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Předmluva 
 

 

Tento dokument představuje ucelenou koncepci práce vedení školy a všech jejich 

zaměstnanců. Navazuje na předcházející koncepci 2008-2013, kde se snaží postihnout 

výsledky této koncepce a reaguje na nové trendy a směry ve školství. Reaguje na legislativní 

změny v oblasti školství zákon 561/2004 Sb. školský zákon a 563/2004 zákon o 

pedagogických pracovnících a vyplývajících vyhlášek 48/2005 o základním vzdělávání. 

Naznačuje dlouhodobé strategie managementu školy, rozpracované do detailnějších 

krátkodobých plánů a programů každého zaměstnance a každé součásti školy.  

 

 Vypracování této koncepce předcházelo shrnutí výsledků předcházející koncepce í a 

studium možností vývoje současného školství  

 

 Myšlenky a úkoly, jež  tvoří náplň této koncepce jsou výsledkem spolupráce s kolektivem   

školy a zřizovatelem Městem Milevskem. Vycházejí z tradice a osvědčených metod 

pedagogické praxe, revidovaných přínosem poznatků moderní vědy, zejména 

manažerských a pedagogických novinek. 

 

 

 

Stručný souhrn 
 

V koncepci jsou rozpracovány tyto hlavní body práce školy: 

 

 Základní cíle školy – profil školy  

 Koncepce výchovně vzdělávacího procesu – kurikulární, personální a materiální 

 Koncepce péče o pracovníky a jejich profesní růst 

 Koncepce mimoškolních aktivit žáků, volný čas  

 Koncepce stanovování rozpočtu a předpokládaných zdrojů 

 Koncepce vyhodnocování a korekce záměrů a plánů školy  

 

 

Úvod 
 

        Vytvořením Národního programu vzdělávání - „ Bílé knihy “ která představuje ucelený 

systém kurikurálních dokumentů a jeho rozpracování do rámcových vzdělávacích programů 

byl dán jasný základ vývoje našeho školství.  V roce 2004 byl schválen Rámcový program 

pro základní vzdělávání a proběhlo jeho rozpracování do vlastních školních vzdělávacích 

programů. Vzdělávací program naší školy byl uveden do účinnosti od 1. 7. 2007 pro stávající  

1. a 6. ročníky základní školy.  Školní vzdělávací program je průbežně upravován na základě 

legislativní požadavků.  

Přesto jsme v situaci, kdy jsme svědky „demokratizace “ naší společnosti – změny, které 

působí především na mladou generaci a přinášejí nové neznámé  problémy do školních řad – 

drogy, násilí, šikana, neúcta a nerespektování žádné autority, bezohlednost, používání 

mobilních a multimediálních prostředků pouze k zábavě – mobilní telefony, foto a 

videonahrávky, internet, atd.. Proti těmto jevům stojí pedagog, jehož autorita je snižována 

veřejností, ale i rodiči, legislativně bez jakékoli možnosti obrany a ochrany, ale i přesto 

snažící se o co nejlepší přípravu žáků pro další život.  
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          Tato koncepce si klade za prvořadý úkol motivovat učitele i ostatní školské pracovníky 

pro další práci, stanovit cíle dosažitelné pro každého z nich, aby zaměstnanci po jejich splnění 

pocítili uspokojení ze smysluplné, potřebné a profesionálně perfektně vykonané práce, za 

kterou je musí řídící management odpovídajícím způsobem nejen zaplatit, ale i morálně 

ocenit. 

 

 

Kde jsme teď? 
 

Profil školy  
 

 Základní škola poskytující základní vzdělání, velký důraz klade na využití informačních 

technologií ve výuce a braní zřetelu na specifické potřeby žáků. 

