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Úvod 

Dlouhodobý plán rozvoje Základní školy a mateřská školy, Všestary je myšlenkovou osnovou, kde se 

vzájemně prolínají záměry MŠMT ve smyslu „Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020“ s vlastními 

představami školy a podmínkami stanovenými ve vnitřních dokumentech školy. Vždy je potřeba vychá-

zet z předchozího období, aby činnost školy byla vždy kontinuální, navázat na úspěchy školy a inspirovat 

se jimi, poučit se z chyb a neúspěchů a koncepci směřovat vždy k reálně stanoveným cílům.  

Základní a nejcennější hodnotou školy jsou lidé, kteří neustále rozvíjejí kulturu školy. Pro úspěšnou 

školu je potřeba tým spolupracujících, nadšených, kvalitních a velmi schopných zaměstnanců, kteří sdí-

lejí trvale pozitivní a vysoce profesionální přístup ke vzdělávání dětí, komunikaci s rodiči i k bezproblé-

movému zajištění provozu školy.  

Dlouhodobý plán rozvoje školy obsahuje koncepční záměry a úkoly v období 2019 – 2022 a má za cíl 

nadále komplexně přetvářet školu směrem k otevřené, efektivní a moderní škole, ve které se děti a žáci 

cítí bezpečně a jsou kvalitně připravováni na svůj budoucí život, v němž jsou všichni účastníci a partneři 

vzdělávacího procesu spokojeni, a v němž jsou účelně využívané všechny dostupné zdroje. Základním 

rysem této koncepce je snaha o komplexnost pohledu na rozvoj školy, zejména její otevřenost, přitaž-

livost pro děti i jejich zákonné zástupce a konkurenceschopnost s ostatními školami v regionu. 

MŠ Všestary 

Motto školy: „Máme se rádi, protože jsme kamarádi“. 

Vize školy: 

 

 

Chceme být školou plnou pohody. Cílem je vytvoření harmonického vztahu mezi dětmi, učitelkami 

a rodiči. Naší snahou je rozvoj dítěte jako celé osobnosti. Nejde o řadu znalostí, pojmů, jimiž dětem 

umožňujeme poznávat svět. Jde také o dovednosti, o vytváření postojů k sobě, k ostatním lidem, o bu-

dování systému hodnot. Naší snahou je připravit děti na praktický život, vidět potřeby nejen své, ale 

i druhých. Naučit se pomáhat si. 

Malý kolektiv zaměstnanců a jejich neustálý vzájemný kontakt umožňuje vytvoření rodinného pro-

středí a pohody všech zúčastněných. Společným cílem všech zaměstnanců mateřské školy je, abychom 

laskavým a trpělivým přístupem k dětem vytvořili příjemnou atmosféru v mateřské škole naplněnou 

zábavou a radostí. 

jedinečná, zdravě sebevědomá a samostatná osobnost dítěte s rozvinutými vyššími city 

mravními a estetickými, se schopností aktivně se zapojit do dalšího vzdělávání a do života 

současné i budoucí společnosti. 
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MŠ Chlum 

Mateřská škola je prvním místem, kde se dítě setkává se svými vrstevníky a zároveň představuje jednu 

z možností, jak doplnit rodinnou výchovu a pomoci tak zajistit dětem od jejich útlého věku prostředí 

s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení. S pomocí na-

šeho Školního vzdělávacího plánu  bychom chtěli být dětem těmi nejlepšími průvodci na jejich cestě za 

poznáním. 

 Současný stav 

Naše mateřská škola se nachází v krásném a zdravém přírodním prostředí mimo městskou aglomeraci. 

Tuto výhodu  využíváme k rozvíjení citlivého vztahu dětí k živé i neživé přírodě. Naše MŠ je proto za-

měřena na environmentální výchovu. Podněcujeme v dětech touhu poznávat okolní svět, rozvíjet hlu-

boký a trvalý vztah k přírodě. U dětí vytváříme základy ekologického myšlení. Prostřednictvím přímého 

kontaktu s přírodou, prostřednictvím pohádek, her, písniček, říkadel a lidových pranostik seznamujeme 

děti se zákonitostmi přírody. Snažíme se vybírat témata ke vzdělávání tak, abychom během tří let, kdy 

dítě zpravidla pobývá v naší mateřské školce, vyčerpaly co nejvíce různých témat. Vzdělávání je usku-

tečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem 

spontánních a řízených aktivit. 

 Cíle, kterých se snažíme dosáhnout 

Hlavním cílem a úkolem pro nás je, vytvořit mateřskou školu, kde bude zajištěno vlídné, vstřícné, las-

kavé a přátelské prostředí bez stresů, napětí a nejistoty ve vztahu k dětem i rodičům. 

Vytvořit mateřskou školu,  ve které budou  děti: 

 radostné, osobité, zvídavé, relativně samostatné, citově bohaté se zájmem o získávání vědo-

mostí, dovedností a schopností, 

 které budou mít zvládnuty, podle svých individuálních možností a schopností, elementární klí-

čové kompetence ze všech oblastí života, a dále je rozvíjet (celoživotní vzdělávání), 

 které mají kladný vztah a pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou, lidmi, společností 

a s celou naši planetou, 

 které budou mít elementární poznatky o zdraví a péči o něj, 

 které se budou  k sobě chovat se vstřícnosti a empatií, budou ochotny si pomáhat, 

 vytvořit v MŠ takové prostředí, které bude  podnětné a inspirativní, umožňující dětem vlastní 

seberealizaci. 

Vytvořit mateřskou školu,  

 která se stane místem společného radostného setkávání dětí, pedagogů, zaměstnanců školy 

a rodiny, 

 kde budou mít vhodné podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pro děti na-

dané, 

 kde se budou vytvářet předpoklady pro dobré jméno mateřské školy, která je synonymem kva-

litní práce a přátelského klimatu, 
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 která nemá problémy s naplněním své kapacity, protože rodiče se svými dětmi za ní půjdou i z 

lokalit, které nejsou v bezprostřední blízkosti, 

 která bude skýtat příjemné prostředí jak pro děti, rodiče, tak i pro zaměstnance, 

 která bude moderně vybavena dostatečným množstvím pomůcek a hraček dle věku dětí, od-

povídajících současným trendům předškolního vzdělávání, 

 která bude  poskytovat plnohodnotnou a vyváženou stravu. 

Základní škola 

Kde začít? Po nově koncipované cestě rozvoje jde škola již od září 2017. Pro další pohled dopředu je 

proto vhodné ohlédnout se zpět… Kudy a jak se nám šlo a kam jsme došli, kde máme rezervy. Odpovědi 

na tyto nejednoduché otázky může dát dohromady SWOT analýza.  

Jak na to? Další směřování musí být týmovou prací, kde vedení školy vystupuje v roli iniciátora, koor-

dinátora,  mediátora atd., celého procesu změn. K tomu potřebuje tým aktivních a zapálených spolu-

pracovníků, jejich podněty a interaktivní  práci.  

S kým - co?  Základem by měla být aktivní spolupráce se zákonnými zástupci, zřizovatelem školy, zain-

teresovanými regionálními institucemi na rozvojových projektech obce a kraje. Přidanou hodnotou 

bude vzájemná spokojenost a kladný vztah k místu, ve kterém žiju.   

Máme na čem stavět?  Školní vzdělávací program ZŠ „Společnou cestou“ je podrobně  zpracovaným 

dokumentem s koncepcí vzdělávání. Zahrnuje základní priority výchovně vzdělávacího procesu, hlavní 

a dílčí cíle a strategie - cestu za kompetencemi  žáků,  integraci žáků se speciálními vzdělávacími potře-

bami, krátkodobé a dlouhodobé projekty školy, spolupráce se všemi partnery školy. 

Prostředí  ve škole působí na  příchozího klidným, estetickým dojmem. Není zde pocit anonymity, od-

tažitosti, naopak převládá dojem rodinného prostředí.  

První kroky…   

Kde je škola nyní?   Kam se chceme dostat?   Jak toho chceme dosáhnout?  

Odpovědí na tyto otázky poslouží východiskem pro formulací koncepčních záměrů a plánování jednot-

livých úkolů tříletého rozvoje školy. 
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Oblast výchovně vzdělávací  

Koncepční záměry ve výchovně vzdělávací oblasti primárně počítají s rozvojem následujících tři oblasti: 

1. český jazyk a čtenářská gramotnost 

2. anglický jazyk a anglická konverzace 

3. matematická a finanční gramotnost  

Jednotlivé oblasti rozčleníme na konkrétní dílčí části, provedeme analýzu současného stavu, zjistíme pozitivní a nega-

tivní vlivy, ujasníme budoucí žádoucí stav, a zkusíme najit mechanizmy jak toho dosáhnout. 

Český jazyk a čtenářská pregramotnost v mateřské škole 

Kde je škola nyní? 

SWOT ANALÝZA  

V
n

it
řn

í p
ů

vo
d

 

Silné stránky Slabé stránky 

Plná aprobovanost vyučujících.  
Obětavost a ochota učitelek, které rády dramatizují, 
motivují děti básněmi 
Využití knihy (pohádek, příběhů) k motivaci do 
všech ostatních výchov (hlavně morální aspekty) 
Školní knihovna, dětská knihovna, koutek k pohlí-
žení knih, encyklopedií a časopisů. 
Děti vypráví pohádky ostatním dětem. 
Pravidelná návštěva divadel v MŠ. 
Školní projekty zaměřené na čtenářství např. 
„Stromy“, „ Včely“. 
Zapojení se do celorepublikového „Celé Česko čte 
dětem“. 
Relativně dobré technické a materiální vybavení 
školy v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti. 
Nástěnný obrazový materiál klasických českých po-
hádek. 
Pravidelná četba, práce s knihou v mateřské škole – 
každodenní čtení pohádek a příběhů, jejich ná-
sledná reprodukce, ilustrace v knihách a leporelech, 
encyklopediích. 
Spolupráce MŠ s rodiči v oblasti nabídky knih. 
V MŠ aktuální četba vyvěšena na nástěnce pro ro-
diče. 
Dílna dramatické výchovy. 

