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Základní vymezení 

 

Koncepce školy a školky je pro naše účely vnímána jako jednotící a navazující. Je navázána a 

ctí základní prvky dlouhodobé vize pana starosty Ing. Jiřího Rezka, která vznikla při založení subjektu 

a je průběžně rozvíjena a obohacována dalšími prvky na základě osobních zkušeností, systematického 

rozvoje a možností, které jsou nám v čase a místě poskytnuty. Mantinely této vize jsou dány 

statusem  příspěvkové organizace, respektive školského zařízení zřízeného územním správním 

celkem, podléhajícího všem zákonným regulativům a pravidlům z toho vyplývajících. 

Malá moderní škola, která je součástí obce a plní potřeby primárně lokálních obyvatel 

s ohledem na demografický růst a trvalou udržitelnost rozvoje s nízkým počtem žáků ve třídě tak, aby 

byla zajištěna maximální možná míra individuální péče.    
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Projekce vývoje počtu žáků ZŠ i MŠ a propagace 

 

Maximální a současně cílový počet žáků je limitován technickou kapacitou budovy a 

stanovenými cíli „malé školy“ na počet 98. Aktuálně má škola 86 žáků.  

Škola se nachází ve 2. části fáze dynamického rozvoje, vzhledem k navýšení kapacity 

z původně 21 žáků na maximální počet, který je určován dobou studia a tedy průběžného obnovování 

žákovské základny, při němž dochází k postupnému naplňování kapacity jednotlivých tříd. 

Aktuálním cílem do roku 2021 je udržet při přijímacím řízení v každé třídě počet dětí do 20 

žáků a nedovolit tak rozkolísání počtu žáků v jednotlivých ročnících. (škola je povinna ze zákona 

přijmout všechny uchazeče, pokud má kapacitu a tu vzhledem k původně nízkému počtu žáků máme 

ve 4. a 5. ročníku, takže by se nám snadno mohlo stát, že v příští první třídě budeme mít 30 žáků  a 

další rok budeme schopni přijmout jen 8 dětí do prvního ročníku). 

Po dosažení maximální kapacity 98 žáků rozdělených do tříd po 20 plánujeme udržovat 

v dlouhodobém horizontu tento stav. 

Mateřská škola je ve fázi dotažené maximální kapacity 44 dětí rozdělenou do dvou obdobně 

velikých heterogenních skupin. Strategie je v tomto případě shodná, tedy udržovat kapacitu i poměr 

v aktuálních parametrech. 

Vzhledem k demografickému vývoji a především v návaznosti na strukturální přechod dětí 

z mateřské školy do prvního ročníku, vidíme jistou rezervu v celkové kapacitě mateřské školy 

v rozsahu 15 míst, která je omezena technicky velikostí prostor.  

Projekce rozvoje počtu žáků 2019+ 

 

 

Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem škola neprovádí a ani v dohledné době neuvažuje o 

propagaci ve smyslu získávání žáků. Kromě této oblasti je škola registrována v běžných internetových 

katalozích a standardních registrech. 
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Rozvoj a údržba materiálně technické základny 

 

Škola se nalézá v náročné fázi transformace z malé na středně velkou instituci se všemi 

dopady na provoz vlivem významného zvýšení kapacit budov MŠ i ZŠ (391%).  Proces transformace 

v letech 2021-2022  s sebou přináší široký okruh paralelně řešených témat a přímo se promítá 

významně do strukturálních i procesních změn, které se odráží ve velké míře právě v materiálně-

technických potřebách školy.  

Vzhledem k formě a způsobu financování jsou potřeby rozvoje a údržby řešeny formou 

průběžně doplňované báze individuálních projektů, které definují konkrétní potřebu, druh potřeby, 

finanční náročnost, prioritu a stupeň připravenosti.  

Realizace jednotlivých projektů je pak vázána především na zdroje financování, personální 

kapacitu a aktuální fázi transformačního procesu. Vyhodnocování probíhá v taktickém horizontu 

pravidelně při zpracování rozpočtu školy, kde báze projektů je přikládána jako příloha, která není 

zahrnuta do rozpočtu.  

Realizace je řešena projektovou formou jednotlivých úkolů v rámci operativního řízení se 

zřizovatelem. Rozvoj a údržba je obdobně pojata i ve fázi realizace. Každý projekt se schvaluje a 

vyhodnocuje zvlášť.  

