
 
 

KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ  

MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOLNÍ ROVEŇ, OKRES PARDUBICE 

Úvod 

Masarykova základní škola Dolní Roveň je příspěvková organizace, která poskytuje základní vzdělání 
uložené školským zákonem. Zřizovatelem školy je obec Dolní Roveň. 

Nová vize, uvedená v této koncepci, by měla vtisknout škole jedinečnou tvář otevřené, efektivní 
a moderní školy, ve které se žák cítí bezpečně a je kvalitně připravován na svůj budoucí život, v níž 
jsou všichni účastníci a partneři vzdělávacího procesu spokojeni, a kde jsou účelně využívané všechny 
dostupné zdroje. Posláním školy do dalších let by měl být přechod od tradiční školy ke škole 
moderního typu využívající nové metody a formy práce, ke škole, která by byla přitažlivá pro děti i 
jejich rodiče a konkurenceschopná s ostatními školami v regionu. 

V předkládané koncepci se zaměřuje na čtyři oblasti, které považujeme pro úspěšné fungování školy 
za stěžejní.  

1. Oblast materiálně-technická 

Stávající stav: 

MZŠDR tvoří dvě navzájem vzdálené budovy: 

 tzv. malá škola 1. - 4. roč., ve které se nachází čtyři třídy, dvě učebny družiny, multifunkční 

učebna PC a hudební výchovy, sborovna, která slouží jako kancelář pro učitele a 

vychovatelky, knihovna (malá místnost) a malá tělocvična 

 tzv. velká škola 5. - 9. roč., ve které se nachází  pět tříd, multifunkční učebna, učebna PC, 

učebna přírodovědných předmětů, jazyková učebna, sborovna, dvě knihovny (žákovská i 

učitelská), ekonomický úsek, kancelář vedoucí školní jídelny, ředitelna, kuchyň a jídelna, 

výdejna, školní dílna  a další místnosti pro údržbu a pracovní činnosti 

Vybavení školy bylo částečně modernizováno z projektu CZ.1.3  „Modernizace vybavení Masarykovy 

základní školy Dolní Roveň“, který byl realizován v rámci Regionálního operačního programu NUTS 

severovýchod, a z projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2867 „TEREZKA“, který se realizuje z finančních 

prostředků z ESF OP VK. Další investice ve výši 6 000 000 Kč byly soustředěny na generální opravu 

školní kuchyně. 

ICT vybavení na malé škole je hardwarově i softwarově (jak operační systém, tak i aplikační 

programy) zastaralé a nekompatibilní s moderními technologiemi. ICT vybavení na velké škole je 

částečně modernizováno. 
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V obou budovách je zajištěno WIFI připojení k internetu, ovšem tyto budovy nejsou prakticky 

propojené. Ani v samostatných budovách (mimo učebny PC) nejsou počítače mezi sebou propojeny. 

Výkon stávajícího serveru je nedostačující pro případnou implementaci ŠIS. 

Ve škole se používá starší software, který zajišťuje správu školní matriky, účetnictví a školní jídelnu, 

ale rovněž nejsou navzájem kompatibilní a fungují samostatně pro jednotlivé úseky. 

Výukové materiály jsou přenášeny na přenosných médiích nebo jsou lokálně umístěny na 

noteboocích vyučujících, tudíž nejsou běžně dostupné žákům mimo vyučovací hodinu. Žáci nemají 

k dispozici počítače (mimo počítače v odborných učebnách, kam nemají přístup mimo vyučovací 

hodinu), které by mohli využít k vyhledávání a zpracování informací, referátů, projektů, popřípadě 

zhlédnutí digitálních učebních materiálů.  

Výuka školy je založená na principu tzv. „tvořivé školy“.  Jeho hlavním úkolem je utváření 

samostatného myšlení žáků, podněcování jejich vůle i schopností. Tvořivá škola předpokládá 

ověřenou a reálnou cestu, jak učit radostně a  dosahovat výborných vzdělávacích výsledků. 

Podporuje a využívá mezipředmětové vztahy a projektové vyučování, vhodně spojuje vybrané učivo 

jednotlivých předmětů do projektů. Pro úspěšnou realizaci těchto úkolů je ale nezbytně nutná 

implementace nových moderních technologii. 

