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Koncepce rozvoje školy na období 2017 - 2020 

 

Úvod 

Tato koncepce rozvoje školy navazuje na koncepci rozvoje školy, kterou jsem 

prezentoval při výběrovém řízení na místo ředitele školy Jubilejní základní školy 

Masarykovy a mateřské školy Nové Bránice. Jejím cílem je zhodnotit, co se podařilo či 

nepodařilo naplnit, shrnout stávající stav a stanovit priority a cíle s výhledem do dalších 

let. 

 

 

Hlavní strategické cíle školy 

 

Oblast výchovně vzdělávací (MŠ) 

 

Mateřská škola prošla o prázdninách roku 2016 velkou modernizací. Byly odstraněny 

letité nánosy nátěrů na zdech, bylo odstraněno obložení kolem stěn, byly spraveny 

podlahy, vyměněn koberec, starý, nevyhovující nábytek byl vyměněn za nový, funkční. 

Děti dostaly nové postýlky, později také nové žaluzie. Celkový dojem ze školky je teď 

mnohem lepší. S výhledem do budoucna bych rád pokračoval v obměně hraček, her a 

materiálů pro rozvoj všestrannosti dětí. Budu se také snažit získat finanční prostředky 

na zakoupení Multiboardu (pojízdné interaktivní tabule). S ohledem na trend dávat děti 

do MŠ ve dvou letech plánujeme využít dotace ze šablon na dětskou chůvu. Vše bude 

samozřejmě záležet na kapacitě MŠ.   

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jubilejní základní školy 

Masarykovy a mateřské školy Nové Bránice jsem přejmenoval na „Skřítek“. Projekty 

Podzim, Zima, Jaro, Léto zůstaly zachovány. Na základě doporučení MŠMT jsme 

upustili od plavání. Základy angličtiny vyučuje p. uč. Tondlová v rámci hlavní činnosti, 

ujalo pískání na zobcové flétny. Velkou oblibu má Předškoláček, kdy děti tráví jednu 

hodinu týdně v první třídě, a pracují společně s prvňáky a druháky. Pokračujeme 

v dodržování tradic, spolupracujeme s MŠ Moravské Bránice, pořádáme četné výlety 

nebo akce, kdy účinkující přijede k nám do MŠ.  
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Zvláštní pozornost si zaslouží děti se speciálními poruchami učení. V MŠ máme jedno 

dítě s PAS. Dítě má asistentku a s pomocí rodiny se mu snažíme dávat takovou péči, 

abychom ho co nejvíce začlenili mezi ostatní děti. Dětem se SVP je a bude věnována 

mimořádná péče. V budoucnu se hodlám řídit heslem: „Co je dobré pro děti a žáky se 

SVP je vhodné pro všechny“. A to v rámci MŠ i ZŠ. 

 

Hlavním úkol, aby každé dítě, které opustí mateřskou školu, bylo optimálně všestranně 

rozvinutou osobností podle svých schopností a zájmů, a bylo schopno akceptovat 

požadavky a nároky, které bude vyžadovat přechod do první třídy základní školy, 

ideálně do ZŠ v Nových Bránicích, zůstává pro nás i do dalších let. 

 

 

 

Oblast výchovně vzdělávací (ZŠ) 

 

Hlavním cílem školy zůstává naučit žáky učivo stanovené Školním vzdělávacím 

programem. Školní vzdělávací program základní školy Jubilejní základní školy 

Masarykovy a mateřské školy Nové Bránice byl přejmenován, jmenuje se „Modrá 

sova“. V ŠVP byla změněna koncepce od pocitu spokojenosti žáka směrem ke kvalitě 

vzdělání. Tímto směrem hodlám jít i do budoucna.  

 

Jedním z cílů bylo vytvoření takových podmínek ke vzdělávání, aby žáci ze školy 

neodcházeli. Za poslední tři školní roky odešlo z různých důvodů 6 žáků ze ZŠ a jedno 

dítě z MŠ. Podařilo se nám přilákat dva žáky z Dolních Kounic (po třech měsících 

odešli zpět), jeden žák k nám přišel po přistěhování v pololetí pátého ročníku po 

přistěhování do Dolních Kounic, jeden žák přibyl do MŠ po přistěhování do Nových 

Bránic. Odchodům bych rád předcházel vedením diskuze s rodiči. Ne vždy je ovšem 

možné odchodu žáka nebo dítěte ze školy zabránit.  

