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Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, 

Tylova 2391 

Závěry vlastního 

hodnocení školy 2017 
podklad pro zpracování výroční zprávy školy 

 
č.j.: JKT 1250/2017 

 

A.  Naplňování kritérií Kvalitní škola – dle ČŠI 
O naší škole hodně přemýšlíme. Vždy jsme chtěli naši práci srovnávat s kritérii, která jsme si 

sami vytvořili. Ve chvíli, kdy vydala ČŠI svá kritéria, která by měla splňovat kvalitní škola, 

začali jsme i my naši práci hodnotit tímto způsobem. Hodnoceno je vždy v červnu lichého 

školního roku. Hodnotí vedení školy (ŘŠ+ZŘŠ) na základě hodnocení a podkladů MO, pracují 

na něm tedy všichni pedagogičtí pracovníci a vybraní nepedagogičtí pracovníci na úrovni 

středního managementu školy. Toto aktuální vyhodnocení bylo součástí pedagogické rady 

v srpnu 2017. Z tohoto hodnocení vycházejí úkoly strategických plánů – dlouhodobý i 

krátkodobý. 

 

1. Koncepce a rámec školy = Kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde 

úspěšně za svým cílem. 

 

1.1. Škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje, které 

pedagogičtí pracovníci sdílejí a naplňují 

 Škola má jasně formulovanou, srozumitelnou a reálnou koncepci a strategii 

svého rozvoje na období 3-5 let a na období 5 a více let. 

Krátkodobá a dlouhodobá strategie školy je vyjádřena v dokumentech projednaných 

pedagogickou i školskou radou - Plán výchovně vzdělávací práce pro školní rok 2016/2017 

(čj: JKT 507/2016) a Strategický plán činnosti školy - koncepční záměry a úkoly na období 

2016 –2020 (čj: JKT 506/2016). Oba dokumenty jsou vždy aktuálně přístupné na webu 

školy. 

Dále jsou pro každý školní rok sestaveny plány činnosti vedoucími jednotlivých 

metodických úseků: Plán EVVO, Plán ŠD a ŠK, Plán VP, Program prevence, Plán ŠPP. 

 Mohou být samostatné, nebo být součástí ŠVP. 

Krátkodobá i dlouhodobá strategie školy jsou samostatným dokumentem. ŠVP obsahuje 

část nazvanou Filozofie školy, z které tyto dokumenty vycházejí. 
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 Stanovují vize a cíle, identifikují podmínky potřebné pro jejich dosažení, 

priority a kroky, které vedení a pedagogický sbor plánují učinit pro dosažení 

vytýčených cílů v souladu se zásadami vzdělávání a s přípravou žáků na 

budoucnost a na uplatnění v praxi. 

Vizí školy je být školou, kde si každý najde svoje. Tím je myšleno vytvářet dobré podmínky 

pro všechny účastníky vzdělávacího a výchovného procesu. 

Obě strategie stanovují dosažitelné konkrétní cíle na základě této vize, identifikují 

podmínky potřebné pro jejich dosažení, priority a kroky, které vedení a pedagogický sbor 

plánují učinit pro dosažení vytýčených cílů v souladu se zásadami vzdělávání a s přípravou 

žáků na budoucnost a na uplatnění v praxi. 

 Jsou formulovány s otevřeností k trendům ve vzdělávání, společnosti, 

ekonomice, technologiích, vzdělávání a ke společenské poptávce, vč. 

relevantního střednědobého a dlouhodobého trendu na pracovním trhu. 

Jsou formulovány s otevřeností k trendům ve vzdělávání, společnosti, ekonomice, 

technologiích, vzdělávání a ke společenské poptávce, vč. relevantního střednědobého a 

dlouhodobého trendu na pracovním trhu. 

 Strategie je snadno dostupná rodičům současných i potenciálních žáků a dalším 

zájemcům, škola o ní aktivně komunikuje s rodiči, zřizovateli a všemi 

klíčovými aktéry vzdělávání a usiluje o jejich zpětnou vazbu. 

Strategie je na webových stránkách školy www.zstylova.cz, je projednávána školskou radou 

a Spolkem rodičů. 

 Vedení, pedagogové, rodiče (zákonní zástupci žáků) a zřizovatel se se strategií 

prokazatelně identifikují. 

Míra identifikace pedagogů a rodičů se strategií školy se projevuje dobrým klimatem školy 

(viz. výsledky), absencí stížností a naplněností školy na hraně kapacity. 

 Dlouhodobá i střednědobá strategie a koncepce jsou v odpovídajících 

intervalech aktualizovány. 

Aktualizace probíhá každý rok vždy na přelomu srpna a září. 

 Škola průběžně sleduje a sbírá informace podstatné pro své další směřování 

(právní změny, trendy ve vzdělávání, vývoj vzdělávací politiky, 

socioekonomické změny v regionu školy, demografická data a plány územního 

rozvoje regiónu) a zohledňuje je v aktualizacích strategie a koncepce školy. 

Škola průběžně sleduje a sbírá informace podstatné pro své další směřování, ředitel a střední 

management školy sledují aktuální trendy ve vzdělávání, změny a trendy ve vzdělávání, vývoj 

vzdělávací politiky, socioekonomické změny v území a demografická data. To vše 

prostřednictvím sdílení odborného tisku (Školství, Učitelské noviny, Řízení školy apod.), 

internetových zdrojů (www.msmtcr.cz, www.csi.cz. www.rvp.cz apod.), aktivní účastní při 

styku se zřizovatelem (pravidelné měsíční porady ředitelů), aktivní účastí na jednání 

zastupitelstva města, akcemi DVPP (regionální a celostátní konference). 

Ředitel školy je spolupracovníkem časopisu Řízení ve škole, absolvoval studium 

managementu na CŠM PedF UK Praha, je dále aktivně zapojen do sítě školitelů NIDV na 

regionální i celostátní úrovni (SRP Strategické řízení a plánování). 

Všechny tyto poznatky jsou přenášeny dále na pedagogické i nepedagogické pracovníky 

školy. 

 

1.2. Škola má vzdělávací program (ŠVP), který vychází z vize a strategie rozvoje školy 

a je v souladu s kurikulárními dokumenty (RVP); jeho cíle jsou srozumitelné pro 

pedagogy i rodiče. 

http://www.zstylova.cz/
http://www.msmtcr.cz/
http://www.csi.cz/
http://www.rvp.cz/
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 ŠVP je v souladu s příslušným RVP a všemi právními předpisy týkajícími se 

vzdělávání. 

ŠVP je v souladu s RVP ZV 2017. Obsahuje veškeré dodatky týkající se aktuálních úprav, 

které souvisejí s tzv. společným vzděláváním  a zahájením procesu nového způsobu podpory 

vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.  

Aktualizované jsou i očekávané výstupy v předmětu Tělesná výchova v 1. období v učebním 

bloku Plavání. Upravena je také charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. 

 Je přehledný a srozumitelný pro pedagogy i pro rodiče a zákonné zástupce žáků. 

ŠVP je zpracován srozumitelnou formou, aby byl dostatečně pochopitelný pro zákonné 

zástupce žáků. Pedagogové se průběžně informují o změnách, které přináší aktualizace 

RVP ZV, se ŠVP  jsou podrobně seznámení a ztotožněni. Díky uživatelsky jednoduchému 

softwaru SMILE pedagogové pracují se ŠVP pravidelně a bez jakýchkoli problémů. 

 Vedení školy a pedagogové se s ním identifikují. 

Většina pedagogů školy se podílela na zpracování ŠVP, jsou tedy pozitivně nastaveni vůči 

jeho podobě. Ztotožňují se s ním. Neustále nad ním přemýšlí, a proto v průběhu uplynulých 

let vznikly další verze, které vyvrcholily ve stávající ŠVP (verze 5), podle něhož vyučujeme 

v současné době. Vedení školy velice úzce spolupracuje s pedagogy a s koordinátorem ŠVP  

na všech úpravách. 

 

1.3. Škola funguje podle jasných pravidel umožňujících konstruktivní komunikaci 

všech aktérů (vedení, učitelé, rodiče) a jejich participaci na chodu školy. 

 Škola má jasně nastavená pravidla a mechanismy k organizování vlastní 

činnosti školy (řád školy a další interní kodexy), a to v souladu s právním 

řádem a vizí a strategií rozvoje školy a mechanismus, jak se s nimi snadno 

mohou seznámit pedagogové, rodiče i zřizovatel. 

Interní řád naší školy a další stanovené interní kodexy udávají jasná pravidla a mechanismy, 

podle kterých škola organizuje vlastní činnost v souladu s právním řádem. Tyto dokumenty 

mohou být podle potřeby připomínkovány a doplněny. Zaměstnanci, rodiče i zřizovatel mají 

ke všem pravidlům a dokumentaci přístup. 

 Škola udržuje konstruktivní komunikaci o pravidlech s pedagogy a hlavními 

aktéry vně školy (rodiče, zřizovatel), dbá na to, aby byli zapojeni do jejich 

tvorby a racionalizace. 

Škola pracuje podle jasných a srozumitelných pravidel pro všechny zaměstnance. Daná 

pravidla umožňují komunikaci pedagogických pracovníků vzájemně mezi sebou a vedením. 

Komunikace s rodiči je zajištěná prostřednictvím eŽK, dále v osobní rovině dle potřeby obou 

stran, konzultační dny a dny otevřených dveří, kdy rodiče mohou být přítomni ve vyučovacím 

procesu. 

 Škola má jasně nastavený mechanismus přenosu podnětů a jejich projednávání, 

pedagogům, žákům, rodičům a zákonným zástupcům žáků je znám a rozumějí 

mu. 

Škola je otevřená podnětům ze strany odborné i laické veřejnosti. Splňujeme kritéria projektu 

EDUin Rodiče vítáni, a to i ve všech MŠ. Ve škole funguje mnoho let školní žákovský 

parlament. Pedagogové, žáci, rodiče a zákonní zástupci mají možnost konzultace svých 

návrhů, které jsou individuálně projednány. Tuto aktivitu škola považuje za důležitou a vítá 

jí. 

Existují schránky důvěry, jsme zapojeni do projektu NNTB Nenech to být podporovaného 

MŠMTČR. Je zpracována směrnice pro vyřizování stížností, jejich počet je i vzhledem 

k velikosti školy a počtu pracovníků, žáků a dětí dlouhodobě zanedbatelný.  

 

1.4. Škola je vstřícné a bezpečné místo pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i 

nepedagogické pracovníky. 
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 Škola zajišťuje žákům, zaměstnancům i ostatním osobám oprávněným k 

pohybu v prostorách školy reálnou fyzickou bezpečnost, a to nejen 

dodržováním právních předpisů, ale také zohledněním konkrétních podmínek 

a prostředí školy. 

Prioritou školy při zajišťování reálné fyzické, ale i psychické bezpečnosti je prevence. 

Počínaje besedami s odborníky, policií, bezpečnostními složkami, hasiči. Nemalou měrou 

přispívá i osvěta z veřejných sdělovacích médií. Škola zaměstnává pracovníky na dohled 

areálu i vnitřních prostorů, chodeb, jídelny. Zajišťuje odborný dohled při mimovyučovacích 

akcích. Vstup do školy je zabezpečen uzamykatelným čipovým systémem a jsou zde 

instalovány bezpečnostní kamery. Ty fungují i při vyzvedávání dětí z družin v odpoledních 

hodinách. 

Právní předpisy za konkrétních podmínek zasazeny do prostředí školy jsou nastaveny 

vnitřním školním řádem a třídním desaterem. 

 Škola má systém úrazové prevence, včetně osvěty mezi žáky. 

Poučení o bezpečnosti a chování žáků probíhá první den každého školního roku, a to ve všech 

třídách, odborných učebnách, tělocvičnách a v ostatních výukových prostorech dle společné 

osnovy. 

Každoročně organizujeme Den civilní ochrany se zaměřením na chování člověka při 

mimořádných situacích. Trénuje evakuaci i invakuaci školy. 

Spolupracujeme mj. s VZP ČR na projektu VZPoura úrazům, s dětmi besedují sami postižení 

úrazy. 

 Škola žákům a zaměstnancům zajišťuje také psychické bezpečí. 

Škola dbá se na psychohygienu žáků i učitelů a zdravý životní styl. Buduje se klima ve škole, 

které je nastaveno směrem k pozitivnímu vstřícnému přístupu tak, že jedinec může své 

případné problémy bez obav sdílet a hledat s jinými možnosti řešení (např. třídnické hodiny, 

školní parlament, školní psycholog, třídní učitel, vedení školy …) 

 Škola má jasná opatření prevence všech forem rizikového chování. 

