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I.

Úvod

Sestavení strategického plánu rozvoje školy bylo reakcí na potřebu vytvořit komplexní
dokument, který bude obsahovat analýzu stávajícího stavu, formulaci poslání školy a vize
školy a ve kterém budou stanoveny priority dalšího rozvoje školy a jejich rozpracování do
dílčího akčního plánu. To vše s výhledem na období asi šesti let.
Tvorby strategického dokumentu se zúčastnili všichni pedagogové. Své připomínky mohli
vyjádřit i správní zaměstnanci. V potaz byly brány i podněty zákonných zástupců a priority
stanovené zřizovatelem.

II.

Stručná charakteristika

Základní škola Růžďka je spádová škola pro obce Růžďka a Bystřička. Jsme úplná základní
škola, tzn., že poskytujeme základní vzdělávání žákům v celém rozsahu povinné devítileté
školní docházky. Zřizovatelem je obec Růžďka. Škola má dvě pracoviště. Jedno je v Růžďce.
Zde se nachází vedení školy a jsou zde vyučováni žáci třetího až devátého ročníku. Druhé
pracoviště je na Bystřičce, kde probíhá výuka žáků prvního a druhého ročníku a nachází se
zde školní družina. Kapacita školy je 260 žáků. Kapacita školní družiny je 60 dětí.
Pracoviště na Bystřičce disponuje dvěma kmenovými učebnami a malou tělocvičnou. Školní
družina má k dispozici tři herny. Součástí areálu školy je školní zahrada, kterou nám obec
Bystřička vybavila herními prvky.
Pracoviště v Růžďce má k dispozici sedm kmenových učeben, dvě odborné učebny a jednu
učebnu informatiky. V roce 2008 byl postaven nový pavilon tělocvičny, který kromě
tělocvičny obsahuje malý sál a keramickou dílnu.
Škola nemá vlastní jídelnu. V každé budově se nachází výdejna, do které se dováží obědy ze
školní jídelny při mateřské škole v Růžďce.

III.

Plánovací období

Vzhledem k velikosti školy, velikosti obce, které školu zřizuje a finančních možností obou
obcí, pro které jsme spádovou školou, by bylo vhodné vytvořit plán na období deseti let.
Vzhledem k platné legislativě je strategický plán sestaven na období šesti let. Toto období je
stanoveno hlavně ze dvou důvodů. Prvním důvodem je funkční období ředitele školy a
druhým důvodem jsou údaje z matriky, na jejichž základě jsme schopní relevantně odhadovat
průběh předpokládaného počtu budoucích žáků školy.
1. Příprava plánu
Tvorba strategického plánu byla dána především potřebou vytvořit komplexní dokument,
který by se zabýval všemi oblastmi chodu školy. Tyto jednotlivé oblasti byly dosud řešeny
odděleně, což v konečném důsledku vedlo k nejasnostem v chápání vizí a dílčích cílů školy u
zaměstnanců školy, zákonných zástupců, zřizovatele i dalších nadřízených orgánů. Z8roveň se
změnou přístupu MŠMT a ČŠI k systému řízení se nově vytvořený strategický plán jeví jako
efektivnější pro řízení školy.
2. Klíčové osoby
Vzhledem k počtu zaměstnanců, připadla příprava a tvorba strategického plánu řediteli školy.
3. Zapojené skupiny
K tvorbě strategického plánu byla vytvořena jedna skupina ze všech pedagogických
pracovníků školy.
4. Zřizovatel
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O tvorbě strategického plánu rozvoje školy byl průběžně informován zřizovatel. Zároveň
proběhla schůzka, na které se ujasnila návaznost strategického plánu školy na rozvojové plány
obce.

IV.

Analýza organizace

1. Návaznost na vyšší dokumenty
Strategický plán rozvoje školy navazuje na zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); dále na zákon č. 563/2004
Sb. o pedagogických pracovnících a další prováděcí předpisy k těmto zákonům.
2. Analýza vnějšího prostředí
A. Politicko-právní faktory
Zřizovatel – v minulosti, nyní i do budoucnosti je pro zřizovatele hlavní prioritou udržení
základní školy ve vesnici s přihlédnutím k níže uvedeným bodům:
- škola musí být zachována a musí se rozvíjet její základní společenská funkce – škola musí
mít svou nabídku upravenu tak, aby nedocházelo k odlivu žáků,
- škole musí být vytvořeny podmínky pro zajištění vysokého standardu vzdělávání jako
prioritní funkce, pro kterou byla zřízena,
- škole musí být vytvořeny podmínky, které jí umožní realizovat široké spektrum zájmových
aktivit
- vzhledem k poloze vesnice uprostřed krásné přírody by se měla škola pokusit o rozšíření
nabídky aktivit směřující k využívání těchto možností,
V souladu s těmito prioritami byla vždy podpora školy obcí maximální. Určité riziko souvisí
se změnou ve složení zastupitelstva obce, které může stanovit jiné priority, ale vzhledem
k veřejnému zájmu občanů je toto málo pravděpodobné.
MŠMT škola musí reagovat a přizpůsobovat se změnám v prioritách určených
ministerstvem školství, což může přinášet řadu problémů pro školu, zejména v souvislosti
s častou změnou ve vedení resortu. Zažili jsme už případy naprosto protichůdných opatření,
kterým se škola musela přizpůsobit.
ČŠI – Česká školní inspekce jako kontrolní orgán reaguje na zadání MŠMT a podle toho mění
prioritní oblasti podléhající kontrole.
Změna právních předpisů – jedná se o oblast, které se školy opět musí přizpůsobit a vyhovět
požadovaným předpisům. Problémem zůstává mnohdy protichůdnost předpisů z různých
rezortů mimo MŠMT, které často neberou ohled na specifika školství a možnosti malých
vesnických škol.
B. Ekonomické faktory
Zásadní dopad na fungování školy má její financování. Základní škola zřizovaná obcí je
závislá na finančních prostředcích státu. Bez nich by nebylo myslitelné pro obec zajistit chod
školy po stránce mzdových nákladů na zaměstnance školy. Velkým rizikem pro školu je proto
každá připravovaná reforma financování škol. Ať už bude zrealizována jakákoliv reforma,
vždy bude jeden ze základních parametrů počet žáků školy, což může být pro naši školu
ohrožující.
Druhým důležitým ekonomickým faktorem je příspěvek zřizovatele na provoz školy.
V posledních letech je tento příspěvek stabilní a poskytuje škole možnost plánovat svůj další
rozvoj. Problémem mohou být další investice nutné na rekonstrukce a opravy budov. Zde
jsme závislí na dalších prioritách vedení obce, což může být problém například v návaznosti
na náhlé změny v právních předpisech, na které se nebude moci dostatečně připravit.
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Třetí oblastí možnosti financování školy jsou dotace. Škola se pravidelně podává žádosti o
financování školních projektů. Tyto prostředky umožňují další rozvoj materiálního vybavení
školy i zvyšování kompetencí učitelů, tím zlepšování kvality vzdělávání.
C. Demografické prostředí
Demografický vývoj je výrazným faktorem ovlivňující existenci školy ve spádové oblasti.
Tento vývoj je dán počtem obyvatel obou obcí a jejich věkovým složením. Škola nemůže
nijak ovlivnit aktivity obcí, které povedou k udržení mladých rodin v obci. Škola se může
pouze snažit o maximální vytěžení narozených dětí, tzn. dosáhnout toho, aby v ideálním
případě všechny děti, které se zde narodí, nastoupily do spádové školy.
D. Kulturní prostředí
Naše škola je vesnická škola. Vzhledem k tradicím vycházejí nastavená pravidla z
křesťanských zásad. Kromě nízkého počtu žáků ve třídách je toto jedním z hlavních důvodů
nízkého výskytu negativních jevů ve škole. Daří se nám udržovat dobré a přátelské vztahy
s dětmi, rodiči i zaměstnanci. Škola je veřejností vnímána pozitivně. Škola je otevřená
spolupráci se zájmovými sdruženími v obci. Škola přispívá k rozvoji kultury v obci.
E. Technologické faktory
Chod školy se stále více digitalizuje. MŠMT převádí postupně veškeré agendy do
elektronické podoby. To sebou přináší nutné investice do výpočetní techniky a dalšího
zabezpečení. Rozvoj nových technologií rovněž zasahuje do výuky. Klade vysoké nároky na
nové kompetence pedagogů, kteří jsou nuceni se neustále vzdělávat jak v ovládání a
využívání nových technologií, tak na jejich zapojení do výuky. Toto má na školu dopad
finanční, personální, materiální a technický.
F. Přírodně ekologické faktory
Škola se nachází uprostřed krásné přírody s čistým ovzduším. Pedagogové mohou s žáky
často navštěvovat okolní přírodu. Ve spádové oblasti školy se nenachází žádný průmysl, který
by hrozil jakoukoliv potenciální ekologickou katastrofou nebo ohrožením životního prostředí.
3. Analýza cílového prostředí
A. Zákazníci a klienti

Vývoj počtu žáků 1. ročníku podle
spádové oblasti
5
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7

8
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9

11

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026
Bystřička

Růžďka

jiné

Zákazníci a klienti naší školy jsou děti a jejich zákonní zástupci, kteří žijí ve spádové oblasti
školy. Počet dětí, které nastoupí do naší školy, se dá určit jen s omezeným výhledem na dobu
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pěti až šesti let na základě údajů z matrik obcí Růžďka a Bystřička. Z dlouhodobého hlediska
je kapacita spádové oblasti průměrně kolem 14ti dětí ročně. Toto číslo samozřejmě není
konstantní a každoročně se mění podle reálného počtu narozených dětí.