Pravidelný odběr některého dětského časopisu. 
Nedostatečné interaktivní ICT vybavení podporu-
jící čtenářství na MŠ Všestary. 
Nedostatečná spolupráce MŠ a ZŠ, žádné společné 
projekty na rozvoj čtenářské gramotností v MŠ. 
Vysoký počet dětí ve třídě 
Stále se zvyšující počet dětí vyžadující individuální 
přístup 
Přijímání dvouletých dětí do MŠ 
 

V
n

ěj
ší

 p
ů

vo
d

 

Příležitosti Hrozby 

Pravidelné návštěvy profesionálních herců. 
První kontakty s knihou pro nečtenáře (leporela, 
obrázková encyklopedie) 
Dítě „čte“ piktogramy, což je dobrá cesta k pocho-
pení principu čtení. 
Podnětné prostředí pro rozvoj četby v mateřských 
školách – společný projekt MŠ a ZŠ.  

Rodiče doma dětem málo čtou. 
Nezvládnutí čtení v počátku školní docházky téměř 
zaručuje špatné školní výsledky. 
Silný tlak na kvalitu a účinnost výuky čtení.  
Nezájem dítěte spolupracovat 
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Vzdělávání pedagogů spojené se sdílením dobré 
praxe. 
Široká nabídka divadelních představení  
Návštěva školní knihovny. 

 Nákup vhodných pomůcek  

Kam se chceme dostat? 

Předškolní aspekty prvopočátečního čtení a psaní na MŠ (příprava na výuku českého jazyka na ZŠ) 

Zahrnuje především cílený rozvoj: 

 Jemné motoriky 

 Grafomotoriky 

 Komunikačních schopností (řeč) 

 Zrakového vnímání a paměti 

 Sluchového vnímání a paměti 

 Vnímání prostoru a prostorových představ 

 Vnímání rytmu 

Všechny tyto aspekty jsou důležité pro nácvik čtení a psaní a úroveň jejich rozvoje ovlivňuje úspěšnost dítěte. 
Proto je cílem předškolního vzdělávání jejich každodenní rozvíjení a procvičování. Dobré čtenářské dovednosti 
představují klíčový předpoklad pro přístup jedince ke vzdělání. 

Jak toho chceme dosáhnout?  

Předčítání – dítě se učí principům čtení je k němu motivováno, spojuje čtení s pozitivními zážitky. 

Akce MŠ podporující zájem předškolních dětí o knihu a čtenářství: 

 volně dostupné knihy, časopisy, tiskoviny, 

 herní a předčítači chvilky, 

 pravidelné hovory o knížkách, 

 exkurze do knihoven, 

 besedy se spisovateli, ilustrátory, 

 knižní dárky (k narozeninám, k odchodu z MŠ, ke konci školního roku), 

 informace pro rodiče o knihách čtených v MŠ, 

 informace pro rodiče o nových, doporučovaných dětských knihách, 

 luštění úkolů v časopisech, novinách, 

 podpora „psaní“ vlastních textů, rýmovaček, básniček, 

 psaní společných třídních „deníků“, 

 hraní her a cvičení: rozpočítadla, hry s rýmy – poznávání a vytváření rýmů, hry se slovy – čím začíná, říkej, 

co začíná na…, slovní fotbal, písmenko-obrázkové pexeso, psaní vlastního jména i jmen blízkých osob. 

Při stanovení koncepčních cílů nám pomůže metoda SMART. 
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Stálý rozvoj prvopočátečního čtení a psaní 

Cíl musí být SMART – Stálý rozvoj prvopočátečního čtení a psaní 

S 
Specifický – jasně, kon-
krétně srozumitelně formu-
lován. 

Rozvíjet každého jedince a dovést ho na úroveň, umožňující další stupeň vzdě-
lávání. 

M 
Měřitelný – podle čeho po-
známe, že se cíl daří reali-
zovat. 

Vystoupení dětí s literárním pásmem na besídce pro rodiče. 
Zájem o prvopočáteční čtení a psaní. 

A 

Dosažitelný – představuje 
výzvu, přinese změnu, 
jasný plán akcí. 

Návštěvy knihovny. 
Pokračování ve školních projektech a projektu „Celé Česko čte dětem“.                                                                                         
Pravidelná četba knihy „Už umím abecedu?“. 
Děti umí sestavit děj pohádky podle série obrázku, zachytit příběh vlastní ilu-
strací, kreslení a malování na dané téma.  
Příležitostná recitace básní, říkadel, vztah k poezii. 

R 

Realistický – máme pro-
středky a zdroje cíl realizo-
vat a dosáhnout požado-
vané výsledky. 

Realizace formou hry. 
Pravidelný odběr vybraného dětského časopisu. 
Knihy a časopisy v knihovničce volně k dispozici.  
Nákup odpovídajících interaktivních programů podporujících čtenářskou pre-
gramotnost. 

T 
Termínovaný – je stano-
veno od kdy do kdy bude 
cíl plněn. 

Období 2019-2022 

 

Rozvoj čtenářských dílen v MŠ – společný projekt ZŠ a MŠ. 

Cíl musí být SMART – rozvoj čtenářských dílen v MŠ 

S 
Specifický – jasně, kon-
krétně srozumitelně formu-
lován. 

Realizace čtenářských dílen v mateřských školách. 

M 
Měřitelný – podle čeho po-
známe, že se cíl daří reali-
zovat. 

Zájem o knihy, znalost pohádek. 
Výstava dětských kreseb pohádkových postav. 
 

A 
Dosažitelný – představuje 
výzvu, přinese změnu, 
jasný plán akcí. 

V březnu (měsíc knihy) starší žáci realizují čtenářské dílny pro děti v mateřské 
škole.  
Příprava divadelního představení pro děti. 

R 

Realistický – máme pro-
středky a zdroje cíl realizo-
vat a dosáhnout požado-
vané výsledky. 

Realizace dílny: výběr realizačního týmu ze ZŠ a MŠ, harmonogram a pravidla 
čtenářské dílny, výběr pohádky, vlastní četba, rozbor přečteného textu, řízená 
diskuze, tvorba výkresů pohádkových postav, vyhodnocení čtenářské dílny, 
výstava kreseb. 
 

T 
Termínovaný – je stano-
veno od kdy do kdy bude 
cíl plněn. 

Každoročně v březnu (měsíc knihy) v období 2019/2022 
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Český jazyk a čtenářská gramotnost na základní škole 

Kde je škola nyní? 

SWOT ANALÝZA  

V
n

it
řn

í p
ů

vo
d

 

Silné stránky Slabé stránky 

Plná aprobovanost vyučujících  
Školní knihovna 
Školní projekt zaměřený na čtenářství „Pasování na 
čtenáře“. 
Relativně dobré technické a materiální vybavení škol 
v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti. 
Dostatečná časová dotace pro výuku českého jazyka 
a literatury na 1. stupni ZŠ. 
Posílení výuky českého jazyka předmětem Cvičení 
z českého jazyka v 9. ročníku. 
Systematická příprava na přijímací zkoušky na 
střední školy v 9. ročníku. 
Čtenářské dílny. 
Recitační soutěž. 
Doučování z českého jazyka. 
Vedení čtenářských deníků. 
Referáty o knihách. 

Škola nedostatečně podporuje individuální práci s 
žáky s mimořádným zájmem o literaturu, tvůrčí 
psaní, atp. (vyjma nárazových aktivit typu soutěží). 
Ve škole je málo čtenářsky podnětných čtenářských 
koutků, nástěnek… 
Nedostatečná časová dotace pro výuku českého ja-
zyka a literatury na 2. stupni ZŠ. 
Není dostatečně rozvíjena čtenářská gramotnost 
v dalších předmětech mimo výuku ČJ. 
Ve škole není prostor na dramatickou výchovu. 
Ve škole není školní časopis. 
Učitele MŠ, 1. stupně a 2. stupně ZŠ téměř nespolu-
pracují, nemají společné projekty. 
Malé příležitosti k sdílení dobrých praxí mezi učiteli 
z různých škol. 
Nedostatečné množství sady knih pro společnou 
četbu. 
Chybí neformální a pohodlné prostory pro společné 
čtení. 

V
n

ě
jš

í p
ů

vo
d

 

Příležitosti Hrozby 

Pravidelná návštěva Klicperova divadla v rámci před-
platného. 
Účast na projektu „Noc s Andersenem“. 
Podnětné prostředí pro rozvoj četby v mateřských 
školách – společný projekt MŠ a ZŠ. 
Vzdělávání pedagogů spojené se sdílením dobré 
praxe. 
Účast žáků v soutěžích a akcích zaměřené na pod-
poru čtenářské gramotnosti. 
Rozvoje komunikačních a prezentačních dovedností 
žáků prostřednictvím veřejných vystoupení a prezen-
tací svých projektů. 
Realizace testování žáků v oblasti čtenářské gramot-
nosti. 

Rodiče doma dětem nečtou ani je ke čtení nevedou. 
Nízký zájem žáků a rodičů o jazykovou gramotnost 
Nízká časová dotace pro podporu jazykové gramot-
nosti mimo samotnou výuku 
Nedostatečná motivace u žáků 

 

Kam se chceme dostat? 

Rozvoj čtenářské gramotností na ZŠ dle ČŠI1 obsahuje následující aspekty: 

 schopnost porozumět psanému textu, 

                                                           
1 Zdroj:  TEMATICKÁ ZPRÁVA - ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZŠ A SŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018. Česká školní 
inspekce. [Online] 20. 02 2019. [Citace: 28. 02 2019.] https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-
Rozvoj-ctenarske-gramotnosti-na-Z. 
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 schopnost jednat na základě přečteného textu, tj. schopnost jeho využití, 

 schopnost čerpat z vlastních myšlenek a zkušeností při práci s textem, tj. posuzovat jej, 

 být motivován ke čtení, mít zájem o čtení a potěšení z četby, zapojit se do společenské roviny čtení. 

Jak toho chceme dosáhnout?  

