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DLOUHODOBÝ PLÁN 
koncepční záměry a úkoly v období 2018 – 2022 

 

 

 

I.  Analýza současného stavu školy: 
 

Základní škola Hluk je úplná základní škola. Ve všech ročnících máme dvě třídy, v letošním školním 

roce 2017/2018 naši školu navštěvuje 345 žáků.  

 

Vyučování probíhá ve dvou budovách, v hlavní budově nám. Komenského 950 a v budově nám. 

Komenského 230, kde jsou čtyři třídy prvního stupně.  

 

Využíváme vlastní tělocvičnu k výuce TV, dále sportovní halu a hřiště TJ Spartak Hluk.  

 

Máme vlastní školní jídelnu s kuchyní, kde poskytujeme možnost stravování i pro cizí strávníky.  

 

Dále provozujeme školní družinu, kterou v letošním školním roce navštěvuje 76 žáků prvního 

stupně.  

 

 

II. Výhled do budoucna: 
 

1) Počty žáků a vybavení školy: 

V následujících letech bychom chtěli udržet v každém ročníku vždy dvě třídy. Z údajů matriky vyplývá, 

že to bude těžký úkol, ne však neřešitelný. Počty narozených dětí v některých letech nejsou příliš 

vysoké.  

 

Vybavení školy je odpovídající. Budeme doplňovat, obnovovat a zkvalitňovat především ICT vybavení. 

Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními dataprojektory, nebo interaktivními tabulemi. Postupně 

probíhá výměna nábytku v kabinetech, doplňujeme vybavení tříd. Každoročně budeme určovat 

priority ve vybavování v souladu s hospodárným a  účelným čerpáním rozpočtu. Ve škole chceme 

vytvářet pozitivní klima vlastním prostředím, čistotou, estetickou úpravou prostor školy i okolí. 

Zajišťujeme bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj všech 
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účastníků vzdělávání. Vytváříme bezpečné prostředí pro reálnou bezpečnost fyzických osob, jeho 

účinnost budeme pravidelně prověřovat.  

 

Dle požadavků učitelů a podle nabídek obnovujeme a vylepšujeme vybavení jednotlivých kabinetů. 

Zaměříme se na vybavení kabinetu dyslexie, kde přibývá žáků s SVP.  

 

 

2) Práce s SVP žáky,  ŠPP, ŠVP: 

Zefektivníme práci školního poradenského pracoviště. Chceme rozšířit jeho služby o školního 

psychologa. Pravidelně budeme vyhodnocovat výsledky práce ŠPP. Pokračujeme v úzké spolupráci 

s PPP Uherské Hradiště, dále speciální pedagogická centra a další odborníci, v prvé řadě dětský lékař. 

Pracovníci ŠPP budou pravidelně proškolováni a budeme využívat aktuálních nabídek pro další 

vzdělávání. ŠPP bude fungovat jako metodická podpora pro pedagogy, ale také jako poradní instituce 

pro žáky a zákonné zástupce.  

Školní vzdělávací program budeme upravovat dle pokynů MŠMT, dále budeme reagovat na změny 

vyplývající z rozvoje společnosti, tak aby náš vzdělávací program odpovídal současnému poznání a 

potřebám státu, který klade stále větší nároky na úroveň vzdělanosti. Vyhodnotíme silné a slabé 

stránky školy a výsledky popřípadě zakomponujeme do našeho vzdělávacího programu. 

 

Nejsme školou zaměřenou na určitý druh vzdělávání, nebudeme se takto orientovat ani v budoucnu. 

Chceme poskytovat komplexní vzdělání tak, aby naši žáci mohli úspěšně pokračovat v dalším studiu 

na středních školách. Systematicky budeme hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích 

oblastech a sledovat úspěšnost našich žáků, výstupy pro hodnocení získáváme z více zdrojů, 

analyzujeme důvody neprospěchu, zaměříme se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u žáků, 

kteří dlouhodobě vykazují vysokou míru zmíněného ukazatele. Preferujeme individuální přístup 

k žákům. 

 

Klima školy je dobré. Zaměříme na další vývoj přátelských vztahů jak mezi pedagogy a žáky, 

samozřejmě také mezi všemi zaměstnanci školy.  

 

Dalším naším cílem je zapojit se do projektu „Škola pro demokracii“, kde budeme nově organizovat 

práci školního parlamentu. V této souvislosti zřizujeme novou pozici koordinátora pro školní 

parlament a zároveň proběhne proškolení jednotlivců, ale i celého pedagogického sboru.  