Vývoj počtu žáků školy dle údajů z matriky
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Celková čísla vývoje počtu žáků jsou vzhledem k velikosti školy a spádové oblasti spíše
optimistická. V úvahu je ale potřeba vzít, že ne všechny děti, vedené v matrice, nastoupí do
naší základní školy. Počet těchto dětí je každý rok jiný. Dlouhodobě se pohybuje v rozmezí 2
– 5 dětí ročně. Důvody jsou různé. Mnohé z těchto dětí ani nenastoupí do spádových MŠ.
Nejčastější příčina bývá bydliště v takové části obce, ze které mají snadnější dostupnost
předškolní a školní docházky do škol na Vsetíně a ve Valašském Meziříčí. Některé se
nedostaví k zápisu, protože se odstěhovaly a dosud nebyla provedena změna trvalého bydliště.
Zaměřujeme se na maximální vytěžení žáků, které absolvují předškolní vzdělávání ve
spádových MŠ. I z těchto dětí některé nenastoupí do naší školy. Nejčastějším důvodem bývá,
že starší sourozenci již navštěvují jinou školu a zároveň rodičům nevyhovuje dojíždění do
naší školy. Další důvody je obtížní zjistit a relevantně popsat, protože rodiče těchto dětí se
školou nekomunikují.
B. Konkurence
škola

vzdálenost charakteristika

ZŠ Jablůnka

10 km

Vesnická
škola

základní

ZŠ Šafaříkova Valašské
12 km
Meziříčí

Velká městská škola
naplněná na hranici
své kapacity

ZŠ Masarykova Valašské
13 km
Meziříčí

Velká městská škola
s volnou kapacitou.
Zaměřují
se
na
všestranný
rozvoj
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silné stránky
Dostupná
alternativa
školy

naší

Vybavené
odborné učebny,
školní psycholog
a
speciální
pedagog, ranní
provoz
školní
družiny
Alternativní
výuka s prvky
Montessori,
nízké počty žáků

slabé stránky
Vyšší
počet
žáků ve třídě,
dojíždění
veřejnou
dopravou
Horší
dostupnost
–
dojíždění
veřejnou
dopravou,
vysoké
počty
dětí ve třídách
Velký
počet
asistentů
znamená velké
množství
dětí

dítěte.

ZŠ Vyhlídka
Meziříčí

Valašské

12 km

ZŠ Žerotínova Valašské
12 km
Meziříčí

ZŠ
Křižná
Meziříčí

Valašské

12 km

ZŠ Ohrada Vsetín

20 km

ZŠ Sychrov Vsetín

19 km

ZŠ Trávníky Vsetín

18 km

ZŠ Rokytnice Vsetín

18 km

ZŠ Vsetín Luh

20 km

ve třídách

Velká městská škola
poskytuje všeobecné
vzdělání. Účastní se
projektů podporující
zdraví,
rozšířená
výuka Tv
Menší městská škola,
poskytuje všeobecné
vzdělání,
zavádějí
nové
vyučovací
metody
Městská
škola
poskytující všeobecné
vzdělávání s cílenou
podporou
výuky
cizích jazyků

Ranní
ŠD,

s potřebou
podpůrných
opatření.
Dojíždění
veřejnou
dopravou
Horší
dostupnost
provoz
dojíždění
veřejnou
dopravou

–

Naplněnost tříd.
Metoda Hejného
Dojíždění
v některých
veřejnou
třídách
dopravou
Širší
nabídka Dojíždění
volitelných
veřejnou
předmětů
dopravou

Vyšší
počty
škola Zaměření
na žáků ve třídě.
žáky výuku
cizích Dojíždění
jazyků
veřejnou
dopravou.
Městská
škola Alternativní
Vyšší
počty
respektující svobodný výuka
žáků. Dojíždění
přístup ke vzdělávání v některých
veřejnou
různými formami
třídách
dopravou.
Širší
nabídka Dojíždění
Velká městská škola
volitelných
veřejnou
předmětů
dopravou.
Městská
škola
s
Spolupráce
Dojíždění
profilací na ICT a
s hokejovým
veřejnou
přírodovědné
klubem
dopravou.
předměty a ekologii
Vyučují 3 cizí
jazyky,
Horší
sportovní
dostupnost
aktivity
–
Velká městská škola
dojíždění
florbal, zdravý
veřejnou
životní
styl,
dopravou
školní sportovní
klub
Městská
vychovávající
pro život

C. Dodavatelé – školy nižšího stupně
Žáci naší školy se rekrutují z dětí z mateřských škol v Růžďce a na Bystřičce, případně rodičů
dětí bydlící ve spádové oblasti školy.
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4. Analýza vnitřního prostředí
A. Audit strategie (markentingové)
Škola dosud neměla zpracovaný komplexní dokument strategického rozvoje. Jednotlivé
oblasti byly řešeny odděleně. Jednotlivé strategie byly zvoleny v souladu s požadavky
zřizovatele. Navázala a prohloubila se spolupráce s oběma mateřskými školami. Pravidelně se
realizuje předškolní přípravka a další akce pořádané pro děti z MŠ, aby měly možnost se
seznámit s prostředím školy. Při tvorbě školního vzdělávacího programu se již přihlíželo
k zavádění nových výukových metod a zapracování příležitostí, které poskytuje poloha školy
a její umístění uprostřed přírody. V návaznosti na to absolvovali učitelé semináře se
zaměřením na využití nových metod práce. Z hlediska materiálního vybavení byl ve
spolupráci se zřizovatele sestaven plán postupných stavebních úprav, který se daří dodržovat.
B. Informační systém
Jsme početně i prostorově malá škola se dvěma pracovišti. Převážná část informací se přenáší
osobním jednáním.
Učitelé – základem je osobní komunikace. Informace se předávají na pedagogických radách
1x za čtvrt roku, pracovních poradách cca 1x za měsíc, na krátkých informačních schůzkách
ve sborovně dle potřeby. Vzhledem k existenci odloučeného pracoviště (až v sousední
vesnici), je hojně využívána e-mailová komunikace a to jak mezi pracovišti, tak i mezi učiteli
a školou.
Provozní zaměstnanci – vzhledem počtu tří zaměstnanců se informace předávají pouze
osobním jednáním.
Žáci – žáci jsou informováni prostřednictvím učitelů a třídních učitelů. Dále je využíván nový
informační systém školy.
Rodiče – jsou informováni prostřednictvím učitelů a třídních učitelů. Dále je využíván nový
informační systém školy doplněný o webové stránky školy a zasílání hromadných
informačních sms. Dále mají možnost využívat konzultačních hodin učitelů.
Zřizovatel – je o činnosti školy informován prostřednictvím výroční zprávy školy a školské
rady. Akutní informace jsou projednávány osobně dle potřeby.
Veřejnost – získává informace z webových stránek školy. Jako doplňkové byly zřízeny dvě
venkovní vývěsní skříňky.
C. Lidé – personální analýza
Organizační schéma školy:
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ředitel školy
stupeň řízení 2

