
STRATEGICKÝ ROZVOJ ŠKOLY NA LÉTA 2018-2022 

A KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 
 

 

Východiska : 

             Mapa školy 

  Vlastní hodnocení školy 

  Výsledky kontrolní činnosti 

  Práce s Radou školy a Spolkem rodičů při ZŠ 

  Program rozvoje města Ostravy – pobídky investorům 
   

 

 

A) IMAGE ŠKOLY 
 

 Každoroční sledování nejnovějších poznatků a metod ve vzdělání  

Rozvíjení spolupráce s Jazykovým gymnáziem Pavla Tigrida, s gymnáziem Wichterleho, 

gymnáziem O. Havlové – partnerskou školou 

 Účast na mezinárodních seminářích  

 Pořádání a lektorsky zajišťování vzdělávacích seminářů k rozvoji využívání interaktivní  

techniky ve vyučování pro ostatní pedagogické pracovníky, sdílení příkladů dobré praxe 

s ostatními porubskými školami v rámci výuky cizích jazyků 

 Rozvíjení spolupráce s firmou AV - Media (SMART Centrum interaktivní výuky) a šíření  

programu Škola 21. století, firmou Stiefl  

 Udržení a rozvíjení vysokého standardu poskytovaných služeb 

Zapojování rodilých mluvčích do výuky 

Propagace školního loga a názvu školy 

Publikační činnost  

Včasná aktualizace webových stránek 

Realizace výjezdů do zahraničí – studijní pobyty pro žáky i pedagogy 

Realizace ozdravných pobytů v přírodě – cykloturistika, rafty, lyžování, vodáctví 

Zachování a rozšiřování školních tradic (šerpování 9. ročníků, pasování žáků 1. ročníků, 

výstavy, tematicky zaměřené celoroční, celoškolní projekty apod.). 

Rozvíjení spolupráce s jazykovou školou Hello, Cloverleaf  – přípravné kurzy 

k mezinárodním zkouškám Cambridge, organizace mezinárodních zkoušek, s jazykovým 

centrem Exel 

Práce v Asociaci aktivních škol 

Zařazení bilingvní výuky do dalších ročníků 

Aktivní spolupráce učitelů, rodičů a žáků se školním poradenským centrem 

Spolupráce  se  sportovním centrem Fajne a zimním stadionem Sareza 

 

 

     B) KLIMA ŠKOLY 

 

Zvýšenou pozornost věnovat vztahům pedagog – žák, pedagog – rodič; hledat nové formy 

posílení důvěry v pedagogického pracovníka 

Posilovat úlohu třídního učitele i v mimoškolních aktivitách 

Předcházet konfliktům – spolupracovat se školním psychologem, speciálním pedagogem, 

školním metodikem prevence 



Utvářet a posilovat v žácích pozitivní přístup k lidem a ke světu 

Zvyšovat aktivní podíl zaměstnanců na zkvalitňování práce školy 

Systematicky působit proti vandalismu, násilí, návykovým látkám a šikaně mezi žáky 

Rozvíjet úzký kontakt s rodiči prostřednictvím Spolku rodičů při ZŠ a Rady školy 

Podporovat a realizovat volnočasové aktivity v rámci odpolední zájmové činnosti 

Dostupnost ředitelky školy a dalších členů vedení bez formálních bariér 

 

 

C) ORGANIZACE A ŘÍZENÍ 
 

Posílit úlohu metodických sekcí a ročníkových učitelů, zapojit je více do řízení organizace a 

do kontrolní činnosti 

Zřídit intranetový informační systém školy a zrychlit přísun informací zaměstnancům 

Aktualizovat stávající datové připojení, zajišťovat lepší konektivitu celé budovy 

V posílení kompetencí jednotlivých zaměstnanců klást větší důraz na osobní zodpovědnost 

(na minimum omezit anonymitu) 

Přistupovat individuálně k hodnocení a odměňování  

 

 

D) EKONOMIKA A MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ 
 

 Pokračovat v získávání finančních prostředků z grantů, fondů EU, operačních programů 

 Dále získávat peněžní i nepeněžní dary od sponzorů 

 Pracovat na rozvoji celoživotního vzdělávání  

 Zkvalitňovat a rozšiřovat doplňkovou činnost školy (zájmové kroužky) 

 V odměňování pracovníků udržet finanční prostředky, více diferencovat 

 Pokračovat ve výměně a opravě podlahových krytin ve třídách 

 Postupně nahrazovat zastaralou výpočetní techniku 

 Dovybavit digitální učebnu jazyků (ESF) 

