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PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
1. Vedení školy
ředitel školy
zástupkyně ředitele

Mgr. Stanislav Hakl
Ing. Miloslava Kohoutová

2. Přidělení tříd
1.A
1.B
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
5.C

Mgr. Stanislava Pučelíková
Mgr. Dana Genserová
Mgr. Jaromíra Repková
Mgr. Iveta Velcová
Mgr. Eva Culková
Mgr. Dana Mišáková
Mgr. Ilona Zítková
Mgr. Lenka Holasová
Mgr. Radka Řeháková
Mgr. Pavla Štěrbová
Lenka Lédlová
Mgr. Naděžda Liebscherová

6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B

Mgr. Helena Čejková
Jakub Fischer, DiS.
Mgr. Dana Kulhánková
Jan Panský
Mgr. Lenka Perestjuková
Mgr. Petra Niederová
Mgr. Michaela Krouparová
Mgr. Leona Koritinová
Ing. Martina Frimlová

3. Netřídní učitelé
Mgr. Alena Hradilová
Mgr. Vladislava Beránková
Mgr. Petra Milková
Ing. Jitka Buňatová
4. Vychovatelky školní družiny
I. oddělení
II. oddělení
III. oddělení
IV. oddělení

Ludmila Haklová, DiS.
Alena Babčaníková
Marta Malá
Nora Mižičková, DiS.

5. Uvádějící učitelé, asistenti pedagoga
uvádějící pedagog
Mgr. Vladislava Beránková

uváděný pedagog
Ing. Jitka Buňatová
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třída
3.B
5.C
5.B
6.A
2.A
1.B
7.A
2.B

Asistent pedagoga
Soňa Staříková
Bc. Lenka Doležalová
Bc. Alice Batujeva
Nikola Holubová
Vendula Řízková, DiS.
Dana Genserová
Šárka Barnová
Bc. Nadja Patočková
6. Správní zaměstnanci
Hospodářka
Školník
Uklízečky

Pomocný hosp. prac.

Miroslava Birošová
Oldřich Čtvrtníček
Petra Borčová
Miluše Badyová
Věra Lechanová
Simona Sadílková
-

7. Pracovnice školní jídelny
Vedoucí jídelny
Hlavní kuchařka
Pomocné kuchařky

Darina Bendová, DiS.
Zdeňka Vítová
Marcela Tirpáková
Běla Čtvrtníčková
Julie Fričová

8. Přidělení pracoven
pracovna
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Výtvarná výchova
Anglický jazyk
Jazyková učebna
Knihovna a studovna
Žákovská kuchyňka
Žákovské dílny
Výpočetní technika
Tělocvična
Kmenové třídy
Oddělení družiny

jméno
Jan Panský, L. Koritinová (třída 9.A)
Ing. Miloslava Kohoutová
Ing. Martina Frimlová (třída 9.B)
dočasně zrušena
dočasně zrušena
Mgr. Vladislava Beránková
Mgr. Michaela Krouparová
Ing. Miloslava Kohoutová
Ing. Miloslava Kohoutová
Mgr. Leona Koritinová
Mgr. Lenka Perestjuková
třídní učitelé
vychovatelky školní družiny
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9. Přidělení kabinetů
kabinet
Čj
Ov
D, Aj
Ch
Hv
Z, Tv
F
I.stupeň
Asistentky

jméno
Mgr. Alena Hradilová
Mgr. Alena Hradilová
Mgr. Helena Čejková
Ing. Miloslava Kohoutová
Bc. Jana Hieke
Mgr. Lenka Perestjuková
Jan Panský
Mgr. Jaromíra Repková
Soňa Staříková

kabinet
nářaďovna
skleník
Př
M, Dia
Nj
VT
Vv
PvTP

jméno
Ing. Martina Frimlová
Ing. Martina Frimlová
Ing. Martina Frimlová
Mgr. Dana Kulhánková
Mgr. Vladislava Beránková
Mgr. Leona Koritinová
Mgr. Stanislav Hakl
Ing. Miloslava Kohoutová

