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Úvod

Koncepce  rozvoje  školy  vyjadřuje  vize  a  záměry  pro  období  2019  –  2023.  Vychází  ze

strategického plánu rozvoje školy z roku 2013, analýzy současného stavu, aktuálních trendů

ve školství  a  moderní  pedagogice  a  vlastních  zkušeností  z  mého  působení  na  škole  jako

učitelky  prvního  stupně.  Dokument  je  zaměřen  na  oblasti,  které  považuji  pro  úspěšné

fungování školy za nejdůležitější.  

„Mým cílem je zajistit, aby škola poskytovala žákům kvalitní vzdělávání a nabízela místo  

s  přátelskou  atmosférou,  podporující  morální  hodnoty  a  tradice,  kde  se  žáci,  rodiče  

a zaměstnanci budou cítit spokojeně.“

I. Anotace

Charakteristika školy

Základní škola provozuje svou činnost ve dvou objektech. Jedná se o budovu nacházející se

na ulici Jarní 400 a necelý kilometr vzdálenou budovu na ulici Slezská 200. 

Budova  Jarní  400 je  určena  pro  výchovu  a  vzdělávání  žáků  1.  stupně  základní  školy.

V letošním  školním  roce  2018  /2019  probíhá  výuka  pouze  ve  čtyřech  třídách,  jelikož

z důvodů malého počtu žáků muselo dojít ke sloučení 4. a 5. ročníku. Žáci se zde vzdělávají

podle školního vzdělávacího programu Škola – strom života. Dále zde nalezneme kancelář

ředitelství  školy  a  sekretariát.  K dispozici  je  také  školní  knihovna  a  počítačová  učebna.

V letošním školním roce zde byla vytvořena také jedna speciální  třída.  V prvním patře se

nachází  sborovna  pro  učitele  a  v přízemí  kabinet  pro  asistenty  pedagogů.  V mezipatře

najdeme  místnost  určenou  pro  školnici  a  uklízečku.  K výuce  tělesné  výchovy  slouží

tělocvična.  Ve stavebně oddělené části se samostatným vchodem ze zadní části budovy se

nachází dvě třídy školní družiny a malý kabinet pro vychovatelky.  Rovněž zde najdeme i

výdejnu školního stravování. V areálu školy je budova, ve které jsou k dispozici dvě dílny,

které  využívají   žáci  základní  školy  praktické.  K výuce  tělesné  výchovy  a  k různým

sportovním  aktivitám  slouží  víceúčelové  sportovní  hřiště,  běžecký  ovál  a  menší  hřiště

s hracími prvky. 

Odloučeným  pracovištěm  je  škola  sídlící  na  ulici  Slezská  200.  Zde  se  vzdělávají  žáci

s různými  stupni  mentálního  postižení,  žáci  s kombinovanými  vadami  a  žáci  s poruchou

autistického spektra.  Škola má bezbariérový vstup a  k překonávání  pater  používá plošinu.
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Třídy  jsou  vybaveny  speciálními  výškově  nastavitelnými  lavicemi  a  kompenzačními

pomůckami,  které  jsou  přizpůsobeny  speciálním  vzdělávacím potřebám žáků.  K dispozici

jsou  také  relaxační  místnosti,  cvičná  kuchyňka,  počítačová  učebna  a  tělocvična.  Téměř

všichni žáci se vzdělávají  podle individuálních vzdělávacích plánů. Výchovu a vzdělávání

zajišťují speciální pedagogové a asistenti pedagogů. V areálu školy se nachází multifunkční

sportovní hřiště.  

II. Strategické cíle

 Zajistit  potřebné  financování  chodu  organizace.  Hospodárně  disponovat

s finančními  prostředky  za  účelem  zachování  kvalitní  činnosti  organizace  a

zlepšování stavu majetku a vybavení:

- efektivní využívání přidělených finančních prostředků,

- zapojení školy do projektové činnosti a dotačních programů.

 Zachovat existenci školy při udržení odpovídajícího počtu žáků:

- předcházet odlivu žáků do konkurenčních základních škol,

- prezentace školy široké veřejnosti.

 Zabezpečit trvalý, pozitivní a vysoce profesionální přístup pracovníků školy:

- kvalita práce, přirozená pracovní disciplína, vystupování,

- systematická a funkční spolupráce mezi všemi pracovníky,

- podpora profesního rozvoje zaměstnanců.

 Vytvářet a podporovat zdravé klima školy:

- vytvářet atmosféru porozumění a tvůrčí činnosti,

- uplatňovat demokratické zásady a principy ve vztazích mezi pracovníky školy, žáky,

  rodiči a veřejností,

- posilovat primární prevenci rizikových projevů chování žáků.

 Vytvářet a rozvíjet spolupráci s významnými partnery a veřejností:

- udržovat vztahy se zřizovatelem při plánování a realizování akcí,
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- organizovat akce pro veřejnost, co nejvíce zapojovat školu do veřejného života.

 Využívat  všech  dostupných  možností  k prezentaci  školy  a  ke  komunikaci
s veřejností:

- realizovat akce a aktivity, kterými se škola může prezentovat na veřejnosti.

