
      

 

 

  



      

Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice 

387 52 Cehnice 105 

 

 

 

 

 

 

Strategický plán rozvoje školy 
16. 6. 2019 

 
Mgr. Zuzana Drančáková 

ředitelka školy 
 

Tento plán byl projednán 
na pedagogické radě dne: 19.6. 2019 

ve školské radě dne: 24.6. 2019 
se zřizovatelem dne: 19.6. 2019 

  



      

 
1. Úvod .......................................................................................................................... 4 

2. Stručná charakteristika školy ................................................................................. 4 

3. Plánovací období ...................................................................................................... 6 

3.1 Příprava plánu .................................................................................................... 6 

3.2 Klíčové osoby ...................................................................................................... 6 

3.3 Zapojené skupiny .............................................................................................. 6 

3.4 Zřizovatel ............................................................................................................ 7 

3.5 Realizované aktivity ........................................................................................... 7 

4. Analýza organizace .................................................................................................. 8 

4.1 Návaznost na vyšší strategické dokumenty ................................................... 8 

4.2 Analýza vnějšího prostředí ............................................................................... 8 

4.3 Analýza cílové skupiny ...................................................................................... 8 

4.3.1 Rozdělení žáků ZŠ Cehnice podle obcí ..................................................... 9 

4.3.2 Žáci se specifickými poruchami učení, chování a další ........................ 10 

4.4 Okolní školy ...................................................................................................... 10 

4.5 Personální analýza ........................................................................................... 11 

4.6 Kulturní prostředí ............................................................................................ 11 

5. SWOT analýza ......................................................................................................... 13 

6. Stanovení mise ....................................................................................................... 14 

7. Stanovení vize ......................................................................................................... 14 

8. Formulace strategických cílů ................................................................................ 15 

9. Akční plán – školní rok 2019 - 2020 ..................................................................... 16 

10. Evaluace a aktualizace strategického plánu .................................................... 18 

11. Plán seznámení se strategií a její propagace ................................................... 18 

 

  



      

1. Úvod 

Ředitelem školy se člověk stane určitě i díky připravené koncepci školy, kterou 
předkládá u konkurzního řízení. Tento dokument je prvopočátkem celé řady 
plánování i předvídání. Zkušenější ředitel považuje tento dokument za stále živý, 
rozvíjející se, a především by měl být neustále aktuální a jeho cíle splnitelné. 

Další nutnou podmínkou užitečného a užívaného strategického plánu je jeho 
srozumitelnost, přehlednost a rozumný rozsah. Množství administrativy ve 
školství je značné. Strategický plán je dokumentem klíčovým. Tyto dva fakty 
znamenají především to, že strategický plán musí jít od počátku k podstatě věci a 
velmi pečlivě volit informace v něm obsažené. 

NIDV připravilo projekt, který otevírá a představuje širší a podrobnější pohled na 
problematiku koncepcí či vizí. Tento pohled je ucelený, smysluplný a logický. 
Jádrem projektu je především spolupráce, kooperace a koordinace všech 
zaměstnanců školy, kteří by měli fungovat jako jednotný celek, který zná veškeré 
záměry, směry a cíle školy a sami přidávají zajímavé podněty a náhledy. 

2. Stručná charakteristika školy     
Jsme úplnou školou s 1. - 9. postupným ročníkem. Škola se nachází v malé obci, 
kterou prochází silnice 1.třídy. Škola měla v průběhu let mnoho názvů: 

1832–1948: Obecná škola Cehnice 

1948–1953: Národní škola Cehnice 

1953–1961: Osmiletá střední škola Cehnice 

1961–1978: Základní devítiletá škola Cehnice 

1978–2002: Základní škola Cehnice 

Dnešní úplný oficiální název je Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres 
Strakonice, nese škola od 12. 9. 2002. Právní subjektivitu získala organizace 1. 1. 
2003. Jejími jednotlivými součástmi jsou: základní škola, mateřská škola, školní 
družina, školní výdejna, školní vývařovna (od 1.9.2017). Základní škola má 
kapacitu 145 žáků a je dostupná žákům z přilehlých obcí: Bílsko, Drahonice, 
Dunovice, Paračov, Skály, Kuřimany, Jinín, Miloňovice, Kváskovice, Třešovice, 
Radějovice, školu však navštěvují i žáci z širšího okolí (Skočice, Vodňany, 



      

Strakonice, Písek).  Mateřská škola má spádový obvod stejný jako škola základní, 
pouze obec Drahonice má mateřskou školu vlastní. Kapacita mateřské školy je 45 
dětí. 

