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Úvod 

Jsme malou vesnickou komunitní školou sídlící ve více než 300 let staré historické budově bývalého 

zámku. Vyučujeme podle schváleného Školního vzdělávacího programu „Škola spokojených dětí“, který 

průběžně vyhodnocujeme a přizpůsobujeme jej aktuálním potřebám. Jsme školou s přátelským, klidným a 

zdravým klimatem. Díky nízkému počtu dětí ve třídách se ve škole všichni známe a účinně předcházíme 

rizikovým jevům.  

Využíváme blízkého okolí, zejména zámeckého parku, k aktivitám venku. Jsme živou součástí života 

obce.  

 

Cíl školy 

Žáci jsou vybaveni dostatečným množstvím znalostí a dovedností pro další studium. Jsou empatičtí a 

tolerantní ke svému okolí, zdravě sebevědomí, mají rozvinuté pracovní návyky. Žáci jsou pyšní na to, že chodí 

na základní školu do Bohdalic, svým chováním přispívají k budování dobrého jména školy.  

 

Naše filosofie, vize  

Motto:  

Základní škola je příliš významnou a dlouhodobou součástí života na to, abychom v ní nebyli šťastní. 

Vize:  

Chceme být přitažlivou, moderní a špičkově vybavenou školou doprovázející každého žáka 

k maximálnímu osobnímu vzdělávacímu úspěchu. Pomáháme žákům k tomu, aby sami dokázali najít vlastní 

cestu k životní spokojenosti a adekvátnímu profesnímu zaměření. 

Chceme být školou, kde jsou její žáci, rodiče a zaměstnanci spokojeni a jsou rádi, že jsou její součástí. 

 

Vedení školy, systém řízení, vztahy ve škole 

1. Je nastaven cíl a koncepce směřování školy, víme, kam směřujeme a jdeme úspěšně za svým cílem.  

2. S koncepcí jsou zaměstnanci nejen seznámeni, ale vnitřně s ní souhlasí a pomáhají ji naplňovat.  

3. Ve škole probíhá otevřená komunikace mezi žáky, rodiči a zaměstnanci školy.  

4. Vedení školy jedná předvídatelně a spravedlivě, svá rozhodnutí dostatečně zdůvodňuje. Se 

zaměstnanci komunikuje srozumitelně.  

5. Vedení školy dává splnitelné úkoly, je vytvořen účinný kontrolní systém.   

6. Vedení školy dbá na to, aby zaměstnanci kvalitně plnili práci danou jejich pracovní náplní. 

7. Úkoly jsou rozdělovány rovnoměrně, nedochází k přetěžování zaměstnanců.  

8. Zaměstnanci průběžně podávají náměty ke zlepšení fungování školy.  

9. Vedení školy aktivně přispívá k vytváření příjemné pracovní atmosféry, k budování dobrých vztahů 

mezi zaměstnanci školy.  

 

V minulém období došlo ke vzniku funkce zástupce ředitele, ředitel školy byl také výchovným poradcem, 

přímým nadřízeným provozní části zaměstnanců, což se již podařilo předat dalším pracovníkům. V dalším 

období chceme postupně dále předávat jednotlivé agendy vedoucím pracovníkům, zejména vedoucím 

metodického sdružení. Jako vhodné se též jeví vytvoření pozice provozního vedoucího, který bude mít na 

starosti koordinaci provozních zaměstnanců v oblasti údržby a úklidu školy. V souvislosti s tím vytvoříme 

efektivní systém porad provozních zaměstnanců a zlepšíme kontrolní činnost v oblasti údržby a úklidu.  
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Prostor k rozvoji je dále v oblasti využívání efektivních elektronických nástrojů řízení, které nám budou 

sloužit ke sdílení a předávání informací (společné uložiště B-Disk). Systém porad pedagogických pracovníků 

je nastaven funkčně.  

Školu navštěvuje 135 žáků, rejstříková kapacita je 160 žáků. Současný počet žáků je z hlediska financování 

školy dostatečný, budeme se snažit jej udržet na této úrovni. Výraznější nárůst počtu žáky by vytvořil potřebu 

větších stavebních úprav (např. půdní vestavba), jejichž realizace by byla s ohledem na charakter budovy 

složitá a nákladná. Výrazným zvýšením počtu žáků by také mohlo dojít ke ztrátě neanonymního přátelského 

charakteru školy.  