Přesto, že se jedná o časově i organizačně náročnější formu řízení, umožňuje rychlou a 

efektivní reakci na základě potřeb a možností a jasný přehled o tom, co je třeba udělat a model se 

v praxi osvědčil. Škola plánuje v strategickém horizontu tento model využívat i nadále a průběžně jej 

obsahově doplňovat a zefektivňovat. 

Okruhy  k řešení: 

o Technický stav a vybavení budov a parteru 

o Technické zázemí, vybavení a technologie pro výuku 

o Technické zázemí, vybavení a technologie pro backoffice a práci učitelů 

o Nástroje a pomůcky k výuce 

Úkoly 2019-2023 

● Adaptace GDPR (NAS, bezpečnost dat, bezpečnost infrastruktury metodika, procesní audit, 

sjednocení s procesem výuky) 

● Informační systém (ZŠ i MŠ) pilotní běh, fázová digitalizace agendy, adaptace procesů, 

obsahu, struktury a uživatelského přístupu. 
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o Třídní kniha, docházka, hodnocení žáků, prioritně papírová forma, po ověřovací fázi 

prioritně digitální forma a backup papírová.  

o Komunikace, digitalizovaná s důrazem na centralizaci kanálů a současně uchování 

osobního přístupu, Forma Message IS, školní mail. Minimalizace ostatních 

komunikačních kanálů 

o Tématické výukové plány, testovací implementace 

o Individuální výukové materiály v rámci tematických plánů, následně zpřístupněné 

rodičům 

o Elektronické omluvenky testovací implementace 

o Elektronické rezervace konzultací, pilotní provoz 

o Zpracování a implementace systému plateb a upozornění, pilotní implementace. 

● Adaptace ekonomických systémů a technického zázemí na zákon o rozpočtové odpovědnosti.  

● Vybavení učeben velkoformátovou interaktivní prezentační technikou a počítači pro práci 

učitelů i žáků 

● Řešení tiskových služeb vzhledem k rozsahu kopírování a přípravy papírových výukových 

materiálů 

● Řešení zatékání střecha, krček, toalety 

● Řešení řízeného přístupu do místností GDPR 

● Řešení bezpečnostích opatření vstupu a řízení pohybu osob (oprava branky, změna el. 

otevírání, změna únikové cesty, bezpečnostní zámky CUE ovládání) 

● Vytvoření archivního prostoru (GDPR, školský zákon aj. spisová služba) 

● Vytvoření zabezpečení dat (3 fázové zálohování, šifrování, řízení přístupu) 

● Upgrade bezdrátové infrastrukty bezdrátové připojení (žáci, učitelé, přemostění, šifrování, 

5GHz, navýšení kapacity RACK) 

● Doplnění vybavení jídelny a kuchyně (mrazák, jídelní pult) 

● Vybavení učeben PC pro žáky 

● Vybavení učeben tablety pro žáky 

● Vybavení zázemí pro učitele a THP (PC,NB, kancelářské stroje) 

● Vybavení ředitelny trezorem dle norem 

● Vybavení školní zahrady zahradním altánem 
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● Vybavení přístupu zastřešení pro čekající rodiče 

● Implementace stravovacího a přístupového systému 

● Kamerový bezpečnostní systém 

● Rekonstrukce EZS 

● Obnova vybavení učeben a jídelny (lavice, židle) 

● Dovybavení výukovými programy 

● Velká revitalizace kuchyně (kapacitní důvody, přestavba) 

● zastínění vstupní haly a jídelny 

 

Podané rozvojové projetky: 

 

 

 

Rozvoj odborných personálních kapacit v ZŠ i MŠ 

 

Personální otázku vnímáme jako stěžejní faktor udržení aktuální kvality  a formy vzdělávacího 

procesu. Současně vnímáme vysokou míru rizikovosti, se kterou je situace školy spojena.  

Základními problémy je celková přetíženost všech pracovníků,  příliš široký záběr povinností, satelitní 

lokace a především finanční ohodnocení.  

Přetíženost a příliš široký rozsah povinností je určován typem malé školy, která nemá rezervní 

kapacity. Satelitní lokace komplikuje a v mnoha případech zabraňuje možnosti celkově získat na 
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současném pracovním trhu pracovníka do školství, natož kvalifikovaného. V kombinaci s možností 

finančního ohodnocení se pak jedná o náročnou záležitost.  

