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Seznam příloh plánu práce pro školní rok 2022 - 2023: 

 

1.  Organizační řád  

2.  Organizační struktura 

3.  Rozvrh hodin  

4.  Dohled nad žáky 

5.  Provoz mateřské školy – oddělení Včeličky 

6.  Provoz mateřské školy – oddělení Hvězdičky 

7.  Plán práce mateřské školy 

8.  Provoz školní družiny ZŠ 

9.  Plán práce školní družiny ZŠ  

10. Provoz školní družiny ZŠ speciální – 1. oddělení  

11. Provoz školní družiny ZŠ speciální – 2. oddělení  

12. Plán práce školní družiny ZŠ speciální – 1. a 2. oddělení 

13. Plán práce kontrol a hospitací 

14. Plán práce výchovného poradce 

15. Konzultační hodiny výchovného poradce 

16. Plán školního metodika prevence  

17. Konzultační hodiny školního metodika prevence 

18. Plán práce metodického sdružení 

19. ICT plán školy 

20. Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

21. Předprofesní příprava 8. + 9. ročník 

22. Seznam vycházejících žáků   

23. Plán exkurzí a výletů  

24. Plán BOZP a PO 

25. Rozvrh tělesné výchovy 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plán práce Střední školy, Základní školy a Mateřské školy 

Mohelnice, Masarykova 4 

na školní rok 2022/2023 

 

 

V oblasti výchovy a vzdělávání: 

– vzdělávání dětí a žáků podle vzdělávacích programů 

o ŠVP pro předškolní vzdělávání „Korálky“ 

o ŠVP pro základní vzdělávání „Náš svět“ - pro 1. stupeň 

o ŠVP pro základní vzdělávání Podaná ruka – pro 2. stupeň 

o ŠVP pro vzdělávání v základní škole speciální „Mozaika – tvořivý svět“                   

                                                                           „Mozaika – barevný svět“ 

o ŠVP pro zájmové vzdělávání v základní škole Veselý vláček 

o ŠVP pro zájmové vzdělávání v základní škole speciální Klíček 

o ŠVP pro vzdělávání v Praktické škole jednoleté „Cesta“  

– aktualizace školních vzdělávacích programů na základě legislativních požadavků   

a potřeb speciálního vzdělávání a školy 

– průběžné ověřování možností distančního vzdělávání  

– podpora využití ICT technologií  

– individuální péče o děti a žáky ve spolupráci se školským poradenským zařízením  

– organizování projektových dnů zaměřených na environmentální výchovu  

– rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti  

dětí a žáků 

– zařazování programů na prevenci sociálně patologických jevů  

– spolupráce s integrovaným záchranným systémem 

– minimalizování rizikového chování ve škole – vztahy mezi žáky, vztahy ve třídě  

– vedení žáků ke spoluodpovědnosti za stav školy 

– podpora sociálního a osobnostního rozvoje dětí, tvořivosti a samostatnosti 

– podpora komunikačních schopností 

– systematická logopedická péče pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ  

– vedení dětí a žáků k samostatnosti 

– profesní orientace žáků 2. stupně formou exkurzí do místních podniků a návštěv 

středních škol s učebními obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami   

– spolupráce s Denním stacionářem Okýnko, kde vycházející žáci ze střední školy 

mají možnost další integrace mezi vrstevníky 

– aktivní spolupráce se zákonnými zástupci dětí a žáků, jejich zapojování do dění ve 

škole, organizování kulturních vystoupení jejich dětí  

– podávání jasných a včasných informací zákonným zástupcům o všech záležitostech 

týkajících se jejich dětí  

  

V personální oblasti:  
– plně kvalifikovaný pedagogický tým 

– organizování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v závislosti na 

aktuálních potřebách (legislativa, speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků, nové 

metody a formy práce apod.)  

