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I. Úvod 
 

Roční plán činnosti OŠVS je zpracován na podkladech platných právních předpisů, tj. školského 

zákona, zákona o státní správě a samosprávě ve školství, vyhlášek a nařízení MŠMT týkající se výuky 

na SŠ a speciálních školských zařízeních a dalších pedagogických předpisech včetně ZP. 

Vychází z dlouholeté analýzy výsledků výchovně vzdělávací činnosti školy, zkušeností 

pedagogických i provozních pracovníků v práci se žáky s různým postižením, úrovně pracovních 

prostorových a materiálních podmínek k činnosti školy.  

Výchova a vzdělávání žáků OŠVS je zaměřena na odbornou přípravu a získání základních 

sociálních dovedností a realizována v souladu s postupujícím vědeckým poznáním v duchu zásad 

humanity a demokracie.  

Při všech činnostech jsou uplatňovány pedagogické a speciálně pedagogické postupy a zřetele 

s respektováním individualit a potřeb žáků  OŠVS. 

 

 

 

Hlavní úkoly RPČ v oblastech činnosti 

 
1. Výchovně vzdělávací 

 
Výuka podle platných učebních plánů a osnov pro jednotlivé obory s možností úprav podle 

potřeb a podmínek výuky s využitím všech zásad pedagogické práce ve středním školství: 

 individuální přístup k žákům ve výuce, hodnocení, stanovení úkolů, praktických činnostech 

 úroveň výuky, efektivita, komunikace se žáky, využívání názorných pomůcek apod. 

 využívání praktických dovedností žáků ve výuce, aplikace vědomostí  a dovedností z jiných 

předmětů 

 promyšlená příprava výuky z důvodu rozdílné úrovně schopností žáků, volba vhodných forem 

a metod výuky, jejich obměňování – zamezit stereotypu, nezajímavosti, nezájmu 

 

 

 

2. Rozvoj osobnosti, mravně estetická oblast, péče o zdraví a životní prostředí 

 
Pracovní úkoly v těchto oblastech jsou nedílnou součástí celkového výchovně vzdělávacího 

procesu. Je nutné dbát metodických pokynů MŠMT ČR zejména v provádění prevence rizikového 

chování a postupů při řešení problémů záškoláctví, šikany, drogy apod. Do učebních plánů vhodně 

zařadit projekty MŠMT uvedené v souboru pedagogicko-organizačních informací pro školská zařízení 

- Věstník MŠMT 2016/2017 sešit Č. j.: č. j. MSMT-7896/2016-3 
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Řídící a kontrolní činnost 

 
Vedení školy /Ř, ZŘ pro teoretické vyučování, ZŘ pro praktické vyučování, vedoucí UOV 

(Stravovací a ubytovací služby, Potravinářská výroba, Prodavačské práce) a vedoucí UOV 

(Elektrotechnické a strojně montážní práce, Strojírenské práce, Pečovatelské služby, Zahradnické 

práce)/ řídí práci všech pedagogických pracovníků a provozních zaměstnanců, vytváří podmínky pro 

splnění hlavních úkolů OŠVS a zlepšení výsledků činnosti ve všech sledovaných oblastech.  

Pracovníci provádějí kontrolní a hospitační činnost, zjištění jsou projednávána se zaměstnanci 

jednotlivě a zobecněné výsledky projednány na poradách úseků, případně jednáních PK a MK.  

Úroveň výsledků činností jednotlivých pracovníků jsou podkladem pro stanovení výše 

nenárokových složek platu a udělení MO. 

 

 

3. Práva a povinnosti zaměstnanců OŠVS 

 
Jsou obecně dány ZP a Pracovním řádem pro zaměstnance školství, organizačním řádem školy 

a vnitřními předpisy  OŠVS. 

Povinností zaměstnanců /zejména s nesplněnými kvalifikačními požadavky/ je stálé doplňování 

odborných znalostí různými formami studia včetně doplňujícího studia na VŠ v rámci celoživotního 

vzdělávání. 