Přemýšlí naši žáci v hodinách nad texty? Mají čas na to pokládat otázky, které je během čtení napadly? Vyjadřují se 

k textu? Povídají si o něm se spolužáky? Aby žáci četli rádi, musí mít prostor pro čtení. Aby se žáci mohli vyjadřovat 

k textu a hovořit o něm, musí k tomu dostat prostor. Souhrn základních podmínek pro rozvíjení čtenářství 

 Nikdo ve škole nepovažuje čtení za ztrátu času, dospělí jsou modelem čtenáře. 

 Čas - dostatek, pravidelnost, četnost: žáci mají dostatek času na čtení přímo ve škole, čas je čtení věnován 

pravidelně a s dostatečnou frekvencí. 

 Předčítání: žákům se ve škole často předčítá i tehdy, když už sami umějí číst. 

 Dostupnost knih a textů: prostředí je naplněné různorodými knihami a texty, které jsou snadno dostupné 

(včetně jednoduchého výpůjčního systému). 

 Vlastní volba: žáci si mohou vybírat knihy a texty podle vlastní volby. 

 Četba celých textů: žáci čtou celé knihy, ne jen ukázky nebo úryvky. 

 Příležitost pro čtenářskou odezvu a sdílení: žáci mohou bezprostředně sdílet osobní dojmy z četby. 

 Čtení je propojeno se psaním: žáci písemně reagují na přečtené (osobní záznamy z četby). Žáci se učí textům 

rozumět i tím, že je sami vytvářejí (tvůrčí psaní).  

 Rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností: žáci vystupují na veřejnosti, mají kultivovaný ústní projekt, 

umí prezentovat výsledky své práce. 

 Učitelé umějí čtení vyučovat: ovládají čtenářské strategie pro porozumění textu, umějí je modelovat a vyučo-

vat, ovládají metodu hlasitého přemýšlení, poskytování popisné zpětné vazby a korektivní zpětné vazby, umějí 

vést žáky k výběru textu.  

 Učitelé čtou: učitelé znají knihy, které mohou zaujmout jejich žáky. Umějí každému žákovi doporučit vhodnou 

knihu. Sledují novinky. 

Při stanovení koncepčních cílů nám pomůže metoda SMART. 

Třídní knihovničky, školní knihovna - Rozvoj čtenářské gramotnosti vyžaduje, aby dítě bylo obklopeno texty a snadno 

přístupnými rozmanitými knihami. Dokud se dítě nestalo čtenářem, musí mít možnost zcela svobodné volby při výběru 

toho, co chce číst. Teprve potom je čas na kultivaci čtenářství a cílený rozvoj čtenářských dovedností. 

Cíl musí být SMART  

S 
Specifický – jasně, kon-
krétně srozumitelně formu-
lován. 

Znovu otevření Školní knihovny.  
Zřízení třídních knihoven. 
Zřízení čtenářských koutů a nástěnek. 

M 
Měřitelný – podle čeho po-
známe, že se cíl daří reali-
zovat. 

Referáty o knize  
Čtenářský deník  
Seznam přečtených knih 

A 

Dosažitelný – představuje 
výzvu, přinese změnu, 
jasný plán akcí. 

Referáty o knize si žáci připravují jednou za pololetí. Hned na začátku září lo-
sujeme a žáci si vybírají termín svého referátu. Mají k dispozici pokyny k refe-
rátu s doporučenou osnovou. Po době nutné na přípravu (3–4 týdny) na za-
čátku dílen čtení představují spolužákům svou přečtenou knihu. Referátem o 
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knize zároveň žáci rozvíjejí své vyjadřovací dovednosti ve formě méně stresu-
jícího veřejného projevu (mají u sebe knihu, pokyny) a výtvarně či graficky vi-
zualizují děj či vztahy mezi postavami. 

R 

Realistický – máme pro-
středky a zdroje cíl realizo-
vat a dosáhnout požado-
vané výsledky. 

Systematická výuka v knihovně. 
Projekt „Noc s Andersenem“. 
Putovní sady knih v třídních knihovnách. 

T 
Termínovaný – je stano-
veno od kdy do kdy bude 
cíl plněn. 

Období 2019/2022 
 

 

Rozvoj čtenářských dílen v ZŠ - celoroční systém práce s knihami a dětským čtenářstvím. 

Cíl musí být SMART  

S 
Specifický – jasně, kon-
krétně srozumitelně formu-
lován. 

Jedná se o celoroční systém práce v hodinách českého jazyka, který žákům 
poskytuje individuální prostor pro čtení jimi vybraných knih. 

M 
Měřitelný – podle čeho po-
známe, že se cíl daří reali-
zovat. 

Čtenářské deníky, referáty. 
Září – vstupní test čtenářské gramotností 
Červen – výstupní test čtenářské gramotnosti 

A 

Dosažitelný – představuje 
výzvu, přinese změnu, 
jasný plán akcí. 

Na ZŠ je žákům v hodině českého jazyka vyhrazen prostor, aby si přinesli svou 
vlastní knihu, ze které si budou v hodině číst. 
Prezentace výsledků čtenářských dovedností žáků na nástěnkách a webových 
stránkách školy v rubrice „Práce žáků“. 

R 

Realistický – máme pro-
středky a zdroje cíl realizo-
vat a dosáhnout požado-
vané výsledky. 

Obsah dílny: co je čtenářská dílna, pravidla čtenářské dílny, vlastní četba, zá-
pis z četby, hodnocení vlastního čtení a představení knihy spolužákům. Se-
znam použitých knih: dostatečný výběr knih z knihovny. 
Během času stanoveného na čtení se žáci smí ve třídě pohodlně usadit, kde-
koliv chtějí (nesmí ale narušit osobní prostor jiného z žáků; vhodné je mít ve 
třídě koberec, kde se mohou žáci střídat nebo jinou odpočinkovou zónu). Bě-
hem čtení nesmí opustit třídu, nejsou dovoleny žádné přestávky na pití, po 
dobu vyhrazenou na čtení žáci smí skutečně pouze číst. Žáci by měli volit 
knížky, které jsou pro ně zajímavé a lákají je.  
Je možné realizovat různé postupy po samostatném čtení. Žáci mladšího škol-
ního věku mohou společně nad knihou s učitelem nebo spolužáky diskutovat. 
Ve čtvrté třídě už žáci bez problémů zvládají zápis toho, o čem v průběhu ho-
diny četli např. do předem připravených a nakopírovaných obrázků; mohou si 
vést zvláštní sešit či portfolio. 
Na druhém stupni žáci mohou sledovat chování hlavního hrdiny a hodnotit 
ho, soustředit se na prostředí či zápletku; mohou během dílny čtení projít 
předložené tematické okruhy (např. dobrodružná četba, bajky, sci-fi, sbírka 
poezie, atd.), v průběhu nejen čtenářské dílny, ale celého školního roku si žáci 
mohou tvořit grafické záznamy o stavu přečtených stran. Při jakékoliv aktivitě 
je žákům nutné vždy včas a dostatečně vysvětlit, co od nich bude požadováno, 
aby mohli svou pozornost k problému zaměřit. 

T 
Termínovaný – je stano-
veno od kdy do kdy bude 
cíl plněn. 

Školní rok 2019/2020 
 

 

Přesahy čtenářské gramotností do dalších předmětů - Každý učitel je dnes současně učitelem jak svého předmětu, 

tak i čtení. Vnést do tematických plánů pro všechny ročníky prvky rozvoje čtenářské gramotnosti, jako např. příprava 
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a realizace prezentací s důrazem na vyhledání a zpracování informací, formulace myšlenek a vlastní mluvený projev, 

práce s různými druhy textů a rozdíly mezi nimi, vyjadřování postoje, nácvik polemiky, sestavení a rozlišování textu 

odborného stylu apod. 

Cíl musí být SMART  

S 
Specifický – jasně, kon-
krétně srozumitelně formu-
lován. 

Revize tematických plánů dalších předmětu, doplnění prvky rozvoje čtenářské 
gramotnosti. Použití vhodných vyučovacích metod pro rozvoj kritického myš-
lení. 

M 

Měřitelný – podle čeho po-
známe, že se cíl daří reali-
zovat. 

Srpen – revize tematických plánů, mezipředmětových vazeb, roční plánování 
společných projektů. 
Červen – hodnocení plnění tematických plánů, analýza výsledků, návrhy na 
další rok. 

A 

Dosažitelný – představuje 
výzvu, přinese změnu, 
jasný plán akcí. 

Žáci umí graficky uspořádat informace, umí vytvářet  myšlenkové či pojmové 
mapy, diagramy, srovnávací tabulky, tabulka postav. Grafické uspořádání in-
formace umožňuje žákovi, aby pohotově spatřil na papíře souvislosti a vztahy, 
o kterých čte, a přitom nemusel formulovat a zapisovat věty.  

R 

Realistický – máme pro-
středky a zdroje cíl realizo-
vat a dosáhnout požado-
vané výsledky. 

Tvorba funkčních mezipředmětových vazeb v tematických plánech. 
Organizace společných projektů s důrazem na čtenářskou gramotnost, rozvoj 
kritického myšlení, komunikačních a prezentačních dovedností žáků, napří-
klad „Vánoční dílny“, „Velikonoční dílny“, „Den Země“ apod. 
 

T 
Termínovaný – je stano-
veno od kdy do kdy bude 
cíl plněn. 

Školní rok 2019/2020 
 

 

Anglický jazyk a anglická konverzace v MŠ 

Kde je škola nyní? 

SWOT ANALÝZA 

V
n

it
řn

í p
ů

vo
d

 

Silné stránky Slabé stránky 

Začátek v raném věku dítěte, přirozené vní-
mání nového jazyka 
Metodicky zpracované tematické celky 
Aprobovaná lektorka anglického jazyka. 
 
 
 

Nesystematická výuka anglického jazyka, jako sou-
část výchovně vzdělávacího procesu. 
Špatná výslovnost děti nejen v anglickém, ale i v čes-
kém jazyce. 
Malý počet zájemců o výuku anglického jazyka. 
Žádný společný projekt MŠ a ŽS. 
Vysoký počet dětí ve třídě 
Stále se zvyšující počet dětí vyžadující individuální 
přístup 
Malá podpora dalšího rozvoje učitelek 

V
n

ěj
ší

 p
ů

vo
d

 

Příležitosti Hrozby 

Aktivní zapojení dětí do her, přitom se spon-
tánně a přirozeně učí angličtinu. 
Naučí se porozumět podstatě, i když neznají 
všechna slovíčka. 
Spolupráce se ZŠ 
Spolupráce s ostatními učitelkami v MŠ 
Možnost se zapojit do mezinárodního pro-
jektu v programu eTwinning. 

