Základní škola Olomouc, Stupkova 16. příspěvková organizace
Hlavní úkoly a zaměření školy na šk. rok 2016/17
Věstník č. 5, 6 2016
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Pedagogické rady
vždy 14:15

22. 11. 2016 út
5. 1. 2017 čt klas. předporada
24. 1. 2017 út
18. 4. 2017 út
23. 5. 2017 út klasif. předporada 22. 6. 2017 čt
Škola v přírodě (6. r.)
září 2016
Škola v přírodě (1. až 4. r.) květen 2017
Škola v přírodě-cyklo (8. r.) červen 2017
Sběr papíru
říjen 2016
duben 2017
Školní výlety
9. 5. – 9. 6. 2017 ! NE v konzultačních dnech!
VVLZ
leden - únor 2017
Třídní schůzky ts
4. 10. 2016 út
Konzultace
k
22. 11. 2016 út
vždy 16:00 – 18:00 ts
10. 1. 2017 út
k
7. 3. 2017 út
ts
18. 4. 2017 út
k
30. 5. 2017 út
SŠP Olomouc, Rooseveltova 79, spolupráce
rozvíjení technických dovedností (10 žž)
dílny (20 žáků 7. a 8. tříd)
workshop společný (7 žž s doprovodem)
Zápis do 1. třídy

6. 4. – 7. 4. 2017

14,00 – 18,00 čt - pá

PRÁZDNINY: 2016 podzim
26. 10. 27. 10. st porada pp - čt
Vánoce
23. 12.
pá
2017
- 2. 1. po
pololetí
3. 2.
pá porada pp
jarní
27. 2. - 3. 3. po, út porada pp
Velikonoce
13. 4. - 14. 4. čt - pá
hlavní
1. 7. - 1. 9. so - pá
dovolená učitelů
1. 7. - 28. 8. (39d) so - po
nástup učitelů
29. 8. út
opravné zkoušky
30. + 31. 8. st, čt
1. pololetí
čt 1. 9. 2016 - 31. 1. 2017 (út - výpis)
2. pololetí
st 1. 2. 2017 - 30. 6. 2017 (pá - vysvědčení)
Schůzovní dny:
út (popř. čt)
Porady: vedení školy
čt
8:00 - 9:40
ř + vedoucí ŠJ
st
8:30 - 9:00
RVMI
1. Informativní schůzka
9. 5. 2017 út
2. Výběrové řízení
17. 5. 2017 st

18:00
8:30 – 9:30

Termíny přijímacích zkoušek: stanoví zákon č. 561/2004 Sb., a vyhláška č. 671/2004 Sb.

Termín odevzdání bude sledovat VP.

OBSAH: 1) Termíny šk. roku (výše) 2) BOZP,PO,CO 3) SPŠFS 4) Různé
Třídní učitel
TU
Třídní kniha TK Vyučovací hodina VH
Školní řád
ŠŘ
Spolek přátel školy
Civilní ochrana
CO Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Požární ochrana
PO
Zástupce ředitele pro 1./2. stupeň
Požární technik
PT
Referát školství krajského úřadu
Výchovný poradce
VP
Magistrát města Olomouce
Pedagogičtí pracovníci
pp
Pedagogicko psychologická poradna

Školní družina ŠD
SPŠFS
BOZP
z1/z2
RŠ
MmO
PPP

ad. 2) Počátkem Šok bude provedeno školení BOZP a PO II. stupně všech zam., které provede PT.
Školení BOZP a PO bude u každého nového zam. nebo pracovníka prováděno ihned při nástupu do
práce.
Na základě smlouvy o praxích studentů UP v Olomouci bude také prováděno školení BOZP a PO pro
studenty UP ihned při zahájení praxe. O: z1, z2
V říjnu bude provedena kontrola odstranění závad BOZP uvedených v zápisu prověrky BOZP z dubna
loňského roku.
V dubnu bude provedena kontrola BOZP.
Pravidelné revize a odstraňování závad bude prováděno dle harmonogramu pomocí PC.
Seznamovat zam. se změnami v předpisech a ověřovat jejich znalosti.
V celém areálu školy platí zákaz kouření.
Zajistit prostřednictvím TU poučení žáků o BOZP, PO a hygieně, seznámit žáky s ŠŘ, zápis provést vždy
v TK.
Důsledně vyžadovat dodržování ŘŠ. Zvláště se zaměřovat na nebezpečí drogové závislosti
(přednášky, dlouhodobé výchovné působení na žáky) a šikanování žáků.
Tyto činnosti bude koordinovat a org. i metodicky sledovat školní metodik prevence.
ad. 3) Bude pokračovat činnost SPŠFS se zaměřením na získávání dalších členů.
Vedení školy bude úzce spolupracovat s výborem SPŠFS a rodiči žáků při zlepšování technické vybavenosti
školy a celkové úrovně výchovy a vzdělávání na škole. SPŠFS se bude spolupodílet na finančním krytí VVLZ,
školy v přírodě a plaveckém výcviku žáků 2. a 3. r. a dalších aktivit školy. V průběhu září a října bude vybrán
členský příspěvek SPŠFS od žáků školy.
ad. 4) Vedení školy i všichni zam. se zaměří na získávání sponzorských darů k zajištění aktivit a vybavení
školy, které nejsou pokryty z rozpočtu RŠ ani MMO.
Sponzorské dary budou využívány k pokrytí zvýšených finančních požadavků na učebnice, učební
pomůcky a akce školy přes SPŠFS.
Pro zkvalitnění činnosti ŠD podpořit zapojení rodičů do vybavení hračkami a hrami.
Pokračovat ve spolupráci s PPP při řešení chování a výsledků výuky zaostávajících žáků.
Klást důraz na dod. odklady (do 31. 1.) tak, aby nedocházelo k zaostávání dětí ve výuce již v 1. r.
Otázku ekologie neprosazovat pouze ve VH, ale věnovat pozornost i úpravě okolí školy.
Každá třída bude pečovat o určitý úsek nejbližšího okolí školy. Při výchově žáků k ochraně životního prostředí
spolupracovat s odborem životního prostředí MmO.
Zvýšený důraz klást na výuku žáků v 9. r. a zvláště v 9. r. tříd RVMI a RVHv.
Příprava a úspěšnost žáků 9. r. při přijímacích zkouškách z M a Čj bude oceněna po ukončení přijímacího
řízení na stř. školy v cílových odměnách za duben až červen.
Vedení školy bude usilovat o co nejkvalitnější úroveň výchovy a vzdělávání žáků.
Podporovat veškeré aktivity zvyšující kredit školy !
Zvyšovat důraz na samostatnost, kreativitu a zapojení PP do mimoškolních činností a kroužků. Vysoká
kvalita školy bude pro rodiče budoucích žáků výrazným signálem pro výběr naší školy při vzdělávání svých
dětí!
Spoléhat na dobrou spolupráci s rodiči a na jejich zapojení do práce SPŠFS.

V Olomouci 28. červen 2016

ředitel školy

