Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400
Teplická 400
417 41 Krupka
tel/fax: 417 861 136
IČO: 602 327 31
e-mail: skola@zskrupka.cz
www.zskrupka.cz

Datová schránka: meepd25

Akční plán na školní rok 2020/2021
Mise a vize školy
Mise a vize školy byla komunikována v kolektivech zaměstnanců ZŠ a MŠ. Pracovníci dávali návrhy
na definování mise, vize, priorit školy, dlouhodobých i krátkodobých cílů, aktivit školy. Byly vzaty v potaz
nejčastěji opakující se návrhy a na základě nich provedeny konečné formulace.
Mise – základní škola
Jdeme společnou cestou ke vzdělání, zdraví, spokojenosti.
Vize - základní škola
V naší škole jsou žáci i zaměstnanci spokojení.
Každý žák má možnost dosáhnout v některé oblasti pocitu úspěšnosti a radosti.
Spolužák je kamarád.
Podporujeme otevřenou komunikaci mezi všemi účastníky vzdělávání.
Ve vzdělávání žáků klademe důraz na uplatnění pro život.
Podporujeme sportovní aktivity a vedeme žáky k péči o své zdraví.
Vychováváme prací a vedeme žáky k práci.
Zapojujeme rodiče do činnosti školy, spolupracujeme s organizacemi a firmami v regionu.
Evaluace Akčního plánu pro školní rok 2019/2020 – Co se povedlo:
ZŠ a ŠD
-

Instalovaná tabule do jedné třídy ZŠ
Aktivní komunikace se žáky i jejich zákonnými zástupci
Vánoční besídka ŠD
Lampionový průvod
Zajistit realizace 50% vypsaných aktivit projektu Šablony II
Předávání informací ze školení (DVPP)
Zajistit modernizaci kuchyňských koutků ve všech 4 budovách
Sportovní hry pro žáky prvního stupně organizované žáky osmé třídy
Účast na olympiádách, soutěžích, kroužcích, sboru
Čtenářská dílna
Sběr informací od zaměstnanců k chystaným změnám na pracovišti
Zajistit kontejnery na separovaný odpad na 3 budovy
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-

Stanovení cíle hodiny a na konci hodiny splnění cíle
Zajistit školení pro pedagogický sbor na čtenářskou a finanční gramotnost

-

Zjistit o jaká témata besed by byl zájem
Psát do městských novin
Publikovat třídní články na web
Vystupování a účast na velkých akcích města
Rozšíření zahrady o nový herní koutek
Uspořádat tematickou dílnu s rodiči
Návštěvy tělocvičny v ZŠ
Pořádání turistických vycházek
Dodat do tříd více sportovních pomůcek
Návštěva městské knihovny
Seznámit děti s památkami města

MŠ

Stanovení strategických cílů na školní rok 2019/2020:
Akční plán ZŠ a ŠD na školní rok 2020/2021
-

Rozšiřování kompetencí žáků
Čtenářská gramotnost
Oboustranná komunikace škol – rodič
Besedy o zdravém životním stylu
Spolupráce rodič - žák
Podpora individuality
Předávání zkušeností mezi kolegy
Spolupráce mezi žáky
Rozvoj myšlení u žáků
Interaktivní tabule + výukové programy
Zázemí
Akce pro zaměstnance
Akce pro žáky
DVPP
Šablony II
Šablony III
Korespondenční škola
Předání informací ze školení
Školení na Slovní hodnocení
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Strategický cíl/Priorita: Rozšiřování kompetencí žáků
Dílčí cíl

Kritéria
hodnocení

Úkoly

Předpok Termín do
lady
realizace
/
finanční
zdroj
vlastní
30.6.2021

Rozšiřování
digitálních
kompetencí při
výuce (MS
Teams)

Žáci umí vyplnit
a odevzdat kvíz
v MS Forms

Zdokonalení
používání
aplikace MS
Teams při
distanční
výuce, psaní
na klávesnici

Rozvíjení
čtenářské
gramotnosti

Vyprávění
spolužákům o
přečtené knize,
tvorba knihária
4.A

Mimočítanko
vá četba knih

Mgr. Jarošová

Rozvíjení
čtenářské
gramotnosti

Čtenářská dílna

Záznam do
čtenářských
deníků

Mgr. Turková

Rozvíjení
čtenářské
gramotnosti

Čtenářské
deníky

Zadání
přečtení knih,
zápis do
deníčků

Mgr. Bergerová

Rozvíjení
čtenářské
gramotnosti

Čtenářské dílny
v hodinách
českého jazyka

Zadat žákům
konkrétní
práci
s knihou: má
kniha,
předvídání,
postavy
v knize,
obrázkové
čtení.

