
Školní akční plán ZŠ Mokrá – Horákov ve školním roce 2021/2022  

 
Č. Úkol Termín Zajišťuje Kritérium plnění Indikátor Stav 

implementace 
Úkol pro další období 

Strategický cíl: Zkvalitnění materiálně-technických podmínek pro vzdělávání    
1. Rekonstrukce učeben: 

Školní kuchyňka, kabinet 
VP a MP 

   Zřizovatel 
ve 
spolupráci 
s ŘŠ 

Čtyři 
zrekonstruované 
prostory školy 
 

Vybavená Kuchyňka, včetně 
vybavení 
Vybavené kabinety 
Vybavená kancelář vedoucí školní 
jídelny 

  

2. Rekonstrukce střechy 
školy a tělocvičny 

  Zřizovatel 
ve 
spolupráci 
s ŘŠ 

Nová střešní fólie, 
nová plechová 
krytina 

Projekt rekonstrukce střechy 
 

  

3. Rekonstrukce dámských 
WC ve spojovací chodbě 
školy  

 
Zřizovatel 
ve 
spolupráci 
s ŘŠ 

Nové dámské wc Projekt dámského wc   

4. Obnovení a doplnění 
učebních pomůcek 
(ONIV) a podpora ze 
strany zřizovatele 
(účelová dotace) 

průběžně Vedení 
školy + 
metodická 
sdružení  

Zakoupené 
pomůcky 
v hodnotě min. 
150 000 Kč 

Seznam pomůcek formulovaný 
pedagogy 
Využívané pomůcky 

  

5. Rekonstrukce 
elektrorozvodů  a 
výměna světel ve 
třídách 

 Zřizovatel 
ve 
spolupráci 
s ŘŠ 

Nová světla a 
elektrorozvody 

Vybavené učebny pro výuku 
novými světly a nové 
elektrorozvody pro kvalitnější 
vedení el. sítě školou 

  

Strategický cíl: Zlepšení klimatu uvnitř pedagogického sboru s cílem podpořit 
vzdělávání, sdílení a spravedlivé odměňování 

   

6. Zlepšení vztahů mezi 
pedagogy – neformální 
setkávání 

průběžně Odborová 
organizace 
a vedení 
školy 

Uskutečněné akce 
– teambuilding 
v srpnu 

Zlepšování vztahů mezi 
zaměstnanci – zpětná vazba od 
zaměstnanců 
Zájem zaměstnanců účastnit se 
nepovinných neformálních aktivit 

  



7. Zlepšení vztahů mezi 
pedagogy – neformální 
setkávání 

průběžně Odborová 
organizace 
a vedení 
školy 

Uskutečněné akce 
– setkání na 
začátku školního 
roku, vánoční 
setkání, Den 
učitelů, setkání na 
konci školního 
roku 

Zlepšování vztahů mezi 
zaměstnanci – zpětná vazba od 
zaměstnanců 
Zájem zaměstnanců účastnit se 
nepovinných neformálních aktivit 

  

8. Zpracování plánu DVPP 
s ohledem na potřeby 
pedagogického sboru,  
důraz postupně kladen 
více na individuální práci 
s pedagogy, plán 
osobního rozvoje, 
zpětnovazební 
rozhovory  

 
Vedení 
školy 
(delegován
í na 2 
zástupce, 
ŘŠ se 
soustředí 
na práci 
s nově 
přijatými) 

Zpracovaný plán Pedagogové jsou vedeni 
k sebehodnocení vl. pokroku 
Předávání informací v rámci sboru 

  

9. Aktivity a propagace 
školy pro získávání dětí a 
žáků pro školní rok 
2022/2023 

průběžně Vedení 
školy 

Zpracovaný plán 
Počet přijatých 
dětí do MŠ, do 1. 
roč.., 6. roč. 