10. Sklady
učebnice
mycí a čistící prostř.

Potraviny

Darina Bendová, DiS.

zdravotník
sběrový referent
správce webu
Knižní klub
koordinátor ŠVP
Ovoce do škol
správce inf. syst.
školní parlament

M. Birošová, P. Štěrbová
O. Čtvrtníček
S. Hakl
I. Velcová
J. Repková
M. Kohoutová
L. Koritinová
L. Perestjuková, N. Liebscherová

Miroslava Birošová
Oldřich Čtvrtníček

11. Funkce na škole
výchovná poradkyně
metodik prevence
správce ICT
environmentalista
správce zahrady
správce sborovny
speciální pedagog
správce kab. asist.

A. Hradilová
P. Štěrbová
J. Panský
D. Kulhánková
Oldřich Čtvrtníček
vedoucí MO
S. Pučelíková
S. Staříková

12. Organizace soutěží a olympiád
matematika
český jazyk
anglický jazyk
německý jazyk*
výtvarná výchova
přírodopis
zeměpis
dějepis
fyzika
chemie
sport
hudební výchova

Mgr. Dana Kulhánková
Mgr. M. Krouparová
Mgr. Helena Čejková
Mgr. Vladislava Beránková
Mgr. Dana Genserová
Ing. Martina Frimlová
Mgr. Lenka Perestjuková
Mgr. Petra Milková
Mgr. Leona Koritinová
Ing. Miloslava Kohoutová
Mgr. Lenka Perestjuková, Mgr. Pavla Štěrbová
Mgr. Dana Genserová, Bc. Jana Hieke
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13. Metodické orgány
I. stupeň
humanitní
předměty
přírodovědné
předměty
školní družina
asistenti
pedagoga
komise pro
inkluzi

předsedkyně
členové
předsedkyně
členové
předsedkyně
členové
předsedkyně
členové
předsedkyně
členové
předsedkyně
členové

I. Velcová
učitelé I. stupně, A. Babčaníková, L. Doležalová
H. Čejková
A. Hradilová, M. Krouparová, V. Beránková,
P. Milková, J. Fischer, J. Buňatová, P. Niederová
D. Kulhánková
M. Frimlová, M. Kohoutová, J. Panský
L. Perestjuková, L. Koritinová
A. Babčaníková
N. Mižičková, M. Malá, L. Haklová
L. Doležalová
asistentky pedagoga
A. Hradilová
S. Pučelíková, L. Doležalová, A. Babčaníková

13. 1. Návrh náplně činnosti metodických orgánů
➢ předávání zkušeností (podle možností vzájemné hospitace)
➢ spolupráce s výchovnou poradkyní, spec. pedagogem, asistenty pedagoga, vedoucí
vychovatelkou a metodikem prevence
➢ informace z kurzů a seminářů, zajištění účasti pedagogů na DVPP
➢ zapojení žáků do soutěží a olympiád, přestupy žáků mezi skupinami (Cj,…)
➢ úpravy sešitů, sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro
jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic.
➢ frekvence domácích úkolů, problematika podepisování úkolů rodiči
➢ časové a tématické plány
➢ schůzky metodických orgánů 5x ročně (jinak dle potřeby), zápisy odevzdávat
minimálně jeden den před PR
➢ žáci se SVP, plány učiva, dodržování pravidel pro hodnocení žáků
➢ hodnocení žáků v předmětech Vv, Tv a Hv s přihlédnutím k individuálním možnostem
žáka
➢ další vzdělávání pedagogických pracovníků
➢ podklady pro webové stránky
➢ nominace žáků do soutěže Talent roku pořádané zřizovatelem
➢ tvorba a změny ŠVP
Předmětové komise sdružují učitele stejných, nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v
oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí
koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy.

