat důsledné dodržování školního řádu a 

zásad slušného chování a dbát, aby žáci školy nezneužívali návykové látky. Metodička 

prevence zpracuje Minimální preventivní program. Všichni zaměstnanci se budou řídit 

doporučeními v rámci GDPR. 

 

11. Všichni zaměstnanci budou dbát na estetickou úpravu prostor školy i okolí školy. Prostory 

školy budou využívány k výstavkám výtvarných prací a jiným prezentacím projektů a ostatních 

prací. Důsledným dohledem a výchovným působením se budeme snažit eliminovat 

poškozování školního majetku. 

 

12. Ve škole bude pracovat metodické sdružení I. stupně a předmětové komise, které se budou 

zabývat problematikou výchovně vzdělávací činnosti v konkrétních předmětech, vzájemně 

spolupracovat a sjednocovat přístup k žákům při výchovně-vzdělávacím procesu. 

 

13. Žáci budou vedeni k ekologickému chování (třídění odpadu, ekologická osvěta). Bude 

zpracován Plán environmentální výchovy. 

 

14. Škola bude pravidelně prezentovat svoji práci na webových stránkách školy, v regionálním 

tisku a při celoškolních akcích.  

 

15. Při zajišťování školních potřeb, které nejsou hrazeny z ONIV, placení kulturních a jiných 

akcí bude škola spolupracovat se SRP. 

 

16. V případě potřeby budou svolávány třídní schůzky (např. LV, schůzky se zástupci středních 

škol, organizace exkurzí, zhoršení prospěchu nebo chování ve třídě, atd.). Informování rodičů 

bude probíhat pomocí elektronické žákovské knížky. 

 

17. Bude zahájeny činnosti v rámci projektu OP VK – Šablony II. v ZŠ Rokytnice v O.h. 

 

18. V rámci výše uvedeného projektu se budou učitelé účastnit DVPP. Všichni pedagogičtí 

pracovníci se zúčastní školení IT.  

 

19. Dle možností budeme rozvíjet úspěšnou spolupráci se Zespólem szkól w Wilkanowie 

Proběhne společná výuka v Polsku i ČR. Bude uspořádán společný výlet do Prahy. Bude 

pokračovat i spolupráce ve sportovní oblasti. V případě omezení aktivit v důsledku změn ve 

Wilkanowské škole, budeme zvažovat přiměřenou spolupráci se školou partnerského města 

Gluszyca. 

 

20. V péči o zdraví žáků se v tomto školním roce zaměříme:  

- na správné sezení (na začátku školního roku zajistí třídní učitelé ve spolupráci se 

školníkem nastavení správné výšky židlí a lavic, které bude sledováno i v průběhu roku) 

- učitelé TV budou důsledně dbát na převlékání žáků do cvičebních úborů 

- v případě příznivého počasí budou žáci trávit velkou přestávku v prostorách za školou 

- zajistíme školení zubní hygieny 

- bude zajištěno mléko do škol (Mlékárna Hlinsko a.s.) a ovoce do škol (Bovys s.r.o.) 

- zapojíme se do projektu Obědy do škol (KÚ, Women for women) 

 

 

 

 

 



II. Vedení zájmových kroužků 

 

V letošním školním roce budou žákům ve škole nabídnuty tyto zájmové kroužky: 

-  Počítačový kroužek (P. Janeček) 

-  Výtvarná dílna (L. Hamáčková) 

-  Keramika (L. Dostálová) 

-  Kroužek českého jazyka (J. Macoun) 

-  Čtenářský klub (J. Dostál, J. Macoun) 

-  Toulky přírodou 1. – 3. roč. (L. Hamáčková) 

-  Zpívánky (L. Toncrová) 

-  Recitace (J. Macoun) 

-  English club (E. van den Top) 

-  Modelářský kroužek (J. Unger, J. Špinar) 

-  Kroužek AJ 1. – 2. roč. (M. Nyčová) 

-  Kroužek AJ 3. – 4. roč. (V. Doležalová) 

-  Komunikace v cizím jazyce 5. – 8. roč. (V. Doležalová) 

 

Kroužky Školního sportovního klubu: 

-  Stolní tenis (L.Hamáčková) 

-  Stolní tenis (L. Bečička)  

-  Florbal I.st. M. Rücker 

-  Florbal II.st.  Z. Dušek 

-  Kondiční cvičení d. (M. Říhová) 

- Kondiční cvičení chl. (J. Dostál) 

-  Atletika (A. Remešová) 

-  Jóga (L. Toncrová) 

-  Toulky přírodou – turistika (L. Hamáčková) 

-  Taneční kroužek (H. Vyvlečková) 

-  Golf (M. Šafařík) 

-  Saunování (L. Toncrová) 

- Outdoorové aktivity (P. Koukol) 

 

 

 

III. Školní akce :  

ekologické:         Den Země (v termínu - duben, L. Hamáčková) 

                 Sběr starého papíru (podzim, J.Macoun) 

