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VYHODNOCENÍ 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. 

MZŠDR tvoří dvě navzájem cca 500 m vzdálené budovy: 

 tzv. malá škola 1. - 4. roč., ve které se nachází čtyři třídy, dvě učebny družiny, multifunkční učebna PC a hudební výchovy a nová knihovna, sborovna, která slouží ja-

ko kancelář pro učitele a vychovatelky a malá herna. 

 tzv. velká škola 5. - 9. roč., ve které se nachází pět tříd, multifunkční učebna a knihovna, učebna PC, učebna přírodovědných předmětů, jazyková učebna, sborovna, 

učitelská knihovna, ekonomický úsek, kancelář vedoucí školní jídelny, ředitelna, kancelář zástupce ř. š. a výchovného poradce, kuchyň a jídelna, výdejna, školní dílna 

a další místnosti pro údržbu a pracovní činnosti. 

V roce 2012 byla vytvořená nová koncepce rozvoje a řízení školy. Koncepce měla změnit Masarykovou základní školy v Dolní Rovni z tradiční trochu „staromódní“ školy v 
novou moderní skvěle vybavenou školu plnou inovativních nápadů a možností, školu, která využívá nové metody a formy práce, školu, která je přitažlivá pro děti i jejich 
rodiče, je konkurenceschopná s ostatními školami v regionu a je schopna se dle požadavků ČŠI stát Kvalitní školou. 

Po třech letech tzv. v poločase realizace této koncepce je vhodné se poohlédnout a vyhodnotit výsledky dosavadní práce, poukázat na úspěchy, vyjasnit si nedostatky a re-
zervy, a v případě potřeby upravit či zadat nový směr. 
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1. Oblast materiálně-technická 

Změny, které byly navrhovány v roce 20121 (realizace: ano/částečně/ne)        Vysvětlení/Plány do budoucna 

Vytvořit Školní informační systém, který má dvě přístupové úrovně:  

- volně přístupné internetové webové stránky jak pro primární cílovou skupinu, tj. 

zaměstnance školy, žáky a jejích zákonné zástupce, tak i pro širokou veřejnost  

- intranetový systém přístupný žákům školy, jejich zákonným zástupcům, zaměst-

nancům školy,  

případně pro cizí strávníky s přístupem založeným na principu přihlašování.  

 

V roce 2013 jsme zavedli nový školní infomační systém Škola OnLine, který splňuje 

požadavky intranetu.  I nadále budeme ji používat, a postupně využívat i nové do-

stupné funkce programu, např. online rezervace knížek z knihoven, zadávání do-

mácích úkolu, testovaní apod. 

V roce 2012 jsme vytvořili nové webové stránky školy, které slouží jako hlavní ko-

munikační a infomační zdroj pro širokou veřejnost. Plánujeme změnit grafické roz-

hraní webových stránek školy, vytvořit modernější vzhled a rychlejší a pohodlnější 

vyhledávací a navigační systém. 

Vzhledem k malému počtu cizích strávníků, jejích věkovému složení a zvykům 

vedoucí školní jídelny paní J. Šemberová nepovařovala toto opatření za nutné, a 

tento bod koncepce v budoucnu vypustíme.  

Intranetový informační systém Škola OnLine založený na cloudovém řešení, který 

umožňuje pracovat v online režimu, což znamená, že: 

- hodnocení žáků je přístupné žákům a jejich zákonným zástupcům prostřednictvím 

intranetu, žáci i jejich zákonné zástupce budou mít trvalý přehled o vývoji hodno-

cení v každém předmětu  

- žáci i jejich zákonné zástupce budou včas informováni o všech termínech kontrol-

ních prověrek a testů  

- škola, zákonné zástupce a žáci budou mít od začátku studia přehled vývoje u kaž-

dého žáka individuálně  

- zákonné zástupce budou mít možnost nahlížet do evidence docházky svých děti 

v rámci identifikačního systému docházky  

- zákonné zástupce budou mít možnost přímé komunikace s vyučujícími prostřed-

nictvím internetu  

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

lepší informovanost všech pracovníků v rámci ŠIS.  

 

V nabídce Hodnocení jsou k dispozici jak známky tak i hodnocení chování. 

Prostřednictvím poznámek v třídní knize přímo v rozvrhu vyučující upozorňuje na 

termíny testů, domácí úkoly apod. 

Žáci a zákonní zástupce mají přehled nejenom o známkách v jednotlivých předmě-

tech, ale také o hodnocení chování (plusové či minusové body dle aktuální směrni-

ce „Pravidla a kritéria pro udělování výchovných opatření). 

V nabídce Docházka lze sledovat absenci žáky v jednotlivých předmětech v určitém 

časovém úseku. 

Škola OnLine má integrovaný komunikační nástroj pro vedení školy, učitele a vy-

chovatelky, žáky a jejích zákonné zástupce prostřednictvím zpráv.  

Škola OnLine nabízí virtuální prostor ukládání výukových zdrojů (Výuka-Výukové 

zdroje), které lze přidělit celé třídě nebo jednotlivým žákům. Najdeme zde také 

nabídku Úkoly – jedná se o zadávání domácích úkolů, referátů, projektu 

s konkrétním datem odevzdání. Ne všechny vyučující tuto možnost využívají.  