zástupce ředitele
stupeň řízení 1

školní metodik
prevence

výchovný poradce

hospodářka školy
stupeň řízení 1

školník

učitelé

stupeň řízení 0

třídní učitelé

uklízečky

vychovatelky ŠD

Věková struktura
Údaje k 1.9.2019
Pedagogičtí zaměstnanci
věk

muži

ženy

celkem

%

do 20 let

0

0

0

0,00%

21 - 25 let

0

0

0

0,00%

26 - 30 let

0

0

0

0,00%

31 - 35 let

0

0

0

0,00%

36 - 40 let

2

1

3

25,00%

41 - 45 let

0

2

2

16,67%

46 - 50 let

1

0

1

8,33%

51 - 55 let

0

3

3

25,00%

56 - 60 let

0

3

3

25,00%

61 a více let

0

0

0

0,00%

celkem

3

9

12

25,00%

75,00%

%

x

x
x

Pedagogický sbor je stabilní a co se týká věku, jedná se o starší sbor. Polovina pedagogů má
více než 50 let. Čtvrtina učitelů je těsně v předdůchodovém věku. Druhá polovina je ve
věkovém rozmezí 36 – 50 let. Všichni jsou již zkušení pedagogové s potřebnou praxí. U
staršího sboru složitější namotivovat pedagogy k provedení potřebných změn a stále hrozí
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problém s „vyhořením“. V následujícím období bude v podstatě probíhat generační obměna
pedagogického sboru.
Provozní zaměstnanci
věk

muži

ženy

celkem

%

do 20 let

0

0

0

0,00%

21 - 25 let

0

0

0

0,00%

26 - 30 let

0

0

0

0,00%

31 - 35 let

0

0

0

0,00%

36 - 40 let

0

0

0

0,00%

41 - 45 let

0

1

1

25,00%

46 - 50 let

0

0

0

0,00%

51 - 55 let

0

1

1

25,00%

56 - 60 let

0

1

1

25,00%

61 a více let

1

0

1

25,00%

celkem

1

3

4

25,00%

75,00%

%

x

x
x

Rovněž správní zaměstnanci stárnou a i zde se připravujeme na generační obměnu na
klíčových místech důležitých pro zdárný chod školy.
Vzdělanostní struktura
vzdělání dosažené

muži

ženy

celkem

%

základní

0

0

0

0,0%

vyučen

0

0

0

0,0%

střední odborné

1

2

3

18,8%

úplné střední

0

2

2

12,5%

vyšší odborné

0

0

0

0,0%

vysokoškolské

3

8

11

68,8%

celkem

4

12

16

100

nesplňuje
kvalifikaci
0

celkem

%

učitel prvního stupně ZŠ

splňuje
kvalifikaci
5

5

41,67%

učitel druhého stupně ZŠ

5

0

5

41,67%

učitel náboženství

0

0

0

0,00%

odborná kvalifikace
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vychovatel ŠD

2

0

2

16,67%

vychovatel ŠK

0

0

0

0,00%

pedagog volného času

0

0

0

0,00%

asistent pedagoga

0

0

0

0,00%

celkem

12

0

12

x

100%

0%

100%

x

%

Systematickou personální prací v minulém období jsme dosáhli plně kvalifikovaného stavu
pedagogických pracovníků. Učitelé, kteří neměli požadovanou kvalifikaci, si ji postupně
doplnili. Nově přicházející pedagogové jsou vyhledáváni s již odpovídající kvalifikací.
Délka pedagogické praxe
doba trvání

počet

%

do 2 let

0

0%

do 6 let

0

0%

do 12 let

4

33,33%

do 19 let

1

8,33%

do 27 let

4

33,33%

do 32 let

2

16,67%

nad 32 let

1

8,33%

12

100%

celkem

Z tabulky je zřejmé, že se ve škole nenachází začínající učitelé. Všichni pedagogové mají
praxi delší než šest let. Jedná se o zkušený pedagogický sbor, který je schopen pracovat na
zkvalitňování výuky a zavádění nových metod.
Délka praxe u ZŠ Růžďka

celkem

doba trvání

počet

%

do 5 let

3

18,75%

do 10 let

3

18,75%

do 15 let

3

18,75%

do 20 let

1

6,25%

nad 20 let

6

37,50%

16

100%
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Délka praxe u ZŠ Růžďka nám ukazuje, že máme velmi loajální pedagogický sbor, který se
obměňuje minimálně. Učitelé odcházejí jen minimálně a to z důvodu jiné lepší nabídky
zaměstnání. Je pravdou, že jsme se v minulosti museli rozloučit i s pedagogy, kteří
nesplňovali naše představy o pedagogické práci a práci s dětmi.
Zájem o další vzdělávání
Školní rok

2018/2019
2017/2018
2016/2017

Počet
účastnících
DVPP v %
16,67%
53,85%
30,77%

PP Částka
se vynaložená
DVPP
18 130,-Kč
69 466,-Kč
6 150,-Kč

Počet
NP Částka
na účastnících se vynaložená
DVNP v %
DVNP
25%
1 500,-Kč
25%
1 500,-Kč
25%
1 500,-Kč

na

Učitelé se pravidelně účastní dalšího vzdělávání v různých oblastech. Největší část seminářů
je zaměřena na nové metody práce v jednotlivých předmětech, V posledních letech, zejména
v návaznosti na projekty financované z ESF, se pedagogové stále více zaměřují na svůj
osobnostní a odborný rozvoj. Z výšeuvedené tabulky vyplývá, že ne všichni k dalšímu
vzdělávání přistupují stejně aktivně, a to i přesto, že oblasti, ve kterých se učitelé chtějí
vzdělávat, si mohou z velké části určit učitelé sami.
D. Ekonomické prostředí
Základní škola Růžďka, okres Vsetín je příspěvková organizace s právní subjektivitou.
Zřizovatel je obec Růžďka. Obec zřídila základní školu 1.9.1995.
Škola je financována z příspěvků státního rozpočtu určenými na platy zaměstnanců, nákup
pomůcek, vzdělávání pedagogů a na podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpůrných
opatření. Druhá významná část je tvořena finančními prostředky obce, které slouží na pokrytí
provozních nákladů školy. V případě nedostatku prostředků ze státního rozpočtu jsou
z prostředků obce dofinancovávány platy zaměstnanců.
Státní rozpočet
9 084 339,-Kč
8 074 986,-Kč
7 391 892,-Kč
6 491 855,-Kč

Rok
2019
2018
2017
2016

Rozpočet obce
1 500 000,-Kč
1 500 000,-Kč
1 500 000,-Kč
1 500 000,-Kč

Škola se snaží využívat i prostředků z různých projektů. Nejčastěji z ESF. Tyto prostředky
umožňují obnovu a nákup pomůcek, vzdělávání pedagogů i zavádění nových výukových
metod do výuky.
Rok
2019

Poskytovatel
ESF

2017

ESF

2014

ESF

2012

MŽP

Název projektu
Prevence školních
neúspěchů žáků II
Prevence školních
neúspěchů žáků
ICT jako nástroj
inovace výuky
Hurá z lavic do
zahrady
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Částka (Kč)
799 616,-Kč
497 108,-Kč
501 745,-Kč
70 000,-Kč

Z doplňkových činností má škola jen pronájem tělocvičny. Prostředky získané z pronájmu
tělocvičny nám umožňují financovat provozní náklady na provoz a vybavení tělocvičny.
5. Analýza zdrojů
Vnitřní zdroje
Lidské zdroje
Počet pedagogů
Kvalita výuky
Vztah k žákům
Loajalita ke škole
Materiální zajištění
Finanční zajištění
Kapacita
Technické vybavení
Umístění školy
Řízení a strategie
Informační systém
Kvalita plánování
Zpětná vazba
Organizace školy
Ostatní
Zájem o školu
Kvalita absolventů
Image školy

