
Základní škola Pohoří, okres Rychnov nad Kněžnou 

Pohoří 96, 518 01 Dobruška 

zspohori@seznam.cz, 494 623 408 

 

 

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2018 – 2019 
Č.j.  76/2018 

 

Organizace školy :  neúplně organizovaná škola 1. stupně 

    3 třídy 

 

    školní družina 

 

Učební dokumenty :  ŠVP ZV ZŠ Pohoří, okres Rychnov nad Kněžnou    

 

Ředitelka školy :  Mgr. Eva Bělohlávková 

 

Rozdělení ročníků do tříd:  

 

I. tř.  1.ročník   Mgr. Eva Bělohlávková 

    

II. tř.  2. ročník 

 3. ročník   Mgr. Dana Krejčíková 

         

 

III. tř. 4.ročník       

  5. ročník   Mgr. Helena Mervartová 

   

Školní družina :  vychovatelka Ivana Moravcová  

    zapsaných 30  žáků 

 

zaměření ŠD :  vychází ze ŠVP ŠD  

 

provoz ŠD :   ranní   6,30 – 7,30 

    odpolední konec vyučování – 15,30  

    

Nepovinné předměty:  
PSA 1. – 5. r.     Mgr. Mervartová 

 

Předmět sp. –pedg. péče, pedg. intervence : Mgr. Krejčíková 2 – 3  hodiny týdně 

 

Zájmové kroužky:   

 

Dovedné ruce     p. Moravcová 

Taneční kroužek     sourozenci Mervartovi 

Výtvarný kroužek     Mgr. Bělohlávková 

Hra na flétnu     Mgr. Mervartová 

Turistický kroužek     Mgr. Bělohlávková a Mervartová 

Aerobik      Mgr. Krejčíková 
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Organizace školního roku: 
 

Pedagogické rady  :  zahajovací   přípravný týden 

    čtvrtletní   listopad 

        leden 

        duben 

        červen 

 

Schůzky SRPDŠ :  zahajovací společná  začátek listopadu 

    informativní ve třídách duben 

 

 

Vzdělávací úkoly, vyplývající z koncepčních záměrů školy: 

 
v 1. – 5.r.  práce podle upraveného ŠVP ZV ZŠ Pohoří, platného od 1. 9. 2016 

budování a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, rozvíjení celkové osobnosti žáka 

stanovit základní poznatky, předávat a procvičovat poznatky důležité pro praktické použití 

soustavné zvyšování úrovně čtení 

rozvíjet vyjadřovací a komunikativní schopnosti žáků 

rozvíjet dovednosti žáků při práci s počítačem, jejich informační gramotnost (výukové programy, 

internet) 

v jednotlivých vyučovacích předmětech uplatňovat v širším měřítku ekologické aspekty 

zajišťovat kvalitní péči o žáky vyžadující zvláštní péči (PLPP) a o žáky mimořádně nadané, zajistit 

podíl rodičů na práci s těmito žáky 

uplatňovat individuální přístup k žákům  

připravovat žáky co nejlépe na přestup na druhý stupeň vzdělávání  

 

 

Výchovné úkoly: 
 

vést žáky ke společenskému vystupování (zdravení, děkování, slušné chování) 

pěstovat kamarádství mezi dětmi, vzájemnou toleranci a pomoc 

udržovat přátelskou atmosféru ve škole 

vést žáky k poctivosti a pravdomluvnosti 

dbát na pořádek v osobních věcech 

vést k ochraně školního majetku a k hospodárnému zacházení s používanými materiálem 

rozvíjet ekologické myšlení a chování žáků  

vést žáky k pocitu sounáležitosti se školou, s obcí a jejím okolím 

provádět prevenci v oblasti zneužívání návykových látek a patologického chování 

 

 

 

       

Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne  29. 8. 2018    

 

 

 

Mgr. Eva Bělohlávková, ředitelka školy 

 

 



Akce ve školním roce, jejich zajištění: 

 

Plavecký výcvik     podzim    Kr, Me 

 

Podzimní výlet s turistikou    26. 9.    Bě, Kr, Me 

  

Podzimní projektový den    26. 10.    všichni 

  

Vánoční zpívání u kostela    30. 11.    Me, podpora 

 

Předvánoční výlet      prosinec    všichni 

 

Vánoční výstava      prosinec    všichni 

s besídkou pro veřejnost  

 

Bruslení      leden - únor   Kr, Me 

 

Besídka pro rodiče     březen    všichni 

 

Zápis do 1. r.      duben    všichni 

 

Pohořský střevíček     květen    všichni 

 

Den Země, úklid     duben - květen   Bě, Kr, Me 

 

Přírodovědná soutěž     duben  - květen   Me 

 

Pohádková náves, 

výstava výtvarných prací    červen    Mo, podpora  

 

Dopravní výchova, 

výcvik na dopravním hřišti RK    květen    Kr,  Me 

 

Dvoudenní školní výlet  

s přespáním      konec května   všichni 

 

Vítání občánků      červen    Me, Bě 

 

Projekt Normální je nekouřit 1. r.   podzim    Mo 

 

Sběr papíru      2x ročně    Bě 

Sběr bylin      jarní měsíce   Mo 

Divadelní představení     dle nabídky   všichni 

(ve škole nebo okolí) 

Školní mléko      celoročně   Bě 

Ovoce do škol      celoročně   Bě 

Recyklohraní      celoročně   Bě 

Třídní nebo školní projekty    celoročně   všichni 

 


