
Plán metodického sdružení              

 školní rok 2021/2022 
 

 

 

 

Úkoly metodického sdružení 

 

1. Podávání pravidelných informací o pokynech a vyhláškách MŠMT. 

 

2. Dodržování preventivních nařízení v souvislosti s šířením infekčních nemocí, 

dodržování nošení roušek v prostorách školy, testování žáků, hygiena rukou, větrání 

ve třídách, dodržování doporučených vzdáleností. 

 

3. Seznámení se s dokumentací žáků, případné doplnění dokumentací. 

 

4. Zpracování individuálních plánů pro žáky s doporučením, konzultace třídních učitelů 

s asistenty pedagoga, s výchovným poradcem i s ostatními vyučujícími v dané třídě.  

 

5. Sledování odborné literatury a tisku – samostudium. 

 

6. Příprava tematických vycházek a pobytů v přírodě. 

 

7. Sledování nových poznatků vyučovacích oborů a předmětů, jejich zavádění do výuky, 

vhodný výběr vyučovacích forem, metod či didaktické techniky. 

 

8. Sledování vhodných kurzů a výukových webinářů.  

 

9. Spolupráce s rodiči - vnitřní řád školy, omlouvání a hodnocení žáků, třídní pravidla. 

 

10. Upevňování spolupráce i vzájemné komunikace učitelů a asistentů pedagogů. 

  

11. Zařazování do výuky oblasti environmentální výchovy, ochrany člověka za 

mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů. 

        

      12. Zúčastňovat se programů pro žáky z nabídky městské knihovny a dalších veřejných  

      subjektů v Kraslicích. 

 

13. Vyhodnocení výsledků práce v 1. a 2. pololetí, kontrola plnění tematických plánů, 

příprava závěrečného hodnocení plánů, podklady pro výroční zprávu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plán metodického sdružení na rok 2021/2022 

                                                                               

září – říjen   

Tvorba IVP, konzultace učitelů, výchovného poradce i rodičů nad vytvořenými IVP.                                                                                            

Tvorba třídních knih, doplňování třídních katalogových listů, bakalářů, doplňování veškeré 

dokumentace žáků – jednotná koncepce ve všech třídách. 

Sledování vládních opatření v souvislosti s šířením infekčních nemocí, dodržování 

hygienických nařízení – nošení roušek v budově školy, hygiena rukou, rozestupy. 

Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé vyučovací 

předměty. 

Pomoc a pedagogické vedení zavádějících učitelů nově začínajícím učitelům i zaměstnancům 

školy 

Realizace školní exkurze na biostatek Kozodoj. 

listopad – prosinec 

Kontrola plnění tematických plánů. 

Kontrola ŠVP, odpovídajících výstupů a realizace v jednotlivých vyučovacích předmětech. 

Práce na veřejné vánoční výstavě prací žáků v Kraslicích. 

Příprava vánoční oslavy ve škole, vánoční tradice a význam vánočních svátků. 

leden 

Shrnutí prospěchu žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech, docházky omluvené i 

neomluvené hodiny, nadměrná absence. 

Tvorba vysvědčení za 1. pololetí, slovní hodnocení žáků speciálních tříd, doplnění bakalářů. 

Společná příprava a nácvik veřejného kulturního vystoupení „Školní abeceda“.  

Rozvoj spolupráce s rodiči, motivace rodičů k účasti na společných akcích. 

Upevnění fungující spolupráce asistentů pedagoga a vyučujících ve výuce. 

únor 

Kontrola plnění tematických plánů, odpovídajících vzdělávajících výstupů v jednotlivých 

třídách. 

Zhodnocení IVP u jednotlivých žáků. 

Zhodnocení práce začínajících učitelů, jejich spolupráce s ostatními učiteli. 

Kontrola všech žákovských dokumentů.  

březen - duben  

Příprava výrobků na veřejnou výstavu žákovských prací k velikonočním svátkům. 

Kontrola využívání metodických pomůcek, efektivní využívání ICT techniky. 

Zhodnocení spolupráce učitelů a asistentů pedagogů.  

Organizace jarních vycházek do přírody v rámci jednotlivých tříd.    

květen – červen 

Příprava školního výletu. 

Vyhodnocení výsledků, docházky, chování, plnění výstupů a kompetencí za 2. pololetí, 

kontrola plnění tematických plánů, tvorba vysvědčení a slovních hodnocení žáků ve 

speciálních třídách za 2. pololetí školního roku. 

Zhodnocení IVP.  

Zhodnocení práce začínajících učitelů a jejich zavádějících učitelů. 

Kontrola všech daných dokumentů.  

Podklady pro výroční zprávy. 

 

                                                                                              

 

V Kraslicích dne 3. 9. 2021                           Zpracovala: Mgr. Jana Klvačová 

 


