Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, přísp. organizace
Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto

PLÁN ŠKOLY
na školní rok 2020/2021
1. Termíny pedagogických rad


28. 8. 2020

10:00



01. 09. 2020

12:30



9. 11. 20

15:00



20. 01. 2021

14:15



14. 4. 2021

14:15



23. 6. 2021

14:15



30. 6. 2021

8:30



zápis do 1. ročníku 9. a 10. 4. 2021

v VI. B

Provozní porady:


23. 9. 2020, 21. 10. 2020, 16. 12. 2020, 24. 2. 2021, 24. 3. 2021, 26. 5. 2021

2. Termíny třídních schůzek


2. 9. 2020

od 16:00

tř. schůzky 1. a 4. ročníků



3. 9. 2020

od 16:00

tř. schůzky 6. ročníků, VII. C, VII. D, VIII. A



10. 11. 2020

od 16:00

tř. schůzky 1. stupně (u kostela)



12. 11. 2020

od 16:00

tř. schůzky 2. stupně a vestavby
Burza škol ve školní jídelně

3. Termíny schůzek s třídními důvěrníky


9. 11. 2020

od 17:00

4. Termíny prázdnin (včetně ohraničujících dní)


podzimní

29. 10. 2020 - 30. 10. 2020



vánoční

23. 12. 2020 - 03. 1. 2021 (výuka začíná v pondělí 4. 1. 2021)



pololetní

29. 1. 2021



jarní

15. 2. 2021 – 21. 2. 2021



velikonoční

1. 4. 2020 + státní svátky (2. 4. a 5. 4. 2021)



hlavní

1. 7. 2021 - 31. 8. 2021



zahájení školního roku 2020/2021 připadne na středu 1. 9. 2021

5. Výchova a vzdělávání
Výuka probíhá podle ŠVP –„ Úspěšný krok do života“


integrace žáků - výuka podle individuálního vzdělávacího plánu, problematika specifických poruch učení
a jejich náprava (konzultace s PPP a se speciálním pedagogem), podpůrná práce, reedukace a v případě
doporučení pedagogické intervence



při výuce kladen důraz na činnostní učení, komunikaci, samostatnou práci a rozhodování



problematika drog a kriminality a její prevence (programy zajištěné metodikem prevence),
environmentální výchova ke zdravému životnímu stylu



v hodnocení a klasifikaci využívání možnosti slovního hodnocení a jeho kombinace se známkou,
spolupráce se zákonnými zástupci žáka



důraz na důsledné dodržování školního řádu



nepovinné předměty:





Informatika (4. ročník)



Hudební teorie a flétna (2. – 3. ročník)

zájmové kroužky:


Školní kapela (1. i 2. stupeň)



Zdravotnický kroužek (1. i 2. stupeň)



pokračování dobré spolupráce s MěÚ, DDM Mikádo, ZUŠ a M-klubem Vysoké Mýto



spolupráce s rodiči (2x ročně třídní schůzky, konzultační hodiny vyučujících, metodika prevence a
výchovné poradkyně, školní psycholog, den otevřených dveří) a se SRPŠ (kulturní, sportovní a
společenské akce)



kvalifikovaná mimoškolní výchova ve školní družině (výlety ve volném čase dětí, sportovní soutěže),
zájmové kroužky (vedou je i učitelé)



možnost trávení volného času žáků v kroužcích



další vzdělávání pedagogických pracovníků dle plánu DVPP (individuálně dle nabídky vzdělávacích
center, pro celý pedagogický sbor semináře ve škole)



setkání a jednání se školskou radou (dle potřeby, min. 2x ročně)

6. Kulturní, sportovní a společenské akce – akce se mohou průběžně změnit vzhledem k aktuální situaci
září









říjen







Vítání prvňáčků – ŠD, 17. 9.
Focení 1. ročníku, 4. 9.
Účast na soutěžích GYMJAM – žáci 9. a 8. ročníku, 5. 9.
Den První pomoci – na náměstí, 9. 9., 3., 5. a 8. ročník
Štafeta 4. a 5. ročník
Preventivní program pro 2. stupeň, 15. 9. (další dle samostatného rozpisu)
Cykloturistický kurz Běleč nad Orlicí, 8. Ročník, 14. 9. – 18. 9.
Soutěž řemesel SKILL
Exkurze Podlesí, 2. ročník, 24. 9.
Kouzelné odpoledne pro ŠD – akce školního parlamentu
Večer světel
Logická soutěž z M - pro zájemce z 1. a 2. stupně
Přírodovědný program v muzeu
Exkurze Nasavrky
Jeden svět nestačí – preventivní program, 5. a 9. ročník

listopad
 Strašvorka – akce školního parlamentu
 Pracovní dílny v rámci udržitelnosti projektu na ISŠT Vysoké Mýto
 Čas zrání – preventivní program pro žáky 7. ročníku
 Dopravní výchova, teoretická část
prosinec
 Vánoční jarmark, 10. 12.
 Vystoupení pro důchodce, 1. stupeň
 Kurz bruslení
 Zeměpisná olympiáda - školní kolo
 Chemická olympiáda
 Vánoční besídky ve třídách
leden






