
 

 

Koncepce rozvoje školy 
 

 

Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace má dva 

pavilóny, přístavbu s tělocvičnou, samostatnou budovu školní jídelny a školní družiny, 

víceúčelové hřiště, samostatnou budovu k výuce oblasti Člověk a svět práce. Součástí školy 

jsou také odborné učebny výtvarné výchovy, keramická dílna, zrekonstruovaná učebna chemie 

a fyziky, dílny, cvičná kuchyň, dvě učebny výpočetní techniky s přístupem na internet, z toho 

jedna s interaktivní tabulí, další čtyři učebny s interaktivní tabulí, knihovna vybavena dvěma 

počítači s přístupem na internet a zahrada. Hlavním zaměřením školy je rozšířená výuka 

výtvarné výchovy v 1. – 9. ročníku. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou 

integrovány do běžných tříd. Škola je spádovou oblastí městské části Ostrava-Poruba.  

V blízkosti školy jsou tři mateřské školy a základní škola speciální pro děti s handicapem.  

Ve všech třídách se vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Škola pestrá paleta“.  

   

 

Obsahově stanovené cíle:   

S-specifické, konkrétní M-měřitelné A-akceptovatelné R-reálné, realizovatelné T-termínované                 

Cílem je orientovat se na konkurenční postavení školy a na její jedinečnost, realizovatelnost 

poslání, motivaci týmu. Mít vlastní vizi, strategii rozvoje, realistický a srozumitelný plán  

a realizovat jej ve spolupráci s pedagogy, rodiči a zřizovatelem, průběžně tento plán 

vyhodnocovat a případně modifikovat. 

Absolvent školy získá kompetence potřebné pro aktivní občanský, profesní a osobní život, umí 

se orientovat v množství informací, umí s nimi pracovat a aplikuje je.  

Škola má zvýšit úroveň klíčových kompetencí a gramotností, sladit požadavky na obsah 

vzdělávání se způsobem jeho ověřování a vyhodnocování. Snížit nerovnosti v přístupu  

ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu žáků s ohledem na sociálně-

kulturní prostředí. 

Koncepční záměry: 

Udělat si představu o stavu školy v rámci prvního roku funkčního období a poté si stanovit 

jasnější a aktuálnější cíle. Zaměřit se na trendy 21. století, jež ovlivní budoucnost absolventů 

školy: zajistit digitální technologie, robotizaci a programování; digitální, finanční, 

přírodovědnou, sociální a čtenářskou gramotnost. Využít vliv komunikačních, informačních  

a dopravních systémů pro reálné užití; rozvíjet logické myšlení, práci v kolektivu, sociální  

a emoční inteligenci, kritické myšlení, tvořivost, rozmanitost, schopnost samostatně myslet, 

svobodně se rozhodovat a projevovat. 

Konkretizaci výše uvedeného si představuji v následujících bodech: 

 

 

 

 



 

 

Kultura školy 

• Kritiku nepotlačovat, ale brát ji jako prostředek zpětné vazby a impulsu k hledání 

konstruktivních řešení. 

• Identifikovat se s kulturou školy, projevovat loajalitu ke škole. 

• Prosazovat flexibilní přístupy: nové návrhy, trvalé zlepšování kvality, důvěra  

a otevřenost v jednotlivostech. 

• Dodržování etických hodnot, prosazovat kulturu organizace. 

• Být učící se společnost = učící se škola; naše škola jako životní prostor pro všechny 

účastníky výchovně-vzdělávacího procesu. 

• Kolegialita nesmí potlačovat individualitu. 

• Prosazovat celostní pohled na školu, věnování pozornosti i zdánlivě méně významným 

věcem řízení každodenního chodu školy, spoluúčastnit se. 

Klima školy 

• Sledovat výkonnostní status školy. Snížit počet žáků s nedokončeným základním 

vzděláním, snížit počet žáků dosahujících nízkých úrovní gramotností. Zvýšit šanci  

na úspěch ve vzdělávání. Redukovat školní absenci (omluvenou, neomluvenou). 

Pedagogický proces  

• Dbát na soulad pedagogického procesu se vzdělávacími trendy a přenést je do ŠVP. 

• Zavést jasná pravidla komunikace mezi vedením a pedagogy. 

• V oblasti vedení lidí přispívat ke zlepšení vztahů a zvyšování důvěry k vedení, pracovat 

s pozicí mentora a lídra, využít delegování a konzultací se zaměstnanci, podporovat 

týmovou práci, zapojovat nové pracovníky do týmu, vnímat vliv nepedagogických 

zaměstnanců na kulturu školy, provádět systematický výběr a vyhledávání pedagogů, 

zařazovat praxe studentů VŠ, využívat pozici uvádějící nebo uvádějící třídní učitel, 

stínovat, sdílet, brát spolupráci jako základ zvyšování kvality práce. 