Úkoly předmětových komisí:
➢ Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách.
➢ Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků.
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➢ Koordinují plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování
mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání,
environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před
násilím a prevence rizikového chování.
➢ Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření.
➢ Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky.
➢ Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.
➢ Plánují DVPP.
➢ Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné
zjišťování znalostí žáků.
➢ Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a
hodnocení žáků.
➢ Metodicky zajišťují a koordinují péči o žáky se SVP.
➢ Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu.
➢ Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí.
➢ Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy,
plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy.
Úkoly předsedů předmětových komisí:
➢ Vytvářejí koncepci práce PK, rozpracovávají do ní plány práce školy a závěry z
hodnocení školy a výročních zpráv.
➢ Metodicky řídí a kontrolují práci ostatních členů komise a usilují o jejich aktivní
zapojení.
➢ Vytvářejí plán PK, na schůzích PK jej vyhodnocují, zajišťují zpracování podkladů pro
výroční zprávy a evaluaci školy.
➢ Podle časových možností organizují vzorové hodiny, vzájemné hospitace.
➢ Kontrolují časové a obsahové plnění tematických plánů.
➢ Spolupracují s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů.
14. Koordinátoři tvorby a aktualizací ŠVP
hlavní koordinátor
I. stupeň
humanitní obory
přírodovědné obory

Mgr. Jaromíra Repková
Mgr. Jaromíra Repková
Mgr. Helena Čejková
Mgr. Dana Kulhánková

16. Koordinátoři výuky cizích jazyků*
anglický jazyk
ruský jazyk
německý jazyk

Mgr. Helena Čejková
Mgr. Helena Čejková
Mgr. Vladislava Beránková

* Pokud se vyučuje
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17. Školní akce
Přivítání prvňáčků
Slavnostní odhalení pamětní desky R. Koblice
Mikulášská besídka
Vánoční trhy
Ples školy k 60. výročí otevření 22.2.2019
Den otevřených dveří
Zápis do 1. tříd 04/2019
Plavecký výcvik 2. – 3. třídy
Dvojka zpívá - školní kolo pěvecké soutěže - cca 03/2019
Vejprtský drozd - pěvecká soutěž - 04/2019
Čarodějnické učení 26. 4. 2019
Zahradní slavnost 2019
Den dětí 31. 5. 2019
Rozloučení s žáky 9. tříd
Besedy v knihovně
Soutěže a olympiády
Divadelní představení, kulturní akce (kino,...)
Školní výlety
Adopce na dálku
Run and Help
Matematická soutěž Klokan
Vzdělávání 2019 Chomutov
Sběr plastových víček
Celoškolní projekty
Lyžařský výcvik
Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků
Škola v přírodě I. stupeň 4. – 11. 5. 2019
Škola v přírodě I. stupeň 1. 6. – 8. 6. 2019

TU 1. a 9. tříd, M. Kohoutová
12.10. 2018, Panský
TU 9. tříd
J. Hieke, D. Genserová
J. Fischer
M. Kohoutová
TU budoucích 1. tříd
TU
J. Hieke, D. Genserová
J. Hieke, D. Genserová
všichni
J. Fischer
TU
TU 9. tříd, M. Kohoutová
vyučující českého jazyka
pověření pracovníci (viz výše)
TU, M. Kohoutová, učitelé Čj
TU
S. Hakl, H. Čejková, M. Frimlová
D. Genserová

D. Kulhánková
A. Hradilová
O. Čtvrtníček
M. Kohoutová
L. Perestjuková, TU
TU
TU 5. A,B, 4.B, 2.C, 3.B
D. Mišáková a spol.

18. Sportovní soutěže
měsíc
10
11
12
01

měsíc
02
03
04
05
06

akce
běh do vrchu
florbal
Vánoční trojboj
Kadaňská laťka

akce
přebory ve šplhu
vybíjená
Jarní kadaňské běhání, přehazovaná
přehazovaná
plavecká štafeta, O pohár Max. Fíka

19. Celoškolní projekty
Termín

Projekt

Zodpovídá

probíhá
probíhá
příprava

Bez obalu na obaly – třídění odpadů
Adopce na dálku
EKO škola

D. Kulhánková
S. Hakl, H. Čejková, M. Frimlová
D. Kulhánková
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probíhá
probíhá
probíhá
udržitelnost
od 2017

