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Realizace hlavních úkolů 
 

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

● zorganizovat školní Akademii a oslavit 40. leté výročí školy 
● na 1. stupni pokračovat v kroužku Logopedické péče 
● na 1. a 2. stupni zajistit výuku Speciálněpedagogické péče (varianta B) dle doporučení 

PPP, SPC 
● pokračovat v Klubu zábavné logiky a deskových her, Badatelském klubu a           

Čtenářském klubu pro žáky 1. a 2. stupně (ŠABLONY 2) 
● pokračovat v Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem - zejména v          

předmětech: matematika a český jazyk (ŠABLONY 2) 
● podporovat a rozvíjet aktivity Žákovského parlamentu 
● zlepšit a zvýšit komunikaci mezi vyučujícími a zákonnými zástupci žáků a žáky 
● pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho úpravách, zabývat se            

strategií jeho rozvoje 
● v rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí               

školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, školy v přírodě,             
využít k tomu i náplň činnosti školní družiny 

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

● ve všech předmětech rozvíjet aktivitu, samostatné myšlení a vyjadřování žáků 
● vést pečlivě a pravidelně osobní deník žáka, kterému je přidělen asistent pedagoga 
● diferencovat přístup k žákům různé pracovní výkonnosti, respektovat a dodržovat 

doporučení PPP, SPC 
● posilovat u žáků pozitivní vztah k ZŠ Kvasice 
● organizovat setkání s dětmi ze spádových MŠ 
● zaměřit se na propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, 

mezi rodičovskou veřejností, cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního 
věku 

● v péči o nadané a talentované žáky se zaměřit na účast v soutěžích a olympiádách  
● 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) 
● vést žáky k ochraně životního prostředí, zvýšit jejich podíl na zlepšení vzhledu školy, 

školního pozemku a okolí školy 
● zajistit účast pedagogů na DVPP 
● zajistit informovanost rodičů, u jejichž dětí bylo zjištěno kouření, nošení, držení, 

distribuce a zneužívání návykových látek, nabídnout jim pomoc PPP 
● podporovat preventivní aktivity v mimoškolní výchově žáků 
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Časový harmonogram školních akcí 
měsíc den činnost zodpovědnost 

srpen 2019 26. - 30. Přípravný týden (organizační a pedagogická 
rada, školení ČČK, školení GDPR, ...) všichni 

 29. Od 15:30 zasedání Školské rady Látal, Dostálová, Březíková, 
Machovský 

    

září 2019 2. Od 8:30 slavnostní přivítání žáků 1. třídy Látal, Machovský, Dostálová, 
Hudcová, Klíma 

 3. Sportovní den - 2. stupeň Machovský 

 --- Od 13:45 organizační porada (září - červen) všichni 

 9. Od 15:30 třídní schůzky TU 

 --- Sběr papíru (září - květen) dle rozpisu 

 --- Focení žáků 1. třídy Hudcová 

 --- Přespolní běh - Bystřice pod Hostýnem Machovský 

 --- Exkurze na farmu - projekt Pomozte nám chránit 
farmáře - 8. a 9. třída TU - 8. a 9. třída, Dostálová 

 --- Plavání 3. a 4. třída (od 11. září do 20. listopadu) Kočičková, Špetlová, Matulíková 

 --- Experimentárium (Otrokovice) - 8. třída Látal 

 16. - 18. Osobnostní kurz - 8. třída Horák, Machovský 

 --- Turnaj ve smíšené čtyřhře ping-pongu Machovský 

    

říjen 2019 --- Atletický čtyřboj Machovský, Pospíšil, Látal 

 --- Minikopaná dívky, chlapci Machovský 

 --- Návštěva Úřadu práce Kroměříž - 9. třída TU - 9. třída 

 --- Florbalový turnaj - 2. stupeň Machovský 

 --- Srdce s láskou darované Konečná 

 10. - 11. Osobnostní kurz - 6. třída Janoštíková, Machovský 
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 --- Jablko roku Horák 

 28. Státní svátek - Den vzniku samostatného 
československého státu --- 

 29. - 30. Podzimní prázdniny --- 

 31. Halloween Janíková 

    

listopad 
2019 4. Od 15:30 třídní schůzky všichni 

 8. Celoškolní projektový den všichni 

 14. Zlínský Vorvaň Horák, Janošková 

 18. Od 13:45 pedagogická rada (1. čtvrtletí) všichni 

 --- Halová kopaná, futsalová liga Machovský, Látal 

 --- Dopravní hřiště (dopravní výchova) - 4. třída 
(listopad - červen) Špetlová, Matulíková 