Silné stránky
3
2

1

0

Slabé stránky
-1
-2

-3

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Lidské zdroje:
Počet pedagogů je velmi limitujícím faktorem, který je dán velikostí školy. Při změnách bude
výrazně ovlivňovat zavádění změn zejména ve smyslu nepřetížit klíčové zaměstnance.
Kvalita výuky je rozdílná. Celkově se dá hodnotit jako dobrá, ale existují rozdíly u
jednotlivých pedagogů. Jedná se o oblast, ve které musí proběhnout změny.
Vztah k žákům je na škole vnímá jako velmi dobrý všemi stranami – pedagogy, žáky, rodiči i
vedením školy. S tímto faktorem je možné počítat při realizaci změn.
Loajalita ke škole je velmi dobrá. Zaměstnanci jsou ochotni pracovat pro školu na jejím
zlepšování.
Materiální zajištění:
Finanční zajištění školy je celkově průměrné. Jsme závislí na státních dotacích a příspěvcích
zřizovatele. Státní dotace jsou závislé na počtu žáků, což je pro nás opět limitující faktor.
Dílčí silnou stránkou je schopnost vedení školy získávat finance z dotačních titulů. To je
faktor, s pomocí kterého se dají provádět změny.
Kapacita školy je dostatečná. Naplněnost školy je asi na 52%. Na druhou stranu máme dané
omezené prostory, které nám neumožňují zrealizovat např. školní dílny.
Technické vybavení školy na dobré úrovni. Velmi dobře jsou vybaveni učitelé ICT technikou
pro svou potřebu přípravy na výuku, ale současně jsou třídy vybaveny moderní projekční
technikou – interaktivní tabule, dataprojektory. Pomůcky je nutné stále doplňovat a
obnovovat.
14

Umístění školy je ideální z hlediska blízkosti přírody, bezpečného prostředí a dostupnosti
vzhledem ke spádové oblasti. Bohužel na připravované změny budou mít minimální vliv,
spíše může poloha školy působit problémy v organizaci změn.
Řízení a strategie:
Informační systém není zatím úplně doladěn. Přesto již provedené kroky vytvořily základ
komplexního informačního systému. Nadále je potřeba na něm pracovat, zejména na zvýšení
jeho využívání jak ze strany pedagogů, tak i ze strany rodičů a žáků školy.
Kvalita plánování je různá na jednotlivých stupních. Obecně směrem od vedení k jednotlivým
pedagogům kvalita klesá. Je to vnímáno jako obtěžující papírování.
Zpětná vazba je spíše slabou stránkou školy, která si zaslouží změnu ve všech oblastech a na
všech úrovních.
Organizace školy je dána především vnějšími podmínkami, kterým musí být podřízena. Na
jednu stranu funguje velmi dobře, na druhou stranu jakákoliv změna v této oblasti bude velmi
problematická nebo nemožná.
Zájem o školu ze strany rodičů je dobrý a stále se zlepšuje. Jedná se o faktor, který může být
velmi dobře využitelný ke změnám ve škole.
Ostatní:
Z provedené analýzy vyplývá, že škola může využít pro další rozvoj školy několik zdrojů.
6. Kultura školy
Kultura školy je velmi široký pojem. Ke zjištění stavu bylo využito dotazníku, který vyplnili
všichni zaměstnanci školy. Zapracovány byly i názory rodičů a dětí z posledního
dotazníkového šetření.
Z šetření vyplývá, že zaměstnanci jsou dobře seznámeni s cíli školy a účastní se společného
plánování. Většina sboru věří vedení školy. Převládající styl řízení je takový, že pracovníci
mají vždy možnost se vyjádřit k důležitým otázkám a je velká snaha dosáhnout v zásadních
věcech koncensu. Ve škole je dobrý režim s fungující organizační strukturou. Vedení školy
věnuje náležitou pozornost výsledkům a výkonnosti při realizaci pracovních úkolů. Kontrola
je průměrně přísná a intenzivní s průměrným zaměřením na všechny. Motivace pracovníků je
na dobré úrovni. Informovanost zaměstnanců je dobrá, pracovníci mají potřebné informace a
komunikace probíhá bez problémů. Komunikace školy s okolím je dobrá, zaměřená
především na rodiče. Pracovníci jsou inovativní, což je patrné všude a inovativnost je
oceněna. Škola má stanovenu jasnou personální politiku, která je v zásadě dodržována a
podporována včetně DVPP. Pracovní podmínky pro výuku učitelů jsou vnímány jako dobré.
Estetická úroveň je vnímána jako velmi dobrá a bezproblémová. Vztahy mezi pracovníky
umožňují potřebnou spolupráci. Vztahy mezi žáky a učiteli jsou dobré a přispívají k pohodě
při výuce. Ve výsledcích vzdělávání se očekává dosažení standardu.
7. Klima školy
Ve škole převládají dobré vztahy mezi všemi zainteresovanými skupinami. Z dotazníkových
šetření jsme zjistili, že žáci se ve škole cítí bezpečně, cítí se spokojení a mají důvěru v učitele.
Rovněž rodiče vidí školu stejným způsobem. Oceňují možnost zapojit se do života školy.
Pedagogové rovněž oceňují dobré vztahy mezi sebou, s vedením školy i správními
zaměstnanci. K dobrým vztahům přispívají častá setkávání ve škole i mimo školu. Všichni
mají jasně rozdělené kompetence a zodpovědnost s přihlédnutím k osobním preferencím
každého.
8. Výsledky vzdělávání žáků
Úroveň a výsledky vzdělávání žáků jsou pravidelně vyhodnocovány na úrovni školy. Škola
využívá testy „KALIBRO“ vždy v pátém a devátém ročníku. Se srovnávacími testy jsme
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začali už v roce 2006 pouze v ČJ, M a AJ pouze v devátém ročníku. Ale kompletní testování
ve všech pěti oblastech – českém jazyce, matematice, humanitních dovednostech,
přírodovědných dovednostech a anglickém jazyce a později i v ekonomických dovednostech
zatím v pátém a devátém ročníku začalo od roku 2010. Srovnání výsledků srovnávacích testů
naší školy s celostátními výsledky a průměrným prospěchem třídy ukazují níže uvedené grafy.
Další srovnání s vesnickými školami, malými městy a velkými městy je možné nalézt ve
výročních zprávách o činnosti školy.
Po vyhodnocení výsledků vzdělávání v letech 2006 – 2010 došlo k úpravám ŠVP,
pedagogové prvního stupně se začali intenzivněji vzdělávat zejména v oblasti rozvoje
čtenářské gramotnosti, dále následovaly oblasti matematické a jazykové gramotnosti. Toto se
projevilo v celkovém trendu zlepšování výsledků vzdělávání na prvním stupni.
Další zlom je patrný na grafech pro devátý ročník. Celkový trend výsledků od roku 2010 je u
českého jazyka, matematiky, humanitního základu a ekonomických dovedností klesající. Po
dalším rozboru výsledků v roce 2015, jsme se zaměřili na další vzdělávání pedagogů druhého
stupně v těchto oblastech. Postupným zaváděním nových metod výuky se od roku 2016
změnil trend výsledků na stoupající.
Je třeba konstatovat, že výsledky srovnávacích testů jsou v našich podmínkách malého počtu
dětí ve třídě silně ovlivněny aktuální skladbou daných ročníků. Potěšitelné je, že se stále
držíme kolem celorepublikových průměrů v jednotlivých oblastech.
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Ekonomické dovednosti 5. ročník
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devátého ročníku opět v porovnání k průměru třídy.
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SWOT analýza

1. Průběh SWOT analýzy
SWOT analýzu jsme prováděli společně v několika různých oblastech, které postihovaly
celou činnost školy. Na analýze se podíleli všichni zaměstnanci školy. K její tvorbě jsme si
přizvali mediátora, který nás prováděl celým procesem tvorby SVOT analýzy. Zpracování
analýzy bylo časově náročné a byly nutné dvě setkání a ještě se se doplňovala na dílčích
jednáních ve sborovně, kabinetech a odděleně na jednotlivých pracovištích.
2. Výsledky SWOT analýzy
1. Personální zajištění:
a) DVPP

Vnitřní

SWOT
analýza

Klady

zápory

Silné stránky
- Vstřícnost vedení
- Plně kvalifikovaný sbor učitelů
- Zájem učitelů

Slabé stránky
- Zástup za učitele (suplování)
- Předávání nabytých znalostí a
informací
- Implementace nabytých znalostí a
vědomostí
- Náklady na implementaci
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Vnější

Příležitosti
Hrozby
- Široká nabídka, kurzy, literatura
- Ztratit se ve škále nabídky
- Možnost udržet krok
- Neodpovídající reklama
- Nedostupnost zeměpisná

b) Vztahy, komunikace a spolupráce:

Vnější

Vnitřní

SWOT
analýza

zápory

Klady
Silné stránky
- Máme se rádi – nejdeme si po
krku
- Nekřičíme po sobě
- všichni se známe
- často se setkáváme
- společný prostor – sborovna
- propojení sborovna – ředitelna
- řešíme situace „za tepla“
- víme, na koho se můžeme
spolehnout
- rozdělení zodpovědnosti,
přihlíží se k osobním
preferencím (platí pro všechny
zaměstnance školy)
Příležitosti
- spolupráce s organizacemi v
obci
- čerpání dotací na aktivity
zaměřené na zlepšení
komunikace – vztahů
- fond kulturních a sociálních
potřeb

