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1. Ekonomický rozvoj 

1.1 Hledat další finanční zdroje, abychom měli k dispozici více prostředků. Než nám 

poskytuje obec či stát 

Provozovat ziskovou doplňkovou činnost – pronájmy Koncepce rozvoje Základní školy Chyšky 

vychází z pěti oblastí. Tyto oblasti jsou definovány na základě dalších školních dokumentů, 

jakými jsou školní vzdělávací program, výroční zpráva o činnosti školy, roční plán práce a 

vlastní hodnocení školy: 

 

1. Průběh a výsledky vzdělávání 

2. Materiálně technické podmínky ke vzdělávání 

3. Klima školy 

4. Personální oblast, DVPP 

5. Spolupráce a služby školy 

6. Ekonomický rozvoj  

7. Řízení školy a informační systém 

 

 

 

2. Průběh a výsledky vzdělávání 

Chceme efektivně rozvíjet znalosti, schopnosti a dovednosti žáků a co nejlépe využívat své 

podmínky a zdroje 

2.1 Uvádět poznatky a dovednosti do praktických a aktuálních dovedností, aby žáci 

poznávali, že se učí pro život 

- nadále pracovat v mezinárodním programu Ekoškola, rozvíjet přírodovědnou 

gramotnost žáků 

- Podporovat výuku cizích jazyků a poskytovat příležitosti k procvičování 

cizojazyčných dovedností – komunikace se zahraničními školami, poznávací 

zájezdy – Londýn 

- Průřezová témata realizovat aktivně tj. na konkrétních činnostech a akcích 

naší školy – projektové a tematické dny 

- Realizovat takové mimoškolní akce, které prakticky doplní výuku či výchovu – 

exkurze, výlety, besedy či divadelní představení s edukačním obsahem 

2.2 Zvýšit používání aktivizačních metod výuky, abychom při vzdělávání u žáků 

rozvíjeli důležité dovednosti (klíčové kompetence) 

- Plánovat vyučování tak, aby v něm nedominovala pouze frontální výuka 

(zařazovat individuální práci, skupinovou práci apod.) 

- Zvyšovat informační a čtenářskou gramotnost žáků 

- Využívat při výuce technologie, které žáky aktivizují a motivují k práci – 

počítače, tablety, dataprojektor, interaktivní tabule… 

2.3 Monitorovat plnění školního vzdělávacího programu, aby bylo jasné, zda žáci 

dosahují plánovaných a požadovaných výstupů 



- Uvést školní vzdělávací program (ŠVP) do souladu s rámcovým vzdělávacím 

programem, převést ŠVP do elektronické podoby 

- Ověřovat plnění školních výstupů i výchovných a vzdělávacích strategií 

vytyčených v ŠVP 

- Koordinovat povinné celostátní testování žáků s testováním komerčních 

vzdělávacích firem 

 

3. Materiálně technické podmínky ke vzdělávání 

Chceme školu vybavit současnými technologiemi a reagovat na vývoj společnosti a potřeb 

žáků a učitelů 

3.1 Zlepšovat vybavenost školy v oblasti ICT (informační a komunikační technologie) 

- vybavit školu informační a interaktivní technikou potřebnou k modernímu 

způsobu výuky (např. projekční a interaktivní technika, PC a notebooky) – 

závisí na dostatku financí 

- začlenit ICT techniku do běžné výuky většiny předmětů (tvorba digitálních 

vzdělávacích materiálů, využití ICT ve výuce) 

- postupně rozvíjet služby školní sítě, např. elektronická školní matrika (zavést 

tisk vysvědčení), elektronická žákovská knížka, elektronická třídní kniha, 

sdílený prostor na webu apod. – závisí na dostatku financí 

3.2 Vytvářet podnětné a funkční školní prostředí, aby byla realizace našich 

vzdělávacích cílů pozitivně podpořena 

- ve spolupráci se zřizovatelem usilovat o změnu vytápění školy - závisí na 

dostatku financí 

- provádět postupnou obměnu nábytku ve třídách, především tabule, skříňky a 

úložné prostory ve třídách, židle v počítačové učebně - závisí na dostatku 

financí 

- zřídit ve škole čítárnu pro zvyšování čtenářské gramotnosti žáků – vybavení 

nábytkem a knihami - závisí na dostatku financí 

- plánovat a koordinovat estetický rozvoj školního prostředí 

- tvořit výzdobu pro žáky přátelskou a podněcující jejich vzdělávací aktivitu 

(např. estetičnost, prezentace žákovských prací, fotodokumentace akcí a 

aktivit) 

3.3 Postupně zlepšovat materiálně technické podmínky učeben, aby výuka probíhala 

se standardy RVP ZV, vlastního ŠVP a potřebami žáků - závisí na dostatku financí 

- Vyřešit zvětšení prostor školní družiny 

- Modernizace a rekonstrukce tělocvičny  

- Modernizace školních dílen 

- zřídit ve škole čítárnu pro zvyšování čtenářské gramotnosti žáků   

- ve spolupráci se zřizovatelem provádět potřebné opravy a rekonstrukce 

budovy a areálu (protiradonová opatření, osvětlení ve školní jídelně, 

rekonstrukce sprch u tělocvičny, oplocení areálu školy, nová vrata…) 



