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Realizace hlavních úkolů: 
 

● maximálně využít školní informační systému Edookit (žákovská knížka, třídní kniha,          
komunikace s rodiči, docházka/absence žáků apod.) 

T: trvalý Z: všichni 
 

● spolupráce se spolky ve Kvasicích a blízkém okolí; spolupráce s Kulturní komisí obce             
Kvasice 

T: trvalý Z: všichni 
 

● uspořádat celoškolní projekt na téma Kvasice 
T: září-listopad 2018 Z: všichni 

 
● na 1. stupni pokračovat v kroužku Logopedické péče 

T: trvalý Z: Hamrlová 
 
● na 1. a 2. stupni zajistit výuku Speciálněpedagogické péče (varianta B) dle doporučení 

PPP, SPC 
T: trvalý Z: Hamrlová, Kolková 

 
● pokračovat v Klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky 1. a 2. stupně              

(ŠABLONY) 
T: trvalý Z: Vysloužilová 
 

● pokračovat v Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem - zejména v          
předmětech: matematika a český jazyk (ŠABLONY) 

T: trvalý Z: všichni 
 
● vytvořit Divadelní kroužek pro žáky 2. stupně 

T: trvalý Z: Machovský 
 

● podporovat a rozvíjet aktivity Žákovského parlamentu 
T: trvalý Z: Janíková 

 
● zlepšit a zvýšit komunikaci mezi vyučujícími a zákonnými zástupci žáků a žáky 

T: trvalý Z: všichni 
 

● věnovat zvýšenou pozornost zlepšení úrovně společenského chování a vystupování 
žáků, odhalovat projevy šikany a včas je řešit  

T: trvalý Z: všichni, ŘŠ, ZŘŠ, VP, MPP 
 



● ve všech předmětech rozvíjet aktivitu, samostatné myšlení a vyjadřování žáků 
T: trvalý Z: všichni 

 
 
● vést pečlivě a pravidelně osobní deník žáka, kterému je přidělen asistent pedagoga 

T: trvalý Z: AP 
 
● pravidelně hodnotit pokrok žáka, kterému je přidělen asistent pedagoga 

T: na konci každého čtvrtletí Z: TU, AP, ŘŠ, ZŘŠ,VP 
 
● při prvních identifikovaných obtížích ve vzdělávání a chování žáka, a na základě své 

diagnostické rozvahy a zkušenosti bez odkladu vypracovat Plán pedagogické podpory 
žáka 

T: trvalý Z: TU, ZŘŠ, VP 
 
● diferencovat přístup k žákům různé pracovní výkonnosti, respektovat a dodržovat 

doporučení PPP, SPC 
T: trvalý Z: všichni 

 
● posilovat u žáků pozitivní vztah k ZŠ Kvasice 

T: trvalý Z: všichni 
 
● organizovat setkání s dětmi ze spádových MŠ 

T: každé čtvrtletí Z: Kočičková, Hamrlová, Hudcová 
 

● v péči o nadané a talentované žáky se zaměřit na účast v soutěžích a olympiádách 
T: průběžně Z: vyučující 

  
● uspořádat dny Otevřených dveří (1 x v době výuky pro rodiče současných žáků, 1 x v 

odpoledních hodinách pro děti a rodiče budoucích žáků naší ZŠ) 
T: únor, březen Z: všichni 

 
● vést žáky k ochraně životního prostředí, zvýšit jejich podíl na zlepšení vzhledu školy, 

školního pozemku a okolí školy 
T: trvalý Z: Horák, Pospíšil, Březíková 

 
● zajistit informovanost rodičů, u jejichž dětí bylo zjištěno kouření, nošení, držení, 

distribuce a zneužívání návykových látek, nabídnout jim pomoc PPP 
T: trvalý Z: TU 
 

● podporovat preventivní aktivity v mimoškolní výchově žáků 
T: trvalý Z: Janoštíková, TU 
 



Kalendář školních akcí 2018/2019: 
 
