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Základní úkoly pro školní rok 2021/2022 

 

1. Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a rozhodování. Učit jej odpovědnosti za vlastní 

chování a jednání v míře přiměřené jeho věku.  

2. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle 

schopnosti žáků a podporovat rozvoj nadaných žáků. Během vyučovacího procesu zajistit především 

důkladné procvičení a osvojení učiva. 

3. Pomocí pedagogické diagnostiky v jednotlivých třídách stanovit míru zvládnutí učiva z předešlého 

školního roku, který byl významnou část realizován distanční formou. 

4. Co nejefektivněji pracovat s tematickými plány učiva tak, aby žáci zvládli základní výstupy svého 

vzdělávání (možno upravit vzdělávací obsah – jak hloubku, tak rozsah i za hranice jednotlivých 

ročníků)  

5. V případě potřeby a na základě stanovených kritérií žákům doporučit účast v projektu doučování. 

6. V oblasti hodnocení a klasifikace se zaměřit také na formativní hodnocení. 

7. V oblasti výchovy ke zdraví doplnit učivo o aktuální hygienické poznatky a doporučení 

v souvislosti s epidemiologickou situací a virovou nákazou Covid-19. Ve všech vyučovacích 

oblastech preventivně žáky informovat o nutnosti dodržování základních hygienických pravidel 

v souvislosti s epidemiologickou situací a vést žáky k zodpovědnému chování. 

8. Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce se zaměřit na posílení technické složky výuky se 

zřetelem na současné technologie.  

9. Zaměřit se na větší podporu žáků s podpůrnými opatřeními a také žáků nadaných. Preferovat 

účinnou individuální péčí a kooperaci vyučujícího s asistentem pedagoga. 

10. Pokračovat v systematickém budování školního poradenského pracoviště. Zaměřit se na žáky se 

vzdělávacím deficitem díky distanční výuce. 

11. Zaměřit se ještě více na absenci žáků a její příčiny. Volit efektivní řešení. 

12. Zaměřit se na dosažení dostatečné efektivity primárně preventivních aktivit školy a 

minimalizovat rizika spojená s výskytem rizikového chování žáků – návykové látky, prevence 

šikany. 

13. Průběžně podporovat a ověřovat možnosti distančního vzdělávání, zajistit technické vybavení, 

připravovat se na jeho používání žáky i pedagogy. Ověřovat tento způsob komunikace, na danou 

problematiku zaměřit také další vzdělávání pedagogických pracovníků.  

14. Žákovské kompetence potřebné k distančnímu vzdělávání promítnout do vzdělávacího obsahu 

vzdělávacího oboru informační a komunikační technologie. 

15. Zaměřit se na rozvoj čtenářské, matematické a finanční gramotnosti, rozvíjet znalosti a 

dovednosti žáků v oblasti přírodních věd a informatiky.  
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16. Při poskytování podpůrných opatření v rámci inkluzivní školní politiky se zaměřovat také na děti 

cizince. 

17. Efektivní využívání platformy Bakalář v oblasti vzdělávací, především také v oblasti 

komunikační. 

18. Rozšiřovat kariérové poradenství pro žáky a rodiče s ohledem na reálné možnosti žáků a jejich 

uplatnění v životě.  

19. Analyzovat důvody neprospěchu, zejména u žáků, kteří dlouhodobě vykazují vysokou míru 

neúspěšnosti. 

20. Průběžně ověřovat kvalitu a účinnost školního vzdělávacího programu, společně se všemi 

pedagogickými pracovníky spolupracovat nad jeho úpravami. 

21. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. 

22. Posilovat snahu o zavádění a uplatňování nových forem práce, nové a netradiční vybavování 

učeben a organizačních forem vyučování. 

23. Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, 

konzultačních hodin a využíváním odborných služeb školského poradenského zařízení pro rodiče. 

24. Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejširší a nejnižší úroveň, využívat 

k tomu jak vedoucí pracovníky školy, tak pedagogy vykonávající specializované činnosti (výchovný 

poradce, metodik prevence, koordinátor ŠVP, metodik ICT, koordinátor EVVO). 

25. Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci 

pedagogů, zaměřit se na rozvoj jejich dovedností v oblasti IT a nových inovativních metod a forem 

práce. 
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ZÁŘÍ 

 

 

1. 9.   Organizační schůzka rodičů žáků 1. ročníku 

8. 9.                 Adaptační den 6. B 

9. 9.   Třídní schůzky 

14. 9.               Adaptační den 6. A 

27. 9.  Den české státnosti – sv. Václav; rozhlasová relace 

29. 9.              Evropský týden sportu aneb Sportovní den na Jedenáctce (1. stupeň)  

  

 

 

 

září:   

  Adaptační dny pro 1. A a 1. B 

  Projektové dny - propojení žáků pátého ročníku s novými žáky prvních tříd 

  Návštěva Okresního archivu ve F-M - 9. ročník 

  Návštěva ZOO Ostrava (odměna pro žáky za sběr starého     

             papíru) - V. C  

  Praha – dějepisná exkurze 8. - 9. ročník (září nebo říjen) 
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ŘÍJEN 

 

8. 10.  Zachraňme strom, adoptujme zvíře – sběr papíru, zahájení 

8. 10.  Volby do PSP ČR; zkrácena výuka (volební místnosti) 

13. 10.             Přírodovědný klokan (8. a 9. ročník) 

26. 10.  Vznik Československa; rozhlasová relace 

27. – 29. 10. Podzimní prázdniny 

 

 

říjen: 

Zadání Matematické olympiády pro jednotlivé kategorie 

  Lžička medu – ekologický program - 2. ročník 

  Vůně jehličí – ekologický program – 4. ročník 

                       Helfštýn, Starý Jičín, Štramberk, jeskyně Šipka - dějepisná exkurze - 6. ročník 

                       Astronomická olympiáda – celorepubliková, fyzikálně - počítačová soutěž,  

                       (6. a 7. ročník – výběr žáků)     

                        Astronomická olympiáda – celorepubliková, fyzikálně - počítačová soutěž,  

                       (8. a 9. ročník – výběr žáků)     

Hledáme nejlepšího Mladého chemika – školní kolo 

Internetová zeměpisná soutěž „Putování Asií“ 

Korchem – korespondenční chemická soutěž  

Školní psycholog - Diagnostika vztahů ve třídách 

  Knihovnické lekce pro žáky 1. a 2. stupně 

  Kouzelný svět kalendářů, 6. ročník  
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LISTOPAD 

 

12. 11.  Bruslení 1. stupně  - 2. až 5. ročník 

16. 11.  Den boje za svobodu a nezávislost; rozhlasová relace 

25. 11.  Pedagogická rada – 14.00 hodin 

SRPŠ – 15.30 hodin 

Třídní schůzky - 16.00 hodin  

26. 11.  Bruslení  2. stupně – 6. a 7. ročník 

30. 11.  Odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou 

19. 11.  Náboj Junior 2021 

 

 

 

listopad: 

  Vítejte na zemi! – ekologický program – 5. ročník 

  Osvětim, Brezinka, Krakov – dějepisná exkurze - 9. ročník  

  IT soutěž SŠ Infotech  

Internetová zeměpisná soutěž „Putování Asií“ 

  Projektový den v ŠD „Les a jeho obyvatelé“ 

  Návštěva Úřadu práce FM (VIII. A) 

  Návštěva zástupců středních škol – učebna chemie (pro 9. ročník) 

  Školní psycholog - Testování profesní orientace v 9. třídách  

  Knihovnické lekce pro žáky 1. a 2. stupně 
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PROSINEC 

 

3. 12.   Zachraňme strom, adoptujme zvíře – sběr papíru  

10. 12.  Bruslení – 8. a 9. ročník  

22. 12.  Vánoce; rozhlasová relace 

22. 12.  Vánoční sportovní turnaj (2. stupeň) 

23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny 

 

 

 

prosinec:  

