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I. ÚVOD 

Plán práce školního roku 2016/17 je vypracován v souladu s výchovně vzdělávacím působením školy         

a slouží pro snazší orientaci zaměstnanců při plnění jejich úkolů.   

 

Hlavní cíle školy pro školní rok 2016/17:  

 

 poskytovat komplexní odborné vzdělávání na vysoké profesionální úrovni s ohledem                

na potřeby praxe, trhu práce a rozvoje lidských zdrojů v regionu i mimo region a zvýšení 

uplatnitelnosti a konkurenceschopnosti absolventů školy v souladu s jejich stanoveným 

profilem,  

 stabilizovat počet přijímaných žáků v jednotlivých oborech vzdělání a formách studia, 

 podporovat zájem o vzdělávání v jednotlivých oborech mezi žáky spádových základních škol               

i na veřejnosti formou nabídky kurzů celoživotního vzdělávání a zkoušek profesních 

kvalifikací, 

 snížit počet nehodnocených a neprospívajících žáků, snížit průměrný počet zameškaných 

hodin,  

 rozvíjet činnost školního poradenského pracoviště, věnovat náležitou pozornost optimalizaci 

sociálně-psychologického prostředí školy, sledovat projevy zneužívání návykových látek                   

a ostatní sociálně-patologické jevy, přijímat účinná opatření,  

 vytvářet příznivou pracovní atmosféru, podporovat iniciativu, oceňovat kvalitní práci, 

posilovat pocit zodpovědnosti za práci školy jako celku,  

 harmonizovat vztahy mezi učiteli a žáky,  

 zvyšovat profesionalitu pedagogických pracovníků formou podpory jejich profesního rozvoje, 

 komunikovat s rodiči a žáky na profesionální úrovni,  

 zajistit ekonomickou stabilitu, efektivnost, hospodárnost a účelovost vynakládaných 

prostředků, podporovat a rozvíjet hlavní i doplňkovou činnost,  

 rozvíjet spolupráci se zaměstnavateli, sociálními partnery, městem Bohumín a zřizovatelem, 

spolupracovat s potenciálními sponzory, 

 důsledně dbát na bezpečnost a ochranu zdraví žáků i zaměstnanců,   

 budovat silnou pozitivní image školy,  

 zajistit propagaci výsledků činnosti školy v médiích, do propagace školy na veřejnosti 

zapojovat všechny pedagogické pracovníky a ostatní zaměstnance,  

 nadále zlepšovat vzhled budov školy a jejich okolí. 

 

 

 

 



II. HLAVNÍ ÚKOLY ÚSEKU TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ 

 

 důsledná výuka a naplňování Školního vzdělávacího programu 

Termín: průběžně   Zodpovídá: metodik ŠVP, předsedové PK, učitelé 

 důsledné vykonání dohledů nad žáky 

T: průběžně    Z: ZŘTV, ZŘOV, učitelé 

 důsledné vedení pedagogické dokumentace 

T: průběžně    Z: ZŘTV, ZŘOV, metodik ŠVP, třídní učitelé, učitelé 

 důsledná spolupráce se zákonnými zástupci žáků 

T: průběžně    Z: ZŘTV, ZŘOV, třídní učitelé, učitelé 

 realizace jednotného postupu při uplatňování pravidel školního řádu 

T: průběžně    Z: ZŘTV, třídní učitelé, učitelé, výchovný poradce 

 realizace opravných maturitních a závěrečných zkoušek 

T: září 2016    Z: ZŘTV, předsedové PK, učitelé 

 realizace maturitních a závěrečných zkoušek 2017 

T: duben – červen 2017   Z: ZŘTV, předsedové PK, učitelé 

 organizace přijímacího řízení pro školní rok 2017/18 

T: jaro 2017    Z: ZŘTV, metodik ICT, studijní referentka 

 organizace lyžařského kurzu, letních sportovních kurzů, školního sportovního klubu 

T: průběžně    Z: vedoucí PK TV, vedoucí ŠSK  

 organizace vzdělávacích exkurzí a kulturních aktivit 

T: průběžně    Z: předsedové PK, učitelé 

 podpora účasti žáků na akcích mimo výuku, ve spolupráci s městem Bohumín a MSK 

T: průběžně    Z: předsedové PK, metodik prevence, učitelé 

 další vzdělávání pedagogických pracovníků 

T: průběžně     Z: ZŘTV, předsedové PK, učitelé 

 realizace ročního plánu Školního poradenského pracoviště 

T: průběžně    Z: členové ŠPP, třídní učitelé, učitelé 

 účast v soutěžích 

T: průběžně    Z: předsedové PK, učitelé 

 prezentace a propagace školy na veřejnosti, náborová činnost, Den řemesel, DOD 

T: průběžně    Z: ZŘTV, předsedové PK, učitelé 

 zefektivnění práce předmětových komisí 

T: průběžně    Z: předsedové PK, učitelé 

  

 

 

 

 



III. HLAVNÍ ÚKOLY ÚSEKU ODBORNÉHO VÝCVIKU 

 

 
 spolupráce se stávajícími a zajištění nových pracovišť odborného výcviku 

T: průběžně    Z: ZŘOV, VUOV, učitelé 

 realizace závěrečných zkoušek dle jednotného zadání 

T: červen 2017    Z: ZŘOV, VUOV, učitelé 

 zajištění kvalitního technického zázemí pro praktické závěrečné zkoušky 

T: červen 2017    Z: ZŘOV, VUOV, učitelé 

 další vzdělávání pedagogických pracovníků 

T: průběžně     Z: ZŘOV, VUOV, předsedové PK, učitelé 

 účast v soutěžích odborných dovedností 

T: průběžně    Z: ZŘOV, VUOV, předsedové PK, učitelé 

 prezentace a propagace školy na veřejnosti, náborová činnost, Den řemesel, DOD 

T: průběžně    Z: ZŘOV, VUOV, předsedové PK, učitelé 

 pokračování ve vybavování dílen a odborných učeben 

T: průběžně    Z: ZŘOV, VUOV, předsedové PK, učitelé 

 rozvoj vlastní hospodářské činnosti 

 T: průběžně    Z: ZŘOV, VUOV, učitelé 

 obnovení svářečské školy 

 T: průběžně    Z: ZŘOV, učitelé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST 

 

Kontrolní a hospitační činnost je realizována ředitelkou školy a jí pověřenými zástupci. Hlavní cílem 

této činnosti je trvale sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a pravidelné monitorování                

a hodnocení poskytovaného vzdělávání.  