Mgr. Jiříková

Rozvíjení
matematické
gramotnosti

Vyřešení
jednoduchých
sudoku

Zadat žákům
k řešení
sudoku dle
náročnosti
v číselném
oboru 1-4, 15, 1-6

Mgr. Jiříková
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Zodpovídá

Mgr. Jarošová

Rozvoj
digitálních
kompetencí

Realizace
distanční výuky
v Microsoft
Teams

Odevzdávání
úkolů přes
aplikaci MS
Teams,
rozvoj
dovedností
v MS Teams

Mgr. Jiříková

Rozvoj
komunikativní
ch kompetencí

Obrázková
osnova

Vyprávění
podle
obrázkové
osnovy

Mgr. Jiříková

Rozvíjení
čtenářské
gramotnosti

Přečtená kniha
dle vlastního
výběru

Zadat žákům
knihu dle
vlastního
výběru

p. Kučerová

Rozvíjení
finanční
gramotnosti

Stanovení reálné
ceny jídla
jednoho
víkendového
dne

Sepsání
představy
jídla na jeden
víkendový
den a
následné
vyhledání
reálných cen

p. Kučerová

Rozvíjení
čtenářské
gramotnosti

Zajistit přenos
informace v
rámci MK

Navázání
kontaktu s
jinou školou
a sdílení
zkušeností

Mgr. Labajová

Strategický cíl/Priorita: Čtenářská gramotnost
Dílčí cíl

Kritéria
hodnocení

Čtenářská
gramotnost

Čtenářská dílna

Úkoly

Předpok Termín do
lady
realizace
/
finanční
zdroj
Zajistit plnění Vlastní
30.8.2021
čtenářské
gramotnosti
v rámci
výuky
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Zodpovídá

Mgr. Glogarová

Strategický cíl/Priorita: Oboustranná komunikace škol - rodič
Dílčí cíl

Kritéria
hodnocení

Úkoly

Předpok Termín do
lady
realizace
/
finanční
zdroj
vlastní
30.6.2021

Zodpovídá

Prohlubování
již dobře
nastavené
komunikace
s rodiči,
možnost
individuálních
konzultací přes
MS Teams

počet online
schůzek

Individuální
online
schůzky pro
rodiče (příp.
rodiče a
žáky)

Posílení
spolupráce
školy s rodiči
hlavně v
oblasti
informačních
technologií

Připojení se přes
TEAMS v rámci
individuálních
konzultací (viz.
rezenční listina)

On – line
komunikace
přes TEAMS
na daná
témata

Mgr. Turková

Spolupráce při
distanční
výuce (školarodič-žák)

Systém Teams,
Bakaláři

Aktivní
zapojení
zúčastněných
v těchto
systémech

Mgr. Bergerová

Posílení
spolupráce
školy s rodiči

Online schůzka
s rodiči přes
aplikaci MS
Teams

Zrealizovat
online
schůzku
s rodiči
zaměřenou na
možnosti
dalšího
rozvoje žáků

Spolupráce
rodič – žák

zapojení všech
rodičů a žáků
školní družiny

kontrola
družinového
zápisníku

Spolupráce
škola - rodič distanční
výuka – Teams

Průběžná
komunikace
pedagogů s
rodiči

Aktivní
zapojení
všech
pedagogů
přes teams

Mgr. Jarošová

Mgr. Jiříková

p. Jandová

Mgr. Labajová
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Oboustranná
komunikace
škola – rodič

Kontrola
Bakalářů

Aktivní
zapojení
všech učitelů
ZŠ přes
Bakaláře

Mgr. Liška

Strategický cíl/Priorita: Besedy o zdravém životním stylu
Dílčí cíl

Kritéria
hodnocení

Úkoly

Předpok Termín do
lady
realizace
/
finanční
zdroj
vlastní
30.6.2021

Besedy o
zdravém
životním stylu.
(Obzvlášť
kvůli současné
situaci Covid)

Opakování
pravidel- jak
zdravě žít formou
rozhovorů,
dotazů, kvízů.
Při běžné
docházce do
školy sledování
dodržování
daných
předepsaných
hyg. pravidel
v době COVID.