                                                             
1 Červená barva znamená, že změna ještě nebyla provedena nebo není možná/nutná. 
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- vyučující mají sdílený virtuální prostor tzv. uložiště, kam mohou ukládat své digi-

tální výukové materiály (DUMy)  

- 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  

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

školní výsledky formou Osobního portfolia žáka  

Školní infomační systém zahrnuje sdílený prostor jak ve Škole OnLine a webových 

stránkách školy, ale také školní poštu a sdílený Google Disk, kam se ukládají běžné 

dokumenty školy jako je Školní řád, ŠVP, zápisy z porad a předmětových komisí, 

tematické plány, plány třídních učitelů a garantů jednotlivých akcí apod.   

Nově funguje online školní knihovna, ze které lze rezervovat knihy.  Školní knihov-

ny, které jsme dovybavili novými knížkami v rámci projektu „S knihou a cizím jazy-

kem do budoucnosti“ (výzva č. 56). 

Hodnocení školních a mimoškolních výstupů se provádí prostřednictvím plusových 

bodů za pochvaly ve všech ročnících. Do budoucna plánujeme na 2. stupně zave-

dení tzv. dlouhodobých a krátkodobých cílů, které sám žák stanoví na začátku 

školního roku a vyhodnotí v rámci sebehodnocení na konci školního roku nebo 

studia. 

 

Dalším cílem je reorganizace webových stránek školy tak, aby posunuly proces sdělo-
vání 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 (škol-

ní 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, výu-

kových materiálů apod.), aktivní prezentace školních akcí na veřejnosti umožní zvýšit 

raiting školy (hodnocení školy).  

Stávající webové stránky, které nahradili staré, splnily svou úlohu a jsou bezesporu 

hlavním zdrojem informací pro veřejnost. Jsou průběžně aktualizovány, je zde i 

Archiv (tzv. „kronika“), kde návštěvník nalezne stručný přehled akcí za uplynulý 

školní rok.  

Školní webové stránky umožňují posílat rychlé zprávy prostřednictvím nástroje 

Kontaktujte nás, kde pisatel vypisuje svojí e-mailovou adresu, na kterou pák vedení 

školy může poslat odpověď.  

Další vhodný nástroj je Anketa – jednoduchý dotazník, který čas od času slouží jako 

zpětná vazba ke konkrétní situaci nebo akce.  

Vzhledem ke zkušenostem s nástrojem Diskusní fórum z roku 2012 a celé řadě 

anonymních pisatelů, ne vždy konstruktivních nápadů a spisovných výrazů, které se 

v zprávách objevovaly, školní blog jako takový neplánujeme.  

V letošním školním roce plánujeme spolupráci s partnerskou školou v zahraničí 

v rámci projektu Erasmus+. Abychom byli úspěšní v hledání partnera, je třeba dát o 

sobě vědět, a to tak aby cizojazyčný návštěvník měl možnost získat základní infor-

mace o škole. Z tohoto důvodu plánujeme doplnit stránky školy o stručné informa-

ce o škole v anglickém jazyce. 

V roce 2012 jsme vytvořili nové logo školy, které je přítomno na všech dokumen-

tech školy. Motto školy jsme doplnili tzv. pravidly – dvě stručné věty, které popisují 
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morální hodnoty, které upřednostňujeme: „Co sám nechceš, nečiň jinému, ale ani 

sám sobě“ a „Vždy máš možnost volby, ale vždy za ni neseš odpovědnost“.  

I nadále budeme pracovat na vybudování „značky“ a zvýšení raitingu školy. Náš cíl 

je stát se „Kvalitní školou“ dle kritérií ČŠI. 

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

výše uvedených cílů.  

ICT vybavení školy prošlo velmi důkladnou modernizací, zejména v oblasti zasíťo-

vání, nákupem nových serverů, pořízení bezdrátového připojení na obou budovách 

školy. Třídy, učebny, sborovny a ekonomický úsek byly dovybaveny novými počíta-

či, dataprojektory, interaktivními tabulemi, několika moderními multifunkčními 

strojí (tiskárna + skener + kopírka). Vyučující dostali nové tablety.  

K dataprojektorům se pořídily tzv. miracasty, které umožnují bezdrátový přenos 

obrazu z tabletu na plátno. Učitel nebude nucen stát za katedrou, ale bude scho-

pen se volně pohybovat po třídě s tabletem a zároveň promítat na plátno připrave-

ný materiál. Proběhla aktualizace (upgrade) operačního systému (z Windows 98 na 

Windows 7, následně na Windows 10), Microsoft Office (z 2003 na 2010 a 2013), 

průběžně se doplňují interaktivní výukové programy. Do budoucna plánujeme pou-

žívat online verze programů, což omezí výdaje na lokální licence. 

Plánujeme reorganizací a dovybavení počítačové učebny na malé škole.  

V multifunkční učebně na velké škole plánujeme vybudovat tzv. studovnu vybave-

nou tablety. Je zde k dispozici nová knihovna, výukovými stolní hry, šachy, pohodl-

ný sedací nábytek pro studium a odpočinek. Na chodbě je k dispozici pingpongový 

stůl a kvalitní stolní fotbálek. 