Škola se zaměřuje na primární prevence rizikového chování u žáků, na předcházení rozvoje 

rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků. 

Dále se aktivity školy cíleně směřují k prokazatelně efektivní specifické primární prevenci a 

eliminaci aktivit z oblasti neefektivní primární prevence. K rozpoznání a zajištění pomoci 

včasné intervence nebo krizové intervence. 

Ve škole funguje školní poradenské pracoviště v sestavě školní psycholog, preventistka a 

kariérový a výchovný poradce. 

Jsou zpracovány preventivní programy dle platné metodiky a legislativy. 

 Průběžně sleduje případné signály všech forem rizikového chování, má jasná 

pravidla postupu v případě rizikového chování a bez zbytečného odkladu je 

uplatňuje. 

Na základě práce zaměstnanců školy- preventistky, školní psycholožky a výchovné poradkyně 

působících ve třídách jsou volena praktická doporučení, jak se zachovat při výskytu určitého 

rizikového chování. 

Jsou zpracovány preventivní programy dle platné metodiky a legislativy. 

 S rodiči má prodiskutován systém zpětné vazby pro případ všech forem 

rizikového chování, ve který rodiče mají důvěru. 

Systémem zpětné vazby je vždy vyřešení problému, jeho náprava a konkrétní výstup, který 

vede k poučení. Komunikace s rodiči, poradnou a odbornými institucemi je vždy písemnou 

formou, ale i konkrétními individuálními konzultacemi na půdě školy. Ke každému 

konkrétnímu nápravnému opatření jsou rodiče zváni, jsou jim navrhnuty možnosti nápravy 

a další postup. Škola udržuje konstruktivní komunikaci o pravidlech s pedagogy a hlavními 

aktéry vně školy (rodiče, školská rada, zřizovatel) a dbá na to, aby byli zapojeni do jejich 

tvorby a racionalizace. Pro rodiče a uchazeče jsou pořádány Dny otevřených dveří, třídní 

schůzky, konzultační odpoledne a schůzky s rodiči přijatých žáků před zahájením studia. 

 Škola dbá o psychohygienu žáků i učitelů, zdravý životní styl a další případné 

formy podpory příjemného a zdravého prostředí ve škole. 
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Škola dbá na to, aby všichni pedagogové byli pro svou práci kvalifikovaní a odborně zdatní, 

vybavení speciálně pedagogickým znalostmi a ke své práci přistupovali profesionálně. 

Postupně doplňujeme pedagogický sbor o nové, mladé učitele, vychovatele, asistenty 

pedagoga a další pedagogické pracovníky. Noví zaměstnanci musí splňovat kvalifikační 

předpoklady, dále se soustavně vzdělávat v rámci DVPP a pracovat v začátcích pedagogické 

praxe pod vedením zkušeného pedagoga. Důsledně uplatňujeme při komunikaci s žáky a 

jejich zákonnými zástupci stejně jako s kolegy vstřícný, respektující přístup. Svým postojem 

k žákům podporujeme rozvoj jejich odpovědnosti, samostatnosti a sebekontroly. Zlepšují se 

pracovní podmínky – vybavení kabinetů, využívání moderní audiovizuální techniky, ICT. 

 

 

1.5. Škola spolupracuje s vnějšími partnery. 

 Škola podporuje sounáležitost s obcí, příp. i krajem, kde sídlí. 

Škola již ze své podstaty spolupracuje se svým zřizovatelem, kterým je město Písek. Jako 

velmi dobrou, lze hodnotit i spolupráci s ostatními píseckými základními školami a jejich 

vedením. 

Škola se často podílí na realizaci kulturních, společenských, vzpomínkových či sportovních 

akcí, ať už jsou pořádány městem, či si je škola organizuje sama. Například Vítání občánků, 

Den válečných veteránů, vánoční a další programy v Domovince a Seniorské domě, 

vernisáže dětských prací v písecké nemocnici, vystoupení v rámci městských slavností, 

Sportovní hry mládeže partnerských měst a mnohé další. 

 Účinně spolupracuje se zřizovatelem. 

Viz. výše. Ředitel školy se pravidelně účastní každý měsíc porady ředitelů. Z jeho iniciativy 

se porady konají střídavě na všech školách, což přináší užší spolupráci všech subjektů. 

V případě potřeby využívá zřizovatel školu jako ukázku dobré praxe – návštěvy partnerských 

delegací z ČR i ze světa. Zástupce ředitele školy je členem zastupitelstva města a členem 

sportovní komise zastupitelstva. 

 Má program spolupráce s dalšími důležitými profesními a sociálními partnery 

(zejména významnými podniky, VŠ nebo sportovními oddíly v regionu), a 

aktivně ho využívá. 

 Škola podporuje spolupráci s významnými zaměstnavateli v regionu, především 

v souvislosti s přípravou svých žáků k výběru povolání. Jedná se především o firmy 

v průmyslové zóně Alfa, Aisin, Schneider, BaK apod. či milevský podnik ZVVZ. 

V rámci environmentální výchovy spolupracuje škola efektivně například se skládkou 

odpadu, kompostárnou, čistírnou odpadních vod, společností ČEVAK a dalšími. 

Bezproblémová je i spolupráce s píseckými středními školami. Významná je součinnost se 

SOU a SOŠ Písek při podpoře technického vzdělávání, SZŠ zase významně pomáhá škole při 

realizaci Dne CO. 

Vedení školy má připravena další memoranda o spolupráci v rámci projektů IROP. 

Škola podporuje možnost sportovního rozvoje svých žáků. Vyniká přitom především 

spolupráce s největším píseckým sportovním subjektem TJ Sokol Písek a jejím oddílem 

basketbalu, ale i házené a florbalu. 

 Cíleně a oboustranně spolupracuje s relevantními partnery zajišťujícími rozvoj 

praktických dovedností žáků. 

Spolupráce se SPŠ a VOŠ Písek a SOU a SOŠ Písek umožňuje mimo jiné žákům školy 

navštěvovat odborné učebny nebo využívat zkušeností jeho odborníků. 

 Škola aktivně usiluje o spolupráci s dalšími školami a pracovišti 

pedagogického vzdělávání, v rámci realistických možností navazuje 

partnerství se školami doma nebo v zahraničí, vstupuje do výměnných 

programů nebo společných projektů a efektivně využívá výsledky spolupráce 

ke zkvalitňování činnosti školy. 
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Škola bezproblémově a standardně spolupracuje se všemi píseckými základními školami. 

Jako intenzivnější se v poslední době ukazuje spolupráce se ZŠ T.Šobra a to především 

v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu. 

Školu navštěvují současní i budoucí ředitelé dalších škol v rámci stáží a manažerských praxí 

(NIDV, CŠM PF UK). 

Škola se letos již počtvrté zapojila do projektu Erasmus +, který umožňuje intenzivní 

spolupráci v rámci škol v EU. Aktuální projekt je na téma Práva dětí ve škole. 

 Škola podporuje aktivní zapojení žáků a pedagogů do národních a 

mezinárodních projektů. 

Škola je aktivně zapojena do mezinárodního projektu Erasmus+ a do mezinárodního 

projektu Záložka do knihy spojuje (partnerské město Velký Krtíš, SVK). 

Škola je zapojena do pilotního projektu MŠMT Hodina pohybu navíc. 

Jednou z priorit školy je rozvoj čtenářské gramotnosti dětí. K tomu pomáhá účast 

v projektech Čtenářské kluby, Celé Česko čte dětem aj. 

Rozvojové programy na podporu cizinců z 3. zemí a nově i z EU přinášejí škole další 

proinkluzivní možnost, jak zlepšit znalosti a dovednosti žáků ve škole. 

V letošním školním roce jsme vstoupili do projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003561 

Podpora na Tylovce z výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  „Podpora 

škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“. Projekt bude 

trvat do 31.12.2018. 

Škola participovala na dalších desítkách projektů v uplynulém období. 

Za zmínku stojí zapojení do projektu EDISON, kdy školu navštívily stážistky ze Singapuru a 

Indie. Jde o procvičení angličtiny a podporu multikulturalismu (Global Village). 

 

2. Pedagogické vedení školy (Ředitel kvalitní školy je vůdčí osobností 

pedagogického procesu.) 

 

2.1. Vedení školy aktivně řídí, pravidelně monitoruje a vyhodnocuje práci školy a 

přijímá účinná opatření. 

 Vedení školy aktivně řídí pedagogické procesy na úrovni školy. 

Je vypracován a ověřen systém dlouhodobého, krátkodobého a operativního plánování, k 

němuž je využívána také aplikace Bakaláři. Vedení školy má vypracován plán KHČ, 

spolupracuje s metodickými orgány, provádí metodologickou činnost v oblasti tvorby a 

úprav školního vzdělávacího programu školy, kontroluje jeho plnění. Sleduje a hodnotí 

výchovně vzdělávací proces včetně jeho výsledků. Sleduje plnění platných učebních osnov a 

učebních plánů.  

 Podněcuje pedagogický rozvoj školy v souladu s koncepcí rozvoje školy. 

Vedení školy má zpracován plán DVPP. Navrhuje přidělení úkolů a funkcí pedagogickým 

pracovníkům (třídnictví, vedení kabinetní sbírky, vedení kurzů, vedení předmětové 

komise,...).  

Sleduje kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňuje její růst, oceňuje nové metody, 

smysluplně využívá a sleduje DVPP, usměrňuje samostudium pedagogů a vytváří pro ně 

podmínky. 

 Pravidelně vyhodnocuje stav ve všech důležitých oblastech pedagogických 

procesů (vzdělávání), ale i v oblasti řízení školy. 

Vedení školy představuje dlouhodobou strategii školy rozpracovávanou do ročních plánů 

činnosti školy, jejich kalendária a dalších doplňujících příloh. Ty jsou pak konkretizovány v 

týdenních plánech vypracovávaných na pravidelných poradách vedení školy. Roční plán a 

jeho přílohy jsou pak vyhodnocovány na pedagogických radách. Využívá testovací aplikace 

společnosti Kvalita školy, Pro školy. 

 Systém autoevaluace školy je promyšlený a stabilizovaný. 
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Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní 

inspekcí. Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy školy a 

jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí. Vlastní hodnocení školy se 

zpracovává za období jednoho nebo dvou školních roků. Návrh struktury vlastního 

hodnocení školy projednává ředitel školy s pedagogickou radou nejpozději do konce září 

školního roku, v němž se má vlastní hodnocení školy uskutečnit. 

Autoevaluace školy je zaměřena na: reálnost a stupeň důležitosti stanovených cílů, způsob 

plnění stanovených cílů školy, oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, oblasti, 

ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, případné návrhy příslušných opatření ke 

zlepšení úrovně vzdělávání, vyhodnocení účinnosti opatření z předchozího vlastního 

hodnocení školy. 

Oblasti hodnocení jsou: podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům 

a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob 

na vzdělávání, výsledky vzdělávání žáků a studentů, řízení školy, kvalita personální práce, 

kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, úroveň výsledků práce školy, zejména 

vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. 

 Procesy řízení i vyhodnocování jsou prováděny efektivně tak, aby napomáhaly 

zkvalitňování vzdělávání každého žáka. 

Vedení školy systematicky hodnotí dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a 

sleduje úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získává z více zdrojů, 

analyzuje důvody neprospěchu, zaměřuje se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u 

žáků, kteří dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti, Organizačně zajišťuje péči o 

žáky se specifickými poruchami učení a chování (způsob hodnocení a klasifikace, vykazování 

integrovaných žáků, individuální výukové plány). Provádíme testování žáků pomocí 

webových aplikací ČŠI, společnosti Pro školy, Kvalita školy.  

 Vyhodnocována je i účinnost zaváděných opatření. 

Vytváříme příznivou atmosféru, uplatňujeme individuální přístup k odlišným potřebám 

každého dítěte, alternativní postupy. Zaměřujeme se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, 

tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání, schopnost dialogu. Vedení školy spolupracuje při 

vytipování problémových dětí, podporuje společné působení, pomáhá včas informovat 

rodiče, trvale vytváří podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřuje se 

na prevenci rizikového chování, zohledňuje vzdělávací potřeby dětí cizinců. 

 Při řízení vedení školy respektuje všechny relevantní právní předpisy. 

Vedení školy respektuje zákony, vyhlášky, metodické pokyny a vnitřní směrnice organizace 

v platném znění. 

