
Datum Náplň                  L E D E N     Plán práce – šk. r. 2021/2022 Zodpovídá: 

plesy Maturitní plesy jsou zrušeny končící ročníky 

3. 1. Škola volá po vánočních prázdninách všichni 

5. 1.  Vánoční celoškolní mše svatá v 8:15, výuka navazuje od 3. vyučovací hodiny P. Michal 

6.1. Žehnání tříd ke svátku Tři králové P. Michal 

7. 1.  Koncert Datia ? Boris Nykl 

13. 1. 

 

DOD – učíme/neučíme dle rozvrhu, vkusná výzdoba tříd, prezentace školy 

v TV – připravit židle pro rodiče a uchazeče 

TU + garanti učebny 

Dub 

7:55 – 9:30 učíme všichni 

9:30 – příprava a zkouška Datia v krčku – 17:00 DOD dle programu všichni 

průvodcovská služba do 14:00 vybraní žáci (oděv, vystupování, info o škole) do 17:00 Král + JiŠ + Fiš 

Oficiální zahájení v 10:00 u vrátnice, Datio a PH/přivítá, zahájí a představí sbor Datio 

                                                 poté do TV – info o PřŘ – termíny, testy z ČJL a M, zdatnosti 

PH         

 

 Předvedení zdatností z mluvních dovedností, VV - ukázka výkresů s komentářem, HV a TV v tělocvičně 

Informace o oborech zdravotnických – panely + letáčky v žákovském koutku II Fiš a služba žáků 

Informace o oborech pedagogických – panely + letáčky v žákovském koutku I JiŠ a služba žáků 
od 16. 1. LVK 16. – 23. leden 2022                                                                               Pav 

19. 1. Uzavření známek za 1. pololetí                                                                                             všichni 

všichni uzavíráme ½ v EDOOKITu do oranžového souhrnu hodnocení a poté TU  závěrka TU a 

poté TU + JiŠ + Fiš tisknou sestavu Souhrnné hodnocení třídy k poradě 19. 1. – stř - 14:20 

v DoBo  Po poradě v době 20. 1. – 21. 1. TU tiskne po kontrole JiŠ+Fiš Výpis z vysvědčení  –  

TU provede kontrolu, výpis podepíše TU (ŘŠ nepodepisuje) a předá v TřH svým žákům, 

vyhodnotí pololetí, info o prodlouženém období, žáci si „Výpis“ ponechávají 

Vyučující připraví podklady pro komis. zk. na prodloužení klasif. období/NH,  vyučující zapíše do 

podkladů pro žáka termín konání KZk (v týdnu 7. 3. – 11. 3. 2022) a předá oproti podpisu, žák si 

vyzvedne podklady ke komis. zkoušce u daného vyučujícího a podepíše převzetí 

28. 1. Porada vedení                                                                                   PH, JiŠ, Ondr,Vaň, Hrab/Z 
26.-31.1. Výkaz práce + SVČ+ Šablony všichni 

? Kontrolu plnění šablon (SŠ, SVČ, DM), monitorovací zpráva PH 

31. 1. 

Po 

nejpozději k 31. 1. TU ve svých TřH vyhodnotí 1. pololetí  

a předají výpis, žáci si ponechají  

TU 

 

TU - poučení * zapsat do eTK poučení na den 4. 2. (pololetní prázdniny) 
k 31. 1. Končí projekt MŠMT šablony a je třeba mít splněné všechny aktivity PH 

4. 2. 

Pá  

Pololetní prázdniny pro žáky a pro pdg doporučujeme NPČ ve škole – 

školení ACTIV STUDIO/Har v BiGa - pro IT, srovnání TP 

Pro ostatní pdg – stará dovolená, NV, studijní volno  

 navazují od 7. 2. jarní prázdniny 

žáci  
+ pdg 

Hospitace – průběžně                                                          PH, JiŠ, Fiš, Ondr/SVČ,  

                                                                          PK – vzájemné v rámci předmětové komise 
 

Výhled:   7. 2. – 13. 2. jarní prázdniny   

   3 pondělky v únoru - školení PP pro ZŠ Komenská, IROP  - Fiš 

   Od 14. 2. příjem přihlášek a příprava program na přehlídku? 

22. 2. ve 12:30 - proběhne kontrola BOZP - technická (netýká se kolegů)   - PH 

24. 2. porada vedení   
 

Jsou hory, které musí člověk zdolat, jinudy cesta nevede. L. Thoma 
 

Zpracovala: Jindra Šustková 

Na vědomí: sborovna násť ,  řed. násť.,  JiŠ, PH, originál založit 

Elektronicky: všem 

 


