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Moto školy: „Společně k cíli“ 

 
 

Kvalitní škola funkčně propojená činností ve všech svých součástech (předškolního, 

základního a zájmového vzdělávání) s cílem připravit děti a žáky pro život, vybavit 

je znalostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami nezbytnými pro jejich uplatnění 

ve společnosti. 
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Strategické cíle: 

 otevřená férová škola rodinného typu s inkluzivním vzděláváním, individuálním 

a vstřícným přístupem ke všem dětem, žákům a jejich rodičům:  

(certifikát Férová škola) 

- pokračovat ve výborné spolupráci se školskými poradenskými zařízeními 

a s rodiči 

 zvyšování a posilování prestiže a konkurenceschopnosti školy v očích veřejnosti: 

 - web, články do tisku, spolupráce se školami v rámci MAP, kraje 

 - účast na soutěžích v rámci Tišnovska, okresu, kraje, na celorepublikové úrovni       

 - na 2. stupni konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 

 - projekt LOKOMOCE – cvičení na správné držení těla - pokračování v projektu 

 - projekt Skutečně zdravá škola (bronzový certifikát) 

 profesní rozvoj zaměstnanců školy: 

- pokračovat ve školeních v rámci školy pro celý kolektiv nebo dle vlastního 

výběru individuálně (rozesílání nabídek) 

 být součástí kulturního a společenského dění městyse, navazovat na kulturní 

tradice a zároveň přijímat a využívat nové nápady: 

- kulturní vystoupení, dílničky pro veřejnost apod. 

  partnerství rodičů: 

- nově - elektronická žákovská knížka, konzultace osobně i online, SCIO testy 

- psycholog pro rodiče, besedy a projekty s rodiči, podíl na akcích školy, 

sponzorství 

 společné projekty školy: 
- Přechod z MŠ do ZŠ a Přechod z 1. stupně na 2. stupeň, Školní parlament, akce 

pořádané staršími žáky pro mladší, Škola naruby 

 budovat příznivé klima školy: 

- pravidelné setkávání se zaměstnanci, 

- porady vedení, s provozními zaměstnanci, školní poradenské pracoviště, 

metodická sdružení 

- spolupráce s partnery, slavností posezení, aktivity týmového rozvoje 

ke zlepšení pracovního prostředí 

 
 

 

Školní vzdělávací programy: 
Školní vzdělávací program Základní školy Nedvědice 

IVP - RVP ZŠS - II. díl  

Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Nedvědice 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Svět kolem nás“ 
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1. Organizace školy 

Třídní učitelé: 
Pedagogičtí pr 

1. roč. Mgr. Bc. Leona Vejrostová 

2. roč. Mgr. Jana Tomanová 

3. roč. Mgr. Blanka Dvořáková 

4. roč. Mgr. Iva Sýsová 

5. roč. Mgr. Eva Nedomová 

6. roč. Mgr. Ondřej Smutný 

7. roč. Mgr. Gabriela Sedlářová 

8. roč. Mgr. Bc. Eva Zemanová 

9. roč. Mgr. Kateřina Vejrostová 

 

Netřídní učitelé: 

Mgr. Eva Šimečková  -  ředitelka  školy 

Mgr. Petr Punčochář  -  zástupce ŘŠ 

Mgr. Iva Lukasová 

Ing. Jiří Toman 

Ing. Jana Švancarová 

Kateřina Myslivcová 

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPZ) 

Mgr. Leona Vejrostová - výchovná poradkyně, kariérový poradce, vedoucí ŠPZ 

Mgr. Iva Sýsová - metodik prevence 

 

Školní psycholog: Mgr. Hana Kubecová 

 

Asistenti pedagoga ZŠ 

Bc. Lenka Slezáková 

Bc. Lucie Mitášová 

Markéta Pučálková 

Leona Kaňková 

Hana Bublánová 

Lucie Glosrová 

Asistenti pedagoga v MŠ 

Bc. Jitka Jiránková 

Michaela Sedláková 

 

Kompetence 

Mgr. Petr Punčochář - koordinátor ŠVP, metodik ICT 

Ing. Jana Švancarová - koordinátor environmentální výchovy 

Mgr. Blanka Dvořáková - vedoucí metodického sdružení 1. stupně 

Mgr. Gabriela Sedlářová - vedoucí metodického sdružení 2. stupně . 

