
PLÁN PEDAGOGICKÝCH RAD NA ŠKOLNÍ ROK 

2021/2022 
 
 

 25. 08., 01.09. 2021  Zahajovací 
     - přidělení třídnictví, funkcí, správcovství 
     - projednání celoročního plánu 
     - organizační zajištění školního roku 
     - informace výchovného poradce 
     - projednání a změny ve školním řádu 

- proškolení BOZP, PO, první pomoc, vnitřní, pracovní 
a provozní řád 

     - koncepce rozvoje školy 
 

 10. 11. 2021 (středa)  Prospěch a chování žáků za I. čtvrtletí 
     - zpráva třídního učitele 
     - informace výchovného poradce – talentové zkoušky 
     - kázeňská opatření – třídní učitelé 
     - poznatky z práce a chodu školy (kontrolní činnost) 
     - informace výchovného poradce a metodika prevence 
     - zájmová činnost žáků 
     - materiální zabezpečení výuky 
 

 19. 01. 2022 (středa)  Hodnocení prospěchu a chování za I. pololetí 
     - zpráva třídního učitele 
     - informace výchovného poradce k přijímacímu řízení,  
                      podávání přihlášek 
     - žáci s výukovými a kázeňskými problémy 
     - opatření pro zkvalitnění výuky 
     - závěry z kontrolní činnosti 
 

 13. 04. 2022 (středa)  Prospěch a chování žáků za III. čtvrtletí 
     - zpráva třídního učitele 
     - informace výchovného poradce k přijímacímu řízení 
     - akce školy, školní výlety – bezpečnostní pokyn 
 

 22. 06. 2022 (středa)  Hodnocení prospěchu a chování za II. pololetí 
     - hodnocení plnění plánu práce 
     - zpráva výchovného poradce – umístění žáků 
     - zpráva a hodnocení třídního učitele  
     - prázdninová činnost školní družiny 
     - příprava na ukončení školního roku 
 

___________________________________________________________________________ 
 
     Pracovní porady:   - dle potřeb organizace (termín i program bude oznámen 
       v předstihu) 
 
 

 

 



 

 
TERMÍNY SCHŮZEK RODIČŮ  

 
 

• září      2021                    třídní schůzky rodičů žáků I. třídy  
 

• individuálně          schůzky rodičů integrovaných žáků s výchovnou poradkyní a                                          
zástupci pedagogických intervencí (termín bude upřesněn) 

 

• září 2021            třídní schůzky rodičů žáků VI. třídy  
 

• 18.10. – 22.10.2021             třídní schůzky 1. stupeň - tripartita 
 

• 10. 11. 2021 (středa)           třídní schůzky rodičů 2.stupeň 
 

• prosinec 2021                      schůzka rodičů žáků 9. tříd s poradkyní    
                           

• 10. 01. 2022 (pondělí)           třídní schůzky rodičů 2.stupeň 
 

• 10. 01. – 14.01. 2022  třídní schůzky 1. stupeň – tripartita 
 

• 11. 04. – 15. 04. 2022  třídní schůzky 1. stupeň – tripartita 
 

• 13. 04. 2022 (středa)             třídní schůzky rodičů 2.stupeň 
 

• 06. 06. 2022 (pondělí)           informativní (konzultační) schůzky rodičů všech žáků                
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 
Podle potřeby si rodiče mohou s vyučujícím sjednat termín ke konzultaci.                     
 


