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Plán práce školy 

školní rok 2019/20 

 
Zřizovatelem Základní školy ve Vimperku, 1. máje 127 s odloučeným pracovištěm ve Volarech je od 1. 7. 2001 Krajský úřad 

České Budějovice. 

Od 1. 1. 2006 došlo ke změně názvu školy ze Zvláštní školy na Základní školu praktickou. 

Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení vydáno dne 28. 6. 2006 pod č. j . 31 295/2005-21 

 

 K další změně v názvu školy došlo 1. 1. 2014 při sloučení Základní školy praktické se Střední školou Nerudova 267, Vimperk. 

Od tohoto data je název školy Střední škola a Základní škola, Nerudova 267, Vimperk. 

 

 
 
     Škola sdružuje:                  Základní školu  

                                                    Speciální školu 
   Školní družinu 

 
Rozhodnutí o zařízení do sítě škol s výše uvedenými částmi bylo vydáno 28.6.2006 pod č.j. 31295/2005-21  

 

I. Organizace školy 

 
Počet žáků ZŠ .........................       29             (Vi -16    Vol - 13) 
Počet žáků ZŠs .........................                   9       (Vi - 5     Vol -  4) 
Celkem žáků ...... ......................                 38 

       
Oddělení ŠD................................     1       (Vi -   1    Vol -  0) 
Počet zapsaných žáků ŠD ........   12                        (Vi - 12     Vol -  0)  
Počet tříd ....... ...........................      5         (Vi -   3     Vol -  2) 
z toho třídy s odděleními ...........                 5         (Vi -   3     Vol -  2) 

 
Vedení školy:    
Ing.  Petr Žuravský  - ředitel školy 
Mgr. Helena Švehlová  - zástupce ředitele  
                               - výchovný poradce  –  pracoviště Vimperk  
Mgr. Soňa Tuháčková        - vedoucí učitel 

                                                          -výchovná poradkyně -  pracoviště Volary 
Yveta Škvrnová               - metodik primární prevence  -  pracoviště   Vimperk 
Eva Jírovcová             - metodik primární prevence  -  pracoviště Volary          
Olga Juřicová              - vedoucí ŠD 

 
Počet vyučujících ........ ..............   6            (Vi - 4    Vol - 2) 
z toho učitelskou kvalifikaci má. 3                 (Vi - 3    Vol - 1)  

s aprobací spec. ped    3  (Vi - 3     Vol - 1) 
s kval.vychovatelky..    1    (Vi - 1     Vol - 0) 

 
Počet vychovatelek ................................................................. 1 

má kvalifikaci vychovatelky + spec.ped                     
   Počet asistentů pedagoga ................. 6          (Vi - 2     Vol - 4) 
 
 

                            Rozdělení funkcí pracoviště Vimperk: 

Správa kabinetu, inv. Knihy, karty:  

 

         Český jazyk          Y. Škvrnová                                                 

 Přírodní vědy                          D. Novotná 

 Pv-dílny         K. Gubaniová 

 Pv-práce v domác.+pracovna v interaktivce  M. Zahradníková                  

  správce pozemků + nářadí/karty         Y. Škvrnová 



 Tělesná výchova+tělocvična (malá)        E. Fleischmanová 

 Fond učebnic                                    E. Fleischmanová 

 Žák. a učit. knihovna             Y. Škvrnová 

 Školní družina                           O.Juřicová 

 Čistící a ochranné prostředky        K. Košková 

 Sborovna                                       O.Juřicová 

 Inventář školy                             H.Švehlová 

 ICT  učebna                                                   M. zahradníková 

 

 

Rozdělení dalších úkolůVimperk: 

  Bezpečnostní technik                                              O.Juřicová 

  Pracovník pověřený koordinací prev. aktivit          Y. Škvrnová 

  Garant ekologické výchovy                                            E. Fleischmanová 

 Garant dopravní výchovy                                           O.Juřicová 

 Metodické sdružení 1.- 9.p.r.                                   H. Švehlová 

 Vedení kroniky                                                          O.Juřicová                                                   