 

2.2. Vedení školy aktivně vytváří zdravé školní klima – pečuje o vztahy mezi učiteli, 

žáky i vzájemné vztahy mezi pedagogy a žáky a jejich zákonnými zástupci a o 

vzájemnou spolupráci všech aktérů. 

 Vedení školy aktivně vytváří pozitivní klima, které podporuje učení každého 

žáka. 

Vedení školy vytváří pozitivní klima. Umožňuje vzdělávání a rozvíjení žáků s SPU, žáků 

s postižením, autismem i nadaných žáků.  

Vedení školy pravidelně komunikuje s učiteli, umožňuje jejich vzdělávání a podporuje 

využívání inovativních metod ve výuce (činnostní učení, Sfumato čtení, H-Mat, Comenia 

script).  

Ve škole panují pozitivní vztahy mezi vyučujícím a vedením, což má jistě kladný vliv i na 

učení žáků.    

 Vlastní prostředí školy, čistota i estetická úprava okolí i vnitřku budovy 

napomáhají pozitivnímu klimatu. 

Areál školy se nachází v bezpečném prostředí vnitrobloku na výhodném místě blízko centra 

města. V areálu je dostatek zeleně, několik sportovních hřišť a dětských hřišť s hracími 

prvky. Hřiště pravidelně využívá i družina. 
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Budova školy je pěkně upravena, bohatě vyzdobena výtvarnými pracemi žáků. 

Školní jídelna je rovněž čisté a příjemné místo. K pozitivnímu klimatu rovněž přispívá pestrá 

nabídka jídel, nápojů a salátů.  

V areálu školy se nachází přírodní zahrada, která funguje jako školní pozemek pro PVV, ale 

i jako místo k setkávání.  

Bohužel areál školy není zcela uzavřen a pohybuje se zde široká veřejnost. To přináší 

občasné problémy (venčení psů, výskyt odpadků a ničení majetku školy). 

Situaci by mohl zlepšit kamerový systém a přidání odpadkových košů. O tom jedná vedení 

školy se zřizovatelem. 

 Projevuje se to v dobrých prosociálních vztazích mezi učiteli navzájem, mezi 

učiteli a žáky, mezi žáky navzájem i mezi rodiči (zákonnými zástupci) a vedením 

školy a učiteli. 

Vedení školy podporuje setkávání zaměstnanců i mimo školu. Třikrát ročně jsou 

organizována společenská setkání, kam jsou zváni i senioři. Dle možností se organizují 

zájezdy (divadlo, poznávání). 

V minulosti proběhlo i několik team buildingových akcí, které rozhodně podpořily 

komunikaci ve sboru.  

Ve škole je používán systém elektronické žákovské knížky (Bakaláři), který umožňuje rychlou 

komunikaci mezi rodinou a školou. Škola má rovněž přehledné webové stránky. Ve škole 

probíhají společné třídní schůzky, individuální konzultační odpoledne (2x ročně) a dny 

otevřených dveří. 

 Žáci školy jsou respektováni a dodržují pravidla, na jejichž formulování se 

podílí. 

Propracovaný školní řád je přístupný a známý všem žákům. Rodiče a učitelé jej mohou 

kdykoli připomínkovat. Pravidla třídy si sestavují žáci společně s vyučujícími. 

 Učitelé se aktivně účastní na rozvoji školy. 

Učitelé se vzdělávají, sebehodnotí, pracují na svém profesním rozvoji, vedou si profesní 

portfolio. Sledují nové trendy ve školství a reagují na ně. Zařazují inovativní formy a metody 

práce. Učitelé sestavili a dle situace doplňují ŠVP a připomínkují školní řád.  

Učitelé mají možnost se aktivně zapojovat do organizace mimoškolních akcí (Akademie ke 

Dni matek, Vánoční jarmark, Rozsvěcování vánočního stromu, V tanečním rytmu, …). 

V rámci doplňkové činnosti učitelé nabízejí širokou škálu kroužků (sportovních, uměleckých, 

vědeckých,…) 

 Vedení školy vytváří podmínky pro rozvoj pedagogické spolupráce mezi učiteli 

například formou předmětových komisí. 

Na 2. stupni se scházejí předmětové komise. Na 1. st. komunikují učitelé v rámci paralelních 

ročníků. Probíhají schůzky ročníkových vedoucích s vedením školy. 

V dílčích skupinách se řeší mimo jiné dlouhodobé plány výuky, nové trendy a další aktivity 

(soutěže, projektové dny,…) 

 V průběhu roku je dostatek příležitostí pro vzájemnou spolupráci učitelů a 

zákonných zástupců. 

Rodiče využívají konzultační odpoledne s přihlašovacím online systémem. Pravidelná 

komunikace probíhá přes systém Bakaláři. Učitelé jsou nakloněni i ke schůzkám mimo 

konzultační odpoledne a třídní schůzky. 

 Ve škole fungují efektivní způsoby prevence rizikového chování. 

Učitelé vykonávají dozory na chodbách, v jídelně a šatnách.  V budově se nachází i všem 

přístupná schránka důvěry. Ve škole působí metodik prevence, školní psycholog a výchovný 

poradce. Do budovy školy se dostanou jen žáci s funkčním čipem, rodiče a návštěvy využívají 

zvonek a videotelefon. Videotelefon rovněž slouží k vyzvedávání žáků 1. st z družiny. Je 

nainstalován kamerový systém se záznamem, který monitoruje všechny vchody a východy ze 

školy. 
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 Nástroje ke sledování a vyhodnocování školního klimatu jsou užívány tak, aby 

napomáhaly jeho zlepšování. 

Metodik prevence monitoruje rizikové chování a pravidelně informuje učitelský sbor. 

Učitelé, rodiče a žáci se mohou vyjádřit v anonymním dotazníku zaměřeném na sledování 

klimatu školy. (web www.proskoly.cz). S výsledky následně pracuje vedení školy a učitelé.  

 

2.3. Vedení školy usiluje o zajištění optimálních personálních podmínek pro 

vzdělávání, cíleně pečuje o naplnění relevantních potřeb každého pedagoga a jeho 

profesní rozvoj, vytváří podmínky pro výměnu pedagogických zkušeností s 

dalšími školami a účinně podporuje začínající pedagogy. 

 Vedení školy provádí systematické hodnocení práce učitelů a poskytuje 

jim pravidelně zpětnou vazbu k jejich práci. 

Na základě hospitační činnosti a následného hospitačního rozhovoru mají učitelé možnost 

konzultovat danou hodinu, vyslechnout a vyjádřit se k případným doporučením ze strany 

vedení. 

 Na základě hodnocení plánuje spolu s učiteli jejich další profesní rozvoj. 

Všichni pedagogičtí pracovníci naší školy předkládají své profesní dokladové portfolio. Při 

následném rozhovoru nad portfoliem se domlouvají s vedením školy na konkrétních úkolech. 

Společně plánují potřebné kroky k dosažení vytyčených úkolů. 

 Vedení školy motivuje pedagogy k sebehodnocení a ke kolegiálnímu 

hodnocení. 

Stejně tak jako každý učitel motivuje své žáky k provádění sebehodnocení, stejně tak každý 

pedagog chápe důležitost vlastního hodnocení toho, co se povedlo, co by se dalo udělat lépe, 

co se neosvědčilo. Sebehodnocení je samozřejmou součástí rozhovorů nad portfoliem. 

K sebehodnocení se zde využívá evaluační dotazník. Svoji práci hodnotíme i při každodenním 

sdílení názorů a zkušeností s ostatními pedagogy. 

 Podporuje jejich pedagogický rozvoj vhodnými efektivními formami. 

Každý pedagog naší školy má možnost se profesně rozvíjet. Další vzdělávání, 

sebevzdělávání, znalosti, dovednosti, zkušenosti získané profesní praxí, vzájemné náslechy, 

rozbory vyučovacích hodin, individuální formy konzultací, to vše nás posouvá při práci 

s dětmi a pomáhá nám při dalším plánování činností. 

 Škola cíleně podporuje rozvoj pedagogických schopností začínajících 

učitelů, pro něž má zpracován adaptační program. 

Na naší škole je po dobu dvou let začínající pedagogický pracovník veden a podporován 

uvádějícím učitelem. Pro tento účel byl vypracován Metodický list pro adaptační vzdělávání 

začínajících pedagogických pracovníků při nástupu do odborné praxe, který přehledně 

mapuje všechny okruhy pro konzultace a zaměření následných hospitací. 

 

2.4. Vedení školy usiluje o optimální materiální podmínky pro vzdělávání a pečuje o 

jejich účelné využívání. 

 Vedení školy vyhodnocuje stav materiálních podmínek pro vzdělávání. 

Vedení školy dbá na to, aby byly na škole vhodné materiální podmínky pro vzdělávání žáků 

a aby všechny pomůcky, které při výuce využíváme, byly v dobrém stavu a funkční. K tomu 

dopomohly výrazně i grantové projekty. 

V každé třídě je např. počítač pro vyučujícího a přibližně v polovině tříd interaktivní tabule 

s reproduktory, moderní vybavení je ve třídách F, CH, PŘ (senzorové pomůcky), dílnách a 

cvičné kuchyni i pro mimo vyučovací činnost (deskové hry, knihovní fond, robotické 

stavebnice apod.). 

http://www.proskoly.cz/


 

10 

 V souladu s koncepcí rozvoje školy a ve spolupráci se zřizovatelem se snaží 

zajistit takový stav materiálních podmínek, aby umožnil vzdělávání každému 

žáku dle jeho individuálních vzdělávacích potřeb. 

Vedení se ve spolupráci se zřizovatelem snaží, aby stav materiálních pomůcek byl na co 

nejvyšší úrovni. Kromě výše zmíněné vybavenosti tříd mají žáci k dispozici např. dobře 

vybavenou knihovnu s velkým množstvím titulů, žáci se speciálními potřebami mohou 

využívat speciální pomůcky, které jim pomáhají při studiu. Důležité je zajistit i prostředky 

na udržitelnost stavu – opravy, modernizace. 

 Vedení školy usiluje o udržení dobrého technického stavu materiálních 

podmínek vzdělávání. 

Udržení dobrého technického stavu vybavení učeben - počítačů, smartboardů, projektorů a 

dalších pomůcek, které při výuce využíváme, je na škole prioritou. Nefunkční nebo zastaralé 

věci jsou postupně vyměňovány za nové tak, aby byly plně k dispozici žákům i vyučujícím. 

Stav materiálních podmínek pro vzdělávání je na škole velmi dobrý. 

 

2.5. Vedení školy klade důraz na vlastní profesní rozvoj. 

 Vedení školy má plán vlastního profesního rozvoje, který dlouhodobě realizuje. 

Vedení školy má plán vlastního profesního rozvoje. 

Ředitel a střední management školy sledují aktuální trendy ve vzdělávání a vývoj vzdělávací 

politiky. To vše prostřednictvím sdílení odborného tisku (Školství, Učitelské noviny, Řízení 

školy apod.), internetových zdrojů (www.msmtcr.cz, www.csi.cz. www.rvp.cz apod.), aktivní 

účastní při styku se zřizovatelem (pravidelné měsíční porady ředitelů), aktivní účastí na 

jednání zastupitelstva města, akcemi DVPP (regionální a celostátní konference). 

Ředitel školy je spolupracovníkem časopisu Řízení ve škole, absolvoval studium 

managementu na CŠM PedF UK Praha, je dále aktivně zapojen do sítě školitelů NIDV na 

regionální i celostátní úrovni (SRP Strategické řízení a plánování). 

Zástupci ředitele absolvovali nebo budou absolvovat (personální změna po odchodu do 

důchodu) v nejbližším možném termínu studium pro ředitele škol (FS I v rámci NIDV). 

Akce DVPP pravidelně navštěvují i další členové širšího vedení školy. 

 Jeho součástí jsou aktivity spojené s předáváním zkušeností na jiných školách 

podobného typu. 

Předávání zkušeností je součástí absolvovaného studia funkčního studia I i II. 

Škola slouží jako vzdělávací místo pro potřeby NIDV (FS I) i CŠM PedF UK (FS II). 

Existuje systém vzájemných návštěv ředitelů škol města Písku při poradách ředitelů, který 

inicioval ředitel naší školy. Stejné návštěvy jsou běžné i pro ZŠ a MŠ subjektu. 

Ve škole jsou zavedeny nové postupy jako eŽK a školní online pokladna postupně zaváděné 

i jinde, na neformální návštěvy přijíždějí kolegové z celé ČR, naposledy např. ze ZŠ a G 

Česká Kamenice. 

Velmi časté jsou i praxe studentů pedagogických škol. 