Ve školním roce 2016/17 bude kontrolní a hospitační činnost zaměřena zejména na tyto oblasti: 

 seznámení žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků se školním řádem, bezpečnostními              

a požárními předpisy, provozními řády učeben a pracovišť,  

 kontrola omlouvání absence žáků v ETK, 

 seznamy žáků v ETK,  

 bezpečnost práce v učebnách, 

 kontrola přítomnosti učitelů ve vyučovacích hodinách,  

 dodržování bezpečnosti v hodinách tělesné výchovy,  

 dodržování bezpečnosti na pracovištích odborného výcviku,  

 dodržování ŠVP, 

 včasný zápis do ETK,  

 dodržování dohledů nad žáky, 

 včasný nástup do hodin,  

 kontrola výkazů samostudia,  

 kontrola příprav na MZ a ZZ,  

 hodnocení činnosti Školního poradenského pracoviště,  

 hodnocení činnosti předmětových komisí,  

 hospitační činnost ve všech třídách, sledování klimatu a potenciálních patologických jevů. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. PŘEHLED OBORŮ 

 

 
OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU 

 

Kód oboru Název oboru Název ŠVP 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY 

75-41-M/01 Sociální činnost SOCIÁLNÍ ČINNOST 

 
OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ UKONČENÉ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU 

 

Kód oboru Název oboru Název ŠVP 

23-51-H/01 Strojní mechanik ZÁMEČNÍK 

23-56-H/01 Obráběč kovů – denní forma studia OBRÁBĚČ KOVŮ 

23-56-H/01 Obráběč kovů – dálková forma studia OBRÁBĚČ KOVŮ 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel AUTOMECHANIK 

26-51-H/01 Elektrikář ENERGETIKA 

65-51-H/01 Kuchař – číšník KUCHAŘ – ČÍŠNÍK 

69-51-H/01 Kadeřník VLASY A VIZÁŽ 

69-54-E/01 Provozní služby PROVOZNÍ SLUŽBY  

 
OBORY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU 

 

Kód oboru Název oboru Název ŠVP 

64-41-L/51 Podnikání – denní forma studia PODNIKÁNÍ 

64-41-L/51 Podnikání – dálková forma studia PODNIKÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. VEDENÍ ŠKOLY 

 

Ředitelka školy Ing. Liběna Orságová 

Statutární zástupce – zástupce ředitelky pro teoretické vyučování Mgr. Jan Konvička 

Zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování Ing. Ivana Mudrová 

Zástupce ředitelky pro odborný výcvik a provozní úsek Ing. Tomáš Cedivoda 

Vedoucí učitelka praktického vyučování Jana Murová, DiS. 

  

Vedoucí ekonomického úseku Ing. Martina Pešatová 

Správce budov Ivana Grillová 

Vedoucí Restaurace a kavárny Miroslav Vrbka 

Správce ubytovny Alena Bracháčková 

  

Ostatní funkce  

Školní psycholog Mgr. Jana Lichá 

Výchovný poradce Mgr. Alena Hloušková 

Školní metodik prevence Mgr. Magdaléna Wojnarová 

Metodik EVVO Ing. Milada Fabiánová 

Metodik ICT Ing. Renáta Horáková 

Koordinátor ŠVP Mgr. Marta Bernatíková 

  

Předsedové předmětových komisí  

Komise humanitní Mgr. Marta Bernatíková 

Komise přírodovědná, ICT a EVVO Ing. Milada Fabiánová 

Komise tělesné výchovy Mgr. Eva Funková 

Komise elektro-strojní Bc. Marek Fismol 

Komise služeb Jana Murová, DiS. 

Komise sociálně-ekonomická Mgr. Helena Plačková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. PŘEHLED TŘÍD, TŘÍDNÍCH UČITELŮ, UČITELŮ ODBORNÉHO VÝCVIKU A 

PRAXE  

 

Třída Třídní učitel Učitel OV – praxe 

PSČ1 Mgr. Radim Kozel Jana Murová, DiS. 

PSČ2 Mgr. Helena Plačková Jana Murová, DiS., Ing. Lešek Václavík 

PSČ3 Mgr. Magdaléna Wojnarová Jana Murová, DiS. 

PSČ4 Ing. Ivana Mudrová Jana Murová, DiS. 

KD1 Ing. Milada Fabiánová Bc. Milena Kulasová, Mgr. Darina Timková 

KDS2 Mgr. Alena Hejduková Bc. Milena Kulasová, Alena Šeligová, Mgr. Darina Timková, 
Břetislav Kurka, DiS. 

KD3 Mgr. Eva Funková Alena Šeligová, Jana Murová, DiS. 

KUČ1 Mgr. Jaroslav Thér Bc. Bronislava Viceníková, Irena Zikmundová 

KČO2 Mgr. Jana Šangalová Nataša Jiroutová, Bc. Bronislava Viceníková, Petr Sýkora 

KUČ3 Mgr. Pavlína Blažková Nataša Jiroutová, Jana Murová, DiS. 

OK1 Mgr. Miroslav Kraus Mgr. Jiří Gorný, Petr Sýkora 

SMO1 Ing. Robert Hejduk Mgr. Jiří Gorný, Břetislav Kurka, DiS., Jaromír Brož 

EMO2 Ing. Lešek Václavík Zdislav Pala, Bc. Marek Fismol, Jaromír Brož 

EMO3 Mgr. Vladimír Kališ Zdislav Pala, Bc. Marek Fismol, Jana Murová, DiS. 

OKS3 Mgr. Petr Sobota Jana Murová, DiS. 

PSL1 Mgr. Věra Jarošková Jana Murová, DiS., Irena Zikmundová 

OKD3 Mgr. Marcela Horváthová Petr Sýkora 

POD1 Mgr. Petr Langer Jana Murová, DiS. 

POD2 Mgr. Marta Bernatíková Jana Murová, DiS. 

POE1 Mgr. Blanka Buchalová Jana Murová, DiS. 

POE2 Mgr. Věra Kerlínová, Ph.D. Jana Murová, DiS. 

POE3 Ing. Renáta Horáková Jana Murová, DiS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. SLOŽENÍ PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ 

 

KOMISE PŘEDSEDA ČLENOVÉ 

 
 
 

Komise humanitní 

 
 
 
Mgr. Marta Bernatíková 

Mgr. Pavlína Blažková 

Mgr. Blanka Buchalová 

Mgr. Alena Hejduková 

Mgr. Jan Konvička 

Ing. Simona Merthová 

Mgr. Marie Winklerová 

Mgr. Magdaléna Wojnarová 

 
Komise přírodovědná, ICT a EVVO 

 
Ing. Milada Fabiánová 

Ing. Renáta Horáková 

Mgr. Věra Kerlínová, Ph.D. 

Mgr. Petr Langer 

Komise tělesné výchovy Mgr. Eva Funková 

Mgr. Vladimír Kališ 

Mgr. Radim Kozel 

Mgr. Petr Sobota 

Mgr. Jaroslav Thér 

Komise elektro-strojní Bc. Marek Fismol 

Jaromír Brož 

Ing. Tomáš Cedivoda 

Mgr. Jiří Gorný 

Ing. Robert Hejduk 

Mgr. Miroslav Kraus 

Břetislav Kurka, DiS. 

Zdislav Pala 

Petr Sýkora 

Ing. Lešek Václavík 

Komise služeb Jana Murová, DiS. 