Přes všechny tyto rizikové faktory se škole daří v několika posledních letech  dosáhnout téměř plné 

obsazenosti pozice pedagogů s vysokou mírou motivace. Současně se nám daří zvyšovat poměr 

kvalifikovaných pracovníků. Aktuálně bychom potřebovali 0,75 administrativní THP úvazku, 0,5 

úvazku pomocné práce (úklid, kuchyně), 0,5 úvazku pedagoga (angličtina) a 1 úvazek asistenta 

pedagoga. 

Aktuálně škola naráží na strop tabulkových kapacit určovány školským zákonem. I v dalších 

letech budeme hledat cesty, jak tyto kapacity a jejich mantinely navýšit, abychom pokryli plnou 

personální představu zajištění chodu školy.  

Vzhledem k charakteru malé školy jsme zvolili postup maximalizace individuálních vlastností 

jednotlivých pedagogů tak, že vytváříme prostor pro školení v oblasti, ve které vynikají či vynikat 

chtějí. Tento systém doplňujeme klasickým profesní vzdělávání. Každý pedagog si tedy volí jaké 

vzdělávání a v jakém oboru by chtěl školení absolvovat a je-li to v silách vedení, je mu tato realizace 

umožněna.  Budujeme tím velmi specifickou profesní strukturu dovedností vysoce motivovaných 

jedinců, kteří pak projekcí svých představ a dovedností do praktické výuky inspirují ostatní. Vzhledem 

k jejich zaujetí pak dál své zkušenosti a dovednosti rozšiřují v rámci školy.  

Jednou ze zásadních rezerv identifikovanou na základě metodických šetření a dlouhodobého 

vyhodnocování programu kompetenčního růstu pedagogů je míra vzdělanosti v oboru informačních 

technologií, a to především z pohledu využití  pro administrativně technickou podporu výuky, výuku 

samotnou, především v oblasti implementace nových výukových metod.  

Jednou ze zásadních dlouhodobě podporovaných kompetencí,  které průběžně rozvíjíme a 

podporujeme ve vzdělávání pedagogů,  je jazyková kompetence. Zvýšení jazykové kompetence 

umožňuje rozšíření přístupu k metodickým materiálům, zkušenostem a informacím.  

Důležitou součástí profesního rozvoje pedagogů na škole je podpora vzájemné spolupráce 

mezi učiteli a výměna zkušeností,  a to jednak v rámci školy, ale i s ostatními institucemi. V budoucím 

období se chystáme důrazněji podporovat tandemovou výuku, která je přímo zaměřená na výměnu 

zkušeností pedagogů.  

Navazujeme taky na rozšíření firemní kultury formou jakýchsi team buildingově-pofesních 

akcí.  Výměnou zkušeností sledujeme eliminaci slabých míst u jednotlivých pedagogů a vzájemnou 

inspiraci pro implementaci nových metod výuky, zvýšení efektivity a propracovanosti těch 

současných. Vše s ohledem na profesionální přístup k vzdělávacímu procesu. 
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Celé řízení rozvoje kompetencí umocňujeme průběžným zaváděním managerských metod do 

praxe, které nám umožňují lepší zpětnou vazbu a tedy i řízení celého procesu.  Aktuálně probíhá 

zavedení poradního a řídícího systému,  systematizace procesu  motivace, stanovení a vyhodnocování 

individuálních osobních i profesních cílů.  

 

Finanční řízení 

 

Financování školy se odvíjí od pevně daných ukazatelů diktovaných zákonem, respektive 

krajem, který dlouhodobě znevýhodňuje malé školy (ekonomicky začíná dávat smysl škola 320 

žáků+). Od roku 2019 financování školy podléhá v plném rozsahu pravidlům v intencích zákona o 

rozpočtové odpovědnosti, který výrazně zpřísňuje povinnosti školské organizace, definuje vázanost 

prostředků a zvyšuje administrativně technickou náročnost provozu celé ekonomiky.  

V nadcházejících letech očekáváme schválení nového školského zákona, který měl být 

schválen již v roce 2018, a který by měl mít další významný dopad na financování a zvýšení míry 

složitosti procesu ekonomického řízení školy. Výklady v možném dopadu se liší a nelze je v tento 

okamžik předvídat. Průběžně probíhá vyhodnocování situace a přizpůsobení chodu celé školy.  

