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Základní vize školy 

Základní škola SMART je moderní školou, kam chodí děti rády a kde mají trvalou motivaci se 

vzdělávat. Cílem školy je vychovávat schopné, chytré a dobré osobnosti moderním, 

individuálním a radostným způsobem.  

 

Zaměstnanecký tým 

 

Cílový stav 2022  

Pedagogové jsou kultivovanými, vzdělanými a sebevědomými osobnostmi, spokojenými 

v pracovním i osobním životě. Sdílejí vizi školy a pracují ve prospěch jejího rozvoje. Mají 

odpovídající kvalifikaci pro svou práci a ochotně se dále vzdělávají. Pedagogové školy vnímají 

svou práci jako poslání, zároveň jsou za ni odpovídajícím způsobem ohodnoceni. Mají 

týmového ducha, nebojí se změn a jejich životy jsou příkladné.  

Kvalitní pedagogický tým, který sdílí klíčové hodnoty školy a vytrvale se snaží je rozvíjet, je 

základem úspěchu celého vzdělávacího procesu školy. Výběru zaměstnanců je věnována 

náležitá péče. U kandidátů hledáme pedagogický talent, odbornost, vlastní pedagogickou vizi 

a sdílení vize školy, ochotu se neustále vzdělávat, sebevědomí, životní nadhled, čestnost a 

přirozenou autoritu.  

Rozvíjející se škola představuje jedinečnou možnost účastnit se formování moderní podoby 

vzdělávání a zároveň potřebuje aktivní pedagogy, kteří budou ochotni posouvat hranice a 

hledat nové cesty. Pedagogové SMARTu jsou připraveni se takové výzvy aktivně chopit, 

pracovat samostatně a přispívat k vytváření kvalitní vzdělávací organizace. Optimálním 

způsobem se zapojují do řízení a směrování školy.  

Klíčoví pedagogové jsou zaměstnanci školy. Externí spolupracovníci s odpovídajícím vzděláním 

a zkušeností mohou pomoci zajistit některé specifické předměty, např. konverzaci s rodilým 

mluvčím, suplování, či odpolední aktivity v družině. 

Pedagogové mají možnost pravidelně se vzdělávat a rozvíjet. Nástrojem k tomu je každoročně 

aktualizovaný Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy SMART. Ten řeší 

vzdělávání pedagogů z pohledu rozvojových potřeb školy, i s ohledem na zájem a potřeby 

jednotlivých pedagogů. 



       

S t r á n k a  3 | 15 

Plán rozvoje školy SMART 2017 – 2022 – aktualizace pro rok 2020-21 

Škola má nastaven proces hodnocení práce všech zaměstnanců zahrnující stanovení cílů pro 

konkrétní období, jejich vyhodnocení na konci období, související doplňkové finanční 

ohodnocení a společné nastavení cílů pro další období.  

Pro efektivní rozvoj školy a modernizaci ŠVP jsou vytvořeny mentorské týmy pro jednotlivé 

předměty. Vedoucími týmů jsou mentoři, zkušení pedagogové odpovědní za sledování nových 

trendů ve svém předmětu. Prostřednictvím sdílení informací, pořádání seminářů a koučování 

předávají zkušenosti ostatním kolegům vyučujícím daný předmět.   

Pedagogickému týmu zajišťuje podporu kvalitní provozní, marketingový a ekonomický tým 

školy. Tento tým vytváří rámec a strukturu pro každodenní chod školy, zajišťuje 

bezproblémový provoz a vhodné prostředí pro realizaci vzdělávání, které je hlavní náplní 

činnosti školy. 

 

Dílčí cíle 2020/2021 

• Aktualizovat Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy SMART pro školní 

rok 2020/21. Sladit plán s programem hodnocení zaměstnanců a navázat jej na dotační 

projekty realizované v tomto školním roce a ve výhledu. 

• Připravit a realizovat výběrové řízení na pozici učitele matematiky, informatiky a 

přírodovědných předmětů.  