 

 

 

Závěr: 

 
Plán práce OŠVS na školní rok 2016/2017 je závazným dokumentem pro všechny pracovníky 

OŠVS. Jednotlivé úkoly RPČ budou vhodně rozpracovány do plánů práce úseků, MK a PK, MPP, VP, 

koordinátorů a jednotlivých vyučujících. 

 

 

 

Plán práce na školní rok 2016/2017 byl projednán na zahajovací pedagogické radě dne 31. 8. 2016. 

 

 

 

 

 

 
  Mgr. Bc. Hana Krýslová 

                                                                                          ředitelka OŠVS 
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II. Organizace školního roku 2016/2017 

 
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. 9. 2016 a bude 

ukončeno v pátek 30. 6. 2017         

 
I. pololetí: čtvrtek 1. 9. 2016 - úterý 31. 1. 2017 

II. pololetí: středa 1. 2. 2017 - pátek 30. 6. 2017 

 

Prázdniny   

 podzimní 26. 10. 2016 - 27. 10. 2016 

 vánoční 
23. 12. 2016 -  1. 1. 2017 (nástup zaměstnanci 

2. 1. 2017, žáci 3. 1. 2017) 

 pololetní  3. 2. 2017 

 jarní  13. 2. 2017 - 19. 2. 2017 

 velikonoční  13. 4. 2017 

 hlavní prázdniny  1. 7. 2017-   1. 9. 2017 

 
volno ředitelky školy  18. 11. 2016 

 1. 6. 2017, 2. 6. 2017, 13. 6. 2017 

  
  Celkem 4 dny 

Státní svátky září  28. 9. 2016 (středa) 

 říjen 28. 10. 2016 (pátek) 

 listopad 17. 11. 2016 (čtvrtek) 

 prosinec  24. 12. 2016 (sobota) 

  25. 12. 2016 (neděle) 

 

 

 

 

leden 

 

26. 12. 2016 (pondělí) 

  1. 1. 2017 (neděle) 

 
duben 

  

14. 4. a 17. 4. 2017 (čtvrtek a pondělí) 

 květen   1. 5. 2017 (pondělí) 

    8. 5. 2017 (pondělí) 

 

 

Vydání vysvědčení: 

 

za l. pololetí 

  

úterý - 31. 1. 2017 
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 za 2. pololetí pátek - 30. 6. 2017 

   

   

Uzávěrka docházky a klasifikace:  

 za 1. pololetí do pátku -  20. 1. 2017 

 za 2. pololetí do středy  - 21. 6. 2017 

 ročníky končící ZZK     do pátku  - 19. 5. 2017 

   

   

Pedagogické rady: Zahajovací pedagogická rada ve středu 31. 8. 2016 v 10.00 hodin 

 (nástup 24. 8. 2016)  

 1. čtvrtletí 14. 11. 2016 (pondělí) od 14.30 hodin 

 1. pololetí 23. 1. 2017 (pondělí) od 14.30 hodin 

 3. čtvrtletí 10. 4. 2017 (pondělí) od 14.30 hodin 

 2. pololetí 26. 6. 2017 (pondělí) od 14.30 hodin 

 pro končící ročníky 24. 5. 2017 (středa) od 14.30 hodin 

   

 Závěrečná pedagogická rada – čtvrtek 30. 6. 2016 v 10.00 hodin 

  

  

Třídní aktivy: středa 16. 11. 2016 v 15.00 hodin 

 středa 12. 4. 2017 v 15.00 hodin 

   

   

Porady vedení: Každé pondělí v sudém týdnu od 11.00 hodin ( Ř+ ZŘ + ZŘ + S) 

   

Porady úseků: 1 x za měsíc  

 Termíny a program určí po dohodě vedoucí úseků /ZŘ pro teorii, ZŘ pro 

praktické vyučování, vedoucí UOV/ tak, aby se mohly projednávat úkoly 

úseku teoretického i praktického vyučování společně včetně jednání PK.  

Ředitelka bude delegovat úkoly z porad vedení školy zaměstnancům 

provozního úseku a administrativy. Porady bude svolávat operativně dle 

potřeb provozu školy. 

Vedoucí úseků vypracují plány a předloží Ř do 23. 9. 2016. 