 Správce ITC                                                              O.Juřicová                                                   

 VP                                                                      H. Švehlová 

 Správa třídy I.                                                                 M. Zahradníková 

  Správa třídy II.                               Y. Škvrnová 

  Správa třídy s interaktivní tabulí                        M. Zahradníková 

  Správa třídy ZŠs                                       E. Fleischmanová 

  Správa kuchyňky     M. Zahradníková 

  Zástupce ředitele v době jeho nepřítomnosti  H. Švehlová 

  Vedení evidence žáků     H. Švehlová 

  Inventarizace      H. Švehlová 

 Správa sklep, půda     školník (školnické práce), Y. Škvrnová  

 Chodby, výzdoba přízemí    E. Fleischmanová, K. Gubániová 

 Chodby, schodiště výzdoba patro   O. Juřicová, Škvrnová, Zahradníková 

 Prezentace školy (tisk), kompletace, odesílání  H. Švehlová, S. Tuháčková 

 Fotogalerie (zpracování foto) PC, fotokronika               E. Fleischmanová, O. Juřicová 

  Předzahrádka – Pv, ŠD, školník    

 Údržba chodníku, pozemků a předzahrádky (sečení trávy) školník 

 Posuzování nabídek DVPP a akcí pro pedagogické pracovníky H. Švehlová 

 Posouzení a výběr akcí pro žáky                                    kolektivně 

     

 

 

Rozdělení funkcí - pracoviště Volary: 

  Správa pozemku a nářadí                                   S.Tuháčková 

  Fond učebnic,UK                                                E.Jírovcová 

  Sborovna                                                             I.Chlumecká 

  Inventář školy                                                      E.Jírovcová  

 

 

 

     

Rozdělení dalších úkolůVolary: 

  Pracovník pověřený koordinací prev.aktivit         E.Jírovcová 



  Garant ekologické výchovy                                   S.Tuháčková 

  Garant dopravní výchovy                                       S.Tuháčková 

  VP                                                                            S.Tuháčková 

 Příspěvky do kroniky ve Volarech   S. Tuháčková                                                  

  Správce ITC, koordinátor                                               S. Tuháčková 

  Správa tříd      tř. učitelé 

 Chodby, výzdoba                                       kolektivně 

 Prezentace školy (tisk), kompletace, odesílání  S. Tuháčková 

 Fotogalerie (zpracování foto) PC, foto kronika, prezentace S.Tuháčková 

 

    Další úkoly VLR/VPK 

 Úklid v okolí školy   TU, učitelé Pv, ŠD, ŠK, uklízečka 

 Akce ke Dni Země, eko              E. Fleischmanová / S. Tuháčková 

 Údržba zeleně okolo školy          učitelé PV,ŠD  

 Aktualizace www stránek  Olga Juřicová 

 Výzdoba školy Fleischmanová, Gubániová– chodba  přízemí – vstup 

   Olga Juřicová, Y. Škvrnová,M. Zahradníková– chodba 

nahoře, schodiště 

 Výstavy ve městě                         učitelé PV 

 Organizace SHM                      učitelé TV 

 Pedagogická praxe   učitelky 1. stupně, ŠD 

 Organizace výletů a exkurzí  TU  

 Organizace soutěží   příslušní učitelé podle plánu 

 Koordinátor environmentální vých. E. Fleischmanová 

 Koordinátor výchovy k ochraně za mimoř. situací Y. Škvrnová 

 Školní metodik prevence                   Y. Škvrnová (vi) a Eva Jírovcová(vo) 