 

Přednosti:       -  škola byla otevřena v r. 1935 a má svou dlouhodobou tradici na poli  

              vzdělávání v našem regionu, je dobře zavedena a mezi lidmi oblíbena  

           -  na škole je kolektiv kvalitních a vstřícných lidí s dostatkem  

               odborných znalostí 

-  dobře funguje spolupráce škola – zřizovatel 

 

Slabiny           -  malé možnosti ocenění kvalitní práce  

                 -  velké množství  dojíždějících   žáků – problematika spojů ČSAD 

 

Nebezpečí:      -  vývoj politiky v oblasti školství 

                        -  klesající populace   

  -  odchod dětí na osmileté gymnázium  

-  malé pravomoci ředitele školy v řízení školy  

-  stav státního rozpočtu                

 

Kurikulární zajištění výuky 
 

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který je   

platný od 1. 9. 2007, motivační název Škola pro život, který je průběžně doplňován 

 

 

Slabiny  -   velké množství cenově nákladných učebnic různé kvality – obtížný výběr  

 

 

Personální zajištění výuky  

 Na škole je dobrý kolektiv kvalifikovaných učitelů. 

 

Přednosti                               - kolektiv kvalitních lidí                                 

                                              - možnosti dalšího vzdělávání 

                                              - jednota v názorech na dosažení vzdělávacích cílů  

                                             -  dobrá spolupráce mezi pedagogy l. a 2. stupně 

                                             -  spolupráce s rodiči – spolupráce a podpora společných zájmů   

 

Slabiny                                 -  nedostatek některých aprobací – Ma, Fy,  

                                             -  nezájem absolventů VŠ o práci ve školách       
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                                             - nedostatek mužů      

                                             - nízké platy  

                                             - malá motivace k profesnímu růstu a nezájem o sebevzdělávání 

- možnosti soukromého podnikání učitelů, a tím možné odchody  

  učitelů – mužů 

- stárnutí, tedy zvyšování zkušenosti pedagogického kolektivu  

- jsme v období generační výměny 

 

 

Materiální zajištění výuky   

 

Stav:   

- naše škola byla postavena v r. 1935 

- poměrně vysokými náklady, které vložilo Město Milevsko v posledních letech do budovy  

  byla provedena její modernizace – nová fasáda se zateplením, přechod na topení plynem  

  vyřešil dlouholetý vleklý problém s teplem v zimních měsících 

- škola je velmi dobře materiálně vybavena a školní nábytek Fm Santal Třeboň je ve všech  

  třídách, předpokládáme výměnu zastaralých listových školních tabulí  

- ve škole máme 2 učebny výpočetní techniky, celkem s 24 počítači pro žáky, 8 interaktivních  

  tabulí, chceme doplnit výpočetní techniku do kmenových tříd s projektorem    

- propojení počítačů obstarávají 2 oddělené počítačové sítě – žákovská a učitelská, které jsou  

  připojeny na server,  

- škola má rychlé internetové připojení, vybudovanou wi – fi síť  

- v  průběhu realizace je celková rekonstrukce sportovního areálu školy – nutná pro zlepšení  

  výuky TV. Sportovní areál školy potřebuje neustálou údržbu, protože antukový povrch je  

  velmi náchylný k zaplevelování a jsou nutné každoroční postřiky 

- průběžně provádíme nákup pomůcek pro jednotlivé předměty.   

- vybavení učebnicemi je průběžně doplňováno, předmětové komise dávají doporučení  

  k výběru nejvhodnějších učebnic.  

 

Koncepce vyhodnocování a korekce záměrů a plánů školy  
 

 v čtyřletých cyklech probíhá hodnocení práce ředitele  

 každoročně vyhodnocování práce školy  

 každoročně dislokační řízení 

 každoročně tvorba rozpočtů 

 kontrolní činnost ředitele a zástupce – průběžně  
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Kam se chceme dostat  - identifikace cílů 
 

Hlavní cíl školy 
 

Vychovat občana, jenž je schopen bezproblémového začlenění do společnosti a poskytnout  

mu nejvyšší možné vzdělání v rámci jeho možností tak, aby byl náležitě vybaven vědomostmi 

a dovednostmi potřebnými pro svou další kariéru v 21. století, a aby dokázal nést  

odpovědnost za své chování a jednání. 