Doplnit stávající učební pomůcky pro předmět pracovní výchova.  Školní dílna je kompletně vybavena z projektu „Inovace polytechnického vzdělávání 

školy“ (výzva č. 57). Z grantových peněz jsme pořídili špičkové vybavení a vynikající 

stavebnice.  

Plánujeme, vybavíme dílnu dataprojektorem a plátnem. Za podpory zřizovatele 

rádi bychom naplánovali stavební úpravy stávající dílny a tím získat více pracovních 

míst.  

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

kompetence v oblasti efektivního používání systému Škola OnLine, školní pošty, sdíle-

ného Google Disku, tabletu a apod. 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 

Moderní vybavení vyžaduje odborné zacházení a nové uživatelské dovedností. Za-

městnanci školy zejména učitele a vychovatelky prošly celou řadou školení, semi-

nářů a workshopů v oblasti ICT. Většina školení se uskutečnila v rámci  projektu ICT 

kouč, který škola realizovala ve spolupráci s SCIO s.r.o. jako partnerská škola (výzva 

č. 51, tzv. tablety do škol). V letošním školním roce plánujeme další vzdělávací kurz 
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dovedností, kompetencí v oblasti marketingu a PR školy.    pro učitele a vychovatelky v oblasti ICT, konkrétně „Typografická pravidla práce 

v textovém editoru“.  

Považujeme za důležité rozvíjet tzv. měkké dovedností, jako jsou komunikační a 

prezentační schopností, umění vést třídu, asertivita apod. Velmi přínosnými byly 

školení Mgr. M. Hubatky „Třídní učitel jako lídr“. 

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  

Projektové vyučování se stálo neoddělitelnou části vyučovacího procesu školy. 

Jedná se jak o malé třídní projekty, např. „Demokracie v lidském životě, volby“ 

v předmětu VkO, čtenářské dílny a autorská čtení (výzva č. 56) v jednotlivých tří-

dách, apod., tak i celoškolní projektové dny, které umožňují komplexně řešit začle-

ňování průřezových témat např. Evropský den jazyků, Den Země, Den zdraví, Vá-

noční pásmo, Velikonoční pásmo apod.  

Velký důraz je kladen na rozvoj gramotností, jako je čtenářská, sociální nebo příro-

dovědná gramotnost, např. školní projekt „Učíme se s pohádkou“ a krásná tradice 

pasování na čtenáře na 1. stupni nebo celoškolní projekt „Jsme součásti Evropy a 

světa“, soutěž „Mladý zahrádkář“.  

Projekt „Společnou cestou“ umožňuje rozvoj sociální gramotnosti.  

Každoročně připomínáme Týden duševního zdraví, Den boje proti AIDS apod. Jsme 

součásti celorepublikového projektu „Škola podporující zdraví“ 

Projekt „Moje zdraví – moje volba“ věnovaný školnímu stravování ve spolupráci 

s vedoucí školní jídelny paní Šemberovou propaguje správné stravovací návyky.  

Praktické gastronomické dovednosti žáci získávají v kroužku vaření.  

Sportovní akce a soutěže jako je Memoriál J. Brože, cyklistický závod Hledá se vítěz 

(ve spolupráci s SDH v Horní Rovni) si mají za cíl vést žáky k aktivnímu pohybu.  

Nepodařilo se nám uskutečnit tajný závod dětí a rodičů, založený na geocachingu 

z důvodu malého zájmu rodičů.  

V letošním školním roce realizujeme nové projekty na podporu počítačové gramot-

nosti např. „Žáci učí žaky“ (žáci IX. třídy asistují pří výuce informatiky v V. třídě) a 

„Žáky učí rodiče“ (projekt věnovány světovému dnu počítačové gramotností, vy-

braní žáci IX. třídy učili své rodiče jak vytvořit fotoalbum, upravit fotografií apod.).  

Školní družina rovněž má svůj podíl na projektovém vyučování, např. každoroční 

sběr papíru, pet lahvi, víček, karneval na malé škole, nebo ve spolupráci s třídními 

učiteli realizace vánočních dílen a vánoční besídky.  Výborně pracuje keramická 
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dílna pod vedením paní Vachové. 

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).  

 

Sice projektová žádost „ICT v projektovém vzdělávání“ v roce 2012 nebyla schvále-

na, ale několik dalších žádostí mělo úspěch. 

V roce 2014 jsme dokončili projekt TEREZKA, který byl v režimu udržitelnosti. 

 Projekt „Kdo si hraje, nezlobí“ -  grant z programu na podporu rozvoje sportovní a 

volnočasové činnosti škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány Pardubickým 

krajem – přinesl školní družině 5 000 Kč. 