 

Porady a jednání PK: 2 x za pololetí  

 Plány porad s termíny vypracují po dohodě se ZŘ pro teorii předsedové 

komisí v termínu do  23. 9. 2016. 

 Plán práce na školní rok 2016/2017 připraví koordinátor ŠVP a ICT, 

školní metodik prevence a VP do  23. 9. 2016.  

Problematika preventivních programů, řešení a opatření jsou součástí 

jednání porad úseků, PK a pedagogických rad. 

 Vedoucí PK, koordinátor ŠVP a ICT, metodik MPP a VP vedou záznamy 

o  činnosti a zápisy z jednání, před koncem školního roku vypracují 

hodnotící zprávu o činnosti za celé období školního roku v termínu do 

23. 6. 2017 tak, aby byly podkladem k jednání závěrečné pedagogické 
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rady a výroční zprávy školy za školní rok 2016/2017. 

 

Přijímací řízení žáků do 1. ročníků studia pro školní rok 2017/2018: 

přihlášky uchazečů přijímány do 1. 3. 2017 

I. kolo: 22. 4. 2017 (sobota)  

Harmonogram dalších kol přijímacího řízení jsou zcela v kompetenci ředitelky školy. 

 

Dny určené pro mimoškolní aktivity: 

5. 6. 2017 až 6. 6. 2017 - náhradní program pro 1. a 2. ročníky (teorie i praxe) zajistí 

Mgr.  Bc. Petra Holubová 

27. 6. - 28. 6. 2017 - program tříd v gesci TU 

29. 6. 2017 - sportovní den – zajistí Mgr. Petra Šafářová 

 

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2016/2017:  

přesné termíny konání ZZK  písemné zkoušky  1. 6. 2017 (ŘV) 

 praktické zkoušky 

konzultační dny  

2. 6. (ŘV) až 6. 6. 2017 

2. 6. – 12. 6. 2017 (dle 

harmonogramu ZŘ)    

  studijní volno  2. 6. – 12. 6. 2017 (dle 

harmonogramu ZŘ) 

  ústní zkoušky 13. 6. 2017- 7.30 až 18.30 hod. 

 slavnostní vyřazení 22. 6. 2017 

 

 

Dny otevřených dveří - nábor uchazečů 

 

   9. 12. 2016 od 13.00 do 16.30 hodin (pátek) 

  13. 1. 2017 od 13.00 do 16.30 hodin (pátek) 

Spolupráci a předávání informací o studiu a oborech v OŠVS s VP ZŠP a ZŠ, Úřadem práce, médii 

zajišťují zejména Ř, ZŘ TV, ZŘ PV, VP. 
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Evidovat v třídních knihách! 

 

 

 

 

                                                                    Mgr. Bc. Hana Krýslová 

   ředitelka OŠVS 

Školení BOZP a PO, ochrana člověka za mimořádných situací: 

Školení BOZP a PO a činnosti při ochraně za mimořádných situací /vedení školy/: probíhá 

v pravidelných zákonných termínech – zajišťuje smluvní organizace BEZPO Domažlice. 

 

Proškolení žáků BOZP a PO:  

Termíny školení:   

Učitelé odborného výcviku: od 2. 9. do 6. 9. 2016 

Třídní učitelé: od 1. 9. do 12. 9. 2016 

Učitel tělesné výchovy: v první vyučovací hodině daného předmětu 

Učitel výpočetní techniky: v první vyučovací hodině daného předmětu 

Proškolení žáků o BOZP a PO zajistí na začátku školního roku VUOV, UOV, TU, učitel předmětu 

Tělesná výchova, učitelé předmětu Práce s počítačem. Školitelé provedou písemné záznamy, do 

Třídní knihy, deníků OV a formulářů BOZP a PO. Učitelé TV a OV upozorňují žáky na bezpečnost 

při práci a dalších činnostech průběžně! Dodržování bezpečnostních předpisů kontrolují průběžně.  