- výcvik na Dopravním hřišti v Kroměříži 

T : 1. pololetí + 2. pololetí  Z : TU - 4. třída - Tomaníková 
 

- plavecký výcvik v Kroměříži 
T : 1. pololetí Z: TU - 3. a 4. třída 

 
- školní kolo dopravní soutěže cyklistů 

T: 2. pololetí Z: Janošková, Klíma, Vojtášková 
 

- školní kolo dopravní soutěže zdravotníků (ČČK) 
T: 2. pololetí Z: Dostálová 
 

- projekt EDISON 
T: 2. pololetí Z: Janíková 

 
- účast ve výtvarných soutěžích dětí 

T: půběžně Z: Březíková  
 

- zúčastnit se akcí sportovního charakteru podle možností školy 
T: průběžně Z: PK Tv, vychovatelky ŠD, MS 

 
- provést besedy s pracovníky Policie ČR 

T: dle požadavků Z: Kopřivová, Kočičková  
 

- Vánoční výstava 
T: prosinec Z: uč.Vv, TU  

 
- preventivní programy pro žáky dle aktuální nabídky  

T: dle propozic Z:  MPP  - Janoštíková 
 

- Halloween – seznámení dětí s Britským svátkem (1. - 9.tř.) 
T: 26. 10. 2018 Z: Janíková 

 
- Drakiáda individuálně ve třídách 

T: říjen Z: ŠD, TU 1. stupně  
 

- MDD + cyklistický výlet 
T: červen Z: TU, ŘŠ 

 



- návštěva divadla (Slovácké divadlo, Divadlo Zlín) 
T: říjen Z: Tomaníková, Březíková, Janoštíková 

 
- beseda v knihovně 

T: listopad, březen Z: MS - TU 
 

- výstavky dětských prací 1. a 2. stupeň na nástěnkách ve třídách a chodbách 
T: průběžně Z: vyučující Vv,  Pč 

 
- lyžařský kurz pro 7. ročník 

T : dle nabídky Z: Březíková, Machovský, Horák 
 

- návštěva a exkurze muzeí 
T: dle nabídky Z: všichni 

 
- ekologické vycházky 

T: průběžně Z: Horák 
 

- výchovné koncerty 
T: dle nabídky  Z : Tomaníková 

 
- hudební projekty 

T: průběžně Z: Tomaníková 
 

- návštěva zahradnictví Kohout Kvasice 
T: dle dohody Z: vyučující Pv, Hudcová 

 
- návštěva okresní knihovny 

T: jaro Z: Janoštíková, Březíková 
 

- zájezd  - Vídeň 
T: dle zájmu žáků – 14. 12. 2018 Z: Březíková 

 
- zájezd  - Osvětim 

T: květen 2019 Z: Březíková 
 

- Škola v přírodě 
T: květen 2019 Z: Hudcová, Kopřivová 

 
- Recyklohraní – školní recyklační program 

T: průběžně Z: Pospíšil, Horák 
 



- Ukaž, co umíš – soutěž mladých elektroniků, strojařů a automechaniků na COPT 
Kroměříž 

T: dle dohody  Z : Pospíšil, Machovský 
 

- Matematická olympiáda - 5. - 9. ročník  
T: listopad Z: Gašpárková, Vysloužilová, Pospíšil 

 
- Anglická olympiáda – školní kolo (8., 9. ročník) 

T: listopad - prosinec Z: Janíková 
 

- Astronomická olympiáda 
T: listopad Z: Látal 

 
- Dějepisná olympiáda 

T: listopad – leden Z: Machovský 
 

- Dějepisná exkurze do vybraného města 
T: jaro Z: Machovský 

 
- Matematický klokan (2. - 9. ročník) 

T: březen Z: Vysloužilová, Gašpárková, Pospíšil 
 

- Pythagoriáda (5. - 8. ročník) 
T: březen - květen  Z : Vysloužilová, Gašpárková, Pospíšil 

 
- Fyzikální olympiáda 

T: duben  Z : Látal 
 

- Archimédiáda – 7. ročník 
T: květen Z: Látal 

 
- Sapere – vědět, jak žít  

T: bude upřesněn dle propozic Z: Vysloužilová 
 

- TUTA VIA VITAE – bezpečná cesta životem  
T: bude upřesněn dle propozic Z: Vysloužilová 

 
- Finanční gramotnost 

T: září – listopad  Z: Vysloužilová 
 

- Soutěž v SUDOKU 
T: 2. pololetí  Z: Gašpárková, Vysloužilová 



 
- Logická olympiáda 

T: září - prosinec Z: Vysloužilová 
 

- Logická soutěž týmů  BRLOH - dle zájmu 
T: podzim  Z: Vysloužilová 

 
- Biologická olympiáda – 6., 7. ročník 

T: květen Z: Horák 
 

- Mladý zahrádkář, vazba květin 
T: jaro  Z: Pospíšil 

 
- Olympiáda v českém jazyce 

T: prosinec Z: Janoštíková 
 

- Ohňostroj 
T: prosinec Z: ZŘŠ, TU - 1. stupně 

 
- Soutěž ve šplhu (Memoriál B. Šupčíka) 