Zahájení přípravy k přijímacím zkouškám 

Mikulášská nadílka v ŠD 

Astronomická olympiáda – školní kolo fyzikálně - IT soutěže 

Dějepisná olympiáda – školní kolo – 8. a 9. ročník 

                      „Ovládám prezentace“ školní soutěž v PowerPointu na téma „EVROPSKÁ UNIE“ 

                       (výběr žáků 8. a 9. ročník)     

  Olympiáda z ČJ – školní kolo 

  Návštěva Úřadu práce FM (VIII. A)   

  Koncert – Stoun - pro 1. a 2. ročník 

  Vánoční program v tělocvičně – 3. – 5. ročník 

  Knihovnické lekce pro žáky 1. a 2. stupně 

Ekologie pro každý den – 7. ročník 
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LEDEN 

 

 

10. – 14. 1.  Základní lyžařský kurz - 6. a 7. ročník 

21. 1.   Ukončení klasifikace za 1. pololetí školního roku 

25. 1.   Pedagogická a klasifikační rada - 14.00 hodin  

26. 1.   Okresní kolo Matematické olympiády Z5 a Z9 

28. 1.   Recitační soutěž 2. stupeň (školní kolo) 

31. 1.  ukončení 1. pololetí a rozdání vysvědčení / výpisů 

 

 

leden: 

Zeměpisná olympiáda – školní kolo 

  Exkurze Muzeum Beskyd  

  školní soutěž ve tvorbě animací na téma „SKOK VYSOKÝ“     

  Návštěva Úřadu práce FM (VIII. B) 

Projektový den v ŠD „První pomoc“ 

Karneval ŠD 

  Knihovnické lekce pro žáky 1. a 2. stupně 
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ÚNOR 

 

4. 2.  Pololetní prázdniny 

7. 2. – 11. 2.  Výběrový lyžařský kurz – 8. a 9. ročník 

10. 2.    Den otevřených dveří 15.00 – 17.00 hodin – za příznivé epidemiologické situace 

11. 2.   Zachraňme strom, adoptujme zvíře – sběr papíru 

23. 2.               Okresní kolo zeměpisné olympiády 

 

únor:  

  Recitační soutěž 1. stupeň (školní kolo) 

  Lžička medu – ekologický program – 1. ročník 

  Od ovečky ke svetru – ekologický program – 2. ročník 

  Když to schytá biodiverzita – ekologický program – 5. ročník 

  Biologická olympiáda – školní kolo 

  Exkurze Muzeum Beskyd  

Školní kolo dějepisné olympiády - 8. a 9. ročník 

Exkurze banky – 9. ročník  

                      „Malování nebo GoogleNákresy“ školní soutěž v počítačovém kreslení na téma 

                      „KVĚT, KVĚTENSTVÍ a VŠE CO KVETE“ 

             Návštěva Úřadu práce FM (VIII. B) 

  Knihovnické lekce pro žáky 1. a 2. stupně 
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BŘEZEN 

 

10. 3.   Den otevřených dveří online 16.00 – 17.00  (náhradní termín) 

14. 3. – 20. 3. Jarní prázdniny 

18. 3.  Matematický klokan 

28. 3.  Den učitelů; rozhlasová relace 

 

březen:  

 

Exkurze pro 7. ročníky do Záchranné stanice v Bartošovicích 

Soutěž mladých zoologů v ZOO Ostrava – 2. stupeň v rámci VP 

Jaro ožívá – celoškolní projekt zaměřený na přílet rorýsů a tažných ptáků 

  Dějepisná exkurze Chotěbuz = slovanské osídlení 7. ročník 

  Dějepisná exkurze Kopřivnice = technická revoluce, Kozlovice  8. ročník 

  „Časovka ve Wordu“ školní soutěž v ovládání textového editoru Word 

  Olympiáda z českého jazyka – oblastní kolo  

  Recitační soutěž 1. + 2. stupeň (oblastní kolo) 

  Divadelní představení  

  Koncert – Stoun – 2. stupeň 

  Knihovnické lekce pro žáky 1. a 2. stupně  
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DUBEN 

 