• Učitel = odborník: DVPP – zpětná vazba pro MS a PK a žáky při výuce, podpora 

celoživotního učení, zpětnou vazbu u samostudia; vypracovat individuální plán rozvoje 

pedagoga, mít portfolio. 

• Profesionalita učitele má být založena na kvalitní práci ku prospěchu žáků. 

• Motivace by měla být energizující a řídící. Měly by být jasně zadané cíle, možnosti 

seberealizace, perspektivy růstu a rozvoje. Odměnu a úspěch sloučit se zájmy 

organizace a se zájmy podřízených. 

• Hospitace a vzájemné hospitace mají sloužit jako nástroj reflexe vlastní práce. 

• Podpora růstového myšlení žáků, snaha a píle se počítá. 

• Posílit podporu rozvoje nadání, talentů, badatelskou výuku a jedinečnost – Talent školy, 

Kniha úspěchů. 

• Školní poradenské pracoviště rozvíjet čelem k veřejnosti a doplnit ho o psychologa. 

• Redukovat a revidovat školní vzdělávací program (ŠVP) s ohledem na individualizaci 

výuky a prioritní učivo, provést redukce učiva mimo matematiky a jazyků, upravit 

hodinové dotace předmětů, profilaci školy, tzv. výtvarné třídy, zavést od druhého 

stupně. 

• V 6. ročníku zavést přijímací řízení do výtvarných tříd. 

• Změna nejen v obsahu učiva, ale i přístupu k učivu. Naučit žáky učit se. 



 

 

• Vytvořit ucelenou, systémovou a pedagogickou podporu, tzv. Standart pedagoga. 

• Vzájemné učení pedagogů, metodická podpora výuky a podpora učitelů ohrožených 

vyhořením, sdílení dobré praxe, vést vlastní sborovny v rámci DVPP. 

• Pracovat s chybou jako potenciálem ke zlepšování, nikoli selhávání a projev negace. 

• Učit žáky dovednosti a kompetence s trvalejší stopou, které uplatní v reálném životě. 

• Ve spolupráci s třídními učiteli zvážit koncepci třídnických hodin a komunitních kruhů. 

• Zaměřit se na mezilidskou komunikaci – vytvářet zdravé, bezpečné, tvůrčí prostředí  

a dobré vztahy; vést otevřenou komunikaci s empatií; konzultace a třídní schůzky  

od pátého ročníku i ve formě tripartity (učitel – rodič – žák), jak u žáků nadaných, tak 

s výchovnými, či vzdělávacími obtížemi. 

• Budovat vzájemný respekt, využívat odborníky pro rozvoj školy (polytechnika, jazyky, 

matematika, přírodní vědy, praktické dovednosti, řemesla); umožnit podíl školského 

poradenského pracoviště na tvorbě klimatu; být otevřenou školou ve vztahu 

k veřejnosti. 

• Uplatňovat moderní formy a metody výuky, rozvíjet nadání, osvojovat preventivní 

kompetence v oblasti rizikového chování, iniciovat a podporovat projekty k poznávání 

odlišných kultur a zemí, vyučovat v blocích, vyučovat mimo školu se zaměřením  

na praktické dovednosti. 

• Rozvíjet gramotnosti: mediální, čtenářskou, komunikační, přírodovědnou, 

vlastivědnou, enviromentální, matematickou, informačně-technologickou, finanční, 

kulturní, občanskou, sociální, polytechnickou a výtvarnou. 

• Zajistit technické zázemí prostřednictvím moderních digitálních technologií, využít 

zkušenosti z distanční výuky v běžném vyučovacím procesu a při domácí přípravě. 

• Vytvořit si školní časopis. 

• Školní knihovnu mít jako místo setkávání a tvorby. 

• Rozvíjet nadání a talent životní praxí. 

• Prosazovat samostatné objevné učení, ze kterého má žák radost a jistotu, že je 

akceptován a může zažít úspěch-vybudovat školu, kde se učí adresně. 

• Rozvíjet kompetence zájmového vzdělávání dle vlastní sdílené koncepce ŠD. 

• Prezentovat jednotlivce a třídní kolektivy, žákovský parlament, třídní žákovskou 

samosprávu, pedagogický sbor a školu jako celek na veřejnosti, pracovat na styku 

s veřejností. 

• Věnovat zvýšenou pozornost přechodu žáků z 1. stupně na 2. stupeň, zaměřit se  

na pedagogickou spolupráci mezi danými stupni. 