 

Ochrana člověka za mimořádných situací: 

Je povinnou součástí výchovně vzdělávacího programu OŠVS, jednotlivé části s uvedením hodinové 

dotace budou zařazeny do učebních plánů předmětů OV, TV, ZDR, RV apod. Celkový počet hodin 

v jednotlivých ročnících za školní rok činí minimálně 6 hodin. 

zařazení do učebních plánů předmětů 

 

zajistí učitelé 

termín: do 23. 9. 2016 

zařazení do předmětů + hodinová dotace zajistí ZŘ 
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Pracovní doba a povinnosti zaměstnanců: 

 

1. pedagogičtí pracovníci   

   

pracovní doba nástup 15 minut před zahájením výuky, podle stanoveného rozvrhu 

hodin v lichém a sudém týdnu 

24. 8. – 31. 8. 2016 od 8.00 do 14.00 hodin 

1. 9. 2016 – 31. 5. 2017 dle stanoveného týdenního 

rozvrhu 
 

   1. 6. 2017 – 30. 6. 2017 dle aktuálního rozvrhu, potřeby 

školy a v mezích ZP 

pracovní přestávky podle rozvrhu hodin výuky žáků 

řádná dovolená a čerpání 

samostudia -  pedagogové 

 

Samostudium: 

Podzimní prázdniny -   26. 10. 2016 – 27. 10. 2016 (2 dny S)  

ŘV - 17. Listopad -      18. 11. 2016 (1den S) 

Vánoční prázdniny -     23. 12. 2016 -  30. 12. 2016 (5 dnů S) 

                                       2. 1. 2017 - (práce ve škole) 

Pololetní prázdniny -     3. 2. 2017 – (práce ve škole) 

Jarní prázdniny -            13. 2. 2017 - 15. 2. 2017 (3 dny S) 

Velikonoční prázdniny - 13. 4. 2017 (1 den S) 

     

Dovolená: 

Jarní prázdniny -            16. 2. 2017 - 17. 2. 2017 (2 dny) 

Hlavní prázdniny -         3. 7. 2017 -   25. 8. 2017 (38 dnů) 

nástup po dovolené v pondělí 28. 8. 2017 

 
 

2. administrativní a provozní zaměstnanci 

   

pracovní doba 

 

v rozmezí 6.30 - 15.00 hodin, včetně přestávky na oběd (0,5 hod.) 

 

 

13.00 až 19.00 hodin úklidové práce, v období školních prázdnin 

zpravidla 8.00 - 14.00 hodin, 

v rozmezí 6.30 - 15.00 hodin, včetně přestávky na oběd - školnické 

a údržbářské práce 
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řádná dovolená – čerpání 

nepedagogové 

 

 

Harmonogram čerpání dovolené bude stanoven v září 2016 

a upraven v lednu následujícího roku 

 

  

Stanovené pracovní povinnosti a organizace pracovní činnosti 

   

vyplývající z pracovního řádu pro zaměstnance školství a ZP / nástupy, evidence pracovní doby, 

ŘD apod./ 

   

Výplatní termíny mezd zaměstnanců OŠVS: 

   

podle „Vnitřního platového předpisu„ a schválení zaměstnanců jsou mzdy zasílány bankovním 

převodem na osobní účty nejpozději k 10. dni příslušného měsíce včetně období hlavních 

prázdnin. 

 

   Mgr. Bc. Hana Krýslová 

   ředitelka OŠVS 
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III. Plán práce pedagogických rad ve školním roce 2016/2017 
 

 

 

 Zahajovací porada  středa 31. 8. 2016 

   

1. Závěry ze zahajovací porady Ř – KÚ Plzeňského kraje, OŠMS Ř 

2. Koncepce OŠVS, roční plán činnosti na rok 2016/2017, organizace 

školního roku Ř, ZŘ, ZŘPV 

3. Termínované úkoly k zahájení školního roku a výuky ZŘ 

4. Různé – návrhy změn školských právních předpisů Ř 

   

   

 1. čtvrtletí:    pondělí 14. 11. 2016 

   