 

Velká pozornost byla v uplynulém období věnována zlepšení výuky anglického jazyka. 

Přešli jsme na výuku podle jiných učebnic, ve všech ročnících využíváme interaktivní 

materiály k doplnění a zpestření výuky. V budoucnu budu dbát na to, aby každý z nově 
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příchozích učitelů byl schopen vyučovat i angličtinu. V současné době tomu tak zdaleka 

není. V minulé koncepci jsem si vytyčil za jeden z cílů najít partnerskou školu 

v zahraničí, se kterou by žáci mohli komunikovat písemnou formou v angličtině. Tento 

cíl se mi do budoucna jeví velice nereálný. 

 

Rád bych (v souladu s předchozí koncepcí rozvoje školy) využil silných stránek 

pedagogů, kteří ve škole působí. Vzhledem k tomu, že nedokážu odhadnout složení 

pedagogického sboru na více než jeden školní rok dopředu, se mi tento plán jeví příliš 

obecný a nekonkrétní směrem k budoucnosti. Nicméně přednosti pedagogických 

zaměstnanců budou přirozeně využívány v rámci jejich pracovní náplně v MŠ, ZŠ i ŠD 

během aktuálního školního roku.  

  

Díky obměně a doplňování učebních materiálů se nám ve škole daří upřednostňovat 

názorné vyučování a vyvozování před drilem a mechanickým učením. Žáci jsou vedeni 

k vlastním formulacím a pochopení problému. Hodně využíváme didaktické pomůcky, 

hlavně interaktivní tabuli a výukové programy na PC. Didaktické pomůcky jsou 

doplňovány i s ohledem na potřeb žáků se SVP, starší výukové programy jsou 

nahrazovány moderními. Postupně doplňujeme žákovskou i učitelskou knihovnu. 

V tomto trendu hodlám pokračovat.  

 

Na škole bylo zřízeno Školské poradenské pracoviště. Konzultační hodiny ŠPP jsou 

stanoveny na středu mezi 13.00 – 14.00. Do budoucna hodlám pozice výchovného 

poradce a školního metodika prevence obsadit zaměstnanci s absolvovaným 

kvalifikačním studiem.  

Žáci se SVP mají na naší škole zajištěn vysoce individuální přístup. Spolupracujeme se 

zákonnými zástupci, postupy a nákupy pomůcek jsou konzultovány s ŠPZ. Díky 

velkému množství a pestrosti učebních materiálů můžeme diferencovat výuku tak, že 

žáci mohou ve vyučování postupovat svým tempem.  

 

Tradičně pořádáme velké množství mimoškolní akcí. Na některé akce žáci jezdí mimo 

školu, některé akce se konají ve škole. Řada akcí se koná v rámci prevence sociálně 

patologických jevů. Do budoucna bychom se chtěli zaměřit především na prevenci 

šikany. 
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Druhým rokem máme otevřen 5. ročník. Zájem ze strany rodičů není příliš velký, do 5. 

ročníku odchází pouze polovina žáků, kteří u nás navštěvují 4. ročník. Z toho důvodu ve 

školním roce 2017/2018 5. ročník otevřen nebude. Jestli se k výuce v 5. ročníku na naší 

škole vrátíme, záleží na počtu žáků, zájmu rodičů a ochotě zřizovatele dotovat učitelské 

úvazky tak, aby nebyly vyučovány tři ročníky pohromadě. 

 

 

Oblast spolupráce s rodiči a veřejností 

 

Každoročně pořádáme Den otevřených dveří, kdy si školu mohou prohlédnout jak 

rodiče a příbuzní žáků, kteří školu či školku již navštěvují, tak také rodiče dětí, kteří 

zvažují, do které školy či školky dají dítě zapsat.  

