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Úvod 
Při zpracování Koncepce rozvoje školy jsem vycházela ze stávajícího Dlouhodobého plánu na 

období 2011-2015,jeho hlavních záměrů zveřejněných ve školních vzdělávacích programech, 

z dokumentu Vize školy 2011-2015 

Koncepce rozvoje školy obsahuje charakteristiku školy, koncepční záměry v hlavních oblastech 

činnosti školy. 

1.Charakteristika školy  

Název: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, 

Plynárenská 2953 

Zřizovatel: statutární město Teplice, náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice 

Předmět činnosti:Předmět činnosti organizace je vymezen ve zřizovací listině a zákonem 

č.561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon). 

Škola má 3 součásti – Základní školu, Školní družinu a Školní jídelnu. Škola vzdělává žáky 

v běžných třídách, ve třídách s rozšířenýmvyučováním  informatiky a výpočetní techniky, ve 

třídách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a realizuje předškolní přípravu dětí 

v přípravných třídách.Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu zpracovaného 

podle RVP pro ZV„Škola nás baví“, podle školního vzdělávacího programu zpracovaného 

podle RVP pro ZV s přílohou pro LMP „Škola nás baví“ a podle školního vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání „Škola nás baví“. 

 

2.Koncepční záměry školy 
 

     V dosavadní koncepci rozvoje školy – Dlouhodobém plánu na období 2011-2015  je uveden 

hlavní cíl školy – inkluzivní, otevřená  škola, která by měla být kvalitní službou pro všechny 

žáky a rodiče,měla by připravit žáky k dalšímu vzdělávání a na praktický život poskytnutím 

vědomostí, dovedností a návyků, rozvíjení manuální zručnosti, sportovního vyžití a možnosti 

rozvíjení estetického vnímání a tvořivosti, na které klade škola důraz formou zájmové činnosti, 

měla by vytvořit podmínky pro žáky a všechny zaměstnance školy, které povedou k jejich 

úspěšnému pracovnímu výkonu a podmínky pro rozvíjení partnerského vztahu mezi žáky, 

pedagogy a rodiči. 

     Škola realizuje koncepci vzdělávání ve svých školních vzdělávacích programech.Hlavní důraz 

ve vzdělávací činnosti klade škola na komunikaci, kooperaci, práci s informacemi,na péči 

dětem nadaným a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.Hlavní cíle vzdělávacího 

programu vycházejí ze základních cílů vzdělávání stanovených v zákoně č.561/2004 Sb., 

v platném znění  a v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání: 

- umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení 

- podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy 

- vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

- rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 

- připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné  a zodpovědné 

osobnosti,uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti 

- vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních 

situací,rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě 

- učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný 

- vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 



 
 

- pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a 

uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní 

životní a profesní orientaci 

Prioritou školy je postupně proměnit školu v prostředí, kde se dětem a žákům s rozdílnými 

vzdělávacími potřebami bude dostávat nejen kvalitní a kvalifikovaná péče, ale kde se 

zároveň budou cítit bezpečně a spokojeně. 

 

Škola nabízí kvalitní službu pro všechny žáky a rodiče v oblasti základního vzdělávání (výuka 

v běžných třídách, výuka ve třídách s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní 

techniky, výuka ve třídách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami), předškolní 

přípravy (přípravná třída),zájmové vzdělávání včetně školní družiny a školní stravování. 

Školu navštěvují ve významné míře i žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného 

prostředí.V současné době, kdy se na úrovni ministerstva školství postupně realizuje  vládní 

strategie boje proti sociálnímu vyloučení , považuji cíl školy spočívající v plnohodnotném 

zařazení žáků do společnosti a v budoucnosti i do pracovního procesu jako obtížně splnitelný 

pouze v realizaci výchovně vzdělávací činností školy, ale jen v potřebné součinnosti a 

spolupráci různých složek společnosti – školy, státní správy a samosprávy a organizací 

působících v sociální oblasti.Při uplatňování principu integrace ve smyslu přípravy na povolání 

bych chtěla využít možnosti spolupráce a zapojení se do projektů nového programovacího 

období EU,rozvíjet aktivní spolupráci s organizacemi působícími v oblasti sociálního 

poradenství a začleňování. 