T: jaro Z: Machovský 
 

- Požární ochrana očima dětí – dle zájmu 
T: dle propozic  Z : Tomaníková, Březíková 

  
- Turnaj v sálové kopané dívek v Bystřici pod Hostýnem 

T: prosinec Z: Machovský 
 

- Coca cola cup - chlapci – turnaj v kopané – 2. stupeň 
T: podzim -  jaro Z: Machovský 

 
- O školní pohár – turnaj chlapců a dívek v malé kopané 

T: červen Z: Machovský, Pospíšil 
 

- O školní tenisový pohár – turnaj chlapců a dívek v tenise 
T: květen, červen Z: Látal, Machovský 

 
- Turnaj ve stolním tenise hochů a dívek 

T: únor- květen Z: Machovský 
 

- Turnaj ve stolním tenise - smíšená čtyřhra 
T: únor- květen Z: Machovský 



- Mc Donald´s Cup  (3. – 5. ročník) 
T: duben - květen Z: Machovský 

 
- Zlínský Vorvaň  

T: listopad Z: Horák, Janošková 
 

- Turnaj v minifotbale dívek 
T: duben, květen Z: Machovský 

 
- Turnaj v minifotbale hochů 

T: podzim Z: Machovský 
 

- Školská futsalová liga žáků 2. stupně (kategorie: ml. dívky, ml. hoši, starší hoši)  
T: průběžně Z: Machovský   

 
- Atletický čtyřboj v KM 

T: říjen Z: Machovský 
 

- Pohár rozhlasu v KM 
T: květen Z: Machovský 
 

- Přespolní běh v bystřici pod Hostýnem 
T: podzim Z: Machovský 
 

- Divadelní představení  
T: květen - červen Z: Machovský 

 
 
Prostor pro aktivitu žáků 

- možnost svolat z vážných důvodů třídní schůzky z iniciativy žáků 
 Z: vedení 

 
- právo vyžádat si pomoc nebo radu od vyučujícího, třídního učitele, výchovného 

poradce, školního metodika prevence nebo dalších zaměstnanců školy 
Z: vedení 

 
- zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v 

nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu  
Z: vedení 

 
- odpovědnost za výzdobu chodeb a tříd 

Z: TU, uč. Vv 



Řídící a kontrolní činnost: 
 

A)  Pedagogické rady 
  
      1. Projednání a schválení školního řádu – pracovní porada 
           T: srpen Z: ŘŠ 
      2. Průběžné výsledky výchovně vzdělávacího procesu 
           T: listopad Z: ŘŠ, VP, TU  
      3. Rozbor VVP za 1. pololetí školního roku 2018/2019 
           T: leden Z: ŘŠ, vyučující 
      4. Průběžné výsledky VVP 
          T: duben Z: ŘŠ, vyučující  
      5. Rozbor VVP za 2. pololetí, hodnocení školního roku 2018/2019 
           T: červen Z: ŘŠ, ZŘ, VP, TU 
 
B)  Metodické orgány 
  
      1. Schůzky  
           T: srpen, listopad, leden, březen, červen Z: vedoucí MO 
      2. Zpracování plánů MO 
           T: do 30. 8. Z: vedoucí MO 
 
C)   Třídní a netřídní učitelé 
  
       1. Ustavení TU pro školní rok 2018/2019 
            T: srpen Z: vedení 
       2. Konání třídnických hodin ve 3. – 9. ročníku 
            T: průběžně- 2x do měsíce Z: TU 
       3. Plnění ostatních úkolů vyplývajících z funkce TU 
           T: průběžně Z: TU 
       4. Další úkoly – viz pracovní řád 
            T: průběžně Z: TU 
 
Třídní učitelé: 

1. třída - Hamrlová Dagmar 
2. třída - Kočičková Romana 
3. A - Hudcová Jaroslava 
3. B - Kopřivová Martina 
4. třída - Tomaníková Anna 
5. třída - Minaříková Hana 
6. třída - Horák Václav 
7. třída - Machovský Jiří 
8. A - Březíková Dagmar 
8. B - Vysloužilová Helena 
9. třída - Janoštíková Věra 
 