                      

kulturní a společenské: Místo na slunci (září J. Dostál, M. Rücker) 

                                      Zlatý slavík (podzim,  A. Ksandrová,) 

                                      Den čaje (říjen, třídní učitelé) 

                                      Mikulášské zápolení (prosinec, A. Ksandrová) 

                                      Den plný her  (červen, M. Rücker) 

                                      Adventní setkání s klienty Domova na Stříbrném vrchu                         

                                      (zima, L. Hamáčková) 

                                      Vánoční besídka (prosinec, L. Dostálová) 

                                      Tříkrálová sbírka (leden L. Hamáčková) 

                                      Pololetní ples (leden, J. Dostál) 

                                      Noc v ŠD (jaro, L. Hamáčková) 

                                      Velikonoční tvoření (jaro, L. Hamáčková)  

                                       



      Spolupráce s polskou školou (jaro, Z. Dušek, M. Rücker, J.   

                                       Macoun) 

                                       Divadelní představení pro zájemce (průběžně, J. Macoun) 

                                       Městský karneval (březen, L. Toncrová) 

                                       Podzimní notování – soustředění sborečku (podzim,  

                                       L. Toncrová) 

                                        

 

 

sportovní:  Plavecký výcvik žáků (jaro, 2.-3.roč.) 

                  Kurz dopravní výchovy 4. roč. (celoročně, V. Říhová, P. Janeček) 

                  Kurz bruslení 5. a 6. roč. (podzim, M. Rücker) 

                  Lyžařský výcvik žáků 4. a 7. ročníku (podle sněhových podmínek,  

                  M.Rücker) 

                  Kurz golfu I. B (celoročně, M.Rücker, M.Šafařík) 

                  Zimní sportovní den -  I.st. (podle sněhových podmínek, tř. uč.) 

                                                     -II.st. (podle sněhových podmínek, M. Rücker) 

                  Letní sportovní den  -  I.st. golf, fotbalgolf  (červen, M.Rücker)  

-II.st. Javornice (červen, M.Rücker, tř.uč. II.st.) 

       Florbalová horská liga pro žáky I.st. (celoročně, M.Rücker, Z.Dušek) 

                  Pololetní turnaj ve stolním tenisu (leden, L.Hamáčková)   

                  Víkendový výlet ŠD (jaro, L.Hamáčková) 

                  Turistická túra (červen, ŠD, ŠSK)      

                  Mezinárodní turnaj ve florbalu (březen, Z. Dušek, M. Rücker)  

                  Dětský den v Julinčině údolí (červen, L. Dostálová) 

                  Ve spolupráci AŠSK RK budeme pořádat okrsková a okresní kola ve   

                  florbalu a halové kopané.   

                 Školní pohár ve stolním tenisu (jaro, L. Hamáčková) 

 

znalostní soutěže a olympiády: Olympiáda v ČJ (J. Macoun) 

                                                  Biologická olympiáda (M. Říhová) 

                                                  Pythagoriáda (B. Koďousková) 

                                                  Matematický klokan II. st. (B. Koďousková) 

                                                  Chemická olympiáda (M. Říhová) 

                                                  Matematická olympiáda (B. Koďousková) 

                                                  Poznávání organismů (M. Říhová) 

                                                  Olympiáda v AJ (Z. Dušek) 

                                                  Zeměpisná olympiáda (M. Říhová) 

                                                  Dopravní soutěž (V. Říhová, P. Janeček)      

                                                  Dějepisná olympiáda (P. Koukol)   

                                                  Dětská scéna (J. Macoun)    

                                                  Mladý chemik (M. Říhová) 

                                                  Zlatá srnčí trofej (L. Hamáčková)           

                                                                                                                                                                               

Budeme se účastnit soutěží pořádaných jinými subjekty podle dalších nabídek. 

Besedy, kulturní akce, exkurze a školní výlety proběhnou dle průběžně stanovených 

harmonogramů. 

 

 

 

 



IV. Organizace školního roku 2019 / 2020 

Období školního vyučování ve školním roce 2019 / 2020 začne v pondělí 2. září 2019. Vyučování 

bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém 

pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020. 

Podzimní prázdniny úterý 29. října a středa 30. října 2019 

Vánoční prázdniny pondělí 23. prosince 2019 až pátek 3. ledna 2020 

Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020. 

Jednodenní pololetní prázdniny pátek 31. ledna 2020 

Jarní prázdniny pondělí 3. února až neděle 9. února 2020 

Velikonoční prázdniny čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020 

Zápis do 1. ročníku bude vyhlášen v období mezi 1. – 30.4. 2020 

Hlavní prázdniny od středy 1. července 2020 až pondělí 1. září 2020 

Vyučování ve škol. r. 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. 

Pedagogické rady proběhnou v měsících: srpen, listopad, leden, duben a červen. 

                                                                              

 

Plán práce byl projednán a schválen pedagogickou radou 30. 8. 2019. 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

  Mgr. Zdeněk Dušek 

                                                                   ředitel školy 
 