 --- Školní kola odborných soutěží a olympiád všichni 

 --- Vánoční focení TU 

 --- Výročí 30 let od sametové revoluce vyučující D, VkO 

    

prosinec 
2019 --- Vánoční hvězda - charitativní sbírka Zapletalová 

 --- Rozsvícení vánočního stromku před radnicí Janošková 

 6. Mikuláš - 9. třída TU - 9. třída 

 --- Ukaž, co umíš (COOPT Kroměříž) Pospíšil, Machovský 

 --- Halová kopaná dívek (Bystřice pod Hostýnem) Machovský 

 --- Projekt: Můj literární hrdina (2. stupeň) Březíková, Janoštíková 

 13. Vánoční Vídeň (8. a 9. třída) Březíková, Janíková 

 19. Ohňostroj před školou TU - 1. stupeň, Dostálová 

 23. - 5. 1. Vánoční prázdniny --- 
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leden 2020 6. Od 15:30 třídní schůzky všichni 

 22. Od 13:45 pedagogická rada (1. pololetí) všichni 

 --- Návštěva MŠ (Kvasice, Karolín, Střížovice, 
Nová Dědina) v 1. a 2. třídě Hudcová, Hamrlová 

 --- Školní zralost pro MŠ Kvasice Látal 

 30. Předávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí TU 

 31. Pololetní prázdniny --- 

    

únor 2020 9. - 14. Lyžařský kurz - V. Karlovice (7. třída) Machovský, Horák, Špetlová 

 14. Valentýn ve škole Janíková 

 16. - 21. Projekt EDISON Janíková 

 --- Soutěž ve šplhu Machovský 

    

březen 
2020 2. - 6. Jarní prázdniny --- 

 --- Den otevřený rodičům a přátelům školy všichni 

 --- Den pro předškoláky všichni 

 --- Noc s Andersenem učitelé Čj 

 --- Pingpongová liga (březen - červen) Machovský 

    

duben 
2020 9. - 12. Velikonoce --- 

 20. Od 13:45 pedagogická rada (3. čtvrtletí) všichni 

 17. Zápis do 1. třídy učitelé - 1 . stupeň 

 --- ČČK - Nauč se první pomoc Látal 

 --- Soutěž zahrádkářů Pospíšil 

    

květen 
2020 1. Státní svátek - Svátek práce --- 
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 4. Od 15:30 třídní schůzky všichni 

 8. Státní svátek - Den osvobození --- 

 --- Divadelní představení Machovský 

 --- Závody dračích lodí Látal 

 --- Pohár rozhlasu Machovský 

 --- Floristická soutěž Pospíšil 

 --- Soutěž mladých zdravotníků Dostálová 

 --- Soutěž cyklistů Janošková 

 29. Výlet - Osvětim, Krakov Březíková, Vysloužilová 

 --- Celoškolní focení TU 

 --- Zasedání Školské rady Látal, Dostálová, Březíková, 
Machovský 

    

červen 
2020 1. Dětský den TU 

 --- Školní výlety TU 

 1. Cyklovýlet Látal 

 24. Od 13:45 pedagogická rada (2. pololetí) všichni 

 --- Oslava 40. leté výročí školy všichni 

 --- Školní Akademie všichni 

 30. Vysvědčení TU 

    

 

Soutěže a kluby pro žáky 
Klub zábavné logiky a deskových her (Šablony 2) H. Vysloužilová 

Čtenářský klub (Šablony 2) Š. Matulíková 

Badatelský klub (Šablony 2) F. Látal 
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Logopedie (1. třída) D. Hamrlová 

Speciálněpedagogické péče (varianta B)  D. Hamrlová 

Soutěže: matematika, finanční a logické H. Vysloužilová, P. Skácel 

Soutěže: český jazyk, literatura V. Janoštíková, D. Březíková 

Soutěže: anglický jazyk, eTwinning D. Janíková 

Soutěže: dějepis J. Machovský 

Soutěže: zeměpis P. Skácel 

Soutěže: přírodopis V. Horák 

Soutěže: fyzika, astronomie F. Látal 

Soutěže: chemie M. Dostálová 

Soutěže: pracovní činnosti, floristika, Ukaž, co umíš! J. Pospíšil 

Soutěže: sportovní (3. - 5. třída) P. Špetlová 

Soutěže: sportovní (2. stupeň) J. Pospíšil, J. Machovský 

ČČK - zdravotnické soutěže M. Dostálová 

Žákovský parlament D. Janíková 

Divadelní kroužek J. Machovský 

Dopravní soutěže cyklistů L. Janošková 

Požární ochrana očima dětí D. Březíková 

Divadelní a hudební představení pro žáky 1. stupně R. Kočičková 

 

Průběžně všichni: exkurze, výstavy, besedy pro žáky, výlety apod. 