Sídlo základní školy a mateřské školy je na adrese Cehnice 105, vývařovna je na 
adrese Cehnice 126 – jídlo se do budovy školy a školky dováží obecním 
automobilem v termonosičích. 

Informace o škole jsou na webové adrese: www.zscehnice.cz a FB stránkách, 
elektronická adresa:  zsmscehnice@seznam.cz 

Ředitelkou školy je od 1.8. 2013 Mgr. Zuzana Drančáková – aprobace 1.st.ZŠ. 
Škola ani školka nemají zástupkyni, na každém úseku je ustavena pouze vedoucí 
učitelka bez sníženého úvazku. 

Výuka probíhá ve dvoupatrové budově, která je rozdělena na dvě samostatné 
části ZŠ a MŠ s vlastními vchody, které jsou vnitřně propojeny chodbou. Celkově 
se v budově ZŠ nachází 9 kmenových tříd, v jedné z těchto tříd je zřízena odborná 
učebna pro výuku přírodovědných předmětů. Jedinou samostatnou učebnou, 
která právě v letošním školním roce prošla rekonstrukcí a má i nové vybavení, je 
počítačová učebna. Po celé budově je zajištěna nadstandardní konektivita 
internetové sítě, třídy jsou vybaveny 3Boardy nebo interaktivními tabulemi, 
máme moderní výukové pomůcky. V budově školy chybí prostory, proto mají žáci 
šatní skříňky na chodbě.  

Mateřská škola se od šk. roku 2015/16 rozšířila na 2 třídy. Prostorově ani 
stavebně ovšem nejsou tyto třídy vyhovující. 

K budově patří i stavebně oddělená část, která slouží jako tělocvična a je v ní 
zázemí pro keramickou dílnu. 

Rekonstrukcí prošlo multifunkční hřiště i herní prvky na školní zahradě.  

Na pozemku v okolí vývařovny nově vznikla přírodní zahrada, kde mají své 
záhony i třídy základní školy. Další výpěstky z této zahrady se zpracovávají ve 
vývařovně školy 
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3. Plánovací období 
Plánovací období se odvíjí od základního harmonogramu daného projektem: 

Harmonogram intenzivní podpory (HIP) 

Podpora probíhá minimálně jeden školní rok: 
• první školní pololetí – definování potřeb školy, analýzy vnitřního i vnějšího      

prostředí 
• druhé pololetí – plán rozvoje školy 

 
Může být i bez podpory: 

• třetí pololetí – implementace navržených opatření do života školy 
• čtvrté pololetí – pokračování implementace, evaluace podpory a posunu      

školy 

3.1 Příprava plánu 
V rámci přípravy plánu se uskutečnily první kontaktní rozhovory především 
ředitelky školy s konzultantem rozvoje školy obecně o škole, situaci, potřebách 
apod. Byl projednán návrh souboru postupných kroků v souladu s HIP.     

V plánování bylo realizováno oficiální Zapojení školy do projektu OP VVV, KA 
02 – Individuální pomoc, dále pak MEMORANDUM týkající se zřizovatele a 
společně podepsané obcí Cehnice a Národním institutem pro další vzdělávání 
jako nositelem projektu.   

3.2 Klíčové osoby 
Vedle ředitelky školy a vedoucí učitelky se do realizace projektu zapojují 
pedagogičtí zaměstnanci: učitelé, asistenti pedagoga, vychovatelky školní družiny.  
Dále se podle potřeby a možností zapojuje i externí účetní organizace a vedoucí 
vývařovny. 