Čtení pomáhá
Voda a ropa
Projekt Kadaň – Vara (SWE)
Extra třída
Šablony I. Šablony II

M. Krouparová
D. Kulhánková
J. Fischer
M. Krouparová
ŘŠ

20. Výzdoba školy
vestibul
přízemí – nástěnky, vitríny
nástěnka u jídelny, ŠD
druhá nástěnka u jídelny
nástěnka vedle kanceláře
nástěnné vitríny
nástěnka Tv
I. patro – nástěnky u tříd
- chemie
- ostatní nástěnky
II. patro - fyzika
- nástěnka VP a MP
- ostatní nástěnky
květinová výzdoba školy
EKO nástěnka
Mimoškolní akce
Anglický jazyk

M. Frimlová, O. Čtvrtníček, D. Genserová
TU tříd v přízemí, vychovatelky ŠD
vychovatelky ŠD
M. Kohoutová
vedení školy, M. Birošová
L. Perestjuková, M. Kohoutová
L. Perestjuková
TU přilehlých tříd
M. Kohoutová, D. Kulhánková
učitelé Vv a Pč
L. Koritinová
A. Hradilová, P. Štěrbová
učitelé Vv
M. Frimlová, O. Čtvrtníček
D. Kulhánková
J. Panský
učitelé Aj

21. Pedagogické rady a porady
1. pedagogická rada
2. pedagogická rada
3. pedagogická rada
4. pedagogická rada
5. pedagogická rada

1. část 28. 8. 2018, 2. část 31. 8. 2018
13. 11. 2018
22. 1. 2019
16. 4. 2019
18. 6. 2019

ÚT,PÁ
ÚT
ÚT
ÚT
ÚT

21.1. Hlavní náplň pedagogických rad
a)
b)
c)
d)

Kontrola usnesení
Výsledky a závěry kontrolní činnosti
Hodnocení prospěchu a chování žáků
Závěry a usnesení

21.2. Pracovní porady
a) porady učitelů - provozní porady - většinou první pracovní den v měsíci od 7.10 hod
v odborné učebně
b) porady vedení - každé pondělí od 8.00 do 8.30 hod v ředitelně školy
c) porady SZ - většinou první pracovní den v měsíci od 8.00 hod v ředitelně školy
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d) porady se Školskou radou – určuje ŠR
e) porady s výchovnou poradkyní každý poslední pátek v měsíci
22. Zastupování třídních učitelů
Vždy v ročníku A

B

třída třídní učitel
8.C Mgr. Michaela Krouparová

zastupující třídní učitel
Mgr. Petra Niederová

23. Schůzky rodičů
1. 1. třídy
2. – 9. třídy
2. 1. – 9. třídy
3. 1. – 9. třídy
4. 1. – 9. třídy

3. 9. 2018
11. 9. 2018
22. 11. 2018
14. 2. 2019
25. 4. 2019

organizační záležitosti
plán třídního učitele, plán školy, režim školy,..
informace o prospěchu a chování
konzultační den
informace o prospěchu a chování

24. Schůzky Školské rady
10/2018

25. Organizace výuky
25.1. Vzdělávací program
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola v pohodě“
25.2. Do časových a tematických plánů budou zapracovány*
Volba povolání
Dopravní kurz
projekt „Zdravé zuby“
Minimální preventivní program
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí
Obrana vlasti
Korupce
Finanční gramotnost
Školní plán ekologické výchovy a vzdělávání
Výchova ke zdraví
Sexuální výchova, problematika dětské pornografie
Kyberšikana
* více viz Školní vzdělávací program
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25.3. Disponibilní dotace*
viz Školní vzdělávací program

25.4. Zařazení volitelných předmětů do výuky
viz Školní vzdělávací program

25.5. Výuka cizích jazyků
3.– 9. třída
7. třída

anglický jazyk
německý jazyk – druhý cizí jazyk
ruský jazyk - druhý cizí jazyk
německý jazyk – druhý cizí jazyk
ruský jazyk - druhý cizí jazyk
německý jazyk – druhý cizí jazyk
ruský jazyk - druhý cizí jazyk

