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Akční plán Základní školy a Mateřské školy Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 

okres Hodonín, příspěvkové organizace byl vypracován na základě aktuálních potřeb školy 

v souladu se stanovenou vizí. Akční plán navazuje na Strategický plán rozvoje školy, přibližuje 

a konkretizuje úkoly stanovené jednotlivými strategickými cíli. 

 

Úkoly na školní rok 2019/2020 

 

1. Výchovně vzdělávací oblast 

úkol termín zodpovídá Kritérium evaluace 

Zvýšení kvality a atraktivity 
vzdělávacího procesu 

průběžně pedagogičtí 
pracovníci 

účast žáků v soutěžích, 
pracovní listy, 
certifikáty DVPP 

Využívání různorodých metod a forem 
práce ve výuce 

průběžně pedagogičtí 
pracovníci 

portfolia žáků, 
výstupní práce žáků 

Zavádění základů programování a 
robotiky do výuky (od MŠ) 

průběžně pedagogičtí 
pracovníci 

hospitační činnost 

Rozvoj výuky cizích jazyků (od MŠ) průběžně vyučující cizích 
jazyků 

hospitační činnost, 
výstupní práce žáků  

Zapojování žáků do soutěží a 
olympiád 

průběžně vyučující 
jednotlivých 
předmětů 

zprávy vyučujících o 
výsledcích soutěží 

Uskutečňování projektů k rozvoji 
gramotností 

průběžně vyučující 
jednotlivých 
předmětů 

výstupní práce žáků, 
hospitační činnost, 
fotografie, zprávy 
vyučujících 

Aktualizace ŠVP PV 29.8.2019 koordinátor ŠVP tištěná vrze ŠVP 

 

2. Personální oblast 

úkol termín zodpovídá Kritérium evaluace 

Spolupráce pedagogů v předmětech a 
projektech 

průběžně vedoucí 
předmětových 
komisí 

zápisy ze schůzek, 
výstupní práce z 
projektů 

Sestavení efektivního plánu DVPP 27.9.2019 vedení školy osvědčení z akcí DVPP 

Sestavení plánu osobního rozvoje 
pedagogů, vedení portfolia 

27.9.2019 
průběžně 

pedagogičtí 
pracovníci 

průběžná kontrola 
portfolií 

Propagace školy průběžně vedení školy zvýšení počtu žáků, 
materiály o škole, 
fotografie z akcí 

Projekt Šablony II – personální 
podpora – speciální pedagog 

celý školní 
rok 

vedení školy 
speciální pedagog 

záznamy, zprávy, 
hospitace, portfolia 
žáků 

Projekt SRP – NIDV – individuální 
podpora 

celý školní 
rok 

ředitelka školy vytvořené dokumenty, 
záznamy, výkazy práce 



Projekt SYPO – podpora začínajícího 
učitele 

celý školní 
rok 

ředitelka školy 
začínající učitelka 

osvědčení ze vzděl. 
akcí, portfolio učitelky 

Zřízení funkce školníka 1.1.2020 vedení školy prac. smlouva 

 

3. Investiční a ekonomická oblast 

Rekonstrukce učebny fyziky – školní 
laboratoře 

30.6.2020 vedení školy dokumentace, 
fotografie 

Rekonstrukce sociálního zařízení 31.8.2020 vedení školy dokumentace, 
fotografie 

Obnova konektivity - ICT 30.6.2020 vedení školy dokumentace, 
fotografie 

Pořízení pomůcek a zařízení k výuce 
robotiky a programování 

27.9.2019 zástupkyně 
ředitelky 

kontrola objednávky a 
pomůcek 

Pořízení nového vybavení do ŠD a na 
chodby školy 

31.8.2019 vedení školy fotografie 

Pořízení tabletů do MŠ, ZŠ, ŠD 31.8.2019 vedení školy dokumentace 
k projektu Šablony II 

 

4. Spolupráce s rodiči a veřejností 

Propagace školy průběžně zřizovatel, Školská 
rada, Klub přátel 
školy, 
zaměstnanci školy 

plakáty, fotografie, 
kulturní a sportovní 
akce 

Finanční podpora nových žáků 30.6.2020 zřizovatel zaslání příspěvků 
rodinám žáků 

Projekty k rozvoji gramotností průběžně čtenářská/Mgr. 
Pohanková, 
Zelinková 
digitální/Mgr. 
Bilíčková 
matematická, 
finanční/Ing. 
Eliášová 
ostatní dle 
přidělených 
předmětů 

výstupy z projektů, 
portfolia, hospitační 
činnost, fotografie 

Preventivní programy průběžně metodik prevence 
soc. patol. jevů 

výstupy z workshopů, 
fotografie, portfolia 
žáků, hospitační 
činnost 

Kariérní poradenství průběžně Mgr. Němečková přijímací řízení ke 
střednímu vzdělávání 

Kulturní akce průběžně pedagogičtí 
pracovníci, vedení 
školy 

fotografie, 
videonahrávky 

Sportovní akce a soutěže průběžně Vyučující TV Výsledky soutěží, 
zprávy o soutěžích a 



akcích 

Workshopy – přírodovědné a 
technické zaměření 

průběžně Mgr. Petráková, 
Eliášová 

dokumentace, 
fotografie, záznamy 

Mimoškolní akce, příměstské tábory hlavní i 
vedlejší 
prázdniny 

vedení školy dokumenty z akcí, 
výstupní práce žáků, 
fotografie, 
videonahrávky 

 