Projekt „ICT kouč“, známa jako výzva č. 51 Tablety do škol, jsme realizovaly ve spo-

lupráci se společnosti SCIO jako jedná z partnerských škol, v období od 10.2014 – 

7.2015. Cílem projektu bylo implementace ICT do výuky základních a středních škol 

a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků škol při využívání dotykových 

zařízení ve vzdělávacím procesu jak v didaktice, tak i v běžné výuce. Rozpočet pro-

jektu pro naši školu činil 499 800 Kč. Z projektových peněz jsme pořídili tablety pro 

vyučující včetně aktuální verze operačního systému Windows a Microsoft Office 

2013. Kromě vybavení vyučující prošlí celou řadou školení zaměřených na vzdělá-

vání pedagogických pracovníků ve využívání mobilních (dotykových) zařízení v obo-

rových didaktikách (pro naši školu to jsou oborové didaktiky pro 1. stupeň, pro 

technické předměty, pro  jazyky, pro společenskovědní předměty) 

 

Projekt „S knihou a cizím jazykem do budoucnosti“ (výzva č. 56) byl zaměřen na 

rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti žáků školy. Celkový rozpočet projektu činil 

435 736 Kč. Z projektových peněz jsme zaplatili realizaci 36 čtenářských dílen, ná-

kup 555 ks nových knih do knihoven jak na 1. stupni tak i na 2. stupni, 7 ks čteček, 

10 žáků z VIII. a IX. tříd v doprovodu vyučujících jeli do Londýna na sedmidenní 

jazykový poznávací zájezd, dva vyučující absolvovali čtrnáctidenní jazykový kurz 

v Londýně. 

Projekt „Inovace polytechnického vzdělávání školy“ (výzva č. 57) byl věnován roz-

voji technických dovedností žáků na druhém stupni školy a rozvoji profesních do-

vedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků 

základní školy. Rozpočet projektu činil 212 481 Kč. Z projektových peněz jsme 

kompletně vybavili školní dílny včetně nákupu stavebnic a proškolili vyučující pra-
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covní výchovy.  

 

2. Oblast výchovně vzdělávací 

Změny, které byly navrhovány v roce 20122 (realizace: ano/částečně/ne)        Vysvětlení/Plány do budoucna 

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

Jsme spádová škola. Počty žáků v první třídě se každoročně liší následujícím způso-
bem: šk. rok. 2012/2013  17 žáků, šk. rok. 2013/2014 28 žáků šk. rok. 2014/2015 19 
žáků, šk. rok 2015/2016 20 žáků.  

Začlenit ICT do ŠVP školy a do plánu rozvoje školy. Dosáhnout toho, aby většina uči-
telů 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.  

ICT je nedílnou součásti jak vyučovacího procesu, tak i oblasti řízení, hodnocení, ko-
munikace.  
Oblast ICT se vyvíjí velmi rychlé. Je to nekonečný a finančně náročný proces. Budeme 
se snažit držet tempo a nezůstávat pozadu. Je ale nutné aby učitele využívali stávající 
ICT vybaveni účelně a efektivně, aby sdílení své poznatky a rozvíjeli své dovednosti. 

V rámci hodnocení výstupů v 5. a 9. ročníku realizovat celorepublikově testování 
organizované ČŠI a školní testování od společnosti SCIO.  

V letech 2012 – 2015 naši žáci byly testováni ČŠI v rámci celoplošných a výběrových 
testování.  Vedení školy po každém testování provedlo analýzu výsledků žáků a dala 
je k dispozici jednotlivým vyučujících, kteří pak mohli dál s těmito daty pracovat. 
Velmi úzce spolupracujeme se společnosti SCIO. Každoročně organizujeme testování 
žáků IX. třídy v českém jazyce, matematice a obecných studijních předpokladech jako 
součást přípravy na příjímací zkoušky.  
Mapy učebního pokroku společnosti SCIO jsou výbornou možnosti pro učitele jak 
sledovat individuální pokrok každého žáka (tzv. formativní hodnocení) v následujících 
oblastech: český jazyk, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, anglický 
jazyk, přírodovědná gramotnost, společenské vědy. 
Další nástroj, který využíváme pro testování je portál ProŠkoly, který nabízí nejen 
předmětové testování (český jazyk, anglický či německý jazyk, matematika, ale také 
testy rozumových schopnosti jako je logická inteligence, vnímání, prostorová před-
stavivost apod. každoročně také využíváme tematické dotazníky: volba povolání, 
klima třídy, klima školy, odhalení rizikových oblasti. 
 

Rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků, tvůrčí psaní a mediální výchovu prostřednic-
tvím projektového vyučování. Zapojit se do soutěže školních časopisů3. Založit čte-

Rozvoj čtenářské gramotnosti považujeme za jednu z priorit školy. Porozumění čte-
nému textu, tvůrčí psaní, mediální výchova – to jsou oblasti, které se snažíme rozví-

                                                             
2 Červená barva znamená, že změna ještě nebyla provedena nebo není možná/nutná. 
3
 Informace na portálu www.ctenarska-gramotnost.cz 

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/
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nářský klub. Využit školní knihovnu k účelům projektového vyučování, pro samostu-
dium a přípravu referátů. Organizovat tzv. autorská čtení, čtenářské dílny či oborové 
dny.  

jet jak v běžném vyučovacím procesu tak i prostřednictvím projektů.  
Školní časopis, letos již v novém kabátu a s novým názvem „Vodopád“, je  hmatatel-
ným důkazem tvůrčího psaní žáků. Pod vedením paní Kindlové se v roce 2014 umístil 
na krásném čtvrtém místě v celorepublikové soutěži školních časopisu. A v roce 2015 
získal pamětní list. Redakční tým má svůj vyhrazený prostor (redakci), kde se můžou 
scházet a pracovat na aktuálním číslu časopisu.  
V letech 2013-2015 testovali jsme čtenářskou gramotnost žáků IV. – IX. třídy. Vý-
sledky nám umožnili zjistit úroveň čtenářské gramotnosti každého žáka zvlášť. Ná-
sledné testování po roce pak ukázalo, jaký byl pokrok u každého z nich. 
Nakonec letos jsme realizovali víše zmiňovaný projekt „S knihou a cizím jazykem do 
budoucnosti“. 