Návaznost výuky anglického jazyka v ZŠ. 
Logopedické problémy děti. 
Malý zájem rodičů o procvičování znalostí z AJ (ne-
znalost AJ) 
Nedostatečná návaznost na MŠ 
Nezájem dítěte spolupracovat 
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Kam se chceme dostat? 

Výuka angličtiny v předškolním věku vychází ze stejného principu, jako když se malé děti učí mateřský jazyk, tj. ještě 

předtím, než jsou schopny samostatného projevu, jsou schopny rozumět základním významům. Děti reagují na určitý 

podnět vyslovený v cizím jazyce, aniž by měly samy jakékoli sdělení formulovat. Učitel probouzí motivaci k porozu-

mění mimikou, gestikulací, obrázky nebo loutkami. Děti se s angličtinou seznamují přirozenou formou pomocí scé-

nek, her, soutěží, písniček, povídání a pohybu. V rámci hry se baví, ale zároveň také učí. 

Jak toho chceme dosáhnout?  

Nejefektivněji výukovou metodou je  střídání aktivit -  klidové x pohybové, kreativní x spontánní. K oblíbeným aktivi-

tám patří písničky, říkanky, hry, příběhy. Častým opakováním děti získávají potřebnou sebedůvěru. Děti potřebují 

delší čas na to, aby cizí jazyk vstřebaly, dříve než jsou schopny ho aktivně používat. Případný stres z mluvení odstra-

ňujeme pomocí sborového opakování nebo metodou zábavného drilu. 

Při stanovení koncepčních cílů nám pomůže metoda SMART. 

Systematická výuka anglického jazyka jako součást výchovně vzdělávacího procesu v MŠ 

Cíl musí být SMART  

S 
Specifický – jasně, kon-
krétně srozumitelně formu-
lován. 

Zařazení výuky anglického jazyka do výchovně vzdělávacího programu školy, 
převážně pro starší třídu. 

M 
Měřitelný – podle čeho po-
známe, že se cíl daří reali-
zovat. 

Veřejné vystoupení žáků v anglickém jazyce v rámci školních besídek. 

A 

Dosažitelný – představuje 
výzvu, přinese změnu, 
jasný plán akcí. 

Skupinová výuku anglického jazyka s minimálním možným počtem děti ve 
skupině. Lekce se koná jednou týdně v délce 30 minut.  
Je nutné postupovat systematicky, vytvořit si plán výuky a cíle, kterých chci 
dosáhnout, opakovat učivo s dětmi a spolupracovat s rodiči. 

R 

Realistický – máme pro-
středky a zdroje cíl realizo-
vat a dosáhnout požado-
vané výsledky. 

Výuku je možno zařadit jak do dopoledního programu také do odpoledního 
programu mateřské školy. 
Ditě s vadou řeči se může zařadit do skupiny, ale nemuselo by vyslovovat či 
opakovat, pouze naslouchat a zapojovat se do pohybových aktivit, her a dal-
ších činností s tímto programem spojených. 
Výukový program je rozdělen do šesti rozsáhlých lekcí: colours, toys, body, 
clothes, pets, food. Jedná se o slovní zásobu a aktivity. Součástí je nepřeberné 
množství říkadel, básniček, písní či her. 
30 minut se rozdělí do tří částí. V první části lze děti posadit do kruhu, opako-
vat slovní zásobu a seznamovat je s novou. Ve druhé části lze zařadit pohy-
bové aktivity a ve třetí části činnost s učebnicí či pracovními listy u stolečků. 

T 
Termínovaný – je stano-
veno od kdy do kdy bude 
cíl plněn. 

Období 2019/2022 
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Školní projekt „Společně anglicky“ – společný projektový den MŠ a ZŠ 

Cíl musí být SMART  

S 
Specifický – jasně, kon-
krétně srozumitelně formu-
lován. 

Vypracovat a realizovat společný projektový den „Společně anglicky“. 

M 
Měřitelný – podle čeho po-
známe, že se cíl daří reali-
zovat. 

Pásmo básniček a písníček v anglickém jazyce. 
Pracovní listy. 

A 

Dosažitelný – představuje 
výzvu, přinese změnu, 
jasný plán akcí. 

Projekt spolupráce mateřské a základní školy stavíme na základě kamarád-
ských vztahů mezi žáky ze základní školy a dětmi mateřské školy v rámci výuky 
anglického jazyka. Děti si vyzkoušejí týmovou práci, naučí se trpělivosti a ohle-
duplnosti jeden k druhému.  

R 

Realistický – máme pro-
středky a zdroje cíl realizo-
vat a dosáhnout požado-
vané výsledky. 

Vyučující anglického jazyka na ZŠ vytvoří tým anglicky zdatných žáků, kteří bu-
dou hostit děti z MŠ a zábavnou formou realizují vyučovací hodinu anglického 
jazyka. Společně zazpívají písníčky, zarecitují básničky, zahrají si hry.  

T 
Termínovaný – je stano-
veno od kdy do kdy bude 
cíl plněn. 

Období 2019/2022 
 

 

Anglický jazyk a anglická konverzace na ZŠ 

Kde je škola nyní? 

SWOT ANALÝZA  

V
n

it
řn

í p
ů

vo
d

 

Silné stránky Slabé stránky 

Kroužek Aj v 1. ročníku ZŠ. 
Výuka Aj od 2. ročníku ZŠ. 
Vhodné učebnice angličtiny jak na 1. stupni 
tak i na 2. stupni ZŠ. 
Moderně vybavená jazyková učebna. 
 
 
 

Nedostatečná aprobovanost vyučujících anglického 
jazyka. 
Malý důraz na výuku anglické konverzace. 
Neexistující systém testování anglického jazyka. 
Malé příležitostí pro spolupráci v rámci mezinárod-
ních projektů, výměnných pobytů v zahraničí. 
Malá a jediná jazyková učebna. 
Početné skupiny třídy. 

V
n

ěj
ší

 p
ů

vo
d

 

Příležitosti Hrozby 

Zavedení tandemové výuky anglického ja-
zyka ve škole, v rámci možnosti s rodilým 
mluvčím. 
Rozdělení žáků do skupin na základě rozřazo-
vacího testu. 
Systematické testování žáků podle úrovní Ev-
ropského referenčního rámce (A1-B1). 
Účast na soutěžích, v mezinárodních projek-
tech např. eTwinning, Erasmus+ apod. 
Vzdělávání pedagogů spojené se sdílením 
dobré praxe. 

Malý zájem o výuku anglického jazyka u žáků. 
Nesouhlas ze strany rodičů při rozdělení žáků do 
skupin na základě rozřazovacích testů. 
Nedostatečná časová dotace výuky angličtiny ve 
škole. 
Časová náročnost práce na mezinárodních projek-
tech.  
Nedostatečné finanční prostředky pro hodnocení 
tandemovou výuku, práci na projektech apod. 
Neochota ze strany rodilých mluvčí dojíždět do Vše-
star.  
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Kam se chceme dostat? Proč se mám učit anglicky?  

Angličtina je nejrozšířenější jazyk na světě: budete-li umět anglicky, dorozumíte se téměř po celém světě. 

Většina filmů, seriálů a písníček je v angličtině: bude-li ovládat angličtinu, budete moci sledovat filmy a seriály v pů-

vodním znění, nebudete závislí na čtení titulků, nebudete muset čekat na český dabing. Bude rozumět textům písní-

ček, budete vědět, co si vlastně zpíváte.  

Angličtina je jazyk internetu: budete-li ovládat angličtinu, k dispozici vám budou miliony stránek s potřebnými infor-

macemi.  

Angličtinu oceníte při cestách do zahraničí: pro vás nebude problém popovídat si s místními obyvateli, zeptat se na 

cestu, objednat si jídlo, zajistit ubytování apod.. 

Angličtina je jazyk techniky, vědy či sportu, obchodu: budete-li ovládat angličtinu, nebude pro vás problém číst 

knihy a časopisy v angličtině, pracovat s počítačovými programy bez českého prostředí či orientovat se na zahranič-

ních sportovních akcích. 

Studium či práce v zahraničí:  budete-li ovládat angličtinu, velmi výrazně zvyšuje šance studovat a pracovat v zahra-

ničí. 

Jak toho chceme dosáhnout?  

 Žáci na základní škole hrají jednoduché dialogy, didaktické hry, vyprávějí či dramatizují pohádky či jednodu-

ché příběhy, zpívají a pohybem doprovázejí písničky. 

 Dialogy musí být zajímavé a aktuální (nutná možnost obměny - nefunkční, když všichni žáci předvádějí tentýž 

rozhovor), měly by vycházet z potřeb každodenního života. 

 Nezastupitelná role písniček (didakticky rozpracované) - žáci si jejich prostřednictvím osvojují obraty, lexikali-

zované gramatické jevy, které si velmi snadno a dlouho uchovávají v paměti. 

 Velkou pozornost věnujeme nácviku poslechu s porozuměním - volíme pestré, zajímavé a pro žáky zábavné 

prvky motivační i úkoly k porozumění, které žáci dále mohou rozvíjet - na základě poslechu se žáci učí nejen 

reprodukovat vyslechnuté, ale také je využít k dalšímu ústnímu či písemnému projevu. 

 Zaměřujeme se na aktuální a autentické typy textů a záznamů - učíme žáky pracovat s texty plakátů, ozná-

mení, zpráv, mailů, vzkazů, zákazů a příkazů, pokynů k užívání, receptů, SMS zpráv. 

 Důležitá je volba textů vhodných pro mentalitu žáků - nelze volit stejná témata pro žáky na I. a II. stupni ZŠ - 

dospívající žáci se musí prostřednictvím jazyka dotýkat témat jim blízkých, např.: láska, přátelství, parta, ro-

dinné vztahy, media, ochrana životního prostředí, drogy. 