3.3 Zapojené skupiny 

• zaměstnanci: vize, mise, SWOT analýza se zaměstnanci, kroky ke stanovení 
mise a vize; 

• v rámci komunikace a spolupráce s rodiči/zákonnými zástupci zjišťovat 
jejich pohled na systematicky a systémově koncipovanou budoucnost školy     
definovanou vizí – využít a zahrnout názory, nápady i připomínky do 
připravovaného plánu rozvoje; 



      

• na základě předchozího dokončit v rámci týmu misi a vizi a zaměřit se na 
formulaci a výběr strategických cílů. 

3.4 Zřizovatel 
Vzhledem k tomu, že jsme se zřizovatelem ve velice úzkém kontaktu a náš vztah 
je založen na důvěře, nechává zřizovatel postup a průběh realizace plně 
v kompetenci účastníků projektu.  

Zřizovatel je informován o naplňování klíčových etap projektu a jeho výsledcích. 
Výsledkem projektu bude vytvořený Plán strategického rozvoje školy, který bude   
východiskem pro jednání se zřizovatelem o rozvoji a zejména potřebách jím 
zřizované ZŠ a MŠ pro dalších 5 let. 

3.5 Realizované aktivity 
Aktivity realizované v prvním a druhém pololetí (školní rok 2018-19) byly 
realizovány v souladu s vytvořeným plánem a v rámci jeho průběžné aktualizace 
aktivity projektu s poskytnutou individuální pomocí (intenzivní podporou). 
Spolupráce probíhala formou osobních setkávání – konzultací (OsKon), telefonické 
a emailové komunikace. 

 
1. pololetí:  

• seznámení a ladění formy spolupráce – vstupní rozhovory o škole, jejím 
stavu, pozitivech či slabinách, a hlavně potřebách aktuálních a pro 
budoucnost; 

• zajištění dokumentů projektu (Memorandum, Zapojení školy do projektu 
OP VVV); 

• seznámení s dokumenty projektu, jeho koncepcí, terminologií; 
• vytvoření souboru postupných kroků a harmonogramu naplňování; 
• novelizace a doplnění vnitřních dokumentů školy (např. organizační 

schéma, školní řád, provozní řády, etické kodexy apod.); 
• postupné zpracování záznamového archu v několika obsahových verzích 

(jako dílčího výstupu); 
• vytvoření dokumentu Rozvojové potřeby školy (dílčí výstupní dokument 

k 31.1.2019); 
• příprava a realizace SWOT analýzy jednak s ŘŠ, jednak s PP; 
• příprava a realizace zjištění Kultury školy jak s ŘŠ, tak i s PP; 
• průběžné vzdělávání ředitelky ZŠ a MŠ (DVVP organizované NIDV v Českých 

Budějovicích) 
 



      

 
2. pololetí: 

• vyhodnocení a interpretace výstupů ze SWOT analýzy; 
• vyhodnocení a interpretace výstupů ze zjišťování Kultury školy; 
• průběžné shromažďování a třídění podkladových informací a dalších 

zdrojů pro tvorbu Strategického plánu rozvoje školy (SPRŠ); 

4. Analýza organizace 
4.1 Návaznost na vyšší strategické dokumenty 
Přehled dokumentů: 

• Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020; 
• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České 

republiky na období 2015-2020; 
• Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020; 
• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Magistrátu 

hlavního města Prahy; 
• Strategické dokumenty zřizovatele (aktuální); 
• Akční plány projektu MAP, KAP, (ŠAP). 
• Významný je dokument ČŠI  
• Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, který je 

každoročně aktualizován a popisuje kritéria „Kvalitní školy“. 

4.2 Analýza vnějšího prostředí 
Studium a analýza dokumentů se staly jedním z východisek pro analýzu vnějšího 
prostředí, vnějších vlivů. Jednalo se tedy o míru jejich využití pro posouzení 
možností a především příležitostí, které se škole naskýtají, a kterých může při 
tvorbě Strategického plánu rozvoje školy efektivně využít. 

