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      Obsah „Koncepce rozvoje školy“ vychází z analýzy „počátečního stavu“, akceptuje 

spolupráci s rodiči, zřizovatelem a veřejností v obci, zdůrazňuje nezbytnou existenci klad- 

ných vztahů v kolektivu celé školy a respektuje osobnost dítěte. 

     Účelem této koncepce je nastínit možnost dalšího směřování školy v následujícím období 

(2020-2022) a podpora rozvoje školy, poskytující základy kvalitního vzdělání s pozitivním a 

motivujícím klima. Koncepce bude směřovat k zlepšení celkového obrazu školy, v rámci 

možností školy, které jsou dány lokalitou obce, počtem obyvatel a dopravní obslužností. 

     ZŠ a MŠ Rybná nad Zdobnicí, (okres Rychnov nad Kněžnou) je vzdělávací institucí, která 

jako součást výchovně vzdělávací soustavy poskytuje předškolní a základní vzdělání. Vychází 

z dokumentů, vydaných MŠMT – Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

     V posledních třech letech se naše škola potýká s malým počtem žáků – průměrný počet na 

třídu nedosáhl počtu 12-ti, v letošním školním roce bylo nutné žádat zřizovatele o udělení 

výjimky v počtu žáků a zřejmě bude situace stejná i ve školním roce 2021/2022.  

     Školní družinu využívá průměrně 19 žáků a mateřskou školu navštěvuje 18 dětí. Kapacita 

mateřské školy bývá poslední roky celkem naplněna, všem zákonným zástupcům bylo u 

zápisu do MŠ vyhověno. V současné době jsou v MŠ dvě děti z jiné spádové oblasti. 

    Preferujeme školu „rodinného typu“, v níž neexistuje anonymita mezi učiteli, žáky a rodiči 

– všichni se znají a mají k sobě blíž. Základní škola tak dokáže lépe zajistit individuální 

přístup pedagogů, individuální rozvoj žáků, respektuje jejich individuální potřeby a možnosti, 

což je jednou z kladných stránek školy. Stejný přístup je i v MŠ. 

     Organizace má celkem 10 zaměstnanců, z toho 2 učitelky pro předškolní vzdělávání, jednu 

s vyšším odborným vzděláním a druhou s vysokoškolským bakalářským vzděláním, 2 

aprobované učitelky na 1. stupeň ZŠ, jednoho učitele, jednu vychovatelku, jednu asistentku 

pedagoga, jednu školní asistentku, jednu kuchařku a jednu vedoucí školní jídelny a uklízečku. 

  

I. Rozbor současného stavu činnosti a vybavení školy 

 

      Základní vzdělávací program základní a mateřské školy je Rámcový vzdělávací program 

pro předškolní a základní vzdělávání. 



     Vypracovaný Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání je v souladu 

s výše uvedenými dokumenty a odráží konkrétní podmínky a potřeby při vzdělávání žáků ZŠ 

a dětí v MŠ. V mateřské škole se každý rok mění třídní vzdělávací program, který vychází 

z RVP PV  v platném znění a ze ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání se 

upravuje průběžně podle potřeb a změn v legislativě. V současné době zaznamenal ŠVP 

největší změnu z oblasti distančního vzdělávání, které je povinné a v ŠVP jsou upraveny jeho 

podmínky a formy.  

 

     Celý tým zaměstnanců usiluje a propojení školy se životem v obci a okolím: 

 

 Seznamování rodičů s nabídkou školy, její srozumitelnost, bohatost a možnosti. 

Zjistili jsme, že ve stále větší míře vyhledávají rodiče nejrůznější zdroje informací. 

Nejdůležitější pro ně zůstává kladná osobní zkušenost jiných rodičů, ale běžné je vyhledávání 

informací na webových stránkách jiných škol 

Naše škola prezentuje svou výchovně vzdělávací činnost na webových stránkách školy a tak 

se rodiče mohou seznámit s činností školy, s kulturními a sportovními akcemi školy a 

v případě potřeby s námi komunikovat formou osobního jednání, emailem, telefonicky a 

v případě mimořádných šetřená i formou anonymních dotazníků ( klima školy, distanční 

výuka..). 

