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1. Úvod 

V první fázi projektu byl konsenzuálním způsobem vypracován strategický plán 
školy, s přihlédnutím k celé řadě faktorů. 

V návaznosti na tuto práci byl dále rozpracován akční plán s konkrétními 
plánovanými kroky pro nadcházející školní rok. 

Tak jako v případě přípravy strategického plánu bylo postupováno pragmaticky 
s tím, že výsledný dokument MUSÍ být stručný, srozumitelný, hodnotitelný během 
provozních porad pracovníků školy. 

Jednotlivé cíle a cílové stavy mohou být charakterizovány přívlastkem SMART, tj. 
respektují principy agilního řízení organizace, průběžné evaluace a iterativního 
přístupu při tvorbě akčních plánů. 

Výsledkem je dvoustránkový konsenzuální dokument, který vznikl otevřenou 
diskusí ve sborovně a ředitelně.  

Vztah mezi strategickými cíli a akčním plánem je dobře viditelný, tak aby v běžném, 
každodenním chodu školy umožňoval jak náhled koncepční, tak náhled okamžitý, 
krátkodobý. 

  



      

2. Strategické cíle 
Následující přehled představuje 15 strategických cílů ve třech kategoriích, tak jak 
byly formulovány během tvorby strategického plánu školy. Těchto 15 bodů 
představuje klíčové oblasti, na základě kterých je formulován akční plán školy na 
následující školní rok. 

I. Moderní didaktické metody 
A. systém vzájemné supervize, mentoringu a koučingu v rámci 

pedagogického sboru 
B. systém pravidelných videohospitací 
C. systém pravidelného poznávání nových didaktických metod 
D. systém předávání nových didaktických metod v rámci 

pedagogického sboru 
E. efektivní získávání a využívání podpůrných materiálů k novým 

didaktickým metodám 
II. Spolupráce a participace 

A. efektivní pedagogická interakce a podpora mezi přímými účastníky 
vzdělávacího procesu: učitel – žák, žák – žák, učitel – učitel, ředitel – 
učitel, ředitel – žák 

B. informovanost rodičů o vzdělávacím procesu a dění ve škole, 
podpora jejich zapojení 

C. aktivní, funkční a respektovaný žákovský parlament 
D. pravidelná, funkční a efektivní komunikace s obcí 
E. prezentace školy navenek 

III. Environmentální témata 
A. škola jako místo poznání (školní, kroužkové) 
B. škola jako místo aktivního zapojení (např. třídění) 
C. podpora pohybových aktivit a pobytu v přírodě 
D. efektivní získávání a využívání podpůrných materiálů a prostředků 
E. efektivní komunikace témat v rámci školy i navenek 

 

  



      

3. Akční plán – školní rok 2019 - 2020 
 

Cíl Dílčí cíle Časový rámec 

1A učitel udělá supervizi / videosupervizi jednomu svému kolegovi čtvrtletně 

1B zaškolení v používání techniky a zpracování záznamu pololetně 

1C portfolio pedagoga (nové didaktické metody) průběžně celoročně 

1D sdílení poznatků a zkušeností ze školení, supervizí, videohospitací 
 
vždy se zvláštním zřetelem na EVVO 

provozní porady 

1E nastavení systému shromažďování informací (cloudové úložiště) 
 
efektivní využívání technických prostředků a pomůcek (sdílet 
zkušenosti, zaškolit) 
 
vždy se zvláštním zřetelem na EVVO 

průběžně celoročně 
 
pololetně 

2A efektivní komunikace ve sborovně a ředitelně – systém 
otevřených a zavřených dveří, “konzultační” hodiny pro kolegy a 
mezi kolegy 
 
struktura provozních porad – část určená ke sdílení zkušeností 
 
efektivní využívání programu BAKALÁŘI a návazných 

průběžně celoročně 
 
 
začátek školního roku 
 
provozní porady 

2B komunikovat možnosti využívání školních webových stránek 
 
setkání s rodiči (všichni rodiče na jednom místě, mimo třídní 
schůzky) 

pololetně 
 
jedno setkání za 
pololetí 

2C nastavit systém komunikace o činnosti parlamentu 
 
účast člena parlamentu na provozních poradách 

začátek školního roku 
 
provozní porady 

2D obec zná a podporuje vizi školy 
 
obec využívá školní webové stránky jako hlavní zdroj informací o 
aktivitách 

průběžně 
 
průběžně 

2E zaškolit pedagogy (+ vybrané žáky) v používání školních webových 
stránek 
 
aktivní psaní příspěvků 
 
příspěvek do regionálního tisku 
 

začátek školního roku, 
průběžně celoročně 
 
průběžně celoročně 
 
min 1x měsíčně 



      

Cíl Dílčí cíle Časový rámec 

vždy se zvláštním zřetelem na EVVO 

3A Naplňovat ŠVP – Člověk a příroda a školní plán EVVO průběžně 

3B Aktivní sběrné místo (cartridge, drobné elektrospotřebiče, 
rostlinný olej, hliníkové plechovky, plastová víčka, pomerančová a 
citronová kůra, papír)  
 
Třídění odpadu ve škole (papír, plast, sklo, bio) 
 
Vermikompostér 

průběžně 

3C EVVO pobyty 
 
Čerpání krajské podpory na ekologické pohybové aktivity 
 
 
 
Přestávky venku + úprava délky velké přestávky 
 
Nastavení fungování venkovní učebny 
 
Aktivní využití areálu školy ve výuce 
 
Třídní záhon 

v závislosti na zájmu 
 
v závislosti na 
úspěšnosti dotačních 
žádostí 
 
začátek školního roku 
 
začátek školního roku 
 
průběžně 
 
průběžně 

3D návaznost na 1D a 1E  

3E návaznost na 2E  
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