2. Řízení školy – vedení lidí
a) Vize a koncepce
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Slabé stránky
- propojení dvou budov
- metodické sdružení chybí
- svézt se s ostatníma
- nedostatek času k diskuzi, řešení
některých témat

Hrozby
- nedostatek loajality ke škole,
kolegům
- vynášení důvěrných informací
- nesplňování kritérií ČŠI

Klady

zápory

Silné stránky
- Sdílený zájem o koncepci a vizi
- Existence metodiky

Slabé stránky
- Nedostatečná informovanost
- Nedostatečné materiální vybavení
pro realizaci tradičních
hodnot/lokálních tradic
- Obecně nedostatečně nastavená
vize, koncepce

Příležitosti
- Tlak a trochu podpora z MŠMT
- Podpora a spolupráce
organizací v obci
- Tlak rodičů

Hrozby
- Změna postoje zřizovatele
- Nestabilní politická situace
- Možnost kolize s vizí rodičů

Vnější

Vnitřní

SWOT
analýza

b) Pravidla, řády, směrnice
zápory

Klady
Silné stránky
- Pravidelnost, předvídatelnost
pořádaných akcí
- 100% podpora školního řádu ze
strany rodičů
- Participace rodičů na tvorbě ŠŘ
- Participace dětí na tvorbě
pravidel
- Vzdělávání učitelů
Příležitosti
- Přizvání odborné pomoci
- Školní parlament

Vnější

Vnitřní

SWOT
analýza
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Slabé stránky
- Nepokrytí všech možných situací
- Příliš velké množství směrnic
- Obsáhlost školního řádu
- Vracení se do zajetých kolejí –
nedůsledné dodržování nových
pravidel
- Výklad pravidel
Hrozby
- Protiřečící si směrnice
- nepružnost
- zahlcení
- vnímání morálních hodnot, na
kterých se pravidla zakládají
- výklad pravidel

c) Školní poradenské pracoviště

Vnější

Vnitřní

SWOT
analýza

zápory

Klady
Silné stránky
- Spolupráce s rodiči
- Osobní znalost dítěte a znalost
rodinného prostředí
- Lokální znalosti
- Komunikace rychlá, pružná
- Efektivní řízení vedení
- Výměna informací na
neformální úrovni
- Předávání informací mezi 1. a
2. stupněm
Příležitosti
- školní psycholog
- speciální pedagog
- vzdělávání v oblasti spolupráce
s rodiči
- vzdělávání rodičů

Slabé stránky
- přetížení učitelů
- ne realizace všech podpůrných
opatření
- nedostatek času pro spolupráci
mezi členy poradenského
pracoviště

Hrozby
- nepředávání diagnózy dítěte
- nereálné požadavky MŠMT
- nesplnění kritérií ČŠI

d) Doplňková činnost a její využití

SWOT
analýza

zápory

Klady

Slabé stránky
- Využití prostor v době prázdnin
- Využití keramické dílny
- Využití počítačové učebny

Vnitřní

Silné stránky
- Tělocvična – organizace
efektivní
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Vnější

Příležitosti
- Spolupráce s organizacemi v
okolí

Hrozby
- předpisy
- opotřebení, amortizace, řešení
závad
- zabezpečení provozu

3. Výchovný a vzdělávací proces
a) Žáci, skladba

zápory

Klady
Silné stránky
- menší množství žáků ve třídě
- možnost individuálního
přístupu
- kontrola a přehled
- dobré vzájemné vtahy
- integrace
- příležitost získat komplexní
praxi pro nové učitele
- znalost prostředí dětí a rodiny

Slabé stránky
- malý počet žáků ve třídě
- malý výběr
- velká různorodost ve třídě

Příležitosti
- Spolupráce s organizacemi v
okolí

Hrozby
- Stěhování rodin
- Nedůvěra místních obyvatel
- Školu si mohou potenciálně
vybírat „problematické děti“

Vnější

Vnitřní

SWOT
analýza

b) ŠVP a jeho naplňování

SWOT
analýza

zápory

Klady
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Slabé stránky
- Velká obsáhlost
- Přesná neznalost učitelů
- Nejasně formulované výstupy
- Chybí komplexní revize
- Nenaplňování kompetencí
- Návaznost na učebnice

Příležitosti
- Revize ŠVP

Hrozby
- Inspekce – rozvoj kompetencí
- Změny v rámcovém vzdělávacím
programu

Vnější

Vnitřní

Silné stránky
- Splňuje požadavky

c) Výukové strategie (metody, formy)

Vnější

Vnitřní

SWOT
analýza

zápory

Klady
Silné stránky
- Snaha využívat nové výukové
metody a strategie
- Schopnost reagovat na skladbu
a potřeby třídy

Slabé stránky
- Nedostatek prostředků pro
realizaci
- Nedostatek prostoru a času
- Stereotyp
- Přemíra možností
- Osobní limity v přístupu a
používání
- Pravidelné vyhodnocování
používání výukových metod

Příležitosti
- Nabídka možností vzdělávání
- Prezentace školy před
veřejností

Hrozby
- Nedostatečný zájem (pasivita dětí)
- Prostor pro přípravu vzdělávání
v nových metodách
- Postoje rodičů k novým
výukovým metodám

d) Prostředky ICT ve výuce
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Vnější

Vnitřní

SWOT
analýza

zápory

Klady
Silné stránky
- Vybavení učitelů – osobní
notebook
- Motivace žáků
- Hotová HW příprava – wifi síť
- Nabídka pro žáky

Slabé stránky
- Odtržení od tradičních pomůcek
- Materiální a prostorové vybavení
- Zvýšené výdaje na údržbu a
opravy

Příležitosti
- Dotace na pořízení
- Zájem rodičů – motivace žáků
- Využití prostředků ICT pro
mimoškolní veřejnost

Hrozby
- Přístup k informacím
s nevhodným obsahem
- Zvyšující se požadavky na
zabezpečení
- Legislativní požadavky - vývoj

e) Role učitele v přípravě a realizaci procesu, podpora rozvoje, klíčové kompetence

Vnitřní

SWOT
analýza

Klady

zápory

Silné stránky
- Autonomie jednotlivých učitelů
- Ochota osobního vzdělávání a
podpora ze strany vedení

Slabé stránky
- Málo DVPP zaměřených na rozvoj
osobnostních kompetencí
- Osobní vyhoření
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Vnější

Příležitosti
- Společenské uznání školy
- Vnímání školy jako důležité
místní instituce

Hrozby
- Nesdílení obecných společenských
hodnot ve výchově

f) Klima školy

Vnitřní

SWOT
analýza

zápory

Klady

Silné stránky
Slabé stránky
- Převládají dobré vztahy – genius
- Obava poukázat – řešit, když se
loci
objeví nedostatky, komplikace,
- Spokojenost dětí
problémy
- Bezpečné prostředí
- Ochotný pan školník
- Dobré vedení

Příležitosti
- Prezentace, pověst školy
- Podpora místní komunity
Vnější

Hrozby
- Personální změny
- Nové děti s problémovým
chováním…

g) Hodnocení (sebehodnocení)
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zápory

Klady
Silné stránky
- Schopnost sebereflexe
- Spravedlnost
- Vlaštovky nových metod
hodnocení
- Zohledňování individuálních
možností dětí

Slabé stránky
- Hodnocení = známka
- Nejednotnost používání kritérií
- Nejsme zvyklí na sebehodnocení –
nevedeme k tomu děti
- Vyzdvihování posunu – pokroku
při hodnocení
- (sebe)hodnocení kompetencí

Příležitosti
- Možnost používat portfolia
- Využívat možností ŽK

Hrozby
- ČSI
- Nespokojenost rodičů

Vnější

Vnitřní

SWOT
analýza

h) Volnočasové aktivity

zápory

Klady
Silné stránky
- Široká nabídka
- Finanční dostupnost
- Spolupráce s jinými
organizacemi
- Prodloužená družina
- Vstřícnost k iniciativám pro
vytváření kroužků

Slabé stránky
- Velká angažovanost učitelů
- Malé finanční ohodnocení
- Omezené prostory