III. Stanovení strategií vedoucí k dosažení cílů koncepce

1. Organizační a řídící oblast

Vytvářet  optimální  podmínky  pro  úspěšné  plnění  cílů  a  poslání  školy.  Při  řízení  a

organizování  prosazovat  osobní  zodpovědnost.  Usilovat  o  pravidelnou  a  maximální

informovanost pedagogů a zaměstnanců školy:

- aktualizace dokumentace školy v závislosti na platné legislativě a organizačních

změn uvnitř školy,

- zajištění pravidelných provozních porad všech zaměstnanců,

- delegovat jednotlivé úkoly na jiné pracovníky.

2. Výchovně vzdělávací oblast

 Vlastní pedagogická činnost

- pokračovat v zavádění nových forem a metod do vyučovacího procesu, reagovat

na  nové trendy a  přístupy k žákům – osobnostně  orientovaný  přístup,  podpora

sebehodnocení, posilování činnostního učení, tvořivá aktivita,

- zaměřovat  se  na  podporu  funkční  gramotnosti  u  žáků,  zejména  ve  čtenářské,

finanční  a  informační  gramotnosti  (jejich  nízká  úroveň  je  častým  důvodem

k sociálním  a  ekonomickým  problémům  žáků,  kteří  pocházejí  ze  sociálně

znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí), 

- klást  důraz  na  účelnost,  porozumění  a  logické  myšlení,  učit  žáky  formulovat

myšlenku, nápad, názor, nesouhlas, rozvíjet komunikační dovednosti,

- vést žáky k aktivnímu zdravému životnímu stylu, vychovávat žáky odpovědné za

své chování (využívat spolupráce s externími odborníky, připravovat projektové a

tematické dny).
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 Oblast péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- uplatňování maximálního individuálního přístupu, dodržování pokynů školských

poradenských zařízení, využití podpůrných opatření,

- soustavné vzdělávání pedagogů v této problematice,

- spolupráce se zákonnými zástupci těchto žáků.

3. Personální oblast

 Personální zajištění školy

- prioritou je plně kvalifikovaný pedagogický sbor,

- vytvářet podmínky pro atmosféru klidu a tolerance,

- zvyšovat podíl pracovníků na řízení organizace,  předávání kompetencí,  posílení

zodpovědnosti  jednotlivých  pracovníků,  snažit  se  o  dosáhnutí  vnitřní

zainteresovanosti pracovníků na zkvalitnění práce školy,

- využívat  dobrých  nápadů,  postupů,  kvalitní  práce  jednotlivých  pedagogů

k ovlivňování práce ostatních pedagogů (vzájemné hospitace).

 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

- umožnit a podporovat DVPP – moderní a inovační trendy,

- upřesňovat kritéria osobního hodnocení, která motivují k práci a rozvoji školy,

- vést pedagogy k sebehodnocení,

- prezentovat konkrétní zásluhy jednotlivých pracovníků.

4. Materiálně technická a ekonomická oblast

 Zajistit efektivní a účelné vynakládání finančních prostředků pro další rozvoj školy.

 Realizovat zejména projekty,  které jsou pro školu finančně přínosné, získávat další

dotace či dary na realizaci výchovně vzdělávacích aktivit, na modernizaci vybavení i

akcí pro žáky.

 Vylepšovat celkový estetický vzhled školy, jejich vnitřních prostorů a jejího okolí.

 Soustavně vylepšovat a modernizovat celkové zařízení a vybavení školy, tak aby byla

kvalitně zajišťována názornost a efektivita výuky.

 Zajistit obnovu ICT vybavenosti.
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 Zaměřovat  se  na  využívání  nabízených  možností,  zejména  fondů  EU  a  projektů

vyhlašovaných MŠMT.

5. Oblast spolupráce

Kvalitní  role  školy  není  možná  bez  aktivní  spolupráce  tří  základních  partnerů  –  rodičů,

veřejnosti  a  zřizovatele.  Komunikace  školy  s těmito  partnery  je  nutnou  podmínkou  pro

získávání zpětné vazby.

 Spolupracovat  se zřizovatelem a obecními zastupiteli  (spolupráce při pořádání akcí

pro veřejnost, účast na akcích školy apod.).

 Prohlubovat spolupráci  s rodiči  (společné akce pro děti  a rodiče,  Dny otevřených

dveří, možnost zúčastnit se po dohodě výuky atd.).

 Pokračovat  v tradičních  akcích  a  rozšiřovat  spolupráci  s institucemi  (MŠ,  ZŠ,

DKMO,  DDM,  městská  knihovna,  Policie  ČR,  Záchranná  služba,  organizace

zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů a další).

IV. Závěr

Hlavním cílem této  koncepce  je  poskytovat  kvalitní  vzdělávání  zaměřené  na samostatné  

a logické myšlení, při kterém je kladen důraz na jedinečnost každého žáka. Zajistit klidné a

příjemné prostředí  školy.  Vytvořit  pozitivní  klima na škole,  především vyvážený a všemi

respektovaný  vztah  mezi  učitelem,  žákem a  rodičem.  Pozvednout  jméno  školy  v  okolí  a

zajistit stabilitu. Škola potřebuje jistotu a klid, stabilní pracovní nasazení od vedení školy a

otevřenou komunikaci se všemi pracovníky školy. Chci, aby k nám žáci chodili rádi, cítili se

tu dobře, bezpečně a rodiče byli s úrovní školy spokojeni.
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