Kontrolní proces a reflexe probíhají průběžně na úrovni organizace, kontroly pak 4x ročně na úrovni 

kraje, 1x ročně na úrovni zřizovatele, 2x ročně na úrovni odboru pro kontrolu hospodaření a 1x za 

přibližně 5 let na úrovni ČSI.  

Struktura příjmů rozpočtu je založena na příspěvku kraje, který pokrývá v 90% mzdové 

náklady školy, příspěvku za hrazené služby (obědy, školy v přírodě, školné, družina, kroužky, kultura 

aj. … ), dotačních prostředků MŠMT v případě jednotlivých projektů, sponzorských darů a zbytek 

připadá na příspěvek zřizovatele v rozsahu a struktuře definované zákonem o školských organizacích 

zřízeních územními správními celky. 

Struktura výdajů rozpočtu je koncipována tak, aby pokrývala výhradně mandatorní výdaje, 

výdaje přímo související s výukou a běžnou údržbu a rozvoj drobných a operativních agend. Výdaje 

investičního charakteru, rozvojové projekty, údržba přesahující běžnou režii, pořizování vybavení 

školy jsou zařazeny do datové báze (ve struktuře požadavek, očekávané náklady, priorita a stupeň 

připravenosti) a v průběhu roku, respektive let, realizovány na základě dostupnosti finančních 

prostředků, personálních kapacit, časového rámce a faktické dosažitelnosti realizace. V rozpočtu 

nejsou uvažovány odměny pro pedagogy, na které kraj nepřispívá. 
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Při sestavování Střednědobého výhledu rozpočtu vychází škola ze zhodnocení aktuálního 

stavu ekonomiky, svého hospodaření, srovnání s obdobnými institucemi a statistických nástrojů pro 

vývoj cenových úrovní. Tento výhled je každoročně aktualizován, aby co možná nejvěrněji kopíroval 

reálnou situaci vývoje a poskytl tak relevantní rámec pro tvorbu rozpočtu. 

Aktuálně předpokládáme dynamiku průměrného růstu meziroční nákladovosti 5%. 

Neznámými proměnnými jsou aktuálně vývoj platů všeobecně, úspěšnost v konkrétních projektech 

ohledem spoluúčasti, přípravy a administrace, dopad nového zákona o financování a případné 

nestandardní vývoje v cenové struktuře rozšířeného spotřebního koše. 

Jedním z bodů k řešení je v rámci financování platová úroveň pedagogů, která  je dlouhodobě 

podprůměrná (průměrná mzda na ZŠ je po zvýšení tarifů v roce 2018 - 19 999,35 Kč1). Škola bude 

hledat cesty, jak navýšit platy pedagogům tak, abychom zajistili stabilitu pracovního týmu a byli 

vůbec schopni tým rozšířit, případně doplnit. V této souvislosti se jeví jako jediný možný zdroj 

financování spolupráce se zřizovatelem, neboť kraj reálně umožňuje pouze pokrytí majoritní části 

základních mzdových nákladů.  

S celkovým navýšením platů pedagogů bychom rádi zavedli model  odměňování vázaného na 

dosahování stanovených cílů, respektive spokojenosti s celkovým výkonem školy, určovaným 

zřizovatelem. Uvažovaný rozsah odměn je 0-200% měsíčního průměru. Takový motivační prostor by 

výrazně pomohl se stabilizací a rozvojem personální základny školy a je nutnou podmínkou pro 

udržení kvalitního personálu a jeho dalšího rozvoje. 

Tak jako v minulých letech bychom rádi udrželi tradici proaktivní účasti jak ve vyhledávání 

příležitostí k financování, tak i realizaci všech projektech, které jsou k dispozici a jsme schopni 

finančně a organizačně zvládnout tak, abychom využívali každé příležitosti pro zlepšení zázemí pro 

výuku, rozvoj výukových metod, kompetencí pedagogů a inovaci procesu výuky i zázemí pro ni. 

Dlouhodobě se nám daří přinášet 5-8% rozpočtových prostředků z dotačních titulů a aktivně 

implementovat metody poznatky a nástroje v rámci těchto projektů získaných. Vzhledem k tomu, že 

 
1 Údaj je uveden v čisté mzdě včetně osobních příplatků, přípatku za třídnictví, příplatku za vedení a úpravou za 

délku praxe 
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se tento model osvědčil, plánuje škola jeho využití i v příštích letech a tuto formu dále rozvíjet a 

zlepšovat. 

