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Stav 

Školní vzdělávací program školy je stabilizovaný, nicméně ukazují se některé možnosti jeho 

vylepšení. Letos učíme již všechny ročníky podle jediného ŠVP. Sledujeme situaci ve školství, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovalo novou strategii na příští desetiletí a 

na jejím pozadí se chystá také vytvářet nový Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání. Průběžně tedy zaznamenáváme i svoje poznatky o stávajícím ŠVP naší základní 

školy a návrhy na jeho změny. 

 

 

Výhled, plány 

Vzhledem k přechodné situaci v letošním roce neplánujeme tvorbu nového školního 

vzdělávacího programu, jsme si však vědomi toho, že bude třeba do něj zapracovat distanční 

vzdělávání. 

Pokud by vznikl nový RVP ZV, přistoupili bychom k přípravě nového ŠVP.  

Zvažujeme zpracování příštího ŠVP v programu InSpis. 

Nově se také více začínáme zaobírat problematikou podpory nadaných – a to ve spolupráci 

s kolegyní Pavlínou Jouklovou. 

 

 

Roční pracovní plán 

Srpen – koordinace vypracování tabulky s přehledem učiva, které bylo probráno za dobu 

distanční výuky na jaře s rozdělením na to, které lze považovat za upevněné, a to, které je třeba 

zařadit do tematických plánů na začátek roku do opakování. Dále se v tabulce zaznamená i to 

učivo, které se nestihlo probrat, ev. může být vypuštěno. Tabulka pro všechny třídy, 

vypracovávají učitelé pro příslušné předměty. Přehled se zveřejní na webu školy (spolupráce 

se správkyní webu), aby byli o postupu vyrovnávání vědomostí a dovedností v souhlase s ŠVP 

informováni i rodiče. (Doporučení ČŠI) 
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Září – kontrola vypracování tematických plánů 

 

Říjen-listopad – kontrola souladu tematických plánů s platnými ŠVP. Koordinátorka ŠVP 

s kolegyní Pavlínou Jouklovou absolvují stáž na vybrané škole/školách – příkladech práce 

s nadanými (pod vedením krajské koordinátorky podpory pro nadané – Mgr. Veselé). 

 

Prosinec-leden – příprava a koordinace jednorázových projektů či seminářů na podporu 

nadaných – ve spolupráci s jednotlivými vyučujícími; mapování nabídky péče o nadané v kraji, 

nabídka rodičům. 

 

Únor-červen – provedení projektů, seminářů. 

 

Březen – Dotazník pro rodiče – součást autoevaluačního plánu školy. Tento rok sebehodnocení 

školy proběhne v souladu s vizí ředitelky školy v rámci získání certifikátu Rodiče vítáni.  

 

Září-červen – pomoc s vyhledáváním seminářů a kurzů DVVP – letos především 

zdokonalování v možnostech distanční výuky – práce s technikou, dále diferencovaný přístup 

k žákům, individualizace.  

 

Zapracování eventuálních revizí RVP. 

 

Aktualizace informací na webu školy.  

 

Monitorování podmínek školy pro určování oblastí eventuálních změn ve vzdělávacím plánu. 

 

 

V Želešicích dne 1. 9. 2020 

 

 

Mgr. Terezie Vařeková              Mgr. Jana Cacková 

koordinátorka ŠVP                    ředitelka školy 
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Seznámení se směrnicí – podpisy zaměstnanců školy 

 

PŘÍJMENÍ JMÉNO Podpis 

ADAMCOVÁ Aneta  

BOCHÝNKOVÁ Táňa  

CACKOVÁ Jana  

DVOŘÁKOVÁ Zuzana  

FRIŠOVÁ Hana  

PALEČKOVÁ Lucie  

JOUKLOVÁ Pavlína  

KADLČÍKOVÁ Dana  

KOUKAL Štěpán  

LIŠKOVÁ Bohdana  

MUSILOVÁ Veronika  

SCHIMMEROVÁ Iveta  

ŠPIRIT Michal  

TOUŠKOVÁ Eva  

VAŘEKOVÁ Terezie  

HOFMANOVÁ Ilona  

HORKÁ Lydie  

  

 

 


