KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DAMBOŘICÍCH NA
OBDOBÍ DO ROKU 2018

VIZE
"Naše škola umožní všem žákům rozvíjet vlastní potenciál, budeme podporovat jejich
sebedůvěru a motivovat je do dalšího vzdělávání a života. Naše škola se stane místem,
kde se rodiče a ostatní členové komunity budou moci zapojit do vzdělávacích programů
a dalších aktivit vedoucích k rozvoji jejich dětí."

I. Úvodní informace
Koncepce respektuje aktuální situaci školy, podmíněnou stavem a rozvojem českého
školství, výsledky práce školy, pedagogického sboru a zaměstnanců v uplynulých letech.

II. Hlavní cíle školy
1. Oblast výchovně vzdělávací
a) Školní vzdělávací program „Máš na to!“ soustavně vyhodnocovat a aktualizovat,
kontrolovat jeho funkčnost a v případě nutnosti provést potřebné korekce a doplnění.
b) Vést žákovská portfolia jako nástroj hodnocení a sebehodnocení práce žáků.
c) Vytvářet různé vzdělávací metody a formy podle schopností, možností, požadavků a
potřeb žáků, dále rozvinout systém projektového vyučování, k výuce využívat cíleně
prostory školní zahrady a dvora.
d) Více využívat informační a komunikační techniku ve výchovně vzdělávacím procesu.
e) Rozvíjet funkční literární a finanční gramotnost žáků.
f) Podporovat zdravý životní styl a sportovní aktivity žáků, učit je rozvíjet a chránit své
fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně zodpovědný.
g) Podporovat ekologické aktivity, zaměřit se na trvale udržitelný rozvoj.
h) Aktivně uskutečňovat prevenci sociálně patologických jevů v chování žáků školy,
zabezpečit komplexní preventivní program školy.
i) Vytvořit školní poradenské centrum, zabezpečovat integraci žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, věnovat soustavnou péči nadaným žákům.
j) Usilovat o zlepšování týmové spolupráce, především na přechodu mezi I. a II.
stupněm, realizovat společné projekty.
k) Vybudovat provázaný funkční systém předškolního a základního vzdělávání,
založeného na úzké systematické spolupráci pedagogů mateřské a základní školy.
l) Udržet vysokou úroveň práce školní družiny.

2. Oblast spolupráce s rodiči a veřejností
a) Prohlubovat spolupráci školy a rodiny, usilovat o zvýšení spoluúčasti rodičů na
výchovně-vzdělávacím procesu školy, organizovat společné akce.
b) Vytvářet dobrou image školy, prezentovat školu a její aktivity na veřejnosti,
zkvalitňovat a soustavně aktualizovat webové stránky školy.
c) Prezentovat otevřenost školy vůči rodičům.
d) Pokračovat v projektech s Klubem seniorů obce Dambořice.
e) Spolupracovat se školskou radou, se zřizovatelem a se sdružením rodičů a přátel školy
jako s partnery, kteří se podílí na řízení školy.
f) Možnost využití prostor školy veřejností v odpoledních a večerních hodinách.
g) Pořádat kursy či přednášky pro veřejnost (podle zájmu a možností školy).
3. Oblast personální
a) Podporovat odborný růst pedagogů.
b) U všech členů pedagogického sboru podporovat rozšiřování nových dovedností
v oblasti informačních a komunikačních technologií .
c) Zajistit odborné vzdělání pro výchovného poradce a metodika prevence.
d) Podporovat vytváření kvalitních mezilidských vztahů na pracovišti, budování loajality
zaměstnanců ke škole.
4. Oblast ekonomická a investiční
a) Dokončit úpravy školního dvora a okolí školy, prostory udržovat v perfektním stavu.
b) Dokončit vybavení chodeb a volných prostorů školy pro relaxaci žáků o přestávkách.
c) Soustavně modernizovat počítačovou techniku, inovovat počítačovou učebnu, rozšířit
školní síť do všech tříd a kabinetů.
d) Vyhledávat a využívat další možnosti financování, zapojit se do různých projektů
(granty poskytované ministerstvy, krajským úřadem či jinými institucemi a nadacemi).

III. Závěr
Součástí školy jsou měsíční a roční plány, do kterých budou jednotlivé úkoly
dlouhodobého rozvoje školy zapracovány i se stanovením konkrétní odpovědnosti
jednotlivých pracovníků školy. Rozhodujícími faktory pro dosažení všech vytýčených úkolů
jsou dobré ekonomické předpoklady a vstřícný a aktivní přístup všech zainteresovaných
subjektů.

Zpracovala Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka ZŠ

V Dambořicích dne 19. 11. 2014