 

Organizace školního roku 
 
Školní vyučování začíná v pondělí 2. září 2019. 
1. pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2020 - předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí. 
2. pololetí končí v úterý 30. června 2020 - předání vysvědčení za 1. a 2. pololetí. 
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Prázdniny: 

- podzimní: úterý 29. října a středa 30. října 2019. 
- vánoční: od pondělí 23. prosince 2019 do pátku 3. ledna 2020. 

Vyučování začíná v pondělí 6. ledna 2020. 
- pololetní: v pátek 31. ledna 2020. 
- jarní: od pondělí 2. března do pátku 6. března 2020. 
- velikonoční: čtvrtek 9. dubna 2020. 
- hlavní: od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. 

 
Školní vyučování ve školním roce 2020/2021 začíná v úterý 1. září 2020. 
 
Termíny třídních schůzek v 15:30: 
9. září 2019 (pondělí) 
4. listopadu 2019 (pondělí) 
6. ledna 2020 (pondělí) 
4. května 2020 (pondělí) 
 
Pedagogické rady ve 13:45: 
26. srpna 2019 (pondělí) 
18. listopadu 2019 (pondělí) 
22. ledna 2020 (středa) - uzavření klasifikace za 1. pololetí 
20. dubna 2020 (pondělí) 
24. června 2020 (středa) - uzavření klasifikace za 2. pololetí 
 
Organizační porady ve 13:45: 
26. srpna 2019 (pondělí) 3. února 2020 (pondělí) 
9. září 2019 (pondělí) 9. března 2020 (pondělí) 
7. října 2019 (pondělí) 6. dubna 2020 (pondělí) 
4. listopadu 2019 (pondělí) 4. května 2020 (pondělí) 
2. prosince 2019 (pondělí) 8. června 2020 (pondělí) 
6. ledna 2020 (pondělí) 
 
Metodické sdružení, předmětové komise: 

- přípravný týden, leden, červen 
 
Vedoucí Metodického sdružení, předmětových komisí: 

- Metodické sdružení (1. stupeň) - J. Hudcová 
- PK jazyků - D. Březíková 
- PK Matematika - fyzika - Informatika - H. Vysloužilová 
- PK Zeměpis - Přírodopis - Chemie - V. Horák 
- PK Člověk a společnost a Umění a kultura - J. Machovský 
- PK Člověk a zdraví a člověk a svět práce - J. Pospíšil 
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Třídní a netřídní učitelé 
 
Konání třídnických hodin ve 3. – 9. ročníku 2 x do měsíce. 
 
Třídní učitelé: 

1. třída - Hudcová Jaroslava 
2. třída - Hamrlová Dagmar 
3. třída - Kočičková Romana 
4. A - Špetlová Petra 
4. B - Matulíková Šárka 
5. třída - Skácel Petr 
6. třída - Janoštíková Věra 
7. třída - Horák Václav 
8. třída - Machovský Jiří 
9. A - Březíková Dagmar 
9. B - Vysloužilová Helena 

 
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: 

Janíková Dagmar 
Konečná Jitka 
Pospíšil Jaroslav 

 
Vedení školy:  
              ředitel školy                                                           František Látal 
              statutární zástupce ředitele školy                           Michaela Dostálová 
              výchovný poradce                                                  Michaela Dostálová 
 
Vychovatelé školní družiny: 

Janošková Lenka                    - 1. oddělení  
Klíma Lukáš                           - 2. oddělení 
Lucie Vojtášková                    - 3. oddělení 
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Asistenti pedagoga: 
Gondášová Alena 
Přecechtílková Jitka 
Kočařová Adéla 
Klíma Lukáš 

 
Další funkce a úkoly: 

Metodik prevence Petr Skácel 
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 

 
Školská rada: 

Předseda: Tomáš Kahaja 
Členové za rodiče: Anna Fialová, Jitka Horná, Ivona Kácovská 
Členové za obec: Tomáš Kahaja, Tomáš Kolomazník, Jana Koželová 
Členové za ZŠ: Dagmar Březíková, Michaela Dostálová, Jiří Machovský 
 

Spolek rodičů a přátel dětí a školy ZŠ Kvasice, z.s.: 
Předseda: Kateřina Tumová  
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