Jsou síleny i akce DVPP. 

 

 

3. Kvalita pedagogického sboru (Kvalitní školu tvoří kvalitní učitelé a další 

pedagogičtí pracovníci.) 

 

3.1. Pedagogové jsou pro svou práci náležitě kvalifikovaní a odborně zdatní a ke své 

práci přistupují profesionálně. 

http://www.msmtcr.cz/
http://www.csi.cz/
http://www.rvp.cz/
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 Všichni pedagogové splňují požadavky na odbornou kvalifikaci dle zákona, tuto 

odbornost mohou doložit příslušnými doklady, stejně jako další zákonné požadavky 

(bezúhonnost, zdravotní způsobilost, případně zkoušku z ČJ). 

Všichni pedagogové splňují požadavky na odbornou kvalifikaci dle zákona, tuto odbornost 

mohou doložit příslušnými doklady, stejně jako další zákonné požadavky. Evidenci zajišťuje 

pracovnice PaM. 

Vzhledem k nízkým platovým podmínkám se stále obtížněji daří toto zajistit.  

 Z dostupných dokumentů i z individuálních projevů pedagogů je patrné, že 

odbornost považují za důležitý předpoklad pro vykonávání kvalitní práce s žáky. 

Plán DVPP vychází z plánů osobního rozvoje, který si všichni aktualizují ve dvouletém 

období. 

Mnohé akce DVPP jsou organizovány přímo ve škole „pro celou sborovnu“.  

 Ke své práci se snaží přistupovat profesionálně, jsou dlouhodobě schopni vést s žáky 

i jejich rodiči konstruktivní dialog, názorový nesoulad nechápou osobně. 

Všichni pracovníci subjektu se ke své práci snaží přistupovat profesionálně a jsou 

dlouhodobě schopni vést s žáky i jejich rodiči konstruktivní dialog. 

Vedení školy jde v tomto příkladem, o výsledcích se přesvědčujeme mj. testy klimatu školy a 

dalšími anketami. 

Vedení školy spolupracuje se Spolkem rodičů, další spolky fungují i při MŠ (Veselá školka 

11.MŠ, KáMoŠ při KMŠ). 

 

3.2. Pedagogové důsledně uplatňují při komunikaci s žáky a rodiči a kolegy vstřícný, 

respektující přístup. 

 Pedagogové komunikují s žáky zdvořilým a přátelským způsobem. 

Komunikace je vždy velmi důležitým článkem v procesu výuky. Pedagogové jsou si toho 

dobře vědomi. Sami se snaží žáky svým přístupem naučit, že komunikací se dá vše vyřešit. 

Základem je podpora dětí ve smyslu nebát se za pedagogem přijít a promluvit si sním, říct 

mu svůj problém. Učitelé se to snaží dětem připomínat a to nejen přímo, ale i svým vstřícných 

chováním a vřelou komunikací, zvláště pak právě ve chvílích, kdy je třeba řešit nějaký 

problém. Jsou tedy dětem příkladem jak správně komunikaci vést. Velmi dobře komunikaci 

podporují třídnické hodiny, ve kterých se pomocí různých aktivit a i komunikačních her 

rozvíjí schopnost komunikovat a řešit určité situace a problémy. 

Co se komunikace mezi kantory týká, všichni se navzájem respektují a komunikují na 

přátelské, ale profesionální úrovni. Hlavní je mít v pracovním kolektivu pocit, že se mám 

vždy na koho obrátit a s kým o dané problematice mluvit. 

Komunikace s rodiči je vždy profesionální, vstřícná a zdvořilá. Pedagogové jsou si velmi 

dobře vědomi, že toto je nejlepší způsob jak s rodiči jednat. V naprosté většině je komunikace 

s rodiči bez problémů. Probíhá pomocí webové aplikace Komens, přes mail, telefon nebo 

osobně. Rodiče mají tedy spoustu způsobů jak s pedagogy zahájit komunikaci.  

 Reagují na sociální, emocionální, kognitivní a fyzické potřeby jednotlivých žáků. 

Ač je v tak velkém počtu žáků těžké dobře rozpoznat potřeby jednotlivých žáků, je to vždy to 

o co se pedagogové snaží. Třída působí jako kolektiv a i ten má své sociální a další potřeby. 

Je však třeba se věnovat i jednotlivým žákům. Na druhém stupni ZŠ je to trochu obtížnější, 

než na prvním stupni, kde třídní učitelé s dětmi tráví většinu času. I pro to jsou třídnické 

hodiny výhodou. Třídní učitel tak získává jednu hodinu týdně, kdy se může věnovat dětem a 

nemusí se soustředit na výuku jiného předmětu. 

 Žákům naslouchají a projevují vstřícnost, vřelost, zájem a respekt ke každému z 

nich. 

Základní škola je dokonalým průřezem společností. Najdeme zde děti z různých 

společenských vrstev, různých rodin, z různých prostředí, s různými zájmy a i různým IQ 

nebo schopností se vzdělávat atd. S touto skutečností pedagogové pracují. Ke všem se snaží 
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uplatňovat stejný přístup a zároveň  respektovat jejich individuální osobnost. Popřípadě se 

tomu přizpůsobit nebo přizpůsobit komunikaci s daným žákem či jeho výuku. Díky pěstování 

dobrých vztahů s dětmi by se žáci neměli obávat za kantorem s čímkoliv přijít a svěřit se mu. 

Snaha o pocit bezpečí u dětí a vzájemného respektu je tedy všem kantorům vlastní a dělají 

pro to maximum.  

 Pedagogové jednají s rodiči žáků, s kolegy a s dalšími členy komunity s respektem 

a úctou. 

Pedagogové se vždy snaží jednat s maximální efektivitou. S rodiči s klidným a vřelým 

přístupem. Zároveň dávají najevo, že názor rodičů a jejich zpětná vazba je pro ně důležitá. 

Respektují jejich názor. Všemi těmito přístupy se snaží usnadnit komunikaci s rodiči, aby 

byla co nejefektivnější. Samozřejmě se snažíme, aby byli rodiče dokonale o všem 

informování, nejsnazší a nejrychlejší je komunikace přes webovou aplikaci Komens. Bohužel 

nám jako učitelům ale nezaručuje, že si rodiče vždy zprávu přečtou, protože někteří web 

nekontrolují tak často, jak by měli. Pro dobrou komunikaci s rodiči slouží také třídní schůzky, 

kde jsou informováni o všem, co se týká jejich dětí a školy a mají i prostor pro dotazy a 

diskusi. Jejich návrhy a požadavky vždy přidáváme do zápisu z třídních schůzek a následně 

se k nim škola vyjádří. Dalším prostředkem k dobré komunikaci jsou konzultační odpoledne, 

kde se pedagogové věnují rodičům a žákům jednotlivě a to podle předem zamluveného 

rozvrhu návštěv. Učitelé se vždy snaží rodičům podat co nejlepší informace a snaží se najít 

nejlepší vhodný způsob k řešení případných problémů dětí ať už v prospěchu či jiných 

případech. 

 Svým vlastním jednáním modelují a podporují prosociální chování. 

Jak už bylo zmíněno, učitel by měl být žákům vzorem. A to jak ve svém chování, tak i v 

komunikaci. Učitelé se dětem snaží ukazovat klidný a vřelý přístup. Komunikují s nimi i s 

ostatními s respektem a úctou. Tím dětem ukazují, jak by měly ony samy jednat a 

komunikovat. Pokud se tak neděje, pedagogové se snaží na to žáky upozornit a vysvětlit jim 

a ukázat zásady a výhody správné a vřelé komunikace, která je mnohem více produktivní. 

 

3.3. Pedagogové aktivně spolupracují a poskytují si vzájemně podporu a zpětnou 

vazbu. 

 Pedagogové mezi sebou vytvářejí, podporují a udržují kolegiální vztahy a vzájemný 

respekt. 

Po zkušenostech z jiných škol si myslíme, že na naší škole máme opravdu dobrý kolektiv. 

Mnozí z nás spolu trávíme i volný čas (dovolené, výlety, odpolední káva, sport). 

Na Tylovce panuje mezi kolegy velmi příjemná a přátelská atmosféra. Samozřejmostí je 

pomoc kolegů v případě jakýchkoli nejasností. Výborná spolupráce funguje také mezi novými 

a uvádějícími učiteli, kteří dokáží podat pomocnou ruku jak v konkrétních pedagogických 

situacích, tak v obecných záležitostech spojených s fungováním školy. 

 Aktivně spolupracují, předávají si poznatky a využívají i formy vzájemných 

hospitací. 

Společně jsme vytvářeli tematické plány, tematické prověrky, půjčujeme si pracovní listy, 

pokud se nám povede (nebo i nepovede) nějaká hodina, předáme si náměty, zkušenosti a 

postřehy, co se povedlo a čeho se vyvarovat. Pokud jdeme za někoho suplovat, většinou nám 

připraví, co máme se žáky probírat. Vzájemné hospitace nás inspirují, metody práce z I. 

stupně upravujeme pro žáky II. stupně. 

Při výuce předmětů se učitelé navštěvují. Je poskytována přátelská konzultace, ze které je 

vždy možné se ponaučit.  

 Předmětové a metodické komise pracují efektivně a s cílem zlepšovat kvalitu 

poskytovaného vzdělávání. 

Scházíme se 2 až 3 krát ročně. Náplní bývá rozdělení soutěží, výběr pracovních sešitů, 

úprava ŠVP, řešení aktuálních problémů. Na konci roku zhodnocení práce v jednotlivých 

ročnících. 
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Schůze předmětových a metodických komisí probíhají důsledně s ohledem na výstupy 

vzdělávání. Součástí je plánování doplňujícího programu, který zpestřuje výuku. 

 Vzniklé problémy jsou otevřeně řešeny, samozřejmostí je snaha pracovat jako tým. 

Vzniklé problémy řešíme většinou dohodou, žádný větší problém, který by byl řešen za 

pomoci vedení školy, nenastal. 

V případě vzniklých problémů funguje výborná spolupráce s třídními učiteli. Také na 

pedagogických radách učitelé ochotně diskutují o případných problémech. 

 

3.4. Pedagogové podporují rozvoj demokratických hodnot a občanské angažovanosti. 

 Pedagogové podporují rozvoj demokratických hodnot a občanských kompetencí 

žáků tím, že je zapojují do rozhodování o věcech, které se jich týkají, a poskytují 

jim příležitost vyjádřit vlastní názor. 

Děje se tak např. prostřednictvím školního parlamentu, kde mohou zástupci tříd vyjádřit 

názor za celou svoji třídu a pokusit se o řešení celoškolních problémů. Dále v pravidelných 

třídnických hodinách, kde hodnotí žáci uplynulý týden a vzájemné chování v rámci třídy a 

navrhují možnosti zlepšení. V komunitním kruhu se učí naslouchat a sdělovat své myšlenky 

již od první třídy, a to na různá témata z rodinného i školního života. 

 Svým přístupem k žákům podporují rozvoj jejich odpovědnosti, samostatnosti a 

sebekontroly. 

Volný způsob výchovy bez hranic v rodinách v posledních letech klade značné nároky na 

práci učitelů prvního stupně. Vytvoření základních pracovních návyků a rozvoj 

zodpovědnosti a samostatnosti je hlavní náplní jejich práce zejména v prvním ročníku. 

Prostor na tomto poli vzniká také pro asistentky pedagoga, které by měly být žákům k 

dispozici až ve chvíli, kdy si sami po několika samostatných pokusech nevědí rady a dokážou 

si o pomoc říci. K rozvoji odpovědnosti rovněž přispívá vlastní sebehodnocení žáků, které 

probíhá pravidelně a průběžně ve výuce. 

 Svým osobním chováním demonstrují pedagogové demokratické smýšlení a 

občanskou angažovanost. 

Pedagogové dávají prostor žákům k vyjádření vlastních myšlenek, pocitů a názorů, například 

při řešení konfliktů ve třídě, ale i v průběhu výuky. Sami se aktivně zapojují do společenského 

a politického dění v rámci školy i místa bydliště a svým chováním jsou žákům příkladem. 

 

3.5. Pedagogové aktivně spolupracují na svém profesním rozvoji. 

 Pedagogové svoji práci pravidelně vyhodnocují. 

Pedagogové provádí hodnocení své práce každý den mj. při přípravě dalšího dne. Považují 

to za nutnost, pokud se chtějí osobnostně i kariérově rozvíjet. S kolegy diskutují velmi často 

o situacích, metodách, postupech a aktivitách ve výuce. 