Příležitosti
-

Hrozby
-

Vnější

Vnitřní

SWOT
analýza
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4. Další aktivity školy

zápory

Klady
Silné stránky
- Akce pro veřejnost – školní
akademie, Den matek
- Projektové dny pro MŠ – Den
Země
- Spolupráce s MŠ – předškolní
přípravka

Slabé stránky
- Finanční náročnost akcí
- Nerovnoměrné zapojení všech
pedagogů
-

Příležitosti
- Prezentace školy na veřejnosti

Hrozby
-

Vnější

Vnitřní

SWOT
analýza

5. Prostorové podmínky

Vnitřní

SWOT
analýza

zápory

Klady
Silné stránky
- Samostatné prostory ŠD
- Většina kmenových učeben je
po rekonstrukci
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Slabé stránky
- Dvě pracoviště, každé v jiné obci
- Nejsou prostory pro školní dílnu
nebo jazykovou učebnu

Příležitosti
- Využití dotací
Vnější

Hrozby
- Předpisy
- požadavky MŠMT na další
speciální učebny

6. Materiálně technické vybavení

zápory

Klady
Silné stránky
- pravidelně se pořizuje nová
technika
- nakupují se nové pomůcky
- vybavení učitelů osobnímu NB
- nové lavice
- nové tabule – neprašné (psaní
fixem)

Slabé stránky
- nakoupeno množství pomůcek,
které se nevyužívají
- zastaralé pomůcky – fyzika,
přírodopis a další odborné
předměty

Příležitosti
- dotace

Hrozby
- předpisy
- opotřebení, amortizace, řešení
závad
- zabezpečení provozu

Vnější

Vnitřní

SWOT
analýza

7. Prezentace školy

SWOT
analýza

zápory

Klady
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Vnitřní

Slabé stránky
- Nevyužívání - efektivita
- Využívání prezentace v různých
formách
- PR – funkce koordinátora

Příležitosti
- Využití ICT

Hrozby
- Legislativní regulace

Vnější

Silné stránky
- Využívání nabízených
příležitostí
- Iniciativa – motivace žáků,
podpora učitelů
- Možnost seberealizace dětí
- Vysoká úroveň akcí
- Různorodost prezentace

Stanovení mise

VI.

1. Postup stanovení mise
Na pracovní poradě byl pedagogům vysvětlen pojem „mise školy“. Byli seznámení
s jednotlivými oblastmi a s postupem sestavení mise naší školy. Na připravené papíry měli
postupně doplňovat jednotlivé nápady, náměty a formulace. Potom následovala společná
porada, na které se z jednotlivých podnětů zformulovala mise školy.
2. Výsledky práce
1.
-

Proč existujeme?
Poskytujeme vzděláván dětem z Růžďky a Bystřičky
Navazujeme na tradici
Poskytujeme službu místním rodičům a dětem
Umožňujeme vzdělání nové generaci
Škola = základ a součást života
Navazujeme na tradici našich předků, kteří školu založili
Abychom předávali morální, etické a kulturní hodnoty dětem
Abychom po všech stránkách vzdělávali děti (vědomosti, sociální dovednosti atd.)
Protože na vesnici škola patří
Jsme blízko k přírodě a tím snad i blíž k přírodě a svému okolí

2.
-

Kdo jsme?
Základní škola
Úplná ZŠ + družina
Vzdělávací a výchovná instituce
Kulturní instituce
Prostředek socializace dětí
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-

-

Celkem průměrná škola ve všech směrech
Kvalitní kolektiv pedagogických pracovníků, kterým záleží na tom, aby předali dětem
co nejvíce vědomostí, dovedností, etických a morálních hodnot
Aprobovaní pedagogičtí pracovníci, kteří předávají vzdělání po vzoru
nejvýznamnějšího „učitele národa“ Jana Amose Komenského, který považoval
vzdělanost a mravní hodnoty za samozřejmost vzdělávacího a výchovného procesu
Jsme pedagogičtí pracovníci, kteří mají svou práci s dětmi rádi a táhnou za jedem
provaz

3.
-

Kdo jsou naši klienti?
Rodiče, kteří chtějí nechat vzdělávat své děti v naší škole
Vzdělávané děti z Růžďky, Bystřičky a blízkého okolí
Místní rodiče a jejich děti
Děti z Růžďky, Bystřičky a Oznice
Děti lidí, kteří žijí v našem okolí + jejich rodiče

4.
-

Jaké potřeby a přání klientů uspokojujeme?
Připravujeme žáky ke studiu na vyšším stupni vzdělávání
Staráme se o děti, když jsou rodiče v práci
Poskytujeme volnočasové aktivity
Rozvíjíme talent a nadání
Pomáháme problémovým
Rozvíjíme osobnost žáka
Prezentujeme úspěchy žáků
Péče o mladé lidi, rozvíjíme je, pomáháme jim
Mimoškolní aktivity – družina
Odpolední kroužky – anglický jazyk, lidové tance, náboženství, keramika
Návrat k lidovým tradicím a snaha o ekologičtější způsob života na vesnici
Sportovní hry – posílení fyzické kondice, orientace v prostoru
Přípravka pro předškoláky – seznámení s novým prostředím, rozvoj motoriky,
předškolních dovedností
Svěřování se ve svých potřebách a problémech
Návštěvy výchovných programů ve Vsetíně, Val. Meziříčí, v Lešné
Akce na škole (divadlo, dravci)

5.
-

Kde škola působí?
Na vesnici (-ích)
V obci (-ích)
V regionu
V rodině
Ve škole (výuka, kroužky), v obci (prezentace)
Blízko lesa, pole
Region Růžďky, Bystřičky, venkov
Propojení spolupráce knihovna – škola (Růžďka – Bystřička)
Spolupráce s obecním úřadem (Bystřička, Růžďka) – akce vítání občánků, Den matek,
mikuláš, vánoční akademie
Spolupráce s MŠ Růžďka a Bystřička (Den Země, předškoláci)

6. Jaké jsou přednosti a hodnoty školy?
- Rodinná atmosféra – málo rizikových jevů
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-

Málo dětí ve třídách – možnost individuálního přístupu
Malebné okolí, blízkost přírody
Historie, návaznost na tradici
Spjatost s obcí – vztah k obci
Velký výběr různorodých a cenově dostupných kroužků
Vcelku dobrá spolupráce s rodiči
Snaha zajistit bezpečné klima ve třídách i škole
Předností je, že máme málo dětí ve třídách + že máme poměrně hodné děti (není tolik
výchovných problémů
Příznivý počet žáků ve třídách
Na vesnici si děti vytvoří přirozenější vztah k přírodě
Žádná anonymita – děti jsou více pod dohledem
Individuální a vstřícný přístup k dětem a rodičům
Větší znalost rodinného prostředí a vztahů v rodině

3. Výsledná formulace mise
Poskytujeme základní vzdělávání dětem z Růžďky, Bystřičky a blízkého okolí. V bezpečném
prostředí malých tříd zajišťujeme rovné příležitosti ke vzdělávání všem dětem. Rozvíjíme
dobré vztahy mezi žáky, učiteli, rodiči, komunitou a školou. Připravujeme děti na život ve
společnosti.

VII.

Stanovení vize

1. Postup stanovení vize
Na vytvoření vize jsme si pozvali opět externího mediátora, který nás provedl celou tvorbou
vize. Vizi opět tvořil celý pedagogický sbor.
2. Výsledky práce
Hodnoty školy
- Rodinné klima
- Přátelské slušné chování
- Otevřená komunikace
- Individuální přístup
- Příjemné a klidné prostředí
- Lidský přístup
- Kvalitní vzdělání
- Snaha o neustálé zlepšování
- Vytváření řádu, hranic, limitů
Směřování učitelů
- Návaznost
- Propojenost první – druhý stupeň
- Znalost dětí
- Jednotné postupy při řešení situací
- Vedení stojí za svými učiteli a naopak
- Jednotnost výukových metod?
- Sdílené hodnoty
Motivace učitelů
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-

Baví mě práce s dětma
Těším se na děti
Práce je pořád „nová“ - posouvá mě
Těším se na kolegy
Výsledky – zpětná vazba
Děti se vrací – vzpomínají – (vazby)
Pestrost práce
Smysluplnost
Výzva
Osobní naplnění
Obohacení sebe sama
Reciprocita
Ocenění

Kdo je zainteresovaný na existenci školy
- Zřizovatel
- Spádové obce – Růžďka, Bystřička
- Rodiče dětí
- Zaměstnanci
- Děti
- Místní spolky
- Místní veřejnost
Očekávání, požadavky rodičů
- Bezpečnost dětí (větší dohled)
- Spokojenost dětí – nepřetěžování
- Kvalitní vzdělání – připravenost na další kroky
- Sociální dovednosti – samostatnost
- Lidský přístup (vycházet vstříc individuálním potřebám)
- Dobrá komunikace s vedením
- Profesionální přístup školy
- Škola půjde s dobou
Proč vytvářet vizi?
- Málo dětí, zavře se škola
- Očekávání, požadavky rodičů
- Jednotné směřování učitelů
- Požadavky zřizovatele, ČŠI, MŠMT, …
- Důvěra místní veřejnosti
- Vyjasnit a formulovat hodnoty školy
- Cesta proti vyhoření
3. Výsledná vize – vize 2025
Chceme být školou, která prostřednictvím individuálního přístupu poskytuje nejlepší
podmínky pro všestranný harmonický rozvoj dětí, učí je zajímavými činnostmi novým
dovednostem v příjemném prostředí tak, aby všichni chodili do školy rádi. K tomu budeme
kromě finančních prostředků státu a obcí využívat dotací a grantů.
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VIII.