– zabezpečení asistenta pedagoga ve všech třídách a odděleních školní družiny, 

s ohledem na složení žáků možnost dvou asistentů ve třídě   



V oblasti materiálního vybavení školy:  
– udržování a dle možností obnova a doplňování současného stavu materiálního 

vybavení  

– pořizování účelných didaktických a kompenzačních pomůcek a učebnic  

– rozšiřování školní knihovny o kvalitní publikace pro žáky a moderní odbornou literaturu 

pro pedagogy  

– vyhledávání zdrojů financování nákupu kompenzačních pomůcek, spolupráce   

s OPS Hvězdička  

– modernizování šaten žáků   
 

V oblasti volnočasových aktivit:  
– do školní družiny zařazování převážně žáků 1. stupně ZŠ a žáků ZŠ speciální  

– nabídka zájmových kroužků s praktickým a sportovním zaměřením  

– podpora zdravého životního stylu formou pobytu v přírodě a přirozeného pohybu dětí   

a žáků  

  

V oblasti prezentace školy:  
– podpora aktivit vedoucích k propagaci a prezentaci školy, organizace tradičních 

akcí školy – Den otevřených dveří spojený s vánoční výstavou, tematické výstavy 

dětských prací, Den řemesel, besídky a další akce za účasti zástupců Olomouckého 

kraje, Města Mohelnice, zákonných zástupců dětí a žáků  a široké veřejnosti 

– účast na akcích MAP Mohelnicko II  

– účast na sportovních akcích  

– účast na akci Rozsviťme se modře 

– účast na akcích integrovaného záchranného systému 

– informace o akcích školy na webových stránkách www.szm-mohelnice.cz,   

v regionálních  mediích - Mohelnické televizi, v Mohelnickém zpravodaji apod.  

  

V oblasti řízení školy:  
– svolávání pedagogických rad, projednávání zásadních pedagogických dokumentů  

a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy  

– rozpracovávání dlouhodobé koncepce rozvoje školy do ročních plánů práce školy  

– aktivní práce školního poradenského pracoviště 

– spolupráce se školskou radou  

– svolávání provozních porad, ze kterých vyplynou úkoly s určením přímé zodpovědnosti 

a termínem plnění  

– aktivní spolupráce se SPC a PPP v oblastech diagnostiky, speciálně pedagogických 

postupů, využití kompenzačních pomůcek a podpůrných opatření  

– pokračování v realizaci projektu  

Podpora vzdělávání III s reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021532 a zapojování se do 

dalších vhodných projektů  
 

  

  

  
  

 

 

 



Organizace školního roku 2022/2023: 

Zřizovatel PO:     Olomoucký kraj 

Ředitelka školy:      Mgr. Jaroslava Horčičková 

Zástupkyně  ředitelky:   Mgr. Kateřina Koutná           

 

Organizace školy: 

- rozdělení tříd: 

- 2 třídy mateřské školy                                   

- 3 třídy základní školy (1. - 9. p. r.)                

- 4 třídy základní školy speciální (1.- 10. p. r.)                 

- 1 třída střední školy               

- 3 oddělení školní družiny                         

 

- žáci: 

   - počet dětí a žáků:  57 (+1 žák individuální vzdělávání) 

   - počet tříd: mateřská škola                 2 třídy - 12 dětí 

základní škola                  3 třídy - 19 žáků  

              základní škola speciální  4 třídy - 21 žáků (+1 žák individuální           

                                                                              vzdělávání) 

střední škola                   1 třída – 5 žáků 

 

   - počet oddělení školní družiny: 3 

 

   - průměr žáků na třídu základní škola:    6,33 

                                        základní škola speciální:   5,25 

     mateřská škola:   6,0  

           střední škola:       5,0  

 

- zaměstnanci školy:   39 (z toho 2 na rodičovské dovolené) 

a) pedagogičtí zaměstnanci: 32 (z toho 2 na rodičovské dovolené) 

b) provozní zaměstnanci:   7 (z toho 1 zástup za pracovní neschopnost) 

 

Funkce na škole: 

Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Horčičková 

 