Recitační soutěž, školní kolo
Recitační soutěž 2. stupeň
Projekt „Zdravé zuby“
Konverzační soutěž v Aj
LVK – 7. ročník, 2 termíny

únor






Soutěž v sudoku, školní kolo
Zeměpisná olympiáda, okresní kolo
Matematická olympiáda – dle zájmu
Dějepisná olympiáda – dle tématu zadání
Okresní soutěž v Aj

březen
 Raven AJ
 Soutěž v sudoku – oblastní
 Kurz bruslení
 Soutěž O nejlepšího chemika, školní kolo
 „Komenský a my“, Brandýs nad Orlicí
 Akce pro předškoláky
 Matematický klokan

duben








Exkurze Všestary, 6. ročník
Exkurze Kutná Hora – 7. ročník
Poznávání jarních bylin, soutěž 2. a 1. stupeň
Den Země
Městské kolo „Právo pro každého“, 9. ročník
Matematická soutěž Pangea, Pythagoriáda
Vodácky kurz

květen
 Exkurze Praha, 5. ročník
 Soutěž mladých zdravotníků
 Pythagoriáda - okresní kolo
 Školympiáda, 26. 5. 2021
 Exkurze do Josefova, 8. ročník
 Dopravní výchova – dopravní hřiště
červen





Exkurze Šnakov, 9. ročník
Turistický kurz, 6. ročník
Výchovné koncerty podle nabídky
Exkurze Ležáky, Šilinkův důl, 9. ročník

celoročně
 ŠD – kino, bazén
 Výstavy v Regionálním muzeu a Městské galerii
 návštěvy knihovny
V průběhu roku bude probíhat:


oborové olympiády a oborové soutěže (termín a ročníky budou upřesněny podle zaslaných pokynů)



Čj – divadelní představení – 6. – 9. ročník (podzim – podle repertoáru divadla), návštěvy knihovny –
6. ročník (podzim), literární soutěže (podle příležitostní nabídky), divadla – 6. – 9. ročník (II.
pololetí – podle repertoáru divadla), návštěvy přednášek v knihovně (v průběhu celého školního roku
– podle nabídky – termíny upřesní jednotliví vyučující po dohodě s knihovnicemi)



Dopravní výchova – celý školní rok (1. stupeň), ŠD



Hv – 1 - 2 výchovné koncerty (1. i 2. pololetí), dle nabídky; příprava vystoupení Vánoční jarmark,
taneční vystoupení na „Školympiádě“,



Návštěvy Muzea a Galerie



Tv – v průběhu roku účast na soutěžích pořádaných AŠSK (halová kopaná, plavání, florbal, vybíjená
(5. ročník), vybíjená (6. ročník), Cup fotbal, Atletický čtyřboj, McDonald Cup (2. – 3. ročník a 4. –
5. ročník), Lyžařský výcvikový kurz (7. ročník), Cykloturistický kurz (8. ročník), Vodácký kurz (9.
ročník), Beeball (2. – 5. roč.) – dle situace ve školním roce 2020/2021



Technohrátky - pro 8. ročník



Budoucí prvňáčci – den otevřených dveří pro mateřské školy + žáky 5. tříd, pozvání na vánoční
jarmark, informace v MŠ



Besedy a přednášky - k prevenci rizikových patologických jevů, viz minimální preventivní program



Informatika – nepovinný předmět



Školní parlament

Během celého školního roku bude probíhat:
 DVPP (samostatný plán)

Tento plán bude průběžně doplňován dle rozpisu soutěží a akcí konaných v našem městě
a okrese a dle iniciativy pedagogického sboru.
Upřesněné termíny a nové nabídky akcí budou napsány v měsíčních a týdenních plánech práce.
Ve Vysokém Mýtě dne 1. 9. 2020

Mgr. Jana Vavřinová
ředitelka školy