8. třída
9. třída

3 hod
2 hod
2 hod
2 hod

25.6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém
vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických
pracovníků. Upřednostňovanými oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika,
osobnostní a sociální výchova s důrazem na emoční inteligenci, moderní metody v didaktice
výuky včetně CLIL a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou.
Preferovány budou semináře lektora přímo ve škole, popřípadě víkendové výjezdy, aby byl
proškolen celý sbor. Více viz Plán DVPP.
25.7. Kontrolní činnost vedení školy
hospitační činnost
cílená (ohlášená předem)
necílená (bez předchozího oznámení)
kontrolní testy v jednotlivých předmětech, testy SCIO,...
výstupní prověrky
kontroly sešitů, notýsků, žákovských knížek a zápisníků (frekvence pochval,
poznámek, dostatek podkladů pro klasifikaci)
e) kontroly systému Bakaláři včetně elektronické žákovské knížky
f) práce třídního učitele, úprava třídy, plnění plánu TU
g) úprava pracoven a kabinetů
a)
➢
➢
b)
c)
d)

25.7.1. Zaměření hospitační činnosti
➢
➢
➢
➢
➢

využití moderních technologií
využití pomůcek ve vyučovacím procesu
soulad s ŠVP, plnění osnov a časových plánů
vyvození nového učiva
formy ověřování vědomostí
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➢ samostatná práce žáků ve vyučovacím procesu
➢ formy práce ve vyučovacím procesu, skupinové práce a další
➢ vztah učitel - žák
➢ vyjadřování učitelů a žáků - spisovná čeština, odpovědi celou větou
➢ práce s chybou
➢ přiměřené metody výuky
➢ relaxace žáků ve vyučovacích hodinách
➢ více viz Plán kontrolní činnosti
Kontrolní činnost vedení školy se řídí "Plánem kontrolní činnosti na školní rok 2018/2019".
26. Prázdniny ve školním roce 2018/2019
Začátek školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Začátek vyučování po vánočních prázdninách
Ukončení I. pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Ukončení II. pololetí
Hlavní prázdniny

3. září 2018
29. října - 30. října 2018
22. prosince 2018 - 2. ledna 2019
3. ledna 2019
31. ledna 2019
1. února 2019
11. března - 17. března 2019
18. dubna 2019
28. června 2019
29. června - 1. září 2019

27. „Ředitelská volna“*
* změna vyhrazena

28. Zápis do prvního ročníku
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(dále jen školského zákona) ve dnech 1. dubna až 30. dubna 2019.
O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel
školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na
základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.

29. Termíny přijímacích zkoušek na střední školy ve školním roce 2018/2019 pro školní
rok 2019/2020
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a
talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení
ke střednímu vzdělávání.
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Pro přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 platí zejména:
- přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají
do 30. listopadu 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení;
- přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají
do 1. března 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení;
- uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání k 30. listopadu 2018 a až na 2 obory
vzdělání k 1. březnu 2019; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve
stejném pořadí;
- termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání
skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15.
ledna 2019; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od
2. ledna do 15. února 2019;
- termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je
stanoven v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2019;
- termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez
maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od
22. dubna do 30. dubna 2019;
- přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové
zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do
26. dubna 2019; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou.
Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou
oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro
všechny formy vzdělávání.
Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1
školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 28.
září 2018 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání
(Centrum) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2019.
Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií
přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče
nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou nejméně 40 %.
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou
vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým
uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez
maturitní zkoušky uskuteční nejdříve 22. dubna 2019.
Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním
zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí
(zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy
vzdělávání).
Bližší informace poskytne oddělení všeobecného vzdělávání (tel. 234 812 144, 234 811 335).
Pedagogická rada byla s tímto Plánem školy seznámena dne 28. 8. 2018

