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Koncepce rozvoje školy na období 2022-2026 
1. Analýza současného stavu 

 
Základní škola a Mateřská škola Prštice je integrovaným subjektem základní a mateřské školy, jak 

již vyplývá ze samotného názvu. Základní škola je malotřídní školou 1. stupně pro žáky 1. až 5. 

ročníku. V současné době je školou trojtřídní. Jednotlivé ročníky jsou spojovány podle potřeb             

a možností školy s přihlédnutím ke specifikům učebního plánu, učebních osnov a individuálních 

potřeb kolektivu i jedince.  

Součástí základní školy je školní družina a jídelna. Současná kapacita školy je 58 dětí, kapacita 

školní družiny je 55 dětí a kapacita školní jídelny je 110 strávníků.  

Mateřská škola o kapacitě 28 dětí je od roku 2014 přidruženým pracovištěm základní školy a je 

umístěna do nové přístavby k základní škole. Základním mottem školy je: „…aby děti chodily do 

školy rády a byly dobře připraveny pro život.“  

 

1.1 SWOT analýza 

 

Silné stránky školy:  

 

• Individuální přístup k žákům, respektování individuálních potřeb jedince (rychlejší                  

x pomalejší tempo dětí), nižší počet žáků ve třídě 

• Kooperativní model výuky – třída je rozdělena do menších skupin. Děti jsou vedeny k větší 

samostatnosti a k vzájemné spolupráci mezi jednotlivými ročníky  

• Důraz na tradiční hodnoty – dobrá kázeň dětí ve venkovské škole, spolupráce se zákonnými 

zástupci dětí, otevřenost veřejnosti  

• Vybavení učeben moderním zařízením (PC, interaktivní tabule)  

• Péče o žáky se zvláštními potřebami  

• Zajištění mimoškolního programu pro žáky ve školní družině, nabídka volnočasových 

aktivit (kroužky: např. Keramika, Angličtina hrou, Zábavná matematika aj.)  

• Kvalitní materiální zázemí školy (PC vybavení, interaktivní tabule, obnova školní 

knihovny, nákup výukových programů)  

• Stabilizovaný a kvalitní pedagogický sbor  

• Zájem pedagogů se dále vzdělávat  

• Dobrá spolupráce se zřizovatelem a místními spolky  

• Tradiční akce školy (Drakiáda, Vítání občánků, Mikulášská nadílka, Rozsvěcení vánočního 

stromu, Dětský karneval, Jánské hody, besídka ke Dni matek, Dětský den a další)  

• Nové trendy ve výuce – např. formativní hodnocení, kooperativní učení aj. 
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Slabé stránky školy:  

• Značná náročnost na přípravu učitele (pro více ročníků současně)  

• Jako problém se může jevit přechod žáků z malé školy do velké spádové školy, kde 

převládají jiné formy a metody práce  

• Občasná vyšší hlučnost ve třídě, udržení pozornosti  

 

1.2 Strategie rozvoje školy 

 

Cílem a záměrem školy je v přátelském a tvořivém prostředí:  

• Vychovávat sociálně silné osobnosti schopné samostatně si utvářet názory a pohledy na svět  

• Připravovat žáky na další vzdělávání – zejm. se zaměřit na přechod žáků 5. ročníku do 

spádové školy, příp. na nižší gymnázia  

• „Vybavit“ žáky základní znalostí cizího jazyka a schopností ovládat a účelně využívat 

moderní komunikační technologie  

 

Při tvorbě strategie koncepce rozvoje školy je nutné přihlížet na následující oblasti:  

 

a/ Pedagogická oblast 

 

Cíle:  

 

• Je třeba dbát na důslednou realizaci ŠVP a na její průběžnou kontrolu, rozvíjet zájmy, 

potřeby a talent žáků nabídkou zájmových aktivit  

• Zavedení povinné hodiny angličtiny od 1. ročníku – využití disponibilní hodiny 

• Posilovat čtenářskou gramotnost a práci s textem  

• Zaměřit se na čtení s porozuměním, umět interpretovat text  

• Využívat moderní technologie ve výuce – ICT, interaktivní tabule, výukový SW  

• Vést a prohlubovat interaktivní metody ve výuce – propojování učiva  

• Zapojení školy do programů podporujících zdravý životní styl (Recyklohraní, Zdravé 

zoubky, Les ve škole)  

• Zkvalitnění péče o integrované žáky i o žáky nadané  

• Uskutečňování preventivních vzdělávacích programů  

 

Nástroje k dosažení cílů:  

• Zapojovat žáky do mezinárodních i lokálních projektů  

• Spolupracovat s okolními školami (ZŠ a MŠ Silůvky, ZŠ a MŠ Radostice – okolní 

malotřídní školy, a zejm. ZŠ Ořechov – spádová devítiletá škola)  
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• Aktivní zapojování pedagogických pracovníků do dalšího vzdělávání, apelovat na jejich 

zainteresovanost a osobní zodpovědnost  

• DVPP, samostudium pedagogických pracovníků i využívání formy vzájemných hospitací  

• Zajistit, aby výuku prováděli kvalitní pedagogové  

 

Mateřská škola  

 

• Propojit vzdělávací program MŠ se ŠVP základní školy  

• Vytvořit podmínky pro plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ (společné akce školy), zaměřit se 

zejm. na předškolní děti – kvalitně je připravit na školní prostředí (společné hodiny pro 

předškoláky a rodiče ve škole – vedení edukativně stimulačních skupin)  

 

b/ Materiálně-technická oblast 

 

V posledních čtyřech letech byly zakoupeny dvě nové interaktivní tabule do 1. a 2. třídy. Dále byly 

z prostředků MŠMT zakoupeny 4 tablety pro potřeby žáků + 1 tablet na využití v pedagogické 

diagnostice do MŠ, dále bylo zakoupeno 5 notebooků pro pedagogy, 1 PC stanice do kabinetu pro 

potřeby pedagogů a účetní. 