Nataša Jiroutová 

Bc. Milena Kulasová 

Mgr. Jana Šangalová 

Alena Šeligová 

Mgr. Darina Timková 

Bc. Bronislava Viceníková 

Irena Zikmundová 

Komise sociálně-ekonomická Mgr. Helena Plačková 

Mgr. Alena Hloušková 

Mgr. Marcela Horváthová 

Mgr. Věra Jarošková 

Ing. Ivana Mudrová 

Ing. Liběna Orságová 

Ing. Zuzana Serbousková 

 

 

 

 



IX. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/17 

 

Vyučování  

začátek vyučování  čtvrtek 1. září 2016 

konec vyučování v 1. pololetí úterý 31. ledna 2017 

konec vyučování ve 2. pololetí  pátek 30. června 2017 

  

Prázdniny  

Podzimní prázdniny středa 26. října 2016 – čtvrtek 27. října 2016 

Vánoční prázdniny pátek 23. prosince 2016 – pondělí 2. ledna 2017 

Pololetní prázdniny  pátek 3. února 2017 

Jarní prázdniny  pondělí 13. března 2017 – pátek 17. března 2017 

Velikonoční prázdniny  čtvrtek 13. dubna 2017 – pátek 14. dubna 2017 

Hlavní prázdniny sobota 1. července 2017 – pátek 1. září 2017 

  

Státní svátky  

Den české státnosti středa 28. září 2016 

Den vzniku samostatného čs. státu pátek 28. října 2016 

Den boje za svobodu a demokracii čtvrtek 17. listopadu 2016 

Den obnovy samostatného českého státu neděle 1. ledna 2017 

Den vítězství  pondělí 8. května 2017 

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje středa 5. července 2017 

Den upálení mistra Jana Husa čtvrtek 6. července 2017 

  

Ostatní svátky   

Štědrý den  sobota 24. prosince 2016 

1. svátek vánoční neděle 25. prosince 2016 

2. svátek vánoční pondělí 26. prosince 2016 

Nový rok neděle 1. ledna 2017 

Velký pátek pátek 14. dubna 2017  

Velikonoční pondělí pondělí 17. dubna 2017 

Svátek práce pondělí 1. května 2017 

 

  

 

 

 

 

 

 



X. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, VOLNO K 

SAMOSTUDIU 

DVPP školy je organizováno na základě následujících zásad: 
 

 Rovnost příležitosti a zákaz diskriminace. Každý pedagogický pracovník má stejnou 
možnost účasti na dále uvedených formách a druzích DVPP za podmínek a možností,  

 základním kritériem pro výběr konkrétního vzdělávání jsou potřeby školy a její 
rozpočet, 

 studium k získání kvalifikace nezbytné pro výkon povolání podle ZP nebo pracovním 
zařazení podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. (studium pro ředitele škol, pro vedoucí 
pracovníky, výchovného poradce, koordinátora informačních a komunikačních 
technologií, koordinátora školních vzdělávacích programů, preventistu sociálně 
patologických jevů, koordinátora environmentální výchovy) má přednost před dalším 
studiem, 

 mezi přednostní typ studia patří rovněž studium pro funkce uvedené v nařízení vlády  
č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 
pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků 
(metodik informačních a komunikačních technologií), 

 s pracovníkem absolvujícím studium může škola uzavřít kvalifikační doložku a v jejím 
rámci poskytovat studijní úlevy a náhrady, 

 účast na vzdělávání k prohlubování kvalifikace, které nařídí ředitelka školy, je pro 
pracovníky školy podle zákoníku práce povinná. 
 

1. Konkrétní formy a druhy DVPP 
 

1.1.  Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (§ 2 - 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.) 
 
V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba školy dosáhnout plné odborné kvalifikace podle 

ZPP u tohoto pracovního zařazení: 

 

 Studium pro ředitele škol a školských zařízení: 
Ředitelka školy a  další zástupci ředitelky jsou absolventy  tohoto studia podle § 5 
vyhlášky  
č. 317/2005 Sb.  

     

1.2.  Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (§ 7–9 vyhlášky č. 317/2005 
Sb.) 

 

 Studium pro výchovné poradce: 
Výchovná poradkyně splňuje kvalifikaci dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.  

 

 Studium k výkonu specializovaných činností: 



Pracovníci pro výkon specializovaných činností, kteří absolvovali studium podle § 7 - 
vyhlášky č. 317/2005 Sb.: 

 Koordinátor ICT – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, 

 Školní metodik prevence – prevence sociálně patologických jevů. 
 

Prioritou školy je zajistit absolvování studia u pracovníků školy pro výkon specializovaných 
činností, kterými jsou: 

 Koordinátor EVVO – specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy 

 Koordinátor ŠVP – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů 
       

V uvedených případech bude škola podporovat studium v rámci akreditovaných       
vzdělávacích programů vysokých škol a jiných vzdělávacích institucí. 

 
1.3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
  
Průběžné vzdělávání bude zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související 
s procesem vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové 
poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné 
didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence 
sociálně patologických jevů a bezpečnosti ochrany zdraví, jazykové vzdělávání 
pedagogických pracovníků, práce s ICT, ŠVP, BOZP. 
 
Formy průběžného vzdělávání: 

 Škola bude preferovat systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů jako týmu 
přímo na pracovišti s docházkou lektorů na školu. 

 Dále je množná individuální účast pedagogů na kurzech a seminářích.  
 
 

2. Dlouhodobý plán DVPP 
 
Škola se zaměří na vzdělávání celého pedagogického týmu, kdy lektoři budou docházet přímo 
na školu a zpracují vzdělávací téma s ohledem na potřeby školy jako celku i s ohledem na 
odbornost jednotlivých vyučujících a potřeby jednotlivých vyučovacích předmětů. Vzdělávání 
bude dlouhodobé, aby pracovníci školy i lektoři mohli reagovat na průběh, požadavky. 

 
Cílem je výrazně zvýšit schopnost profilace školy v určitých oblastech, zkvalitnit nabídku 
školy směrem k rodičům a uchazečům o studium 
  

 Škola si zajistí dlouhodobé, celoroční kurzy (cca 25 hodin) v oblastech - základní pedagogické 

a psychologické dovednosti učitele. Řada pedagogů nepřichází po absolvování studia na VŠ 

do styku s pedagogickými a psychologickými poznatky, nemá přehled o současných trendech 

a možnostech. Studium má  proto  prohloubit teoretické znalosti pedagogů i jejich praktické 

dovednosti. 



 Sociálně patologické jevy. Neustále se rozšiřující oblast patologických jevů chování  

u mládeže vyžaduje, aby se pracovníci školy seznamovali průběžně s jejich druhy, projevy, jak 

proti nim účinně zasahovat a jaká jsou možná preventivní opatření. 

 Témata budou zařazena do ročních plánů DVPP školy tak, aby pro každý školní rok bylo 

vybráno jedno téma, aby účastníci prošli celým kurzem, případně měli možnost doplnit si 

chybějící lekce. Témata se ale také mohou prolínat, mohou být zařazována podle aktuálnosti. 

Dokončení kurzu v jedné oblasti neznamená ukončení vzdělávání v této oblasti, v dalších 

letech budou zařazovány opakovací a doplňovací lekce o aktuálním dění v této oblasti.  

Škola zajistí lektory tak, aby celý kurz byl vždy akreditován MŠMT a účastníci získali osvědčení. 