Vzhledem k časové disproporci mezi potřebami a alokací prostředků ze strany kraje i 

zřizovatele se škola potýká s nerovnoměrným cashflow, které zbytečně komplikuje provoz a omezuje 

v některých obdobích činnosti školy (především začátky pololetí, konec roku). Problém spočívá v tom, 

že škola nemůže vytvářet finanční rezervy a měsíční cyklus financování, zvlášť pokud je stanoven na 

15. v měsíci neumožňuje efektivní využití.  Usilujeme o kombinovanou formu financování, která by 

tento problém vyřešila a to vzhledem k rigiditě timmingu příspěvků kraje, jednáním o změně 

v časovém rozložení financování příspěvku zřizovatele a to v ideálním případě v 2 půlročních 

termínech vždy k 5.dni v prvním měsíci pololetí (alternativně v obdobných termínech ve čtvrtletním 

cyklu ).  

 

Zavádění moderních metod výuky 

 

V rámci moderních metod výuky pracujeme hned v několika směrech zároveň. Preferujeme 

vytvoření individuálního prostoru jednotlivým pedagogům tak, aby to, co je zajímá, mohli rozvíjet a 

promítat do svých výukových metod. Jedná se kupříkladu o testování nových aplikací, herních prvků, 

metodických nebo názorných prezentací a implementaci konkrétních výukových postupů a forem 

především s důrazem na propojení s praxí.  

Díky tomu, že každý pedagog má malinko jiný styl a pohled na svět a zajímá se prioritně o jiné 

metody, dosahujeme tak zajímavého mixu nových přístupů k výuce, procesu inovace a získávání 

nových zkušeností. Tento bod je dále podporován vzájemným sdílením zkušeností. 

V následujících letech se budeme soustředit více na tandemovou výuku, která se nám v 

pilotní fázi  osvědčila jak u žáků, tak u pedagogů. V první testovací fázi budeme sbírat zkušenosti a 

hledat prostor, kde uplatňovat tandemovou výuku a jak, a to jednak mezi učiteli naší školy a i mezi 

učiteli partnerských škol a částečně i v rámci rozvojových projektů MŠMT.  

Dalším ze základních kamenů, na kterém chceme v příštích letech pracovat, rozšiřovat je, 

prohlubovat a aktivně zapojovat do procesu výuky na škole, je projektová výuka jednotlivých 

ucelených témat s důrazem na využití v praktickém životě. V tomto bodě bychom rádi zapojili 

odbornou veřejnost a rodiče a bude-li to možné, zajistili pro ně i zdroje financování tak, aby to bylo 

zajímavé i pro naše externisty. 
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Velký důraz v následujících letech klademe i na zvyšování míry interaktivní výuky formou 

prezentačních médií a využívání interaktivních vzděláváchích aplikací a systémů. V tomto bodě 

budeme rozvoj vázat na technické možnosti školy a plánujeme využít podporu dotačních prostředků 

v tomto bodě jak pro školu tak pro školku. 

Na škole v příštím roce bude probíhat 2. kolo pilotního běhu zavedení výuky založené na 

metodě CLIL, kterou si mohli pedagogové vyzkoušet v minulém roce na vlastní kůži A nyní ji budou v 

omezeném rozsahu testovat v běžném provozu školy v rámci naší výuky. Tyto zkušenosti pak budou 

vyhodnocovány a na základě výsledků budou stanoveny další cíle. 

Aktuálně probíhá pilotní běh výměny pedagogů, což je námi podporovaná metoda doplňující sdílení 

zkušeností, která umožňuje vidět, jak se věci dělají jinde a jinak. Z našeho pohledu je vhodná pro žáky 

i pro pedagogy právě díky tomu, že se setkávají s odlišnou zkušeností. 

Jedním z dalších základních kamenů, na které se chceme soustředit a jehož pilotní testování 

aktuálně probíhá, je příprava digitální výukových materiálu v rámci nového informačního systému. 

Jde o to, umožnit rodičům a  žákům, se připravovat mimo školu v době, kdy jim to zrovna vyhovuje, 

tempu, které jim vyhovuje, z materiálů, které ve škole probírají na hodinách. Současně chceme 

rodičům umožnit přístup k těmto materiálům tak, aby se mohli na pokračování nebo rozšiřování 

výukových aktivit ve škole sami připravit. Tyto výukové materiály, vedené ke každé hodině, v každém 

předmětu, by měly být digitálně stažitelné a současně by k nim potom měli být přiřazeny i auto 

testovací procedury. Díky tomu, že žáci stráví více času učením právě za pomoci svých rodičů, 

očekáváme zvýšení kvality jejich znalostí i v klasickém výukovém procesu ve škole. 