• Žákovský parlament jako orgán podílející se na spolupráci mezi pedagogy a žáky, 

rozvíjející kompetence žáků, odměnou za práci bude např. výlet za odměnu, jako 

nedílná součást spolupráce uvnitř školy, jako prostor pro vyjádření názorů a uplatnění 

kompetencí. 

• Žákovský parlament a třídní žákovská samospráva je prostorem pro demokratizaci  

a tvorbu názorů, možnosti k vyjádření. 

• Zavést jazykový, výtvarný-plenér, zážitkový kurzy. 

• Spolupracovat se stálými subjekty v oblasti vzdělávání, získat nové spolupracující 

instituce. 

• Ve školním stravování zavést možnost dietního stravování, a to bezlepkově. 

• Postupně obnovovat stálý inventář, řešit prostory šaten, ŠD a ŠJ. 



 

 

 

Oblast řízení 

• Stanovit zaměstnancům kompetence, motivační kritéria a kritéria hodnocení jejich 

práce, uplatňovat mentoring, leadership, delegování. 

• Změna není strašák – být orientovaný na změnu, zařazovat informační a technické 

postupy a nové pracovní postupy, pracovní výkon spojit s cíli organizace, provést 

změnu ve flexibilitě pracovního režimu celoživotního vzdělávání. 

• Preferovat osobní iniciativu při tvorbě projektů a zapojení se do projektů, grantů, 

dotačních programů a při získávání sponzorství a darů. 

• Hledat další zdroje finanční a materiální podpory – obracet se na potenciální sponzory. 

Ve spolupráci se zřizovatelem sledovat nabídku grantů, fondů EU, dotací a na základě 

zpracovaných projektů se ucházet o finanční příspěvky z těchto zdrojů.  

•  Získat finanční prostředky na realizaci projektů (např. modernizace učeben, ozdravné 

pobyty pro žáky, podpora výuky plavání, Šablony III. apod.) z dotací operačních 

programů-OP VVV, IROP, MŽP, MŠMT apod.  

 

Evaluace-proces systémového shromažďování 

• Využívat systémy porovnávání úrovně vzdělávání (vnitřní, vnější), získávat zpětnou 

vazbu ze strany žáků, zákonných zástupců žáků, pedagogů i široké veřejnosti.  

• Provádět evaluaci a autoevaluaci tak, aby bylo zřetelné, nakolik je práce školy efektivní. 

Systém hodnocení využívat jako podporu a přípravu k inovacím. 

• Nástroje: SWOT analýza (vnitřní a vnější okolí školy), dotazník, škálování, souhrn 

sebehodnocení účastníků a souhrn subjektivního hodnocení. 

Materiálně-technická oblast 

• Náměty: Interaktivnost výuky – programování a počítačová grafika, vytvořit podmínky 

pro vznik školního časopisu, přebudovat obsah a strukturu webových stránek školy,  

při zpracování projektové dokumentace na opravu střechy prosadit projekt Zelená 

střecha; technické vzdělávání vést nejenom v dílnách, ale uvést v život polytechnické 

vzdělávání, robotizaci a programování, pomůcky objednávat dle návrhu MS a PK. 

Zpracovat projekt na úpravu zahrady školy se zaměřením na venkovní umění a část  

pro ŠD a ekologii, přírodovědu. Zaměřit se na komplexní estetizace školy, zpracovat 

koncepční řešení společných prostor školy, stanovit priority-střecha, dlažba, obklady, 

šatní skříňky pro žáky. 

Spolupráce se zřizovatelem 

• Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji 

• Podpora školy jako lokálního kulturního centra 

• Podpora zájmové činnosti, kreativního přístupu ke vzdělání 

• Podpora rozvoje nadání žáků a badatelsky orientovaného vzdělávání-Talent školy  

i mimo ni; zapojení rodičovské veřejnosti 

• Umožnit žákům podílet se na rozvoji a estetizaci městské části. 



 

 

• Dát ve známost roční plán kulturních akcí obce, který se promítne do plánování činností 

školy. 

• Využití potenciálu enviromentální výchovy: Zelená střecha – klimatizace, 

meteorologická stanice, mobilní solná jeskyně, labyrint pro zdravý životní styl 

účastníků vzdělávání. 

• Spolupracovat s MŠ na úrovni aktivit pro budoucí prvňáky, ale i na úrovni výměny 

zkušeností mezi učiteli; spolupracovat se SŠ a uplatňovat mezioborovou spolupráci, 

spolupracovat s neziskovými organizacemi a odbornými platformami, partnerskými 

školami. 

 

V Ostravě dne 2. listopadu 2020                              Mgr. Jaroslava Naďová 
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