 

 

Mgr. Marta Bernatíková Koordinátor ŠVP – tvorba a následná koordinace 
školních vzdělávacích programů 

Mgr. Pavlína Blažková 
Studium pro výchovné poradce 

Konzultační seminář k ústní zkoušce z ČJ 

Mgr. Blanka Buchalová 

Anglický jazyk – metodika 

Konzultační seminář pro školního maturitního 
komisaře 

Ing. Milada Fabiánová 

Koordinátor EVVO – specializovaná činnost 

v oblasti environmentální výchovy 

Biodiverzita a její management 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele 

Mgr. Eva Funková Jóga jako nástroj uzdravení 

Ing. Robert Hejduk 
Technické předměty, Hudební činnost – metodika 

Zkouška odborné způsobilosti v elektrotechnice 

Mgr. Alena Hejduková 
Český jazyk – metodika 

Současná podoba ČJL očima Karla Olivy 

Mgr. Alena Hloušková 

Řeč těla - mimoslovní komunikace dětí 

 a dospělých 

Kázeň – práce s problémovými dětmi ve školách 

Mgr. Marcela Horváthová Doprava, přeprava, logistika 

Ing. Renáta Horáková ICT – metodika 



Konference – digitální vzdělávání v české škole 

Konference – technologie zítřka v dnešní škole 

Mgr. Věra Jarošková Odborné předměty – metodika 

Mgr. Vladimír Kališ 
Odborné předměty – metodika 

Zkouška odborné způsobilosti v elektrotechnice 

Mgr. Miroslav Kraus Odborné předměty – metodika 

Mgr. Věra Kerlínová, Ph.D. 

Matematika, Fyzika – metodika 

Elixír do škol 

Zkouška odborné způsobilosti v elektrotechnice 

Přírodovědný seminář pro učitele 

Veletrh nápadů učitelů fyziky 22 

Mgr. Jan Konvička Studium pro ředitele škol a školských zařízení 

Mgr. Radim Kozel Tělesná výchova, Občanský základ – metodika 

Mgr. Petr Langer Matematika – metodika 

Ing. Simona Merthová Anglický jazyk – metodika 

Ing. Ivana Mudrová 
Školení EDUKO – Ekonomy PRO 

Konzultační seminář pro management škol 

Ing. Liběna Orságová 

Školení EDUKO – Ekonomy PRO 

Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny 

Zákon o ped. pracovnících  v praxi škol 

Nový pohled na žáky se SPU na ZŠ a SŠ 

Mgr. Helena Plačková 
Ruský jazyk, Občanský základ, Právo, Psychologie 
– metodika 

Ing. Zuzana Serbousková Ekonomika, Účetnictví – metodika 

Mgr. Petr Sobota 
Ruský jazyk, Německý jazyk, Tělesná výchova, 
Občanský základ – metodika 

Mgr. Jana Šangalová Odborné předměty – metodika 

Mgr. Jaroslav Thér Znakový jazyk 

Ing. Lešek Václavík Doprava, přeprava 



Zkouška odborné způsobilosti v elektrotechnice 

Mgr. Marie Winklerová Anglický jazyk – metodika 

Mgr. Magdaléna Wojnarová Český jazyk, Dějepis, Právo – metodika 

Mgr. Jana Lichá 
Možnosti podpory rodiny v rozvodové situaci 

Nový pohled na žáky se SPU na ZŠ a SŠ 

Bc. Bronislava Viceníková Workshop CBA Brno 

Bc. Milena Kulasová Kadeřnický seminář MATRIX 

Alena Šeligová Kadeřnický seminář MATRIX 

Lucie Bena Ryšková Doplňkové pedagogické studium 

 

Vzdělávání bude probíhat v průběhu celého školního roku dle nabídky vzdělávacích zařízení 

akreditovaných MŠMT ČR. 

 

Volno k samostudiu bude poskytováno v těchto určených dnech:  

 

27., 28., 29. a 30. 12. 2016 4 dny 

2. 1. 2017 1 den 

3. 2. 2017 1 den 

13., 14., 15., 16. a 17. 3. 2017 5 dní 

13. 4. 2017 1 den 

celkem  12 dní 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. PLÁN PEDAGOGICKÝCH RAD A TŘÍDNÍCH SCHŮZEK 

 

Datum Akce Čas 

7. 9. 2016 Třídní schůzky 15:30 

16. 11. 2016 Pedagogická rada – 1. čtvrtletí 14:30 

16. 11. 2016 Třídní schůzky 15:30 

25. 1. 2017 Pedagogická rada – 1. pololetí 14:30 

19. 4. 2017 Pedagogická rada – 3. čtvrtletí 14:30 

19. 4. 2017 Třídní schůzky 15:30 

19. 4. 2017 Pedagogická rada – 4. ročníky maturitních oborů 14:30 

24. 5. 2017 Pedagogická rada – 3. ročníky učebních oborů 14:30 

21. 6. 2017 Pedagogická rada – 2. pololetí 12:30 

21. 6. 2017 Třídní schůzky budoucích 1. ročníků 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. ŠKOLSKÁ RADA 

 

Členové školské rady jmenováni zřizovatelem: Mgr. Pavla Skokanová – předsedkyně ŠR 

 Ing. Andrea Hoschnová 

Zákonní zástupci žáků: Barbara Moslerová 

 Mgr. Eva Liszoková 

Pedagogičtí pracovníci školy: Mgr. Vladimír Kališ 

 Petr Sýkora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

     

      

       

     

      



XIII. TERMÍNY VYBRANÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17 

 

  

Burza učebnic 5. září 2016 

Adaptační kurz pro žáky studijních oborů 1. roč. 6. – 8. září 2016  

Opravná maturitní zkouška písemná část 1. – 7. září 2016 

 praktická část 12. září 2016 

 ústní část 14. – 15. září 2016 

Opravná závěrečná zkouška – 1. opravný termín písemná část 5. září 2016 

 praktická část 7. – 9. září 2016 

 ústní část 16. září 2016 

Opravná závěrečná zkouška – 1. opravný termín písemná část 30. listopadu 2016 

 praktická část 5. – 6. prosince 2016 

 ústní část 13. prosince 2016 

Den řemesel 5. října 2016 

Den otevřených dveří 25. ledna 2017 

Lyžařský kurz 12/2016 – 03/2017 

Letní sportovní kurzy 1. ročníků 12. – 16. června 2017 

 

 

Termíny dalších akcí budou průběžně doplňovány.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV. PLÁNY PRÁCE JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ 

 

Předmětová komise humanitní 

 

MĚSÍC AKCE URČENO KOMU 
ZODPOVĚDNÁ 

OSOBA 

ZÁŘÍ 

Schůzka PK - příprava šk.roku a schválení 

plánu PK 

všichni členové PK 

 BE 

Státní mat. - opr. termín 

 Mat. roč. 

WO, BE, BU, KX, 

MT, BK 

Odběr časopisu Bridge Mat. roč. BU, MT 

Učebnice Žáci - učitelé všichni 

Příprava na aktualizaci prezentace školy na 

Den řemesel Členové PK BE 

Srovnávací testy dle SERJ 
1. ročníky 

BU 

26. 9. – Evropský den jazyků Žáci - učitelé všichni 

Zápis vyuč, hodin do ETK v souladu s ŠVP Členové PK BE 

ŘÍJEN 

Exkurze – Chotěbuz + dle nabídky muzeí* 

Zájemci 1. -3.r.mat. 

oborů BE, WO 

Příprava zájezdu do Vídně zájemci BU, BE 

Halloween – výzdoba, interaktivní testy Všechny obory ME, BU, WI,  BK 

LISTOPAD 

Hradecké divadlo* 

 

mat. obory 

 WO, BK 

Schůzka PK  

 Členové PK BE 

11. 11. – DK Akord Ostrava Mat. ročníky BU, MT 

Příprava DOD Žáci + vyučující všichni 

PROSINEC Filmové (divadelní) představení dle nabídky Všechny obory Členové PK 



Vánoční vystoupení (+vystoupení v soc. 

zařízeních) 

 zájemci WO, HE,, KX 

Zájezd - Vídeň zájemci MK 

Školní kolo - Vocabulary 
2. – 3.roč mat. 