Ve složitém a stále se měnícím systému, kterým každá škola je, není možné dosáhnout 

dokonalého a ideálního stavu, při kterém by již nebylo co zlepšovat.Předpokladem pro úspěšné 

vedení školy a naplňování strategických dokumentů  školy je pokračování ve velmi dobré 

spolupráci se zřizovatelem. 

2. Koncepční záměry školy 

2.1 Výchovně vzdělávací činnost – oblast vzdělávání  

-zajistit rovné příležitosti pro všechny děti a žáky 

-evidovat žáky s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim účinnou individuální péči, 

v případě potřeby ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními 

Základním cílem je nabízet kvalitní výchovně vzdělávací služby pro žáky s různými 

vzdělávacími potřebami  a vytvářet předpoklady a možnosti pro co nejširší budoucí uplatnění 

žáků ve společnosti.  

 

-zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské, matematické, 

sociální, přírodovědné a informační gramotnosti ve schopnosti komunikace v cizích jazycích 

Výchovně vzdělávací činnost bychom měli zaměřit na to, aby každý žák dosáhl na základě 

svých individuálních schopností a možností odpovídající úrovně čtenářské, informační a 

finanční gramotnosti – získat rozšířené dovednosti v ovládání informačních a komunikačních 

technologií, orientovat se ve světě informací, umět s nimi pracovat a využívat je při dalším 

vzdělávání i praktickém životě (vyplývá nejen ze zaměření školy,ale i z požadavků moderní 

společnosti,osvojovat si především ty informace, které posunou vzdělání žáků na vyšší úroveň), 

mít základní informace a orientovat se v problematice finanční gramotnosti. Neznalost a nízká 

úroveň čtenářské a finanční gramotnosti je častým důvodem k sociálním a ekonomickým 

problémům žáků, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. 

Zde může škola plnit významnou společenskou roli při zvyšování čtenářské a finanční 



 
 

gramotnosti ve spolupráci s jinými organizacemi nejen ve výchově a vzdělávání svých žáků, 

ale také přímo nebo zprostředkovaně působit zároveň na zvýšení čtenářské a finanční 

gramotnosti rodin žáků. 

 

-sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat jejich profesní růst, uplatňovat 

ve výuce nové alternativní metody, smysluplně využívat a sledovat DVPP, 

 

-průběžně pracovat na inovaci školního vzdělávacího programu a na strategiích jeho rozvoje, 

na základě zkušeností pracovníků a požadavku rodičů, v závislosti na skladbě žáků, 

identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky školy, 

 

-systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a sledovat 

úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat z více zdrojů, analyzovat 

důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, 

 

-výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a 

tělesné zdatnosti dětí a žáků, 

 

-v rámci prevence se zaměřit na prevenci rizikového chování dětí a žáků, 

 

-individuální přístup k žákům chápat jako soustavné získávání informací o výsledcích každého 

dítěte, 

 

-preventivně předcházet kázeňským problémů – vytipování problémových žáků, společné 

působení, včasné informování rodičů, 

 

-vytvářet podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 

-zaměřit se na prevenci rizikového chování, 

 

-zohledňovat vzdělávací potřeby žáků cizinců. 