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Kateřina Koutná 

 

Výchovný poradce: Mgr. Gabriela Grundová 

 

Metodické sdružení: Mgr. Lenka Klechová 

 

Školní metodik prevence: Mgr. Marcela Unzeitigová 

 



Bezpečnostní technik: Mgr. Kateřina Koutná 

 

Preventista PO: Mgr. Miluše Herzigová 

 

Zdravotník: Mgr. Jiřina Baumová, Irena Pyšná  

 

Environmentální koordinátor: Mgr. Kateřina Koutná  

 

ICT koordinátor: Mgr. Miluše Herzigová 

 

Organizace školního roku: 

Nástup zaměstnanců do školy: 25. 08. 2022 

Zahájení školního roku:  01. 09. 2022 

Vydávání vysvědčení 1. pololetí: 31. 01. 2023 

Vydávání vysvědčení 2. pololetí: 30. 06. 2023 

 

Prázdniny:  

Podzimní prázdniny:   26. a 27. 10. 2022 

Vánoční prázdniny:    23. 12. 2022 - 02. 01. 2023 

Pololetní prázdniny:   03. 02. 2023 

Jarní prázdniny:   27. 02. - 05. 03. 2023 

Velikonoční prázdniny:   06. 04. 2023    

Hlavní prázdniny:   01. 07. 2023 – 03. 09. 2023 

 

Plán pedagogických rad: 

zahajovací pedagogická rada:  25. 08. 2022    

pedagogická rada za I. čtvrtletí:  08. 11. 2022       

pedagogická rada za I. pololetí:  17. 01. 2023    

pedagogická rada za III. čtvrtletí:  11. 04. 2023      

pedagogická rada za II. pololetí:  20. 06. 2023   

 

Plán provozních porad: 

úterý v době 14.00 – 15.30 hod. 

 

Třídní schůzky (dle situace možno on-line): 

10. 11. 2022 

13. 04. 2023 

 

Den otevřených dveří: 

15. 12. 2022 

 

 



Závěrečné zkoušky Praktické školy jednoleté: 

praktická zkouška 15. 06. 2023 

teoretická zkouška 23. 06. 2023 

Předání vysvědčení v den teoretické zkoušky. 

 

Zápis do první  třídy základní školy a základní školy speciální: 

14. 04. 2023 

 

Zápis do mateřské školy: 

12. 05. 2023 

  

Přijímací řízení na střední školu: 

24. 04. 2023 

 

Časové rozvržení vyučovacích hodin: 
1. hodina 08:00 – 08:45                                       přestávka 08:45 – 08:55 

2. hodina 08:55 – 09:40                                       přestávka 09:40 – 09:55 

3. hodina 09:55 – 10:40                                       přestávka 10:40 – 10:50 

4. hodina 10:50 – 11:35                                       přestávka 11:35 – 11:45 

5. hodina 11:45 – 12:30                                       přestávka 12:30 – 12:40  

                                                                        (pátek 12:30 – 12:35) 

6. hodina 12:40 – 13:25 (pátek 12:35 – 13:20)   přestávka 13:25 – 13:35  

                                                                              (pátek 13:20 – 13:30) 

7. hodina 13:35 – 14:20                                       přestávka 14:20 – 14:30 

8. hodina 14:30 – 15:15                                       přestávka 15:15 – 15:25 

 

Přidělení třídnictví: 

 