Aktivní
zapojení žáků

Besedy o
zdravém
život.stylu

Krátkodobý
projekt

Zajištění
plnění
v rámci
výuky PŘÍ

Mgr. Bergerová

Besedy

Zlepšení
komunikačních
dovedností, (
beseda nad
přečtenou
knihou)

Naučit se
prezentovat
svůj názor,
formulovat
otázky,
naslouchat
názorům
druhých,
aktivní účast
většiny žáků
v debatách

Mgr. Hančárová
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Zodpovídá

Mgr. Turková

Besedy o
zdravém
životním stylu
a významu
pohybu.

Záznam
pohybové
aktivity a
záznam
stravovacích
zvyklostí

Besedy o
zdravém
životním stylu

Fotodokumentac Beseda z
e + záznam o
programu
uskutečnění
"Zdravá 5"
akce

p. Bauckmannová

Motivovat
žáky
k dodržování
zásad
zdravého
životního
stylu a
k pravidelné
pohybové
činnosti

p. Czesztyiczká

Strategický cíl/Priorita: Spolupráce rodič - žák
Dílčí cíl

Kritéria
hodnocení

Úkoly

Společné akce
a zapojení
rodičů

Přes systém
Teams, Bakaláři
(schůzky,
setkání)

Zapojení přes
Teams,
Bakaláři

Zpestření
distanční
výuky

Práce
s internetovými
aplikacemi –
kvízy, videa

Zadat dětem
kvíz
v aplikaci
MS Teams,
využití
dalších
programů/apl
ikací

Předpok Termín do
lady
realizace
/
finanční
zdroj
Vlastní
30.6.2020

Zodpovídá

Mgr. Bergerová

p. Kučerová
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Strategický cíl/Priorita: Podpora individuality
Dílčí cíl

Kritéria
hodnocení

Úkoly

Předpok Termín do
lady
realizace
/
finanční
zdroj
Vlastní
30.6.2020

Podpora
individuality

Hry na podporu
individuality

V rámci
všech
vyučovacích
hodin

Rozvoj žáků v
oblasti ICT
techniky
(práce
s word, power
point)

Odevzdané
práce
v uvedených
programech

žák dokáže
přes program
Teams
odevzdat
vyplněný
úkol
v programu
Word,
PowerPoint

Mgr. Vitouš

Podpora
nadaných
žáků

1. přítomnost na
hodinách (forma
doučování). 2.
správné
vypracování
otázek na
základě
sebekontroly a
dohledu
vyučujícího
(součást výuky).

1. využít IT
technologií
při řešení
fiktivní
situace
vycházející
z reálného
života.
2. zpracování
nepovinných
otázek
rozvíjející
probírané
téma

Mgr. Vitouš

Podpora
individuality

Účast na
olympiádách a
soutěžích i v
online formě
během výuky

Aktivní účast
žáků na
olympiádách
a soutěžích a
na online
výuce

Mgr. Labajová
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Zodpovídá

Mgr. Bergerová

Strategický cíl/Priorita: Předávání zkušeností mezi kolegy
Dílčí cíl

Kritéria
hodnocení

Úkoly

Výměna
zkušeností
pedagogů na
téma čtenářské
a matematické
gramotnosti

Přednes na
zasedání MK

Vyzvat
vyučující
v rámci
zasedání MK

Předpok Termín do
lady
realizace
/
finanční
zdroj
Vlastní
30.6.2021

Zodpovídá

Mgr. Jiříková

Rozvoj
Realizace
informační
odpovídajícího
gramotnosti u
DVPP
pedagogického
sboru (školení,
sebevzdělávání
, spolupráce s
kolegy)

Využití
nových
poznatků
v pracovním
procesu, větší
zapojení IT
technologií
do výuky

Mgr. Vitouš

Spolupráce
začínajícího
učitele a
uvádějícího
učitele

Účast učitelů
1. a 2. stupně

Mgr. Labajová

Zhodnocení
plnění plánu
uvádějícího
učitele na MK

Strategický cíl/Priorita: Spolupráce mezi žáky
Dílčí cíl

Kritéria
hodnocení

Učit žáky
Týmová práce
týmové práce – třídy –
spolupracovat skládačka
omalovánky
sněhuláka

