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ROČNÍ PLÁN ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023

Motto:

Škola je místo, ve kterém učitelé a žáci společně vytváří bezpečné klima vedoucí
k vnitřní pohodě a radosti z učení.

Hlavní cíle:

Výchovně vzdělávací oblast

− udržovat dobrou kvalitu vzdělávání a nabídnout mimoškolní činnost

− ve spolupráci se školní psycholožkou podporovat a budovat přátelské klima ve třídních
kolektivech

− spolupracovat s rodiči žáků

− zařazovat moderní formy vzdělávání do výuky

− využívat moderní technologie ve výuce

− spolupracovat se SPC a PPP

− pracovat se žáky se SVP a poskytovat podpůrná opatření

− rozvíjet talentované žáky (soutěže, olympiády, projekty)

− spolupracovat s Mateřskou školou Jenišovice

− spolupracovat se ZŠ Pěnčín a ZŠ Malá Skála (společné akce)

Organizační oblast

− aktivitami školy vytvářet sepjetí školy s veřejností a budovat školu jako místo setkávání občanů
obce

− uspořádat Den otevřených dveří u příležitosti 60. výročí otevření nové školní budovy

Ekonomická oblast

− ve spolupráci se zřizovatelem získávat finance na rozvoj školy

− využít finanční prostředky z operačního programu Jan Ámos Komenský na financování pozice
školní psycholožky a školní asistentky

− spolupracovat s MAS Achát
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Organizace školního roku 2022 / 2023
začátek školního roku: čtvrtek 1. 9. 2022

podzimní prázdniny: středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2022

vánoční prázdniny: pátek 23. 12. 2022 – pondělí 2. 1. 2023

konec 1. pololetí, vysvědčení: úterý 31. 1. 2023

pololetní prázdniny: pátek 3. 2. 2023

jarní prázdniny: pondělí 20. – pátek 24. 2. 2023

velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. 4. 2023

konec 2. pololetí, vysvědčení: pátek 30. 6. 2023

hlavní prázdniny: sobota 1. 7. 2023 – čtvrtek 31. 8. 2023

začátek školního roku 23/24 pondělí 4. 9. 2023

Státní svátky

středa 28. 9. 2022 Den české státnosti

pátek 28. 10. 2022 Den vzniku samostatného Československa

čtvrtek 17. 11. 2022 Den boje za svobodu a demokracii

sobota 24. 12. – pondělí 26. 12. 2022 Vánoční svátky

neděle 1. 1. 2023 Nový rok

pátek 7. 4. 2023 Velký pátek

pondělí 10. 4. 2023 Velikonoční pondělí

pondělí 1. 5. 2023 Svátek práce

pondělí 8. 5. 2023 Den vítězství

Ředitelské volno:

● čtvrtek 29.9. a pátek 30.9.2022
● pátek 18.11.2022

Třídní schůzky, vždy v 15:30

● 1.A - pondělí 5.9.2022, 1.B - úterý - 6.9.2022
● ostatní třídy- do 27. 9. 2022
● pondělí 21.11.2022
● pondělí 17.4.2023

Zápis do 1. ročníku školního roku 2023/2024:

● pondělí 24.4.2023, 12 - 17 hod



Pedagogické rady:
● 21. 11. 2022 - od 14 hod - čtvrtletní PR
● 23. 1. 2023 - od 14 hod - pololetní PR
● 17. 4. 2023 - od 14 hod - ¾-letní PR
● 26. 6. 2023 - od 14 hod - závěrečná PR

Studijní volno:
● čerpají pedagogičtí pracovníci v době prázdnin a ředitelského volna
● pracovní náplň: matematická a čtenářská gramotnost, formativní hodnocení, nová informatika,

studium velké revize RVP
● tvorba a příprava metodických a výukových materiálů
● exkurze, DVPP, samostudium

Září
1.9.2022 - zahájení školního roku
17.9.2022 - Noční strašidelný les
28.9.-3.10.2022 - Poznávací zájezd Londýn
(org. CK HAPTOUR s.r.o. Liberec)

Říjen
zahájení mimoškolní zájmové činnosti
15.10.2022 - sobota - Den otevřených dveří
k 60. výročí otevření školy

Listopad
příprava vánočních výrobků
návštěva předškoláků
27.11.2022 - Rozsvícení vánočního stromu
(koncert, prodej)

Prosinec
Mikuláš a čerti
Třídní vánoční besídky

Leden
Zimní lyžařský pobyt (dle možností)

Únor
Zahájení plaveckého výcviku – třídy: 2.,
3.A, 3.B
Školní masopust

Březen
Dílničky pro předškoláky

Duben
Zápis do 1. ročníku pro šk. rok (2023-2024)
Den Země
Velikonoční dílny
Pekařův pohár - čt 13.4.2023
Výstava v kostele - 22. a 23.4.2023

Květen
Pohádkový les
Pěnčínská nota

Červen
Školní jarmark
Maloskalský pohár v LA
Turistický pobyt
Cyklopobyt

Průběžně probíhá ve všech ročnících:

- třídnické hodiny k posílení a stmelení kolektivu třídy
- sociometrické šetření v třídních kolektivech pod vedením p. psycholožky
- besedy k prevenci sociálně-patologických jevů
- exkurze a dílny dle výběru třídních učitelů

Aktuální informace k dění ve škole najdete na internetových stránkách školy:
www.zsjenisovice.cz

skola@zsjenisovice.cz
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