Současný informační systém MZŠDR, který zajišťuje spolupráci s rodiči, ostatními subjekty a 

organizací je založen na následujících aktivitách: 

 tištěný Informační zpravodaj, 

 třídní schůzky 

 konzultační dny a hodiny 

 zápisy a informace rodičům (žákovská knížka) 

 individuální pohovory 

 školní časopis 

Webové stránky školy zajišťují pouze základní informace o škole (informace o historii školy, 
organizace školního roku, výroční zprávy, kontakty apod.), ale nezajišťují žádnou interaktivitu nebo 
možnost sdílení. 

Konkrétní návrhy: 

Vytvořit Školní informační systém, který má dvě přístupové úrovně: volně přístupné internetové 

webové stránky jak pro primární cílovou skupinu, tak i pro širokou veřejnost a intranetový systém 

pro žáky, jejich rodiče, zaměstnance školy, případně cizí strávníky s přístupem založeným na principu 

přihlašování. 

Intranetový systém založený na cloudovém řešení Škola OnLine umožní přechod školy na on-line  

režim, což znamená: 

 vyučující mají sdílený virtuální prostor tzv. uložiště, kam mohou ukládat své digitální výukové 

materiály, vytvořené i v rámci projektu TEREZKA (CZ.1.07/1.4.00/21.2867)  
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 žáci mohou kdykoliv (během vyučovacích hodin ve škole i mimo ně) a odkudkoliv (ve škole, ve 

třídách i mimo ně) dostat k výukovým materiálům prostřednictvím uložiště digitálních 

učebních materiálů  

 žáci i učitelé mohou vyhledávat a objednávat knihy z  on-line databáze školních knihoven  

 hodnocení žáků bude přístupné rodičům i žákům prostřednictvím intranetu 

 žáci i jejich rodiče budou mít trvalý přehled o vývoji hodnocení v každém předmětu 

 žáci i jejich rodiče budou včas informováni o všech termínech kontrolních prověrek a testů 

 škola, rodiče a žáci budou mít od začátku studia přehled vývoje u každého žáka individuálně 

 rodiče budou mít možnost nahlížet do evidence docházky svých děti v rámci identifikačního 

systému docházky 

 rodiče budou mít možnost přímé komunikace s vyučujícími prostřednictvím internetu 

(cloudový systém Office 365 - elektronické pošty či chatu) 

 žáci 8. a 9. ročníků budou individuálně vedeni a hodnoceni za své školní i mimoškolní 

výsledky formou Osobního portfolia žáka 

 systém Škola OnLine umožní přihlašování a odhlašování obědů pro žáky, zaměstnance školy i 

cizí strávníky, kterým školní jídelna tuto službu nabízí 

 systém umožní koordinaci činnosti jednotlivých středisek (škola, družina, jídelna) a lepší 

informovanost všech pracovníků v rámci ŠIS. 

Dalším cílem je reorganizace webových stránek školy tak, aby posunuly proces sdělování informací 
od „krátkých výkřiků“ ke „kompletnímu příběhu“ o škole, respektive o žácích a sloužily jako: 

 nejrychlejší a interaktivní komunikační nástroj s okolním světem 

 systematický a přehledný zdroj informací o dění ve škole 

 silný marketingový a PR nástroj školy 

 prostor pro sdělování vlastních názoru (školní blog) 
 nástroj pro komunikaci a spolupráci s partnery nejen v ČR, ale i v zahraničí 

Pravidelná aktualizace a atraktivní vzhled webových stránek školy, vytváření žádoucí „značky“ 

školy (logo, motto školy, jednotný vzhled dokumentů, brožur, plakátů, výukových materiálů 

apod.), aktivní prezentace školních akcí na veřejnosti umožní zvýšit raiting školy (hodnocení 

školy).  

Dovybavit a modernizovat stávající ICT vybavení školy, což umožní úspěšnou realizaci výše 

uvedených cílů.  

Doplnit stávající učební pomůcky pro předmět pracovní výchova. 

Zajistit řadu školení pro zaměstnance školy, která umožní komplexní rozvoj jejich kompetence 

v oblasti efektivního používání ŠIS a ICT a tvorbě výukových materiálů. V neposlední řadě pro vybrané 

zaměstnance školy zajistit školení, semináře a workshopy pro ovládání moderních technologií, získání 

potřebných kompetencí v projektovém vyučování, prezentačních a komunikačních dovedností, 

kompetencí v oblasti marketingu a PR školy.    
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Připravit a realizovat projekty a akce, které jsou zaměřené na mezipředmětové vztahy, získání 

klíčových kompetencí a spolupráci s rodiči a jinými organizacemi. Zejména se jedná o následující 

projekty a akce: 

 Demokracie v lidském životě, volby  

 Digitální fotografie 

 Knižní hrdina mého dětství, autorská čtení 

 Zdravá strava 

 Tajný závod dětí a rodičů – geocaching 

 Recyklohraní 

Dotace a granty - v rámci nové výzvy „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II“ 

z programu OP VK škola připravila a 7. 9. 2012 odevzdala novou projektovou žádost pod názvem „ICT 

v projektovém vzdělávání“.  