• Připravit a realizovat výběrové řízení na pozici učitele výtvarné a/nebo hudební 

výchovy. 

• Zpřesnit systém odměňování zaměstnanců v návaznosti na aktualizaci normativů 

MŠMT na žáka v lednu 2021.   

• Vytvořit manuál dobrého pedagoga ZŠ SMART. 

• Otestovat a případně dopracovat metodiku pro uvádění nových učitelů. 

• Pravidelně organizovat vzdělávací akce pro celý učitelský tým, pracovat na vzájemném 

poznávání a podpoře sdílení nápadů (krátké vstupy na poradách, reflexe ze školení a 

služebních cest, vzájemné náslechy….). 

• Vytvořit mentorské týmy pro další předměty. 

• Vytvořit tým pro speciálně-pedagogickou práci.  
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Prostředí a klima školy  

 

Cílový stav 2022  

Klima školy je přátelské, bezpečné, otevřené a vstřícné. Žáci a pedagogové mají dobré vztahy, 

respektují se a komunikují pozitivně. Konflikty jsou řešeny věcně a spravedlivě. Všichni žáci a 

pedagogové vnímají sounáležitost a odpovědnost za klima školy. Starší žáci jsou nápomocni 

mladším a jdou jim příkladem. Všichni ve škole znají pravidla školy a dodržují je. 

Příznivé prostředí pozitivně ovlivňuje motivaci dětí k učení a jejich chuť se vzdělávat a rozvíjet. 

Pedagogové podporují ve třídách dobrou náladu, vedou žáky k tomu, aby konflikty s ostatními 

řešili efektivně a pozitivně, vyžadují od žáků slušné chování a dodržování školních pravidel, učí 

je pěstovat přátelské vztahy a vycházet s lidmi různých povah a názorů. Žáci jsou povzbuzováni 

k tomu, aby projevovali svobodně svůj názor, uměli vhodně vyjádřit emoce, stanovovali si 

vlastní hranice a respektovali hranice ostatních. Projevy agrese a šikany i jiné méně závažné 

nevhodné chování jsou bezodkladně projednány - od žáků se očekává, že budou usilovat o 

změnu svého chování.  

Organizace školních dnů je zajištěna tak, aby žáci měli možnost soustředit se na učení, ve 

vhodných okamžicích relaxovat, pracovat samostatně i v týmech, pěstovat vztahy a 

komunikovat. Výuka ve třídách a skupinách se vhodně prolíná s projekty a mimoškolními 

akcemi. Odpolední školní družina je prostorem pro kreativní trávení volného času.  

Klima školy je ovlivňováno fyzickým prostředím tříd a prostor. Žáci jsou vedeni k tomu, aby své 

školní prostory udržovali v pěkném a čistém stavu, v rámci svých možností pracovali na jejich 

zlepšení – např. školními projekty.  

Ve škole fungují orgány žákovské samosprávy – školní shromáždění, školní parlament, třídní 

komunitní kruhy a ombudsman.  

 

Dílčí cíle 2020/21  

• Organizovat ve třídách komunitní kruhy/třídní shromáždění a efektivně je využívat pro 

budování přátelských vztahů a řešení problémů.  

• Pravidelně organizovat školní shromáždění, využívat tuto školní komunitu 

k upevňování a aktualizaci pravidel školy, ke kultivaci vzájemných vztahů a k pěstování 

občanského uvědomění žáků.  
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• Dbát na pořádek ve škole, vést žáky k sebeorganizaci, péči o své okolí a k vytváření 

estetického a příjemného prostředí.   

• Preventivně působit na starší žáky v oblasti sociopatologických jevů. 

• Zaktivnit práci školních ombudsmanů a využívat je pro řešení každodenních problémů. 

• Aktualizovat „buddies“ program a více zapojit starší žáky do péče o mladší spolužáky. 