II.       1.+ 2.+ 4.+ 7. p. r.   Mgr. Marcela Unzeitigová,  as. ped. Blanka Adamcová, DiS.                                                                                          

                                                                                            as. ped. Petra Lávičková - 6 žáků                                   

IV.  3. + 4. + 5. + 7. p. r.        Mgr. Lenka Klechová,  as. ped. Bc. Libuše Nováková - 6 žáků 

VIII. A    6.+ 8.+ 9. p. r. Mgr. Gabriela Grundová,  as. ped. Irena Pyšná - 7 žáků                                    

IX.  1. + 2.+ 6.+ 7.+ 9.p.r. Mgr. Jiřina Baumová, as. ped. Markéta Morávková - 6 žáků 

VII.     1. +3. +5. + 7. p. r. Mgr. Miluše Herzigová, as. ped. Elen Rostová  

                                                                                       as. ped. Petra Lávičková – 6 žáků 

VIII. B  5.+ 6. + 7.+ 8. + 10. p. r. Mgr. Pavla Unzeitigová, as. ped. Alena Ondráčková   

                                                                                           as. ped. Bc. Lenka Kučerová - 6 žáků 

X.     1.+ 4.+ 10. p. r.               Mgr. Eva Bergová, as. ped. p. Petra Vychodilová 

                                                                               as. ped. p. Marcela Vaňková - 4 žáci                            

I.    střední škola             Mgr. Miroslava Vacová, as. ped. Dáša Lukášková - 5 žáků 

I.            mateřská škola          Bc. Dagmar Havlíčková, Jana Pantlíková 

                                                                                         as. ped. p. Jana Fišnarová - 6 dětí

                                                                         



II.           mateřská škola          Bc. Natálie Andrýsková, Bc. Lenka Tillová                                                                                                                                                                                                            

                                                                                         as. ped. Jana Šafářová - 6 dětí                                                                         

Počty žáků ve třídách: 

II.    6 žáků 

IV.    6 žáků 

VIII. A              7 žáků 

VII.          6 žáků 

VIII. B   6 žáků 

IX.   5 žáků + 1 individuální vzdělávání 

X.   4 žáci 

I. střední škola 5 žáků  

I. mateřská škola 6 dětí 

II. mateřská škola       6 dětí 

                                                                      

Bez třídnictví:     

Mgr. Jarmila Siegelová  

Mgr. Marie Široká  

Mgr. Jaroslava Horčičková 

Mgr. Kateřina Koutná  

                                                                                                  

Vychovatelky:  

Bc. Zdeňka Korkischová 

Blanka Adamcová, DiS. 

Bc. Lenka Kučerová 

                              

Asistenti pedagoga:   

Blanka Adamcová, Dis.  

Jana Fišnarová                                    

Bc. Lenka Kučerová 

Petra Lávičková                                     

Dáša Lukášková   

Markéta Morávková 

Bc. Libuše Nováková 

Alena Ondráčková                                       

Irena Pyšná  

Elen Rostová  

Jana Šafářová 

Marcela Vaňková 

Petra Vychodilová, Dis.                            

Provozní zaměstnanci: 

samostatná referentka: Jana Reinerová  

hospodářka: Věra Snášelová 



domovník: Pavel Bitala  

uklízečky: Šárka Tesařová 

               Jana Krmelová                                                               

výdej stravy: Kateřina Pospíšilová 

 

Mimotřídní práce: 
Blanka Adamcová, Dis.  - správce muzikoterapeutické místnosti 

- školní vzdělávací program školní družiny 

 

Bc. Natálie Andrýsková                    - školní vzdělávací program mateřské školy 

 

Mgr. Jiřina Baumová   - vedoucí dopravní výchovy na škole 

                                                           - distribuce učebnic a pracovních sešitů 

                                                           - zdravotník školy 

 

Mgr. Eva Bergová              - správce školní zahrady + nářaďovna 

 

Pavel Bitala    - údržba budovy 

            - správa automobilů 

 

Jana Fišnarová    - správce učitelské a žákovské knihovny 

 

Mgr. Gabriela Grundová                   - výchovný poradce 

- nástěnka výchovného poradce 

                                                           - kultura školám  

                                                           - správce sborovny 

 

Bc. Dagmar Havlíčková                    - školní vzdělávací program mateřské školy 

 

Mgr. Miluše Herzigová  - správce počítačové učebny 

- preventista PO 

- školní vzdělávací program ZŠ Podaná ruka 

     - školní vzdělávací program ZŠ „Náš svět“ 

Mgr. Jaroslava Horčičková  - správce žákovské knihovny – ZŠ speciální 

- školní vzdělávací program ZŠ speciální 

 

