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PLÁN  PRÁCE  NA  ŠKOLNÍ  ROK  2019/2020 
 

V průběhu roku budeme plnit tyto cíle: 
 
     -    individuálně přistupovat k jednotlivým žákům 

- rozvíjet schopnosti a znalosti nadaných žáků 
- podporovat a doučovat žáky zaostávající 
- propojovat učivo a praktické činnosti běžného života 
- vést žáky k péči a ochraně okolního prostředí, k úklidu pracovního místa, k podílení se 

na výzdobě školy a třídy, k péči o zapůjčené pomůcky a učebnice 
- působit na chování žáků mezi sebou i ve styku s dospělými 
- vysvětlovat žákům a poučovat je o nebezpečí a škodlivosti alkoholu, kouření a drog 
- dbát na zařazení prvků dopravní, zdravotní, estetické aj. výchov do vyučování 
- orientovat žáky na aktivní kulturní a sportovní život v obci a okolí, zapojení do jejich 

činnosti ( zájmové kroužky ve škole i v obci ) 
- vést žáky k pěknému vztahu k životnímu prostředí 
- rozvíjet schopnosti žáků při práci s počítačem a další audiovizuální technikou, dbát na 

bezpečnost 
-     učit  podle ŠVP 

 
Pedagogické pracovnice se budou  nadále vzdělávat na akcích pořádaných vzdělávacími 
zařízeními, samostatným studiem pedagogické literatury 
 
Jedním z bodů rozvoje našich žáků v oblasti poznávání a prožívání kulturních zážitků 
můžeme uvést tyto body: 
1. Práce literárně dramatického kroužku. Po celý školní rok je to práce s textem, příběhem, 
pohádkou. Dramatizace příběhu, pohádky, vcítění se do postavy pohádky. Rozvoj správné 
výslovnosti, artikulace a porozumění textu. 
Hry na podporu správného a srozumitelného vyjadřování, na kladné vztahy a pochopení mezi 
spolužáky různého věku. 
2. Recitační soutěž, školní i okresní kolo. Příprava básně, její prožití a správný přednes. 
3. Návštěva divadélek u nás ve škole (Matýskovo divadlo, Divadélko z Hradce Králové) 
Vystoupení p. Kaulferse s kytarou. 
4. Stálé předplatné pro žáky v Mladoboleslavském divadle. Pět velmi kvalitních pohádek v 
roce. 
5. Každoroční návštěva Dětské noty v Ml. Boleslavi - pěvecká soutěž souboru Paprsek. 
 
Celoroční akce:  Školní mléko  

Ovoce do škol  
Třídění odpadu ve škole 
Divadelní představení pro rodiče a děti RD2 



září: úvodní třídní schůzky TU 9.9. 2019  16 hodin 
 1.podzimní výlet - Mirákulum BRi,VRu,MNe,DKe 12.9. 2019 
 sběr papíru Všechny 27.9. 2019 
 Běh zámeckým parkem Benátky 

nad Jizerou 
VRu, LRa,LTi 27.9.2019 

říjen Divadlo RD2 
-přihlášení zájemci 

MNe 7.10. 

 Dravci LTi 9.10.     9,30 
 Den otevřených dveří Všechny 17.10. 2019 
 Dopravní výchova  MNe 18.10.    9 (9.45) 90¨ 
 drakiáda MNe 21.10. 16 hodin 
listopad Dětská nota – MB BRi 5.11. 8.30 
 Vánoční fotografování LTi 6.11. 7.30 
 pedagogická rada  18.11. 2019 
 třídní schůzky  20.11. 2019 
 Vánoční školní jarmark Všechny 29.11. 2019 
prosinec:        Mikulášská nadílka   LTi, MNe 5.12. 2019 
 zájezd do předvánočně laděného 

města    
 19.12. 2019                                                           

 vánoční posezení + krmení 
lesních zvířátek   

 20.12. 2019 

 1.adventní neděle  1.12. 2019 (koledy)      
leden:              pedagogická rada  20.1. 2020 
 školní kolo recitační soutěže Všechny 27.1. 2020 
 vysvědčení  30.1. 2020 
únor: Karnevalové veselí po vsi Všechny 28.2. 2020 
březen:    Divadlo RD2  

-přihlášení zájemci 
MNe 12.3. 

 okresní kolo recitační soutěže 
-vybraní žáci 

LTI 19.3.2020 

 Tajemné světy pod hladinou – 
3D promítání 

LTi 
100Kč 

10.3.2020 10hodin 

duben: Vítání občánků Městys Chotětov  4.4.2020 
 Zápis do 1.ročníku všechny 8.4.2020 
 Den Země (Rečkov, Podlázky) BRi  
 pedagogická rada  22.4. 2020 
 třídní schůzky      29.4. 2020 
 dopravní soutěž na kolech MNe  
 Tvoření ke Dni matek LTi  28..29.4.  8-10 hod 
květen: posezení ke Dni matek všechny 5.5. 2020 
 fotografování LTi  
 plavecký výcvik LTi 29.5.2020 
červen: plavecký výcvik LTi 5.6.,9.6.,12.6.,15.6.2020 
 školní výlet   
 barevný týden Všechny 22.-26.6. 2020 
 Dopravní hřiště Mladá Boleslav MNe, VRu  
 schůzka rodičů budoucích 

prvňáčků 
BRi 19.6. 2020 od 16 hodin 

 pedagogická rada  22.6. 2020 od 15 hodin 



 vysvědčení  30.6. 2019 
 
        
Plán práce bude průběžně doplňován, stávající byl schválen pedagogickou radou                  
dne 29. srpna 2019.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Mgr. Lenka Tirpáková 
               ředitelka školy 
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