Hodnocení za účasti vedení probíhá několikrát ročně v rámci pohospitačních rozhovorů, 

jedenkrát za dva roky při hodnotícím rozhovoru směřujícímu k nastavení plánu osobního 

rozvoje. 

 Jsou aktivní v přístupu ke svému profesnímu rozvoji. 

Pedagogický sbor jde rozdělit na dvě skupiny. Jsou zde tací, kteří už prošli mnoha školeními, 

a za dobu jejich dlouholeté praxe se staly experty ve svém oboru. Rádi se vrací ke svým 

osvědčeným postupům a strategiím. Druhá skupina zahrnuje ještě ne zcela ‘popsané tabule’. 

Ti se mnohem více podílejí na akcích DVPP, inspirují se kolegy a profesně rostou. 

 Pravidelně se účastní kurzů a seminářů k doplnění svého vzdělání a odborných 

dovedností. 

Mnoho pedagogů v uplynulém školním absolvovala nějaký seminář či kurz. Prioritami jsou 

v současné době např. kurzy Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Sfumato, matematika 

Hejného, Comenia script, metody práce s SVP, ICT a další. 

 Využívají i samostudia a rozmanitých efektivních forem sdílení zkušeností. 
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Bez samostudia, vyhledávání nových zajímavých informací, strategií, metod, pomůcek, atp. 

by práce pedagoga byla nezáživná, nudná a nesnadná. Využíváme nových nápadů (vlastních 

či půjčených) ve výuce. Pokud je ohlas třídy kladný, hodina nebo celý projekt se vydaří, tak 

vyzkoušené sdílíme s kolegy. V případě nezdaru rozebíráme  kritické momenty (situace) s 

ostatními. 

 Zajímají se o nové trendy a získané poznatky se snaží uplatnit ve výuce. 

Myslíme si, že každý v naší škole jde s ‘dobou’ a snaží se naplňovat vizi školy „Škola, kde si 

každý najde svoje“. 

 

4. Výuka = Kvalitní vzdělávání směřující k dobrým vzdělávacím výsledkům 

všech žáků je základem kvalitní školy. 

 

4.1. Pedagogové systematicky promýšlejí a připravují výuku v souladu s 

vědomostními, dovednostními i postojovými cíli definovanými v kurikulárních 

dokumentech školy a potřebami žáků. 

 Pedagogové promýšlejí a připravují výuku v souladu s kurikulárními dokumenty, 

na základě dosavadních znalostí a zkušeností žáků a s přihlédnutím k jejich 

specifickým potřebám. 

Cílem vzdělávání na naší škole je výchova samostatně myslících žáků, kteří mají zájem o 

vědění a informace. Snažíme se provázat učivo jednotlivých předmětů, čímž vedeme žáky 

k lepšímu chápání souvislostí. Chceme vést všechny žáky k tomu, aby byli schopni aplikovat 

získané informace a vědomosti v praxi. Škola se zaměřuje i na vzdělávání žáků nadaných. 

Dle individuálních potřeb žáka vyučující rozšiřují a prohlubují vzdělávací obsah, zadávají 

specifické úkoly. Vybraní žáci se účastní výuky některých předmětů ve vyšších ročnících. 

Rozvíjet se mohou i v rámci kroužků Věda nás baví či Klubu zábavné logiky a rozvoje 

matematické gramotnosti. Naše škola dlouhodobě spolupracuje také s Mensou. Úspěšně se 

zapojujeme i do Logické olympiády. Žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními je dle 

potřeby sestaven individuální plán či plán pedagogické podpory. S dětmi pracují kromě 

učitelů i vyškolené asistentky. Velmi účinná je spolupráce se školní psycholožkou.  

 Budují u žáků motivaci k učení, rozvíjejí všechny okruhy vzdělávacích cílů (tj. 

vědomosti, dovednosti i postoje) a podněcují žáky ke kritickému myšlení. 

Pedagogové naší školy se snaží rozvíjet jednotlivé klíčové kompetence. V rámci osvojení si 

strategie učení a získání pozitivního vztahu k učení vedou žáky k využívání služeb školní 

knihovny, mají propracovaný systém exkurzí, využívají internet a další multimediální 

prostředky. Ve škole organizují školní kola soutěží, didaktických olympiád, připravují 

projektové dny, čímž podněcují žáky k tvořivému učení a logickému uvažování. Klíčové 

kompetence komunikativní jsou rozvíjeny zejména na základě všestranné a účinné 

komunikace. Žáci mají možnost zapojit se do tvorby a vydávání školního časopisu Tyláček. 

Učitelé vedou žáky k respektování Desatera pravidel vzájemných vztahů, na kterých se sami 

podíleli. Za pomoci třídnických hodin, adaptačních, výtvarných a sportovních kurzů 

rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat. Přítomností školní psycholožky, metodika 

prevence sociálně patologických jevů a poradce pro volbu povolání se žáci učí respektovat 

práci vlastní i druhých. V rámci rozvíjení občanské kompetence se žáci zapojují do školního 

parlamentu, výstav pořádaných školou, školního pěveckého sboru, tanečního, dramatického 

a fotografického kroužku. Vyučující a žáci připravují společně školní Akademii, absolventský 

ples či slavnostní loučení s žáky 9. ročníků, společenský večer V tanečním rytmu a Vánoční 

jarmark. Praktické dovednosti žáků podporujeme zejména výukou ve školní dílně, cvičné 

kuchyni a na školním pozemku. Výuku doplňujeme též o praktické exkurze. Rozvíjením všech 

těchto kompetencí si žák vytváří svůj vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností jak 

vlastních, tak i zprostředkovaných. 

 Na žáky kladou jasné, přiměřené a srozumitelné požadavky, seznamují žáky se 

vzdělávacími cíli a vedou je k vyhodnocování jejich dosahování. 
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Pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné možnosti. Žáci vědí, co se 

budou učit, výuka se ke stanovenému cíli vztahuje a na konci hodiny nebo určitého bloku se 

společně s žáky plnění tohoto cíle hodnotí. Pro potřeby dlouhodobějšího hodnocení vedeme 

žáky k zakládání portfolia svých prací. 

 

4.2. Pedagogové využívají široké spektrum výchovně vzdělávacích strategií pro 

naplnění stanovených cílů. 

 Pedagogové volí formy a metody výuky tak, aby odpovídaly stanoveným výukovým 

cílům, a vytvářejí pozitivní třídní klima podporující učení. 

Učitelé využívají široké spektrum metod výuky od frontálního vyučování přes skupinovou 

nebo individuální formu, zejména v zájmových kroužcích a doučování. Já osobně pracuji ve 

výuce jazyků metodou přímou, nebo využívám, obzvláště při zprostředkování gramatiky, 

komunikativní pragmaticky zaměřenou metodu. 

Formy ve spojení s metodami výuky jsou základem úspěšného zvládnutí výuky. Na začátku 

přípravy si musíme promyslet, zda během výuky se zaměříme na osobnost žáka, či v jakém 

prostředí bude výuka probíhat. Vzhledem k počtu žáků ve třídách se obtížně prostředí mění, 

při plánování to může pedagoga odradit.  

Každá z forem výuky má svoje silné i slabé stránky. Pro každého žáka je pestrost zajímavá a 

určitě podporuje aktivitu i samostatné učení. 

 Výuka je pro žáky srozumitelná a dobře organizačně zvládnutá. 

Strukturované hodiny poskytují žákům dobrou orientaci v daném tématu, mají dostatečný 

prostor pro pochopení, procvičení, upevnění a následné ověření svých znalostí nebo 

dovedností. 

Výukové cíle jsou základem pro plánování a přípravu na vyučování. V rámci třídních schůzek 

máme prostor rodiče s nimi seznámit a velmi pečlivě vysvětlit. To se týká i žáků, aby jejich 

výuka byla srozumitelná. Souběžně je nutné zvolit odpovídající formy a metody výuky. 

 Ve výuce je účelně zastoupena individuální práce žáků, spolupráce žáků v menších 

skupinách a společná (frontální) práce celé třídy. 

Učitelé vedou žáky k různorodým formám práce s důrazem na kooperaci. Při společných 

projektech si dělí práci na jednotlivé úkoly, samostatně na nich pracují, poté konzultují 

zpracování navzájem a podílí se tak na konečné verzi zadaného úkolu. Tlak skupiny je 

vděčnou vnitřní motivací, která vede k zodpovědnosti jednotlivce a pocitu nenechat 

kamarády ve „štychu“. 

Různé metody výuky jsou na 1. stupni samozřejmostí. Nezapomínáme, že postupujeme od 

jednoduché činnosti - individuální práce - ke složitější - skupinová práce. Na každou musíme 

žáky připravit, vysvětlit postup. K tomu vybereme odpovídající téma. Frontální práce třídy 

je také důležitá, volba by neměla být častá. Žáci se ke znalostem mohou dopracovat na 

základě vlastního poznání. Tento způsob výuky je ale stále více využíván, než by měl. 

 Pedagogové nabízejí žákům aktivity podporující objevování, experimentovaní, 

kladení otázek, tvořivost a autonomii a iniciativu každého z žáků. 

Především v  přírodovědných oborech se žáci účastní řady soutěží a výukových programů 

podporujících zvědavost a touhu po experimentování, např. „Vědohraní“ při MFF UK 

v Praze, „Jeden den s fyzikou“. 

Aktivizující metody výuky vychází ze žákovské aktivity, samostatnosti a individuální činnosti. 

Pravidelně s dětmi realizujeme např. didaktické hry, které uvolňují spontánnost, 

seberealizaci žáka. Musíme ale vybrat takové didaktické hry, které jsou v souladu s výukou. 

Některé aktivizující metody vedou žáky k řešení problémů, které se žáci učí zvládnout 

zkoumáním čí myšlením. Zvláště při řešení problémů v kolektivu třídy se uplatňují v 

komunitním kruhu. To se daří úspěšně. 

 Vytvářejí situace, v nichž žáci aplikují to, co se naučili ve škole, v každodenním 

životě a v reálných situacích. 

Vyučující řady předmětů připravují pro školu projektové dny, kde mají žáci možnost 

prakticky využít své nabyté znalosti a dovednosti v praxi. Ve svých hodinách němčiny 
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nabízím žákům 8. ročníku jednu hodinu v kavárně, kde si mohou ověřit v praxi, jak úspěšně 

se jim podařilo zvládnout slovní zásobu na dané téma. 

Na 1. stupni využíváme např. Finanční gramotnost formou obchodování. Žáci nakupují 

konkrétní předměty a počítají s penězi, hospodaří v domácnosti, řeší různé početní úlohy. 

 Poskytují žákům možnost využívat při učení informační technologie a rozvíjet tak 

dovednosti potřebné pro uplatnění v informační společnosti. 

Informační technologie jsou jak ze strany učitelů, tak ze strany žáků na naší škole hojně 

využívány: práce s interaktivní tabulí, elektronickou verzí učebnic, prezentace učiva na 

DUMech, testování znalostí na portálu „Proskoly.cz“, „Scio testování“ v 9. ročníku, 

čerpání informací z internetu apod. 

Informační technologie jsou a budou běžnou součástí výuky. Bohužel je vše závislé na 

finančních prostředcích, které jsou omezené. 

 

4.3. Pedagogové systematicky sledují vzdělávací pokrok každého žáka a při plánování 

a realizaci výuky zohledňují individuální potřeby žáků. 

 Pedagogové systematicky sledují a zaznamenávají vývoj, procesy učení a učební 

výsledky každého žáka a pravidelně poskytují žákům popisnou zpětnou vazbu k 

jejich práci. 

Učitel sleduje individuální vývoj žáka a podle jeho potřeb volí vhodné metody práce. Každý 

splněný úkol ohodnotí. Nejčastěji je to pochvala a ústní hodnocení, dále klasifikace a u dětí 

se specifickými potřebami i písemné hodnocení. 

 K dalšímu pokroku v učení nabízejí žákům aktivity, které jsou v zóně jejich 

nejbližšího vývoje. 

Pokud je potřeba učitel doporučí i další možnosti vzdělávání, nejčastěji se jedná o 

doučování, po domluvě s rodiči a psychologem i IVP. 

 Vedou žáky k tomu, aby si stanovovali vzdělávací cíle, formulovali očekávání od 

vlastní práce a ve vazbě na tyto stanovené cíle a očekávání prováděli sebehodnocení 

a vrstevnické hodnocení. 

 Každé pololetí proběhne sebehodnocení žáků a v rámci konzultačních odpolední i 

sebehodnotící pohovory s žáky a jejich rodiči.  Vždy dbáme na vyzdvižení kladných vlastností 

a dovedností žáka a také na nastínění cesty k dalšímu pokroku. 