Hledat další možnosti financování z regionálních dotačních programů, motivovat k jejich předkládání 
pedagogy i ostatní zaměstnance školy, iniciovat jednání o spolupráci a možné podpoře školy ze strany 
firem působících v regionu a okolí (jména parterů a sponzorů s logem by mohla být např. umístěna na 
webové stránky školy). 

2. Oblast výchovně vzdělávací 

Stávající stav: 

Ve školním roce 2011-2012 Masarykova základní škola Dolní Roveň měla 196 žáků rozdělených do 
9 tříd (5 tříd na I. stupni a 4 třídy na II. stupni), 25 zaměstnanců (14 pedagogů, 3 vychovatelky a 
8 nepedagogických pracovníků).  

Ve škole pracovalo 12 zájmových kroužků a 4 kroužky hry na hudební nástroje, pěvecký sbor, 
Venkovská fotbalová škola Luboše Kubíka a příměstský letní tábor. 

Výuka probíhala v souladu s cíli a zásadami vzdělávání, formulovaných v  ŠVP „Terezka“.  

Konkrétní návrhy: 

Zvýšit počet žáků dle možnosti demografické situace v regionu (dostupná kapacita je 400 žáků). 

Začlenit ICT do ŠVP školy a do plánu rozvoje školy. Dosáhnout toho, aby většina učitelů používala ICT 
jako nedílnou součást své práce, a to jak pro přípravu výukových materiálu, tak i přímo ve 
vyučovacím procesu či v procesu komunikace s žáky, jejich rodiči a mezi sebou navzájem.  

V rámci hodnocení výstupů v 5. a 9. ročníku realizovat celorepublikově testování organizované ČŠI a 
školní testování od společnosti SCIO. 
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Rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků, tvůrčí psaní a mediální výchovu prostřednictvím projektového 
vyučování. Zapojit se do soutěže školních časopisů1. Založit čtenářský klub. Využit školní knihovnu 
k účelům projektového vyučování, pro samostudium a přípravu referátů. Organizovat tzv. autorská 
čtení, čtenářské dílny2 či oborové dny3.  

Rozvíjet výuku anglického jazyka od II. třídy formou kroužku a povinně od III. třídy. Klást důraz na 
aprobovanost učitelů a zapojení rodilých mluvčích. Rozvíjet jazykové kompetence žáků 
prostřednictvím spolupráce se zahraničními školami formou internetových projektů (např. e-
Twinning, Comenius).  

Rozšířit nabídku výuky dalšího cizího jazyka formou kroužku. Kromě anglického a německého jazyka 
nabídnout také francouzský, ruský a španělský jazyk dle zájmu žáků, respektive jejich rodičů (zjistit 
zájem pomocí dotazníkového šetření). 

Žáky vyšších ročníků připravit na účast v ICT soutěžích např. Microsoft OfficeArena, fotografická 
soutěž „Pohledy do přírody“ apod.  

Systematicky připravovat nadané žáky na vědomostní soutěže např. Pythagoriáda, olympiády 
z českého jazyka, matematiky, chemie, biologie, cizích jazyků apod.  

Pro talentované žáky se zájmem o přírodní vědy založit Klub mladých badatelů, kde se pomocí 
projektového vyučování žáci naučí základům vědecké práce, zpracování vědecké zprávy a prezentace 
vlastních výsledků. Organizovat přehlídku/soutěž projektů, kde odborná porota vybere nejlepší 
projekty a nominuje do různých okresních, krajských či celorepublikových soutěží organizovaných 
MŠMT a dalšími organizacemi, jako např. „Festival vědy a techniky pro děti a mládež“ v Pardubickém 
kraji, organizovaný společnosti AMAVET.  

Ve spolupráci s neziskovou společnosti ASEKOL realizovat projekt Recyklohraní zaměřený na ochranu 
životního prostředí zejména na sběr a recyklací odpadu.  

Žákům odpovídajících ročníků nabídnout přípravu na přijímací zkoušky na víceletá a čtyřletá 
gymnázia a další střední školy. 