 Zajistit potřebné učebnice a pomůcky k bilingvní výuce a výuce metodou CLIL  

Modernizovat pracovny učitelů 

 Posílit stávající bezdrátovou síť školy 

 Zavést klimatizaci do školní jídelny a celé budovy školy 

 Pokračovat v modernizaci kmenových tříd žáků 

Pracovat na úpravě okolí školy, školní zahrady  

 Úprava půdních prostor – zřízení odborných učeben, výtvarného ateliéru,  

Zateplení budovy – nová fasáda 

Opravit stávající chodníky v areálu školy 

Zrekonstruovat  a vybavit malé hřiště (venkovní) 

 

 

E) VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLAST 
 

Uskutečňovat výuku podle  ŠVP ve všech ročnících školy a vyhodnocovat plány jednotlivých 

ročníků, zkvalitňovat a inovovat je 

Klást větší důraz na komunikaci a přenos informací mezi žáky, pedagogy a žáky, pedagogy a 

rodiči 

Zajišťovat srovnávací testování žáků na konci daného období po 5. a 9. ročníku, další dle 

pokynů MŠMT 



Stále posilovat výuku cizích jazyků jako nezbytnou dovednost a schopnost člověka pro 

budoucí život v EU  

Realizovat bilingvní výuku postupně do dalších ročníků v rámci možností školy 

Organizovat a podporovat přípravu žáků k mezinárodním zkouškám z jazyka anglického a  

druhého cizího jazyka průběžně  

Zavádět do výuky nové a efektivnější metody a formy práce, jako jsou metody kritického 

čtení a psaní, metody skupinového a projektového vyučování vedoucí k týmové práci, 

k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. 

Používat stále novější moderní učební pomůcky, ve výuce více využívat výpočetní techniku i 

formou BYOD, vést žáky k využívání informačních a komunikačních technologií pro 

vzdělání 

Rozšiřovat nabídku volitelných předmětů a volnočasových aktivit 

Organizovat přípravný kurz (anglický klub) pro budoucí žáky bilingvní a jazykové výuky 

Pokračovat ve vytváření žákovského portfolia 

Preferovat důležitost sportovní výchovy, vést žáky ke zdravému životnímu stylu 

Vytvářet podmínky pro technickou výchovu systematicky formovat osobnosti žáků tak, aby 

získali správné postoje k technice a jejímu užívání v běžném životě. 

Podporovat matematickou, čtenářskou a finanční gramotnost žáků 

Zajišťovat pro žáky kurzy s rodilým mluvčím 

Podporovat inkluzivní vzdělávání 

Pracovat s nadanými žáky 

 

F) PERSONALISTIKA 
 

 Zabezpečit kvalifikované učitele jazyků – anglický, německý, francouzský, ruský, španělský  

 Zajistit další rodilé mluvčí pro bilingvní výuku a výuku cizích jazyků 

 Poskytnout efektivní vzdělávání všech zaměstnanců 

Rozšiřovat nabídku vzdělávacích kurzů pro učitele 

Sledovat a zajišťovat nové trendy dietního stravování 

            

 

      G) EVALUACE 
  

 Zabezpečit kvalitní a objektivní vyhodnocení školy ve všech oblastech pravidelně podle  

platné legislativy 

Soustavně zlepšovat evaluační systém, efektivně pracovat s jeho výsledky (učitelé), dále 

rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za 

nedostatky 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepce rozvoje školy 
 

1) Charakteristika školy 
 Škola zabezpečuje výuku a výchovu 690 žáků.  

Ve škole se v současnosti učí: 1.-9. ročník, tj. 27 tříd se učí podle ŠVP „Brána jazyků otevřená“ 



      

      Škola je demokratická státní instituce, která ve své podstatě musí být: 
⮚ svobodná 

⮚ spravedlivá 

⮚ prolnuta láskou, rozumem a pravdou 

⮚ svou činností směřuje k jedinému cíli - volí hodnotovou orientaci, aby výsledkem celé 

            výchovné práce byl slušný, vzdělaný mladý člověk 

⮚ spolupracuje s rodinou 

⮚ diferencuje, snaží se odstranit průměrnost 

⮚ bere na sebe větší díl odpovědnosti 

⮚ postupně zlepšuje vnitřní klima, postavení žáků a pedagogů a jejich vzájemný vztah 

⮚ dovolává se rozumu, smyslu práce s důrazem na dobrovolnou aktivizaci žáků 

⮚ umí správně motivovat 

 

 

2) Ekonomická a materiálně-technická oblast 
V budově školy jsou odborné učebny – CH-Př, F-Z, Dě, Hv, učebna jazyková I. II., 2 učebny 

počítačové, 25 učeben je multimediálních, jedenáct kabinetů, dvě sborovny, tři speciální učebny 

školní družiny, školní jídelna s kuchyní, cvičná kuchyň, dílny a dva sklady učebnic a dvě 

tělocvičny. Součástí je také školní hřiště a zahrada, pozemky. 