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

Výuka cizích jazyků u nás ve škole značně pokulhává. Nízká úroveň základních znalos-
ti starších žáků a nízká motivace ze strany žáků na jedné straně, častá změna vyučují-
cích anglického jazyka na straně druhé – jsou pravděpodobně možné příčiny tohoto 
jevu. 
Ani schválený projekt NIDV „Cizí jazyky pro život“ (výzva č. 55), na kterém jsme parti-
cipovali zejména na klíčové aktivitě KA 01- Rodilí mluvčí do škol, nepřinesl žádný 
výsledek. Jedním z možných problému je umístění školy mimo území velkých měst 
a dojíždění, který rodilé mluvčí odrazuje. 
Vedení školy se snaží řešit tento problém. Hledáme vhodné vyučující cizích jazyků, 
což bohužel není tak jednoduché. Přidali jsme jednu vyučovací hodinu anglického 
jazyka v druhé třídě. Změnili jsme učebnici anglického jazyka na 2. stupni za nové 
moderní učebnice Discover English nakladatelství Bohemia Venturas, pořídili jsme 
nové interaktivní výukové materiály. V první třídě funguje kroužek anglického jazyka.  
Výuka anglického jazyka na druhém stupni je posílena o jednu hodinu konverzace 
v anglickém jazyce zejména pro žáky VIII. a IX. třídy. Každoročně realizujeme projek-
tový den, věnovaný Evropskému dni jazyků, který má přispět k zvýšení motivace žáků 
a poukázat na nutnost umět alespoň jeden cizí jazyk. Letos vybraní žáci se zúčastnili 
výukového poznávacího zájezdu do Londýna.  
Do budoucna plánujeme v rámci programu KA2 Erasmus+ požádat o grant a 
v případě schválení naplánovat a realizovat projekt s partnerskou školou v zahraničí. 
Pracovním jazykem daného projektu bude angličtina. 

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).  

Zájem o další jazyky je mezi žáky minimální. 

Žáky vyšších ročníků připravit na účast v ICT soutěžích např. Microsoft OfficeArena, V roce 2014 jsme se zúčastnili soutěže Microsoft OfficeArena a získali 3. místo 
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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.  

v krajském kole. I letos se škola přihlásila do této soutěže žákovských projektů. 
Každoročně organizujeme školní kola vědomostních soutěží v českém jazyce, mate-
matice, anglickém jazyce, Pythagoriadě, matematickém a přírodovědném Klokanovi 
apod. Úspěšné řešitele se pak účastní okresních a krajských kol. Značných úspěchu 
dosáhli naší žáci v roce 2014 v dopravní soutěží 1. místo v okresním kole, 3. místo 
v krajském kole), 8. místo v republikovém kole soutěž Mladý zahrádkář 2015. Pravi-
delně se umisťují na medailových místech v sportovních soutěžích, jak je cyklistický 
závod Hledá se vítěz nebo Olympiáda žáků škol holického regionu.   
I do budoucna plánujeme pracovat s nadanými žáky a účastnit se soutěží akredito-
vaných MŠMT a dalších.  

Organizovat přehlídku/soutěž projektů, kde odborná porota vybere nejlepší projek-
ty a nominuje do různých okresních, krajských či celorepublikových soutěží organizo-
vaných MŠMT a dalšími organizacemi, jako např. „Festival vědy a techniky pro děti a 
mládež“ v Pardubickém kraji, organizovaný společnosti AMAVET.  
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.  

Žáci IX. třídy povinně zpracovávají závěrečnou ročníkovou práci formou projektu, 
kterou na konci školního roku obhajují před odbornou porotou za účastí spolužáků, 
což přispívá to k rozvoji jejích prezentačních dovednosti. Projekty jsou spíše kompi-
lačního charakteru s důrazem na způsob zpracování a grafickou úpravu vícestránko-
vého dokumentu.  
Dva roky jsme se účastnily soutěže žákovských projektu „Festivalu vědy a techniky 
pro děti a mládež“ v Pardubickém kraji, organizovanou společnosti AMAVET, ale 
bohužel bez značného úspěchu.   
Naším úkolem do budoucna je vytipovat nadané žáky se zájmem o přírodní vědy a 
krok po kroku naučit je základům vědecké práce.  