 Podle možností využíváme s žáky online cvičení - žáci se učí reagovat v reálné situaci, musí současně řešit 

myšlenkový i jazykový problém. 

 Práce s internetem - žáci se učí nejen vyhledávat informace, ale i reagovat na výzvy, využívat aktuální na-

bídky (Den matek - aktuální nabídka online blahopřání) apod. 

 Zařazování práce s mimo učebnicovými texty - časopisy pro děti, mládež, říkanky, pohádky, básničky a pís-

ničky z různých čítanek. 

 Účast v mezinárodních projektech (eTwinning, Erasmus+ apod.), absolvování zahraničních zájezdu s výukou 

anglického jazyka, účast v soutěžích v anglickém jazyce, testování  

Při stanovení koncepčních cílů nám pomůže metoda SMART. 
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Aprobovanost učitelů anglického jazyka 

Cíl musí být SMART  

S 
Specifický – jasně, kon-
krétně srozumitelně formu-
lován. 

Zvýšit aprobovanost vyučujících anglického jazyka. 

M 
Měřitelný – podle čeho po-
známe, že se cíl daří reali-
zovat. 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace - Anglický jazyk - Diplom či certifi-
kát. 

A 
Dosažitelný – představuje 
výzvu, přinese změnu, 
jasný plán akcí. 

Studium pro získání odborné kvalifikace učitele anglického jazyka v rámci ce-
loživotního vzdělávání. 

R 

Realistický – máme pro-
středky a zdroje cíl realizo-
vat a dosáhnout požado-
vané výsledky. 

Finančně podpořit získání odborné kvalifikace učitele anglického jazyka 
v rámci DVPP. 

T 
Termínovaný – je stano-
veno od kdy do kdy bude 
cíl plněn. 

Období 2019/2022 
 

 

Zvyšování kontaktu žáků s mluvenou formou anglického jazyka 

Cíl musí být SMART  

S 
Specifický – jasně, konkrétně 
srozumitelně formulován. 

Zvýšit kontakt žáků s mluvenou formou anglického jazyka, zlepšit porozu-
mění žáků mluvenému slovu a prostřednictvím poslechu si osvojit správné 
výslovnostní návyky. 

M 
Měřitelný – podle čeho po-
známe, že se cíl daří realizo-
vat. 

Každoročně organizovat školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 
Účast a úspěšné umístění v konverzační soutěží v anglickém jazyce v okres-
ním, krajském kole… 

A 

Dosažitelný – představuje 
výzvu, přinese změnu, jasný 
plán akcí. 

Zavést tandemovou výuku konverzace v anglickém jazyce pokud je možné 
s rodilým mluvčím 1 hodinu týdně. 
Sledovat didaktické seriály, jednoduchá videa či známé pohádky v anglic-
kém jazyce (zejména na 1. stupni). 
Zařadit didaktické hry a aktivity na rozvoj slovní zásoby. 

R 

Realistický – máme pro-
středky a zdroje cíl realizovat 
a dosáhnout požadované vý-
sledky. 

Efektivně využívat interaktivní zdroje a ICT. 
Pomocí poslechových testů sledovat zlepšování poslechových dovedností. 
Celoročně odebírat anglický časopis např. „Hello“. 

T 
Termínovaný – je stanového 
od kdy do kdy bude cíl pl-
něn. 

Období 2019/2022 
 

 

Interní testování podle úrovní Evropského referenčního rámce (A1-B1) 

Cíl musí být SMART  

S 
Specifický – jasně, kon-
krétně srozumitelně formu-
lován. 

Organizovat a realizovat interní testování úrovně anglického jazyka podle Ev-
ropského referenčního rámce (A1 – B1) 
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M 
Měřitelný – podle čeho po-
známe, že se cíl daří reali-
zovat. 

Výsledky testování na konci školního roku. 

A 
Dosažitelný – představuje 
výzvu, přinese změnu, 
jasný plán akcí. 

Standardizované online testy anglického jazyka A1, A2 a B1. Test se skládá z 
části písemné (listening, reading and writing) a ústní (speaking). 

R 

Realistický – máme pro-
středky a zdroje cíl realizo-
vat a dosáhnout požado-
vané výsledky. 

Využití standardizovaných testu na portálu Proškoly.cz (https://www.pro-
skoly.cz/), Mapy učebního pokroku (https://mup.scio.cz/ ) a další.  

T 
Termínovaný – je stano-
veno od kdy do kdy bude 
cíl plněn. 

Období 2019/2022 
 

 

Mezinárodní projekty v rámci programu eTwinning a Erasmus+ 

Cíl musí být SMART  

S 

Specifický – jasně, konkrétně 
srozumitelně formulován. 

Stát se eTwinningovou školou a realizovat online projekt s partnerskými 
školami v zahraničí v anglickém jazyce. 
Vypracovat a podat projekt strategického partnerství v rámci programu 
Erasmus+. 

M 

Měřitelný – podle čeho po-
známe, že se cíl daří realizo-
vat. 

Certifikát „eTwinningová škola“ 
Certifikáty kvality v rámci aktivity eTwinning 
Projekt strategického partnerství se školami z evropských partnerských 
zemí. 

A 

Dosažitelný – představuje 
výzvu, přinese změnu, jasný 
plán akcí. 

ETwinning je platforma, přes kterou mohou učitele, dětí mateřských škol a 
žáci základních škol  z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, 
spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. Aktivita 
eTwinningých škol je postavená na používání ICT.  
Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání. Mateřské a základní školy 
a mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) realizovat strategická partnerství. 

R 

Realistický – máme pro-
středky a zdroje cíl realizovat 
a dosáhnout požadované vý-
sledky. 

Vzdělávací programy a semináře pro profesní rozvoj v oblastí eTwinningu a 
programu Erasmus+ vyučujících nejen anglického jazyka. 
Hledání partnerů a zpracování eTwinningového projektu. 
Následné rozšíření projektu v programu Erasmus+. 

T 
Termínovaný – je stanoveno 
od kdy do kdy bude cíl pl-
něn. 

Období 2019/2022 
 

 

  

https://www.proskoly.cz/
https://www.proskoly.cz/
https://mup.scio.cz/


18 

 

Matematická pregramotnost v MŠ 

Kde je škola nyní? 

SWOT ANALÝZA  

V
n

it
řn

í p
ů

vo
d

 

Silné stránky Slabé stránky 

Dostatek nových didaktických pomůcek a obra-
zového materiálu. 
Samostatná individuální práce dětí u interaktivní 
tabule a na počítači (MS Chlum) 
Obětavost a ochota učitelek 
Využití předmatematické gramotnosti ve všech 
denních činnostech (velká školní zahrada, tělo-
cvična ZŠ, plavecký bazén) 
Vhodné didaktické pomůcky 

Málo prostoru pro experimenty. 
Vysoký počet dětí ve třídě 
Stále se zvyšující počet dětí vyžadující individu-
ální přístup 
Přijímání dvouletých dětí do MŠ 
Chybí interaktivní tabule v MŠ Všestary. 

V
n

ěj
ší

 p
ů

vo
d

 

Příležitosti Hrozby 

Samostatná individuální práce dětí u interaktivní 
tabule a na počítači. 
Složky matematické gramotnosti jsou rozvíjeny 
komplexně napříč všemi vzdělávacími oblastmi. 
Spolupráce se ZŠ 
Nákup vhodných pomůcek. 

Rodiče doma neprocvičují vědomosti dětí 
Nezájem dítěte spolupracovat 

Kam se chceme dostat? 

Děti v mateřské škole jsou připravovány na školní matematiku cíleně prostřednictvím hry i každodenních činností.  

Mezi základní předmatematické představy lze zařadit tři základní oblasti: 

 představy o kvantitě,  

 geometrické představy,  

 množinové představy (třídění, uspořádání, řešení problémů). 

Jak toho chceme dosáhnout?  

Seznam tematických okruhů zaměřených na podporu rozvoje pregramotnosti v předškolním vzdělávání lze pokryt 

volbou 7 témat  

 orientace v prostoru a v rovině, 

 vnímání a organizace prostoru, 

 míra, 

 představy o kvantitě, 

 práce s daty, 

 rytmus, 

 logika. 
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Orientace v prostoru a v rovině 

Cíl musí být SMART  

S 
Specifický – jasně, kon-
krétně srozumitelně formu-
lován. 

Rozvoj orientaci v prostoru a v rovině 

M 
Měřitelný – podle čeho po-
známe, že se cíl daří reali-
zovat. 

Kontrolní práce formou hry. 

A 

Dosažitelný – představuje 
výzvu, přinese změnu, 
jasný plán akcí. 

Orientace 
Aktivity: určování směru, prostorové vztahy – popis polohy předmětů v pro-
storu či rovině (v místnosti, na obrázku apod.), poloha končetin/hlavy k trupu, 
dítěte vzhledem k okolí 
Prostorová představivost, paměť 
Aktivity: práce s celkem a částmi, zapojení pohybu, hledisko percepce, dife-
renciace s ohledem na inkluzi 

R 

Realistický – máme pro-
středky a zdroje cíl realizo-
vat a dosáhnout požado-
vané výsledky. 

Možné náměty a aktivity: 
a) Vycházky do přírody (v ročních obdobích) - umístění, pozice, tvary v rovině 
a prostoru, porovnání 3D a 2D, pohyb, vnímání času, uvědomění si příčiny a 
následku, prostorové vnímání zrakem a sluchem, souměrnosti v přírodě, hle-
dání pokladu. 
b) Lidské tělo - práce s celkem a částmi, zapojení pohybu, orientace na vlast-
ním těle, před-čtenářská gramotnost, pravolevá orientace, orientace a řeč, 
souměrnosti těla. 
c) Svět kolem nás (doprava) - určování směru, popis polohy předmětů v pro-
storu či rovině, cesta z domova do školy, prostorová představivost, dopravní 
prostředky, jejich užití, porovnání 2D a 3D (kreslení a modelování), silniční 
provoz, dělení a vyplňování prostoru. 