Plánujeme zvýšení manuální zručnosti žáků jak v rámci předmětu pracovní výchova (školní dílny), tak 
i participaci na projektech Krajské hospodářské komory Pardubice a Střední školy automobilní Holice 
(KHK zajistí nákup technických stavebnic a zaplacení lektorů. Žáci je budou využívat ve škole. SŠA 
zajistí materiál a lektory a žáci budou v dílnách v Holicích za dohledu mistrů odborného výcviku 
vyrábět jednoduché výrobky a připravovat se na budoucí technické profese).   

Otevřít výtvarný kroužek, organizovat vánoční a velikonoční výstavy s ukázkami tvorby žáků, 
kteří   výtvarný  kroužek navštěvují. 

                                                             
1
 Informace na portálu www.ctenarska-gramotnost.cz 

2
 Žáci si čtou knihy oblíbených autorů, poté o své četbě hovoří s ostatními (v malých skupinkách). 

3
 Na začátku školního roku žáci si vyberou jeden z nabídnutých oborů, poté mají žáci za úkol sbírat informace a 

zpracovat závěrečnou tzv. oborovou práci, která musí mít určitou formální a obsahovou úroveň.  V Oborové 
dny žáci prezentují svou oborovou práci před ostatními buď v úzkém kruhu, nebo žáci devátých ročníků ji 
obhajují před komisí. 

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/
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V rámci zvýšení atraktivity sportu ve spolupráce se Školním sportovním klubem rozšířit nabídku 
sportovních aktivit se zaměřením na rodinu, organizovat soutěže pro týmy (rodič + dítě) jako např. 
„Tajný závod“ pro rodiče a děti s plněním postupných úkolů na trati nebo soutěže mezi pedagogy a 
žáky, soutěže pro smíšené týmy dětí různých věkových kategorií. Propagovat zdravý životní styl a 
motivovat k udržování rovnováhy duševního a fyzického zdraví.  

Zpracovat systém motivací pro žáky, např. pro I. stupeň akce „Moje první jednička“, pro II. stupeň 
„Síň slávy“ nejúspěšnějších žáků školy. 

Správná motivace a maximální zapojení každého žáka do vyučovacího procesu a dění školy omezí 
prostor pro nekázeň. 

Vytvořit pohodové prostředí zdravého učení a otevřeného partnerství mezi žáky a učiteli, učiteli a 
vedením školy (klima školy). Zaměřit se rovněž na primární prevenci sociálně patologických jevů 
s využitím osvědčených lektorů. 

3. Oblast personální  

Stávající stav: 

Jak již bylo výše uvedeno, pedagogický sbor se skládá z 14 pedagogů, 3 vychovatelek a 8 
nepedagogických pracovníků (celkem 25 pracovníků). Pedagogický sbor je obměňován dle aktuálních 
situací a potřeb školy, ale je potřeba sbor stabilizovat.  

Konkrétní návrhy: 

Vytvářet kvalifikovaný, odborně způsobilý, stabilní a optimálně složený pedagogický sbor, který je 
založený na vzájemném respektu a přínosné komunikaci, nadhledu a velkorysosti, vstřícnosti 
a optimismu. 

 Zpracovat personální podmínky a doporučit systém v rámci vzdělávání pedagogických 
pracovníků.  

 Posilování systému dalšího vzdělávání, celoživotního vzdělávání. 

 Udržet a rozvíjet u pedagogů profesní dovednosti (schopnost komunikovat, motivovat, 
diagnostikovat, hodnotit, spolupracovat, vzdělávat se, organizovat, řídit, udržet neformální 
kázeň). 

 Zajistit učitele se speciálními kompetencemi a funkcemi (výchovný poradce, koordinátor ŠVP, 
koordinátor EVVO, kariérový poradce, koordinátor ICT). 

 Do vedoucích a řídících funkcí vybírat pracovníky s výraznými manažerskými, organizačními 
i pedagogickými schopnostmi, pracovníky s koncepčním myšlením a stylem práce, kteří jsou 
schopni poradit a pomoci.  

 V souvislosti s přirozeným úbytkem žáků citlivě přistupovat k doplňování pedagogického 
sboru. 

Jasný a průhledný způsob kontrolování, odměňování a motivace. 
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 Stanovit přesný rozsah kompetencí a odpovědností v jednotlivých oblastech. 

 Vypracovat funkční kontrolní systém a odměňovat kvalitní práci na základě předem 
stanovených kritérií. 

 Vyžadovat zodpovědnost všech pracovníků za výsledky jednotlivých žáků, třídy, školy; vést 
všechny pracovníky k jednotnému a důslednému působení na žáky. 

