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Koncepce rozvoje školy je stále se vyvíjející koncept dalšího směřování naší školy. Vychází 

z analýzy počátečního stavu školy a zaměřuje se především na posilování pozitivního klimatu školy 

zkvalitňováním vztahů na všech úrovních (žák – žák, pedagog – žák, pedagog – pedagog, rodič – 

pedagog). Základním rysem této koncepce je otevřenost školy a její inovativnost. Hlavním cílem je 

zajistit vysokou konkurenceschopnost školy, přičemž stěžejními nástroji k dosažení cíle bude 

posilování silných stránek školy a vytvoření kvalitního image školy. 

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Silné stránky: 

Dobrá poloha školy, díky sídlišti zajištěná stabilní každoroční přísun nových žáků. 

Moderně zrekonstruovaná většina budov školy. 

Školní vzdělávací program „Škola pro všechny“ zaměřující se na zabezpečení potřeb všech žáků 

školy. 

Podporujeme zdravý životní styl (Ovoce a Mléko do škol), jsme zapojeni do ekologických 

projektů (třídění odpadů, úklid města…) 

Vysoká úroveň vybavení školy – nábytek, tabule, moderní výukové pomůcky. 

Vybavení školy ICT technikou. Téměř ve všech třídách prvního stupně jsou interaktivní tabule, 

máme dvě počítačové učebny s kapacitou 43 míst. 

Kvalitní a aprobovaný pedagogický sbor – flexibilita, motivace, týmová spolupráce 

Kvalitní práce se žáky s SVP – asistenti pedagoga, individuální plány 

Velice rozsáhlá a kvalitní nabídka zájmových kroužků  

Zapojení do mezinárodních projektů (Erasmus, eTwinnning) a zahraniční pobyty. 

Tradiční akce školy pro veřejnost 

Každý žák i pracovník má ve škole své místo a nemusí se bát vyjadřovat své názory 

 

Slabé stránky: 

Nedostatek prostoru pro relaxaci žáků 

Špatně stavebně vyřešené umístění učeben družiny 

Malá ochota a zájem části žáků vzdělávat se 

Poměrně vysoký průměrný věk pedagogů 
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CÍLE KONCEPCE ANEB KAM SMĚŘUJEME? 

 

1) VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

Cíle: 

- poskytnout všem žákům základní všeobecné vzdělání 

- připravit žáky pro úspěšné absolvování středních škol a zapojení do pracovního 

procesu 

- zajistit inovativnost výuky 

- vytvářet podmínky pro vzdělávání žáků se SVP 

- podporovat nadané žáky 

- podporovat rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti 

- podporovat zdravý životní styl a sport 

- propojovat život školy s životem obce 

 

Prostředky k dosažení cíle: 

- naplňovat školní vzdělávací program 

- systematicky identifikovat individuální potřeby dětí při vzdělávání, spolupracovat s 

odbornými pracovišti a zákonnými zástupci žáků 

- podporovat systematické vzdělávání pedagogických pracovníků zejména v oblasti 

inovací a nových forem vzdělávání 

- zapojení do nových projektů a podpora stávajících projektů podporující výuku cizích 

jazyků a čtenářské gramotnosti: Erasmus+, eTwinning, Noc s Andersenem, pasování 

na čtenáře 

- zlepšit spolupráci se středními školami v Liberci 

- podpora kroužků rozvíjejících logické uvažování (Deskové hry, Koumák, Klub 

chytrých hlav – Menza)  
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2) PERSONÁLNÍ OBLAST 

Cíle:  

- stabilní pedagogický sbor 

- podpora profesního růstu pedagogů 

- podpora zavádění nových metod do výuky 

- podpora vzájemné spolupráce a týmovosti 

 

Prostředky k dosažení cíle: 

- účast na dalším vzdělávání podle plánu DVPP, podpora profesního růstu  

- vzájemné hospitace učitelů – nové metody ve výuce 

- prostřednictvím neformálních společných akcí rozvíjet kolegiální a přátelské vztahy 

- postupné a nenásilné zvyšování ICT gramotnosti pedagogického sboru 

- systematicky budovat školní poradenské pracoviště  

 

3) OBLAST ŘÍZENÍ A SPRÁVY 

Cíle: 

- průběžně vyhodnocovat koncepci školy za účasti zástupců veřejnosti a zřizovatele 

- nadále zlepšovat materiální vybavení školy pro lepší efektivitu výuky 

- zmodernizovat jazykovou učebnu dle nejnovějších trendů a potřeb 

- stavebně upravit starou počítačovou učebnu 

- zajistit rekonstrukci atletického hřiště Plátenická 

- zdokonalovat řídící činnost, práci vedoucích pracovníků školy 

- vytvořit účinný a srozumitelný systém autoevaluace školy, za pomoci žáků, učitelů i 

rodičů 

- pracovat na tvorbě projektů k získávání dotací 

- pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování 

 

Prostředky k dosažení cíle: 

- aktivně spolupracovat se zřizovatelem na hledání finančních prostředků 

- spolupracovat s rodiči (SRPŠ) na koncepci a autoevaluaci školy 

- efektivně vést a přijímat rozhodnutí na poradách vedoucích pracovníků 
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4)  OBLAST KLIMA ŠKOLY A PROJEVU NA VEŘEJNOST 

Cíle: 

- vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce, příjemného a 

bezpečného prostředí pro děti, pracovníky školy a rodiči 

- vytvořit partnerský vztah mezi školou – žákem - zákonným zástupcem žáka 

- spolupracovat s okolními školami a organizacemi: MŠ Motýlek, SOŠO, Větrník, 

Vklub… 

- vytvářet systém efektivních opatření k prevenci všech forem rizikového chování, 

- vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě 

rozvíjet environmentální výchovu, 

- trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou, 

 

Prostředky k dosažení cíle: 

- vytvořit relaxační zóny pro žáky 

- zavést třídnické hodiny do ŠVP 

- vytvoření moderních webových stránek školy, kam mohou vkládat příspěvky učitelé a 

každá třída má svoji stránku 

- zprovoznění elektronické žákovské knížky na druhém stupni 

- zvát rodiče do školy (ukázkové hodiny, tripartitní schůzky, neformální akce pro 

veřejnost)  

- podpora a propagace školního časopisu 

- zahájení práce funkčního školního parlamentu 

 

 

 

Uvedená koncepce rozvoje školy je dlouhodobá, jednotlivé stanovené cíle budou realizovány 

dle podmínek a možností školy. Všechny stanovené cíle nelze naplnit během jednoho 

školního roku. 

  