Další zkoumání možných příležitostí z vnějšího prostředí školy a jejich závěry jsou 
uvedeny v kapitole 5 – SWOT analýza a Kultura školy. 

4.3 Analýza cílové skupiny 

Naši školu navštěvují žáci nejvíce ze spádových obcí, ve škole máme ale i žáky 
z jiných spádových oblastí.  

  



      

4.3.1 Rozdělení žáků ZŠ Cehnice podle obcí 

 
Spádové obce 2017/18 2018/19 2019/20 
Bílsko 2 2 1 
Cehnice + Dunovice 34 36 37 
Drahonice + Albrechtice 28 29 29 
Jinín 9 9 7 
Kváskovice 8 8 8 
Lidmovice 1 2 2 
Paračov 12 15 15 
Radějovice 2 1 1 
Skály 3 4 4 
Třešovice 3 3 3 

 

Nespádové obce 2017/18 2018/19 2019/20 
Strakonice 6 7 6 
Chrást 0 0 1 
Písek 1 1 0 
Sedliště 1 1 2 
Skočice 4 4 3 
Vodňany 2 1 1 
DCJčK 6 6 0 

 

 2017/18 2018/19 2019/20 
Celkem žáků 122 129 120 

 

Ve školním roce 2016/17 jsme začali spolupracovat s Dětským centrem 
Jihočeského kraje ve Strakonicích, kam jsou umisťovány děti odebrané rodičům 
nebo děti, které se se svými rodiči ocitli v krizové situaci a v DCJčK jsou po 
nezbytně dlouhou dobu – než se vrátí zpět k rodičům nebo jsou umístěny do 
dětského domova či k pěstounům. Max. počet, který můžeme najednou přivézt, 
je 8 žáků. V průběhu roku máme tím pádem různě velkou fluktuaci žáků.  

V říjnu 2018 bylo zvoleno nové zastupitelstvo, které rozhodlo spolupráci 
s Dětským centrem zrušit, proto od nového šk. roku 2019/20 dojde k poklesu 
počtu žáků. Počet žáků měl za posledních 6 let vzrůstající tendenci. 

Naši školu navštěvuje dle matriky k 31. 3. 2019 celkem 129 žáků.   

Školu navštěvují i žáci, u kterých speciální poradenská zařízení nejrůznějšího 
druhu konstatovala určité poruchy. V rámci inkluze probíhá jejich výuka 



      

v běžných třídách, k tomuto mají zpracovány PLPP nebo IVP. Na škole jim 
pomáhá zvládnout dané učivo 8 asistentek pedagoga, přičemž ve třech ročních 
spolupracují s pedagogem 2 asistentky – je to dáno i vysokým počtem 
diagnostikovaných specifických poruch. 

4.3.2 Žáci se specifickými poruchami učení, chování a další 

 

 Poruchy 
chování 

Poruchy 
učení 

LMP Tělesné 
postižení 

Vady řeči Více vad IVP 

2015/2016 3 6 - - - - 2 
2016/2017 7 17 2 1 2 2 13 
2017/2018 3 9 1 0 1 6 21 
2018/2019 3 13 2 0 1 5 21 

 

Kromě povinné výuky, která je dána ŠVP s mottem „Společně to zvládneme“, se 
snažíme žákům nabídnout více, tj. bohatou mimoškolní činnost. Žáci nemusejí 
jezdit za svými oblíbenými aktivitami např. do Strakonic, ale realizují se přímo dle 
zájmů žáků ve škole.  