 Pečovat o zaměstnance, nabízet využití aktivit a nabídek čerpání prostředků FKSP. 

 Optimalizovat pracovní náplně provozních pracovníků v souvislosti s rozpočtovými příjmy.  

 Posilovat roli a motivaci učitelů v procesu dokončení a pokračování v projektech zaměřených 
na zavádění kreativních metod, metod kooperace a integrace žáků. 

Učitelské portfolio 

 Učitelé by se měli naučit shromažďovat dokumenty o svých povinnostech a jejich plnění 
během školního roku. 

 Portfolio učitele může obsahovat ukázky příprav na hodinu, výukové materiály a jiné doklady, 
které učitel považuje za významné ve vztahu ke  svým výsledkům (děkovné dopisy od žáků, 
rodičů, představitelů obce, osvědčení o absolvování DVPP apod.). 

4. Oblast spolupráce a public relations  

Stávající stav: 

V oblasti spolupráce ve škole probíhají různorodé akce, podporované zřizovatelem a dalšími 
organizacemi, jako je memoriál J. Brože, besedy a přednášky k prevenci sociálně patologických jevů, 
sportovní akce apod. Je velice zajímavá spolupráce se Střední odbornou školou a Střední odborným 
učilištěm automobilním Holice, ZUŠ Holice nebo s SDH Dolní Roveň. O marketingovou stránku a PR 
školy se starají webové stránky.  

Konkrétní návrhy: 

Pravidelné osobní kontakty s rodičovskou veřejností, individuální přístup při řešení problémů, stálý 
kontakt rodičů  s pedagogy (webové rozhraní, elektronická pošta, školní blog, chaty atd.) 

Zajistit dobrou informovanost veřejnosti – publikování v místním i regionálním tisku, rozsáhlou 
reorganizaci a pravidelnou aktualizaci webových stránek školy, zvýšení raitingu školy. 

Více se zapojovat do života obce, pořádat společné akce se zřizovatelem, např. „Den dětí“, sportovní 
akce pro rodiny.   
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Spolupráce s okolními školami, zejména rozvíjet spolupráci s mateřskou školou, např. organizovat 
společné akce jako vánoční besídky, „Den dětí“ apod.  

Vyžadovat zodpovědnost všech pracovníků za informovanost veřejnosti, loajalitu, budovat 
vzájemnou důvěru. 

Využívat aktivní angažovanosti rodičů v akcích školy (např.: Školská rada, sponzorství, exkurze, 
pomoc při organizací akcí).  

Vytvářet žádoucí image školy - vytvořit svou značku (logo, motto školy, jednotný vzhled dokumentů, 
plakátů, modernizovat vzhled vnitřních prostor apod.) a aktivně ji prezentovat na veřejnosti. 

Každoročně organizovat slavnostní uvítání prvňáčků, Den otevřených dveří, slavnostní předávání 
vysvědčení či závěrečnou konferenci pro vyhodnocení uplynulého roku s pozvanými hosty. 

Najít strategické partnery jak v regionu, tak i v celorepublikovém měřítku, např. zahájit spolupráci 
se společností Microsoft ČR v programu Partneři ve vzdělávání. 

Závěry 

Základní škola je živý organizmus se složitým a proměnlivým systémem navzájem provázaných prvků. 
Je to neustále se rozvíjející systém, ve kterém bude vždy co měnit a zdokonalovat. Sebelepší 
koncepce nemůže fungovat bez fungujícího zdravého, spolupracujícího a komunikujícího kolektivů 
nadšenců oddaných svému povolání. Samozřejmě touha po změně a nadšení jedince k uskutečnění 
všech plánů nestačí. Role vedení školy spočívá v analýze potřeb školy a stanovení reálných cílů, 
tvorbě dlouhodobé strategii, umění správně komunikovat  směrem ven  i dovnitř, být otevřený vůči 
novým technologiím a inovativním metodám ve výchovně-vzdělávacím procesu a v neposlední řadě 
v umění získávat nové zdroje pro realizaci těchto plánů. 

Tato koncepce byla přednesena na pedagogické radě dne 3. 9. 2012 a schválena na následující 
poradě vedení školy s učitelským sborem dne 14. 9. 2012.  

25.9.2012 byla koncepce také předložena k projednání a schválení Školské radě a výboru Společnosti 
rodičů a přátel děti při Masarykovy základní škole Dolní Roveň.  

 

Ing. Zarine Aršakuni 

ředitelka školy 


