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K o n c e p c e  r o z v o j e  š k o l y  
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Úvod 
Záměrem je vytvořit školu, která by svým zaměřením, personálním obsazením, 

kvalitou výuky a nabídkou volnočasových aktivit byla i nadále konkurenceschopnou mezi 

ostatními školami v regionu. 

Škola by měla žákům: 

 poskytnout kvalitní základy všeobecného vzdělání, především cizích jazyků a 

počítačové gramotnosti; 

 vytvořit takové podmínky, aby si osvojili potřebné kompetence, strategie učení, 

naučili se tvořivě myslet, řešit problémy, účinně vzájemně komunikovat; 

 být místem, kam budou chodit rádi, kde naleznou oporu při řešení svých problémů a 

kde získají návyky zdravého životního stylu. 

Také pro zaměstnance by měla být škola místem, kde budou rádi pracovat a budou 

motivováni ke svému dalšímu profesnímu růstu. 

Škola musí být zároveň místem otevřeným veřejnosti, pořádat nejrůznější kulturní, 

vzdělávací a volnočasové akce tak, aby prostředky vynaložené zřizovatelem byly co 

nejúčinněji využity ve prospěch žáků školy, ale i široké veřejnosti. 

 

2. Hlavní cíle školy a prostředky k jejich dosažení 

2.1 Ekonomická a materiálně technická oblast 

2.1.1 Hlavní cíle 

 optimalizovat finanční ohodnocení pedagogických a nepedagogických pracovníků 

s ohledem na finanční možnosti školy 

 účelně čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů a dalších 

dotačních programů 

 účelně využívat finanční prostředky ze sponzorských darů 

 efektivně využívat prostředky z doplňkové činnosti 

 dbát na technický stav a estetický vzhled budov školy, jejich vnitřních prostor a okolí 

školy 

 průběžně obnovovat vybavení jednotlivých učeben, kabinetů a dalších prostor  

 průběžně obnovovat učební pomůcky v jednotlivých sbírkách 

2.1.2 Prostředky k dosažení cílů 

 spolupracovat se zřizovatelem při získávání investičních a neinvestičních prostředků 

na modernizaci a chod školy 

 provádět pravidelné rozbory hospodaření s finančními prostředky školy 

 dle aktuálních výzev vypracovávat projektové žádosti zaměřené na vzdělávání, 

modernizaci objektů školy, modernizaci vybavení školy (IROP, OP VVV, MŠMT, 

Nadace O2, Nadace ČEZ, Nadace Partnerství, grantový systém Města Znojma, …) 

 nabízet veřejnosti vhodné prostory k volnočasovým aktivitám, dalšímu vzdělávání 

 nabízet cizím strávníků obědy ve školní jídelně 

 podporovat a rozvíjet sponzorství školy 

 efektivně čerpat provozní prostředky na modernizaci školy 
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 vytvořit funkční systém odměňování pedagogických i nepedagogických zaměstnanců 

školy na základě předem stanovených kritérií 

 

2.2 Oblast řízení a organizace 

 Cílem je zaměřit se na: 

 celkové kulturní prostředí školy 

 kvalitu výchovně vzdělávacího procesu 

 systém mezilidských vztahů, který je dán především vzájemnými vztahy mezi: 

o pedagogy / zaměstnanci školy 

o pedagogy a žáky 

o pedagogy a vedením školy 

o žáky samotnými 

2.2.1 Personální zabezpečení 

2.2.1.1 Hlavní cíle 

 rozvíjet dobré jméno školy, prezentovat školu a její aktivity na veřejnosti 

 vytvářet kvalifikovaný, odborně způsobilý pedagogický sbor, který zabezpečí 

aprobovanou výuku jednotlivých předmětů 

 rozvíjet u pedagogů profesní dovednosti (schopnost komunikace, spolupráce, 

hodnocení, diagnostikování) 

 motivovat pedagogy k celoživotnímu vzdělávání, umožnit jim profesní růst s ohledem 

na potřeby a finanční možnosti školy 

 podporovat a dále rozvíjet vzájemnou spolupráci pedagogů I. a II. stupně 

 posilovat kvalitu vzájemných vztahů mezi zaměstnanci 

 podporovat společné aktivity mezi pedagogy škol regionu 

 zaměřit se na bezproblémový přechod žáků z I. stupně na II. stupeň. 

 zaměřit se na zkvalitnění a zatraktivnění výuky zaváděním nových metod a forem 

práce 

 více se soustředit na motivaci, hodnocení a sebehodnocení žáků 

 vytvořit pro žáky pestrou škálu volnočasových aktivit 

2.2.1.2 Prostředky k dosažení cílů 

 optimalizovat finanční ohodnocení pedagogických i nepedagogických pracovníků 

 podporovat další vzdělávání a profesní růst pedagogických pracovníků 

 zjišťovat silné a slabé stránky školy – silné dále rozvíjet, slabé odstraňovat (nástroje: 

hospitace, dotazníky, SWOT analýza, porady, řízené diskuze se zaměstnanci, 

zákonnými zástupci, …) 

 snažit se minimalizovat administrativu pedagogů (zavádění elektronických třídních 

knih, žákovských knížek, …) 

 optimalizovat množství školních akcí, které časově zatěžují pedagogy  

 soustředit se na aktivity důležité pro školu, žáky 

 na základě podnětů metodického sdružení a předmětových komisí zlepšovat kvalitu ve 

vzdělávání 
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 vytvářet podmínky pro prohlubování spolupráce pedagogů I. a II. stupně (vzájemné 

diskuze; konzultace; spolupráce na projektech, projektových dnech; návštěvy ve 

vyučovacích hodinách; společné semináře, kulturní akce, …),  

 podporovat vzájemné seznamování, vzájemnou výměnu nových metod a forem práce 

mezi pedagogy (metodické sdružení, předmětové komise, porady, vzájemné diskuze, 

…) 

 podporovat a rozvíjet využívání mezipředmětových vztahů ve výuce 

 spolupracovat se žákovským parlamentem 

 spolupracovat s mateřskými a základními školami regionu 

 