4.4 Okolní školy 
Následující tabulka odkazuje na školy, které se s naší překrývají ve spádovosti. 

ŠKOLA VZDÁLENOST CHARAKTERISTIKA 
SILNÉ STRÁNKY               
ve vztahu k naší 

škole 

SLABÉ STRÁNKY 
ve vztahu k naší škole 

ZŠ Vodňany 10 km 
Úplná základní škola – 

městská 

Městská škola 
Větší nabídka 

mimoškolních aktivit 
(ZUŠ) 

Velká škola 
Větší kolektivy 
Celková větší 

anonymita 
Málo akcí pro žáky a 

rodiče 

ZŠ Povážská 10 km 
Úplná základní škola – 

městská 

Nová moderní 
budova 

Městská škola 
Větší nabídka 

mimoškolních aktivit 

Velká škola 
Chybějící venkovní 

areál 
Větší anonymita 

Málo akcí pro žáky a 
rodiče 

Nízká spolupráce mezi 
aktéry 

  



      

4.5 Personální analýza 
Ve škole je zaměstnáno celkem 34 pracovníků v průměrném věku 45 let. 
Pedagogických pracovníků je 27, nepedagogických 7. 4 zaměstnanci jsou muži (3 
pedagogové, 1 nepedagog. 

Délka praxe Počet pedagogických 
pracovníků 

Počet nepedagogických 
pracovníků 

do 2 let 2 0 
3–12 let 7 3 
13–20 7 0 

21+ 11 4 

 

4.6 Kulturní prostředí 
Následující tabulka představuje hodnocení stavu jednotlivých oblastí prostředí 
školy a cílový budoucí stav. 

Aktuální Budoucí 
 

 1 2 3 4 5 

 
SPOLEČNÉ CÍLE 

 
 

Žádné povědomí o 
cílech školy, 
neúčast na 
plánování 

 

Malá znalost cílů a 
nízká účast na 

plánování 

Průměrné povědomí o 
cílech, možnost účasti 

na plánování 
 

Dobrá znalost cílů, 
Účast na společném 

plánování 

Úplná znalost 
společných cílů, 
jasná orientace, 
společný plán 

 
DŮVĚRA VE 

VEDENÍ ŠKOLY 
 

Nedůvěra ve 
vedení školy 

Nízká důvěra ve 
vedení školy 

Průměrná či částečná 
důvěra ve vedení školy 

Většina sboru věří 
vedení školy 

Vysoká důvěra 
ve vedení školy 

 
PŘEVLÁDAJÍCÍ 
STYL ŘÍZENÍ VE 

VZTAHU K LIDEM 
 

Neexistuje 
možnost 

spoluúčasti na 
řízení a 

rozhodování 

Jsou omezené 
možnosti vyjádření se, 
názory jiných se berou 

v úvahu jen zřídka 

Lidé mají možnost se 
k věcem vyjádřit, 
někdy je to bráno 

v úvahu při 
rozhodování 

Vedení obvykle 
k názorům pracovníků 

hodně přihlíží a 
využívá je i při 
rozhodování 

Pracovníci mají 
vždy možnost se 

vyjádřit 
k důležitým 

otázkám, je velká 
snaha dosáhnout 

v zásadních 
věcech konsensu 

 
REŽIM ŠKOLY A 
ORGANIZAČNÍ 
STRUKTURA 

 

O režimu nelze 
mluvit, nefunkční 

struktura 

Formální režim i 
struktura nejsou 

dodržovány, 
delegování nefunguje 

Režim a struktura 
s některými problémy, 

klady i zápory 

Dobrý režim školy 
s fungující organizační 

strukturou 

Velmi dobře 
zaběhlý a 

dodržovaný 
režim, funkční 

struktura včetně 
delegování 
pravomocí 

 
ZAMĚŘENÍ 
VEDENÍ NA 
PRACOVNÍ 

ÚKOLY 
 

Je zde velmi nízká 
orientace na výkon 

Výkonové ukazatele a 
výsledky práce nejsou 

hlavní 

Výsledky a výkony se 
sledují někdy více, 

někdy méně 

Výsledkům a 
výkonnosti se věnuje 

náležitá pozornost 

Škola je vysoce 
orientována na 
výkon, plnění 
úkolů se velmi 

sleduje 



      

 1 2 3 4 5 

 
KONTROLA 

 