BU, MT 

Prezentace vánočních tradic v cizím jazyce Všechny obory 

BE, BU, MT, WI, 

BK, KX,  

LEDEN 

Filmové (divadelní) představení dle 

nabídky* 

 Všechny obory WO 

Olympiáda v českém jazyce – dle propozic 

střediska Juventus Karviná 

 Mat. obory WO, BK 

Schůzka PK 

 Členové PK BE 

Hodnocení plnění plánu PK Členové PK BE 

Příprava a doplnění mat. prac. listů Mat. ročníky 

BE, KX, BU, MT, 

WO, BK,HJ 

ÚNOR 

   

Konference v cizím jazyce – Reálie a 

zajímavosti, osobnosti kultury a sportu 2. – 4. ročníky 

BU, MT, MK, KX, 

BE, WI,  

Přípravné kurzy k MZ Mat. roč. BE 

BŘEZEN 

Schůzka PK 

 Členové PK BE 

Filmové (divadelní) představení dle nabídky 

 zájemci Členové PK 

Soutěž – Bridge – „Najdi v Bridge“ 1. – 3. roč.  BU, MT 

Zájezd do Londýna- dle nabídky financování 

z EU zájemci BU 



DUBEN 

Zajištění MZ 

 Žáci mat. roč. 

Vyučující mat. 

roč. 

Návrhy na vybavení učeben Členové PK BE 

Návrhy na změny ŠVP Členové PK BE 

Maturita nanečisto  Končící mat. roč. 

BU, MT, KX, BE, 

WO, BK 

KVĚTEN 

Společná a profilová část MZ 

 Maturující ročníky 

BE, BU, MT, WO, 

BK, KX 

Poznávací exkurze dle zájmu* 

 Zájemci z mat. roč. Členové PK 

Vyhodnocení naplnění ŠVP Členové PK BE 

ČERVEN 

Poznávací exkurze dle zájmu 

 zájemci Členové PK 

Schůzka PK - zhodnocení, příprava zprávy 

 Členové PK BE 

Hodnocení plnění plánu PK a podklady 

k výroční zprávě Členové PK BE 

 
 
* představení se uskuteční dle aktuální nabídky divadelního programu v dané divadelní sezoně a dle 

nabídky muzeí 

 

Zpracovala: Mgr. Marta Bernatíková 

 

 

 

 

 

 

 



Předmětová komise přírodovědná, ICT a EVVO 

 

MĚSÍC AKCE URČENO KOMU 
ZODPOVĚDNÁ 

OSOBA 

ZÁŘÍ 

zajištění opravných a rozdílových zkoušek v 

srpnu 
žáci učitelé 

schůzka předmětové komise učitelé Fabiánová 

aktualizace evidence strávníků  Vrbka Horáková 

aktualizace nástěnek žáci učitelé 

poučení žáků o problematice třídění 

odpadů 
KD Timková 

DVPP - průběžně dle nabídek učitelé učitelé 

opravné MZ a ZZ žáci vybraní učitelé 

příprava a vyhodnocení vstupních testů z 

fyziky a matematiky pro žáky  

1. ročníků studijních oborů 

žáci 1. ročníku Kerlínová, Langer 

zprovoznění učeben ICT žáci Horáková 

seznámení žáků s řádem učeben ICT žáci učitelé ICT 

„Noc vědců“ 

PřF OU, budova Hladnov 
žáci a učitelé Kerlínová 

montáž a zprovoznění infopanelů škola Horáková 

celoročně sběr papíru žáci Timková 

průběžná konzultační činnost žáci a rodiče učitelé 

ŘÍJEN 

informovat žáky o MZ žáci maturanti Langer, Kerlínová 

EVVO – likvidace použitých olejů na mazání 

strojků 
žáci KD Timková 

přírodovědný KLOKAN 

maturitní obory a 

nominovaní žáci 

tříletých oborů  

Kerlínová 



Den řemesel žáci a veřejnost učitelé 

průběžné školení učitelů ICT metodikem učitelé Horáková 

průběžná konzultační činnost  žáci a rodiče učitelé 

LISTOPAD 

ekologická konference pro 1. ročníky 

"Základní škola třídění odpadů" 
žáci 1. ročníku Fabiánová 

ekologická likvidace vyřazené elektroniky škola Horáková 

testování žáků PSČ1 Horáková 

schůzka předmětové komise učitelé Fabiánová 

zhodnocení činnosti komise                     za 1. 

čtvrtletí 
učitelé Fabiánová 

průběžná konzultační činnost žáci a rodiče učitelé 

PROSINEC 

Seemingly unique devices - how to use 

„nonsenses“ in physics teaching,  

Věra Koudelková, MFF UK Praha 

maturitní obory Kerlínová 

Nanotechnologie II, Lucie Kolářová,  

KF UP Olomouc 
maturitní obory Kerlínová 

SCIO – zkušební maturity maturitní ročníky Horáková 

inventarizace škola učitelé 

průběžná konzultační činnost  žáci a rodiče učitelé 

LEDEN 

průběžné školení učitelů ICT metodikem učitelé Horáková 

hodnocení studijních výsledků – 1. pol.              učitelé, žáci učitelé 

kurzy z matematiky  žáci Kerlínová, Langer 

aktualizace nástěnek žáci učitelé 

spoluúčast na "Dni otevřených dveří" rodiče, žáci učitelé 

zhodnocení činnosti komise za 1. pol. učitelé Fabiánová 

průběžná konzultační činnost  žáci a rodiče učitelé 

ÚNOR 
Tvorba provozního řádu žáky KD3 

(„Podnikám“) 
žáci KD Timková 



Počítačem podporovaný experiment 

Katedra fyziky, PřF OU Ostrava 
maturitní obory Kerlínová 

kurzy z matematiky žáci Kerlínová, Langer 

schůzka předmětové komise učitelé  Fabiánová 

průběžná konzultační činnost  žáci a rodiče učitelé 

BŘEZEN 

22. březen - Světový den vody  žáci Fabiánová 

matematický KLOKAN 

maturitní obory a 

nominovaní žáci 

tříletých oborů 

Kerlínová,Langer  

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

vybrané pojmy 
žáci Timková 

průběžné školení učitelů ICT metodikem učitelé Horáková 

průběžná konzultační činnost  žáci a rodiče učitelé 

DUBEN 

zajištění MZ žáci vybraní učitelé 

realizace přijímacího řízení ICT, MAT žáci Horáková, Langer 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

seznámení s problematikou 
žáci KD Timková 

22. duben - Den Země žáci Fabiánová 

zhodnocení činnosti komise za 3. čtvrtletí učitelé Fabiánová 

průběžná konzultační činnost  žáci a rodiče učitelé 

KVĚTEN 

zajištění MZ a ZZ žáci 4. a 3. ročníků vybraní učitelé 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

aplikace zákona, působnost, sankce 
žáci KD Timková 

exkurze Dolní Vítkovice expozice – Svět 

techniky 
maturitní obory Kerlínová 

testování žáků 
maturitní obory       

3. ročníky 
Horáková 

schůzka předmětové komise učitelé  Fabiánová 



průběžná konzultační činnost  žáci a rodiče učitelé 

ČERVEN 

průběžné školení učitelů ICT metodikem učitelé Horáková 

hodnocení studijních výsledků za 2. pol.  učitelé, žáci učitelé 

vyhodnocení výsledků MZ a ZZ učitelé, žáci učitelé 

třídění kovového odpadu – ekologická 

likvidace 
žáci Timková 

průběžná konzultační činnost  žáci a rodiče učitelé 

 zhodnocení činnosti komise učitelé Fabiánová 

 