T 
Termínovaný – je stano-
veno od kdy do kdy bude 
cíl plněn. 

Školní rok 2019/2020 
 

 

Vnímání a organizace prostoru 

Cíl musí být SMART  

S 
Specifický – jasně, kon-
krétně srozumitelně formu-
lován. 

Rozvoj vnímání a organizace prostoru 
 

M 
Měřitelný – podle čeho po-
známe, že se cíl daří reali-
zovat. 

Kontrolní práce formou hry. 

A 

Dosažitelný – představuje 
výzvu, přinese změnu, 
jasný plán akcí. 

Vytváření prostorových modelů a maket konkrétních situací, využití stavebnic 
a her s prvky tvořivosti, fantazie, konstrukce, při uplatnění manuální moto-
rické zručnosti – stavby z krychlí, činnosti s „geodeskou“, stavíme ploty, ohra-
ničování a oplocování, rozdělování a půlení. 
Shodnosti, podobnosti, pravidelnosti, zákonitosti, překládání papíru, origami, 
symetrické obrázky, mozaiky, dláždění… 

R 

Realistický – máme pro-
středky a zdroje cíl realizo-
vat a dosáhnout požado-
vané výsledky. 

Zobrazení předmětů v prostoru (předměty známé z okolí dítěte, postava, 
hračka,…) s využitím modelíny a specifických didaktických pomůcek. Před-
stavy elementárních geometrických tvarů prostorových a rovinných, jejich po-
znávání a vzájemné rozlišování na základě zrakem a hmatem,  vnímané odliš-
nosti (trojúhelník, kruh, čtverec, obdélník, oblá a hranatá tělesa). 
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Stavby 3D – vytváření prostorových modelů a maket konkrétních situací, 
podle vlastní fantazie, podle předlohy s využitím stavebnic (LEGO, konstrukční 
stavebnice – SEVA, …), souboru krychlí, tyčinek, dřívek… 
Vztah mezi 2D a 3D modely - ohraničování a oplocování, rozdělování a půlení, 
dělení a vyplňování prostoru a roviny, mozaikování, parketování, kreslení a  
doplňování obrázků s uplatněním prvků shodnosti, pravidelnosti. 

T 
Termínovaný – je stano-
veno od kdy do kdy bude 
cíl plněn. 

Školní rok 2019/2020 
 

 

Míra 

Cíl musí být SMART  

S 
Specifický – jasně, kon-
krétně srozumitelně formu-
lován. 

Měření a základní pojmy 

M 
Měřitelný – podle čeho po-
známe, že se cíl daří reali-
zovat. 

Kontrolní práce formou hry. 

A 

Dosažitelný – představuje 
výzvu, přinese změnu, 
jasný plán akcí. 

Délka, obsah (1D a 2D) -  měření s využitím vlastního těla. 
Matematika v přírodě: Symetrie a tvary; Umístění, pozice, pohyb; 
Porovnávání objektů k manipulaci jako tkanička, dřívka, měření – využitím 
vlastního těla. První argumentace – tohle je delší, ani kousek není navíc apod. 

R 

Realistický – máme pro-
středky a zdroje cíl realizo-
vat a dosáhnout požado-
vané výsledky. 

Matematické hry 
Objem (3D)  - velikost nádoby, porovnání objemu kapaliny v nádobě v různých 
polohách, porovnání rozměrů hranolu 
Jiné veličiny – síla, hodnota mince, hmotnost - herní aktivity. 

T 
Termínovaný – je stano-
veno od kdy do kdy bude 
cíl plněn. 

Školní rok 2019/2020 
 

 

Představy o kvantitě 

Cíl musí být SMART  

S 
Specifický – jasně, kon-
krétně srozumitelně formu-
lován. 

Rozvoj představy o kvantitě 

M 
Měřitelný – podle čeho po-
známe, že se cíl daří reali-
zovat. 

Kontrolní práce formou hry. 

A 
Dosažitelný – představuje 
výzvu, přinese změnu, 
jasný plán akcí. 

Kvalitu představ určuje pestrost modelů čísel, se kterými dítě pracuje, a to jak 
z pohledu percepce, tak z pohledu komplementárních pojmů koncept – pro-
ces. Kvantita je dána jednak jako počet a jednak jako veličina. 

R 

Realistický – máme pro-
středky a zdroje cíl realizo-
vat a dosáhnout požado-
vané výsledky. 

Počet: 

 Říkánky a básničky na rozvoj rytmického cítění 

 Hry za měřené na numeraci (do 3, do 5, do 10) – určení a vymodelo-
vání určitého počtu 

 Deskové hry – propojování modelů čísla (vizuální – kinestetické, sta-
tické – dynamické) 
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 Hry s hrací kostkou – pozorování pozic puntíků na kostce a jejich mo-
difikace 

 Reprodukce obrázku – můžeme sledovat počet znaků, strukturu uspo-
řádání znaků 

 Hry z hlediska percepcí – akustické, haptické, kinestetické, vizuální 
(vnímat počet objektů nejen zrakem, ale i hmatem nebo sluchem, hra 
na tělo, Orffovy nástroje, deklamace říkadel, hra na ozvěnu, tanec ve 
spojení se zpěvem nebo říkankou) 

 Pohádka – rozvoj kvantitativních představ, uspořádání děje podle ob-
rázků, vyprávění podle obrázků, uspořádání postav apod. (Tři med-
vědi, Sněhurka a sedm trpaslíků, Tři zlaté vlasy…) 

 Využití deskových her na propojování různých modelů čísla: vizuální – 
kinestetický, statický – dynamický (pomíjivý/proměnlivý v čase). 

Veličina: 

 Hra na obchod (mince, bankovky) 

 Badatelská činnost (pokusy s váhou – hmotnost, pokusy s měřením – 
míra, pokusy s vodou – objem) 

 Využití vlastního těla jako měrné jednotky (krokování místnosti, mě-
ření na lokte, palce apod.) 

 Vláčky (dřevěné hranoly, barevně odlišené, stavba stejně dlouhých 
vláčků, více možností pro vytvoření délky vláčku apod.) 

 

T 
Termínovaný – je stano-
veno od kdy do kdy bude 
cíl plněn. 

Školní rok 2019/2020 
 

 

Práce s daty 

Cíl musí být SMART  

S 
Specifický – jasně, kon-
krétně srozumitelně formu-
lován. 

Práce s daty 

M 
Měřitelný – podle čeho po-
známe, že se cíl daří reali-
zovat. 

Kontrolní práce formou hry. 

A 

Dosažitelný – představuje 
výzvu, přinese změnu, 
jasný plán akcí. 

Práce s pracovními listy  

 uspořádání 

 přiřazování 

 třídění 

 párování 

R 

Realistický – máme pro-
středky a zdroje cíl realizo-
vat a dosáhnout požado-
vané výsledky. 

Možné aktivity: 
Pohybové hry:  
Děti volně běhají po třídě, kartony s tvary drží před sebou oběma rukama.  

 třídění základních geometrických tvarů (kruh, čtverec, trojúhelník. Při 
vyslovení kritéria pro třídění se rozdělí do skupinek, 

 uspořádání ve skupině podle velikosti – vzestupně, sestupně, 

 přiřazování a párování kartičky dle délky stran čtverců. 
Zdobení draků: 
3 draci z papíru, mašle tří barev, tří velikostí, tří tvarů, dítě si zvolí kritérium, 
podle kterého mašle drakům rozdělí. 
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T 
Termínovaný – je stano-
veno od kdy do kdy bude 
cíl plněn. 

Školní rok 2019/2020 
 

 

Rytmus 

Cíl musí být SMART  

S 
Specifický – jasně, kon-
krétně srozumitelně formu-
lován. 

Rozvoj krokování 

M 
Měřitelný – podle čeho po-
známe, že se cíl daří reali-
zovat. 

Kontrolní práce formou hry. 

A 
Dosažitelný – představuje 
výzvu, přinese změnu, 
jasný plán akcí. 

Vyzkoušet s dětmi rytmizovanou chůzi, krokovací pás 
 

R 

Realistický – máme pro-
středky a zdroje cíl realizo-
vat a dosáhnout požado-
vané výsledky. 

Říkáme/zpíváme říkanku/písničku  a současně vytleskáváme rytmus. 
„Udělej 3 kroky dopředu, začni, teď!” Děti počítají a tleskají a jedno dítě kro-
kuje do rytmu počítání a tleskání třídy. 
„Hoď kostkou, vydej pokyn: Udělej tolik kroků dopředu, kolik je teček na 
kostce!” Jedno dítě krokuje na krokovacím pásu a ostatní děti do rytmu počí-
tají a tleskají. 
Hra „Člověče, nezlob se“ a další deskové hry, kde se figurka pohybuje po po-
lích a udělá tolik kroků, jako je teček na hrací kostce. 
„Honzo, vstávej!“. V této hře se také krokuje, jen jsou kroky různě dlouhé. 
Dále stojí za zmínění aktivita „školka s tenisákem o zeď“ nebo „skákání gumy“. 
Tyto aktivity napomáhají synchronu pohybu a slova. 

T 
Termínovaný – je stano-
veno od kdy do kdy bude 
cíl plněn. 

Školní rok 2019/2020 
 

 

Logika 

Cíl musí být SMART  

S 
Specifický – jasně, kon-
krétně srozumitelně formu-
lován. 

Rozvoj logiky 

M 
Měřitelný – podle čeho po-
známe, že se cíl daří reali-
zovat. 

Kontrolní práce formou hry. 

A 

Dosažitelný – představuje 
výzvu, přinese změnu, 
jasný plán akcí. 

Díky pozorování a propojování jednotlivých zkušeností je dítě schopné hledat 

nová řešení, přijmout, že některá z jeho řešení nemusí být správná, což je 

schopné jen někdy odkrýt zcela samo porovnáváním. Rozlišuje mezi přáním a 

realitou, mezi myslím si a vím. Pomalu vnáší do své práce systém, je-li vhodně 

stimulováno. Učí se trpělivosti. 

R 

Realistický – máme pro-
středky a zdroje cíl realizo-
vat a dosáhnout požado-
vané výsledky. 

