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Koncepce rozvoje školy
na léta 2014-2017

Personální oblast, organizace školy
Zkvalitnit management školy, změnit organizační strukturu, jasně stanovit role a
odpovědnosti. Kvalitní a dobrou organizací vytvářet optimální podmínky pro úspěšné plnění
poslání a cílů školy.
Inovovat elektronický informační systém školy, propojit jej s webovým rozhraním. Zvýšit tak
uživatelský komfort pro zaměstnance školy i rodiče a žáky. Lépe využít možnosti školní sítě
zejména ke sdílení dokumentů a administrace školní agendy. Umožnit rodičům sledovat online dění ve škole.
Průběžně upravovat organizační řád školy se všemi kompetencemi a organizačními
dokumenty školy a inovovat je, aby odpovídaly skutečným potřebám a platné legislativě.
Budovat dobře fungující celek všech jednotlivých součástí – ZŠ, MŠ, školní družiny a klubu,
školní jídelny - projevující se dobrými výsledky školy a atmosférou, ve které se dobře pracuje
žákům, učitelům i ostatním zaměstnancům.
Podporovat spolupráci mezi pedagogy 1. a 2. stupně - ve spolupráci s MŠ zapojovat děti a
žáky do společných aktivit.
Vytvářet otevřenou, klidnou a sdílnou atmosféru ve škole, budovanou na partnerských
vztazích mezi učiteli a žáky, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti.
Posilovat vztah žáků, rodičů a veřejnosti ke škole. Oživit činnost sdružení rodičů a přátel
školy, spolupracovat více s rodiči.
Udržovat rozvoj mimoškolní činnosti, v rámci ní vtáhnout do děje veřejnost, aby škola nebyla
izolována pouze pro žáky, ale naopak byla veřejnosti otevřena. Získávat vedoucí kroužků
z řad aktivních lidí ve městě.
Podporovat další vzdělávání a samostudium pedagogů v souladu spotřebami školy a
finančními a organizačními možnostmi. Zajistit plnou aprobovanost pedagogických
pracovníků do 31. 8. 2015. Od školního roku 2015/16 zaměstnávat pouze kvalifikované
pedagogy.
Podporovat kreativní zaměstnance a zaměstnance podílející se na rozvoji školy.
Podpořit informační gramotnost učitelů – tablety, nové trendy.

2

Materiálně technická oblast, investice
Pokračovat ve zkvalitňování a modernizování materiálních, prostorových a technických
podmínek pro vzdělávání, zvyšovat bezpečnost a zlepšovat hygienické podmínky.
Vytvořit zabezpečený systém vstupu do školních objektů.
Rekonstrukce sociálního zařízení pro žáky a učitele, rekonstrukce šaten, školní dílny,
pozemkové úpravy venkovního areálu. Úprava prostor ředitelny.
Budovat korektní vztahy se zřizovatelem, zajistit dostatečný přísun financí z městského
rozpočtu a z jiných zdrojů.
Realizovat zejména projekty, které jsou pro školu finančně přínosné, získávat další dotace či
dary na realizaci výchovně vzdělávacích aktivit a na modernizaci materiálního vybavení.
Efektivně využívat přidělené finanční zdroje pro další rozvoj školy.
Postupně inovovat interiéry tříd, víceúčelové pylonové tabule, interaktivní tabule, sedací
nábytek, výměna podlahových krytin, výměna osvětlení.
Dovybavit MŠ ve šk. roce 2014/15.

Výchovně vzdělávací oblast, ŠVP
Poskytovat žákům kvalitní základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání.
Rozvíjet osobnost každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se
rozhodovat a projevovat v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.
Poskytovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným takové základní
vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a
možnostem. Integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vytvářet kvalitní
individuální vzdělávací plány pro integrované žáky, spolupracovat s pedagogicko
psychologickou poradnou, pracovat ve třídě s pedagogickým asistentem.
V souladu s prioritami školy aktualizovat Školní vzdělávací program, který povede k utváření
a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Upravovat ŠVP po stránce formální i obsahové.
Využívat vnějších evaluačních nástrojů ke sledování úspěšnosti žáků a výsledků vzdělávání
žáků. (tzv. testování žáků SCIO, ČŠI)
Nabízet kvalitní zájmové kroužky, přizpůsobit jejich náplň dle potřeb žáků, zajišťovat
materiální podmínky pro aktivní mimoškolní činnost (družina, klub).
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Granty, dotace, projekty
Snažit se získávat prostředky z nejrůznějších zdrojů (nadace, EU, přeshraniční spolupráce,
Erasmus+ apod.)
Zaměřit se na projekty, které jsou financované 100% dotací.
Zapojit školu do mezinárodního projektu.
Zvýšit mobilitu žáků i těch sociálně slabých.
Navázat a rozvíjet přeshraniční spolupráci s polskou školou.

Spolupráce se sociálními partnery, propagace, image školy
Úspěšně prezentovat školu na veřejnosti.
Zlepšit propagaci školy – logo, www stránky, informační média, tiskoviny, propagační
materiály, školní dresy apod.
Příspěvky do místního zpravodaje, příspěvky do regionálního tisku, informace ve vývěskách
města, informace v propagačním letáku školy, aj.
Využívat spolupráci se školskou radou ke zkvalitnění činnosti školy a k prezentaci školy.
Zachovat školu jako tradiční kulturní místo – ples, společenské aktivity, sportovní aktivity
v tělocvičně - pronájem.
Podporovat úlohu školy ve městě, zapojovat se do veřejného života, vytvořit ze školy kulturní
a sportovní stánek pro občany – nabízet prostory školy k využití.
Posilovat vztah žáků, rodičů a veřejnosti ke škole. Oživit činnost sdružení rodičů a přátel
školy Aktivněji zapojit rodiče a SRPŠ do aktivit školy.
Spolupracovat s místními spolky, organizacemi, firmami.
Dostatečně informovat o dění ve škole a o využívání darů či jiné podpory pro žáky školy.
Závěrem:
Máme společný zájem na tom, aby škola prosperovala, aby žáci do školy chodili rádi, aby byli
kvalitně připravováni na studium na střední škole, abychom jim vytvořili co nejlepší
podmínky.
Ve Starém Městě 1. 9. 2014

Mgr. Radovan Šikula
ředitel školy
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