1. Hodnocení prospěchu a chování žáků, opatření ZŘ, ZŘPV,TU, VP,UOV 

2. Příprava třídních aktivů /16. 11. 2016/ Ř, ZŘ 

3. Úkoly RPČ – problematika prevence rizikových projevů chování, 

BOZP, OČMS Ř, ZŘ, ZŘPV, ŠMP 

4. Činnost PK a MK, VP – úkoly, opatření, spolupráce TU a UOV ZŘ, předsedové komisí 

5. Různé – nábor žáků, Den otevřených dveří /9. 12. 2016, 

13.1.2017/, Vánoční výstava na KÚPK 

Ř, ZŘ, ZŘPV 

   

   

 1. pololetí: pondělí 23. 1. 2017 

   

1. Hodnocení prospěchu a chování žáků, závěry opatření ZŘ,TU, VP, ZŘPV, UOV 

2. Plnění úkolu RPČ, závěry z kontrol a hospitací, DVPP ZŘ, ZŘ OV, VUOV 

3. Plány činnosti PK a VP, MPP,  ŠVP, ICT na 2. pololetí  

- exkurze, soutěže, mimoškolní činnost  

ZŘ, předsedové komisí 

 ŠMP, k. ŠVP, VP 

4. Příprava přijímacího řízení do 1. ročníku  

pro školní rok 2017/2018  kritéria, organizace   

Ř, ZŘ, ZŘPV, VP 

5. Různé, nábor žáků ZŘ, ZŘPV, PK 

   

   

   

 3. čtvrtletí: pondělí 10. 4. 2017 

   

1. Hodnocení prospěchu a chování žáků, opatření ZŘ,ZŘPV, TU, VP, UOV 

2. Organizace přijímacího řízení 2017/2018 /I. kolo 22. 4. 2017/ ZŘ, Ř 

3. Plnění RPČ, závěry z kontrol a hospitací, opatření ZŘ, ZŘPV,VUOV 

4. Plnění úkolů MPP, OČMS ZŘ, ŠMP, Ř 

5. Příprava ZZK – pedagogická dokumentace, organizace ZŘ, ZŘPV, VUOV, PK 

6. Různé – příprava třídních aktivů /12. 4. 2017/ Ř, ZŘ, ZŘPV 
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 2. pololetí – ročníky k ZZK: středa 24. 5. 2017 

   

1. Výsledky prospěchu a chování žáků, závěry, opatření ZŘ, ZŘPV, TU, UOV, VP  

2. Organizace a zajištění ZZK, ukončení studia, vyřazení absolventů ZŘ, ZŘPV, TU, Ř 

3. Různé  

   

   

 2. pololetí: pondělí 26. 6. 2017 

   

1. Výsledky prospěchu a chování žáků, závěry a opatření ZŘ, ZŘPV, TU, UOV, VP 

2. Pedagogická dokumentace, zprávy PK, VP, MPP ZŘ,  

3. Organizace závěru školního roku 2016/2017 ZŘ, Ř 

4. Různé ZŘ, Ř 

   

   

 Závěrečná pedagogická rada pátek 30. 6. 2017 - 10,00 hod. 

   

1. Analýza výsledků a hodnocení činnosti za školní rok 2016/2017  

 - výsledky výchovně vzdělávací činnosti ZŘ 

 - hodnocení činnosti úseků OV ZŘPV,VUOV 

 - hodnocení činnosti PK, VP, MPP, koordinátor ŠVP a ICT ZŘ, Ř 

 - zobecnění závěrů a opatření z kontrolní a hospitační činnosti ZŘ, ZŘPV, VUOV   

   

2. Plnění úkolů RPČ, návrh koncepce činnosti školy pro školní rok 

2017/2018, podklady pro výroční zprávu za školní rok 2016/2017 

Ř 

   

3. Zajištění prázdninového provozu školy, příprava k zahájení školního 

roku 2017/2018 – pondělí 4. 9. 2017, nástup pedagogických 

pracovníků v pondělí 28. 8. 2017. 