Důležitou součástí spolupráce s veřejností je také vystupování na kulturních akcích 

pořádaných obcí, i v blízkém okolí. V dalších letech hodlám pokračovat ve stejném 

duchu. 

 

 

Oblast personální 

 

Od nástupu do funkce ředitele školy jsem musel řešit velké množství personálních 

změn.  

V MŠ odešla do důchodu p. uč. Kozlová, místo ní přišla p. uč. Tondlová (dříve 

Bendová), p. uč. Dvořáková odešla v dubnu 2016 na nemocenskou, na níž je již více 

než rok. Místo ní jsme situaci řešili svépomocí (zástupy zaměstnanci školy), nakonec 

v květnu 2016 nastoupila p. uč. Nachtigalová, která dokončila školní rok 2015/2016. Od 

začátku školního roku nastoupila p. uč. Brázdová, která je zaměstnána jako zástup za 

nemocnou p. uč. Dvořákovou. V MŠ máme také druhým rokem asistentku. Ve školním 

roce to byla sl. Tereza Žaloudková, pro rok 2016/2017 je to paní Hana Horská.  

V ZŠ odešla v listopadu 2014 p. uč. Adolfová, na její místo přišel p. uč. Hudák. P. uč 

Kučerová (dříve Šufeislová) přešla z hlavního poměru vychovatelky do hlavního 

poměru učitelky a od září 2016 na míst vychovatelky přišla p. Schusterová, která 

vykonává také funkci asistenta pedagoga. Před ní vykonávala funkci asistenta pedagoga 



 5 

p. Horská, která nyní tuto funkci vykonává v MŠ. V únoru 2017 odešla p. uč. Jurková, 

která nenastoupila po MD. 

 

Z toho všeho je patrné, že jednou z priorit by měla být stabilizace pedagogického sboru. 

Vzhledem k okolnostem (dlouhodobá nemocenská v MŠ, odchod na MD, organizační 

změny) a vzhledem k počtu zaměstnanců musím řešit obsazení pedagogického sboru s 

krátkodobým výhledem. Mou snahou  bude přijímání plně kvalifikovaných 

pedagogických pracovníků, kteří dokážou pracovat samostatně a kteří budou pro mě 

oporou a pro školu přínosem. 

 

 

Oblast financování 

 

Škola má dva hlavní zdroje příjmů - od obce a státu. Prostředky se snažím dělit mezi 

mateřskou školu, základní školu a školní družinu podle potřeby. Dalším zdrojem příjmu 

je Spolek SRPŠ. Ten spravuje finance, které škola obdržela jiným způsobem. Tyto 

finance jsou určeny na nákup nadstandardních věcí pro MŠ i ZŠ. Dalším prostředkem 

jsou finanční příspěvky sponzorů. 

Dalším zdrojem jsou dotace z prostředků EU. Pro školní rok 2017/2018 mám zažádáno 

o dotace na chůvu do MŠ (pro děti, které dosáhnou věku 3 let až ve druhém pololetí 

školního roku) a na školního asistenta do ZŠ (pro žáky ohrožené školním neúspěchem).  

 

Velkou výzvou do budoucna je pro mě v oblasti financování především pořízení 

Multiboardu do MŠ a časem také vybudování nového školního hřiště.  

 

Závěr 

 

Tato koncepce rozvoje školy je vypracována s výhledem na další tři roky. Je zřejmé, že 

mohou nastat okolnosti, které bude třeba řešit bezodkladně, a nemusí být v přímém 

souladu s touto koncepcí. Proto se nedá říci, že tato koncepce je pevná a neměnná. Spíše 

by se dalo říct, že vyjadřuje můj postoj ke vzdělávání, ke škole a k výše uvedeným 

oblastem. Každý z nás totiž vidí školu a její směřování v jiném světle. Ať už jsou to 
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žáci, pedagogové, rodiče, vedení obce či veřejnost. Výměna názorů a zkušeností či 

smysluplná diskuze může být jedině ku prospěchu věci. 

 

S touto koncepcí byla seznámena školská rada dne 19. 4. 2017. 