4. Klima školy 

Chceme budovat školu s pozitivním sociálním klimatem, v níž jsou vytvořeny ideální 

podmínky nejen pro vzdělávání, ale i zdravý rozvoj osobnosti 

4.1 Vytvořit školní společenství s pozitivním klimatem, aby se tu žáci i zaměstnanci 

cítili dobře 

- Podporovat iniciativu a aktivitu žáků (žákovský parlament, školní časopis, 

školní soutěže) 

- Pořádat celoškolní akce, které sbližují účastníky školy (projekty, sportovní 

akce) 

- Cíleně pracovat s třídními kolektivy (zavést třídnické hodiny, třídní 

pravidla a samospráva, výlety) 

- Pěstovat pozitivní a přátelské klima  - autorita i partnerství (žáci a 

zaměstnanci), vyzdvihovat a oceňovat pozitivní příklady (tisk, web) 

- Vytvářet a realizovat preventivní program, který bude v rámci možností 

účinný směrem k rizikovému chování 

4.2 Dbát na to, aby chování žáků bylo v souladu se školním řádem a aby se žáci 

naučili respektovat pravidla i pro svůj budoucí život 

- Důsledně dbát na dodržování nastavených pravidel, v případě potřeby 

školní řád korigovat či doplňovat 

- Netolerovat neslušné a netolerantní projevy (využití kázeňských 

opatření) 

- Maximálně při řešení problémového chování spolupracovat s rodiči 

4.3 Rozvíjet individuální práci se žáky, aby měl možnost zažít ve škole úspěch každý 

- Připravovat talentované žáky na soutěže a olympiády 

- V případě potřeby žáka vytvářet individuální vzdělávací plány a důsledně 

je realizovat 

 

5. Personální oblast, DVPP 

Chceme být školou, v níž se učí nejen žáci, ale také zaměstnanci a vedení, a která se tak 

na základě nových poznatků a zkušeností rozvíjí 

5.1 Plánovat další vzdělávání pedagogů a podporovat jejich profesní růst tak, aby 

byly maximálně zohledňovány cíle a potřeby školy 

- Podporovat vzdělávání pedagogického sboru  

- Využívat maximálně možností vzdělávání financovaného z evropských 

fondů 

5.2 Udržet všechny kvalitní kvalifikované učitele a vytvořit stabilní pedagogický sbor 

- Získat aprobované učitele pro nadcházející generační výměnu učitelů 

 

6. Spolupráce a služby školy 

Chceme být otevřenou školou těm, kdo mohou podpořit naše vzdělávání, a dávat prostor 

různým aktivitám nebo podnětům 



6.1 Nabízet žákům volnočasové aktivity, aby mohli smysluplně a aktivně trávit 

mimoškolní čas 

- Udržet, případně ještě rozšířit nabídku zájmových kroužků naší školy 

- Navazovat spolupráci s dalšími subjekty, které se zabývají volnočasovými 

aktivitami žáků naší školy (DDM, spolky či sdružení) 

- Vytvářet aktivní a tvořivou školní družinu 

6.2  Vytvářet příležitosti pro spolupráci školy s rodiči, aby blíže poznali vzdělávací a 

výchovné cíle naší školy 

- Iniciovat založení Spolku rodičů, přátel a dětí školy a aktivně 

spolupracovat 

- Pořádat aktivity, kterých by se rodiče aktivně zúčastnili – vánoční a 

velikonoční setkání, akademie, besídky, soutěže, Dny otevřených dveří) 

6.3 Otevírat školu spolupráci s různými partnery, aby naše škola působila jako 

významný kulturní činitel obce 

- Navázat spolupráci s mateřskou školou - předškolní příprava, společné 

akce 

- Aktivně podporovat kulturní dění v obci – kulturní programy, výstavy 

- tělocvičny, vaření obědů pro cizí strávníky, vzdělávací kurzy pro veřejnost 

- Využívat zdroje v rámci SRPDŠ 

- Aktivně vyhledávat a vytvářet projekty, které umožňují čerpat finance 

z grantů (MŠMT, krajské programy, granty různých nadací apod.) 

- Vyhledávat a oslovovat sponzory, firmy a rodiče v zájmu rozvoje a 

podpory školy (školní ples, opravy apod.) 

 

7. Řízení školy a informační systém 

7.1 Uplatňovat systém týmové práce 

- Zapojovat pracovníky školy do rozhodovacího procesu 

- Provádět včasné a objektivní předávání informací 

7.2 Modernizovat provoz školní jídelny 

- Uplatňovat principy zdravé výživy, dodržovat stravovací normy a 

spotřební koš 

- Zavádět nové receptury a jídla odpovídající výživovým trendům a 

vyhodnocovat ohlasy strávníků 

7.3 Informační systém 

- Provést modernizaci webových stránek školy, stránky pravidelně 

aktualizovat 

- Zavést školní mailové adresy učitelů pro komunikaci s rodiči 

- O činnosti školy pravidelně informovat v tisku  

 

V Chyškách 1. 9. 2015                              

                      Mgr. Monika Bardová, ředitelka školy 



 

 

 

 