 

 

Personální zajištění výuky 
 

 udržet všechny kvalitní kvalifikované učitele na l. i 2. stupni, získat aprobované učitele 

pro nadcházející generační výměnu učitelů, problematika jazyků, přírodovědných 

předmětů  

 

 stabilizovat l. i 2. stupeň   

 

Materiální zajištění výuky  
Postupně dovybavovat školu dostatečným počtem učebnic, kabinety vybavit potřebnými 

učebními pomůckami nutnými pro uplatňování zásady názornosti výuky a dostatečné 

množství didaktické techniky, zajistit kvalitní žákovský nábytek. 

Postupná modernizace ICT techniky, zavádění nových technologických trendů (tablety, atd.) 

Zlepšovat podmínky výuky – dokončit rekonstrukci sportovního areálu a zlepšení okolí školy 

- výsadba nových stromů a keřů. V plánu je vytvoření tzv. stromového arboreta v areálu 

školy, aby žáci mohli poznat většinu našich listnatých i jehličnatých stromů. Připojení školy 

na Internet v nejbližší době – nová informační technologie, s kterou by se žáci měli seznámit.  

- škola se snaží být aktivní v grantové a projektové politice, kterou vyhlašuje ministerstvo, 

popřípadě kraj  

 

Koncepce péče o pracovníky a jejich profesní růst   

Každému pracovníkovi umožnit rozšiřování kvalifikace v rámci potřeb školy, zajišťovat 

vzdělávací akce pro pracovníky a informovat je o všech akcích pořádaných jinými subjekty.  

Vzdělávání dle plánu DVP, který je aktualizován podle potřeb na každý školní rok.  

Dobrá spolupráce s PPP Písek, SPC Strakonice při pořádání vzdělávacích akcí. Učitelé 

navštěvují i akce pořádané NIDV v Českých Budějovicích. 

 

Koncepce mimoškolní aktivity žáků a péče o jejich volný čas  

Na škole provozovat zájmové kroužky dle  potřeb a zájmu dětí i školy, spolupracovat i nadále 

se všemi složkami ve městě a doplnit nabídku kroužků nabídkou DDM Milevsko. 

Žákům jsou nabízeny aktivity nejen formou nepovinných předmětů (sborový zpěv, 

informatika, pohybové a sportovní hry), ale i  kroužky literárně dramatický, recitační, 

zdravotnický ve spolupráci s DDM Milevsko.  

 

Koncepce stanovování rozpočtu a předpokládaných zdrojů 

Plnění stanovených rozpočtů na míru dané tolerance, zajistit bezproblémové a rovnoměrné 

čerpání rozpočtu v průběhu roku. Zajistit, dle možností regionu, sponzory, kteří by zaplatili 

nadstandardní materiál využívaný našimi žáky.  Využití zdrojů v rámci Sdružení přátel 1. ZŠ 

Milevsko.  
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Jak dosáhnout požadovaného profilu školy? 
 

Řízení školy včetně pedagogického procesu probíhá na bázi managementu podle cílů, což je 

systém zaměřený na efektivní a účinné dosahování cílů jednotlivců a tím i školy. Cíle školy 

jsou rozepsány v této kapitole, osobní cíle si z nich vybere a stanoví každý pracovník sám a to 

tak, aby byly kvalitní, verifikovatelné, a aby se nepřekrývaly.  

 

 

Ú k o l y 
 

I. 

 

l. Ustanovit na základě demokratických principů plně funkční pedagogickou radu ze všech  

    pedagogických pracovníků školy. Na každý rok stanovit plán porad a konzultací. 

2. Všechna pedagogická místa obsazovat kvalitními a kvalifikovanými pracovníky, kteří svůj 

    um věnují péči o děti – tomu podřídit kvalitní výběr učitelů 

3. Poskytovat dětem svým kladným příkladem a vystupováním postoj k práci a životu. 

4. V době školní i mimoškolní výchovy plně dodržovat zákonná ustanovení v péči o žáky  

     školy 

5. Zajistit potřebné prostorové podmínky pro výuku, družinu. Postupně rozšiřovat, doplňovat 

    učebnu výpočetní techniky, připojení na internet 

6. Spolupracovat se zřizovatele – Městem Milevskem na ostatních úkolech školy. 

 

 

II. 