Chybí účinná 
kontrola téměř 
všeho a všech 

Kontrola je zaměřena 
pouze na vyhledávání 

viníků 

Kontrola je průměrně 
přísná a intenzivní 

s průměrným 
zaměřením na 

všechny 

Kontrola je na dobré 
úrovni, hledají se i 
příčiny problémů, 

nejen viníci 

Kontrola je 
systematická a 

kvalitní, 
zaměřená na 

hledání příčin i na 
prevenci, 

postihuje vše 

 
MOTIVACE 

PRACOVNÍKŮ 
 

Motivaci se 
nepřikládá žádný 

význam 
Lidé jsou minimálně 
motivováni k práci 

Motivace pracovníků je 
průměrná 

Motivace pracovníků je 
na dobré úrovni 

Motivace ve 
škole vede 
k vysokému 

nasazení, má 
systém 

 
KOMUNIKACE A 
INFORMOVANOS
T PRACOVNÍKŮ 

ŠKOLY 

Minimální 
informovanost, 

závažné problémy 
v komunikaci 

Špatná informovanost, 
důležité informace 
dost často chybí 

Střední informovanost, 
občas se objevuje 

zadržování určitých 
informací 

Dobrá informovanost, 
pracovníci mají 

potřebné informace, 
komunikace bez 

problémů 

Výborná 
informovanost, 

komunikace 
probíhá jek shora 

dolů, tak zdola 
nahoru i 

horizontálně 
 

KOMUNIKACE 
ŠKOLY 

S OKOLÍM A 
RODIČI 

 

Nedostatečná, 
vykazuje řadu 
nedostatků a 

nedorozumění 

Škola se jí věnuje 
málo, je podprůměrná 

Je asi dostatečná, jsou 
zde příležitosti pro 

zlepšení 
Je dobrá, zaměřená 
především na rodiče 

Velmi kvalitní, 
škola věnuje 

velkou pozornost 
komunikaci 
s partnery a 

zejména s rodiči 

 
INOVATIVNOST 

Projevy 
inovativnosti 

prakticky nejsou, 
není podpora 

Inovativnost 
pracovníků se 

nevyžaduje, malá 
inovativnost 

Inovativnost je jen 
průměrná, vyvolaná 
naléhavou nutností 

Inovativnost 
pracovníků je všude 

patrná, je ceněna 

Mimořádná 
inovativnost, 

škola je 
považována za 

průkopníka 

 
ROZVOJ 
UČITELŮ 

 

Neexistuje jasná 
personální politika, 

DVPP se 
nepodporuje 

Personální politika je 
založena na intuici, 

DVPP téměř 
neprobíhá 

Personální politika 
existuje spíš na 

papíře, v praxi se 
hodně porušuje, DVPP 

se přikládá malý 
význam 

Jasná personální 
politika, která se 

v zásadě dodržuje a 
podporuje včetně 

DVPP 

Jasná personální 
politika, vysoká 
podpora rozvoje 
učitelů a DVPP 

 

 
PRACOVNÍ 

PODMÍNKY PRO 
VÝUKU 

Velmi špatné, 
neodpovídají 

zákonným 
normám 

Špatné, v určitých 
případech 

neodpovídají normám 
Průměrné, něco by 

mohlo být určitě i lepší 
Dobré pracovní 

podmínky pro práci 
učitelů 

Vynikající 
pracovní 

podmínky, které 
berou v úvahu i 

individuální 
potřeby 

pracovníků 

 
ESTETICKÉ 

PROSTŘEDÍ A 
POŘÁDEK 

Velmi špatná 
estetická úroveň, 

nepořádek až 
špína 

Špatná estetická 
úroveň včetně 

problémů s hygienou a 
úklidem 

Vcelku dobrá estetická 
úroveň, čistota 

Velmi dobrá estetická 
úroveň bez problémů 

Výjimečná 
estetická úroveň 

pracovišť i 
pracovníků, která 
podporuje image 

 
VZTAHY MEZI 
PRACOVNÍKY 

 