• Podporovat účast žáků na rozhodování o aktivitách školy vytvořením školního 

parlamentu.  
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Vzdělávací plán školy 

 

Cílový stav 2022  

Škola SMART je moderní vzdělávací institucí, která připravuje žáky na neustále se měnící život 

ve 21. století. Využívá existující, zkušeností prověřené vzdělávací metody, které mají 

univerzální platnost v moderním světě, a hledá odpovídající alternativu pro přístupy a metody, 

jež nejsou pro dnešní potřeby relevantní, ale jsou v dosavadní školské praxi běžné.  

Před kvantitou faktů a znalostí dáváme přednost práci s informacemi, jejich třídění, 

analyzování, ověřování a následnému efektivnímu využití. Velkou pozornost věnujeme 

sociálním kompetencím a měkkým dovednostem. Čtenářskou a matematickou gramotnost, 

znalost cizích jazyků, osobnostní rozvoj a práci s moderními technologiemi považujeme za 

klíčové oblasti moderního vzdělávání a věnujeme jim náležitý prostor. Hledáme příležitosti, 

jak propojit klasickou výuku s praktickým životem, prioritu dáváme živým příkladům před 

teorií bez kontextu.  

Do výuky jsou v optimální míře zařazovány projekty, poznávací výlety, sportovní akce, školy 

v přírodě, exkurze, atd. Mezi jednotlivými hodinami mají žáci dostatek času na relaxaci, hraní, 

komunikaci vzájemnou i s pedagogy, řešení problémů a zapojení se do chodu školy. Mezi 

výukovými bloky žáci tráví čas venku. 

Respektujeme odlišnosti ve vzdělávacích potřebách jednotlivých žáků, společně s nimi 

hledáme jejich silné stránky a učíme žáky využívat jich ve svůj prospěch. Vedeme žáky 

k pochopení důležitosti vzdělávání v jeho formální i neformální podobě a k přijímání 

odpovědnosti za vlastní směrování a rozvoj. Škola rozvíjí v neposlední řadě také občanské 

dovednosti, vede žáky k zájmu a odpovědnosti za stav společnosti a planety.  

Pro starší žáky škola připravuje a zprostředkuje kariérové poradenství a zajišťuje jim vhodnou 

a dostatečnou přípravu na přijímací zkoušky na střední školu. 

Vzdělávací a výchovné priority školy shrnuje a upřesňuje školní vzdělávací program s názvem 

„Otevřená škola“. ŠVP je moderním dokumentem, který pomáhá učitelům stanovit dílčí 

vzdělávací cíle a zároveň srozumitelně informuje žáky, rodiče a další zainteresované subjekty 

o obsahu vzdělávání. ŠVP je pravidelně aktualizován a inovován. Na tomto procesu se podílí 

všichni pedagogové školy.  
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Dílčí cíle 2020/21  

• Aktivně využívat ŠVP při tvorbě ročních tematických plánů. 

• Podrobně rozpracovat cíle pro 8.-9. ročník na úrovni ŠVP. 

• Testovat nově vytvořenou koncepci systematického rozvíjení klíčových kompetencí 

žáků a optimalizovat její podobu v průběhu letních prázdnin 2021. 

• Zlepšovat systém on-line výuky pro časy pandemií i běžných onemocnění žáků 

v průběhu školního roku. 

• Ve větší míře začít využívat elektronické prostředí pro sdílení výukových materiálů a 

prací žáků. 

• Zavádět do výuky dlouhodobější žákovské projekty navázané na cíle ŠVP. 

• Vytvořit funkční systém kariérového poradenství pro žáky II. stupně. 

• Hledat cesty k většímu zapojení žáků do řízení vlastního vzdělávání – tématicky i volbou 

metod a času pro práci.  

