Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou,
Kolowratská 485

ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁN
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1. Akční plán na školní rok 2021 – 2022
1.1. Vytvoření akčního plánu
Akční plán vychází ze Strategického plánu rozvoje školy. Podílejí se na něm všichni
pedagogičtí pracovníci školy a byl vytvořen na základě dotazníků, diskusí.

1.2. Akční plán
Klíčová oblast Strategické cíle Dílčí cíle

realizace

1.

Součásti školy Podzim 2021

-

2.

Výchovně
vzdělávací
Úprava ŠVP
pro ZŠ –
Informatika

2021/2022

-

zahájení jednání o udržitelnosti
odloučeného pracoviště
v Kostelci nad Orlicí

-

úprava ŠVP „Základní škola“ podle nového RVP zaměřeného
na Informatiku
úpravy v dalších vzdělávacích
oblastech dle nového RVP

-

3.

ŘŠ, učitelé

Materiálně
technická
ICT

2021/2022

-

-

4.

spolupráce se
zřizovatelem, hledání
nejlepšího řešení
s ohledem na žáky

Podzim 2021

-

2021-2022

-

2021/2022

-

Obnova PC v počítačové učebně ŘŠ, ekonomka, Indigo
na pracovišti Kolowratská
Posun ještě nezastaralých PC na
pracoviště Kostelec nad Orlicí do
počítačové učebny
Zhodnocení funkčnosti tabletů
na pracovišti Kolowratská
Úprava záhonů na pracovišti
Českých bratří – vyvýšené
záhony
Zakoupení zahradního domku a
zahradního traktůrku pro úpravu
velkých travnatých ploch na
pracovišti Českých bratří

Organizace a
řízení
Outlook

Měsíční
Outlooku

plány

v kalendáři Vedení školy, Indigo
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Strategický cíl/ Priorita
Dílčí cíle
Úkoly - akce

termín

zodpovídá

Pozice koordinátor
EVVO
Zlepšení plánování
měsíčních plánů Outlook
Posílení vzájemné
důvěry a spolupráce

Leden – červen 2022

Vedení školy

Srpen – říjen 2021

Vedení školy

Srpen – září 2021

Vedení školy

Vydávání školního
časopisu
Vytváření přátelské
atmosféry a důvěry

průběžně

Mgr. Čižinská

průběžně

Učitelé, asistenti pedagoga

Škola a její zaměstnanci

Škola a žáci

3kola a rodiče
Posílení spolupráce s průběžně
rodiči
Informovanost
průběžně
rodičů (web,
facebook)
Zvýšení podílu
průběžně
angažovaných rodičů

Pedagogičtí pracovníci

Sledování výzev,
spolupráce s MAP

Vedení školy

Mgr. Stančeková, Mgr.
Keslerová, Mgr. Vlková
Vedení školy, učitelé,
asistenti pedagoga

Škola a její materiální
podmínky
průběžně

2. Plán seznámení s akčním plánem a jeho propagace

akce
Seznámení
zaměstnanců
Seznámení rodičů

zajistí
ředitel

způsob
Porada

Termín
Srpen, září 2021

Třídní učitelé

Web, nástěnky

Počátek roku 2021/2022

V Rychnově nad Kněžnou 5. 8. 2021

Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy
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