
Základní škola Mladá Boleslav, příspěvková organizace, 

se sídlem Václavkova 950, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 
                                                                       

Plán školy na školní rok 2022/2023 
 

Organizace školy a školního roku bude vycházet ze Souboru pedagogicko-organizačních 

informací na školní  rok 2022/2023 vydaného MŠMT a navazovat na předchozí školní rok. 

Změny, směrnice a pokyny KÚ a MŠMT budou v průběhu roku dle potřeby v plánu upraveny. 

Výchovně-vzdělávací plán školy 
Žáci budou vzděláváni podle ŠVP Škola pro život II č.j. 0215/2018/ZSSMB ze dne 25.6.2018. 

Každý žák bude mít na základě žádosti rodičů vypracovaný IVP, který bude konzultován a 

průběžně vyhodnocován s rodiči a s odborníky z SPC a PPP, se kterými škola spolupracuje.  

Materiálně - technické vybavení 
V průběhu školního roku bychom rádi doplnili a obnovili ve škole dle požadavků pedagogů a 

finančních možností školy některé pomůcky. 

Spolupráce s rodiči a odbornou veřejností 
Pedagogové budou s rodiči spolupracovat průběžně, tak jak je uvedeno ve vnitřním řádu školy. 

Rodičovské schůzky proběhnou v měsíci říjnu a dubnu. Každý pedagog bude mít své 

konzultační hodiny vyvěšeny na dveřích školy. Komunikaci s SPC a PPP zaštiťuje vedoucí 

ŠPZ. Všechny závažné problémy bude společně s pedagogem řešit výchovný poradce. 

Autoevaluace školy 
Autoevaluace školy bude probíhat podle plánu vedoucí autoevaluace. Na pedagogických radách 

budou s požadavky, s průběhem a s výsledky seznamováni všichni zaměstnanci školy. 

Autoevaluační tým se bude scházet jedenkrát měsíčně.  

 

Kalendář školních a mimoškolních aktivit žáků a pedagogů 
SRPEN 

 pracovní porada a školení PO a BOZP, GDPR pro zaměstnance 25.8.2022 
 kurzy EDU Škoda, 28.8.-2.9.22 
 kurz sebeobrany 29.8.22 
 referenční zkoušky 31.8.2022 

ZÁŘÍ 

 cvičení v přírodě 
 1. metodické sdružení 19.9.2022 

ŘÍJEN 

 úvodní pedagogická rada 10.10.2022 
 cvičný poplach 
 2 .metodické sdružení 31.10.2022 
 podzimní prázdniny 26.10. - 30.10.2022                         

LISTOPAD 

 Den otevřených dveří individuální 
 rodičovské schůzky v týdnu 7.-11.11.2022   
 čtvrtletní pedagogická rada  14.11.2022 
 zimní škola v přírodě Pec pod Sněžkou 27.11.- 2.12.22 

PROSINEC 

 Mikuláš ve škole 
 Vánoce ve škole 
 vánoční posezení pedagogů  
 vánoční prázdniny 23.12.2022 - 2.1.2023 

 



LEDEN 

 pololetní pedagogická rada 23.1.2023 
 vysvědčení v úterý 31.1.2022 

ÚNOR 

 pololetní prázdniny pátek 3.2.2023 
 karneval 
 3. metodické sdružení 20.2.2023 
 jarní prázdniny 27.2. - 5.3.2023        

BŘEZEN 

 cvičení v přírodě 
 Ponožkový den 21.3.2023 
 4 .metodické sdružení 27.3.2023 
 cvičný poplach 
 Boleslavský Ámos 

DUBEN 

 Den autismu 1.4.2023 
 Velikonoční prázdniny 6.-10.4.2023 

 rodičovské schůzky v týdnu 11.-14.4.2023 
 čtvrtletní pedagogická rada 17.4.2023 

KVĚTEN 

 školní výlety        
 rhb pobyt pro mentálně postižené, tábor 5.-12.5.23 
 cvičení v přírodě 

ČERVEN 

 školní výlety 
 rhb pobyt Bez mámy a táty to dám 5.-9.6.23 
 Orientační běh     
 závěrečná pedagogická rada 26.6.2023                                      -             
 vysvědčení v pátek 30.6.2023 

 

Žáci a pedagogové se v průběhu školního roku účastní akcí a představení DDM, KS MB atd. 

dle jejich nabídky. Veškeré akce, exkurze budou předkládat ředitelce školy nebo vedoucí 

odloučeného pracoviště ke schválení. V průběhu školního roku budou pořádány akce dle 

plánu metodika environmentální výchovy, výchovného poradce a preventisty sociálně 

patologických jevů. 

 

V Mladé Boleslavi dne 7.7.2022                          Mgr. Gabriela Solničková, ředitelka školy 

 