 

 



Doporučená náplň třídnických hodin: 
  
              září                 - převzetí tříd do žákovské samosprávy, květinová výzdoba, zapojení 
                                     do zájmových útvarů, drogová prevence 
              říjen             - úcta k práci druhých, boj proti vandalismu 
              listopad        - péče o životní prostředí, vliv estetické výchovy na život dětí a mládeže 
              prosinec       - zapojení do soutěží 
              leden            - úcta ke starším, výchova k manželství a rodičovství 
              únor             - volný čas dětí, zapojení do zájmových útvarů, drogová prevence 
              březen          - Den učitelů, ekologická výchova, měsíc knihy 
              duben           - veřejně prospěšná činnost, péče o školní a osobní majetek 
              květen          - Poznej svou vlast – výlety 
              červen          - denně něco pro zdraví, drogová prevence 
 
Netřídní učitelé: 

 
            Gašpárková Zdenka 

Janíková Dagmar 
Konečná Jitka 
Pospíšil Jaroslav 
Gondášová Alena - asistent pedagoga 
Přecechtílková Jitka - asistent pedagoga 
Kolková Veronika - asistent pedagoga 
Kočařová Adéla - asistent pedagoga 

 
Vedení školy: 
  
              ředitel školy                                                           František Látal 
              statutární zástupce ředitele školy                           Michaela Dostálová 
              výchovný poradce                                                  Michaela Dostálová 
 
Další funkce a úkoly: 

 
Metodik prevence Věra Janoštíková 
Koordinátor ICT Jitka Konečná 
Koordinátor ŠVP Dagmar Březíková 
Zdravotník Václav Horák 
Sběr použitých baterií a drobného elektroodpadu Jaroslav Pospíšil, Václav Horák 
Školní kronika Dagmar Březíková 

 
D)  Práce SRPDŠ 
 
       1. Personální zajištění hlavního výboru a třídních výborů SRPDŠ  

členové: Jana Kuczynská, Kateřina Tumová, Renata Ligačová, Jarmila Bochezová 
            T: září Z: ŘŠ, TU 
  
       2. Příprava plánu a rozpočtu 
           T: září Z: členové HV SRPDŠ  
  



        3. Schůzová činnost - HV SRPDŠ 
            T: dle nutnosti  Z: ŘŠ, ZŘ, členové HV 
                                                                                                              SRPDŠ  
 
  E)    Školská rada 
 
        Předseda:   Zdeněk Zapletal 
        Tajemník : Mgr. Michaela Dostálová 
        Členové:    OÚ: Radek Smolinka, Zdeněk Zapletal, Jana Koželová 
                           ZŠ: Mgr. Michaela Dostálová, Mgr. Jiří Machovský,  
                                  Mgr. Dagmar Březíková 
                           Rodiče: Jitka Horná, Jiří Ceniga, Ivana Foldynová 
  
F)     Činnost výchovného poradce 
  
         1. Objednat srovnávací testy SCIO (dle zájmu žáků) 
             T: září Z: Dostálová, Machovský  
 
         2. Plán práce VP – viz příloha 
             T: září Z: Dostálová, Machovský 
 
         3. Termíny přijímacích zkoušek na SŠ pro školní rok 2019/2020  (budou zveřejněny) 
             - talentové zkoušky do oborů s talentovou zkouškou  (termín bude zveřejněn) 
 
         4. Podání přihlášek 
             - odeslat ředitelům SŠ individuálně do 1. 3. 2019 
             - ke studiu s talentovanou zkouškou odeslat na SŠ do 30. 11. 2018 
 
G)    Školní družina 
  
        Vychovatelé    -  Janošková Lenka                    - 1. oddělení  
                                -   Klíma Lukáš                          - 2. oddělení 
                                -   Lucie Vojtášková                   - 3. oddělení 
         Plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - viz příloha. 
 
H)    Ostatní 
 

- Organizace školního roku - viz samostatná příloha 
- Organizace školy -  viz seznam tříd a rozvrhy tříd - viz samostatná příloha 
- Vedoucí a členové MO a předmětových komisí - viz samostatná příloha 
- Sklady kabinety, učebny - viz samostatná příloha 

  