 

4.4. Pedagogové se ve své práci zaměřují na sociální a osobnostní rozvoj žáků. 

 Pedagogové nabízejí žákům aktivity, které posilují jejich pozitivní sebepojetí a 

sebevědomí. 

V rámci vyučování vedou učitelé žáky k pozitivnímu sebehodnocení i konstruktivnímu 

hodnocení svých spolužáků.  

Každé pololetí se provádí sebehodnocení žáků. 

Do výuky jsou zařazovány adaptační programy a pobyty. 

Na druhém stupni jsou každý týden třídnické hodiny. 

Na prvním stupni si učitelé třídnické hodiny zařazují průběžně dle momentální situace. 

Třídní učitelé intenzivně komunikují se zákonnými zástupci pomocí eŽk a jsou jim k dispozici 

k individuálním schůzkám. 

Škola má k dispozici školní poradenské pracoviště, které je určené pro žáky, zákonné 

zástupce a pedagogy. 

Vedení školy spolupracuje se školním poradenským pracovištěm, třídními učiteli a je 

otevřené zákonným zástupcům. 

Žáci mají na škole širokou nabídku mimoškolních aktivit, kde si mohou najít a vyzkoušet 

v čem se jim daří. 
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 Demonstrují přesvědčení o možnostech každého žáka dosáhnout kvalitní vzdělávací 

výsledky. Užívají výchovně vzdělávacích strategií, které pomáhají žákům vytvářet 

pozitivní vztahy a vzájemně spolupracovat. 

Učitelé se snaží, aby žáci vnímali svůj individuální pokrok a nesrovnávali se s vrstevníky.  

Jsou sestavovány plány pedagogické podpory, individuální vzdělávací plány a individuální 

výchovné plány.  

Do výuky je zařazováno kritické myšlení. 

Vyučující se pravidelně vzdělávají – např. kurzy Mgr. Veselé – Společně k bezpečí. 

 

5. Vzdělávací výsledky žáků (Kvalitní škola umožňuje každému žákovi 

maximální rozvoj odpovídající jeho možnostem) 

5.1. Škola soustavně získává informace o posunech výsledků každého žáka ve všech 

vzdělávacích oblastech a reaguje na ně vhodnými pedagogickými opatřeními. 

 Vedení školy a pedagogové průběžně uplatňují sdílený systém k získávání 

aktuálních informací o výsledcích vzdělávání každého žáka a sledování jejich 

vzdělávacích pokroků. 

Škola využívá systém internetové žákovské knížky k běžné komunikaci mezi školou a rodinou 

i osobních setkání pedagogů a rodičů (rodičovské schůzky, konzultace). 

Vzhledem k využívání všech složek systému „Bakaláři“ jsou informace předávány velmi 

rychle, uceleně a vedení školy reaguje s pochopením a poskytuje veškerou možnou podporu 

pedagogům i rodičům. 

 Tento systém je vhodně nastaven vzhledem k podmínkám školy a potřebám žáků a 

umožňuje škole podávat pravdivé informace o výsledcích a pokroku všech skupin 

žáků. 

Využívaný systém ve škole funguje dle nastavených kritérií a zaměstnanci školy jsou 

informování o změnách a nových nastaveních včas a spolehlivě. 

Rodiče jsou informováni o dění ve škole mohou včas reagovat na případný špatný prospěch 

svého dítěte, zameškané hodiny bez jejich vědomí, na nevhodné chování apod.  

Záznamy o probírané látce a zadaných úkolech v jednotlivých předmětech 

určitě přivítají nemocní a samozřejmě i jejich rodiče. 

 Škola se zjištěnými vzdělávacími výsledky dlouhodobě cíleně zabývá a dokáže z 

nich podle potřeby přijímat efektivní opatření ke zlepšování vzdělávacích výsledků 

žáků. 

Každý z vyučujících konzultuje s kolegy svoje výsledky a poznatky na metodických komisích 

a využívá při přípravě na vyučování. Velmi zajímavé jsou i vzájemné hospitace. 

 Účinnost přijatých opatření škola pravidelně vyhodnocuje na všech stupních řízení 

pedagogického procesu. 

Toto vyhodnocování probíhá na úrovni metodických sdružení i porad vedení školy. Závěry 

jsou promítány do práce každého jednotlivce. 

 

5.2. Výsledky vzdělávání žáků odpovídají očekávaným výsledkům podle vzdělávacích 

programů. 

 Dosahované vzdělávací výsledky žáků ze všech dostupných šetření ČŠI (plošných i 

výběrových, hodnocení jednotlivých gramotností a funkčních gramotností) jsou 

dlouhodobě v souladu s požadovanými výstupy realizovaných vzdělávacích 

programů. 

Výsledky žáků z uvedených šetření se pohybují vždy v pásmu průměru nebo nadprůměru, 

jsou v souladu s očekávanými výstupy jednotlivých vzdělávací předmětů. 
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Škola „trpí“ odlivem dobře připravených žáků 1. stupně na osmileté, resp. šestileté 

gymnázium. 

 Tento soulad umí škola doložit a v průběhu vzdělávání je schopna ho i prokázat. 

Tento soulad dokazují nejen výsledky vzdělávání žáků školy, ale i jejich účast a umisťování 

v různých soutěžích.  Zaměření vzdělávání mj. i na různé gramotnosti dokazuje pedagogická 

dokumentace (e - třídní kniha). 

 Žákům, kteří nedosahují očekávaných výsledků vzdělávání, poskytuje škola 

efektivní podporu za účelem jejich dosažení. 

Těmto žákům je nabízeno doučování – individuálně v konkrétních vyučovacích předmětech 

s konkrétním pedagogem. Škola se také účastní projektu, jehož součástí je péče o žáky, kteří 

dlouhodobě nedosahují očekávaných výstupů daných ŠVP. Škola úzce spolupracuje se 

zákonnými zástupci, informuje je a společně hledají řešení dlouhodobějšího školního 

neúspěchu žáka. 

 

5.3. Žáci školy jsou motivovaní k dosahování dobrých výsledků a demonstrují sociální 

a osobnostní kompetence a občanské hodnoty. 

 Škola má zaveden účinný systém podpory motivace žáků k učení a k dosahování 

úspěšnosti ve vzdělávání. 

V rámci Strategického plánu činnosti školy -  systematicky identifikuje individuální potřeby 

dětí při vzdělávání, spolupracuje s odbornými pracovišti. 

Pomocí plánu výchovně vzdělávací a další činnosti školy - se zaměřuje na základní učivo, 

které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazuje podle schopností žáků, 

podporuje rozvoj nadaných žáků. Individuální přístup k dětem chápe jako soustavné 

získávání informací o výsledcích každého dítěte, vyhodnocuje je a volí dalších postup a 

ověřuje jejich účinnost. 

 Vedením školy a pedagogy jsou i ve spolupráci se sociálními partnery cíleně 

rozvíjeny aktivity zaměřené na sociální, občanský a osobnostní rozvoj žáků, žáci 

školy jsou schopni získané kompetence v průběhu vzdělávání prokázat. 

V rámci projektových dní (např. Den CO, Den EVVO,...), spolupráce ze SOU Písek při výuce 

práce s technickými materiály. 

 Škola vytváří žáků vhodné podmínky pro aktivní zapojení v co nejvyšším počtu 

žáků do soutěží a projektových činností, dosahované výsledky pravidelně 

vyhodnocuje a oceňuje. 

Škola velmi podporuje žáky v aktivním zapojení do soutěží různých zaměření (sportovní, 

humanitní, technické a přírodovědné), výsledky jsou vyhlašovány školním rozhlasem v rámci 

TH (Pondělí - 1. hodina) a na nástěnkách školy, ve školním časopise a místním tisku. 

 

5.4. Škola sleduje a vyhodnocuje úspěšnost žáků v průběhu, při ukončování studia a v 

dalším vzdělávání či profesní dráze a aktivně s výsledky pracuje v zájmu 

zkvalitnění vzdělávání. 

 Škola na všech stupních řízení pedagogického procesu efektivně vyhodnocuje 

úspěšnost žáků v průběhu a ukončování jejich vzdělávání, umí doložit procesy a 

výsledky tohoto hodnocení a dokáže zpracovat opatření vedoucí ke zkvalitňování 

procesu hodnocení úspěšnosti žáků. 

Čtvrtletní pedagogické rady sledují úspěšnost žáků v průběhu jejich vzdělávání, případné 

problémy jsou řešeny s rodiči, vážnější problémy se Školským poradenským zařízením, někdy 

i s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí. 

 Dále se žáci pravidelně zúčastňují testování ČŠI, Proškoly.cz. Žáci 9. tříd v rámci přípravy 

na přijímací zkoušky mají možnost se zúčastnit testů SCIO. 



 

19 

 S výsledky hodnocení cíleně pracují pedagogové i vedení školy, jejich činnosti a 

opatření směřují ke zkvalitňování vzdělávání žáků a ke snižování jejich 

neúspěšnosti. 

V problémových případech podle podpůrných opatření Školského poradenského zařízení 

pedagogové za pomoci školní psycholožky vypracují pro žáky individuální vzdělávací plán 

nebo plán pedagogické podpory. 

Výsledky daného testování jsou řešeny v metodických komisích jednotlivých předmětů. 

Výchovná poradkyně vypracovává celkový přehled úspěšnosti našich žáků v přijímacím 

řízení na SŠ. 

 Škola má dlouhodobě zaveden účinný systém pro zjišťování úspěšnosti svých 

absolventů, získané poznatky dokáže efektivně využít pro svůj další rozvoj. 

Dříve nám střední školy zasílaly pololetní známky našich absolventů, abychom věděli, jak 

zvládli přechod na střední školu. Bohužel kvůli ochraně osobních dat již tyto informace 

nemáme. Naštěstí nám zpětnou vazbu poskytují sami studenti, kteří nám přijdou říct, jak se 

jim daří, co ji dělá problémy a co by bylo potřeba na základní škole více procvičit. 

6. Podpora školy žákům - rovné příležitosti (Kvalitní škola sleduje pokroky 

v učení všech žáků a cíleně podporuje ty, kdo vyžadují speciální péči.) 

 

6.1. Škola vytváří každému žákovi a jeho rodině rovné příležitosti ke vzdělávání bez 

ohledu na jeho pohlaví, věk, etnickou příslušnost, kulturu, rodný jazyk, 

náboženství, rodinné zázemí, ekonomický status nebo speciální vzdělávací 

potřeby. 

 Při přijímání škola respektuje právní předpisy a rovný přístup ke vzdělávání s 

maximální vstřícností ke všem uchazečům. 

Do prvních tříd přijímáme žáky, kteří dosáhli šestého roku věku od září do konce června. V 

ostatních případech vyžaduje vyjádření školského poradenského zařízení a odborného 

lékaře. 

Pokud není dítě do školy zralé, zákonný zástupce písemně požádá školu o odklad školní 

docházky a přiloží vyjádření PPP a odborného lékaře. 

Když je to možné, přijímáme i žáky jiných spádových oblastí. Výsledky o přijetí zveřejňujeme 

nejpozději do 30 dnů. 

Naše škola zajišťuje vzdělání i cizincům, kteří pobývají na území ČR. Výuka ČJ probíhá 

celoročně, pouze z části je kryta prostředky RP. 

 Nerozděluje žáky do tříd s odlišným kurikulem a nevyžaduje úplatu za žádné 

vzdělávací služby poskytované v rámci povinného vzdělávání. 

Všichni žáci jsou vzděláváni podle našeho školního vzdělávacího programu " START " s 

přihlédnutím k jejich případným individuálním potřebám. Nevyžadujeme úplatu za žádné 

vzdělávací služby v rámci povinného vzdělávání. Rodiče se podílejí úplatou na mimoškolním 

vzdělávání (školní družina, školní klub, kroužky v doplňkové činnosti). 

 Škola usiluje o maximální zapojení žáků do školních akcí a aktivit a v případě 

potřeby poskytuje žákům speciální podporu, která zapojení umožní. 

Naše škola se snaží vytvářet vhodné podmínky pro zapojení všech žáků (včetně žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadyných) do akcí školy. Ve škole je řada 

zájmových kroužků, do kterých se žáci mohou přihlásit. Jsou zde i kroužky v rámci ŠD, které 

jsou bezplatné, mohou je tedy navštěvovat i žáci ze slabšího sociálního prostředí. Žáci se 

mohou zúčastnit i akcí pořádaných školou (Akademie ke dni matek, V tanečním rytmu, 

sportovní soutěže...). 