Byly obnoveny šatní skříňky v ZŠ  a průběžně je obnovován školní nábytek. V 1. patře ZŠ byly 

zrekonstruovány toalety pro dívky.  

 

V loňském školním roce bylo vedle školy vybudováno parkoviště sloužící potřebám školy i 

veřejnosti. Parkoviště vyžaduje další úpravy (zřizovatel).  

 

Cíle do budoucna:  

 

• Průběžná obnova žákovských i učitelských PC v souvislosti s přechodem na změny v RVP 

ZV 

• Přívod teplé vody do 1. patra ZŠ (pomocí průtokových ohřívačů) 

• Průběžná úprava školní zahrady  

• Oprava střechy ve spojení MŠ a ZŠ + oprava střechy nad skladem hraček na školním dvorku 

(ve spolupráci se zřizovatelem) 

• Vybudování okrasné zahrádky před budovou školy 

• Dokončení parkoviště u školy (zřizovatel) 

• Vybudování přechodu pro chodce u školy (zřizovatel) 

 

Nástroje k dosažení cílů:  

 

• Dobrá spolupráce a komunikace se zřizovatelem  

• Zajistit efektivní a účelné vynakládání s finančními prostředky  

• Podílet se na nových projektech  

• Spolupráce se sponzory, hledání nových sponzorů  

• Získávat finanční prostředky prostřednictvím darů, oslovit rodiče, pravidelný sběr papíru a 

starého železa  
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c/ Oblast personální 

 

Cíle:  

 

• Průběžné zkvalitňování mezilidských vztahů: vedení-učitel, vedení-zaměstnanci, učitel-

učitel, učitel-žák, učitel-rodiče, žák-žák  

• Aktivní zapojování všech zaměstnanců do dalšího vzdělávání (plán DVPP), apelovat na 

osobní zodpovědnost  

• Priorita školy – zaměstnávat kvalitní, aprobované pedagogy, pečovat o odborný růst 

pedagogického sboru, vytvářet atmosféru pohody a tolerance, umět pochopit, vyslechnout 

zaměstnance  

 

Nástroje k dosažení cílů:  

 

• Podporovat intenzivní výměnu informací na pracovišti  

• Rozvíjet a zkvalitňovat kontrolní činnost  

• Společně se podílet na koncepci rozvoje školy, celoroční plán, autoevaluace školy  

• Prostřednictvím neformálních akcí zkvalitňovat atmosféru na pracovišti  

• Umožnit a podporovat DVPP  

• Upřesňovat kritéria osobního hodnocení, motivovat zaměstnance  

• Vést pedagogy k sebehodnocení  

• Prezentovat konkrétní zásluhy jednotlivých pracovníků  

 

d/ Oblast ekonomická 

 

Cíle:  

 

• Primární úlohou v oblasti ekonomické je dobrá spolupráce školy se zřizovatelem  

• Jednat se zřizovatelem o možnosti využívání zlepšeného hospodářského výsledku pro 

posílení fondu odměn  

• Účelně nakládat s rezervním fondem a fondem oprav  

• Podpora projektů, ICT ve výuce  

 

Nástroje k dosažení cílů:  

 

• Koncepční příprava projektů  

• Jednání se zřizovatelem o plánu oprav  

• Spolupráce se sponzory, oslovování nových sponzorů  
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e/ Oblast vztahů s veřejností a oblast informační 

 

Cíle:  

• Hlavním cílem je zejm. dobrá komunikace školy se zákonnými zástupci dětí. Důležité je 

„vtáhnout“ a zapojit rodiče do aktivit školy, pravidelně je informovat o dění ve škole                

a o akcích, které škola připravuje  

• Vzájemná spolupráce se školskou radou – projednávat s nimi podstatné dokumenty  

• Nedílnou součástí je vytváření partnerských vztahů s okolními školami, s nimiž se jako 

malá škola podílíme na organizaci řady akcí  

 

Propojení aktivit školy s místními spolky a sdruženími např.:  

 

• Spolupráce s TJ SOKOL Prštice, Klubem seniorů, Obcí Prštice, místní knihovnou, 

mysliveckým sdružením, SDH Prštice aj.  

 

Nástroje k dosažení cílů:  

 

• Základním kamenem je dobrá informovanost o škole – vytvoření kvalitních a přehledných 

webových stránek školy  

• Využívat e-mailovou komunikaci s rodiči a informační systém Bakaláři (dotazy, náměty)  

• Vedení školní kroniky  

• Dny otevřených dveří, výstavky žákovských prací  

• Podílení se na veřejných akcích – např. obecní jarmark, rozsvěcení vánočního stromu              

a další.  

 

 

 

 

 

 

V Pršticích dne 25.8.2022  

Školská rada schválila: Dne 20.9.2022 

 

 

         Mgr. Lenka Drábková  

   ředitelka školy 


