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ÚVOD 

Koncepce dalšího rozvoje Základní školy (dále jen ZŠ) představuje ideový zdroj zahrnující 

priority školy ve střednědobém horizontu. Je zde vytyčeno několik hlavních cílů, které budou dále 

rozvíjeny v závislosti na možnostech spolupráce mj. i se zřizovatelem školy. 

Hlavním cílem bude navázat na vše pozitivní, co škole prospívá, a vnést do tohoto procesu 

nové proudy, které povedou k dalšímu zlepšování, novým postřehům a poznatkům pro 

systematický rozvoj školy. Je nutné uskutečňovat pravidelné inovace, neboť společnost prochází 

neustále novými trendy, na které je třeba flexibilně reagovat. Takovým tématem může být 

potřeba naplňovat strategii digitálního vzdělávání, zlepšit propagaci a modernizaci školy v oblasti 

informačních technologií (ICT). Rovněž bude třeba se soustředit i na nově vytyčené vize, které 

budou součástí Strategie 2030+. 

Nedílnou součástí plánu musí být i další rozvoj vedlejší hospodářské činnosti (doplňkové 

činnosti), která může významně ovlivnit veřejné mínění o škole jako takové a může pomoci 

zřizovateli ve zkvalitňování služeb pro zdejší obyvatele. 

Nejvýznamnější cíl, který musí prostupovat celým procesem rozvoje školy, je personální 

politika, která bude mít příznivý dopad na kvalitu vzdělávání a celkové klima ve škole. Rád bych 

školu znovu uvedl do vnitřní harmonie, která bude podmiňovat nadstandardní výuku matematiky, 

českého jazyka a anglického jazyka. Velký důraz rovněž přisuzuji přírodovědným předmětům a 

technickým činnostem, dle požadavků pracovního trhu, a to nejen v České republice. 

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

Ke zhodnocení současného stavu školy jsem využil tyto materiály: 

- Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2017/18 

- Inspekční zpráva čj. ČŠIB-37/14-B (14. – 16. ledna 2014) 

- Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – motivační název Škola pohody  

- Školní vzdělávací program pro družinu „Barevný svět“ 

- vlastní zkušenosti v pozici učitele ZŠ Hodonín, Vančurova 2 a sdílené informace ostatních 

pedagogických a nepedagogických pracovníků 

Ze zjištěných informací jsem vytvořil zjednodušenou SWOT analýzu. 

Pozitiva 

- výborná lokalita školy 

- spolupráce se zřizovatelem na renovaci školy (vzduchotechnika v prostorách školní jídelny, 

rekonstrukce školní družiny aj.) i na dalších aktivitách (IROP) 

- zapojení školy do různých projektů (Šablony, Ekoškola, Mléko do škol a Ovoce do škol aj.) 

- genderově vyvážený pedagogický sbor zejména pro II. stupeň 

- spolupráce asistentek s vyučujícími při podpůrných opatření pro žáky 

- změna učebního plánu pro I. stupeň (rozšířená výuka anglického jazyka už od 2. ročníku) 

- pořádání aktivit v rámci zkvalitňování výuky a sociálního prostředí žáků (ZŠ, školní družina, 

školní klub) 
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- diferenciace třídních skupin (matematika, anglický jazyk aj.) 

Negativa 

- nejednotnost zaměstnanců školy 

- nekoncepční jednání ze strany vedení 

- špatná informovanost uvnitř i vně školy 

- starší pedagogický sbor 

- (ne)aprobovanost vyučujících cizích jazyků na II. stupni 

- odchod žáků na víceletá gymnázia 

- pomalá aktualizace a obměna ICT technologií  

Příležitosti 

- zefektivnit organizační strukturu školy 

- kompletní digitalizace školy 

- modernizace webových stránek a prezentace školy (logotyp školy) 

- vytvořit moderní prostředí uvnitř školy i ve vnějším areálu za pomoci zřizovatele 

- široká nabídka DVPP 

- možnost získávat materiály pro výuku jazyka z Oxford University Press (OUP) zdarma, pořádat 

jazykové aktivity u nás na škole pro všechny základní školy v Hodoníně 

- zahájit spolupráci se školou v zahraničí, zahraniční stáže pedagogů (Erasmus+, vlastní aktivní 

přístup spolupráce) 

- čerpání finančních prostředků z různých projektů, grantů, dotací a mimorozpočtových zdrojů 

