Plán DVVP pedagogických zaměstnanců a školení zaměstnanců
školní rok 2016/2017
1. Plán DVVP pedagogických pracovníků:
 přednostně bude podporován výběr DVVP ohledně práce s integrovanými žáky – „téma Inkluze“
- pedagogičtí pracovníci vyhledávají aktivně semináře tohoto typu v nabídkách vzdělávacích
agentur a institucí
- vedení školy se opět pokusí zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor v oblasti práce
s integrovanými žáky a v oblasti poskytování první pomoci
 všichni pedagogičtí zaměstnanci sledují průběžně a pravidelně alespoň 1x měsíčně nabídky
DVVP umístěné v adresáři DVVP příslušného školního roku na disku I na školním serveru,
google disku, ve zpravodaji V.I.P. nebo na nástěnce ve sborovně
 jednotlivý výběr a přihlášení podléhá předběžnému schválení ředitelem nebo zástupcem ředitele
a vybrané a schválené vzdělávání je zapsáno zaměstnancem do tabulky rozpočet na DVVP na
příslušný školní rok v souboru na google disku
 pro daný školní rok jsou pro DVVP vyčleněny prostředky z ONIV a rozpočet na DVVP je
aktualizován vždy v září a v červnu, popřípadě průběžně – informace jsou k dispozici na google
disku
 pro školní rok 2016/2017 budou přednostně hrazena z rozpočtu ONIV jazyková vzdělávání
pedagogickým pracovníkům, kteří v tomto šk.roce vyučují cizí jazyk
 v rámci udržitelnosti projektu Zavedení 21.století - pro vzdělávání nových pedagogů
a prohlubování znalostí v oblasti práce s interaktivní tabulí využijeme interního lektora
- Mgr. Šikulová – v současnosti na MD
 vzdělávání ped. pracovníků v rámci Smart klubu ve spolupráci s firmou AV MEDIA
2. Plán školení provozních zaměstnanců:
 ekonomka – školení účetních nejméně 1x ročně, změny legislativy v ekonomické oblasti – dle
nabídky vzdělávacích agentur…
 hospodář – školení v oblasti personalistiky, spisové služby - dle nabídky vzdělávacích
agentur……
 školník – školení motorová pila, křovinořez… periodicita dle platné legislativy – sleduje
hospodář školy a vysílá školníka na příslušné školení
 vedoucí školní jídelny – školení vedoucích ŠJ, školení KHS, změny legislativy v ekonomické
oblasti – dle nabídky vzdělávacích agentur…
3. Studijní volno pedagogických pracovníků – 12 dnů na kalendářní rok
 studijní volno čerpají pedagogičtí zaměstnanci o vedlejších prázdninách - jarní, velikonoční,
podzimní, zimní prázdniny, popřípadě o hlavních prázdninách, popřípadě v době stanoveného
ředitelského volna
 na čerpání dnů studijního volna není zákonný nárok a čerpané dny jsou evidovány pracovníkem
v měsíčním výkaze práce; zástupce ředitele v průběhu roku eviduje čerpání jednotlivých
zaměstnanců – bude probíhat kontrola při zpracování měsíční uzávěrky
 v době studijního volna prohlubují pedagogové své znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky,
didaktiky, psychologie a legislativy a plní studijní úkoly zadané ředitelem školy
zpracoval Mgr.Petr Málek, ředitel školy