Zpracovala: Ing. Milada Fabiánová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předmětová komise tělesné výchovy 

 

OBSAH 

1. Úvod, cíl 
2. Hlavní teoretické a praktické úkoly 
3. Bezpečnost a hygiena v TV 
4. Úkoly provozně ekonomické 
5. Organizace školního roku 2016/17 
6. Hospitační činnost 
7. ŠSK, složení komise TV 

  

1. Úvod a cíl - ve školním roce 2016/17 se hodina tělesné výchovy budou vyučovat ve všech ročnících 

a oborech s výjimkou večerního studia, dle ŠVP. Cílem učitelů TV je zlepšit či udržet fyzickou zdatnost 

žáků.Ve zdravém těle, zdravý duch. 

2. Teoretickým cílem  jsme si stanovili, seznámit žáky s možnostmi využívání všech sportovišť na naší 

škole a navodit u studentů  nutného pocitu  pravidelné sportovní aktivity. 

Praktických cílů je několik: 

- aktivně se účastnit náborových akcí (sportovní soutěže s přizváním týmů ze ZŠ, účast na 

třídních schůzkách, prezentace na Dni řemesel, organizování sport kurzů a zájezdů, vše 

prezentovat na stránkách školy a jiných mediích, apod.) 

- organizace nejen mezitřídních soutěží, ale i systematická příprava žáků na postupové klání 

- důsledné zajišťování bezpečnosti a hygieny nejen v hodinách TV, ale i při všech akcích 

organizovaných školou 

- využívání vhodných sportovišť – tělocvičny, ZS, plavecký bazén, minigolf, prostory Bosporu, 

tenisové kurty, park P. Bezruče či jiné prostory určené k pohybové aktivitě  

- zajištění zlepšení (udržení) fyzické zdatnosti žáků 

- umožnit žákům využívání sportovních volnočasových aktivit (kroužky ŠSK, sportovní  zájezdy 

pořádané školou, apod.) 

 

3. Bezpečnost v TV 

- vyučující důsledně zajišťují bezpečnost v hod TV, kroužcích a na kurzech formou poučení o 

bezpečnosti a hygieně s podpisy žáků a zápisem do ETK 

- v úvodních hodinách informují žáky o situacích při vzniku školního úrazu, který okamžitě žák 

musí nahlásit učiteli TV, který úraz ošetří, přivolá zdravotní pomoc, zajistí bezpečnost 

zbývajících žáků, informuje TU,rodiče, vedení školy se zápisem do knihy úrazů 

- při každém vzniklém úrazu učitel TV opětovně žáky poučí o bezpečnosti v hodinách TV se 

zápisem do ETK 

- učitel TV registruje nově příchozí žáky, které samostatně proškolí s podpisem o bezpečnosti 

v hodinách TV a zapíše do ETK 



- učitel TV vyžaduje a dbá na předepsaný sportovní úbor, který musí být čistý, neomezující 

sportovní výkony a určen jen na sportování (speciální sportovní obuv, ve které žák nepřišel 

do školy) 

- učitelé TV soustavně spolupracují s TU a v případě nutnosti je informují o vzniklých situacích 

- učitelé TV informují žáky (zákonné zástupce) o nutnosti v případě částečného či úplného 

uvolnění z TV o vyplnění daného formuláře lékařem a odevzdání ke schválení ŘŠ 

- učitelé TV informují žáky, kteří mají úplné uvolnění z TV ze zdravotních důvodů o situaci, kdy 

musí písemně žádat ŘŠ o neúčasti na těchto hodinách, které jsou okrajové  

 

4. Úkoly provozně ekonomické 

- vedoucí KTV eviduje a spolupracuje s učiteli TV a správcem budov, opotřebení, vyřazení či 

nákup sportovního inventáře 

- vedoucí KTV úzce spolupracuje s hlavním ekonomem a  ekonomickým úsekem při čerpání 

účelových dotací MÚ Bohumín 

- učitelé TV se podílejí na modernizaci a rozšíření sportovišť 

 

5. Organizace školního roku 2016/17 

- adaptační kurz 

- mezitřídní turnaje ve florbalu, fotbalu, vybíjené, ledním hokeji (ST a LT zvlášť, pak finále, vše  

ve sportovní hale Bosporu) – přiřazení družstev ze ZŠ – forma náboru 

- silové disciplíny (veslování – 2 min., šplh – tyč, lano, trojskok, hod medic. na dálku – 3kg, 

shyby v nadhmatu, přeskoky přes železné švihadlo – 1 min., hod medic. na výšku – CH – 10 kg 

a D – 6kg za minutu) 

- Mikulášská na ledě 

- Vánoční turnaj v badmintonu 

- postupové soutěže v odbíjené, florbal, silové disciplíny 

- sportovní akce pořádané MÚ Bohumín (běh ve věži, plave celé město, apod.) 

-  LVZ 

- letní sportovní kurzy 

- odbíjená (pedagogičtí pracovníci versus maturanti) 

 

6. Hospitační činnost 

- učitelé TV navzájem navštěvují hodinách TV svých kolegů, sdělují si poznatky a vyvozují 

závěry 

- učitelé TV celoročně spolupracují při hodnocení sil disciplín, evidují výkony, zpracovávají   

výsledky, které jsou ke konci školního roku vyhodnoceny 

- učitelé TV spolupracují se školním psychologem 

 

 

 



7. ŠSK, složení komise TV 

 

- s komisí TV úzce spolupracuje ŠSK pod vedením ing. Fabiánové, kde jsou vytvořeny sportovní 

kroužky (badminton, tenis, kondiční cvičení, odbíjená, kopaná, florbal, lyžování, snowboardig, 

turistika), které mohou navštěvovat žáci po vyučování, vedené učiteli TV 

- Složení komise: Mgr. Funková, Ing. Fabiánová , Mgr. Kališ, Mgr. Kozel, Mgr. Sobota, Mgr. 

Thér 

 

Zpracovala: Mgr. Eva Funková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předmětová komise elektro-strojní 

 

Setkání Akce Určeno komu Zodpovídá 

I. 

1.   Schválení plánu práce UOV, UOP PPK 

2.   Projednání a doporučení ke schválení tematických 
plánů a koordinace učiva (návaznost na ŠVP) 

Členům PK PPK 

3.   Projednání a doporučení ke schválení námětů pro 
kontrolní a souborné práce 

Členům PK UOV, UOP 

4.   Dodržování BOZP UOV, UOP UOV, UOP 

5.   Projednat plán exkurzí na školní rok 2016-2017 Členům PK UOV, UOP 

6.   Vytipování a příprava vybraných žáků na soutěže. UOV UOV 

7.   Návrh tří žáků na možnost případného stipendia  UOV ZŘ OV 

8.   Propagace elektrooborů na besedách s žáky 9. tř. ZŠ. Žáci ZŠ UOV, UOP 

9.   Projednání organizačního opatření k SOD třetích 
ročníků UOV UOV 

10. Zvýšení motivace žáků ke studiu na naší škole 
žáci I. 

ročníků UOV, UOP 

II. 

