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K vytvoření strategie volím metodu SMART: 

  

• Specifický (specific) - Je každému dostatečně jasné, čeho chceme dosáhnout? Je cíl 

dostatečně konkrétní a srozumitelný?  

• Měřitelný (measurable) - Jak poznáme, že byl cíl splněn? Měřitelnost cílů je motivačním 

činitelem. Dosažení, resp. nedosažení cíle by mělo být měřitelné. 

• Akceptovatelný (agreed) - Je stanovený cíl přijatelný i pro ty, kteří ho budou plnit? Tým 

pracovníků musí cíle přijmout za své. 

• Realizovatelný, relevantní (relevant) - Je cíl odpovídající stanovené cílové vizi? Je reálný a 

dosažitelný? Není příliš snadno nebo naopak obtížně splnitelný?  

• Termínovaný (timed) - Do kdy má být cíl splněn? Lze stanovit termín pro jeho splnění?   

 

Personalistika 

- Obměna pracovníků v návaznosti na funkce (metodik rizikového chování, vedení 

školy, změna organizačního řádu) (1–3 roky) 

- Ustálení pozice speciálního pedagoga a psychologa (do 3 let) 

- Přijetí nových pedagogických pracovníků (studenti z PF) (průběžně) 

 

Výuka 

- Revize ŠVP dle úprav a revize RVP ZV (do 3 let) 

o Zavedení nových volitelných předmětů (1–5 roky) 

- Tandemová výuka (do 3 let) 

- Zvýšení technického, polytechnického vzdělávání a robotizace, práce ve skupinách 

(do 3 let) 

o Nákup robotů pro práci na I. stupni a na II. stupni (zaškolení vyučujících) (do 5 

let) 

- Diferenciace skupin – větší individualizace (1 +) 

Vnější spolupráce 

- Spolupráce se zřizovatelem (průběžně)  

- Zlepšení komunikace a spolupráce s rodiči (1 +) 

- Prezentace školy na webu (1 +) 



Digitalizace 

- Konektivita (do 3 let) 

- Elektronická TK, ŽK, testování, formuláře, učebny (1+) 

- Digitální sborovna (do 3 let) 

Materiální zázemí  

- Snížení kapacity školy (do 1 roku) – nutné pro nerušení odborných učeben 

- Renovace prostředí školních chodeb (3–5 let) 

- Obnova pěstitelských prací – dotační program (do 3 let) 

- Modernizace ICT učebny (do 3 let) 

- Modernizace jazykových učeben (do 3 let) 

- Modernizace cvičené kuchyňky (do 5 let) 

- Vybudování nových školních klubů (do 3 let) 

- Renovace prostředí ŠD (do 5 let) 

- Zvýšení zabezpečení školy – politika chipů (do 5 let) 

- Realizace dotačních programů Šablony (dle nabídky průběžně) 

- Realizace zahraniční stáže pro vybrané pedagogy (do 5 let) 

- Vybudování sportovního zázemí uvnitř i vně areálu školy (5 +) 

- Zkvalitnit prostředí kolem školy (do 3 let) 

 

Tým pracovníků ZŠ Hodonín, Vančurova 2 

 

 

 