- zajištění systémové podpory ve vzdělávání žáků s mimořádným nadáním 

Hrozby 

- nedostatek investičních prostředků  

- nedostatečná vnitřní motivace některých pedagogů ke změnám 

- syndrom vyhoření u starších pedagogů, nedostatek kvalitních mladých pedagogů 

- negativní hodnocení školy z vnějšího prostředí 

Základní škola musí být pro žáky i pro zákonné zástupce atraktivní a měla by nabízet žádané 

služby na profesionální úrovni. Nesmí se však stát, že bude partnerskými stranami zneužívána. Je 

potřeba vymezit všem partnerům jasná pravidla jednání a přesné požadavky, které se musí 

dodržovat. Aby žáci byli přístupní školu chápat jako „dobrou službu“, je potřeba jim prostředí 

přizpůsobit, zmodernizovat. Dnešní škola na chodbách připomíná zdravotnické zařízení ze 70. let 

minulého století. Učitelky I. stupně své třídy zdobí aktivními učebními pomůckami, což vede 

k pozitivnímu vnímání výukových obsahů, ale II. stupeň v této oblasti zaostává. Pokud se žák na 

celém procesu bude spolupodílet, například formou komunikace vedení–učitel–žáci (žákovský 

parlament), může toto prostředí být atraktivnější i pro něj. 

Důležitou náplní práce třídních učitelů, ale i ostatních pedagogů je, aby žáky podněcovali 

k aktivní činnosti, například v rámci různých projektů. To se však nepodaří, pokud třídní učitel a 

ostatní pedagogové nebudou k takové činnosti sami motivováni. V době, kdy prožíváme krizi 
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v rodinách, jsou pedagogičtí pracovníci často náhradní formou zprostředkovatelů emocí, sociálních 

vazeb a vzorů pro žáky. Pokud nejsou profesionálně přístupní, citliví a naopak systémově 

nepodpořeni a cítí se frustrováni, tento model nemůže být funkční a jejich působení selhává. 

Velkou oporou pedagogů v této činnosti musí být jednotný management školy. Ten by měl 

sloužit jako obranný pilíř, jež neustále dbá na stabilitu školního prostředí a zabraňuje jeho 

degradaci, která by působení všech kvalitních a aktivních prvků školy negovala. Současně musí 

proaktivně jednat se všemi významnými partnery (zaměstnanci školy, zákonní zástupci, žáci, 

školská rada a v neposlední řadě zřizovatel). Zároveň je ale důležité si při celém konání zachovat 

„zdravý selský rozum“ a slušné jednání. 

NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 

Cíl 1. Vybudovat silnou, konkurenceschopnou a moderní školu s jasným zaměřením pro 

všechny. 

Opatření: 

1. Pracovat pravidelně s aktualizací ŠVP. ŠVP bude jasně vymezovat priority školy a reagovat na 

moderní trendy a potřeby společnosti. ŠVP musí být „živým“ dokumentem školy. 

2. V oblasti vzdělávání se škola zaměří především na matematické dovednosti (s využitím 

informačních technologií), výuku českého jazyka a cizího jazyka (zejména anglického). 

3. Na I. stupni ve třídách 25< rozdělit výuku matematiky a českého jazyka do menších třídních 

skupin, podobně jako při výuce anglického jazyka. Na II. stupni pokračovat v současném 

trendu rozdělování. 

4. Zkvalitnit přechod žáků mezi jednotlivými stupni na ZŠ a omezit tak odchod na víceletá 

gymnázia. 

5. Zdokonalit výuku anglického jazyka. Využít nasazení některých vyučujících a jejich zkušeností 

s novou metodikou výuky cizích jazyků (metoda stínování, CLIL aj.). Podpořit a motivovat 

ostatní vyučující v rámci metodického kabinetu anglického jazyka. 

6. Vyhledat partnerskou školu v anglicky mluvících zemích pro vzájemnou spolupráci. 

7. Vytvořit nadstandardní podmínky pro nadané žáky napříč předmětovými vztahy. Aktivní 

vyhledávání těchto nadaných žáků. 

8. Zvýšit úroveň jazykových znalostí všech vyučujících, s ohledem na možnost přijímání cizinců 

ke vzdělávání. 

 

Cíl 2. Aplikovat ve výuce metodu „místně zakotveného učení“, která bude pozitivně ovlivňovat 

žáky ve vztahu k obci, místním lidem a přírodě kolem nás. 

Opatření: 

1. Podporovat akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO 

(Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta), zejména studiem k výkonu specializovaných 

činností v této oblasti. 

2. Udržovat dobrou spolupráci školy a místního Centra ekologické výchovy Dúbrava. 

3. Usnadňovat realizaci Minimálního preventivního programu. 
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4. Snažit se zapojit aktivní rodiče do vzdělávacího procesu. Je důležité působit a spolupracovat 

s rodiči žáků jako nejvýznamnějším sociálním partnerem školy. V důsledku jde především  

o podporu četby v domácím prostředí, probírání každodenních události doma i ve světě. 

Učitelé mohou s rodiči takto spolupracovat na konkrétních aktivitách. Rodiče musí cítit plnou 

zodpovědnost za vzdělávání svých dětí. 

5. Pravidelně nabízet pro veřejnost, především pro rodiče, tematicky zaměřené přednášky 

odborníků z praxe. 