• Optimalizovat nabídku odpoledních kroužků tak, aby vhodně doplňovala výuku a 

umožnila dětem věnovat se široké škále zájmových aktivit.  
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Hodnocení školní práce a individuální práce se žáky 

 

Cílový stav 2022  

Školní vzdělávací program definuje pro jednotlivé předměty společný vědomostní a 

dovednostní základ, který získávají všichni žáci školy. Vědomostní základ je konkretizován 

výukovými cíli v tematických plánech jednotlivých předmětů. Podle potenciálu žáků, tj. jejich 

schopností, dovedností, zájmů a studijních preferencí, jsou výukové cíle dále individualizovány 

a gradovány. Pedagogové srozumitelně informují žáky PROČ, jakým způsobem a s jakým 

očekávaným přínosem mohou určitého výukového cíle dosáhnout. Východiskem pro 

stanovení individuálních cílů je definování silných a slabých stránek žáků, učebního stylu a 

studijních preferencí. Součástí vzdělávacího procesu je formativní hodnocení a sebehodnocení 

žáků. Tento přístup řeší také otázku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zvlášť 

nadaných žáků, pro které má škola specifické vzdělávací programy. Třídní učitelé spolupracují 

se externími odborníky na speciální péči a psychologii a s rodiči.  

 

Dílčí cíle 2020/21  

• Rozpracovávat tematické plány pro jednotlivé ročníky do detailu, který jasně stanoví 

společný vědomostní a dovednostní základ a nadstavbu pro žáky se zájmem a motivací 

učit se více. 

• Dále zefektivnit předmětové hodnocení žáků v návaznosti na nový systém hodnocení 

kompetencí. 

• Intenzivně pracovat na individualizaci práce se žáky – sdílet metody, dobrou praxi, atd. 

• Vytvořit tým péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a určit jeho priority a 

metody práce. 

• Vytvořit samostatný program pro práci s nadanými žáky.  

• Dále komunikovat s rodiči ohledně systému hodnocení žáků a jeho optimálního 

nastavení. 
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Komunikace a spolupráce 

 

Cílový stav 2022  

Škola není pouze vzdělávací institucí, ale spojuje rodiny žáků, pěstuje vztahy s místní 

komunitou, neziskovými institucemi a firmami. Škola také spolupracuje se školami podobného 

zaměření a místními školami, sdílí zkušenosti, přejímá nové nápady a poznatky.  

Škola a rodina jsou v úzkém kontaktu a spolupracují, protože vzdělávání a výchova jsou 

efektivnější, jsou-li všechny oblasti života dětí ve vzájemném souladu. Škola dbá již ve fázi 

přijímání žáků na to, aby rodina byla detailně informována o aktivitách a vizích školy a 

vzdělávací i výchovný koncept školy podporovala.  

Svět vzdělávání se dynamicky mění, a proto je nutné podpořit informovanost rodin také v 

oblasti vzdělávacích trendů a konceptů, se kterými škola pracuje, tak aby rodiče měli neustále 

aktuální informace o tom, jaké metody a postupy škola využívá a proč. 

Škola spolupracuje s organizacemi nabízejícími mimoškolní vzdělávání a aktivity pro volný čas. 

Škola nabízí veřejnosti možnost získat představu o její činnosti prostřednictvím veřejných 

divadelních představení, dnů otevřených dveří, kulturních a sportovních akcí, odborných 

přednášek, atd. 

Škola efektivně komunikuje a spolupracuje s úřady zajišťujícími fungování a rozvoj školské sítě 

v ČR a s místní administrativou. 

 

Dílčí cíle 2020/21  

• Plně využívat nově nastavený systém „třídních rodičů.“  

• Zapojovat vhodným způsobem rodiče do komunitní a dobrovolnické práce pro školu. 

• Uspořádat tematické přednášky pro rodiče na aktuální témata. 

• Sledovat akce městských organizací, kulturních organizací a jiných vzdělávacích 

institucí v místě a účastnit se jich, je-li to v souladu se vzdělávacím plánem školy.  

• Rozvíjet vazby s jinými školami typově podobnými a umožnit pedagogům pravidelné 

setkávání a výměnu zkušeností.  

• Uspořádat několik otevřených akcí, které by umožnily představit školu a její program, 

tak aby veřejnost a širší komunita získala reálnou představu o práci školy.  