 Vstřícnost vůči rodičům po celou dobu školní a předškolní docházky jejich dítěte. 

Je velmi důležité, aby škola zanechávala v zákonných zástupcích dětí příznivý dojem nejen na 

začátku předškolní docházky jejich dítěte, ale po celou dobu navazující školní docházky. 

Zásadní roli tu hraje vztah učitel x dítě x rodič. Všechny tři roviny tohoto vzájemného vztahu 

musí fungovat.  

Při předávání informací rodičům preferujeme osobní jednání, návštěvy rodičů ve škole. 

Webové stránky nenahradí osobní kontakt s rodiči, proto nabízíme rodičům možnost navštívit 

vyučování a v MŠ mohou pobývat během dne, seznámit se s kolektivem třídy, stylem práce 

učitelky. 

Snažíme se zachovávat a propagovat kladné tradiční hodnoty – dobrá kázeň žáků, obsah učiva 

přiměřený možnostem žáků, spoluúčast  rodičů, otevřenost veřejnosti, pravidelné získávání 

údajů od rodičů, jejich názorů na kvalitu školy. 

 Zjišťování potřeb žáků ZŠ a dětí MŠ. 

Je kladen důraz na individuální přístup k dětem a žákům, k respektování jejich individuálních 

schopností a možností. Pro děti a žáky se SPU využíváme podpůrná opatření 1. – 3. stupně, 

tzn. Předmět speciálně pedagogické péče, nákup speciálních pomůcek, Plán pedagogické 

podpory, využití služeb asistenta pedagoga, školního asistenta) 



 Vytváření příznivého klimatu ve škole. 

Za velký klad považujeme skutečnost, že oba subjekty (MŠ i ZŠ) sídlí v jedné budově a tím je 

spolupráce mezi učitelkami ZŠ a MŠ na výborné úrovni - výměna zkušeností, porady, náhled 

do vyučování, společné akce, denní kontakt mezi učitelkami ZŠ a MŠ a s tím související také 

kontakt mezi žáky ZŠ a dětmi MŠ. To vše přispívá k vytvoření přátelské atmosféry, ve kterém 

panuje klid a důvěra, a kde je pak možný snadnější přechod dětí z MŠ do ZŠ. 

Na začátku každého školního roku ředitelka školy předkládá pedagogům a školské radě ke 

konzultacím návrhy na celoroční plány činnosti školy, které vychází z momentálních 

možností školy a z dlouhodobé koncepce. Cíle musí být reálné a v rámci stanovených priorit 

se musí naplnit. 

Škola dbá o rozvoj zdraví, zajištění optimálních podmínek pro všechny děti a žáky a zajištění 

bezpečného prostředí. Usiluje o to, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků 

ohroženo nebo zhoršeno.  

Zajistí žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během 

vyučovacích hodin. V současné době je za školou nové multifunkční hřiště, které budeme 

podle možností využívat. Školní dvůr za školou je využíván pro zajištění pobytu žáků ZŠ na 

čerstvém vzduchu o přestávkách. 

     V rámci preventivních aktivit a ochrany zdraví pořádáme letní ozdravné pobyty pro děti 

předškolního věku a pro žáky 1. stupně ZŠ. Ozdravný pobyt probíhá každoročně společně se 

žáky ze Speciální základní školy Neratov, kde jsou žáci s různými typy handicapů. Rozvíjíme 

tak povědomí o odlišnosti každého z nás, podporujeme u žáků rozvoj sociálního cítění a 

empatie.  

     Na škole působí školní poradenské pracoviště, které tvoří speciální pedagog, výchovný 

poradce a metodik prevence. 