 

Výchovně-vzdělávací proces 

1. Kvalitní výchovně-vzdělávací proces, který žáka vybaví dostatečným množstvím znalostí a dovedností 

pro další studium.  

2. Moderně zpracovaný a průběžně aktualizovaný školní vzdělávací program, reagující na aktuální 

potřeby společnosti. Nejedná se o mrtvý dokument, papír pro papír.  

3. Kromě znalostí a dovedností se soustřeďujeme také na rozvoj v oblasti hodnot, postojů, 

zodpovědnosti.  

4. Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost každého žáka systematickou a všestrannou podporou.  

5. Poskytujeme adekvátní a co nejlepší úroveň vzdělání všem dětem bez rozdílu.  

6. Využíváme široké spektrum výchovně vzdělávacích strategií.  

7. Rozvíjíme čtenářskou, matematickou a informační gramotnost, účelně a efektivně využíváme ICT 

techniku.  

8. Podporujeme skupinovou práci, učíme se pracovat s chybou.  

9. Vedeme žáky k sebereflexi a sebehodnocení.  

10. Učebny jsou vybaveny moderními učebními pomůckami.  

11. Žáci znají historii a geografii regionu, tyto prvky průběžně zařazujeme do výuky.  

12. K výuce využíváme přilehlého okolí zámeckého parku a možností daných obcí a regionem.  

13. Zařazujeme prožitkové a praktické činnosti, projektovou výuku.  

14. Ve škole je zřízený školní parlament, jeho členové spolupracují s učiteli na přípravě akcí, vyjadřují se 

k dění ve škole, přichází s nápady a připomínkami.  

15. Spolupracujeme s odborníky, pro naše žáky pořádáme besedy, přednášky.  

16. Motivujeme žáky k účasti na soutěžích a olympiádách.  

17. Budujeme pozitivní vztah k přírodě, ekologii, třídíme odpad a vedeme k tomu žáky.  

 

Učitel 

1. Učí a jedná podle školního vzdělávacího plánu a školního řádu.  

2. Ve svém oboru je odborníkem. Průběžně se vzdělává, aktivně vyhledává novinky v oboru, je ve 

spojení s komunitou učitelů stejné aprobace z jiných škol.  

3. Zná svá práva a své povinnosti.  

4. Směrem k žákům jedná předvídatelně a vstřícně. Je k žákům spravedlivý.  

5. Je pro žáky přirozenou autoritou a člověkem, kterého si žáci váží. Svým jednáním je žákům dobrým 

vzorem.  

6. Se žáky a jejich rodiči komunikuje jako s partnery a důležitými spolupracovníky, totéž vyžaduje od 

nich.   

7. Vede žáky k odpovědnosti a samostatnosti, úctě k dospělým a ke stáří, toleranci k odlišnostem.  
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8. Je hrdý na celoživotní poslání, které si zvolil.  

 

Absolvent školy  

1. Je vybaven spolehlivým základem všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké 

životu a na praktické jednání.  

2. Je vybaven tvořivým myšlením, logickým uvažováním a dovedností k řešení problémů.  

3. Je aktivní, ochotný a zvídavý.  

4. Má svůj vlastní názor a všestranně, účinně a otevřeně komunikuje se svým okolím.  

5. Je schopný spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.  

6. Dovede se projevovat jako svébytná, svobodná a zodpovědná osobnost, která umí uplatňovat svá 

práva a plnit své povinnosti.  

7. Je tolerantní a ohleduplný k jiným lidem.  

8. Přemýšlí o svém jednání a předvídá možné následky.  

9. Je zodpovědný za své činy, umí uznat chybu a vyvodit z ní důsledky.  

10. Je zdravě sebevědomý, váží si sám sebe a uvědomuje si svůj přínos pro společnost.  

11. Po absolvování školy na školu rád vzpomíná a rád se za námi vrací.  

 

Rodič  

1. Je pro své dítě oporou.  

2. Vnímá školu jako partnera, se školou aktivně spolupracuje a komunikuje. Nebojí se ozvat, když se mu 

něco nelíbí. Činí tak uctivě a je svým dětem dobrým vzorem.   