ESS 
Akce pro prezentaci školy v MŠ 
Program Začít spolu – otevřená 
hodina pro zájemce z řad 
zákonných rodičů budoucích 
prvních tříd 
 

  

10. Účast v projektu SRP 
(NPI ČR) Benchlearning 

průběžně ŘŠ Zpracovaný 
Strategický plán, 
akční plán,  
Plán rozvoje ped. 
pracovníků 
Benchlearningový 
projekt 

Plán je využíván, akční plán je 
živým dokumentem, který je 
doplňován dle aktuální nabídky, 
pravidelně evaluován, evaluační 
rozhovory v srpnu 2022 

  

11. Projekt šablony III. – 
personální podpora  

průběžně Vedení 
školy 

Činnost pedagogů 
v rámci 
tandemové výuky, 
projektové dny, 

Zkušenosti z tandemové výuky 
využívány pro zlepšení kvality 
výuky – realizujeme do II/2023 

  



zkušenosti 
pedagogů, školní 
psycholog 

Vstupy psychologa do tříd – 
spolupráce na klimatu 

12. Motivace zaměstnanců 
průhledným a jasným 
systémem vyplácení 
mimotarifních složek 
platu, plány profesního 
rozvoje PP 

průběžně Vedení 
školy 

Definovaný 
systém pro 
vyplácení 
nenárokových 
složek platu, 
kritéria, 
indikátory, 
vyplácení 
nenárokových 
složek 

Spokojenost zaměstnanců 
Spravedlivý systém odměňování 

  

Strategický cíl: Zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu    
13. Projekt Šablony III.  

Projektové vyučování  
průběžně Vedení 

školy 
Počet 
uskutečněných 
vzdělávacích akcí 
pro pedagogy 

Pedagogové jsou vedeni 
k sebehodnocení vl. pokroku 
Předávání informací v rámci sboru 

  

14. Zvýšení atraktivity a 
kvality výchovně-
vzdělávacího procesu, 
využití nových trendů ve 
výuce 

průběžně Vedení 
školy 

Osvědčení o 
absolvování DVPP 
Sdílení dobré 
praxe 

Pedagogové jsou vedeni 
k sebehodnocení vl. pokroku 
Předávání informací v rámci sboru 
Uplatnění konkrétních postupů v 
praxi 

  

15. Zdraví dětem – podpora 
zdravého životního stylu 
MK Fruit 
( vize 3 jídla na výběr – 1 
z nich tzv. „zdravé“) -  
Propojení s dostupností 
zdravého stravování 
v ŠJ) 

průběžně Ředitel 
školy 
Vedoucí 
školní 
jídelny 

Podpora zdravého 
životního stylu, 
návyků u žáků 

Účast žáků v soutěži 
Zlepšení znalostí žáků o zdravém 
životním stylu 
Dovybavení školní kuchyně – 
konvektomat, varný kotel, vozíky 

   

16. Podpora zdravého 
školního klimatu – 
osobnostně-sociální 
výchova ( Zapracování 
zkušeností z 2. roku, 

30. 6. 2022 ŘŠ, třídní 
učitelé 
metodik 
prevence 
psycholog 

Dodatek ŠVP – 
povinný předmět 
– implementace 
osobnostně 
sociální výchovy 

Realizace třídnických hodin 
s náplní osobnostně-sociální 
výchovy, s nástupem RVP 21 
přechod na nepovinný předmět)v 
letošním školním roce 6. ročník) 

 
 

 



implementace témat na 
jednotlivé ročníky) 

formou 
spolupráce TU a 
šk. psychologa  

17. Stabilizace ŠPP, zajištění 
činnosti 

průběžně Výchovný 
poradce 
(VP) 

Fungující ŠPP – 
vých. poradce, 
metodik 
prevence, 
psycholog 

Obsazení pozic v ŠPP 
Plán činnosti 
Rozdělení kompetencí 

  

18.  LVK zdokonalovací (platí 
nutnost zájmu 90% 
třídy) 

 
Vedoucí PK 
Tv 

Plánovaný LVK pro 
žáky 8.-9. ročníku 
v lednu 2022 

Žáci 2. stupně se zdokonalují 
v praktických dovednostech – 
lyžování a snowboarding 

  