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

Škola již řadu let je součásti celorepublikového projektu Recyklohraní. Cílem projektu 
je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní 
zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Za spl-
něné úkoly škola získává body a za určitý počet bodů pak zakoupit např. výukové hry 
a vybavení. 
Na chodbách ve škole jsou umístěny kontejnery pro třídění papíru, plastu apod. kaž-
doročně probíhají vzdělávací interaktivní akce, věnované této otázce, např. Tonbao-
bal. 
Sběru se aktivně věnuje školní družina, která za získané peníze pořídila nové hrací 
prvky na školní zahradu.  
Dalším projektem, do kterého je také zapojena naše škola, je ekologicko-charitativně 
zaměřený projekt „Sbírej toner“, který organizuje občanské sdružení AKTIPO. Výtě-
žek odevzdaných tonerů naší školou jde do denního stacionáře Slunečnice v Pardubi-
cích. 
 
Nezapomínáme i na zdravé stravování a vyvážený životní styl. V této oblasti spolu-
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pracujeme s programem Zdravá pětka, ať se jedná o zajímavý interaktivní výukový 
program Zdravá svačinka, nebo o kuchařskou soutěž „Coolinaření s Albertem“.  

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

Přípravě žáků IX. třídy na přijímací zkoušky se věnujeme průběžně, prostřednictvím 
testování. Velmi se osvědčil tzv. superlearninový třídenní přípravný kurz těsně před 
příjímacími zkouškami. Žáci mají šest hodin denně intenzívní přípravu v Čj, M a OSV. 
K tomu slouží jak testy z minulých let tak i další materiály určené tomuto účelu.  

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 zapla-
cení lektorů. Žáci je budou využívat ve škole. SŠA zajistí materiál a lektory a žáci bu-
dou v dílnách v Holicích za dohledu mistrů odborného výcviku vyrábět jednoduché 
výrobky a připravovat se na budoucí technické profese).    

Sice participace na projektu Krajské hospodářské komory Pardubice a Střední školy 
automobilní Holice nedopadla, ale školní dílny jsme vybavili z jiného výše zmíněného 
projektu „Inovace polytechnického vzdělávání školy“.  
Do budoucna může být nedostatek aprobovaných vyučujících pracovní výchovy.  
Tento problém budeme řešit profesní přípravou našeho kolegy, absolvováním po-
třebných školení. 

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

Výtvarný a keramický kroužek školní družiny je stále funkční. Výrobky žáků často 
vidíme nejen na vánočních a velikonočních výstavách školy, ale také na výstavách 
zahrádkářů, nebo při zápisu do 1. třídy. Svůj velký podíl mají i vyučující výtvarné vý-
chovy jak na 1. stupni tak i na druhém stupni školy. 

V rámci zvýšení atraktivity sportu ve spolupráce se Školním sportovním klubem roz-
šířit 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.  

Škola je členem Asociaci školních sportovních klubů ČR. Naši žáci se účastní sportov-
ních akcí a soutěží, organizovaných v rámci Holického regionu a Pardubického kraje, 
jako např. turnaje ve florbalu, basketbalu, volejbalu, minikopané, Olympiáda žáků 
škol holického regionu atd. 
Tradičně v říjnu organizujeme Memoriál J. Brože ve skoku dalekém. Novou tradicí se 
stál cyklistický závod „Hledá se vítěz“. Letos poprvé chceme organizovat Štafetový 
maratonský závod tříd. 
Uvítali bychom aktivní účast rodičů ve sportovních akcích školy. 

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

Nový bodový systém hodnocení chování žáků, zejména pochvaly, který jsme poprvé 
letos zavedli, nám umožní žáky pozitivně motivovat a vést k dodržování Školního 
řádu a dobrých mravu. Doufáme, že na konci tohoto školního roku naplníme Síň 
slávy a oceníme ty neúspěšní vhodným dárkem.  

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

Pozitivní motivace žáků k učení a k spolurozhodování o dění školy je důležitou roli 

Žákovského parlamentu. Bohužel činnost Žákovského parlamentu prozatím nějak 

výrazně se neprojevuje a je omezena pouze na poukázání na existující s pohledu žáka 

problémy, které ne vždy jsou objektivní (např. proč nemohou přisolit jídlo ve školní 

jídelně, proč jsou ucpané toalety…). Možnost se spolupodílet na organizaci školních 

akcí, otevřeně promluvit o problémech ve škole s vedením školy, ale také společně 

hledat a navrhovat řešení těchto problému – to je to co očekáváme od Žákovského 
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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.  

parlamentu.  

Klima třídy a klima školy sledujeme každoročně v rámci auto evaluaci školy. Máme 

specifické programy, které jsou věnovány této problematice. Např. velmi se nám 

osvědčil program „Sam sebou“ manželů Kašparových, který se zabývá vztahy ve tří-

dě, bezpečnosti a prevenci patologických jevů, právních aspektu nevhodného chová-

ní děti a mladiství.  

Poslední dva roky velmi intenzivně spolupracujeme s mluvčí Policie ČR pí Drtinovou, 
která m velmi dobře zpracovaný program přednášek věnovaných dopravní výchově, 
kyberšikaně, xenofobií apod. jak na 1. stupni tak i na 2. stupni školy. 
Primární prevence i nadále bude jednou z priorit školy. Každoročně zpracováváme 
minimální plán PPP, který se dotýká všech oblasti prevence. Garantem realizace to-
hoto plánu je školní metodik prevence ve spolupráci s výchovným poradce školy a 
třídními učiteli. 