 Škola poskytuje účinnou podporu všem žákům s potřebou podpůrných opatření. 

Některým žákům škola vypracovává plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací 

plány dle stupně přiznaných podpůrných opatření dle novely školského zákona tak, aby tato 

opatření pomohla žákovi naplnit jeho vzdělávací potenciál (úprava prostředí a obsahu 
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vzdělávání, organizace vzdělávání, využívání specifických metod a forem práce, plánování 

a hodnocení výuky ve spolupráci s asistentem pedagoga a pomáhá v zapojení do třídního 

kolektivu). 

 Škola systematicky identifikuje individuální potřeby žáků při vzdělávání, v případě 

potřeby spolupracuje s odbornými pracovišti. 

Naše škola během školního roku spolupracuje s odbornými pracovišti. Jako PPP, SPC, 

klinický psycholog, pedopsycholog. Žáci s individuálními vzdělávacími potřebami 

podstupují pravidelná vyšetření, nebo školu navštěvují pracovníci SPC. Také 

spolupracujeme se společností APLA, která se věnuje dětem s poruchami autistického 

spektra. Jsou pořádána školení pro pedagogy i rodiče a se žáky tato společnost nacvičuje 

různé situace, které mohou nastat, pokud mají ve třídě spolužáka s touto poruchou. 

 Má vlastní strategii práce s žáky s potřebou podpůrných opatření a tuto strategii 

naplňuje. 

Učitelé ve spolupráci se školním psychologem a rodiči vypracovávají IVP na základě 

doporučení odborného pracoviště. Tyto plány jsou pravidelně vyhodnocovány a v případě 

potřeby pozměňovány. 

 Škola sleduje výsledky žáků s potřebou podpůrných opatření a dbá o to, aby 

dosahovali maximálního učebního pokroku. 

Během vyučovacího procesu učitelé neustále motivují a hodnotí žáky tak, aby dosahovali 

maximálního učebního pokroku dle svých možností - ústní či písemná pochvala, týdenní 

hodnocení, slovní hodnocení na vysvědčení. 

 Tam, kde je to vhodné z hlediska zájmu žáka, přizývají učitelky a učitelé k procesu 

hodnocení a plánovaní výuky další kolegy a odborníky. 

Na naší škole je velmi dobrá spolupráce se školním psychologem, tak i s asistentkami 

pedagoga. V případě potřeby okamžitě konzultujeme potíže žáka a snažíme se problém 

vyřešit. Je-li třeba, obracíme se na odborné pracovníky: lékaře, psychology a speciální 

pedagogy. 

 

6.2. Škola věnuje patřičnou pozornost rozvoji všech osobnostních vlastností žáků a 

dbá na to, aby žádný žák nebyl vyčleňován z kolektivu. 

 Pracovníci školy přistupují ke každému žákovi s respektem a úctou, vytvářejí pro 

každého žáka rovné příležitosti k jeho zapojení do kolektivu ostatních žáků. 

Respektujeme studijní předpoklady a osobní možnosti každého žáka, zařazujeme prvky 

skupinové práce, tak aby se zapojil každý žák podle svých schopností a možností. Vedeme 

žáky k pocitu sounáležitosti s třídním kolektivem. 

Pracovníci naší školy přistupují k žákům bez předsudků a jsou schopni pracovat i s dětmi se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Nejsou xenofobní. 

Jsme školou, kde si každý najde to svoje (vize školy). 

 Svým jednáním podporují rozvoj učící se komunity, ve které se každý žák cítí být 

přijímán a podporován v rozvoji svého potenciálu. 

V třídním kolektivu klademe důraz na spolupráci, vztahy mezi dětmi. 

Učitelé i asistenti pedagoga jsou empatičtí a dokáží ve výuce zohlednit schopnosti žáků na 

různé úrovni. 

 Pracovníci školy jsou si vědomi svých vlastních postojů, hodnot, zkušeností i 

předsudků a jejich vlivu na komunikaci s žáky a jejich rodinami i na celý 

pedagogický proces. 

Přistupujeme k rodičům i žákům bez předsudků, jsme vstřícní, otevření k potřebám žáků i 

rodičů. 

Pedagogičtí pracovníci dělají maximum pro dobrou komunikaci mezi žáky i rodiči v rámci 

celého pedagogického procesu. Dle potřeby může komunikace probíhat i individuálně. 
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 V komunikaci s žáky, jejich rodiči i v nabídce aktivit pro žáky se vyvarují 

negativních stereotypů (např. stereotypů na základě genderu, etnicity, národnosti, 

náboženství apod.). 

Seznamujeme žáky s kulturními zvyklostmi jiných etnik, podporujeme vzájemnou toleranci, 

aktivity volíme s ohledem na složení třídy. 

Ve výuce není xenofobní a nepreferuje gender ani náboženství. 

 Učitelky a učitelé přizpůsobují prostředí třídy a učební aktivity tomu, aby se na 

většině z nich mohly podílet i žáci s potřebou podpůrných opatření. 

Podporujeme tvořivost a aktivitu žáků, využíváme prvky tvořivé školy a učební aktivity 

volíme podle podmínek třídy a jednotlivých žáků. 

Na základě informací získaných od kompetentních pracovníků pracuje učitel 

s individuálními potřebami žáka. 

 Oceňují rozmanitost ve školním společenství a pracují s ní jako s důležitým 

východiskem při plánování a realizaci vzdělávání žáků. 

Přizpůsobujeme práci ve třídě zvláštnostem a potřebám každé jednotlivé třídy. 

Pedagog zohledňuje rozmanitost, která směřuje k očekávanému výsledku. 

 Ve vzdělávání využívají zdrojů, které odrážejí etnickou, sociokulturní a jinou 

rozmanitost žáků a rodin zastoupených ve třídě/škole. 

Seznamujeme žáky s kulturou jiných etnik (knihovnické lekce, návštěvy muzea). 

Zájmem každého pedagoga je znát sociokulturní prostředí dítěte a zajímat se o jeho 

přirozený vývoj ve vztahu ke vzdělávacímu procesu. 

 Škola provozuje seznamovací programy a systematicky používá diagnostické 

nástroje zaměřené na vzájemné poznání, posilování sociálních a personálních 

dovedností a na nácvik komunikačních dovedností. 

Využíváme seznamovací pobyty a seznamovací lekce k posilování kladných vztahů ve třídním 

kolektivu (zejména u nově vytvořených tříd nebo tříd, do nichž nastupují noví žáci), 

zařazujeme práci v komunitních kruzích, diskuzních kruzích. Vedeme děti ke vzájemné 

spolupráci. 

Na naší škole pravidelně probíhají adaptační kurzy, při školních akcích mají dále žáci 

možnost se poznat i s žáky jiných tříd – v rámci spolupráce. Nástroje zaměřené na vzájemné 

poznání žáků jsou využívány hlavně při třídnických hodinách. 

 

7. Charakteristika prostředí, v němž škola pracuje 

 Kvalitní vzdělávání vyžaduje odpovídající materiální i finanční podmínky. Spravedlivé 

hodnocení zohledňuje podmínky, které škola nemůže ovlivnit. 

7.1. Charakteristika regionu - demografická a sociálně ekonomická, atraktivita 

regionu a dostupnost kvalitních pedagogů 

Školu, která se nachází v centru města, navštěvují žáci zejména české národnosti, s rozdílným sociálním 

zázemím. Výuka jednotlivých předmětů probíhá aprobovanými, převážně zkušenými pedagogy, jejichž 

průměrný věk se pohybuje mezi 40ti a 50ti lety věku, výjimkou nejsou ani mladí začínající pedagogové či 

asistentky pedagoga. Velmi nízké procento nezaměstnanosti, čisté životní prostředí, bohaté kulturní a sportovní 

možnosti vyžití spolu s historicky zajímavými místy dělají z našeho regionu velmi atraktivní a příznivé místo 

k životu pro všechny skupiny obyvatel. 

7.2. Materiální podmínky 

Vedení školy usiluje o neustálou modernizaci v rámci svých finančních možností. Zapojuje se do grantových 

programů, které směřují nejen ke zvyšování kvality výuky, ale i k podpoře vybavení školy. Práce v hodinách 

probíhají většinou na moderních zařízeních – interaktivních tabulích s počítači či s novými pomůckami. Každý 

pedagog má k dispozici vlastní počítač, třídní i žákovská kniha jsou vedeny jako elektronické.   

7.3. Finanční podmínky 
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Materiální a technické podmínky pro realizaci náročného školního vzdělávacího programu se 

zlepšují v některých oblastech a to díky mimořádnému úsilí vedení školy o získání finančních 

prostředků prostřednictvím grantů. Mimorozpočtové finanční zdroje přinášejí značnou 

administrativní zátěž vedení školy a středního managementu školy. 

Provoz školy je při současné výši příspěvku na provoz neudržitelný, narůstá množství a ceny oprav 

a údržbových prací, a to nejen v základní škole, ale i ve 4 mateřských školách. V provozního rozpočtu 

jsou hrazeny i nákladné služby – účetnictví a ICT správa. 

V letošním školním roce jsme mj. vstoupili do projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003561 Podpora 

na Tylovce z výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  „Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“. Projekt bude trvat do 31.12.2018. 

Finanční podmínky pedagogických i nepedagogických pracovníků jsou stanoveny platnými 

mzdovými předpisy. Nízké platové podmínky ve školství jsou celospolečenským tématem. Jejich výše 

bohužel negativně ovlivňuje nabírání nových pracovníků, zvláště v odborných a technických 

předmětech u pedagogických pracovníků, ale i odborných profesí u nepedagogických pracovníků. 

Vedení školy rozděluje nadtarifní nenárokové složky (osobní ohodnocení, odměny) v souladu 

s vlastním platovým předpisem na základě odsouhlasených a všeobecně známých kritérií. Část 

mzdových prostředků je získávána vedením školy z rezerv zřizovatele, dále z grantů a rozvojových 

programů. 

7.4. Složení žáků školy 

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo ZŠ J K Tyla 722 žáků, z toho 26žáků, tj. 3,6% nemá státní 

občanství ČR. Tito žáci jsou z 8 států, největší zastoupení má Vietnam 1,67%. 

 

Závěr: Škola splňuje všechna kritéria Kvalitní školy. 
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B. Kritéria Rodiče vítáni 
Od roku 2014 plní škola kritéria pro získání titulu Rodiče vítáni. Poslední certifikace byla 

uskutečněna v lednu 2017. Tuto značku vnímáme jako záruku kvality otevřeného prostředí a 

aktivního přístupu školy směrem k rodičovské veřejnosti. Touto certifikací prošly i všechny 4 

mateřské školy subjektu. 
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C. Kritéria Ekoškola 
V červnu 2017 jsme po získání v roce 2014 poprvé obhájili mezinárodní titul Ekoškola. Tato 

značka je zárukou kvality environmentálního vzdělávání a výchovy ve škole. 
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D. Sebehodnocení pedagogických pracovníků 
 

V květnu 2017 byly vedeny rozhovory nad dokladovým portfoliem všech pedagogických 

pracovníků. Rozhovory vedli ředitel školy (vyučující 1. a 2. stupně – metodici, garanti, 

začínající), zástupci ředitele (vyučující 1. a 2. stupně - ostatní), vedoucí vychovatelka 

(vychovatelky školní družiny a vychovatel školního klubu) a školní psycholožka (asistenti 

pedagoga a příslušní třídní učitelé). 

Cílem bylo hodnocení plnění úkolů profesního rozvoje  těchto rozhovorů od školního roku 

2014/2015 a nastavení dalších úkolů na období do školního roku 2018/2019, kdy budou 

opakovány. 