6. Pokusit se o navázání kontaktu s různými místními firmami, aby si žáci na základě exkurzí 

uvědomili reálný dopad vzdělávání v praxi. 

  

Cíl 3. Pomocí stanovených základních pravidel mezilidských vztahů ve škole postupně a cíleně 

budovat školu jako pospolitost. 

Opatření pro vztah vedení školy – pracovníci školy: 

1a. Budovat partnerský vztah, kde funguje princip participace. O zásadních věcech jednat 

funkčně, diskutovat s konkrétními pracovníky školy. Výsledky jednání prezentovat dalším 

zainteresovaným osobám. 

2a. Vytvořit jednotnou kulturu školy, nepodporovat politiku intrikářství mezi lidmi. Naopak vést 

ke spolupráci a ocenit schopné a pracovité jedince, kteří se snaží školu pozitivně posunout 

kupředu. 

3a. Vhodně budovat příjemné tvůrčí a inspirativní prostředí, které napomůže k udržování dobrých 

formálních i neformálních vztahů. Každého zaměstnance si vážit a vědět, že i chybovat je 

lidské.  

4a. Umožnit pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům aktivní účast na celoživotním 

vzdělávání, tím posílit jejich sebevědomí a pracovní i osobní potenciál. 

5a. Přistupovat k nepedagogickým pracovníkům jako k významnému partnerovi, respektovat ho  

a za dobrou práci motivovat oceněním. 

Opatření pro vztah učitel školy – žák školy (zákonný zástupce): 

1b. Každý žák je osobnost, která má své věkové, individuální a typologické zvláštnosti. Je tedy 

potřeba uplatňovat zásadu individuálního přístupu. Podporovat žáky se všemi typy 

znevýhodnění. 

2b. Podporovat efektivní oboustrannou komunikaci. 

3b. Pokud učitel chybuje, musí umět svou chybu přiznat bez rozpaku. Žák se chybou může poučit 

a vyvarovat se této chyby do budoucna. 

4b. Je dobré podporovat u žáka chování, které je v souladu s mravním kodexem a naučit ho 

respektovat svou osobu i ostatní účastníky vzdělávacího procesu. 

5b. Všichni účastníci vzdělávacího procesu musí sledovat negativní jevy, které by se mohly ve 

škole projevit. Adekvátně na ně reagovat. Žák i zákonný zástupce musí vědět, že škola bude 

nápomocna k řešení této události všemi možnými dostupnými prostředky. 

6b. Zachovat stávající systém školského poradenského pracoviště a dále ho podporovat ve vývoji 

a v nových trendech pomocí DVPP. 
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Cíl 4. Aktivovat pracovníky školy a realizovat nové přístupy a metody vedení lidí. 

Opatření: 

1. Jasně formulovat strategii školy a prezentovat ji před všemi pracovníky. Je potřeba sdělit 

jasná pravidla jednání uvnitř školy i mimo ni ve vztahu ke škole. Vymezit konkrétní postupy 

vedení, pokud dojde k porušování těchto pravidel. Je potřeba definovat pracovníkům, které 

kvality jsou pro fungování ve škole upřednostňovány. 

2. Vedení a odborová organizace vypracuje systém hodnocení a kontroly práce všech 

zaměstnanců školy. 

3. Podchytit pozitivně smýšlející pedagogy, kteří jsou nakloněni změnám a kreativnímu jednání. 

Tyto jedince motivovat ke složení týmu pro modernizaci výuky a pravidelně s nimi jednat  

o možném dalším vývoji školy v rámci kurikulární oblasti. 

4. Pravidelně organizovat společná setkání bývalých a současných zaměstnanců a informovat je 

o změnách, které jsou aktuálně realizovány ve škole. 

5. Nově začínající učitele zařadit do systému zavádějících pedagogů. Přesně vymezit pravidla  

a zásady, které jsou ve škole nastaveny. 

6. Zahájit jednání o obměně pracovníků (odchody do důchodu) a kontaktovat pedagogické 

fakulty o možnosti nástupu nových absolventů, popřípadě studentům nabídnout konání 

pedagogické praxe ve škole. Zajistit si tak přísun nových kvalifikovaných učitelů. 

 

Další cíle 

Pro moderní výuku je potřeba neustále obměňovat technické zařízení, aby bylo plně funkční  

a jeho obsluha ulehčovala práci pedagogům. Stejně tak komunikační systém mezi učiteli, žáky a 

zákonnými zástupci musí být jednotný. Snažit se o maximálně ekologický a ekonomický chod školy. 

ZÁVĚR 

Věřím, že tato koncepce je pouze první krok k úspěšné modernizaci školy. Konkrétnější úkoly 

budou součástí strategických plánů školy, které budou z této koncepce vycházet. Do plánování je 

potřeba zapojit všechny složky školy jako právnické osoby a efektivně je propojit. 
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