 

l.  Detailně rozpracovat na každý předmět dle stupně učební plány a zohlednit celý vzdělávací  

    cyklus – v souladu se   RVP pro ZV rozpracovaným ve Školním vzdělávacím programu pro  

    základní vzdělávání naší školy  

 

2. Klást důraz na motivaci dětí, názornost výuky, spravedlivé hodnocení, pružně aplikovat  

    poznatky poznání v život, přiměřenou náročnost a dbát na dodržování pedagogického 

    taktu 

 

3. Vybavovat školy schválenými učebnicemi 

 

4. Klást maximální důraz na samostatnou práci žáků, umožnit jim realizaci jejich tvořivosti a 

    nápaditosti 

 

5. Počítat s využíváním názorných pomůcek a didaktické techniky ve všech předmětech i  

   mimoškolní činnosti  

 

6. Péče o talentované děti a individuální práce se slabšími žáky. 
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III. 

 

l. Stanovit rozvrh hodin respektující specifické zvláštnosti regionu v souladu se školskými  

   normami. Při sestavování rozvrhu vycházet z problematiky dojíždějících žáků. 

 

 

IV. 

 

l. Úzce spolupracovat i nadále s rodičovskou veřejností, uvědomovat si, že učitel je zde  

   pro žáky, nikoliv žáci pro učitele  

 

2. Pravidelně organizovat setkání s rodiči na schůzkách – konzultační dny, schůzky s rodiči    

    budoucích prvňáčků, k volbě povolání, zajištění LVK, informace o prospěchu a chování,   

    další záměry a plány 

 

3.  Podporovat práci výchovného poradce, metodika prevence a pokusit se zajistit  

     logopedického asistenta, speciálního pedagoga na škole   

 

4.  Žáci i učitelé by měli svým vystupováním a jednáním reprezentovat školu na veřejnosti 

     vytvořit příznivé image školy. 

 

- pořádat kulturní programy pro veřejnost  

- pořádat školní akademie  

- prezentovat myšlenky, nápady a akce školy v místním tisku, rozhlase, kabelové televizi 

- připravovat a motivovat žáky k vystupování na veřejnosti, k účasti na veřejných soutěžích, 

sportovních závodech  

 

 

5.   Zvýšenou péči věnovat dětem, které se nějakým způsobem vymykají běžnému průměru –         

      péče jak o talenty, tak i o děti se specifickými vzdělávacími potřebami 

 

- udělat vše pro vzdělanostní a umělecký růst dětí  

- úzce spolupracovat s Pedagogicko psychologickou poradnou Písek, Tábor a SPC v Týně 

nad Vltavou a SPC ve Strakonicích. 

 

6. Zajistit pro děti vhodnou náplň na využití volného času  

  

- zajistit podmínky zájmovým aktivitám ve škole – nové kroužky, např. Internetu 

- připravovat a organizovat pro děti nejrůznější akce v průběhu celého roku – spolupráce se 

Sdružením přátel školy a rodičovskou veřejností 

- úzká spolupráce s Městkou knihovnou, Domem kultury a společenskými organizacemi 

v Milevsku, navázání spolupráce se školskými zařízeními v družebních oblastech 

Švýcarska a Francie – výměna zkušeností, využít možností internetu 

- umožnit dětem práci s výpočetní technikou v době mimo vyučování 

- podporovat nadstandartní práci ve ŠD /besídky pro důchodce, vánoční dárky a pod./ 

 

 

V. 

 

l. Věnovat zvýšenou pozornost dalšímu vzdělávání všech zaměstnanců školy   
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- umožnit všem výběr dalšího studia a přizpůsobit rozvrh hodin 

- využívat všechny dostupné a potřebné vzdělávací akce (NIDV, PC a pod.) 

- doplňovat učitelskou knihovnu 

- finančně (v rámci možností) se podílet na vzdělávacích akcích 

- pravidelně informovat o možnostech dalšího vzdělávání 

- umět spolupracovníky motivovat a za aktivní studium zohlednit je i finančně, veřejně  

pochválit 

 

2. Umožnit učitelům spolurozhodovat na dílčích úkolech – vést je k odpovědnosti za svou  

    práci. 