      Kontrolní činnost ředitelky školy je zaměřena na kontrolu celkového charakteru výuky, 

formy a metody práce, sleduje klima ve třídách, sociální vztahy, respektování individualit a 

naplňování výstupů z RVP a ŠVP. Velmi důležitý je aspekt výchovy a etiky, který musí jít 

ruku v ruce se vzděláváním a snažíme se o zlepšení kultury vyjadřování a jednání  u dětí i 

žáků nejen mezi sebou ale hlavně ve vztahu k dospělým.    

     Ve škole je vedena veškerá potřebná dokumentace vyplývající z právní subjektivity školy, 

zpracovány jsou příslušné směrnice a řády, u kterých jsou prováděny aktualizace. Pravidelně 

jsou prováděny revize, školení BOZP a zaměstnanci jsou zapojeni do DVPP, prohlubování 

vzdělávání a samostudia.  

     V oblasti materiálního vybavení školy jsme dosáhli velkého zlepšení a to díky zapojení 

školy do projektů EU, které vyhlásilo MŠMT v rámci OP VVV  ( Peníze do škol, 



Zjednodušené šablony do ZŠ a MŠ I. a II.) Byly zakoupeny , notebooky do ZŠ, tiskárna, 

různé didaktické pomůcky, výukové programy, IT pomůcky atd.  
  

     Naše škola je v  projektu EU „ ZJEDNODUŠENÉ ŠABLONY“  zapojena od roku 2017 a 

bude v tomto projektu pokračovat až do roku 2023. V rámci šablon škola využívá šablony 

školního asistenta, DVPP, projektové dny ve škole a mimo školu, doučování, komunitní 

setkávání. 

     V roce 2019 proběhla rekonstrukce dívčích toalet a malování prostor a tříd školy. K této 

rekonstrukci jsme využili situaci, kdy bylo vyhlášené mimořádné opatření z důvodu pandemie 

Covid – 19 škola byla pro žáky a děti uzavřena. Při úklidových pracích spolupracovali všichni 

zaměstnanci. 

  

II. Stanovení hlavních cílů koncepce rozvoje školy 

  

 Image školy: 

 

- Upevnit pozici školy v obci a ještě více ji zapojit do veřejného života. 

- Posilovat vztah žáků, rodičů a veřejnosti ke škole a tím předejít případnému odlivu dětí a  

žáků do jiných škol. 

- Dostat ZŠ a MŠ do povědomí občanů i v okolních obcích, jako spolehlivý prostředek k 

předškolnímu a základnímu vzdělávání a umožnit rodičům dětí z okolních obcí umístit 

děti do naší školy. 

- Vzhledem k pandemické situaci a zakotvení povinné distanční výuky do ŠZ a do ŠVP 

bude nutné rozšířit povědomí rodičů a veřejnosti o možnostech a způsobech distanční 

výuky a uvědomit si, že je povinné.  

  

Prostředky: 

 

Intenzivní spolupráce s rodiči, kteří musí být objektivně informováni o studijních výsledcích 

a chování žáků a dětí, v případě  

 

 třídní schůzky a častější individuální rozhovory 

 zavést ukázkové hodiny pro rodiče v ZŠ, možnost účasti na vyučování, 

 systematicky rozvíjet předčtenářskou a předmatematickou gramotnost u dětí v MŠ 

 více společných kulturních a sportovních akcí s rodiči 



 v případě distančního vzdělávání  je důležité sjednotit komunikační a výukové platformy, 

které vyhovují všem ( Skype, Teams)  

 informovat školskou radu o dění ve škole s možností zástupců vstupovat do plánování a 

koncepce školy  

 

Rozvíjet oboustranný tok informací, prohloubit možnosti dosavadních forem: 

 

 využívání webových stránek školy – musí lépe sloužit vzájemné komunikaci, 

 využívání emailové korespondence, sms a chatu ve vzdělávacích platformách pro distanční 

výuku jako je Skype a Teams  

 využívání schránky důvěry 

 

 

Veřejnosti poskytnout informace o škole: 

 

 je –li to možné, poskytnout příspěvky do regionálních novin 

 pokračovat s organizováním kulturních akcí školy pro veřejnost (besídky, karneval) 

 zapojovat se do tradičních oslav v obci ( dětský den,“pálení čarodějnic“, vítání občánků..) 

