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ÚVOD 

Základní škola v Komořanech je školou malotřídní. Budova školy a její vnitřní 

prostory jsou po celkové rekonstrukci. V současné době jsou k výuce k dispozici 

čtyři plně vybavené třídy. 

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola pro život, kde je 

prioritou dosahovat takových výchovně vzdělávacích výsledků, aby byli žáci 

připraveni využívat nabyté znalosti, vědomosti a dovednosti při dalším studiu a v 

praktickém životě. 

Škola je moderní, prosperující, otevřená pro rodiče i ostatní veřejnost.  

Jednou z priorit je úzká spolupráce s mateřskou školou. Děti z mateřské školy  se 

postupně seznamují s prostředím školy základní formou dnů otevřených dveří a 

organizováním  informativních  schůzek pro rodiče předškoláků o výchově a 

vzdělávání školy, aby blíže poznají budoucí učitelku svého dítěte a učitelka 

získává dostatek informací od rodičů.  

Je nutné pokračovat v takové strategii školy, která by odpovídala trendům 
 
současnosti, probíhající změnám státní a školské správy a vedla ke zkvalitnění 
 
výchovně vzdělávací práce i získání prestiže v očích rodičovské veřejnosti. 
 
Strategii, kde by škola nepocítila odliv dětí do blízkých velkých škol a nabídla by 
 
tak lákavý program, že by se počet dětí nesnižoval.  
 

 

 



 

 

 

 

 

OBLAST VÝCHOVNĚ- VZDĚLÁVACÍ 

 

• Dále pokračovat v kvalitní výchově a vzdělávání, využívat moderní metody  

a postupy (průběžně) 

• Využívat činnostní učení (průběžně) 

• Používat metody a organizace výuky pro podporu kritického a      

samostatného myšlení (průběžně) 

• Respekt k individuálním potřebám dětí (průběžně) 

• Zaměřit větší pozornost na čtenářskou gramotnost, využívat knihy v 

žákovské knihovně (průběžně) 

• Využívat při výuce interaktivní tabule a výpočetní techniku (průběžně) 

• Zapojení se do života obce, např. veřejná vystoupení žáků (průběžně) 

• Organizovat  sportovní odpoledne a přírodovědné vycházky  pro rodiče a 

žáky (pravidelné termíny jaro/ podzim) 

• Minimální preventivní program školy dále obohacovat o přednášky lékařů, 

policistů, psychologů na aktuální témata (průběžně) 

 

 

OBLAST MATERIÁLNĚ- TECHNICKÁ 

• V areálu za školou vybudovat prostor, který bude sloužit ke sportovnímu  

           vyžití žáků ( do 2020) 

• Vytvořit učebnu pro žáky 2. ročníku z prostoru kabinetu na přechodnou  

 dobu 2 – 3 let  

• Po dohodě se zřizovatelem uvolnit prostory bytů a následně vybudovat 

 učebny a prostory pro školní družinu a sociální zařízení 

• Do žákovské knihovny nakoupit další dětské knihy (průběžně) 

• Účelně využívat přidělené finanční prostředky od obce (průběžně) 

• Zajistit odbornou a  pravidelné správu výpočetní techniky (průběžně) 

 

    



 

 

 

 

 

  OBLAST PERSONÁLNÍ 

• Přijmout kvalifikovaného pedagogického pracovníka se znalostmi     

anglického jazyka na pozici učitel/učitelka (2018-2019) 

• Vybudovat pedagogický sbor s dobře fungujícími pracovními a mezilidskými 

vztahy, které jsou prioritou personální politiky školy. Případná 

nedorozumění vzniklá v kolektivu pracovníků řešit ihned, aby nebylo 

narušováno sociální klima 

• Dbát na spolupráci mezi učiteli (průběžně) 

• Umožnit a podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků 

(průběžně) 

• Vyžadovat zodpovědnost všech pedagogických pracovníků za 

informovanost  vůči veřejnosti, budovat důvěru ve vztazích učitel- 

rodič(průběžně)  

• Pozornost věnovat spolupráci s mateřskou školou-  informovat rodiče 

předškolních dětí  o práci základní školy,  dát možnost návštěvy školy 

během výuky,  zahájit v následujícím roce kurz pro předškoláky (průběžně) 

• Monitorovat počet předškolních dětí v mateřské škole (průběžně) 

• Posilovat kulturu školy, upevňovat vztahy k regionálnímu cítění různorodými 

aktivitami (průběžně) 

 

 

V Komořanech dne 1.9.2018 

Mgr. Vladimíra Miklošková 

           ředitelka školy 