Prezentace
práce dětí

Výstava modelů

Úkoly

Předpok Termín do
lady
realizace
/
finanční
zdroj
Vlastní
30.6.2021

Po domluvě
se spolužáky
každý žák
vybarví svůj
díl
omalovánky
sněhuláka

Zodpovídá

Mgr. Jiříková

p. Czesztyiczká

Projekt EKO
model, tvorba
oděvů z
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netradičních
materiálů

Strategický cíl/Priorita: Rozvoj myšlení u žáků
Dílčí cíl

Kritéria
hodnocení

Úkoly

Předpok Termín do
lady
realizace
/
finanční
zdroj
Vlastní
30.6.2021

Prožitkové
programy pro
žáky

Pěší túra po
příhraniční
hornické naučné
stezce v Krupce

Zrealizovat
pěší túru se
žáky,
seznámit se s
informačními
tabulemi
umístěnými
podlé trasy

Rozvoj
logického a
strategického
myšlení žáků

Vyřešené
logické úlohy
v hodinách
matematiky

Zadat žákům
k řešení
logické úlohy
z matematiky
aplikované na
učivo sčítání
a odčítání do
100 bez
přechodu
přes desítku

Zodpovídá

Mgr. Jiříková

Mgr. Jiříková

Strategický cíl/Priorita: Interaktivní tabule + výukové programy
Dílčí cíl

Kritéria
hodnocení

Zaměření na
Práce v on-line
takové
světě
programy/aplik
ace, které žáci
mohou využít i
z domova

Úkoly

Předpok Termín do
lady
realizace
/
finanční
zdroj
Vlastní + 30.8.2021
Šablony
II

Připravit
s dětmi
kvíz/výuku
přes stránku
quizizz.com
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Zodpovídá

p. Kučerová

Pořídit a
instalovat do
jedné třídy ZŠ
interaktivní
tabuli plus
výukové
programy

Instalovaná
interaktivní
tabule

Mgr. Liška

Vytipovat
vhodnou
učebnu a
instalovat
interaktivní
tabuli

Strategický cíl/Priorita: Zázemí
Dílčí cíl

Kritéria
hodnocení

Úkoly

Výzdoba
prostor ŠD

Výzdoba chodeb Tvorba
a nástěnek
výzdoby,
kresby,
koláže aj.

Zázemí

Nákup vybavení

Předpok Termín do
lady
realizace
/
finanční
zdroj
Vlastní
30.6.2021

Zodpovídá

p. Czesztyiczká

Mgr. Labajová

Zajistit
vybavení do
šatny
kuchařek a
do MŠ

Strategický cíl/Priorita: Akce pro zaměstnance
Dílčí cíl

Kritéria
hodnocení

Úkoly

Akce pro
zaměstnance

Přednést na
poradách vedení

Zjistit o jaké
akce by byl
mezi
zaměstnanci
zájem

Předpok Termín do
lady
realizace
/
finanční
zdroj
Vlastní
30.8.2021
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Zodpovídá

Mgr. Labajová

Strategický cíl/Priorita: Akce pro žáky
Dílčí cíl

Kritéria
hodnocení

Úkoly

Ozdravné
pobyty

Navázat kontakt
se Sportem
Krupka

Zjistit, které
třídy by měly
zájem vyjet
na ozdravný
pobyt

Předpok Termín do
lady
realizace
/
finanční
zdroj
Vlastní
30.6.2021

Zodpovídá

Předpok Termín do
lady
realizace
/
finanční
zdroj
Vlastní
30.6.2021

Zodpovídá

Mgr. Labajová

Strategický cíl/Priorita: DVPP
Dílčí cíl

Kritéria
hodnocení

Úkoly

Účast všech
pedagogů na
DVPP

Přednést
základní
informace na
zasedání MK

Zajistit
přenos
informací ze
školení pro
pedagogický
sbor

Plnění plánu
DVPP

Osvědčení
DVPP

Dle plánu
DVPP zajistit
školení

Mgr. Labajová

Mgr. Liška

Strategický cíl/Priorita: Šablony II
Dílčí cíl

Kritéria
hodnocení

Úkoly

Zajistit
dokončení
realizace

Dokončení
všech aktivit

Dokončit
všechny
aktivity

Předpok Termín do
lady
realizace
/
finanční
zdroj
Vlastní
30.8.2021
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Zodpovídá