1. Klasifikace za první pololetí Členům PK ZŘ OV 

2. Náslechové hodiny u 1. ročníků Členům PK ZŘ OV 

3. Využívání audiovizuální techniky Členům PK UOV, UOP 

4. Zhodnocení kontrolní činnosti za 1. pololetí UOV, UOP ZŘ OV 

5. Přínos exkurzí pro výuku  Členům PK UOV, UOP 

6. Výsledky SOD UOV, UOP UOV 

7. Koordinace učiva TV a OV Členům PK UOV, UOP 

9. Konzultace k absenci žáků, řešení problémových žáků UOV, UOP UOV, UOP 

III. 

1.   Kontrola plnění osnov Členům PK UOV, UOP 

2.   Výsledky souborných a kontrolních prací Členům PK UOV, UOP 

3.   Náměty na modernizaci výuky Členům PK UOV, UOP 

4.   Schválení téma zadáni ZZ  Členům PK UOV 

5.   Výsledky výuky v jednotlivých oborech Členům PK UOV 

6.   Zhodnocení výuky žáků  na provozních pracovištích Členům PK UOV 

7.   Hodnocení plnění osnov tematických plánů a ŠVP UOV, UOP PPK 

8.   Vyhodnocení ZZ  třetích ročníků Členům PK UOV 

9.   Zhodnocení koordinace učiva OV a TV Členům PK PPK 

10. Porovnání absence žáků s minulým školním rokem UOV, UOP ZŘ OV 

11. Příprava podkladů pro závěr. zprávu za uplynulý šk. rok Ř PPK 

 

Zpracoval: Bc. Marek Fismol 

 



Předmětová komise služeb 

 

MĚSÍC AKCE URČENO KOMU ZODPOVĚDNÁ OSOBA 

ZÁŘÍ 

Schůzka PK Členové PK Murová 

Opravné ZZ (1. termín) KUČ3, KD3 Murová, Viceníková, Šeligová 

Příprava prezentace oborů služeb na 
„Den řemesel“ 

KUČ1, 2, 3 

KD1, 2, 3, PSL1 Murová, členové PK 

ŘÍJEN 

Příprava zadání SOD KUČ3, KD3 Jiroutová, Timková, Viceníková 

Kadeřnický seminář - Brno DVPP Timková 

Prezentace oborů - „Den řemesel“ Rodiče a žáci ZŠ Murová, členové PK 

Raut gymnázium Bohumín KUČ3 Zikmundová, Viceníková,  

LISTOPAD 

Schůzka PK Členové PK Murová 

Příprava žáků na regionální a 
celostátní soutěže 

KD2,3,  KUČ2,3 
Šeligová, Viceníková, Timková, 
Kulasová 

Kadeřnická soutěž  KD2,3 Timková, Kulasová 

Workshop pro ped. pracovníky 
gastr.škol Brno  

DVPP Jiroutová, Viceníková 

PROSINEC 
Opravné ZZ (2. termín) KUČ3, KD3 Murová 

SOD  KUČ3 Viceníková, Jiroutová 

LEDEN 

Schůzka PK Členové PK Murová 

SOD  KD3 Murová, Timková 

Kadeřnický seminář Bohumín KD2 Šeligová, Timková 

Příprava a prezentace oborů - DOD 
KUČ1,2  KD1,2, 
PSL1 

Murová, členové PK 

ÚNOR 

Příprava žáků na regionální a 
celostátní soutěže 

KD2,3,  KUČ2,3 
Jiroutová, Šeligová, Viceníková, 
Timková, Kulasová 

Baristická soutěž  KUČ2,3 Viceníková 

Kadeřnický seminář Ostrava KD1, KD2 Klasová, Timková 

BŘEZEN Schůzka PK Členové PK Murová 



Vyhodnocení SOD  KUČ3,  KD3 Murová 

DUBEN 

Příprava JZZZ KUČ3, KD3 
Jiroutová, Murová, Viceníková, 
Timková 

Kadeřnický seminář Ostrava KD1,2 
Kulasová, Šeligová, 

Timková 

KVĚTEN 

Schůzka PK Členové PK Murová 

Karneval chutí 2017 Ostrava DVPP Viceníková, Jiroutová 

Kadeřnický seminář KD3 Šeligová 

Příprava žáků k praktické části JZZZ KD3, KUČ3 Jiroutová, Šeligová, Viceníková 

ČERVEN 

ZZ dle jednotného zadání KD3,  KUČ3 Jiroutová, Viceníková, Šeligová 

Exkurze hotel Zámeček Ostrava KUČ1,2, PSL1 
Zikmundová, Jiroutová, 
Viceníková 

Exkurze vlásenkářství Ostrava KD1,2 Kulasová, Šeligová, Timková 

 Vyhodnocení praktické části JZZZ KD3, KUČ3 Jiroutová, Šeligová, Murová 

 

Zpracovala: Jana Murová, DiS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předmětová komise sociálně-ekonomická 

MĚSÍC AKCE URČENO KOMU ZODPOVĚDNÁ OSOBA 

ZÁŘÍ 

Finanční gramotnost - beseda POD2 Serbousková 

Burza učebnic všichni Mudrová 

Exkurse - recyklační závod Bohumín PSČ 1 Horváthová 

Exkurse - Rehabilitační centrum Bohumín SČ Jarošková 

1. schůzka SEPK všichni Plačková 

ŘÍJEN 

Bankovní produkty - beseda POE Serbousková 

Velkoobchodní sklad - Hruška - Ostrava-
Poruba PSČ 3 Horváthová 

Beseda absolventa se žáky ,,Uplatnění na 
trhu práce" Kadeřníci Hloušková 

Den prevence - 6. ročník 1. ročníky Wojnarová 

Tolerance a akceptace menšin - Renarkon 
o.p.s. vybrané třídy Wojnarová 

LISTOPAD 

Pojišťovnictví - beseda POE Serbousková 

Kontejnerové překladiště - Ostrava-Přívoz PSČ 2 Horváthová 

Školení v oblasti výchovného poradenství Hloušková   

Poruchy příjmu potravy - Renarkon o.p.s. vybrané třídy Wojnarová 

Exkurse Domov Jistoty SČ Jarošková 

PROSINEC 

Finanční gramotnost - beseda KUČ3, EMO3, OKS3 Serbousková 

Úřad práce PSČ 4 Mudrová 

Vánoční návštěva s nadílkou - Psí útulek - 
Bohumín-Šunychl PSČ 1 Horváthová 

Odborné vzdělávání v oboru Kadeřník- 
seminář 

 
Hloušková  

Advent ve městě….exkurse PDSČ2 Plačková 

LEDEN 

Stop drogám .- PhDr. I. Douda vybrané třídy Wojnarová 

Organizace dopravy vlaků - Bohumín-
železniční stanice PSČ 4 Horváthová 

Na slovíčko, pane doktore - MUDr. R. Uzel vybrané třídy Wojnarová 

Exkurse Domov Jistoty - Starý Bohumín SČ Jarošková 

2. schůzka SEPK všichni Plačková 

ÚNOR 

Finanční gramotnost - kvízy EMO2 Serbousková 

Organizace autobusové dopravy - Karviná PSČ 4 Horváthová 

Droga a já - prožitkový program vybrané třídy Wojnarová 

Exkurse SALOME SČ Jarošková 

 
    