 

Spolupráce žák-škola-rodiče 

 

Škola vychází v souladu s dlouhodobým posláním z vysoké míry individuálního přístupu 

k žákům i rodičům. V následujících letech chceme i nadále rozvíjet osobní povahu vztahů v horizontu 

učitel-žák a učitel-rodič. Současně bychom rádi podporovali propojení veřejného prostoru obce a 

školních aktivit. 

Podporou této formy přístupu je intenzivní práce na systematizaci front-end procesů, 

především pak na komunikačních kanálech, struktuře a dostupnosti informací o průběhu studia žáka. 

Naším záměrem je v souvislosti s implementací informačního systému umožnit interaktivní přístup 

rodičům k co možná nejvyššímu objemu relevantních informací o studiu žáka a celkově tak uspokojit 
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potřebu těch, kterým tato forma informace a práce s ní postačuje a uvolnit tak kapacitu pedagogů 

právě pro nadstavbu individuálních konzultací.  

Zásadní snahou školy je sjednotit proces vzdělávání od školky po ukončení 5. třídy jako 

společného homogenního procesu. Vznikl by jakýsi log žáka, ve smyslu záznamů o celém průběhu 

studia, který by na konci 5. třídy žák obdržel jako svůj otisk, který u nás vytvořil. Takový obsahově 

vydatný záznam má z našeho pohledu vysokou vypovídací hodnotu pro průběžné řízení vývoje dítěte 

i pro budoucí posuzování profesních preferencí. 

 

Rozvoj kompetencí dětí pro 21. stol. (jazyky, digitální gramotnost, měkké dovednosti, 

projektové uvažování apod.) 

 

Rozvoj  moderní dovednosti žáků je navázán na implementaci nových metod výuky, které 

byly popsány výše a současně s tím i princip praktické užitnosti.  

Ohledem jazykových kompetencí žáků pracujeme na zvýšení míry interaktivity výuky a to 

průběžně. Současně usilujeme o to, aby na škole byl rodilý mluvčí. V budoucích letech se i nadále 

chceme účastnit vybraných rozvojových projektů jako je program Edison aj., které nám umožní 

hostování cizojazyčných učitelů přímo u nás na škole. 

Ohledně digitální gramotnosti podporujeme vzdělání žáků tím, že zavádíme metody založené 

na práci s informačními technologiemi do výuky jednotlivých předmětů a kromě toho v hodinách 

informačních technologií klademe důraz na informaci, způsob jejího získávání, vyhodnocování a práce 

s ní. Součástí je i schopnost interpretace  a velký důraz klademe na výuku bezpečnosti práce s daty a 

pohybu v informačním prostředí. Tyto dovednosti dnes vnímáme jako základní kámen digitální 

gramotnosti jako takové. 

Projektové uvažování je rozvíjeno formou samotného projektového vyučování a 

sekundárních doprovodných aktivit ve družině. V rámci projektu pracují jednotlivé skupiny týmově na 

dané téma za odborného dozoru pedagoga. Jsou podporovány k vytváření sdílených výsledků s 

důrazem na jejich uplatnění v praxi, které je většinou dáno konkrétním tématem nebo zdůrazněním 

jeho přesahu do praktického života. V následujících letech chceme více zapojovat do těchto projektů 

lidi s praktickými zkušenostmi mimo pedagogy školy tak, abychom dětem umožnili získat externí 

zkušenost. 
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Výše uvedené pak implicitně zahrnuje i rozvíjení měkkých dovedností především kooperace, 

řešení konfliktů, tvůrčí týmové řešení problémů, strategické uvažování, otevřenost a flexibilitu, která 

je pro projektovou výuku nezbytná. Podobným způsobem se projevují měkké dovednosti, respektive 

jejich zdokonalování i v ostatních aktivitách jako je například digitální gramotnost, kde je kladen 

hlavní důraz na samostatnost, schopnost vyhodnocení informace a její interpretaci nebo u jazykových 

kompetencí, kde klademe velký důraz na komunikaci jako takovou, schopnost  reagovat v různých 

sociálních situacích s využitím cizího jazyka a v neposlední řadě schopnost orientovat se v neznámém 

prostředí a hledat řešení. 