 

        Škola musí mít daný jasný směr a šanci reagovat na vývoj společnosti, v opačném případě 

hrozí, že se těžiště vzdělávání (obecně v celém školství) přesune mimo školu a žáci budou při 

získávání informací závislí na internetových vyhledávačích či sociálních sítích. Škola by měla 

umět reagovat na rychlý vývoj v moderních technologiích, ale zároveň je omezena finančními 

prostředky na jejich pořízení a využívání ve výuce.Z mých dosavadních profesních zkušeností i 

ze sledování odborného tisku mám osobní dojem, že narůstá rozpor mezi tím, co by se žáci 

chtěli učit a co by pro svůj budoucí život potřebovali, a tím, co a jak jim předkládá škola.Proto 

bych se chtěla zaměřit ve spolupráci s celým kolektivem pedagogických pracovníků na to, aby 

se tento nejen mnou vnímaný rozpor v rámci školy nezvětšoval, více „otevřít školu světu a svět 

škole“, více se ve vzdělávání zaměřit na věci z reálného světa, snažit se přiblížit školu životu 

žáků tak, jak jej žijí dnes a jak jej budou žít v budoucnu.Chtěli bychom navázat na tradiční 

dosavadní aktivity školy, které k tomu směřují a přinést do vzdělávání a také výchovy žáků 

nové nápady a aktivity, které by reagovaly na požadavky vzdělávání žáků pro současnou rychle 

se měnící společnost i pro budoucí život žáků.Zároveň si uvědomuji, že je to cíl náročný, 

dlouhodobý, a bez přesvědčení a zapojení celého kolektivu pedagogů obtížně  

realizovatelný.Zároveň tento cíl vnímám jako velkou výzvuv mojí případné řídící práci. 

         Významnou složkou výchovně-vzdělávací činnosti je také příprava žáků k volbě 

budoucího povolání (předprofesní příprava), jejich motivace, zdůrazňování významu vzdělání a 



 
 

práce jako prostředku k sociálně akceptovatelnému způsobu života.Zde budeme pokračovat ve  

stávající spolupráci s kontaktním pracovištěm úřadu práce, se středními školami v regionu a 

využijeme případné projekty a programy státních a neziskových organizací. 

         Za významný dokument školy je považován školní minimální preventivní program,který 

je zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj žáků, na výcvik sociálně komunikativních 

dovedností,na prevenci kriminality,drog a šikany, na výchovu k demokracii, na výchovu žáků 

ke zdravému životnímu stylu. Výchova ke zdravému životnímu stylu je velmi účinným 

způsobem, jak vychovávat žáky odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře 

přiměřené jejich věku a schopnostem. Výchovu ke zdravému životnímu stylu považuji za další 

významnou část vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a odlišného kulturního 

prostředí, do kterého lze účinnou formou zapojit i rodiče žáků( např. projektové a tematické 

dny zaměřené na zdravou výživu, rizika zneužívání návykových látek, gamblerství s pomocí 

odborníků na jednotlivé problematiky atd.). K naplnění cílů v této oblasti  využijeme dosavadní  

spolupráci školy s organizacemi poskytujícími sociální poradenství, odbornou pomoc a 

vzdělávání – kromě dosavadních spolupracujících organizací i další, např., Poradnu pro 

mezilidské vztahy,Poradnu pro odvykání kouření, občanské poradny aj. 

K naplnění cílů výchovného programu je za velmi důležitá spolupráce všech pedagogických, 

ale i nepedagogických pracovníků, jejich jednotný postup, osobní přesvědčení o důležitosti 

jeho realizace a také další vzdělávání pedagogů v jednotlivých oblastech. Pro financování 

vzdělávání pedagogů by bylo možné využít připravovaných  programů ze strany ministerstva 

školství v rámci ESF. 

       Za další významnou oblast výchovy a vzdělávání žáků, především žáků ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí je nutné považovat vytváření vztahu k prostředí, ve kterém žáci žijí, 

k nejbližšímu okolí, ke svému městu prostřednictvím poznávání historických, kulturních a 

přírodních zajímavostí a prostřednictvím environmentálního vzdělávání a výchovy (organizace 

tematických a projektových dnů zaměřených na výše zmíněné oblasti s důrazem na vytváření 

kladného vztahu ke svému bydlišti, městu, okolní přírodě).V této oblasti se zaměříme kromě 

stávající spolupráce s ekologickým vzdělávacím střediskem Šťovík v Teplicích také na 

navázání spolupráce s dalšími organizacemi,které nabízejí školám výchovné a vzdělávací 

programy, např. Středisko ekologické výchovy Sever, ekologické Sdružení Tereza a podle 

možností využijeme v budoucnu granty a projekty např. Nadace Partnerství – projekt školních 

zahrad, projekty ministerstva životního prostředí, ministerstva zemědělství, projektu Škola pro 

udržitelný život aj. Zde bychom se měli zaměřit např. na rozšíření možnosti využití školního 

pozemku.  