 Koordinátor ICT                                 S. Tuháčková, M. Zahradníková 

 Bezpečnost práce    Olga Juřicová, H. Švehlová, S. Tuháčková 

 Dopravní výchova   Olga Juřicová/ S. Tuháčková 

 Kronika školy    Olga Juřicová/ S. Tuháčková 

 Zápisy pedagogických rad                  všichni učitelé dle rozpisu 

 Inventarizační komise                         Helena Švehlová- předsedkyně 

                Olga Juřicová, E. Fleischmanová – člen komise 

 Doplňování  lékárniček  Olga Juřicová/S.Tuháčková 

 Zdravotník školy                                Olga Juřicová 

 Školní matrika                                     H.Švehlová 

 Archiv                                                 H.Švehlová 

 Metodické sdružení                            H. Švehlová 

 Koordinátor ŠVP   S. Tuháčková 

 

 
II.Organizace výchovně vzdělávacího procesu 

 
Vimperk: 

třída počet žáků ročníky učitel 
Poznámka 

(r/počet žáků) 

ZŠs  5     1.,3.,6. E. Fleischmanová 3+1+1 

ZŠ I. 8    1.,2,3,4,5. M. Zahradníková            1+1+2+3+1 

ZŠ II. 8    7,8,9  Y. Škvrnová            4+1+3 

 



 

Volary: 

třída počet žáků ročníky učitel 
Poznámka 

(r/počet žáků) 

ZŠ I.+ ZŠs 8+2 2.,3.,4.,7 S. Tuháčková 1+2+2+3 

ZŠ II+ZŠs           5+2       6.,8.,9.       E. Jírovcová             3+1+1 

 
Počet žáků ve třídách je v souladu se Zákonem 561/2005 (školský zákon) a s Vyhláškou MŠMT č. 73/2005  
 

 

 

  Školní družina:               vychovatelka Olga Juřicová 
 Zapsáno:                               12 žáků 
 Provoz zajišťuje:                  pí.Juřicová(vychovatelka) 

Družina 

čas 7:15 

7:45 

7:45 

 8:30 

8:40 

9:25 

9:40 

10:25 

10:35 

11:20 

11:30 

12:15 

12:20 

13:05 

13:05 

13:45 

13:45 

14:30 

14:40 

15:40 
 

hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Po      11:20   OBĚD  
Do 

15:30 
 

Út      11:20 
 

OBĚD  
Do 

15:30 
 

St      11:20  OBĚD  
Do 

15:30 
 

Čt       12:15 OBĚD  
Do 

15:30 
 

Pá      10:30   
 

OBĚD  
Do 

15:30 
 

 

 

 

 

 

Ve výchovně vzdělávací práci budeme klást důraz zejména na: 

 

- přiměřenost, názornost, individuální přístup ve vyučovacím procesu, aby žáci prožívali převážně úspěchy 

  ve své práci, které je budou kladně motivovat k lepším výsledkům a povzbuzovat jejich touhu po dalším 

  poznání 

- úspěšnost realizace ŠVP ve všech ročnících  

- také v letošním roce je zařazena výuka cizího jazyka- Nj -3 hod. týdně ve 3., 4., 5.,6, 7., 8. p. r. a 9. p. r. a další cizí jazyk v 7-

9p.r. Aj – 2h týdně 

- zvyšování úrovně čtenářských dovedností (1x měsíčně čtenářské testy) 

- rozvoj řeči  

- pravidelné doučování žáků, a to nejen z důvodu dlouhodobé nemocnosti 

- kladný poměr žáků k práci, k úctě, k manuálním činnostem, a to především v hodinách Pv 

- smysl pro  povinnost - každý  žák třídy je pověřen nějakým úkolem, za který odpovídá (tabule, 

  sešity, květiny, úklid třídy, čistota ručníků, pořádek v šatně, úprava nástěnky) 

- důsledné  dodržování  školního  řádu, pokud dojde k porušení, bude okamžitě řešeno ve spolupráci TU,VP, řed. školy  

dbát zejména na: 

  

 - pravidelnou školní docházku, jednotný postup při omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví  

       - na klidné a ukázněné chování 

       - na slušné chování mimo školu 

       - na kladný poměr žáků k vybavení školy 

    (učebnice, učební pomůcky, nábytek, regulační ventily, dveře….) 