3. Oblast personální 

Změny, které byly navrhovány v roce 20124 (realizace: ano/částečně/ne)        Vysvětlení/Plány do budoucna 

Vytvářet kvalifikovaný, odborně způsobilý, stabilní a optimálně složený pedagogic-
ký 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 pedago-

gických pracovníků.  
- Posilování systému dalšího vzdělávání, celoživotního vzdělávání.  
- Udržet a rozvíjet u pedagogů profesní dovednosti (schopnost komunikovat, mo-

tivovat, 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 peda-
gogického sboru.  

Máme relativně stabilní pedagogický sbor. Všichni jsou zaměstnání na bodu neurči-

tou. Nové kolegyně (D. Kozáková a H. Kamenická) jsou zaměstnání na bodu určitou 

jako záskok za mateřskou dovolenou. 

Každý zaměstnanec školy má možnost si vybrat jakýkoli kurz/školení/přednášku 

v rámci DVPP, kterou buď sám vyhledá, nebo z nabídky, která stále přichází na email 

vedení školy. Dle obsahu pak dané školení je doporučeno konkrétnímu zaměstnanci. 

Po absolvování kurzu či školení účastník/ce na schůzkách předmětových komisích 

informuje kolegy o obsahu a přínosu daného kurzu či školení.   Nejsou výjimkou i 

školení pro celý pedagogický sbor nebo pro všechny zaměstnance školy. Do budouc-

na bychom chtěli organizovat více setkání s kolegy z jiných škol, regionu a krajů, or-

ganizovat tzv. burzy nápadu, výměnu zkušenosti a hledání nových cest pro spoluprá-

ci. 

Ve škole funguje kvalifikovaný výchovný a karierový poradce. 
Školním metodikem prevence letos se stala paní Kindlová, která musí absolvovat 250 
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hodinový speciální studium a získat potřebnou kvalifikací.  
Máme koordinátorku EVVO. Koordinátorkou ICT je paní ředitelka, která je v této 
oblasti aprobovaná.  

Jasný a průhledný způsob kontrolování, odměňování a motivace. 
- Stanovit přesný rozsah kompetencí a odpovědností v jednotlivých oblastech.  
- Vypracovat funkční kontrolní systém a odměňovat kvalitní práci na základě pře-

dem 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. 
 

Pracovní náplň pro každého zaměstnance vychází z platné legislativy. Zároveň, každý 

člen pedagogického sboru je garantem určité oblasti dle svých možnosti a dovednos-

ti např. garant projektového vyučování na 1. stupni, garant čtenářské gramotnosti, 

garant počítačové gramotnosti apod. Práce garanta je hodnocena mimořádnou od-

měnou dle platné vnitřní směrnici.  

 

Větší angažovanosti a motivaci učitelů nelze dosáhnout bez patřičného finančního 

hodnocení. Možným zdrojem odměn a možností osobního rozvoje, zvyšování kom-

petencí jsou projekty financované z Evropských fondů. Z tohoto důvodu i nadále 

budeme využívat aktuálních výzev a žádat o granty.  

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.).  

Každý vyučující má možnost zorganizovat a realizovat vzdělávací nebo mimoškolní 

akci, která je v souladu s ŠVP. Zprávy o realizací těchto akcí jsou publikovány na we-

bových stránkách školy a jsou dobrou vizitkou každého z nás. Kladná odezva ze stra-

ny žáků, jejich zákonných zástupců a dalších účastníků nám dává zpětnou vazbu o 

funkčností, efektivitě a dopadu dané akce.  

Skvělým příkladem výměny zkušenosti a dobré praxe jsou náslechové hodiny, kde 

kolegové můžou navzájem navštívit vyučovací hodiny, ukázat co umí, sdílet své zku-

šenosti, učit se navzájem.  

Úspěch, ale také neúspěch každého žáka je úspěchem či neúspěchem učitele. 

 

4. Oblast spolupráce a public relations 

Změny, které byly navrhovány v roce 20125 (realizace: ano/částečně/ne)        Vysvětlení/Plány do budoucna 

Pravidelné osobní kontakty s rodičovskou veřejností, individuální přístup při řešení 
problémů, stálý kontakt rodičů  s pedagogy (webové rozhraní, elektronická pošta, 

Informační systém Škola OnLine a webové stránky školy jsou moderním a účinným 

zdrojem informace. Učitele komunikují s žáky, zákonnými zástupci a veřejnosti vý-

                                                             
5 Červená barva znamená, že změna ještě nebyla provedena nebo není možná/nutná. 



13 
 

školní blog, chaty atd.)  hradně přes školní poštu. Způsob a forma komunikace je upravená vnitřní směrnici.  

Do budoucna bychom chtěli tuto komunikaci rozšířit a pravidelně informovat rodiče 

nejen o problémech, ale hlavně o úspěších jejich děti, jako zdroj pozitivní motivace. 