• Využít výsledků projektu MAPA ŠKOLY uskutečněného v roce 2020.  
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• Sledovat a studovat platnou legislativu (vedoucí pracovníci), informovat ostatní 

zaměstnance školy o relevantních změnách. 

• V případě kontrolní činnosti orgánů, např. KHS nebo ČŠI, aktivně řešit problémy 

z kontrol vyplývající. 
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Trendy ve vzdělávání 

 

Cílový stav 2022  

Škola přijímá měnící se svět jako výzvu a kontinuálně hledá odpověď na otázku, jaký bude svět 

v horizontu 20 let, až budou žáci dospělí. Hledá a testuje způsoby, jak žáky nejlépe připravit.  

Vedení školy i všichni zaměstnanci se aktivně zajímají o nové trendy ve vzdělávání, moderní 

výukové metody, online prostor a další digitální výzvy. Škola pravidelně reviduje své činnosti 

s ohledem na trendy, nové vědecké poznatky i společenský vývoj. 

Škola naslouchá zpětné vazbě od všech zainteresovaných osob a institucí, přijímá konstruktivní 

kritiku a hledá způsoby, jak řešit existující i potenciální problémy. Vedení školy a pedagogové 

jsou být otevřeni novým cestám, umí přijmout kritiku a vyhodnotit, jaká opatření přijmout, tak 

aby škola byla stále se rozvíjející institucí.  

Vedení školy iniciuje a podporuje změny vedoucí k rozvoji školy. Všechny plánované a 

realizované změny jsou otevřeně diskutovány napříč pedagogickým sborem, se školskou 

radou, radou rodičů a ostatními zainteresovanými subjekty. 

 

Dílčí cíle 2020/2021 

• Vedení školy i pedagogové se budou intenzivně zajímat o společenské dění, sledovat 

trendy ve vzdělávání a testovat nové metody. Své poznatky budou vzájemně sdílet. 

Metody a informace, které budou pedagogové považovat za přínosné a efektivní, 

budou promítnuty do ŠVP a individuálních vzdělávacích plánů. 

• Škola bude naslouchat všem zainteresovaným stranám a věcně řešit problémy a výzvy. 

• Škola bude včas a otevřeně komunikovat plánované změny a inovace. 

 

  



       

S t r á n k a  12 | 15 

Plán rozvoje školy SMART 2017 – 2022 – aktualizace pro rok 2020-21 

Hodnocení efektivity vzdělávání  

 

Cílový stav 2022  

Ve škole pravidelně probíhá měření efektivity vzdělávání. Vzdělávací program školy je 

propracovaný a správně nastavený tak, že žáci školy dosahují srovnatelných a lepších výsledků 

ve znalostních předmětech v porovnání se žáky ostatních základních škol, a zároveň rozvíjejí 

své dovednosti a sociální kompetence. 

Cílem měření a hodnocení výsledků vzdělávání není srovnávání žáků mezi sebou. Je v první 

řadě informací pro žáky, jak jsou úspěšní ve svém vzdělávacím procesu. Dále je důležitou 

zpětnou vazbou pro pedagogy a vedení školy, zda vzdělávání probíhá efektivně a hodnotně. 

V neposlední řadě je informací pro rodiče žáků, kteří si mohou na výsledcích měření ověřit 

pokrok svého dítěte a to, zda škola plní svůj úkol všestranného vzdělavatele a zda vytváří pro 

vzdělávání a výchovu optimální prostředí. 

 

Dílčí cíle 2020/21:  

• Vybrat a používat vhodné testovací nástroje, sledovat nové trendy v měření efektivity 

vzdělávání (SCIO, Národní testování žáků, testování ČŠI, …). Sdílet výsledky měření a 

testování vhodným způsobem s rodiči, využívat je jako marketingový nástroj.  

