
        

   

 

 

 

 

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 

 
Vedení školy vítá všechny zaměstnance opět v práci a přeje všem hodně zdraví, 

dobrou náladu, pevné nervy a dostatek energie, trpělivosti a nápadů  

při vzdělávání a výchově dětí ve školním roce 2017/2018! 
 

 

Zaměstnání učitelů v přípravném týdnu (30. 8. – 1. 9. 2017) 
 

 

Středa, 30. 8., 8.00 – 14.00 hod. 

 

  8.00 Seznámení se s plánem práce přípravného týdne  

Vyzvednutí audio/video techniky z „náhradních“ kabinetů 

  9.00 Úvodní pedagogická rada 

- personální změny 

- organizace školního roku 

- přidělení tříd, učeben a úvazků, kabinetů, skladů a sbírek 

- vedoucí MS a PK 

- dokumentace (ŠVP, kolektivní smlouva, pracovní řád, organizační a provozní řád,  

školní řád, sankční řád, pracovní náplně, směrnice apod.) 

- hlavní úkoly školního roku 

Po poradě možno u zástupkyň ŘŠ si vyzvednout úvazky a rozvrh hodin 

 10.00 Školení BOZP a PO 

  - všichni zaměstnanci (kromě vedoucích), ve sborovně, cca 30 min. 

10.40 Příprava tříd, kabinetů a chodeb (úprava tříd, vyzvednutí květin z chodeb, přemístění 

nábytku) 

Netřídní učitelé: úprava vnitřních prostor školy (chodby, třídy) a okolí školy 

(předzahrádka) + příp. pomoc jednotlivým TU    

 Odstranění nedostatků v TK, KL, TV a Knize zastupování za školní rok 2016/2017  

(viz nástěnka) 

  

 

Čtvrtek, 31. 8., 8.00 – 14.00 hod. 

 

  8.00 Odstranění nedostatků v TK, KL, TV a Knize zastupování za školní rok 2016/2017  

(pokračování) 

10.00 Příprava tříd, kabinetů a chodeb (výzdoba k začátku školního roku, úpravy) 

Netřídní učitelé: úprava vnitřních prostor školy (chodby, třídy) a okolí školy + příp. pomoc 

jednotlivým TU (pokračování) 

             Nachystání sešitů na chodbu v I. NP (před sklad sešitů): 

sešity a výtvarné potřeby pro 1. stupeň si zajišťují třídní učitelé sami  

sešity pro 2. stupeň: pí uč. Esteřáková, Pavlůsková, Svobodová, Valentová 

            12.00 Vyzvednutí sešitů, seznamů žáků, nových TK, popř. TV a KL 

 



Pátek, 1. 9., 8.00 – 14.00 hod. 

 

  8.00 Prostudování dokumentace školy - Kolektivní smlouva, Pracovní řád, Organizační řád, 

   Provozní řád, Školní řád, Sankční řád, pracovní náplně, směrnice apod. 

 10.00 Schůzky metodických sdružení a předmětových komisí (řídí předsedové MS/PK) 

- hlavní úkoly nového školního roku  

14.00 Kontrola připravenosti učeben, chodeb a areálu školy (vedení) 

 

 

Zaměstnání vychovatelek ŠD a vychovatele ŠK 
 

Vychovatelky ŠD a vychovatel ŠK 

- účastní se úvodní pedagogické rady a školení BOZP (a PO) 

- připraví prostory na provoz a provedou úpravy okolí ŠD/ŠK 

- provedou úpravu oddělení ŠD, přichystají nástěnky a vyvěsí základní informace pro 

rodiče (Vnitřní řád ŠD, nabídku zájmových kroužků atd.) 

- vedoucí školního klubu připraví prostory ŠK na provoz a přichystá nástěnky ŠK 

s nabídkou na nový školní rok, vyvěsí Vnitřní řád ŠK 

- všechny vychovatelky zpracují plán své činnosti a vedoucí ŠD a ŠK vypracují plán 

činnosti celého zařízení na školní rok 2017/2018 

- vyzvednou si Docházkový sešit a Přehled výchovně vzdělávací práce v ŠD a ŠK 

- prostudují si dokumentaci školy - Kolektivní smlouva, Pracovní řád, Organizační řád, 

Provozní řád, Školní řád, Sankční řád, pracovní náplně, směrnice apod. 

 

 
 

 

 

 

Ve Vsetíně, 28. 8. 2017        Mgr. Libor Slováček, MBA 

                         ředitel školy 