2.2.2 Komunikace se zákonnými zástupci, veřejností 

2.2.2.1 Hlavní cíle 

 vytvořit ze školy informační, kulturní a sportovně relaxační centrum pro děti, 

veřejnost (pestrá nabídka volnočasových aktivit, projektových dnů; společné akce se 

zákonnými zástupci) 

 komunikovat se zákonnými zástupci a veřejností, pravidelně je seznamovat se životem 

školy (schůzky s rodiči, pohovory, webové stránky, informační leták školy, 

elektronická komunikace, …) 

 zapojovat rodiče do života školy (pomoc při organizaci a realizaci projektových dnů a 

dalších akcích školy; sponzorství) 

 spolupráce se sdružením rodičů a školskou radou 

 budovat dobré jméno školy 

2.2.2.2 Prostředky k dosažení cílů 

 vytvářet vzájemnou důvěru v pracovních vztazích 

 zvýšit informovat veřejnosti o akcích školy 

 informovat zákonné zástupce nejen o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu, ale i 

o způsobu a obsahu výuky, o aktivitách školy, změnách ve škole, … 

 nabízet veřejnosti pronájem tělocvičny, hřiště nebo jiných prostor (učebny, odborné 

učebny), možnost stravování ve školní jídelně 

 realizovat tradiční akce pro veřejnost (Dýňový den, Dýňová stezka, Vánoční 

rozjímání, uvítání prvňáčků, loučení s deváťáky, ….) 

 pomáhat zrealizovat návrhy členů sdružení rodičů, školské rady; přijímat jejich 

připomínky k dění ve škole 

 

3. Výchovně vzdělávací oblast 

V rámci výchovně vzdělávací procesu průběžně rozvíjet osobnost dítěte, předávat mu 

potřebné kompetence, rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti potřebné pro jeho další osobní a 

pracovní život. 

3.1 Hlavní cíle 

 průběžně analyzovat a aktualizovat školní vzdělávací program 

 zavádět do výuky efektivnější metody a formy práce 

 zprostředkovat dětem prožitek, vlastní poznáni, základní životní zkušenosti 
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 vést žáky k účinné a otevřené komunikaci 

 podporovat vzájemnou komunikaci a spolupráci dětí různých věkových skupin 

 rozšiřovat spolupráci I. a II. stupně 

 usnadnit žákům vstup do školy (1. ročník), přechod na II. stupeň (6. ročník) 

 podporovat vzájemnou komunikaci dětí a pedagogů 

 podporovat rozvoj jazykové gramotnosti (zkoušky Cambridge), informační a 

počítačové gramotnosti 

 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i 

druhých 

 zaměřit se na rozvoj technických předmětů, manuální zručnosti s podnikavosti 

 nabídnout žákům pestrou paletu volnočasových aktivit a umožnit jim tak smysluplně 

trávit volný čas 

 vytvářet u žáků základní dovednosti, návyky a postoje, které vedou k ochraně a 

zlepšování životního prostředí (environmentální výchova, propojení 

mezipředmětových vztahů) 

 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný  

 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám 

 učit je žít společně s ostatními lidmi; 

 systematicky připravovat žáky na další vzdělávání, celoživotní učení 

 zapojovat školu (žáky, pedagogy) do projektů jednotlivých operačních programů, 

nadací (OP VVV, Erasmus +, Kolumbus, …) 

3.2 Prostředky k dosažení cílů 

 rozvíjet u dětí samostatnost, zdravé sebevědomí, odvahu 

 upevňovat v dětech základní morální hodnoty, vést je ke slušnému chování, 

vzájemnému respektu, respektu k právním normám,  

 přenášet na žáky zodpovědnost za svá rozhodnutí, za své chování a jednání 

 nabízet žákům jazykové kroužky, připravovat žáky na zkoušky Cambridge 

 umožnit dětem využívat počítače v rámci odpoledních hodin k domácí přípravě, 

dalšímu rozvoji informační a počítačové gramotnosti 

 realizovat pro žáky ohrožené školním neúspěchem doučování 

 podporovat využívání mezipředmětových vztahů 

 zavádět do výuky moderní metody a formy práce; hodnocení a sebehodnocení žáků 

 zavést elektronickou třídní knihu a žákovskou knížku 

 podporovat aktivní využívání nových odborných učeben 

 pokračovat v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i o žáky nadané a 

mimořádně nadané, které jsou integrováni v běžných třídách 

 připravovat žáky na účast v soutěžích, olympiádách 

 organizovat tematicky zaměřené projektové dny, školní akce (i ve spolupráci se 

zákonnými zástupci, jinými organizacemi) 
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 organizovat plavecký výcvik žáků I. stupně 

 organizovat školu v přírodě, lyžařský výcvik, sportovní soutěže, školní poznávací 

zájezdy, zahraniční zájezdy orientované na rozvoj jazykové gramotnosti žáků 

 nabízet žákům širokou paletu volnočasových aktivit 

 aktivně spolupracovat se středními škola regionu, IPS ÚP  

 

Platnost: od 1. září 2019 

Č.j.: ZSRP 298/2019 

 

 

 

 