Strategické cíle

Jako prioritní cíle dalšího rozvoje školy byly stanoveny tři oblasti – hodnocení
(sebehodnocení), výukové strategie a ŠVP a jeho naplňování. Tyto oblasti bude souběžně
doplňovat oblast materiálního zázemí školy.
1. Stanovení strategických cílů
Na základě SWOT analýzy byly vybrány oblasti s nejvyšší prioritou potřeby řešení
v následujícím období. Do těchto oblastí bude napřeno maximální úsilí. Zbývající oblasti se
budou řešit pouze v případě vzniku krizové situace.
2. Strategické cíle
Hodnocení – sebehodnocení:
Vize
Analýza
Strategický cíl 1
Kroky k naplnění
cíle

Vize
Analýza
Strategický cíl 2
Kroky k naplnění
cíle

Prostřednictvím individuálního přístupu poskytuje škola nejlepší
podmínky pro všestranný harmonický rozvoj dětí.
Hodnocení = známka, nedostatečné vyzdvihování posunu –
pokroku žáka, nejednotnost používání kritérií hodnocení
Zavést komplexní hodnocení žáků se zaměřením na hodnocení
individuálního posunu žáka
1. Vyvolat debatu na téma kritéria hodnocení
2. S využitím skupinové supervize provést rozbor hodnocení
na škole a nastavit pravidla
3. Ujasnění jednotlivých kritérií skupinová supervize
4. Zjistit škálu metod k použití, provést základní výběr
použité metody/metod
5. Zajistit seminář na danou problematiku pro zájemce min.
dva až tři pedagogové.
6. Proškolení zbytku pedagogů
7. Stanovit jednoznačný výklad a použití pravidel
8. Zapracování nových pravidel hodnocení do školního řádu
9. Rozpracovat pravidla do jednotlivých předmětů
10. Seznámit zákonné zástupce a školskou radu s novým
systémem hodnocení
11. Začít uplatňovat nová pravidla v praxi
12. Evaluace

Prostřednictvím individuálního přístupu poskytuje škola nejlepší
podmínky pro všestranný harmonický rozvoj dětí.
Nedostatečné vyzdvihování posunu – pokroku
Nastavit a realizovat profesní rozvoj učitelů
1. Seznámení s problematikou plánu pedagogického rozvoje
učitelů
2. Zahájení individuálních konzultací s jednotlivými učiteli a
tvorba individuálních plánů pedagogického rozvoje učitelů
3. Vyhodnocení individuálního posunu u učitelů
4. Umožnit učitelům pracovat na svém rozvoji s pomocí
individuální supervize nebo koučingu
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Výukové strategie:
Vize
Analýza
Strategický cíl 3
Kroky k naplnění
cíle

Vize
Analýza
Strategický cíl 4
Kroky k naplnění
cíle

Škola učí zajímavými činnostmi novým dovednostem.
Absence pravidelného vyhodnocování používání výukových
metod, stereotyp ve vyučování – převažuje frontální výuka
Zavést nové výukové metody a jejich pravidelné
vyhodnocování
1. Provést analýzu používaných výukových metod
2. Doplnit individuální konzultace o téma způsobu a
frekvence vyhodnocování výukových metod
3. Zavést debatu nad možností používání nových výukových
metod.
4. Každý učitel zavede a bude používat alespoň jednu
moderní výukovou metodu.
5. Zajistit pro zájemce semináře na dané téma
6. Zajistit přenos informací ostatním pedagogům
7. Stanovit postup pro vyhodnocování výukových metod jako
metodický návod
8. Na základě stanoveného postupu provést evaluaci
9. Každý učitel provede jednou ročně vyhodnocení použití
výukové metody

Škola učí zajímavými činnostmi novým dovednostem.
Osobní limity v přístupu a používání nových výukových metod
Zavést individuální, případně skupinové supervize
1. Seznámit pedagogy s plánem zavést individuální a
skupinové supervize.
2. Realizace supervizí
3. Vyhodnocení – individuální pohovory nebo jedna
skupinová supervize

ŠVP a jeho naplňování:
Vize
Analýza
Strategický cíl 5
Kroky k naplnění
cíle

Poskytuje nejlepší podmínky pro všestranný harmonický rozvoj
dětí
Velká obsáhlost dokumentu
Přepracování a doplnění ŠVP
1. Seznámení učitelů s RVP pro základní vzdělávání
2. Provést revizi ŠVP v jednotlivých předmětech po stránce
obsahu učiva
3. Provést revizi ŠVP – průřezová témata
4. Provést revizi ŠVP – realizace gramotností
5. Provést revizi výstupů
6. Provést revizi formulace kompetencí
7. Zrevidovat výukové strategie

Materiální podmínky školy
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Vize
Analýza
Strategický cíl 6
Kroky k naplnění
cíle

IX.

Škola učí děti v příjemném prostředí
Chybějící prostory pro školní dílny
Zajistit prostory pro výuku pracovní výchovy
1. Vstoupit v jednání se zřizovatelem
2. Sledovat možnosti dotačních titulů

Akční plán

1. Vytvoření akčního plánu
Akční plán je vytvořen v návaznosti na již probíhající aktivity školy a s ohledem na stanovené
priority řešení jednotlivých oblastí.
2. Akční plán
školní rok strategický cíl
2021/2022 1. Zavést komplexní
hodnocení žáků se
zaměřením na
hodnocení
individuálního
posunu žáka

dílčí cíl
1.1 Vyvolat debatu
na téma kritéria
hodnocení

úkoly - akce
1.1.1 svolat poradu

termín
zodpovídá
31.03.2021 ŘŠ

1.2 S využitím
skupinové supervize
provést rozbor
hodnocení na škole
a nastavit pravidla
1.3 Ujasnění
jednotlivých kritérií
skupinová supervize
1.4 Zjistit škálu
metod k použití,
provést základní
výběr použité
metody/metod

1.2.1 zajistit
supervizora

30.09.2021 ŘŠ

1.3.1 zajistit
supervizora

31.01.2022 ŘŠ

1.4.1 Vyhodnotit
informace učitelů,
kteří se účastnili
různých seminářů

31.01.2022 ŘŠ

1.4.2 Kontaktovat
vzdělávací instituce
1.5.1 najít vhodný
seminář

31.01.2022 ŘŠ

1.5.2 proškolit
alespoň dva
pedagogy
1.6.1 zaktivovat
metodické sdružení
1. stupně
1.6.2 vytvořit
podmínky pro
vzájemnoou
spolupráci učitelů

30.06.2022 ŘŠ

1.5 Zajistit seminář
na danou
problematiku pro
zájemce min. dva až
tři pedagogové.

1.6 Proškolení
zbytku pedagogů
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31.01.2022 ŘŠ

30.06.2021 ŘŠ
ŘŠ

2023/2024

2024/2025

2019/2020 2. Nastavit a
realizovat profesní
rozvoj učitelů

1.7 Stanovit
jednoznačný výklad
a použití pravidel
1.8 Zapracování
nových pravidel
hodnocení do
školního řádu
1.9 Rozpracovat
pravidla do
jednotlivých
předmětů

1.10 Seznámit
zákonné zástupce a
školskou radu s
novým systémem
hodnocení
1.11 Začít
uplatňovat nová
pravidla hodnocení
v praxi
1.12 Evaluace