 

Bezpečnost, řízený přístup a další náměty 

 

Dlouhodobě se zabýváme problematikou bezpečnosti žáků, kde cítíme v budoucnosti vysoké 

riziko. Je třeba velmi zodpovědně přistoupit k pravidlům bezpečnosti vzhledem k situaci ve 

společnosti. Jedním z uvažovaných nástrojů je přísné řízení pohybu osob v areálu a návaznost dalších 

opatření např. dozoru rodičů u přechodu.  

Rádi bychom zavedli preventivní přípravu jakýchsi krizových protokolů pro pedagogy a 

současně vzdělávání v krizových (zdravotní problémy, ohrožení, přírodní katastrofa aj. ) oblastech pro 

žáky tak, aby v okamžiku, kdy k podobné situaci dojde, všichni zúčastnění věděli co a jak dělat. 

Pracujeme s myšlenkou společensko-pracovních setkávání týmu školy s rodiči 2x ročně 

doprovázené krátkým programem a pohoštěním pro uvolněnou atmosféru. Zatím pod pracovním 

názvem „čaj o páté“, by mělo sloužit jako neformální možnost diskuze libovolných témat. Výhody 

spatřujeme v uvolněné atmosféře a potkávání lidí, které škole přináší inspiraci a podněty přímo od 

rodičů a současně umožňuje řešení drobných třecích plot po vzoru metody “parole“ slavného F. de 

Saussure. 

Dalším z bodů které by ráda škola zavedla je jednoduché cílené dotazování formou krátkých 

anket s jednoduchými odpověďmi  v rámci Nově zavedeného informačního systému. umožní nám to 

jednoduchou a rychlou orientaci v směrování aktivit školy. tento nástroj například využijeme při 

zjišťování spokojenosti s Mírou pohybu ve škole s podporou zavedení elektronické formy žákovské 

knížky, konkrétní o umístění školy v přírodě, využití letní školky  a mnohé další.  na základě těchto 

zjištění budeme potom situaci vyhodnocovat a přiměřeně reagovat. 

V roce 2018 v letech následujících se chceme účastnit výměnného programu mladých 

pedagogů kdy 5 cizojazyčných studentů bude působit po dobu jednoho týdne Na naší škole přičemž 

Každý z těchto studentů je z jiné země. ze zkušeností projektu realizovaného v roce 2017 máme 

skvělou zpětnou vazbu a  a srovnání Způsobu chování v jiných zemích, tedy setkání s jinou kulturou, 

umocněné elánem mladých lidí a cizím jazykem, ve kterém jsou žáci i učitelé nuceni komunikovat, 

nám poskytuje neocenitelné zkušenosti. 

Následujících letech bychom se rádi zapojili ve větší míře do kulturně-společenských akcí ve 

spolupráci s kulturní komisí obce tak, abychom využili co možná nejvíc přínosů vzájemné spolupráce. 
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Celou koncepci průběžně aktualizujeme v  pololetní horizontu a jednotlivé body pro 

zpracováváme do konkrétních taktických realizačních plánu podle aktuálního vývoje okolností,  

finančních zdrojů a našich kapacitních možností. 

Součástí podkladů pro tvorbu koncepce jsou i nejrůznější statistické metody vyhodnocující 

především slabé a silné stránky školy a pedagogického sboru. výsledky těchto statistik příkazu či  

výstupu z jiných  použitých metod  pak zpětně promítáme do koncepce jako zpětnou vazbu. 

Pracujeme s myšlenkou zavedení Jakého si stručně hodnocení úspěchů a neúspěchu zadaný 

fiskální rok, který by měl sloužit jako jeden z dalších dokladů o vývoji situace na škole a současně se 

také promítat do  budoucích verzích konceptu. 

 V přílohách pak lze vidět některé výstupy z identifikace našich slabých a silných stránek a 

směru zaměření které preferujeme v souladu s novými programy ministerstva školství a evropské 

unie. 

 Za zmínku jistě stojí i to že jsme v letech 2016 a 2017 jen v přímé projektové výuce strávili 

implementaci nových výukových metod jejich rozvíjení nebo zlepšováním výuky jako takové případně 

vzdělávání pedagogů 1326 hodin.  Současně se plánujeme letech 2018 a 2019  věnovat rozvoji výuky 

odbornosti pedagogů a zavádění nových metod tak aby naše škola byla stále lepší, Ještě více a to 

konkrétně v přímé projektové výuce minimálně  1540 hodin. Do nejsi Lány projekty které vznikají 

jednorázově nebo jejich realizace se nabídne v průběhu roku.  