 

 

3) Personální oblast  
V současné době působí na škole 42 učitelů, 6 rodilých mluvčích, 1 speciální pedagog, 2 

asistenti pedagoga, 10 vychovatelek a 1 školní asistenti. Kolektiv pracovníků je kvalitní 

a zajišťuje aprobovanou výuku dětí. Rovněž velmi dobře pracuje i kolektiv správních 

zaměstnanců, zejména na ekonomickém úseku. 

 

 

4) Koncepční záměry a úkoly 
⮚ udržovat naplněnost školy 

⮚ pokračovat v dobré spolupráci se zřizovatelem školy - ÚMOb Ostrava-Poruba a     

            Magistrátem města Ostravy 

⮚ zajišťovat individuální péči o žáky s výukovými problémy a vývojovými poruchami 

učení  

⮚ zajišťovat péči o mimořádně nadané žáky, vyhledávat nadané žáky, spolupracovat s  

            MENZOU 

⮚ dosáhnout otevřené a klidné atmosféry ve škole budované na partnerských vztazích  

mezi   

            učiteli a žáky, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti 

⮚ respektovat osobnost dítěte a rozvíjet jeho zdravé sebevědomí, zaměřit se na rozvoj    

            tvořivého myšlení žáků, rozvíjet kompetence demokratického myšlení – rovíjet práci  

            Školního parlamentu 

⮚ prohlubovat součinnost školy a rodiny, usilovat o soulad ve výchovném působení,  

            předcházet záškoláctví 

⮚ v rámci možností modernizovat vybavení školy  

⮚ rozvíjet protidrogovou prevenci, zaměřit se na  prevenci kyberšikany 

⮚ dodržovat úkoly stanovené Školní preventivní strategií 

⮚ důsledně uskutečňovat pokyn ministerstva školství k prevenci zneužívání návykových    

            látek ve školách 



⮚ modernizovat a rozšířit prostor kolem školy a vybavit ho tak, aby mohl být využíván 

pro   

            aktivní odpočinek žáků a činnost ŠD 

⮚ zajistit dostatečný výběr zájmových kroužků pro odpolední aktivitu žáků 

⮚ sledovat nové tendence a podněty navrhované MŠMT 

⮚ podporovat vzdělávání vyučujících, umožnit jim absolvování metodických kurzů  

            i v zahraničí 

⮚ zajistit sponzory na zkvalitnění materiální vybavenosti školy 

⮚ podporovat environmentální vzdělávání žáků, pořádání branně-ekologických, 

adaptačních  

            kurzů a branných dnů 

⮚ ve výchovném procesu zdůraznit výchovu žáků k volbě povolání 

⮚ realizovat a vyhodnocovat testy profesní orientace  

⮚ vést žáky k sociálnímu cítění (charitativní sbírky, spolupráce s mezinárodní organizací  

            UNICEF, s organizací CHRPA…) 

⮚ prezentovat školu a její činnost na veřejnosti (vydávání kalendáře, organizování výstav,  

            veřejná vystoupení, projektové dny apod.) 

⮚ seznámit žáky s chováním a ochranou člověka za mimořádných událostí  

⮚ naplňovat ŠVP “Brána jazyků otevřená“  v 1.- 9.  ročníku 

⮚ dodržovat Úmluvu o právech dítěte v práci všech pracovníků školy 

⮚ zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků školy na řízení      

            a zlepšování práce školy, dosáhnout dobré vnitřní zainteresovanosti pracovníků     

            na trvalém zkvalitňování práce školy. V kontrolní činnosti usilovat o objektivní  

            hodnocení výsledků  výchovy a vzdělávání 

⮚ využívat možností grantových programů EU 

⮚ realizovat zahraniční výjezdy žáků i učitelů 

⮚ spolupracovat s Radou školy 

⮚ v ekonomické oblasti se jako právní subjekt - příspěvková organizace řídit platnou  

            legislativou a dalšími normami dohodnutými se zřizovatelem, Statutárním městem     

            Ostrava - Úřadem městského obvodu Poruba a Magistrátem města Ostravy, odborem    

            školství 

⮚ spolupracovat s  Pedagogicko – psychologickou poradnou Ostrava, spádovými   

            mateřskými školami, PF- Ostravské university, Technickou universitou Ostrava,  

            Krevním  centrem FNsP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