       - na šetření vody a el. energie 
 



- vytváření příznivého klimatu školy i jednotlivých tříd, podporujícího vzájemný respekt, partnerské vztahy mezi učitelem a 

žákem, týmovou spolupráci, sebeúctu, komunikační dovednost, ale také pocit bezpečí 

- komunikaci s dětmi na bázi vzájemného porozumění, tolerance a otevřeného jednání 

- seznámení žáků se základními údaji o menšinách, které u nás žijí s jejich kulturou, dějinami a rozvíjet u nich vědomí 

sounáležitosti 

 - logopedická péče – zajišťuje klinický logoped  

- rozvoj žádoucího postoje k lidem jiné národnosti nebo etnické příslušnosti každodenním osobním příkladem 
 

- naučit žáky chápat a oceňovat rozdílnost jednotlivců a vážit si každého člověka a každé kultury 

- nenechat bez  povšimnutí  žádný projev ani náznak  intolerance, xenofobie či  rasizmu a  okamžitě přijímat vhodná ped. 

opatření 

- při prevenci rasizmu a xenofobie intenzivně spolupracovat s rodinami žáků 

- rozvoj estetického cítění žáků upraveným prostředím ve třídě, škole i jejím okolí 

- začlenění nově přijatých žáků do třídního kolektivu 

- úctu k vlastnímu zdraví, přiměřeně k věku žáků varovat před nebezpečím experimentování s drogami či hracími automaty 
 

- dodržování duševní hygieny práce   

- pravidelné dodržování přestávek  - pravidelné větrání tříd, zabezpečení pitného režimu 

- zvýšenou pozornost a péči žákům z méně podnětného rodinného nebo krizového prostředí, snažit se tyto žáky zapojit do 

mimoškolní činnosti a zajistit prodlouženou výchovnou péči ve školní družině a letním táboru pro žáky školy 

- dobrou spolupráci rodičů a ped. pracovníků školy 
Informace o prospěchu a chování žáků budou rodičům poskytovány 4x do roka na společných schůzkách, ale i dle potřeby mimo 

tyto určené schůzky. 

 

 

 
 

III. Zájmová činnost: 

 

- v letošním školním roce bude ve škole probíhat hudební a dramatický kroužek, žáci mohou také 

navštěvovat kroužky při DDM Vimperk                                                            

 
 

Akce pořádané školou: 

 

Září:            cvičení v přírodě                                    tř.učitelé 

                          Všeználek -znalostní soutěž                           E. Fleischmanová 

                              

         Říjen:            putování po Šumavě                           S.Tuháčková, I. Chlumecká 

                                

          Listopad:          Všeználek  I.st.                             E. Fleischmanová 

   Všeználek II. st.                                              Y. Škvrnová 

                                  znalostní soutěž „Kufr“                     S.Tuháčková 

    

     Prosinec:           mikulášská besídka               H.Švehlová 

         S. Tuháčková 

 

   vánoční besídka                     M. Zahradníková, Y. Škvrnová,                                                                   

                                                                                                 S.Tuháčková + ostatní vyučující                                                     

 

                       návštěva DDM                           učitelé PV dle domluvy 

                                  

                                    turnaj v pexesu s představiteli města               O. Juřicová 

 
 

       Leden:               Všeználek - I.st.                                  E. Fleischmanová 

                               Všeználek - II.st                  Y. Škvrnová 

 



                                  

 

         Únor:             maškarní karneval                O.Juřicová 

                                     

 

 

         Březen:             Všeználek  - I.st.                             E. Fleischmanová  

  Všeználek - IIst.                     Y. Škvrnová 

     

 Duben:         4 roční období VO                              S. Tuháčková 

                                                                           
                          Den země                                  E. Fleischmanová 
         S. Tuháčková 

 
   Jarní výstava v Městské knihovně                 učitelé PV 

                               návštěva  knihovny                        H. Švehlová 

                                 