22. LVK základní 
 

Vedoucí 
MZ Tv 

Plánovaný LVK pro 
žáky 7. ročníku 
v lednu 2022 

Žáci 2. stupně se zdokonalují 
v praktických dovednostech – 
lyžování a snowboarding 

  

23. Sportovní den Olešnice 
 

Vedoucí 
MZ Tv 

plánovaná akce 
pro žáky 2. – 5. 
ročníku 

Žáci 1. stupně si ověřují praktické 
dovednosti v lyžování  

  

24. Adaptační pobyt 
Češkovice 

 
TU 6. 
ročník 

Uskutečněný 
pobyt pro žáky 6. 
ročníku 

Žáci získávají prostor pro 
sebepoznání a seznámení se 
spolužáky, uskutečněno v září 
2021 

  

25. Sportovně turistický 
pobyt Veselí nad Lužnicí 

 
TU 9. 
ročníku 

Uskutečněný 
pobyt pro žáky 9. 
ročníku 

Žáci 9. ročníku se zdokonalují 
v praktických sportovních i 
turistických dovednostech , 
uskutečněno v září 2021 

  

26. Sportovně turistický 
pobyt Jedovnice 

 
TU  2. 
ročníku 

Uskutečněný 
pobyt pro žáky 
pro žáky 2.A, 2.B 
v září 2021 

Žáci 2. ročníku získávají praktické 
sportovní i turistické dovednosti 

  

27. Sportovně turistický 
pobyt Prudká 

 
TU . 8. 
ročníku  

Plánovaný pobyt 
pro žáky 8A 

Žáci . ročníku získávají praktické 
sportovní i turistické dovednosti 

  

28. Knižní bazar  Vedoucí ŽP Celá škola Žáci školy se učí hospodařit 
s penězi, sponzorinku žáka z Keni 
a další akce 

  



29. Sběr papíru  Vedoucí ŽP Celá škola Žáci školy se učí hospodařit 
s penězi, sponzorinku žáka z Keni 
a další akce 

  

30. Beseda se starostkou  Vedoucí ŽP Žákovský 
parlament 

Žáci poznávají na základě 
interview řízení a chod obce 

  

31. Planetárium  
 

Vedoucí 
MZ PV 

plánovaná akce 
pro žáky 5.A,B 

Žáci získávají znalosti a 
dovednosti v rámci interaktivních 
vzdělávacích programů 

  

32. Zeměpisná exkurze 
Dlouhé stráně 

 
Vedoucí 
MZ PV 

Plánovaná akce 
pro žáky 9.A,B 

Žáci získávají znalosti a 
dovednosti v rámci interaktivních 
vzdělávacích programů 

  

33. Návštěva ÚP Brno-
venkov 

Listopad 
2021 

VP Plánovaná akce 
pro žáky 8.A,B 

Žáci získávají informace z ÚP   

34. Vybíjená Leden 
2022 

TU 4 -5. 
roč. 

Plánovaná 
sportovní akce 
pro výběr 4. a 5. 
tříd 

Žáci si ověřují praktické 
dovednosti v kolektivní sportovní 
soutěži 

  

35. Miniveletrh SŠ prosinec 
2021 

VP Plánovaná akce  
pro žáky 9.AB 

Žáci získávají přehled o nabídce 
SŠ v okolí, mají příležitost pro 
osobní jednání se zástupci škol – 
zodpovězení dotazů 

  

36. Rezekvítek  TU 3AB Plánovaná akce 
pro žáky 3.A,B 

Žáci 3. ročníku získávají znalosti i 
dovednosti o přírodě 

  

37. Vánoční tvoření s 
Fantázií 

 TU 3AB Plánovaná akce 
pro žáky 3.A,B 

Žáci 3. ročníku mají příležitost pro 
výtvarné vyjádření s vánoční 
tematikou 

  

38. Halloween vs. Dušičky Listopad 
2021 

TU 1. st. Plánovaná  akce 
pro žáky 1. stupeň 

Žáci získávají znalosti a 
dovednosti v rámci interaktivních 
vzdělávacích programů 