Jana Pantlíková                                  - školní vzdělávací program mateřské školy 

 

Kateřina Pospíšilová   - správce výdejny stravy 

 

Mgr. Lenka Klechová   - vedoucí metodického sdružení 

- distribuce metodických materiálů 

                                                     - individuální logopedická péče 

- zástup v případě nepřítomnosti vedení školy 

Bc. Zdeňka Korkischová   - školní vzdělávací program školní družiny 

- správce arteterapeutické místnosti 

 



Mgr. Kateřina Koutná             - správce kabinetu školních pomůcek 

- environmentální koordinátor 

- BOZP na škole 

 

Bc. Lenka Kučerová   - správce dílny 

- školní vzdělávací program školní družiny 

- zdravotník školy 

 

Dáša Lukášková   - evidence pomůcek (ZŠ speciální) 

- správce arteterapeutické místnosti 

                                                           - správce místnosti pro bazální stimulaci 

 

Bc. Libuše Nováková   - správce dílny 

                                                           - kabinet audiovizuální techniky 

 

Kateřina Pospíšilová                          - správce výdejny stravy 

 

Irena Pyšná    - kabinet VV, PV 

- správce cvičné kuchyňky 

 

Jana Reinerová   - distribuce školních pomůcek 

 

Elen Rostová    - správce učeben s interaktivními tabulemi 

                                                           - správce www. stránek školy 

Mgr. Jarmila Siegelová   - sportovní akce na škole 

 - zabezpečení sportovních soutěží 

                                                            - správce dětského hřiště 

                                                            - správce chemického kabinetu 

 

Věra Snášelová    - distribuce tiskopisů  

 - distribuce metodických materiálů 

 

Bc. Lenka Tillová     - školní vzdělávací program mateřské školy 

 

Mgr. Marcela Unzeitigová    - plán školních výletů a exkurzí 

  - správce kabinetu TV 

  - školní vzdělávací program střední školy 

  - školní metodik prevence 

 

 

Odpovědnost za prostory: 
Třídy:      třídní učitelé 

Dílna:      Bc. Libuše Nováková, Bc. Lenka Kučerová 

Ředitelna:     Mgr. Jaroslava Horčičková, Mgr. Kateřina Koutná 

Kancelář školy:    Věra Snášelová, Jana Reinerová 

Mateřská škola I. odd.:                        Bc. Dagmar Havlíčková, Jana Pantlíková 

Mateřská škola II. odd.:              Bc. Natálie Andrýsková, Bc. Lenka Tillová  

Družiny:     Blanka Adamcová, DiS., Bc. Zdeňka Korkischová,                                                                     

                                                            Bc. Lenka Kučerová 



Cvičná kuchyň:    Irena Pyšná 

Výdejna stravy:    Kateřina Pospíšilová 

Sborovna:     Mgr. Gabriela Grundová  

Počítačová učebna    Mgr. Miluše Herzigová 

Bazální místnost:    Dáša Lukášková 

Učebny s interaktivními tabulemi:  Elen Rostová 

Muzikoterapeutická místnost:  Blanka Adamcová, Dis. 

Arteterapeutická místnost:              Bc. Zdeňka Korkischová, Dáša Lukášková 

Kabinet pomůcek:    Mgr. Kateřina Koutná 

Odborná učebna:    Mgr. Jarmila Siegelová  

Šatny:      Pavel Bitala 

Místnost pro domovníka:         Pavel Bitala        

Školní pozemek:    Mgr. Eva Bergová 

 

Telefonní čísla: 

583 430 046 - kancelář 

778 451 261 - ředitelka školy 

732 437 773 - zástupkyně ředitelky 

778 451 262 - samostatná referentka 

773 775 965 - hospodářka 

                              

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Mgr. Jaroslava Horčičková 

                                                                                                              ředitelka školy 