Ř 

   

4. Různé  

 

 

 

          Mgr. Bc. Hana Krýslová 

   ředitelka OŠVS 
 



31. srpna 2016   13 

 

IV. Organizace a činnost PK a MK ve školním roce 2016/2017 
 

 
 

Komise: Vedoucí, členové: 

 
 

1. všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Lucie Vodičková 

  - ČJ, M, MaOP, OV, SV, TV vyučující předmětů 

 

 

2. předmětů strojních, elektro, práce s počítačem,  Mgr. Bc. Iva Psohlavcová 

základy podnikání                                                         vyučující předmětů 

  - TK, OK, T, TO, EM, ZE, ETN, ST, SZ, PP, ZPd, ODB  UOV oborů 

    

 

 

3. odborných předmětů oborů kuchařské,  Mgr. Bc. Blanka Němcová 

cukrářské práce vyučující předmětů 

  - T, PV, HV, PPo, ZZ, STOL, Su, SZ,ODB UOV oborů 

 

 

4. odborných předmětů oboru zahradnictví Bc. Jana Judlová 

  - ZB, ZZV,ZV,KV, ZEL, OVO, SAD, ZEk, OŽP vyučující předmětů 
   SZ, ODB UOV oboru 

 

 

5. odborných předmětů oborů zdravotnictví, psychologie Mgr. Bc. Karolína Sochorová Dis. 

   - ZDR, EH, PSY, SVD, P, T, ŠOP, ODB vyučující předmětů 

   UOV  oboru 

 

 

6. odborných předmětů oborů prodavačské práce, Mgr. Bc. Ivana Krohová  

  tvořivé dílny vyučující předmětů 

  - TvD, Zbo, OP, TP, Výp, ODB UOV  oboru 

 

 

 
 

 

 
Předsedové PK 

 zpracují plán činnosti na školní rok 2016/2017 do 23. 9. 2016, předají ZŘ 

 vedou zápisy z jednání komise /2x za pololetí/, evidují pořádané akce, spolupracují při přípravě 

pedagogické dokumentace k ZZK 

 zpracují hodnotící zprávu činnosti za školní rok 2016/2017 do 23. 6. 2017, předají Ř a ZŘ 
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Školní metodik prevence   Mgr. Petra Šafářová 

 zpracuje plán výchovných akcí a mimoškolních aktivit do 23. 9. 2016, předá Ř a ZŘ 

 sleduje projevy rizikového chování žáků a situace řeší ve smyslu aktuálních právních předpisů  

 spolupracuje s vedoucími úseků, předsedy PK, TU 

 zpracuje hodnotící zprávu činnosti za školní rok 2016/2017 do 23. 6. 2017, předá Ř a ZŘ 

 

Výchovný poradce        Mgr. Bc. Petra Holubová 

 zpracuje rámcový plán činnosti, stanoví termíny /den, hodiny/ ke konzultační činnosti do 

23. 9. 2016, předá Ř a ZŘ 

 připraví písemnou dokumentaci záznamů o jednáních /tiskopisy/ podle aktuálních právních 

předpisů a schváleného školního řádu k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání absencí, 

prevenci a postihu záškoláctví, oznamovací dopisy o absenci ve smyslu § 68 odst. 2 zákona 

č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání, 

 spolupracuje s vedením školy při podávání informací o studiu v OŠVS a náboru uchazečů / VP 

na ZŠP a ZŠ, ÚP/ 

 spolupracuje s TU, školním metodikem prevence při řešení projevů rizikového chování a chování 

žáků 

 zpracuje hodnotící zprávu činnosti za školní rok 2016/2017 do 23. 6. 2017, předá Ř a ZŘ 

 

Koordinátor ŠVP      Mgr. Věra Veselá 

 zajišťuje realizaci vytyčené vzdělávací strategie ve ŠVP a jednotnou koncepci (všech) ŠVP 

 řídí postup zpracování ŠVP, motivuje pracovní týmy i jednotlivce, vytváří vhodné sociální 

prostředí pro práci 

 poskytuje zpětnou vazbu o postupu prací ředitelce školy a dalším pedagogickým pracovníkům 

 komunikuje s možnými partnery školy při tvorbě ŠVP a objasňování jeho funkce 

 zprostředkovává další vzdělávání pedagogických pracovníků a hledá další zdroje informací 

 zpracuje hodnotící zprávu činnosti za školní rok 2016/2017 do 23. 6. 2017, předá Ř a ZŘ 