BŘEZEN 

Úřad práce PSČ 3 Mudrová 

Chemický závod -Bochemie - exkurse PSČ 1 Horváthová 

Preventivní program EXIT TOUR  vybrané třídy Wojnarová 



Zpracovala: Mgr. Helena Plačková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

DUBEN 

Nezaměstnanost a její důsledky - beseda EMO2 Serbousková 

Cvičná PMZ  POD2, POE3 Serbousková 

Dluhová past PSČ3,4 Mudrová 

Výroba palet - exkurse do výrobního závodu PSČ 2 Horváthová 

 
    

KVĚTEN 

Programy EU pro mládež - beseda KUČ3 Serbousková 

Jak do zaměstnání - beseda KUČ3, EMO3, OKS3 Serbousková 

      

      

      

ČERVEN 

Letiště - Ostrava-Mošnov PSČ2 Horváthová 

3. schůzka SEPK všichni Plačková 

Poznávací exkurse PDSČ2 Plačková 

      

      

    

  



XV. PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 

V tomto školním roce jsme si jako hlavní cíle vytyčily následující: 

 řešení otázky záškoláctví, 

 zkvalitnění péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, spolupráce s pedagogy na 

poskytování podpůrných opatření 1. stupně v souladu se zavedenou inkluzí, 

 budování pozitivního třídního a školního klimatu. 

Plán práce pracovníků ŠPP – školní psycholog (ŠP), výchovný poradce (VP), metodik prevence (MP): 

Září: 

- podílení se na organizaci a realizaci kurzů pro studenty 1. ročníků (ŠP + VP) 

- vstupy do tříd – lepší představení práce školního psychologa, seznámení se třídami (ŠP) 

- vstup na třídní schůzky prvního ročníku – představení ŠPP (ŠP, VP) 

- „Den prevence“ pro 1. ročníky (MP) 

- přednáška „Stop drogám“  - PhDr. I. Douda (MP) 

- propagace Schránky důvěry (ŠP) 

- evidence žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, spolupráce s třídními učiteli a rodiči na 

nastavení podpůrných opatření pro tyto žáky (ŠP) 

- pravidelná spolupráce s třídními učiteli, individuální konzultace dle potřeby, výchovné komise 

(ŠP, VP, MP) 

 

Říjen: 

- Den řemesel (ŠP, VP, MP) 

- beseda s absolventkou kadeřnicí (VP) 

- přednáška o poruchách příjmu potravy pro 1. ročníky (MP) 

- přednáška „Život současného Izraele“ (MP) 

- monitoring žáků 1. ročníků – adaptace na SŠ, individuální pohovory s žáky (ŠP) 

- diskusní hodiny s žáky (ŠP)  

- pravidelná spolupráce s třídními učiteli, individuální konzultace dle potřeby, výchovné komise 

(ŠP, VP, MP) 

 

Listopad: 

- kariérové poradenství – poskytování informací k maturitní zkoušce (VP) 

- beseda „Na slovíčko, pane doktore“ s Radimem Uzlem (MP) 

- přednáška „Sociálně-patologické jevy z pohledu Městské policie Bohumín“ (MP) 

- diagnostika třídních kolektivů (ŠP) 

- zhodnocení čtvrtletí – vytipování žáků s vysokou absencí a neprospěchem (ŠP) 



- pravidelná spolupráce s třídními učiteli, individuální konzultace dle potřeby, výchovné komise 

(ŠP, VP, MP) 

- vzdělávání členů ŠPP dle aktuální nabídky (ŠP, VP, MP) 

 

Prosinec: 

- kariérové poradenství – informace pro žáky ucházející se o studiu na vysoké škole (VP) 

- přednáška o šikaně a  kyberšikaně (VP + MP) 

- práce se třídami po diagnostice třídních kolektivů (ŠP) 

- individuální pohovory s žáky s vysokou absencí, hledání příčin a řešení (ŠP) 

- pravidelná spolupráce s třídními učiteli, individuální konzultace dle potřeby, výchovné komise 

(ŠP, VP, MP) 

 

Leden: 

- přednáška „Tolerance a akceptace menšin“ (MP) 

- spolupráce s policií a OSPOD (VP, ŠP) 

- kariérové poradenství – individuální rozbor možností žáka (ŠP) 

- individuální pohovory s žáky s vysokou absencí, hledání příčin a řešení (ŠP) 

- pravidelná spolupráce s třídními učiteli, individuální konzultace dle potřeby, výchovné komise 

(ŠP, VP, MP) 

- schůzka ŠPP – zpracování pololetní zprávy 

 

Únor: 

- motivační pohovory s neprospívajícími žáky (ŠP) 

- diskusní hodiny ve třídách (ŠP) 

- prožitkový program „Droga a já“ (MP)  

- Exit tour – jednodenní přednáškový program spojený s vystoupením americké rockové kapely 

(MP) 

- spolupráce s psychology v regionu (VP, ŠP) 

- pravidelná spolupráce s třídními učiteli, individuální konzultace dle potřeby, výchovné komise 

(ŠP, VP, MP) 

 

Březen: 

- setkání se spisovatelkou Mgr. Janou Hochmanovou (MP)  

- promítání filmu Kyberšikana (VP) 

- diskusní hodiny ve třídách (ŠP) 

- motivační pohovory s neprospívajícími žáky (ŠP) 



- pravidelná spolupráce s třídními učiteli, individuální konzultace dle potřeby, výchovné komise 

(ŠP, VP, MP) 

 

Duben: 

 

- účast na třídních schůzkách (VP, ŠP) 

- Bílý kruh bezpečí (MP) 

- zhodnocení čtvrtletí – vytipování žáků s vysokou absencí a neprospěchem (ŠP) 

- individuální pohovory s žáky s vysokou absencí, hledání příčin a řešení (ŠP) 

- pravidelná spolupráce s třídními učiteli, individuální konzultace dle potřeby, výchovné komise 

(ŠP, VP, MP) 

- vzdělávání členů ŠPP dle aktuální nabídky (ŠP, VP, MP) 

 

Květen: 

- preventivní akce pro žáky (MP) 

- „Sociálně-patologické jevy z pohledu Městské policie Bohumín“ (MP) 

- motivační pohovory s neprospívajícími žáky (ŠP) 

- hodiny pro maturanty a třeťáky – zvládání stresu před maturitou/závěrečnými zkouškami 

(ŠP) 

- spolupráce s OSPOD (ŠP, VP) 

- podpora maturantů při maturitní zkoušce (ŠP) 

- regionální setkání se školními psychology a speciálními pedagogy (ŠP) 

- pravidelná spolupráce s třídními učiteli, individuální konzultace dle potřeby, výchovné komise 

(ŠP, VP, MP) 

 

Červen:   

- beseda pro žáky s výchovným cílem (VP) 

- prožitkový program na téma netolismus (MP) 

- diskusní hodiny ve třídách (ŠP) 

- podpora maturantů při maturitní zkoušce a studentů při závěrečných zkouškách (ŠP) 

- účast v komisi MÚ Bohumín zabývající se prevencí (MP) 

- schůzka ŠPP, zpracování výroční zprávy 


