Plán práce metodického sdružení pro školní rok 2020/2021
ZŠ a MŠ Poličná 276, p. o.

Členové MS: P. Žilinská, B. Fajtová, A. Hurychová, I. Kantorová, J. Farbáková, J. Skotnicová, K. Bilíková

Vzdělávací program: 1. – 5. ročník ŠVP pro základní vzdělávání „Otevřená škola“

























využití efektivních metod výuky, ve vyučovacím procesu vytváření prostoru pro samostatnou,
skupinovou, aktivní a tvořivou práci žáků, týmová práce
využití výukových počítačových programů
využití arboreta – netradiční forma výuky
poskytování prostoru pro sebehodnocení žáka
zdůraznění individuálního přístupu k žákům, hodnocení individuálního vývoje žáka
vytváření vhodných podmínek mimořádně talentovaným a nadaným dětem pro jejich další
rozvoj
důraz na zlepšení komunikativních dovedností žáků
rozvoj čtenářské gramotnosti – organizace čtenářských dílen
péče o integrované žáky
spolupráce a konzultace vyučujících s PPP ve Valašském Meziříčí, spolupráce s SPC ve
Valašském Meziříčí
spolupráce s výchovnou poradkyní p. uč. Fajtovou
sledování sociálních vztahů mezi žáky s cílem důsledně zamezovat šikaně mezi žáky, prevence
asociálního chování žáků, spolupráce s p. uč. Hrabovským
spolupráce s vychovatelkami ŠD Mgr. R. Šimčíkovou a K. Bačovou
důraz na etickou výchovu, environmentální výchovu (Recyklohraní, sběr starého papíru, sběr
plastových víček, akce „Za Poličnou krásnější“), výchovu ke zdraví (účast v projektu „Zdravé
zuby“) a dopravní výchovu
účast na vzdělávacích akcích organizovaných Pedag. centrem Zlín, předávání nových poznatků
a jejich využití při výuce
vzájemná spolupráce a výměna zkušeností vyučujících z pedagogické praxe
návštěva knihovny ve Valašském Meziříčí
doporučení žáků se špatnou výslovností k logopedické péči
organizace přípravného kurzu pro předškoláky – březen 2021
příprava zápisu a zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 – duben 2021
návštěva dětí z MŠ v 1. ročníku – duben 2021
příprava žáků na soutěže a olympiády
účast žáků v soutěžích
o recitační
třídní a školní kolo – leden 2021
recitační soutěž SVČ Domeček – březen 2021
Krásenský zvoneček – duben 2021

o
o

o
o
o
o


pěvecké
tělovýchovné

Poličenský talent – leden 2021
Zlínský vorvaň
McDonald’s Cup
turnaj ve florbalu
turnaj v házené
turnaj ve vybíjené
tělovýchovná olympiáda
matematické
Matematický klokan – březen 2021
výtvarné
Den Země, Hasiči, Dopravní výchova
dopravní
Mladý cyklista
ostatní dle aktuální nabídky

organizování školních akcí
o Pasování prvňáčků
o Cvičení v přírodě
o Drakiáda
o Výlet do ZOO
o Divadelní představení
o Filmová představení
o Vánoční akademie a jarmark
o Adopce panenky
o Stavění sněhuláků
o Školní karneval
o Velikonoční dílny
o Plánování a organizace lyžařského výcviku
o Plánování a organizace pobytu v přírodě
o Organizace školních výletů
o Malování na chodníku
o Den barev a účesů
o Dětský den
o Tělovýchovná olympiáda

Schůzky MS proběhnou každé čtvrtletí, popř. dle aktuální potřeby. Termíny budou včas oznámeny.

A. Hurychová
Poličná 10. 9. 2020