Hra ANO a NE v roli odpovědi na uzavřenou otázku: Je to …?. Hra s užitím ote-
vřené otázky: Co je to? Předpokládá odpověď pojmenováním objektu. Odpo-
věď se hodnotí. Ano a ne mají význam hodnotící ve smyslu je/není to tak, 
je/není to pravda. Hry probíhají u osvojování slovní zásoby. 
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Hra na principu třídění - rozlišuje singulár a plurál podstatných jmen– je/není 
jeden. Stojí na úmluvě sg. – 1 prst; pl. – mávání rukama. 
Hry na práci s možnostmi a jejich hodnocením - jde to jinak/jinudy, vazba 
když – pak (ano/ne), hry kombinujeme se začleněním podmínek, hodnocením 
jejich dodržení. 
Hra labyrint s podmínkou: každou cestou jde projít/projet nejvýš jednou; děti 
řeší labyrint, který samy sestavily z kostek na stole. 

T 
Termínovaný – je stano-
veno od kdy do kdy bude 
cíl plněn. 

Školní rok 2019/2020 
 

 

Matematická gramotnost v ZŠ 

Kde je škola nyní? 

SWOT ANALÝZA  

V
n

it
řn

í p
ů

vo
d

 

Silné stránky Slabé stránky 

Úplná aprobovanost vyučujících matematiky. 
Posílení výuky matematiky volitelným předmě-
tem Cvičení z matematiky. 
Nabídky doučování z matematiky. 
Klub logiky a deskových her pro žáky 4. ročníku. 
Systematická příprava na přijímací zkoušky na 
střední školy v 9. ročníku. 
Podpora žáků se SVP 

Nedostatečná časová dotace matematiky v 
učebním plánu. 
Nedostatečné mimo výukové akce pro žáky na 
podporu matematické gramotnosti a zvýšení 
motivace (např. projektové dny, kroužky, apod.). 
Nedostatečná podpora individuální práce s žáky 
zájmem o matematiku. 
Nízká úroveň kooperace vyučujících matematiky 
s kolegy k rozvoji matematické gramotnosti. (Pč 
– 8. r.; Ov – 9. r.) 
Není dostatečně zvyšována finanční gramotnost 
žáků. 
Nízká motivace vyučujících matematiky. 
Malá účast žáků v soutěžích podporujících mate-
matickou a finanční gramotnost žáků (Matema-
tická olympiáda). 

V
n

ěj
ší

 p
ů

vo
d

 

Příležitosti Hrozby 

Možnost využití alternativních metod výuky ma-
tematiky. 
Rozvoj matematické a finanční gramotnosti v 
rámci Klubu logiky a deskových her, matematic-
kého kroužku. 
Interní testování úrovni matematické gramot-
nosti u žáků. 
 
 

Malý zájem o matematiku u žáků. 
Nedostatek stabilní státní finanční podpory pro 
rozvoj matematické gramotnosti (k personál-
nímu zajištění většího množství doučování, k 
možnému půlení hodin, tandemové a blokové 
výuky. 
Nedostatečné materiálně technické podmínky 
pro rozvoj matematické gramotnosti mimo školu 
(exkurze, výstavy, tematické programy, apod.). 
Nízká časová dotace pro rozvoj matematické 
gramotnosti mimo výuku i ve výuce.. 
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Kam se chceme dostat? 

Matematická gramotnost dle ČŠI2 spočívá: 

 v potřebě žáka opakovaně zažívat radost z úspěšně vyřešené úlohy, pochopení nového pojmu, vztahu, argu-

mentu nebo situace a v důvěře ve vlastní schopnosti, 

 porozumění různým typům matematického textu (symbolický, slovní, obrázek, graf, tabulka) a v aktivním 

používání či dotváření různých matematických jazyků, 

 schopnosti získávat a třídit zkušenosti pomocí vlastní manipulativní, experimentální a badatelské činnosti, 

 zobecňování získaných zkušeností a objevování zákonitostí, 

 tvoření modelů a protipříkladů a dovednosti vhodně argumentovat, 

 schopnosti účinně pracovat s chybou jako podnětem k hlubšímu pochopení zkoumané problematiky, 

 schopnosti individuálně i v diskusi (především se spolužáky) analyzovat procesy, pojmy, vztahy a situace v 

oblasti matematiky. 

 

Jak toho chceme dosáhnout?  

Při stanovení koncepčních cílů nám pomůže metoda SMART. 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

Cíl musí být SMART  

S 
Specifický – jasně, kon-
krétně srozumitelně formu-
lován. 

Zavedení pravidelného řešení nestandardních úloh a problému, které pove-
dou k rozvoji logického myšlení a tvořivosti u žáků. Zvýší atraktivitu matema-
tiky. 

M 
Měřitelný – podle čeho po-
známe, že se cíl daří reali-
zovat. 

Září – vstupní test 
Červen – výstupní test 

A 

Dosažitelný – představuje 
výzvu, přinese změnu, 
jasný plán akcí. 

Na 2. stupni budou žákům pravidelně 1 x měsíčně zadávány nestandardní apli-
kační úlohy a problémy. 
Žáci budou na řešení úloh pracovat v menších skupinkách.  
Tato forma práce bude podporovat týmovou spolupráci žáků. 
(Jednotlivé skupiny mohou mezi sebou soutěžit o co největší počet bodů za 
správně vyřešené úlohy.) 

R 

Realistický – máme pro-
středky a zdroje cíl realizo-
vat a dosáhnout požado-
vané výsledky. 

Máme portfolio úloh ze starších ročníků matematických soutěží Matematický 
klokan, Pythagoriáda a další publikace s těmito typy úloh. Z úloh vytvoříme na 
jednotlivé hodiny (kola soutěže) pracovní listy se zadáním a řešením. 

T 
Termínovaný – je stano-
veno od kdy do kdy bude 
cíl plněn. 

Školní rok 2019/2020 
 

 

 

                                                           
2 Rozvoj matematické gramotnosti. Česká školní inspekce. [Online] 16. 01 2019. [Citace: 28. 02 2019.] 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Rozvoj-matematicke-gramotnosti-na. 
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Matematika „trochu“ jinak 

Cíl musí být SMART  

S 
Specifický – jasně, kon-
krétně srozumitelně formu-
lován. 

V matematickém kroužku pro 6. - 9. ročník by žáci řešili úlohy zaměřené na 
orientaci v prostoru, prostorovou představivost. 
Kroužek – 1x týdně 1 hodina 

M 
Měřitelný – podle čeho po-
známe, že se cíl daří reali-
zovat. 

Zájem o kroužek. 
Vstupní aktivity na řešení prostorových úloh při zahájení kroužku. 
Výstupní aktivity na řešení prostorových úloh při ukončení kroužku. 

A 
Dosažitelný – představuje 
výzvu, přinese změnu, 
jasný plán akcí. 

Zlepšení prostorové orientace žáků. 
Zvýšení oblíbenosti matematiky. 

R 

Realistický – máme pro-
středky a zdroje cíl realizo-
vat a dosáhnout požado-
vané výsledky. 

Máme portfolio úloh. 
Zrealizovat:  
- projektový den zaměřený na matematickou a finanční gramotnost 
- návštěvu IQ parku Liberec pro zájemce 6. – 9. ročníku 

T 
Termínovaný – je stano-
veno od kdy do kdy bude 
cíl plněn. 

Školní rok 2019/2020 
 

 

Propojení matematických dovedností a čtenářské gramotnosti 

Cíl musí být SMART  

S 
Specifický – jasně, kon-
krétně srozumitelně formu-
lován. 

Celoroční systém v hodinách matematiky. Důkladné porozumění textu slov-
ních úloh a jejich správné řešení. 

M 
Měřitelný – podle čeho po-
známe, že se cíl daří reali-
zovat. 

Kontrolní testy zaměřené na slovní úlohy (1. stupeň). 

A 
Dosažitelný – představuje 
výzvu, přinese změnu, 
jasný plán akcí. 

Výběr slovních úloh bude zaměřen na vlastní zkušenosti žáků a realitu. Mini-
málně 1x týdně (1. stupeň). 

R 

Realistický – máme pro-
středky a zdroje cíl realizo-
vat a dosáhnout požado-
vané výsledky. 

Během výuky budou střídány formy práce - samostatná i ve skupině s jasným 
rozdělením úkolů, aby byli zapojeni všichni. Výběr vhodných názorných pomů-
cek (1. stupeň). 

T 
Termínovaný – je stano-
vého od kdy do kdy bude 
cíl plněn. 

Školní rok 2019/2020 
 

 

Rozvoj logického myšlení a matematických dovedností 

Cíl musí být SMART  

S 
Specifický – jasně, kon-
krétně srozumitelně formu-
lován. 

Celoroční systém v hodinách matematiky. Pravidelné zařazování logických 
úloh do výuky. Podpora individuální práce nadaných žáků. Zvýšení finanční 
gramotnosti. 

M 
Měřitelný – podle čeho po-
známe, že se cíl daří reali-
zovat. 

Účast na soutěžích - Matematický klokan, Pythagoriáda, Pangea, Matematiclá 
olympiáda 
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A 
Dosažitelný – představuje 
výzvu, přinese změnu, 
jasný plán akcí. 

Větší zapojení názorných pomůcek, využití IT, navýšení počtu pomůcek pro 
žáky s SPU (1. stupeň). 

R 

Realistický – máme pro-
středky a zdroje cíl realizo-
vat a dosáhnout požado-
vané výsledky. 

Soutěže, opakování úspěšných projektů, např. Finanční gramotnost, kroužek 
Klub logických a deskových her (1. stupeň). 

T 
Termínovaný – je stano-
vého od kdy do kdy bude 
cíl plněn. 

Školní rok 2019/2020 
 

 

Oblast personální  

Kde je škola nyní? 

Základní škola a mateřská škola, Všestary je spíše středně velká s celkovým počtem 56 zaměstnanců (52 ženy a 

4 může), z toho 38 pedagogických pracovníků a 18 nepedagogických pracovníků. Všichni pedagogičtí pracovnici spl-

ňujíce kvalifikační předpoklady pro výkon zaměstnání.  