4. 4.      Přijímací zkoušky nanečisto ČJ  

7. 4.                Okresní kolo Biologické olympiády kategorie D 

7. 4.  Pedagogická rada  - 14.00 hodin 

Třídní schůzky  - 16.00 hodin 

8. 4.   Zachraňme strom, adoptujme zvíře – sběr papíru  

12. 4.   Okresní kolo Matematické olympiády Z6, Z7, Z8 

13. 4.               Okresní kolo Biologické olympiády kategorie C 

13. 4.  Velikonoce; rozhlasová relace 

14. 4.  Velikonoční prázdniny 

21. 4.  Den Země; rozhlasová relace 

22. 4.  Den Země; ekologické aktivity 

26. – 29. 4.  Starší žáci čtou mladším   

   

duben:  

  Zápis do 1. ročníku 

Jednotné přijímací zkoušky ke studiu na SŠ 

  Od ovečky ke svetru – ekologický program – 1. ročník 

  Velikonoce v Beskydech – ekologický program – 2. ročník 

 Dopravní soutěž mladých cyklistů  

 Návštěva soudu – 9. ročník 

 „Zoner Calisto Grafik nebo Google Nákresy“ školní soutěž ve tvorbě vektorové 

 grafiky na téma „DLAŽDICE A DLAŽBA“ 

Planeta 3000 – zeměpisná přednáška s videoprojekcí (8. a 9. ročníky) 

Velká sběrová akce elektroodpadů 

Exkurze  Kopřivnice = technická revoluce, Kozlovice  8. ročník 

  Knihovnické lekce pro žáky 1. a 2. stupně 

Veselé Velikonoce – 6., 7., 8. ročník 
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KVĚTEN 

 

6. 5.  Den vítězství; rozhlasová relace 

  Den matek; rozhlasová relace 

 

 

květen: 

 Co se skrývá pod hladinou? – ekologický program – 5. ročník  

 Výběrová dějepisná exkurze pro 8. a 9. ročník – Vídeň, Olomouc nebo Hrabyně   

            a Darkovičky 

„Počty v EXCELu“ školní soutěž v ovládání tabulkového kalkulátoru  

Exkurze pro 9. ročník do Ostravy (Geologický pavilon a planetárium) 

Přírodopisně-zeměpisná exkurze pro vybrané žáky 

Vystoupení pěvecko-dramatického kroužku ke Dni matek 

Sbírka šatstva a hraček pro Moment 

Jak se žije v EU – přednáška pro žáky 9. ročníku 

Projektový den ŠD mimo školu „ZOO Ostrava“ 

  Knihovnické lekce pro žáky 1. a 2. stupně  
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ČERVEN 

 

1. 6.    Filmové představení pro žáky – 1. + 2. stupeň  (Den dětí) 

3. 6.  Zachraňme strom, adoptujme zvíře – sběr papíru 

13. - 19. 6.  Výstava čtenářských deníků a herbářů 

16. 6.  Schůzka s rodiči žáků budoucích 1. tříd 

20. – 24. 6.  Sportovně-relaxační pobyt Poreč – 8. a 9. ročník 

20. – 29. 6. třídní školní výlety 

22. 6.  Uzavření klasifikace za 2. pololetí školního roku 

23. 6.  Pedagogická a klasifikační rada  - 14.00  hodin 

27. - 29. 6.  Den zdraví 

27. 6.    Pasování žáků 1. ročníku na čtenáře 

 

 

červen: 

                          Vůně jehličí – ekologický program – 3. ročník 

  Návštěva Muzea Beskyd F-M  

  Exkurze pro 6. ročník do Muzea včelařství v Chlebovicích 

    Muzeum Beskyd – „Jak se žije v EU“ – 9. ročník 

  Atletická soutěž městských družin „Kdo dál, kdo rychleji“ 

  Projektový den ŠD mimo školu „Štramberské uši“ 

    Proměny Frýdku-Místku -  6. ročník  

 

  Dějiny umění – 7. ročník 

 

  

 

Mgr. Libor Kuča 

ředitel školy 