Špatné vztahy, 
některé až 
nepřátelské 

Vztahy nejsou 
vyrovnané, spolupráce 

nízká 
vztahy umožňují 

potřebnou spolupráci 
Vztahy jsou dobré, 

pracovníci spolupracují 

Výborné vztahy, 
atmosféra 

týmové 
spolupráce 

 
VZTAHY MEZI 

UČITELI A ŽÁKY 
 

Vztahy jsou 
špatné, vyskytují 

se i závažné 
problémy 

Vztahy mohou být 
lepší, často se 

vyskytují problémy 
Interakce je průměrná 
s výkyvy na obě strany 

Dobré vztahy přispívají 
k pohodě při výuce 

Výborné vztahy a 
atmosféra důvěry 

přispívají k 
výsledkům 

 
OČEKÁVÁNÍ 
VÝSLEDKŮ 

VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Neočekávají se 
dobré výsledky, 

nezájem 

Nízké očekávání 
výsledků 

vzdělávání 

Očekává se 
dosažení 
standardu 

Očekává se 
dosažení 

nadprůměrných 
výsledků 

Vysoké 
očekávání 

výborných a 
vnikajících 
výsledků 

výuky 

 



      

5. SWOT analýza 
 

Silné stránky Slabé stránky 

spolupracující sbor 
ŠPP 

menší počet žáků ve třídě 
venkovní areál 

chybějící tělocvična 
malé prostory školy 

nedostatek pedagogů 
nedostatek parkovacích míst 

Příležitosti Ohrožení 

DVPP 
projekty 
sponzoři 

mimoškolní činnost 

finance 
rodiče 

prestiž učitele 
odchod učitelů 

 

 

  



      

6. Stanovení mise 
Klademe důraz na podporu osobnostní výchovy, rozvíjení funkční gramotnosti, 
zodpovědnosti žáků. Podporujeme činnost žákovského parlamentu.  

Připravujeme děti předškolního věku na vstup do školy v rámci jarních setkávání 
včetně rodičů, které chceme do činnosti školy zapojovat už od 1. ročníku školní 
docházky.  

Poskytujeme podmínky pro vhodné zájmové a volnočasové aktivity svých žáků. 
Při těchto aktivitách budeme podporovat aktivní účast rodičů a spolupráci s nimi.  

Chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v 
životě, motivovat je k dalšímu celoživotnímu vzdělávání. Současně chceme v 
žácích posilovat pozitivní životní hodnoty a vést je k dodržování základních 
pravidel slušného chování a komunikace. Nedílnou součástí poslání naší školy je 
environmentální výchova, třídění odpadu, výchova ke zdravému životnímu stylu, 
dopravní výchova a zdravověda.   

Rozvoj osobnosti každého žáka, tak aby byl schopen samostatně myslet, 
svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v 
souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.  

7. Stanovení vize 
Vize školy je stanovena následujícími třemi klíčovými body, a  

• Moderní didaktické metody – znalosti a dovednosti jako nástroj 
• Spolupráce a participace všech aktérů – síť propojení žáků, pedagogů, 

rodičů, obce, veřejnosti 
• Environmentální témata – poznávám a prospívám 

 

  



      

8. Formulace strategických cílů 
V rámci každého bodu vize je definováno pět klíčových strategických cílů 

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 

  



      

9. 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  

  



      

10. Evaluace a aktualizace strategického plánu 
Strategický plán je v akčním plánu rozpoložkován do SMART cílů, zpětná vazba je 
sbírána průběžně, cíle vyhodnocovány okamžitě, výsledky evaluace prezentovány 
stručně a efektivně. 

Provozní porady mají vyhrazenou část sloužící k vyhodnocování stavu akčního 
plánu. 

Zásadní aktualizace strategického plánu probíhají jednou ročně na základě 
zpětné vazby všech aktérů.  

11. Plán seznámení se strategií a její propagace 
Strategie školy je veřejně přístupný dokument, umístěný na školních webových 
stránkách (a samozřejmě také na interním úložišti školy). 

Informace o existenci dokumentu je distribuována běžnými elektronickými 
kanály. 

Strategie je také součástí výroční zprávy školy, běžné dostupné v tištěné i 
elektronické podobě. 
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