• Zapojit žáky do mimoškolních soutěží a projektů podle jejich zájmu. 
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Prezentace školy 

 

Cílový stav 2022  

Škola je moderní vzdělávací institucí, která reaguje na trendy a hledá ty nejlepší způsoby, jak 

vzdělávat ve 21. století. Má důvěru veřejnosti, která se projevuje stabilním zájmem o 

vzdělávání mezi rodinami současných i budoucích školáků. Veřejnost a instituce mají jasnou 

představu o činnosti a zaměření školy. Vnější prezentace školy je pravdivá a realistická.  

 

Dílčí cíle 2020/21  

• Vhodně prezentovat školu prostřednictvím elektronických médií a místního tisku. 

Informovat veřejnost, rodiče a instituce o činnosti školy.  

• Dbát na správnou komunikaci všech zaměstnanců školy navenek – pozitivní a slušný 

přístup, vstřícnost, profesionalita, zachovávání mlčenlivosti.  

• Dbát na vizuálně kvalitní a jednotnou prezentaci školy.  

• Zapojit do prezentace školy žáky – školní rádio, časopis, příspěvky do médií, … 
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Materiální zázemí a vybavenost školy 

 

Cílový stav 2022  

Škola má kvalitní materiální zázemí pro veškeré své činnosti (vybavení tříd, odborné učebny, 

pomůcky pro TV a umělecké předměty).  Postupně jsou pořizovány pomůcky a vybavení pro 

jednotlivé předměty, tak aby výuka byla moderní, efektivní a pro žáky zajímavá a smysluplná. 

Škola disponuje dostatečným množstvím výukových i odpočinkových prostor. 

 

Dílčí cíle 2020/2021 

• Realizovat nové dotační projekty na vybavení školy ICT 

• Ze seznamu potřebných pomůcek pro jednotlivé předměty zařadit do ročního 

rozpočtu maximální množství požadovaných pomůcek a pořídit je. 

• Pravidelně revidovat vybavení jednotlivých učeben s ohledem na potřeby tříd.  

• Zajistit nové prostory pro školní družinu od září 2021. 

• Hledat další možnosti projektového financování vybavení školy. 
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Ekonomika a provoz 

 

Cílový stav 2022  

Škola má nastaven stabilní mechanismus financování své činnosti z prostředků státu a ze 

školného. Výše prostředků, se kterými škola hospodaří, se odvíjí od výše státního příspěvku, 

částky školného a počtu žáků školy. Škola dále hledá další možnosti financování z vedlejší 

hospodářské činnosti, z dotací, grantů a darů.  

Zaměstnanci školy jsou kvalitně finančně ohodnoceni, odměňování je navázáno na pracovní 

cíle. Hospodaření je stabilní a vyrovnané, závazky jsou spláceny včas. Škola má možnost 

vytvářet rezervy. 

Provoz školy je plynulý, odpovědnosti jsou definovány a správně nastaveny v procesních 

mapách školy. Pro krizové situace a nenadálé události existuje plán řešení.  

 

Dílčí cíle 2020/21  

• Hospodařit v souladu se schváleným rozpočtem školy. 

• V případě doplnění rozpočtu formou zvýšeného normativu na žáka od ledna 2021 

přednostně navýšit rozpočtové kapitoly: mzdové náklady (pedagogové), rezerva a 

splátky půjček, materiální vybavení školy. 

• Pravidelnou revizí nákladů hledat cesty k úspornějšímu a efektivnímu provozu školy.  

• Vyhledávat možnosti doplňkového financování prostřednictvím projektů a 

sponzoringu. 

• Splácet půjčky na rekonstrukci v plánovaném rozsahu.  

• Dokončit práci na procesních mapách školy. 

 

Hodnocení cílů pro školní rok 2020/21 a nastavení nových cílů pro další školní rok 

Stanovené cíle budou revidovány v průběhu července a srpna 2021 a bude připraven aktuální 

plán rozvoje pro další školní rok. Revizi zajistí ředitelka školy, projedná s pedagogickou radou 

a zajistí také připomínkování dokumentu a jeho schválení školskou radou. 


