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Koncepční záměry rozvoje školy na školní rok 2019/2020 

 

Analýza současného stavu: 

 Vybavení školy 

 Počty žáků, vývoj, předpoklady 

 Vize, dílčí cíle 

 Charakteristika školního vzdělávacího programu 

 Specifika vzdělávací nabídky 

 Klima školy 

 Mimoškolní činnost 

 Swot analýza učitelského sboru 
 

Oblast řízení a správy: 

 zpracovat jasnou a reálnou střednědobou koncepci rozvoje školy a strategii pro její 

naplnění, průběžně ji vyhodnocovat za účasti veřejnosti a zřizovatele, na základě 

zpětné vazby ji  doplňovat. 

o Kde jsme: nové vedení školy má za sebou první rok ve funkci. Rýsují se 

myšlenky a plány jak školu pozvednout a kam její působení směřovat. 

o Co pro to uděláme: zformuje myšlenky do jednoho dokumentu, který 

projednáme s pedagogickou a školskou radou   

o Zodpovídá: ŘŠ 

 vytvořit a udržovat na škole vstřícný a respektující komunikační systém, zahrnující 

pedagogy, děti i rodiče a veřejnost (zodpovídají všichni zaměstnanci) 

o Kde jsme: nejednotnost a nepřesnost předávaných informací a jak ven a 

dovnitř do školy tak i uvnitř školy se podepisuj na celkovém fungování školy a 

také na veřejném mínění. Jeden z pokroků bylo zpřesnění plánování suplování 

a rekonstrukce webových stránek a Facebookového profilu pro předávání 

informací směrem ven ze školy 
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o Co pro to uděláme:  

 začneme více využívat el. informační systém. Žákovská zefektivní 

komunikaci se zákonnými zástupci a třídní kniha umožní lepší kontrolu 

nad vzděláváním, absencemi a omlouváním žáků.  

 efektivněji budeme plánovat třídní schůzky a konzultace s rodiči 

 minimálně jednou do roka se budeme chtít s rodiči scházet 

neformálně  

o Zodpovídá: ŘŠ 

o Jak poznáme, že se to povedlo: sjednocení jazyka kterým budeme předávat 

informace směrem ven ze školy, se výrazně změní klima mezi rodiči a 

padagogy. 

 zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování 

práce školy  

o kde jsme: předmětové komise plní pouze formální charakter a v organizaci 

vzdělávacího procesu nic nepřináší 

o co pro to uděláme: nová organizace skupin předmětových komisí s předem 

danými cíli na školní rok, pravidelné scházení a vyhodnocování činnosti PK 

organizace pracovních skupin s přesně danými úkoly 

o Zodpovídá: ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí PK a pracovních skupin 

 pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, 

zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury 

o Zodpovídá: ŘŠ 

Oblast vzdělávání: 

 Zhodnotíme, naplánujeme a provedeme úpravu ŠVP 

o Kde jsme: ŠVP je dokument obrovský a nepřehledný, z analýzy vyplynulo, že 

obsahuje mnoho „zbytečného“ učiva. 

o Jak poznáme, že se to povedlo?: do příštího školního roku půjdeme s novou 

verzí ŠVP, která bude o poznání štíhlejší a srozumitelnější 

o Zodpovědnost: vedoucí pracovních skupin, ŘŠ 

 Propojení praktického vzdělávání s výukou cizích jazyků a zdokonalení metodiky pro 

praktické činnosti 

o Kde jsme:  



 Polytechnické vzdělávání probíhá jako samostatný předmět 

v absolutně nevyhovujících podmínkách 

o Kam směřujeme:  

 nový předmět Cooking má za úkol propojit výuku cizího jazyka 

konverzační formou s praktickým předmětem vaření. 

 koncepčně začneme obnovovat školní dílny a využívat je pro vyučování 

žáků 

o Jak poznáme, že se to povedlo:  

 Nový předmět zapracovaný do ŠVP u kterého bude viditelná obliba u 

žáků. Organizace a naplněnost soutěžících v soutěži Cooking. 

o Zodpovídá: ŘŠ 

 

Materiálně technické zázemí, hygienické a bezpečnostní podmínky ve škole podmínky ve 

škole 

 Co máme za sebou:  

o V letošních letních prázdninách se za výrazné podpory zřizovatele podařilo 

vyřešit nejkřiklavější problémy.  

 Proběhla výměna již nevyhovujícího osvětlení.  

 Vypracoval se projekt na opravu havarijního stavu rozvodů vody 

v budově školy a proběhlo zadání projektu na opravu fasády školy, 

které je rovněž v havarijním stavu.  

 Proběhlo dovybavení novým školním nábytkem na 2. stupně tak, že už 

všechny třídy mají výškově štelovatelné lavice a židle.  

 V průběhu školního roku byla zakoupena moderní didaktická technika 

do tříd na prvním stupni včetně výměny tabulí.  

 Taktéž o prázdninách byly na druhém stupni vybaveny tři třídy novými 

dataprojektory včetně tabulí. 

 Přestěhování šatních skříněk do nově vzniklých šaten umožní lépe 

dodržovat hygienické podmínky ve škole a umožní lepší využití 

prostorů školních chodeb 

 

 

 



 Kam směřujeme:  

o Pokračovat v obnově didaktické techniky postupně na prvním a na druhé 

stupni tak aby na prvním stupni byly třídy vybaveny interaktivní technikou a 

na druhém stupni novou zobrazovací technikou.  

o Za přispění zřizovatele zrekonstruovat rozvody vody a započíst rekonstrukci 

fasády. Dokončit výměnu osvětleni.  

o Vypracovat projektovou dokumentaci na využití školního dvora. 

o Vypracovat projektovou dokumentaci a rekonstrukci bývalé školní knihovny 

o Zaměřit se na vytvoření podmínek pro rekonstrukce odborných učeben 

o Chceme řešit „otevřené dveře do školy“. Pokud nejsme schopni ovlivnit kdo a 

kdy svévolně navštíví školu, nemůžeme dostatečně zodpovídat za bezpečnost 

našich žáků. 

 Jak poznáme, že se to podařilo: prostým pozorováním 

 Zodpovídá: ŘŠ 
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