 

3. Stanovit přesná pravidla  práce všech zaměstnanců – stanovení kompetencí, práv a  

    povinností vyplývajících z Pracovního řádu i jiných právních norem. 

 

 

VI. 

 

l. Udržovat, pečovat a budovat školní prostředí 

 

- motivovat a vést děti i kolegy k promyšlenému zlepšování prostředí a vytvářet u nich  

správný postoj k majetku  

- udržovat estetickou úroveň prostředí ve třídách  

- udržovat estetickou úroveň prostředí ve škole  

 

      2. Dohlížet na úspory materiálu a energií 

 

- realizací osazení svítidel dokud možno úspornými žárovkami, spořiče vody na WC, 

oprava oken, aby nedocházelo únikem tepla  

 

 

Jak dosáhnout požadovaného kurikulárního zajištění výuky? 

 

1. Důsledné plnění osnov programu – vycházet z detailně rozpracovaných z RVP ZV. 

2. Srovnávacími prověrkami ověřovat plnění osnov a úroveň znalostí  

3. Využít možností srovnávacích testů  

4. Zajistit jazykovou přípravu dětí v přípravce – nejnižší ročníky  

5. Vyhodnocovat úspěšnost vystupujících žáků – spolupráce se SŠ 

 

 

      Jak zajistit výuku personálně? 

 

      l. Udržet nastoupený standart v tvorbě pracovního týmu, vybírat kvalitní a kvalifikované 

   učitele. 

2. Vytvářet příjemné a tvůrčí klima ve škole  

 

   Jak bude zajišťován kontakt s veřejností? 

 

Zřizovatel  
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        l. Účast ŘŠ na zasedáních zastupitelstva MÚ Milevsko 

       2. Na veřejné městské vývěsce zveřejňovat všechny důležité informace o škole, 

     dále v Milevských novinách a i kabelové televizi 

3.  l x ročně uskutečnit setkání vedení školy+ starostka města 

4. Spolupráce s družebními oblastmi města (Francie, Švýcarsko). 

5. Spolupráce v rámci mezinárodních projektů Erasmus + 

     

Rodič e  

 

l. Kontakt se školou na pravidelných schůzkách, vždy první – úvodní je plenární,  

další dvě jsou konzultační – informace o personálním, materiálním a finančním  

 zajištěním školního roku, chování a prospěch žáků a pod. – účinná zpětná vazba 

     2.    Umožnit rodičům vstoupit do vyučovací hodiny a seznámit se s tím, jak je jejich dítě  

             vzděláváno 

3. Kdykoli možnost předložit návrhy na zlepšení, využit i sdružení rodičů 

4. Vytvoření Informačního systému školy – ucelený systém využití propojení 

evidenčního programu Bakaláři a internetové stránky školy pro možný vstup rodičů a 

informovanost o prospěchu a chování daného žáka a možná zpětná vazba pro školu – 

v rámci rozvojového projektu SIPVZ  

 

 Veřejnost  

 

l. Zhodnotit školní akce v tisku, ve vývěsce, v rozhlase či televizi  

2. Kontaktovat se s jinými školskými zařízeními a předávat si zkušenosti, používání 

učebnic a pod. 

3. Reprezentovat školu, kolegy, město i děti i svým vystupováním na veřejnosti  

4. Internetová stránka školy a její aktualizace  

 

Závěr 

 

     Tato koncepce si neklade za cíl – být vševědoucí a neomylná. Jde pouze o nástin a 

zmapování všech možností, vizí a alternativ, které již byly, či jsou realizovány, nebo se            

k realizaci připravují. 

 

     Vše, co zde bylo popsáno, je na této škole realizovatelné a technicky i personálně možné. 

Záleží tedy jen a pouze na lidech – jejich zájmu, umu, motivaci a pocitu z dobře vykonané 

práce pro děti této školy. 

 

V Milevsku  3.1.2014 

 

                                                                                          PaedDr. Martin   Hrych  

                                                                                                        ředitel školy                                                                                       