 

Struktura dokladového portfolia: 

 
Vaše profesní portfolio umožní prezentaci kvality Vaší práce a zachytí celou škálu Vašich činností. Hospitační činností není 
možno podchytit vše. Ústní podání nemá takovou hodnotu jako položka portfolia, kterou může být jakýkoliv dokument či 
artefakt. Portfolio bude sloužit k Vašemu profesnímu a osobnímu růstu. Portfolio plní prezentační i reprezentační funkci. 
Profesní portfolio je také pevnou součástí připravovaného kariérního systému.  
Doba naplnění položek portfolia je cca 2 roky. Není třeba spěchat a je dobré se od začátku soustředit na kvalitu. Měli byste 
vždy umět zodpovědět otázku: „Proč jste se rozhodl/a zařadit právě tuto položku?“  
 
Příklad struktury profesního portfolia (více v literatuře): 
1. Strukturovaný profesní životopis 
2. Já učitel/ka (formulace osobních východisek, názory a postoje vůči profesi, filozofie profese) 
3. Plán profesního rozvoje (na základě hodnocení a sebehodnocení, stanovené profesních cílů a kroky k jejich dosažení) 
4. Dokumenty 

A) plánování výuky 
B) procesy učení 
C) hodnocení práce žáků 
D) reflexe výuky 
E) rozvoj školy a spolupráce s kolegy 
F) spolupráce s rodiči a širší veřejností 
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G) profesní rozvoj učitele 
 

Otázky pro přípravu rozhovoru: 

1. Co jste přidal/a za hodnocené období (2014-2017) do svého profesního portfolia? Proč? 

2. Na jakých úkolech jsme se při posledním rozhovoru nad portfoliem (při přijímacím pohovoru) 

společně domluvili? Daří se je plnit? 

3. Jaký úkol považujete za vlastní pro další období? 

 v práci třídního učitele: 

 v práci vyučujícího předmětu/předmětů: 

 v osobnostním růstu (DVPP): 

 v šíření dobrého jména školy: 

 napadá vás jiný úkol? 

4. Co zajímavého/přínosného jste za poslední dva roky nastudoval/a z odborné pedagogické literatury? 

Jak se to projevilo ve Vaší práci? 

5. Co považujete za svůj největší pedagogický úspěch? Jak můžete způsob jeho dosažení sdílet 

s ostatními? 

6. Co je vaše silná stránka? Je ve škole plně využita? 

7. Jak naplňujete ve své práci vizi školy „Škola, kde si každý najde to svoje“? 

8. Co by Vám osobně pomohlo v dalším pedagogickém a odborném růstu a v naplňování osobní 

pedagogické vize a dosud nezaznělo? 

 

E. InspIS SET –  
Škola byla zařazena do zjišťování výsledků žáků České školní inspekce InspIS SET v květnu 

2017 (9.5.-26.5.2017) v matematice, cizím jazyce a informační gramotnosti. Výsledky školy 

byly průměrné, srovnatelné s výsledky průměru ČR. Se závěry budou dále pracovat všichni 

pedagogičtí pracovníci a metodické oblasti. 

 

 

 



 

28 

Angličtina 9. třídy 

 

Matematika 9. třídy 

 

 

Informační gramotnost 9. třída 
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F. Testování SCIO 9. třídy 

 

Testování společnosti SCIO je pro nás velmi důležité. Ukazuje totiž srovnání výsledků žáků 

s jejich osobními studijními předpoklady. Studijní potenciál žáků je dle výsledků v českém 

jazyce využíván optimálně a výsledky testů odpovídají úrovni jejich studijních 

předpokladů a v matematice jsou výsledky na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni 

jejich studijních předpokladů, učitelé s nimi velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje 

možnosti. 
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G. Jednotná přijímací zkouška na SŠ 2017 - 

CERMAT 

  

ČESKÝ JAZYK 

PŘIHLÁŠENI KONALI 
PRŮMĚRNÉ 
PERCENTIL. 
UMÍSTĚNÍ 

% SKÓR 

CELKEM 
1. 

kvartil 
2. kvartil 3. kvartil 

MAXIMU
M 

CELÁ 
ČR 

UCHAZEČI O 
4LETÉ OBORY 

62831 61701 51,7 60,0 48,0 60,0 74,0 100,0 

UCHAZEČI O 
6LETÁ GYMNÁZIA 

4514 4469 51,3 61,7 52,0 62,0 72,0 100,0 

UCHAZEČI O 
8LETÁ GYMNÁZIA 

18372 18171 51,0 55,4 42,0 56,0 68,0 100,0 

ŠKOLA 

CELKEM 66 65 - - - - - - 

UCHAZEČI O 
4LETÉ OBORY 

54 53 44,9 55,6 41,0 58,0 68,0 98,0 

UCHAZEČI O 
6LETÁ GYMNÁZIA 

5 5 42,1 59,6 50,0 58,0 62,0 82,0 

UCHAZEČI O 
8LETÁ GYMNÁZIA 

7 7 60,0 60,9 44,0 70,0 80,0 84,0 

 
MATEMATIKA 

PŘIHLÁŠENI KONALI 
PRŮMĚRNÉ 
PERCENTIL. 
UMÍSTĚNÍ 

% SKÓR 

CELKEM 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil MAXIMUM 

63026 61887 51,4 46,3 28,0 46,0 64,0 100,0 

4519 4474 51,3 48,1 32,0 48,0 62,0 100,0 

18379 18178 51,4 53,7 40,0 54,0 68,0 100,0 

66 65 - - - - - - 

54 53 48,3 45,2 31,0 41,0 60,0 86,0 

5 5 22,5 25,6 14,0 18,0 46,0 48,0 

7 7 65,1 63,1 48,0 64,0 82,0 88,0 

Výsledky školy byly průměrné, srovnatelné s výsledky průměru ČR Ukazuje se, že výrazně 

dobře jsou připraveni především žáci 5. tříd, kdy na osmiletá gymnázia odcházejí ti nejlepší 

žáci. Přijímací zkoušky na šestileté francouzské gymnázium ukazují, že se tam dostávají děti 

se slabším průměrem, díky nabídce francouzštiny jako druhého cizího jazyka (jediná písecká 

škola) však mají často o toto studium zájem a jsou úspěšní. Se závěry budou dále pracovat 

všichni pedagogičtí pracovníci a metodické oblasti. Cílem je zvyšovat úroveň vzdělávacích 

výsledků žáků. Kromě cílené nabídky zájmových útvarů se vzdělávacím zaměřením, nabídky 

doučování půjde i o využití platformy školního a domácího testování InspIS.  
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H. Klima školy 
K testování klimatu školy byly v červnu 2017 použity dotazníky na www.proskoly.cz. 

 

 

 

Testování pro učitele se zúčastnilo celkem 51 pedagogických pracovníků školy. 

http://www.proskoly.cz/
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Testování pro rodiče se zúčastnilo celkem 98 rodičů žáků (13,57%). 
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Testování pro žáky se zúčastnilo celkem 284 žáků ze 4.-9. tříd (39,34 % všech žáků). 
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I. Hodnocení webových stránek sCOOL web 2017 
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J. Účinnost opatření obsažených v předchozím 

vlastním hodnocení 

1.1. Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků 

Dlouhodobě dobrých výsledků dosahuje škola  

 v otevřenosti a prezentaci práce školy nejen rodičovské veřejnosti 

 v nabídce příležitostí k individuálnímu rozvoji každého žáka  

 v nabídce mimoškolních aktivit a využití zařízení školy pro volnočasovou činnost dětí 

 v přípravě a realizaci grantových projektů 

 v mezinárodních kontaktech a projektech 

 v nabídce jazykového vzdělávání a jeho výsledcích,  

 v rozvoji informační, čtenářské a matematické gramotnosti žáků i učitelů,  

 v uměleckých soutěžích (recitace, výtvarná tvořivost) 

 ve sportovní přípravě a výsledcích sportovních tříd 

 v péči o další vzdělávání pedagogických pracovníků 

1.2. Oblasti, ve kterých se úroveň vzdělávání zlepšila 

 v postupném a koordinovaném zavádění ŠVP do praxe 

 ve využití poznatků a zkušeností z DVPP zaváděním kooperativních forem práce a 

činnostních metod učení do vyučovacích hodin 

 ve vybavení školy dalšími prostředky ICT (notebooky, PC, multimediální učebnny) a 

rozšíření vnitřní sítě vč. wifi 

 v úrovni počítačové gramotnosti žáků i učitelů a tím i ve využívání rozmanitých 

dostupných informačních zdrojů a technologií ve výuce 

 ve spolupráci třídních učitelů se školním poradenským pracovištěm a tím i v budování 

příznivějšího klima v žákovských kolektivech 

 v rozšíření možností zájmového vzdělávání ve ŠD a ŠK  

 ve vybavení žákovským nábytkem 

1.3. Oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání dále zlepšovat 

Úroveň vzdělávání a výchovy je třeba zlepšit v oblasti: 

 posílení osobnostní a sociální výchovy k upevnění kázně a chování žáků a jejich 

vzájemných vztahů a vztahu k dospělým a k majetku školy 

 zvýšení nároků na pracovní morálku, samostatnost a výkony žáků širším využitím a 

zkvalitněním sebehodnocení žáků  

 sledování a vyhodnocování realizace ŠVP a jeho korekce pro další období 

 využití testů ČŠI a mezinárodních testů k porovnávání úrovně vzdělávání 

 širšího využití portálu www.rvp.cz pro přípravu a realizaci vzdělávacích aktivit 

 rozvoj školního poradenského pracoviště systému volby volitelných předmětů  

 získávání zkušeností z diagnostikování a metod a forem péče o integrované mimořádně 

nadané žáky a jejich rozvoj 

http://www.rvp.cz/


 

36 

 účinnosti dozorů a odstranění rozdílů v aplikaci zásad školního řádu jednotlivými 

pedagogickými pracovníky 

 zapojení rodičů do spolupráce se školou, do akcí tříd  

 postupného vybudování udržitelné přírodní zahrady včetně opravy a využití zahradního 

domku 

1.4. Oblasti, na něž je třeba zaměřit pozornost řízení na: 

 systematickou a intenzivnější spolupráci školy se zákonnými zástupci po zavedení 

elektronické třídní knihy, žákovské knížky a školní pokladny 

 tvorbu projektů pro grantová řízení, zejména v OP VVV, pro přípravu a realizaci 

cílených plánů DVPP v závislosti na potřebách zavádění a evaluace ŠVP a na závěrech 

periodického hodnocení pedagogických pracovníků 

 na rozvoj školy s cílem získat nové chybějící prostory pro realizaci náročného školního 

vzdělávacího programu spolu s vytvořením podmínek pro kvalitní zájmové vzdělávání 

ve ŠD a ŠK  a zajištění potřebných podmínek pro lehkou atletiku 

 dobudování bezdrátové vnitřní sítě a obnova technického parku ICT včetně vybavení 

tříd multimediální technikou 

 zajištění prostředků na rozvoj a provoz školního studijního a informačního centra vč. 

personálního rozšíření 

 zajištění prostředků na potřebnou průběžnou údržbu budov 

 analýzu a úpravy kritérií pro odměňování nenárokovými složkami platu 

 

1.5. Návrh opatření 

1. Kvalitně realizovat a průběžně evaluovat školní vzdělávací program START! 

2. Sledovat výstupy a výsledky vzdělávání s využitím didaktických testů ČŠI a výsledků 

mezinárodního srovnávání. Přenést konkrétní odpovědnost za výsledky k jednotlivým 

vyučujícím. 

3. Zvýšit každodenní důraz na pracovní morálku, kázeň a chování žáků úzkou 

spoluprací pedagogických pracovníků se školním poradenským pracovištěm. Být 

důslednými. 

4. Pokračovat na projektu proměn interiéru školy. 

5. Dokončit úpravy školní přírodní zahrady, zejména rekonstrukci zahradního domku. 

6. Pokračovat v mezinárodním projektu Ekoškola koordinovaného sdružením Tereza 

Praha. 

7. Dokončit zateplení fasády, atrií a střechy budov školy. Zajistit prostředky na údržbu 

budov. Dotáhnout rekonstrukci areálu pro lehkou atletiku. 

8. Zajistit bezpečnost žáků a zaměstnanců ve škole – personální, organizační a technická 

opatření. 

9. Zvýšit podíl využití (vlastních) dotykových zařízení ve výuce (BYOD). 

10. Podporovat cloudová řešení, využívat OneDrive a Office 365 žáky i zaměstnanci školy. 
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11. Spolupracovat s dalšími firmami, ZŠ i ŠŠ na projektech. Podporovat technické a 

přírodovědné vzdělávání. 

12. Sjednotit výukové materiály na 1. stupni ZŠ, postupně obnovovat fond učebnic. 

13. Podporovat metody výuky na 1. stupni – matematika dle dr. Hejného, SFUMATO – 

splývavé čtení, nevázané písmo Comenia Script. 

14. Aktivně vyhledávat mimorozpočtové (grantové) příležitosti. 

15. Pokračovat v mezinárodní spolupráci (Erasmus+, partnerská města). 

 

 

 

Materiál byl projednán v pedagogické radě 10.10.2017 a byla s ním seznámena školská rada 

12.10.2017. 

 

 

 

Mgr. Bc. Pavel Koc      Mgr. Markéta Bajerová 

ředitel školy       předsedkyně školské rady 