1.7.1 zajistit
supervizora

30.09.2023 ŘŠ

1.8.1 zajistit
supervizora

31.10.2023 ŘŠ

1.9.1 zavést
konzultace s učiteli

30.11.2023 ŘŠ

1.9.2 podpořit
30.11.2023 ŘŠ
vzájemné předávání
zkušeností
1.10.1 svolat
31.05.2024 ŘŠ
informační schůzku

1.11.1 svolat poradu 31.08.2024 ŘŠ

1.12.1 vyhodnocení 31.05.2025 ŘŠ
používání
hodnocení každé
čtvrtletí v prvním a
druhém roce od
zavedení
1.12.2 dále provádět k 31.5.
ŘŠ
evaluaci jednou za
rok
2.1.1 svolání porady 30.09.2019 ŘŠ

2.1 Seznámení s
problematikou
plánu
pedagogického
rozvoje učitelů
2.2 Zahájení
2.2.1 určit učitele,
individuálních
se kterými se začne
konzultací s
jednotlivými učiteli
a tvorba
individuálních plánů
pedagogického
rozvoje učitelů
2.2.2 vytvořit plán
konzultací
2.2.3 konzultovat
postup s mentorem
2.3 Vyhodnocení
2.3.1 s mentorem
individuálního
konzultovat postup
posunu u učitelů
2.3.2 individuální
konzultace s učiteli
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30.09.2019 ŘŠ

30.09.2019 ŘŠ
30.09.2019 ŘŠ
31.05.2020 ŘŠ
30.06.2020 ŘŠ

2.4 Umožnit
učitelům pracovat
na svém rozvoji s
pomocí individuální
supervize nebo
koučingu

2020/2021 3. Zavést nové
výukové metody a
jejich pravidelné
vyhodnocování

3.1 Provést analýzu
používaných
výukových metod

2.4.1 seznámit
15.09.2019 ŘŠ
učitele s možnostmi,
které poskytuje
schválený projekt
2.4.2 uzavřít
smlouvu o koučinku
2.4.3 dohodnout
termíny konzultací
individuálních i
skupinových
2.4.4 vyhodnocení
3.1.1 připravit
dotazník

15.09.2019 ŘŠ
30.09.2019 ŘŠ

30.06.2019 ŘŠ
31.01.2020 ŘŠ

3.1.2 provést SWOT 31.03.2020 ŘŠ
analýzu
3.2 Doplnit
3.2.1 připravit sadu 30.04.2020 ŘŠ
individuální
otázek k
konzultace o téma
individuální
způsobu a frekvence konzultaci
vyhodnocování
výukových metod
3.2.2 kozultovat
31.05.2020 ŘŠ
otázky s mentorem
3.3 Zavést debatu
3.3.1 svolat poradu 30.06.2020 ŘŠ
nad možností
používání nových
výukových metod.
3.4 Každý učitel
3.4.1 v rámci plánu 30.06.2021 ŘŠ
zavede a bude
pedagogického
používat alespoň
rozvoje učitelů
jednu moderní
stanovit konkrétní
výukovou metodu. cíle individuálně
3.5 Zajistit pro
3.5.1 zjistit vhodnou 30.06.2020 ŘŠ
zájemce semináře
nabídku
na dané téma
3.5.2 přihlásit
31.9.2020 ŘŠ
učitele
3.6 Zajistit přenos
3.6.1 podpořit
31.01.2021 ŘŠ
informací ostatním tandemovou výuku
pedagogům
3.7 Stanovit postup 3.7.1 zajistit
31.03.2021 ŘŠ
pro vyhodnocování supervizora
výukových metod
jako metodický
návod
3.8 Na základě
3.8.1 každý učitel
31.05.2021 ŘŠ
stanoveného
provede evaluaci
postupu provést
evaluaci
3.8.2 individuální
30.06.2021 ŘŠ
konzultace s
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3.9 Každý učitel
provede jednou
ročně vyhodnocení
použití výukové
metody

2019/2020 4. Zavést
individuální,
případně skupinové
supervize

2020/2021 5. Přepracování a
doplnění ŠVP

4.1 Seznámit
pedagogy s plánem
zavést individuální a
skupinové
supervize.
4.2 Realizace
supervizí
4.3 Vyhodnocení –
individuální
pohovory nebo
jedna skupinová
supervize
5.1 Seznámení
učitelů s RVP pro
základní vzdělávání
5.2 Zrevidovat
výukové strategie

5.3 Provést revizi
formulací
kompetencí

5.4 Provést revizi
výstupů
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vyhodnocením
výsledku evaluace
3.9.1 stanovit
termíny

3.9.2 určit formu
3.9.3 konzultovat
způsob provedení s
mentorem
4.1.1 svolat poradu

30.09.2021 ŘŠ

31.10.2021 ŘŠ
31.10.2021 ŘŠ
30.09.2019 ŘŠ

4.2.1 sestavit plán
31.10.2019 ŘŠ
supervizí
4.3.1 vytvořit krátký 30.06.2020 ŘŠ
dotazník

5.1.1 poskytnout
studijní materiál k
samostudiu
5.2.1 svolat poradu

31.03.2020 ŘŠ

5.2.2 připravit
metodický materiál
pro učitele
5.3.1 ujasnit si
pravidla pro tvorbu
formulací
kompetencí
5.3.2 vytvořit
pracovní skupiny
5.3.3 definovat
kompetence
5.3.4 vytvořené
kompetence zapsat
do ŠVP
5.4.1 ujasnit si
pravidla pro tvorbu
výstupů
5.4.2 vytvořit
pracovní skupiny
5.4.3 definovat
výstupy
5.4.4 vytvořené
výstupy zapsat do
ŠVP

30.06.2020 ŘŠ

30.06.2020 ŘŠ

31.10.2020 ŘŠ

31.10.2020 ŘŠ
28.02.2021 ŘŠ
31.03.2021 ŘŠ
30.04.2021 ŘŠ
30.04.2021 ŘŠ
31.05.2021 ŘŠ
30.06.2021 ŘŠ

5.5 Provést revizi
ŠVP v jednotlivých
předmětech po
stránce obsahu
učiva

2022/2023

2023/2024

2019/2020 6. Zajistit prostory
pro výuku pracovní
výchovy

X.

5.5.1 přidělit
31.08.2021 ŘŠ
předměty učitelům,
kteří nemají
aprobaci, ale dané
předměty vyučují,
případně vytvořit
pracovní skupiny
5.5.2 provést změny 31.12.2021 ŘŠ
učiva v ŠVP
5.6 Provést revizi
5.6.1 detailně
31.03.2022 ŘŠ
ŠVP – průřezová
rozebrat průřezová
témata
témata, provést
kontrolu jejich
zařazení do
učebních osnov
ŘŠ
5.7 Provést revizi
5.7.1 zjistit zda je
31.05.2022 ŘŠ
ŠVP – realizace
realizována výuka
gramotností
čtenářské
gramotnosti
5.7.2 zjistit zda je
31.10.2022 ŘŠ
realizována výuka
matematické
gramotnosti
5.8 Vypracování
5.8.1 aktualizovat
31.03.2023 ŘŠ
aktualizace ŠVP
charakteristiku
nebo vytvoření nové školy
verze
5.8.2 aktualizovat
30.06.2023 ŘŠ
evaluaci ŠVP
5.8.3 vytvořit
31.01.2024 ŘŠ
konečnou verzi ŠVP
5.8.4 seznámit
31.05.2024 ŘŠ
školskou radu s
novou verzí ŠVP
5.8.5 seznámit
31.05.2024 ŘŠ
rodiče s novou verzí
ŠVP
6.1 Vstoupit
6.1.1 domluvit
30.09.2019 ŘŠ
v jednání se
schůzku - termín
zřizovatelem
6.2 Sledovat
6.2.1 monitorovat
30.06.2020 ŘŠ
možnosti dotačních možné dotační tituly
titulů

Evaluace a aktualizace strategického plánu

Evaluace strategického plánu rozvoje školy bude prováděn vždy na konci školního roku.
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XI.

Plán seznámení se strategií a její propagace

Akce
Seznámení
zaměstnanců
Seznámení
zřizovatele
Seznámení rodičů
Rada školy
Vyvěšení na web

Zajistí
ŘŠ

Způsob
porada

Termín
26.8.2019

ŘŠ

schůze

Říjen 2019

ŘŠ
ŘŠ
ŘŠ

Třídní schůzky
Schůze

Listopad 2019
Říjen 2019
Září 2019
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