 

Školní družina 

I. oddělení - Eva Zemanová (vedoucí) 

II. oddělení - Jana Dvořáčková 

III. oddělení - Ing. Božena Sedlářová 
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Mateřská škola 

Alena Slámová -  vedoucí učitelka 

Bc. Jolana Hadravová 

Alena Štouračová  

Olga Dudáková 

 

2. Organizace školního roku: 

Podzimní prázdniny: 27. 10. - 29. 10. 2021  

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 (nástup v pondělí 3. 1. 2022)  

Pololetní prázdniny: 4. 2. 2022  

Jarní prázdniny: 7. 3. – 11. 3. 2022  

Velikonoce: 14. 4. - 18. 4. 2022 (nástup v úterý 19. 4. 2022)  

Konec školního roku: 30. 6. 2022 

Hlavní prázdniny: 1.7. - 31. 8. 2022  

Začátek nového školního roku: 1. 9. 2022 
         

   

3. Plán schůzí a porad 

a) klasifikační pedagogické rady pondělí 14. 00 – 16. 00 hod 

 15. 11. 2021 

 24. 1. 2022 

 11. 4. 2022 

            22. 6. 2022 - středa 

b) provozní pedagogické rady pondělí  - dle potřeby   

c) provoz. porady se spr. zam. středa 9.00 – 9.30 po ped. r.  provoz. zam. 

d) porady vedení školy pondělí – 1x za 14 dní od 14.00  VP, ZŘ, ved. MŠ 

 

4. Plán třídních schůzek rodiči a konzultací 
  

20. 9. 2021 – úvodní schůzky 

22. 11. 2021 – konzultace  

10. 1. 2022 – konzultace  

25. 4. 2022 - konzultace 

Zápis do 1. třídy: 13. 4. 2022 Zápis do MŠ: 5. 5. 2022 

 

5. Soutěže a olympiády  - školní kolo, postupové kolo  - zajistí vyučující jednotlivých 

předmětů  

 

Plán akcí a aktivit pro školní rok je přílohou plánu práce!  
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6. Hlavní výchovně vzdělávací témata a úkoly 

 - vytváření příznivého školního prostředí  

 - výchova k hospodárnému zacházení s majetkem školy  

 - realizace problematiky ochrany čl. za mimořádných udál. - průběžně ve všech roč.     

 - sportovní aktivity pro zvýšení tělesné zdatnosti žáků 

 - komunikace s veřejností - spolupráce s místními spolky, vedením hradu Pernštejna, 

Městskou knihovnou Tišnov, okolními školami, příspěvky do tisku 

 - podpora rozvoje předčtenářské, čtenářské, předmatematické, matematické a informační 

gramotnosti, cizích jazyků,  

 - rozvoj školního poradenského pracoviště, zajišťování odborných služeb, spolupráce se 

školskými poradenskými zařízeními, zákonnými zástupci 

- podpora DVPP všech zaměstnanců 

 

7. Plán materiálně technického rozvoje školy 

 - zlepšování estetického prostředí školy – výzdoba školy 

 - inovace pomůcek  

 - inovace nábytku pro učitele i žáky 

 - postupná rekonstrukce tříd a jejich vybavení - projekty 

 - další inovace PC a výpočetní techniky 

 

8. Plán vnitřní kontrolní činnosti 

Vnitřní kontrolní činnost provádějí vedoucí pracovníci na svých úsecích  

podle plánu vnitřní kontrolní činnosti. 

  

9. Další 

Průběžná kontrola naplňování hlavních úkolů plánu školy  - ped. rady 

Průběžná kontrola ŠVP všech subjektů školy  - naplňování vých. vz. strategií a výstupů  - 

průběžně - ped. rady 

Prezentace školy na veřejnosti, vystoupení, tisk 

 

Plán lze doplňovat a průběžně upravovat – po projednání s vedením školy. 

Jeho naplňování vychází z aktuálních podmínek a řídí se epidemiologickými opatřeními. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Přílohy: 

Minimální preventivní program 

Plán práce 1. stupeň 

Plán práce 2. stupeň 

Plán environmentální výchovy 

Celoroční plán práce školní družiny 

Akce a výlety MŠ 

Plán kontrolní činnosti 