Mgr. Liška

Strategický cíl/Priorita: Šablony III
Dílčí cíl

Kritéria
hodnocení

Úkoly

Zajistit
realizaci

Podání žádosti

Podat žádost

Předpok Termín do
lady
realizace
/
finanční
zdroj
Vlastní
30.8.2021

Zodpovídá

Předpok Termín do
lady
realizace
/
finanční
zdroj
Vlastní
30.8.2021

Zodpovídá

Mgr. Liška

Strategický cíl/Priorita: Korespondenční škola
Dílčí cíl

Kritéria
hodnocení

Úkoly

Zajistit
korespondenčn
í školu v
zahraničí

Navázaný
kontakt a
zahájení
korespondence

Zajistit
korespondenč
ní školu v
zahraničí

Mgr. Förster

Strategický cíl/Priorita: Předání informací ze školení
Dílčí cíl

Kritéria
hodnocení

Úkoly

Zajistit přenos
informací ze
školení

Přednes
základních
informací na
zasedání
Metodických
komisí

Zjistit před
zasedáním
MK, kdy byl
na školení a
zajistit přenos
informace
v rámci
zasedání MK
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Předpok Termín do
lady
realizace
/
finanční
zdroj
Vlastní
30.6.2021

Zodpovídá

Mgr. Jiříková

Strategický cíl/Priorita: Školení na Slovní hodnocení
Dílčí cíl

Kritéria
hodnocení

Úkoly

Zajistit školení
na Slovní
hodnocení

Osvědčení
DVPP

Účast všech
učitelů 1. a 2.
stupně ZŠ

Předpok Termín do
lady
realizace
/
finanční
zdroj
Vlastní
30.8.2021

Zodpovídá

Mgr. Liška

Akční plán MŠ na školní rok 2020 / 2021

Mise:
Společně si hrát, rozvíjet se a radovat.






Seznámit se s kolektivem a soužití v něm
Rozvíjet osobnost podle individuálních potřeb dítěte
Připravit děti do života
Nastavit standardy a usnadnit vstup do dalšího vzdělávání
Spolupracovat s rodinou

Vize:
1. Respektujeme dětské individuální potřeby
Vychováváme a vzděláváme děti tak, abychom je co nejlépe rozvíjeli a podpořili jejich osobní růst.

2. Poskytujeme dětem kvalitní zázemí pro možnost maximálního rozvoje.
Přejeme si, aby se každé dítě v naší mateřské škole cítilo bezpečně, aby získalo nové kamarády, nové
poznatky a aby bylo šťastné, veselé a zdravé.

3. Rodiče jsou našimi nejdůležitějšími partnery.
Spolupráci zahajujeme již v době adaptace dětí, kdy se děti spolu s rodiči seznamují s prostředím třídy a
učitelkami. Naším prvořadým cílem je podpora rodinné výchovy formou rozvoje důvěry a otevřenosti ke
všem rodičům a zákonným zástupcům. Jsme vstřícní, diskrétní, taktní.
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Stanovení strategických cílů na školní rok 2020/21:
Všichni pedagogové:
Rozvíjet všeobecnou sportovní průpravu a zdravý životní styl, podporovat rozvoj dalších sportovních aktivit s
ohledem na věkovou skupinu dětí
Pořádání turistických vycházek
Prohloubit poznávání města a historických městských částí- Seznámit děti s památkami města
Podporovat dobré kolektivní vztahy s rodiči, dětmi i zaměstnanci
Zvýšit medializaci školy – Publikovat třídní články na web
Výzdoba prostor MŠ
Pořádání tematických dílen pro děti
Projektové dny v MŠ
Mgr. Jitka Chaloupková
Zvýšit medializaci školy - Psát do městských novin
Sportovní vybavení tříd – spolupráce s V. Helebrantovou
Kristina Lišková
Logopedická prevence
Jana Štusková a Lenka Martonková
Adaptační programy pro děti mladší 3let
Veronika Helebrantová
Sportovní vybavení tříd – zajistit nákup pomůcek
Postupně podporovat modernizaci MŠ - Rozšíření zahrady o nový herní koutek (hrabiště)
- Rozšíření zahrady o nový herní prvek
- Nákup keramické pece a vybavení
Šablony II. – plnění, spolupráce, supervize
Podpora komunikace – školka / rodič
Spolupráce školka / škola
Možnosti a realizace DVPP u pedagogů MŠ