 

 

3) Spolupráce a partneři: 
V mimoškolní činnosti budeme rozvíjet spolupráci s DDM Hluk. Společně se chceme podílet na 

přípravě, organizaci a realizaci kroužků pro naše žáky. Naším cílem bude rozšířit nabídku např. 

v pohybových aktivitách pro žáky.  

 



 

Koncepční záměry a úkoly v období 2018 – 2022 strana  3 

 

Výchovu ke zdraví chceme zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a 

tělesné zdatnosti dětí a žáků, v rámci prevence se zaměřit na prevenci rizikového chování dětí a žáků 

(užívání návykových látek, šikana apod.). Chceme se zaměřit také na kvalitní vztah žáků k životnímu 

prostředí. Vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě.  

 

Spolupracovat budeme také s dalšími subjekty. Velmi důležitá je a bude dobrá spolupráce se 

zřizovatelem – obcí Hluk, dále ZUŠ, MŠ, Sport Hluk, a další. Ve výhledu je dobudování školy tak, aby 

čtyři třídy prvního stupně ze staré školy, byly přesunuty do hlavní budovy. Dále budeme usilovat o 

rekonstrukci školního dvora. Dle možností bychom rádi využili část prostor Penkova dvora 

k vybudování malého školního pozemku.  

 

Se zřizovatelem budeme spolupracovat také v otázkách finančních a organizačních, při akcích školy i 

obce. Získávat a zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy z obecní dotace a využívat ho pro 

rozvojové programy školy nebo pro fond odměn pracovníků školy. Dále budeme využívat možnost 

zapojovat se do projektů EU, které pomáhají financovat vybavenost školy a umožňují rozvoj 

podpůrných aktivit pro žáky i pro učitele. Nadále chceme získávat sponzory na jednotlivé školní akce. 

Finanční zisk bude plynout také z také pronájmu prostor školy, např. jazykové kurzy. 

 

Zaměříme se také na rozvoj spolupráce s dalšími školami. Pokračovat budeme ve výměnných akcích 

se ZŠ Nemšová, úzce spolupracovat budeme se školami z blízkého okolí (např. mikroregion 

Ostrožsko). Ve výhledu je možná spolupráce v rámci projektu Map II. 

 

 

4) Výuka, pedagogický sbor, spolupráce s rodiči: 
Pravidelně budeme vyhodnocovat výsledky naší práce. Zaměříme se na současné aktuální problémy, 

tj. rozvoj matematické, čtenářské, ICT gramotnosti. Zkvalitnění a podpora výuky anglického jazyka 

bude také součástí našeho dlouhodobého programu. Využíváme a budeme využívat spolupráci 

s jazykovou školou a rodilými mluvčími.  

 

Snažíme se vytvářet dobré vztahy s rodičovskou veřejností. Dbáme na součinnost rodiny a školy, na o 

soulad ve výchovném působení, na prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole. 

 

Spolupracujeme se sdružením rodičů, které pracuje při naší škole. Rodiče budou o aktivitách školy 

pravidelně informováni prostřednictvím webových stránek. Webové stránky chceme aktualizovat a 

postupně rozšiřovat.  

 

Pro širokou veřejnost budeme pořádat různé kulturní aktivity, např. výstavy prací žáků naší školy, 

dále vystoupení v rámci školní akademie, ale i při jiných příležitostech. Informace o dění ve škole 

budou zveřejňovány i v místním tisku.  
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Chceme zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce 

školy. Jednotlivým pracovníkům chceme poskytovat prostor pro jejich profesní rozvoj. Umožníme a 

podpoříme účast pedagogů, ale i dalších pracovníků školy na DVPP. Dalším cílem je provádět 

pravidelně školení celého pedagogického sboru i ostatních pracovníků. Jednak jde o školení 

pravidelná, ale i mimořádná dle nabídky a potřeb školy. Budeme podporovat a oceňovat 

samostudium pedagogů. Zajistíme podíl pracovníků na strategickém řízení a vlastním hodnocení 

školy, budeme delegovat výkonné kompetence na co nejnižší úrovně řízení.  

 

Budeme pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, 

zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury.  

 

 

5) Závěr: 

Koncepce vychází z analýzy současného stavu školy a možností, které škola má. Cílem je vytýčit 

cestu, kterou se bude vzdělávání na naší škole ubírat. Koncepce by měla být srozumitelná 

především pro širokou veřejnost, protože škola je veřejnou službou nejvyšší kvality.  

 

 

 

v Hluku dne 3. 1. 2018 

 

Mgr. Jitka Jančíková 
………………………………………………………………………….. 

ředitelka školy 


