
Datum Náplň                  L E D E N     Plán práce – šk. r. 2022/2023 Zodpovídá: 

3. 1. Škola volá po vánočních prázdninách všichni 

4. 1.  Vánoční celoškolní mše svatá v 8:15, výuka navazuje od 3. vyučovací hodiny O. Jan 

5. 1.  Čtvrtek v 18:00 Novoroční koncert Datia v kostele sv. Bartoloměje v Odrách Nykl 

6.1. Tříkrálová koleda, v 8:00 zahájení v krčku o. Jan 

11. 1. Podpis daňového prohlášení k daním na rok 2023                                                       kancelář Hrabovská 

12. 1. 

 

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

v TV – připravit židle pro rodiče a uchazeče 

TU + garanti učebny 

Šen 

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 – lavice + letáčky v žákovském koutku I Tym a služba žáků 

Informace o oborech pedagogických – lavice + letáčky v žákovském koutku II Ondr + Jak 

? Agel NJ - workshop pro O2 a PS3 Fiš 

16. 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 18. 1. – stř - 14:20 

v DoBo  Po poradě v době 19. 1. – 20. 1. TU tiskne po kontrole JiŠ+Fiš Výpis z vysvědčení  –  

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

čtv 2. 2., vyhodnotí pololetí, žáci si „Výpis“ ponechávají, 3. 2. jsou pololetní prázdniny 

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

podkladů pro žáka termín konání KZk (v týdnu 6. 3. – 10. 3. 2023) a předá oproti podpisu, žák si 

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

19. 1. on-line setkání k výjezdu PS do Španělska (26. 3. - 8. 4. 2023) PH+Fiš+Smě 

20. 1. Porada vedení                                                                            PH, JiŠ, Fiš, Ondr,Vaň, Matě, Hrab/Z 

27. 1. Reprezentační ples pro končící (Autopal v Novém Jičíně)          Bad+ŠIJ       Fiš, Dub, Kam, Mol 

28. 1. LVK 1. roč. pdg oborů so 28. 1. do čtv 2. 2.                                   Pav +Šen, Dub, Chod, Mol, Fiš 
30.-31.1. Výkaz práce + SVČ+ Šablony všichni 

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

2. 2. 

čtv 

do 2. 2.  TU ve svých TřH vyhodnotí 1. pololetí  

a předají výpis, žáci si výpis ponechají  

TU 

 

TU - poučení * zapsat do eTK poučení na den 3. 2. (pololetní prázdniny) 

3. 2. 

Pá  

Pololetní prázdniny pro žáky pro pdg stará dovolená, NV, NPČ (škola není 

k dispozici a netopí se) 

1. čerpat zbytky staré dovolené (PH) 

2. čerpat NV za suplované hodiny 

3. do NPČ doma - schválenou vedením školy lze zapsat – inventarizaci, 

literární soutěž apod.  

4. „Studijní volno“ – je k dispozici 12 dnů do 30. 6. (včetně jarních prázdnin) 

Body 3/NPČ a 4/Studijní volno – kromě studia lze zařadit a podložit i 

elektronické přípravy na IT/ACTIV STUDIO s uvedenou konkrétní náplní 

ve výkazu práce POZNÁMKY 

žáci  
+ pdg 

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

                                                                          PK – vzájemné v rámci předmětové komise 
Výhled:   6. 2. – 10. 2. LVK pro 2. r. – výběr (karanténa Covid) – Pav, Šen, Dub 

13. 2. – 17. 2. jarní prázdniny   

   od 20. 2. příjem přihlášek a příprava programu na přehlídku/Pav+Slo  
21. 2. kontrola BOZP, v 9:30  – pan školník a školení Liduška Ondr 

12. – 25. 2. 2023 jazykový kurz v Berlíně – PH 

24. 2. porada vedení 

? natáčení TV NOE „Modlitba za MÍR“   

 

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