  

 Výchovně – vzdělávací proces: 

 

Při plnění školního vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly 

plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností 

dětí. Důležitý je i posun od předávání informací, pouček a dat učitelem k rozvíjení klíčových 

kompetencí žáků, které je naučí samostatnému řešení problémů, vyhledávání, třídění a 

zpracování informací a motivují je k učení. 

Cílem výchovně vzdělávacího procesu musí být dosažení individuálně rozdílného maxima 

jednotlivých žáků prostřednictvím dobře nastaveného ŠVP pro základní vzdělávání, který 

navazuje na ŠVP pro předškolní vzdělávání. 

Dosáhnout otevřené, klidné a sdílné atmosféry ve škole budované na partnerských vztazích 

mezi učitelem a žákem – ale současně na respektu a toleranci, vzájemné úctě a pocitu 

zodpovědnosti. 

Respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho sebevědomí a podněcovat jeho všestranné 

aktivity. 

 

 



Prostředky: 

 Oblast výuky a výchovy: 

 Intenzivně pracovat v souladu se ŠVP, vytvořit maximální podmínky pro jeho úspěšnou 

realizaci, zapracovat distanční vzdělávání do ŠVP a ŠŘ 

 promyšlené plánování a bezprostřední příprava vzdělávací práce (písemné přípravy 

učitelek) 

 stanovení cílů respektující věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní 

tempo (skupinová a individuální práce) 

 vhodně zvolené formy práce a aktivní metody výuky 

 volnější způsob organizace výuky v kontextu zefektivnění výuky 

 učit žáky využívat informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní 

techniky ve více předmětech (umístění výkonnějších počítačů do  II. třídy, využívání 

notebooků pro skupinovou nebo individuální práci)) 

 položit kvalitní základy výuce anglického jazyka, 

 pokračovat v přípravě předškolních dětí na zápis do prvního ročníku 

  pro předškoláky zajistit bezproblémový přechod do první třídy, 

 Zajistit plnění časového rozvrhu tematických plánů 

 vytvořit podmínky pro kvalitní práci školní družiny – nadále pracovat tak, aby činnost pro 

žáky byla zajímavá, různorodá a přitažlivá, rozvíjela poznání a dovednosti 

 podporovat rozvoj komunikace mezi učitelem a žákem a mezi žáky navzájem. 

 V případě distanční výuky podporovat rodiče i děti v domácím prostředí přes domluvené 

výukové platformy ( Teams, Skype )  

 Informovat rodiče o možnosti zapůjčení 3 výukových notebooků pro distanční výuku  

 Při distanční výuce přehledně zadávat úkoly a práci žákům na web a emailem s přesným 

termínem odevzdání zpět vyučujícímu  

 Zajištění zpětné vazby a vyhodnocení výsledků práce , přístupu žáků, přítomnosti na on –

line hodinách  

  

Oblast péče o všestranný rozvoj dětí 

Péče o děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

Péče o žáky nadané  

Péče o tělesný rozvoj 

Péče o estetický rozvoj žáků 

Péče o mravní rozvoj – Etická výchova 

Výchova ke zdravému způsobu života 

Prevence vzniku závislostního chování  



 
 
 

o konzultace učitelů s žáky a rodiči, 

o účast na olympiádách a sportovních soutěžích, 

o využití zájmových kroužků, rozšíření činností, které budou vycházet především ze zájmu 

žáků i dětí v MŠ. 

o individuální přístup, konzultace učitele s pracovníky PPP, dětským lékařem a školním 

asistentem, 

o úzká spolupráce s rodiči- prohlubovat součinnost školy a rodiny, 

o o soulad ve výchovném působení. 

o podporovat u dětí co nejpestřejší pohybové, relaxační a sportovní aktivity k vytvoření 

silného a stálého návyku, který by byl motivačním činitelem v prevenci patologických 

jevů. 