Akční plán na školní rok 2020/21
Strategický cíl:
Dílčí cíl

Kritéria
hodnocení

úkoly

Předpoklady
realizace/fin
zdroj

termín

zodpovídá

2x za čtvrt roku Napsaní článku

vlastní

Celý školní
rok
2020/21

Třídní učitelky
+ Jitka
Chaloupková

Publikovat
2x za čtvrt roku Napsaní článku
třídní články na
web

vlastní

Celý školní
rok
2020/21

Třídní učitelky

Strategický cíl:. Zvýšit medializaci školy
Psát do
městských
novin
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Strategický cíl: Výzdoba prostor MŠ
Tematicky
vyzdobit
školku

5x do roka

vlastní

Vyrobit a
vyvěsit
tematickou
výzdobu MŠ

Strategický cíl: Postupně podporovat modernizaci MŠ
Rozšíření
1x za rok
Sepsání a
Grant Knauf
zahrady o nový
podání projektu insulation
herní koutek
Knauf insulation 50.000,-

Celý školní
rok
2020/21

PodzimBerušky
Vánoce- Žabky
Zima- Žabky
Jaro- Sluníčka
Léto Muchomůrky

Do 31. 8. 2021 Helebrantová

Rozšíření
zahrady o nový
herní prvek

1x za rok

Vybrat a
nakoupit
vhodný herní
prvek

vlastní

Do 31. 8. 2021 Helebrantová

Zřízení
keramické
dílny

1x v roce

Zajistit a koupit
pec, další
pomůcky a
potřeby

vlastní

Do 31. 8. 2021 Helebrantová

vlastní

Do 30. 6. 2021 Třídní učitelky
+ Kristina
Lišková

Strategický cíl: Logopedická prevence
Logopedické
chvilky v MŠ

1x měsíčně

Zajistit seznam
dětí, které
potřebují
logopedickou
podporu+
zajistit
logopedické
chvilky na
třídách

Strategický cíl: Rozvíjet všeobecnou sportovní průpravu a zdravý životní styl, podporovat rozvoj
dalších sportovních aktivit s ohledem na věkovou skupinu dětí (plavání, cvičení maminek s dětmi
atd).
Pořádání
1x měsíčně
Uspořádat
vlastní
Celý školní
Třídní učitelky
turistických
tematickou
rok 2020/21
vycházek
vycházku
Aktualizace
sportovního
vybavení tříd

1x ročně

Zajistit nákup
pomůcek dle
dotazníku

vlastní

Do 31. 8. 2021 Helebrantová
Chaloupková

Strategický cíl: Podporovat dobré kolektivní vztahy s rodiči, dětmi i zaměstnanci.
Pořádání
tematických
dílen pro děti

3x do roka

vlastní

Vymyslet
tematickou
dílnu
v dopoledním
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Do 31. 6. 2021 Třídní učitelky

vzdělávacím
bloku
Projektové dny
v MŠ

4x do roka

Vytvořit téma a
uspořádat
projektový den

vlastní

Do 31. 6. 2021 Třídní učitelky

Adaptační
programy pro
děti mladší 3
let

Dle potřeby 2x
do roka

Zajistit ve
vlastní
spolupráci
s rodiči vhodný
adaptační
program pro děti
mladších 3 let

Do 31. 6. 2021 Jana Štusková
Lenka
Martonková

Dle potřeby Plnění šablon,
1x za čtvrt roku spolupráce s
kolegy,
supervize

vlastní

Do 31. 8. 2021 Helebrantová

Podpora
komunikace
školka/ rodič

2x ročně či dle
potřeby

Telefonní
domluva,
komunikace
mailem,
nápomoc
rodičům, třídní
schůzky,
individuální
schůzky,
schůzky pro
předškoláky

vlastní

Do 31. 8. 2021 Helebrantová a
třídní učitelky

Spolupráce
školka/ škola

2x ročně

Návstěvy,
komunikace a
konzultace
ohledně nově
nastoupených či
nově
nastupujících
dětí do ZŠ

vlastní

Do 31. 8. 2021 Helebrantová

Šablony II.

Strategický cíl: Prohloubit poznávání města a historických městských částí
Seznámit děti
s památkami
města

4x ročně

Navštívit různé
památky města
dle témat v ŠVP

vlastní

Do 30. 6. 2021 Třídní učitelky

Zjistit možnosti
účasti na DVPP
Pedagogů MŠ,
anketa

vlastní

Do 30. 6. 2021 Helebrantová

Strategický cíl: Realizace DVPP
Účast na DVPP 1x ročně
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Projednáno na poradě vedení dne: 16.1.2021

Veronika Helebrantová

Mgr. Marta Labajová
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Mgr. Tomáš Liška, MBA