                                 
         Květen:            školní  kolo + okresní kolo SHM          učitelé Tv 

   Všeználek – I. st.                       E. Fleischmanová  

   Všeználek - II.st.                     Y. Škvrnová 

                                  soutěž „Školní slavík“                  Y. Škvrnová 

                                    projektové dny 

 

 

Červen:          školní výlet                   třídní učitelé 

  cvičení v přírodě                 tř. učitelé 

  okresní kolo dopravní soutěže       O.Juřicová 

        S.Tuháčková 

  návštěva knihovny         H. Švehlová 

                             Den dětí                       třídní učitelové 

                              Den dětí Vo                          třídní učitelové     

                                    Projektové dny                                                                                                                   

           

                                                                         

Každý měsíc probíhá projekt pro žáky „Ovoce do škol“ „Mléko do škol“   

 

 Do plánu akcí budou průběžně vřazovány aktuální akce, či využití nabídky jiných institucí (MěKS, 

knihovna,CHKOŠ, divadlo Č. B.) 

 

 

IV. Veřejně prospěšná činnost 

 

Údržba zeleně a předzahrádky v okolí školy                                 učitelé Pv 

 

V. Výchovné poradenství 

 

Plán práce VP je součástí plánu práce školy.(příloha č.1.) 

Hlavní úkoly: - sledovat adaptaci nově zařazených žáků 

  - sledovat absenci v jednotlivých třídách, provádět rozbor příčin 

  - rodičům poskytnout informace o učebních oborech a poradenskou službu při volbě povolání 

  - spolupracovat s lékařem, dětskou psychiatrií, PPP Prachatice, SPC Strakonice, odbornými 

      učilišti a středními školami 

  - řešit okamžitě výchovné problémy a vést kartotéku problémových žáků 



           - pravidelné kontroly pedagogických deníků 

           - kontrola a realizace PO 

 

VI. Primární prevence 

 

Plán práce metodika primární prevence je součástí plánu práce školy. (příloha č.2.) 

Hlavní úkoly: - pozitivní výchovné klima školy 

  - seznámení se škodlivostí drog přiměřeně k věku dítěte 

 - beseda s rodiči 

 - zapojení žáků do zájmové činnosti 

 - využití dostupné literatury (školní knihovna) a videokazet ve výuce (prvouka, přirodověda,   

     výtvarná výchova, občanská výchova,...) 

     - sledovat příčiny případného záškoláctví 

 

 

 

VII. Spolupráce s ostatními organizacemi 

 

I nadále budeme spolupracovat s organizacemi, s nimiž máme dobré zkušenosti:  SPC-Strakonice, 

SPC České Budějovice, PPP-Prachatice, dětské lékařky, Městská policie,... 

 

 

  PPP Prachatice 

          SPC Strakonice      -    šetření žáků, poradenství při přeřazování žáků a pomoc při  tvorbě                    

individuálního výchovně vzdělávacího plánu 

         SPC  Č.Budějovice     

          

Město Vimperk  -  OSPOD péče o rodinu a dítě  
    (pomoc při řešení problémů se záškoláctvím a řešení deliktů mimo školu)  

Městská policie   - pomoc při řešení problémů s romskými rodinami, řešení deliktů mimo  

    školu 

          Asistenti prevence kriminality – pomoc při obtížné komunikaci s rodiči žáků, záškoláctví 

           

 

          Rómský terénní pracovník – pomoc při obtížné komunikaci s rodiči žáků, záškoláctví 

           

  Rada rodičů            - pracuje v nezměněném složení. Během měsíce září proběhmou volby do          

RR.Výbor se sejde min. 2x do roka. 

 Rada se bude finančně podílet na akcích pořádaných pro žáky (soutěže, 

 školní výlety a exkurze). 