3. Je dostatečně informován o výsledcích výchovy a vzdělávání svých dětí.  

4. Aktivně a rád se zapojuje do školních i mimoškolních aktivit.  

 

Spolupráce a partnerství  

1. Jako hlavní komunikační body fungují děti, rodiče, zaměstnanci školy, vedení obce, školská rada a 

veřejnost.  

2. Klíčová je pro školu spolupráce se zřizovatelem, udržení jeho podpory a dobrých vztahů s vedením 

obce.  

3. Škola aktivně vyhledává nové partnery z řad dalších škol, organizací, spolků.  

4. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami, OSPOD, Policií ČR a dalšími 

organizacemi.  

5. Škola cíleně vyhledává sponzory pro zkvalitnění své činnosti.  

6. Je nastavena spolupráce mezi základní a mateřskou školou, pořádáme společné akce, uvědomujeme 

si, že jsme jeden celek, jedna organizace. Pro základní školu získáváme všechny naše předškoláky 

v MŠ.  

 

Materiální podmínky  

1. Je dokončena rekonstrukce fasády a oken budovy školy.  

2. Je dokončena revitalizace sítí v budově školy (topení, rozvody elektřiny). 

3. Budova je od země izolovaná od vlhkosti, nedochází k vlhnutí stěn v přízemí.  

4. Dochází k postupnému obnovování historických prvků v interiérech (např. dveře, podlahy).  

5. Je dokončena rekonstrukce sborovny, ředitelny a všech kabinetů ve škole. 

6. Třídy jsou účelně vybaveny moderním nábytkem a učebními pomůckami.  
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7. Ve škole je zavedený centrální systém klíčů, je modernizovaný školní rozhlas.  

8. Školní družina je vybavena potřebnými pomůckami pro rozvoj žáků v odpoledních hodinách.  

9. Škola vyhledává další zdroje financování – dotace apod.  

10. Udržujeme krok v ICT technice, průběžně obnovujeme zastaralé vybavení. Je kompletně 

zrekonstruována PC učebna.  

11. Zázemí je vždy perfektně připraveno na výuku po stránce technické i úklidu.  

12. Prostory školní vývařovny jsou nově vybaveny kvalitními přístroji, je vyřešeno odvětrávání.  

13. Školní jídelna poskytuje pestrou a chutnou stravu, při přípravě jídla se polotovary používají jen 

v omezené míře.  

14. V parku je dokončena venkovní učebna, na jejímž vzniku se podíleli rodiče žáků.  

 

Prezentace školy  

1. Škola má v obci i regionu pověst kvalitní vesnické školy s dobrým vnitřním klimatem.  

2. Dobré jméno školy vytváří její spokojení žáci a jejich rodiče.  

3. Pro naši školu se daří získávat většinu místních dětí, nedochází k odchodu žáků do okolních škol.   

4. Škola pořádá akce pro veřejnost. Zachovává osvědčené (např. ples, jarmark, Den pro rodinu) a 

přichází s novými. Při přípravě školních akcí spolupracujeme se školním parlamentem, obcí a dalšími 

organizacemi.  

5. O své činnosti veřejnost informuje na webových stránkách školy a v regionálním tisku.  

6. Škola má nové webové stránky vyrobené na míru s edičním systémem, umožňujícím jednotlivým 

učitelům samostatně vkládat příspěvky.  

 

Závěr 

 Tato koncepce rozvoje školy v letech 2020 – 2025 nastiňuje ideální stav, ke kterému budeme 

v následujících letech směřovat. Navazuje na předchozí koncepci rozvoje školy v letech 2015 – 2020. 

Koncepce byla značně zestručněna tak, aby byla srozumitelná. V koncepci je oproti minulé věnován poněkud 

menší prostor tématu inkluze. Je to dáno tím, že v této oblasti se škola dobře rozvinula v minulém období, 

budeme tedy těžit ze získaných zkušeností.  

 Cílem vedení do dalšího období je neměnit dobře fungující, prohlubovat a zlepšovat fungující a měnit 

a odbourávat nefungující.  

 Děkuji všem zaměstnancům školy za jejich práci. Kolektiv dobrých učitelů je základním kamenem pro 

stavbu úspěšné školy.  

 

 

 

 

 

Zpracováno v srpnu 2020 Mgr. Jakub Vaštík  

 zástupce statutárního orgánu 

 

 
 