 

Každoročně se tým obměňuje, zejména ve školní jídelně, a to z různých důvodů: odchod do penze, nové zaměstnání 

ve městě bydliště, zdravotní, osobní, rodinné důvody, nebo malá tolerance četných změn v provozu školy. 

  

 

 

0

8

13
17

13

5

do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 a více let

Věkové složení zaměstnanců školy

do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 a více let

2

4

11

3 3

Pracovní smlouva
na dobu určitou

Výpověď dohodou Výpověď ve
zkušební době

Odchod ze zeměstnání 
2018/2019 

pedagogický nepedagogický

5

8

pedagogický nepedagogický

Nástup do zaměstnání 
2018/2019

pedagogický nepedagogický
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Kam se chceme dostat? 

Politika v personální oblasti vycházející ze závěrů vlastní analýzy je zaměřena k předcházení rizik a přijetí vhodných 

opatření k vytvoření sociokulturního prostředí školy, kde zaměstnanci pracují jako tým v tzv. „otevřeném prostředí“. 

Nábor a výběr nových zaměstnanců se realizuje maximálně objektivně v souladu se zákony a předpisy s ohledem na 

zabezpečení jednotlivých procesů školy. Rozvíjí se odborná způsobilost formou DVPP, seminářů, školení a účasti v pro-

jektech. Je kladen důraz na osobnostní a profesní rozvoj a na zvyšování kvalifikace vyučujících. Dbá se na efektivitu 

plnění ŠVP, který podrobně rozpracovává jednotlivé oblasti klíčových kompetencí. Využití pracovní  doby je realizováno 

v souladu se zákonnými předpisy. Nové předpisy a normy v oblasti personální (kariérní řád) jsou postupně implemen-

továny.  

Hlavní priority rozvoje v personální oblasti jsou následující: 

 kvalifikovanost – požadovat a podporovat předepsanou kvalifikaci pro výkon zaměstnání u nově nastupují-

cích zaměstnanců školy, 

 další vzdělávání pedagogických pracovníků – podporovat DVPP všech pracovníků školy, pravidelně informo-

vat učitele o aktuálních nabídkách DVPP, hlavně v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a 

cizích jazyků, jakožto hlavních priorit školy, 

 mimoškolní aktivita pedagogů – podněcovat zájem a aktivitu učitelů v mimoškolní sféře školy, podporovat 

nové návrhy a inspirace pro mimoškolní činnost, 

 přijímání nových kvalifikovaných pedagogů – zejména výhledově jako náhrada za odchody do starobního 

důchodu, 

 vymezení organizační struktury školy – jasně vymezit pravomoci a oblasti působnosti všech zaměstnanců 

školy, 

 posílení efektivního řízení založené na týmové práci - vytvářet zdravé pracovní klima podporující vytváření 

zdravých pracovních vztahů (zejména na 1. stupni ZŠ) a žádoucí kultury. 

 

Oblast ekonomická a materiálně technická 

Kde je škola nyní? 

Základní škola a mateřská škola, Všestary sdružuje základní školu, školní družinu a dvě mateřské školy na Chlumu a ve 

Všestarech. Kapacita školy je 350 žáků.  

Základní školu tvoří dvě budovy. První budova je starší stavba u kostela (Všestary 2), má 4 kmenových tříd a 3 učebny 

zařízené pro školní družinu, zázemí pro učitelky, vychovatelky a provozní zaměstnance školy.  

Hlavní budova školy (Všestary 57) je situována v centru vesnice. K dispozici má 10 kmenových učeben, velkou mo-

derní tělocvičnu  a odborné učebny: počítačová učebna, jazyková laboratoř, školní dílna a keramická dílna.  

Od dubna 2018 do prosince 2019 ve škole byl realizován projekt zřizovatel školy „ZŠ Všestary č. p. 57 - nástavba a 

přístavba budovy 2. stupně“ z programu IROP. V rámci projektu byla provedena úprava půdy za účelem vytvoření 

nových moderních odborných učeben pro výuku informatiky a přírodních věd, byl vybudování výtahu.. V souvislosti s 

projektem došlo k nákupu kompenzačních pomůcek a nábytku do učeben.  
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Současně se provedla přístavba, která umožní značně rozšířit  prostor šaten, rekonstrukce  sprch, šaten a WC u tělo-

cvičny. Nedílnou součástí školy je nově rekonstruovaný a vybavený prostor integrované školní a obecní knihovny a 

školní cvičná kuchyňka. 

Pro relaxaci o velkých a poledních přestávkách slouží atriový dvůr s pevným povrchem, kde je umístěn betonový stůl 

na stolní tenis. K odpočinku tu jsou rozestaveny lavičky. 

Školní jídelna je prostorná, moderně a funkčně vybavená kuchyň nabízí výběr ze dvou jídel a vaří i pro cizí strávníky. 

Ve školní jídelně je zajištěn pitný režim.  

Mateřská škola Všestary (Všestary 130) je stavebně spojená se školní jídelnou a navazují na školní areál.  

Ke škole patří ještě detašované pracoviště mateřské školy Chlum (Chlum 44, 503 12 Všestary) s výdejnou jídel s cel-

kovou kapacitou 64 strávníků.  

Škola každoročně určuje priority ve vybavování v souladu s hospodárným účelným čerpáním rozpočtu. Snaží se  zkva-

litňovat vybavení tříd, zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj všech 

účastníků vzdělávání. Zajišťuje obnovu ICT vybavenosti zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU 

fondů a projektů vyhlašovaných MŠMT. 

Kam se chceme dostat? 

Priority v oblasti ekonomické a materiální se určují dle rozpočtových možností v souladu se závěry vlastního opatření 

a vnitřní a vnější kontroly. S přidělenými finančními prostředky se nakládá efektivně a hospodárně v souladu s úče-

lem určení a zákonných norem. Realizuje se pravidelný finanční audit, pravidelně se vyhodnocuje čerpání prostředků 

a účelně se s nimi nakládá.  

Priority ekonomické a materiální oblasti 

 pravidelná obnova a inovace materiálně technické základny pro realizaci ŠVP, 

 efektivní využití svěřených finančních prostředků k naplnění cílů koncepce rozvoje, 

 aktivní využití mimorozpočtových zdrojů - financování z projektů EU, MŠMT a ESF, 

 využití vypisovaných neinvestičních „grantů“ královéhradeckého kraje a MŠMT pro oblast sociální, kulturní a 

oblast volnočasových a sportovních aktivit, 

 jako partner se podílet na projektech externích firem účastnících se vzdělávacího procesu, spolupráce se 

středními školami a vysokými školami, 

 provázání rozpočtu se záměrem zřizovatele, plánovaní investiční akce zřizovatele na přístavbu nové kera-

mické a technické dílny, pokračování v rekonstrukci školy, zejména stávající elektroinstalace ve vybraných 

třidách, posílení konektivity školy k veřejnému internetu (WAN) a vnitřní školní síťové infrastruktury, moder-

nizace zabezpečovacího a docházkového systému školy,  

 v neposlední řadě je nutné řešit nedostatek místa pro školní družinu a keramickou a technickou dílnu na zá-

kladní škole. 

 sledování dílčích výdajů směrem k prioritám vzdělání a rozvoje školy. 
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Oblast spolupráce a public relations 

Kde je škola nyní? 

Škola si aktivně rozvijí spolupráci s rodiči, se zřizovatelem a ostatními sociálními partnery, ve snaze zvyšovat důvěru 

ke školnímu prostředí, stát se vyhledávaným místem s dobrou pověstí. Hledá optimálně nastavené cesty spolupráce 

s rodinou založené na otevřené komunikaci, prostřednictvím společně sdílených informací o vzdělávacích potřebách, 

pokrocích a dosažených výsledcích dětí, společně realizovaných aktivit, poskytováním poradenského servisu, pořádá-

ním seminářů a besed pro rodiče.  

Posiluje spolupráci a efektivní komunikaci se zřizovatelem, poskytuje informace o účelném nakládání a využívání při-

dělených finančních prostředků, o dění v organizaci, aktivně se účastnit a reprezentovat školu na akcích obce. 

Navazuje a upevňuje spolupráci s dalšími institucemi v regionu, zaměřuje se na vzájemné předávání informací, pořá-

dání společných akcí, umožňování návštěv a na případnou spolupráci na projektech. 

Kam se chceme dostat? 

Priority v oblasti spolupráce a public relations jsou následující: 

 rozvoj spolupráce se zřizovatelem a regionálními institucemi - sestavit plán spolupráce v rámci jednotlivých 

pracovišť i v rámci celé školy, 

 zlepšení spolupráce s rodiči – připravovat pro rodiče společné akce s dětmi (tvoření s dětmi, zábavná odpo-

ledne a projektové dny, společné výjezdní akce), 

 prezentace školy na veřejnosti – zvýšit četnost kulturních programů pro veřejnost, podporovat dny otevře-

ných dveří, rozšiřovat spolupráci s okolními školami (společné akce, sportovní soutěže),  

 kurzy pro veřejnost – v rámci doplňkové činnosti školy nabídnout široké veřejnosti v obci kurzy sportovní, 

cizího jazyka, ICT, keramiky, 

 zlepšení PR školy – zkvalitňovat webové stránky školy (pravidelně aktualizovat obsahovou a formální ucele-

nost stránek, zvyšovat grafickou a jazykovou úroveň stránek, 

 informovanost o dění školy – pravidelně informovat o dění ve škole prostřednictvím příspěvků v místním 

tisku, ve veřejných vývěskách, na webových stránkách zřizovatele. 

Závěr 

Zpracování koncepce vychází ze „Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020“, výročních zpráv školy z let minulých, 

z vlastních zkušeností, materiálně technických podmínek školy a dalších podpůrných materiálů. Koncepce rozvoje 

školy je „živý“ dokument, který je průběžně aktualizován a reaguje na změny, nové trendy, zákonné normy a je dále 

rozpracován do realizačních plánů a vnitřních dokumentů školy. 

 

Ve Všestarech dne 22. 07. 2019 

Ing. Zarine Aršakuni, ředitelka školy 