  

39. Halloween Listopad 
2021 

TU 1. st. Plánovaná  akce 
pro žáky 1. stupeň  

Žáci získávají znalosti a 
dovednosti v rámci interaktivních 
vzdělávacích programů 

  

40. Sv. Martin Listopad 
2021 

Vedoucí 
MZ 1. 
stupeň 

Plánovaná  akce 
pro žáky 1. stupeň 

Žáci získávají znalosti a 
dovednosti v rámci interaktivních 
vzdělávacích programů 

  



41. Beseda v knihovně se 
spisovatelem 

Únor, 
Březen 
2022 

TU 3AB, 2. 
stupeń 

Plánovaná akce 
pro žáky 2. stupně 
a 3.A,B 

Žáci získávají znalosti a 
dovednosti v rámci interaktivních 
vzdělávacích programů 

  

42. Základy informatiky Říjen – 
prosinec 
2021 

ICT Plánováno pro 
širokou veřejnost 
a Klub důchodců 
Mokrá 

Prostor pro neformální setkávání   

43. Rezekvítek  TU 4AB Plánovaná akce 
pro žáky 4.A,B 

Žáci 4. ročníku získávají znalosti i 
dovednosti o přírodě 

  

44. Divadelní představení   TU 1. st. Plánovaná  akce 
pro žáky 1. stupeň 

Účast žáků na divadelním 
představení 
Zpětná vazba 

  

45. Kino  Leden 
2022 

Vedoucí 
MZ 1. 
stupeň 

Plánovaná akce  
pro žáky 1.stupně 

Účast žáků na promítání   

46. Plesy žáků Prosinec 
2021 a 
únor 2022 

MP a VP Plánovaná akce 
pro žáky školy 

Prostor pro vystoupení žáků 9. 
ročníku 
Prostor pro prezentaci školy a 
neformální setkávání 
Získávání prostředků pro 
zlepšování vybavení školy a 
realizaci akcí pro děti 

  

47. Vánoční zpívání Prosinec 
2021 

Vedoucí 
sboru 

Plánovaná akce 
pro žáky školy 

Žáci získávají zkušenosti 
s vystupováním, posilování 
pozitivního klimatu 

  

48. Vánoční dílny 
 

Prosinec 
2021 

Vedoucí 
MZ 1. 
stupeň 

Plánovaná akce 
pro žáky školy 

Žáci 1. stupně mají příležitost pro 
výtvarné vyjádření s vánoční 
tematikou 

  

49. Vitamínový den Leden 
2022 

ZŘ Uskutečněná akce 
pro žáky školy 

Žáci prověřují svoje znalosti a 
dovednosti v rámci aktivit 

  

50. Fakescape (projekt 
Mediální výchova) 

Září 2021 Vedoucí PK 
společensk
é vědy 

Interaktivní 
workshop pro 7. – 
8. ročník 

Žáci 2. stupně získávají a ověřují si 
mediální dovednosti 
v problematice dezinformací a 
fakenews 

  



51. Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně 

průběžně Vedoucí PK 
společensk
é vědy 

Plánovaná akce 
pro žáky 2. stupně 
školy 

V interaktivním programu se žáci 
seznamují s programem v 
knihovně 

  

52. Básnická soutěž Průběžně 
v 1. 
pololetí 

Vedoucí PK 
společensk
é vědy 

Plánovaná akce 
pro všechny žáky  
školy 

Autorská tvorba žáků na vybrané 
téma 

  

53. Čtenářská výzva průběžně Vedoucí PK 
společensk
é vědy 

Plánovaná akce 
pro všechny žáky  
školy 

Celoroční soutěž čtenářů, 
podpora čtenářské gramotnosti 
žáků 

  

54. Jazykově-dějepisná 
exkurze 

Květen 
2022 

Vedoucí PK 
společensk
é vědy 

Plánovaná akce 
pro žáky 8. a 9. 
ročníku 

Žáci získávají znalosti a 
dovednosti v rámci interaktivních 
vzdělávacích programů 

  