 

Metodik ICT       Ing. Mgr. Bohumila Medková 

 metodicky pomáhá kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů 

 doporučuje a koordinuje další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků 

 koordinuje užití ICT ve vzdělávání 

 koordinuje nákupy a aktualizuje software 

 zpracovává a realizuje v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy 

 koordinuje provoz informačního systému školy 

 zpracuje hodnotící zprávu činnosti za školní rok 2016/2017 do 23. 6. 2017, předá Ř  
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V. Koncepce činnosti OŠVS na školní rok 2016/2017 
 
OŠVS je střední škola zřízena KÚPK. Obory kategorie „E" jsou (Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 

určeny hlavně pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, jsou koncipovány 

s nižšími nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání; absolventi jsou připraveni pro 

výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. V oborech naleznou uplatnění absolventi 

nižších ročníků škol základních, absolventi základních škol praktických, žáci se zdravotním 

postižením nebo zdravotním znevýhodněním. Složením závěrečné zkoušky žáci získávají střední 

vzdělávání s výučním listem. 

Úkoly s krátkodobými cíli: 

 

1. Přepracovat Vnitřní řád a veškeré směrnice v souladu s vydáním nových právních předpisů a se 

souvisejícími změnami. 

 

2. I nadále pokračovat v dovybavení učeben a kabinetů potřebným technickým zařízením pro 

účely výuky a zlepšení kultury školy a pracovních podmínek i pro zaměstnance. 

 

3. Využívat v plné míře program Bakalář.  

4. Průběžně aktualizovat domovské webové stránky školy s informacemi o historii školy, učebních 

oborech, žácích, zaměstnancích, o výchově, vzdělávání a koncepci školy. 

 

5. Zajistit výzdobu vnitřních i vnějších prostor školy (možnost vlastních zdrojů pro rozvoj 

estetického cítění žáků) formou soutěže o nejkrásnější a nejzajímavější výzdobu třídy. 

 

6. Pokusit se zajistit sponzory financující nadstandardní vybavení školy a akce pořádané školou. 

 

7. Pokračovat v zakládání a obdělávání pozemků na školní zahradě před školou. 

 

8. Pokračovat v rozšiřování knihovny. 

 

 

Úkoly v oblasti výchovy a vzdělávání: 

 

1. Používat VT jak v odborných, tak ve všeobecně vzdělávacích předmětech. 

 

2. V rámci programu prevence rizikového chování podporovat činnost žáků s využitím podmínek 

areálu a spolupráce SOUE. 

 

3. Formou systému odměn motivovat žáky ke zlepšení docházky, prospěchu a chování. 

 

4. Zřízení vlastních soutěží a přehlídek tvořivosti žáků, účast na regionálních a státních soutěžích. 

 

5. Využívat nabízené projekty a granty OŠMS a MŠMT ve všech oblastech výuky. 

 

6. Čerpání financí na výchovně vzdělávací činnost z fondů EU. 
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7. Nadále se zapojovat do spolupráce s ostatními školami v regionu v oblasti sportovních 

a odborných aktivit. 

 

8. K zabránění profesního vyhoření pedagogů využívat akreditovaných nabídek k relaxaci 

pedagogů. 

 

 

 

Koncepce činnosti školy v období dalších let: 

 

1. Podporovat zaměstnance v osobním profesním růstu a při sebevzdělávání. 

 

2. Využívat produktivní činnosti žáků a z prodeje jejich výrobků získat prostředky pro zlepšení 

vybavení a nákup materiálu pro práci v OV. 

 

3. Spolupracovat se správou areálu SOUE na modernizaci a rekonstrukcích budovy naší školy. 

 

4. Postupně modernizovat vybavení školy technickým zařízením a novým nábytkem. 

 

5. Zaměřit se na propagaci vyučovaných oborů na OŠVS mezi žáky ZŠ. 

Projednáno na zahajovací pedagogické radě dne 31. 8. 2016 

   Mgr. Bc. Hana Krýslová 

   ředitelka OŠVS 