  

 

 

VIII. Údržba, vybavení, opravy 
 

- v letošním školním roce proběhne rozsáhlá rekonstrukce přízemí budovy 1. Máje 127 

- Vimperk: vybavení školy učebnicemi, učebními pomůckami a did. technikou není v tuto chvíli 

odpovídající a probíhá jednání o nápravě 

-využívání interaktivní tabule ve volné třídě 

-Volary: vybavení školy učebnicemi, učebními pomůckami a did. technikou není v tuto chvíli odpovídající 

a probíhá jednání o nápravě. Majetkem naší školy jsou jednomístné, nastavitelné lavice ve třídách, 

počítače, kopírky a mag. tabule. I zde je nutná údržba PC techniky+ instalace skeneru 

- dokoupení potřebných pomůcek a vybavení se bude odvíjet od finanční situace a množství přidělených 

financí  



 

 

IX. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 Všichni ped. pracovníci školy mají možnost se zúčastnit vzdělávacích akcí podle nabídky  NIDV 

Č.Budějovice, a to v oboru speciální pedagogiky. 

 Samostudium: ped.  pracovníci budou  i  nadále sledovat legislativu, tisk v oboru školství,  

Speciální pedagogiku  a  v  době  vedlejších prázdnin se budou seznamovat s další odbornou ped. 

literaturou  

 

 

X. Plán pedagogických rad 
 

1.  pedagogická rada 28. srpna 2019 

  
 schválení celoročního plánu školy 

 vytyčení hlavních úkolů pro školní rok 2019/2020 

 projednání školního řádu a pravidel bezpečnosti při práci se žáky 

 projednání upravených směrnic 

 rozvržení pedagogických rad 

 schůze SRPDŠ a třídní schůzky 

  

2.  pedagogická rada a třídní schůzky 20.listopad 2019  

 

 hodnocení I.čtvrtletí – přehled prospěchu a chování žáků 

 informace z konaných přednášek a seminářů 

 1. třídy – informace o výsledcích prvňáčků 

 po ped. radě třídní schůzky  
  

3.  pedagogická rada 23.ledna 2020 

  
 hodnocení za první pololetí – prospěch, chování žáků 

  informace z konaných přednášek a seminářů 

 Výchovné poradkyně – informace o pohovorech s rodiči ohledně dalšího vzdělávání 
vycházejících žáků 

 Informace z doučování žáků (Šablony II) 

 Informace o plnění projektů z šablon II 
 mimoškolní činnost – informace o fungování kroužků 

 po ped. radě třídní schůzky  
 

  

4.  pedagogická rada 17.dubna 2020 

  
 hodnocení 3. čtvrtletí – přehled prospěchu a chování žáků 

  informace z konaných přednášek a seminářů 

 informace výchovné poradkyně o přijímacím řízení vycházejících žáků 

 po ped. radě třídní schůzky 

  

5.  pedagogická rada 20.června 2020 

  
 hodnocení 2. pololetí – přehled prospěchu a chování žáků 

 informace z konaných přednášek a seminářů 



 závěrečná zpráva o práci školní družiny 

  vyhodnocení plnění hlavních úkolů práce školy 

 po ped. radě třídní schůzky  
 

 

XI. Plán prázdnin: 

Je v souladu s metodickým pokynem předpisem MŠMT ČR: Soubor pedagogicko-organizačních informací pro 
MŠ,ZŠ, SŚ na škol.rok 2014/15 č.j. MSMT/16304/2012-20 

Organizace škol.roku 201718 

    Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, 

základních uměleckých školách a konzervatořích 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 připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. 

Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.  

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 

Termín jarních 

prázdnin  
Okres nebo obvod hl. města Prahy 

3. 2. - 9. 2. 2020  
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, 

Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 

 

 
Součástí plánu práce jsou tyto plány: 

 

Příloha č.1.  - plán VP 

Příloha č.2. - plán ŠD 

Příloha č.3.  - plán primární prevence 

Příloha č.4.  - plán metodického sdružení 

Příloha č.5.  - plán vycházek a exkurzí (VPK, VLR) 

Příloha č.6.      – plán EVVO 

Příloha č.7.      – plán ŠD 

 

 

 
Plán byl projednán a schválen ped.radou 28. 8. 2019 

 

 

        …………………………. 

Ve Vimperku 02.09.2019        Ing. Petr Žuravský ř.š. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