Mimoškolní aktivity  i nadále zaměříme na sportovní aktivity, další zvýšení účasti žáků 

v zájmových kroužcích(statistiky uvedené ve výročních zprávách školy o zapojení žáků do 

zájmových aktivit svědčí o dlouhodobé dobré práci vedení školy a pedagogických pracovníků 

ve snaze o rozšíření nabídky mimoškolních aktivit pro žáky). 

 

2.2 Oblast sociální 

-vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi, žáky, pracovníky 

školy a rodiči, 

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

rozvíjet environmentální výchovu, 

-dbát na spolupráci rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, prohloubení 

zájmu rodičů o dění ve škole, 

-posilovat pocit sounáležitosti se školou, 

-zohledňovat vnější prostředí (sociální, regionální), 

-zřídit školské poradenské pracoviště pro poskytování poradenských služeb žákům a rodičům, 

-spolupracovat s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky, zejména zájmové činnosti. 



 
 

 

2.3 Cíle  

-zpracovat vizi školy, se kterou se zaměstnanci, rodiče a zřizovatel ztotožní, 

-rozvoj podmínek ke vzdělávání – ekonomické zdroje, vybavenost prostředí 

-preventivně předcházet problémům pomocí neustálé údržby školy, 

-zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetické výchovy, 

-usilovat o získání dalších finančních prostředků (projekty, granty, rozvojové programy) 

-zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků, využívat znalosti ze speciální pedagogiky,  

  rozvoj pedagogických dovedností pedagogických pracovníků a odborných znalostí ostatních 

  pracovníků školy, 

-rozvoj podpůrné, poradenské a konzultační činnosti školy žákům, zákonným zástupcům, 

-rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů ve škole, 

-rozvoj informačního systému a prezentace školy, public relations. 

 

2.4 Oblast pedagogická 

-podporovat dovednost samostatné práce žáků, 

-vytvářet příznivou atmosféru, uplatňovat individuální přístup k odlišným potřebám každého 

dítětě a žáka, 

-zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí a žáků, tvořivost , samostatnost, schopnost 

dialogu 

 

2.5 Oblast řízení a správy 

-zaměřit se na získávání žáků školy zlepšenou propagací práce školy, 

-spolupracovat se zřizovatelem na projektech města, 

-pracovat na tvorbě projektů k získání dotací z fondů EU, 

-zlepšovat  vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, modernizovat vybavení      

jednotlivých součástí školy, 

-zkvalitnit řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy, 

-vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, zejména v oblasti 

odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury. 

 

2.6 Personální zabezpečení a vedení   

-   zapojit do spolupráce na tvorbě koncepčních záměrů školy všech pedagogických i 

    nepedagogických  pracovníků, zjistit jejich názory, získat,začlenit a realizovat jejich    

    nápady 

-  zvyšovat aktivního podílu pracovníků školy na řízení, zlepšování práce školy, snažit se o 

   dosáhnutí vnitřní zainteresovanosti pracovníků na zkvalitňování práce školy 

-  vytvářet přátelskou pracovní atmosféru v kolektivu, podporovat iniciativy, oceňovat kvalitní  

   práci, posilovat pocitu zodpovědnosti za práci školy jako celku  

-  podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků a využívat získaných podnětů a  

   poznatků pro zlepšení celkové práce školy (např. vzájemným předáváním zkušeností a  

   poznatků mezi pedagogy ze seminářů a kurzů DVPP zajistit, aby tyto byly uplatňovány 

   v práci většiny pedagogů) 