54. Dopravní výchova - 
projektový den 

Září 2021 Garant 
dopravní 
výchovy ve 
škole 

Uskutečněná akce 
pro žáky školy 

Žáci 1. stupně získávají a ověřují si 
praktické dovednosti v řízení kola 
i znalosti dopravních předpisů 

  

55. Čarodějnice - projektový 
den 

Duben 
2022 

TU 1. st Plánovaná  akce 
pro žáky 1. stupeň 

Atraktivní výuka pro žáky 1. 
stupně 
Aktivní zapojení žáků 

  

56. Divadelní představení průběžně Vedoucí PK 
společensk
é vědy 

Plánovaná akce 
pro žáky 2. stupně 
školy 

Účast žáků na divadelním 
představení 
Zpětná vazba  

  

57. Atletický čtyřboj Říjen 2021 Vedoucí PK 
Tv 

Účast výběru žáků 
na akci 

Žáci si ověřují praktické 
dovednosti v kolektivní sportovní 
soutěži 

  

58. Florbal okrsek – mladší Listopad 
2021 

Vedoucí PK 
Tv 

Účast výběru žáků 
na akci 

Žáci si ověřují praktické 
dovednosti v kolektivní sportovní 
soutěži 

  

59. Florbal okrsek – starší Listopad 
2021 

Vedoucí PK 
Tv 

Účast výběru žáků 
na akci 

Žáci si ověřují praktické 
dovednosti v kolektivní sportovní 
soutěži 

  

60. Mokerská laťka Duben 
2022 

Vedoucí PK 
Tv 

Účast výběru žáků 
na akci 

Žáci si ověřují praktické 
dovednosti v soutěži 

  

61. Štafetový pohár Květen 
2022 

Vedoucí PK 
Tv 

Účast výběru žáků 
na akci 

Žáci si ověřují praktické 
dovednosti v soutěži 

  



 

62. Pohár rozhlasu Květen 
2022 

Vedoucí PK 
Tv 

 Žáci si ověřují praktické 
dovednosti v soutěži 
 
 

  

Strategický cíl: Zlepšování vztahů s rodiči i veřejností    
63. Rodičovské kavárny průběžně psycholog 

 
Prezenční listina 
Zájem rodičů 
Zpětná vazba 

  

64. Výlet za odměnu Červen 
2022 

Klub rodičů Výlet za odměnu 
pro žáky 1. stupně 
dle kritérií 

Realizovaný výlet 
Zpětná vazba od zúčastněných 
žáků 

  

65. Akademie volby 
povolání 

Leden 
2022 

VP Plánovaná akce 
pro rodiče 
vycházejících žáků 

Rodiče i žáci získávají přehled o 
nabídce SŠ v okolí, mají příležitost 
pro osobní jednání se zástupci 
škol 

  

66. Mokerský běh Září 2021 Ředitel 
školy 

Plánovaná akce 
pro rodiče a žáky 

Neformální setkání rodičů a žáků 
na sportovním hřišti s pedagogy 
školy, sportovní soutěže a běh 

  

67. Ples Březen 
2022 

Ředitel 
školy 

Plánovaná akce 
pro širokou 
veřejnost 

Prostor pro vystoupení žáků 9. 
ročníku 
Prostor pro prezentaci školy a 
neformální setkávání 
Získávání prostředků pro 
zlepšování vybavení školy a 
realizaci akcí pro děti 

  

68. Vánoce za dveřmi Prosinec 
2021 

Zástupce 
ředitele 1. 
stupeň 

Plánovaná akce 
pro rodiče a žáky 

Prostor pro prezentaci školy a 
neformální setkávání 
Získávání prostředků pro 
zlepšování vybavení školy a 
realizaci akcí pro děti 

  

69. Školní akademie Červen 
2022 

Ředitel 
školy 

Plánovaná akce 
pro rodiče a žáky 

Prostor pro prezentaci školy a 
neformální setkávání 
Získávání prostředků pro 
zlepšování vybavení školy a 
realizaci akcí pro děti 

  



 


