
Základní škola a mateřská škola Darkovice, 

příspěvková organizace 

Pracovní plán – měsíc – září 2022/2023 
1.9.2022 Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023  proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 

Program :8.30 zahájení nového školního roku 2022/2023 v sále KD s programem  

a s  přivítáním prvňáků, pak slavnostní přivítání prvňáků v 1. třídě ZŠ  Darkovice 

 

2.9.2022 – 7.9. 2022 výuka do 10.00 – v 1. tř. , 2. – 5. tř. do 11.45 

 seznámení s rozvrhem, organizací, kroužky, nepovinný předmět, školní řád, školní řád ŠD, ŠJ  

- Poučení o bezpečnosti žáků, o nebezpečí vzniku požáru, seznámení s důležitými 

telefonními čísly /záznam do třídní knihy/ 

- Úraz, poskytnutí 1. pomoci, povinnost hlásit zranění, apod./záznam do třídní knihy/ 

 

-  fotografování žáků 1. třídy – zájemci 

 

Od 8.9.2022 – výuka dle rozvrhu, začátek nepovinného předmětu NA a zájmové kroužky – 

dle zájmu žáků od 12.9.2022 

5.9. -.návštěva MLK Darkovice, 1. – 5. třída 

Poučení žáků o chování a bezpečnosti 1. – 5. tř. – zapsat do TK 

 

6.9. – 15.30 úvodní informativní schůzka pro rodiče 1. třídy 

 

27.9. – úvodní schůzka SRPŠ 15.30 a třídní schůzky 
program:  

- Zpráva o činnosti školy ve školním roce 2021/2022 

- Zpráva o činnosti školy v tomto školním roce 2022/2023 

- Zpráva o činnosti ve školní družině 

- Seznámení s Vnitřním řádem školy a školní družiny 

- Zpráva o hospodaření a revizní zpráva 

- Připomínky, diskuse 

- Závěr 

16.00  třídní schůzky v jednotlivých třídách – informace třídních učitelů 

17.00 – schůzka školské rady  - členové školské rady 

Program:   -      se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování,  

- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 

- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 

- projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření  

- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu 

ve školství a dalším orgánům státní správy 
-  

 

28.9.2022 – státní svátek, vyvěšení praporu  
Hospitace v hodinách 

Kontrola na chodbách, dozory, Kontrola sešitů, dokumentace, žákovských knížek 