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

Webové stránky prošli určitou reorganizací v roce 2012. Jsou důležitým zdrojem 

informace pro širokou veřejnost. Důležité informace a zprávy z povedených akcí 

publikujeme také na stránkách Školského portálu Pardubického kraje např. 

https://www.klickevzdelani.cz/Ve%C5%99ejnost/Ze-%C5%BEivota-

%C5%A1kol/Aktivity-Z%C5%A0/articleType/ArticleView/articleId/26432 . Další mož-

nost jak dát o sobě vědět jsou webové stránky ČŠI, informační vývěsky obce Dolní 

Roveň, místní rozhlas. 

V letošním roce plánujeme vytvořit video spot o škole a umístit ho na webové strán-

ky školy. D budoucna bychom změnili vzhled naších webových stránek na nový, mo-

dernější. 

Více se zapojovat do života obce, pořádat společné akce se zřizovatelem, např. „Den 
dětí“, sportovní akce pro rodiny.   

Je celá řada aktivit, kterou škola organizuje v obci sama nebo participuje na jejích 

organizaci, např. výstavy zahrádkářů, Vánoční a květnový koncerty, společenský ve-

čer žáků deváté třídy. 

Účast na organizaci dvou výstav zahrádkářů a soutěž Mladý zahrádkář, který se konal 

v rámci projektového dne zdraví, je skvělým příkladem spolupráci školy s českým 

zahrádkářským svazem v Dolní Rovni.  

Spolupráce s okolními školami, zejména rozvíjet spolupráci s mateřskou školou, 
např. organizovat společné akce jako vánoční besídky, „Den dětí“ apod.  

Spolupracujeme s MŠ Dolní Roveň v rámci třídních (zejména žáci současné VIII. třídy) 

a školních projektů např. Mikuláš ve školce.  

I nadále bychom rádi spolupracovali s vedením MŠ, zejména v rámci přípravných akci 

před zápisem do první třídy, např. společné dopoledne předškoláků a žáků I. třídy.    

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

Angažovanost rodičů je výraznější na prvním stupni školy. Velkou roli zde hraje spo-

lupráce s SRPD, která je z našeho pohledu na vysoké úrovni.  

 

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.  

V roce 2012 došlo ke změně identity školy – nové logo, nové webové stránky, hlavič-

kový papír apod. Každoročně se v rámci finančních možnosti provádí opravy a změny 

v interiérech školy (nový nábytek, nová malba, nové vybavení).  

Chceme mít moderní a dobře vybavenou školu, kde se dobře učí a odpočívá. 

Každoročně organizovat slavnostní uvítání prvňáčků, Den otevřených dveří, slav-
nostní předávání vysvědčení či závěrečnou konferenci pro vyhodnocení uplynulého 

K tradičním každoročním akcím školy patří: slavnostní zahájení nového školního ro-

https://www.klickevzdelani.cz/Ve%C5%99ejnost/Ze-%C5%BEivota-%C5%A1kol/Aktivity-Z%C5%A0/articleType/ArticleView/articleId/26432
https://www.klickevzdelani.cz/Ve%C5%99ejnost/Ze-%C5%BEivota-%C5%A1kol/Aktivity-Z%C5%A0/articleType/ArticleView/articleId/26432
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roku s pozvanými hosty.  ku, slavnostní uvítání prvňáčků, vánoční dílny a besídka žáků 1. stupně, společenský 

večer žáků IX. třídy, slavnostní předávání vysvědčení. 

Nově bychom rádi organizovali závěrečnou konferenci pro vyhodnocení uplynulého 

roku s pozvanými hosty např. v den plenárního zasedání SRPD. 

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

Škola dlouhodobě spolupracuje s místními organizacemi jako je Zahrádkářský svaz 

v Dolní Rovni, SDH v Horní Rovni, ZUŠ Karla Malicha v Holicích, Střední škola Auto-

mobilní v Holice, OSPOD Holice, PPP Pardubice, plavecká škola AQUASPORT ve Vyso-

kém Mýtě. 

V celorepublikovém měřit lze uvést Microsoft ČR v programu Partneři ve vzdělávání, 

SCIO s. r. o., Bovys s. r. o., Státní zdravotnický ústav, BESIP, Policie ČR v Pardubicích 

atd. 

 

Závěry 

Za poslední tří roky se škola bezesporu změnila. Moderní vybavení, nové metody a formy práce a výuky, realizované projekty a akce – to vše posunulo školu o krok dál 
k vysněnému cíli – stát se moderní a kvalitní školou. Ovšem není tajemstvím, že máme i značné rezervy, které budeme využívat ve snaze zlepšit vzdělávací výsledky  naších 
žáků, profesionální úroveň naších pedagogů a celkovou spokojenost zaměstnanců školy. Nesmírně důležitá je podpora zřizovatele a spolupráce s  rodičovskou veřejnosti, 
bez které nelze dosáhnou uspokojivých výsledků.  

Změna koncepce byla přednesena na pedagogické radě dne 12. 1. 2016 a schválena na poradě dne 16.2. 2016.  

16. 2. 2016 byla změna koncepce předložena k projednání a schválení Školské radě. 

 

Ing. Zarine Aršakuni 

ředitelka školy 