 

Doplněk koncepce rozvoje ZŠ a MŠ 

Oblast řízení 

•                    Zvyšovat naplněnost školy s důrazem na rovnoměrné rozložení počtu žáků ve třídách 

tak, aby byla zajištěna co možná nejplynulejší obslužnost obce v oblasti předškolního 

a školního vzdělávání. 

•                    Zvýšit podíl projektů, do kterých je škola zapojena ve vztahu k profilaci obce a 

mikroregionu a regionu 

•                    Iniciovat a zapojit se do projektů s důrazem na mezinárodní spolupráci. 

•                    kooperace v rámci místní akční skupiny „MAS Dolnobřežansko“ 

  

•                    implementovat, rozvíjet a optimalizovat systémy vnitřního řízení a procesů v rámci 

školy především v ohledu zvýšení efektivity práce s cílem uvolnil kapacitu lidských 

zdrojů na přímou vzdělávací činnost. 

•                    Stabilizovat a rozvíjet tým s důrazem na dlouhodobou spolupráci a její rozvoj. 

  

•                    zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy, 



14 
 

•                    zajistit podíl pracovníků na strategickém řízení a vlastním hodnocení školy, delegovat 

výkonné kompetence na co nejnižší úrovně řízení, 

•                    pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, 

zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury. 

Oblast vzdělávání 

•                    motivovat žáky k aktivní účasti na různých soutěžích (sportovních, výtvarných) a 

oceňovat jejich úspěchy, 

•                    zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské, 

matematické, sociální, přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti 

komunikace v cizích jazycích, 

•                    zajišťovat účinnou individuální péči žákům s výukovými problémy a vývojovými 

poruchami učení dle doporučení PPP, 

•                    sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, uplatňovat ve 

výuce nové alternativní metody, smysluplně využívat a sledovat DVPP, 

•                    průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího programu a na strategiích jeho 

rozvoje, na základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů, v závislosti na skladbě 

žáků, identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky školy, 

•                    systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a 

sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat z více 

zdrojů. 

  

  

Oblast sociální 

•                    vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky 

školy a rodiči, 

•                    vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě 

(ekologické myšlení), také k vlastenectví a vztahu k regionu, 

•                    dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, 

prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole, 

•                    trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou, zohledňovat vnější prostředí (sociální, 

regionální), odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry, zpracovat a 

vyhodnocovat koncepci domácí přípravy, 

•                    poskytovat poradenské služby rodičovské veřejnosti ve všech záležitostech týkajících 

se vzdělávání, 
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•                    spolupracovat i s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky, zejména zájmové 

činnosti. 

  

Oblast pedagogická 

•                    podporovat dovednost samostatné práce žáků, využívat ji jako východisko vzdělávání 

•                    vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, rasové a 

náboženské snášenlivosti, xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným 

hodnotám, 

•                    příznivá atmosféra, individuální přístup, alternativní postupy, 

•                    rozvoj tvořivosti, samostatné práce, sebevzdělávání, dialogu, kooperace, aktivit dětí, 

talentovaných dětí, 

•                    preventivně předcházet kázeňským problémům - vytipování problémových dětí, 

společné působení, včas informovat rodiče, 

•                    trvale vytvářet podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřit se 

na prevenci rizikového chování, 

•                    zohledňovat vzdělávací potřeby dětí cizinců. 

  

Oblast personální 

•                    promyšleně vybírat případné nové pracovníky školy, 

•                    podpora získání předepsané kvalifikace pro výkon zaměstnání pedagogů, 

•                    promyšleně a rovnoměrné delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podněcovat 

jejich rozvoj, 

•                    další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání celého 

pedagogického týmu, dále se zaměřit na získávání oprávnění k výkonu 

specializovaných činností. 

Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností 

•                    spolupráce s okolními školami, výměna zkušeností pedagogů, společné akce, zvýšit 

počet příspěvků školy do obecního tisku (práce žáků, články pedagogů, školské rady) 

prezentace školy, vytváření image, rozvoj internetových stránek školy, 
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