Mgr. Stanislav Hakl
ředitel školy
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30. Přehled soutěží a olympiád ve školním roce 2018/2019
Kompletní přehled najdete na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-soutezi-aprehlidek-na-skolni-rok-2018-2019

31. Státní svátky ČR a jiné významné dny
Státní svátky České republiky
1. leden
8. květen
5. červenec
6. červenec
28. září
28. říjen
17. listopad

Den obnovy samostatného českého státu
Den vítězství
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení Mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Den boje za svobodu a demokracii

Významné dny České republiky
27. leden
8. březen
12. březen
1. květen
5. květen
27. červen
11. listopad
16. leden
28. březen

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
Mezinárodní den žen
Den přístupu ČR k Severoatlantické smlouvě (NATO)
Svátek práce (den pracovního klidu)
Květnové povstání českého lidu
Den památky obětí komunistického režimu
Den válečných veteránů
Den památky Jana Palacha
Den narození Jana Ámose Komenského

Ostatní svátky:
Velký pátek
Další významné dny
26. září

Evropský den jazyků (Evropské jazykové portfolio- zavedení do výuky)

KAŽDOROČNĚ PŘIPOMÍNANÉ DNY A TÝDNY
8. března
21. března
od 21. března
22. března
3. května
15. května
22. května
od 25. května
4. června
5. června
17. června

Den OSN pro práva žen a mezinárodní mír
Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace
Týden solidarity s národy bojujícími proti rasismu a rasové diskriminaci
Světový den vody
Světový den svobody tisku
Mezinárodní den rodiny
Mezinárodní den biodiverzity
Mezinárodní den solidarity s lidmi z nesamosprávných území
Mezinárodní den dětí, které se staly obětmi agrese
Světový den životního prostředí
Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha
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20. června
26. června
26. června
první sobota
v červenci
11. července
9. srpna
12. srpna
16. září
září
1. října
první pondělí v říjnu
druhá středa v říjnu
4.-10. října
16. října
17. října
24. října
24.-30. října
16. listopadu
20. listopadu
21. listopadu
25. listopadu
29. listopadu
1. prosince
2. prosince
3. prosince
10. prosince
18. prosince

Světový den uprchlíků
Světový den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování
s nimi
Mezinárodní den na podporu obětí mučení
Mezinárodní den družstev
Světový den populace
Mezinárodní den původních obyvatel světa
Mezinárodní den mládeže
Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
Mezinárodní den míru (zahajovací den zasedání Valného shromáždění
OSN)
Mezinárodní den seniorů
Světový den lidských sídel
Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof
Mezinárodní týden vesmíru
Světový den výživy
Světový den za odstranění chudoby
Den Spojených národů
Týden za odzbrojení
Mezinárodní den tolerance
Den industrializace Afriky
Světový den televize
Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách
Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem
Světový den boje proti AIDS
Mezinárodní den za vymýcení otroctví
Mezinárodní den osob s postižením
Den lidských práv
Mezinárodní den migrantů

9.březen - Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi
18. červen – Den hrdinů druhého odboje
DALŠÍ MEZINÁRODNÍ DNY
21. února
23. března
7. dubna
23. dubna
17. května
31. května
23. srpna
8. září
poslední týden v září
5. října
9. října
10. října
24. října
20. listopadu (různí se)
5. prosince
7. prosince

Mezinárodní den mateřského jazyka
Světový meteorologický den
Světový den zdraví
Světový den knihy a vydavatelských práv
Světový den telekomunikací
Světový den bez tabáku
Světový den na paměť obchodování s otroky a za jeho zrušení
Mezinárodní den gramotnosti
Světový den námořnictva
Světový den učitelů
Světový den pošty
Světový den duševního zdraví
Světový den informací o rozvoji
Světový den dětí
Mezinárodní den dobrovolníků pro hospodářský a sociální rozvoj
Mezinárodní den civilního letectví

Den dětí se v České republice slaví 1. června.
Den učitelů se v České republice slaví 28. března.
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