- využívat dobrých nápadů, postupů, kvalitní práce jednotlivých pedagogů k ovlivňování práce 

   ostatních pedagogů (např. vzájemné hospitace, metodické sdružení) 

 - udržovat a rozvíjet profesních dovedností u pedagogických pracovníků (schopnost   

    komunikovat, motivovat, diagnostikovat, spolupracovat,vzdělávat se, organizovat, řídit) 

 - požadavek odpovědnosti všech pracovníků za výsledky jednotlivých žáků, třídy, školy  



 
 

- vytváření podmínek pro prohloubení odbornosti a kvalifikace účastí na DVPP(u 

financování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se předpokládá využití 

strukturálních fondů EU – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020) 

- motivovat zaměstnance jasným systémem vyplácení nadtarifních složek platu, 

- uplatňovat kontrolní systém, hodnotit profesionalitu přístupu zaměstnanců k plnění 

pracovních povinností, přístup k potřebám rodičů a žáků, vzájemnou spolupráci 

zaměstnanců, 

- další vzdělávání zaměřit na společné vzdělávání celého pedagogického týmu. 

2.7  Oblast materiálně technická 

      -  doplňovat vybavení školy tak, aby byla kvalitně zajišťována názornost výuky a  efektivita 

          výuky, 

      -   modernizovat vybavení dle ekonomických možností rozpočtu školy, 

      -   nadále  zlepšovat estetický vzhled školy, jejích vnitřních prostorů a jejího okolí, 

      -   efektivně využívat stávající vybavení,  

      -  určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným čerpáním rozpočtu, 

       -  zkvalitňovat vybavení tříd, 

       -  zajišťovat bezpečné prostředí ve vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj 

dětí a žáků 

       -  vybavit  kmenových učeben PC a jejich využívání přímo ve výuce všech předmětů, 

       - zajistit obnovu ICT vybavenosti, 

       - zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména fondů EU a projektů  

        vyhlašovaných MŠMT 

 

2.8  Oblast ekonomická  

      - získávat a zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy z dotace zřizovatele a využívat 

         ho pro rozvojové program školy  

- spolupracovat se zřizovatelem při financování oprav budovy a zařízení školy. 

        

2.9  Spolupráce se zákonnými zástupci žáků 

- další rozšíření nabídky poradenské pomoci žákům a rodičům (ze strany pedagogických 

pracovníků, ve spolupráci s různými organizacemi)  

- zvýšení zapojení rodičů do života školy (jejich účast na školních i mimoškolních 

akcích) 

- vytvářet pozitivní vzorce chování u dětí přes společné akce s rodiči 

- zvýšit zájem rodičů o život školy,pořádat i nadále dny otevřených dveří 

2.10  Prezentace činnosti školy 

      -   spolupracovat s okolními školami, 

      -   vytvořit pravidla pro efektivní komunikaci s rodiči pro dosažení vyšší otevřenosti školy,  

      -   zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, 

      -   nadále využívat možností prezentace činnosti školy (zprávy a články o školních akcích  

          v místním a regionálním  tisku, v Učitelských novinách a v dalším odborném tisku) 

     -   pravidelně aktualizovat internetové stránky školy ( vkládání dokumentů, informací pro 

         rodiče, pracovníky školy; pravidelné vkládání textů a fotografií z probíhajících školních 

         akcí), 

     -   zvýšit zájem žáků o vyhledávání informací na webu školy 

     -  rozšířit informovanost o činnosti školy nejen v rámci místa školy, ale také v rámci celého 

města 



 
 

      -  snažit se o vysokou věcnou i formální úroveň výstupů ze školy, 

      -  vytvářet pozitivní obraz o škole – prezentace školy, akce pro pedagogy, akce pro širokou 

veřejnost. 

 

 

                                                                              Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka školy 

 

     

V Teplicích dne 1. 9. 2015 