o vytvořit dostatečné zázemí pro sportovní aktivity – plavecký výcvik i pro děti v MŠ, zimní 

sportování – bruslení, lyžování, zájmový sportovní kroužek,účast na sportovních 

soutěžích, pořádaných okolními školami, 

o účastnit se divadelních a filmových představení, výchovných koncertů, 

o zajišťovat kulturní vystoupení pro rodiče a veřejnost (besídky, prezentace práce kroužku 

vyšívání), 

o podílet se na výzdobě školy 

o opravit dveře mezi MŠ a jídelnou ZŠ 

o realizace projektů v oblasti primární prevence sociálně-patologických jevů, 

o spolupráce s profesionály (dle stávající nabídky Policie, HZS, atd.), 

o dodržovat zásady zdravé výživy a pitný režim ve škole, v MŠ podporovat pití čisté vody 

o rozvoj ekologického myšlení dětí – vést děti a žáky k třídění odpadu ve škole, sběru 

druhotných surovin (papír, hliník) a baterií, 

o v oblasti enviromentální výchovy se mimo jiné zaměřit na praktické plnění úkolů – 

zakládání koutku živé přírody, půldenní vycházky do přírody, exkurze – čistička odpad. 

vod, zemědělské objekty, zahradnictví, útulky..) 

  

III. Oblast personální  

 

 Udržet dosavadní úroveň pedagogického sboru a jeho odbornou způsobilost. 

 Zaměřit se na prevenci syndromu vyhoření zejména ve vyhledávání oblastí, ve kterých by 

se mohli jednotliví pracovníci angažovat – rozšiřování znalostí formou samostudia a účastí 

na seminářích DVPP, vzájemné předávání zkušeností, ukázkové hodiny pro rodiče. 



 K motivaci využívat nadtarifní složku platu – odměny ( dle možností)  

 Podpora a udržení výborných mezilidských vztahů na pracovišti mezi učitelkami i mezi 

provozními zaměstnanci, vstřícné chování a jednání při plnění úkolů nad rámec svých 

pracovních povinností  

 Vytváření příznivého klimatu ve škole, který je důležitý při plnění náročných úkolů v 

oblasti výchovně vzdělávacího procesu. 
  

IV. Řídící a kontrolní činnost školy 

 

 Uplatňovat v co největší míře participativní způsob vedení, zvyšovat aktivní podíl 

ostatních pracovníků školy na řízení školy a zlepšování práce, dosáhnout co největší 

osobní zaiteresovanosti pracovníků na zkvalitňování práce školy.  

 Sledovat průběžně připravované změny ve školství a novým požadavkům přizpůsobovat 

činnost školy – hlavně ve ŠZ a ZP 

 Vytvářet přátelskou pracovní atmosféru v celém kolektivu, podporovat iniciativu, oceňovat 

kvalitní práci a posilovat pocit zodpovědnosti za výsledky práce školy.  

 Podporovat DVPP a osobnostní a profesní rozvoj pedagogických i nepedagogických 

pracovníků  

 V kontrolní činnosti sledovat naplňování výchovně vzdělávacích cílů, výstupů z RVP a 

ŠVP, podporu k motivujícímu učení, rozvoj kvalitních sociálních vztahů 

 Využívat pravidelné porady jako koordinační metodu k zajištění úkolů pro pedagogy a 

kontrolu jejich plnění  

 Účelně hospodařit s finančními prostředky na mzdy a provoz, využívat dotační programy a 

vytvářet situace ke zlepšování hospodárnosti školy  

 

Prostředky 

Kontrolní činností ředitelky zjišťovat, jak se daří plnit úkoly stanovené koncepčním plánem 

školy a ročními plány práce ve všech oblastech školní činnosti 

- výchova a vzdělávání 

- provoz školy, budování a zařizování 

- plnění pracovního řádu a všech zákonných a vnitřních norem všemi zaměstnanci 

O každé provedené kontrole bude veden záznam, s výsledkem kontroly bude pracovník 

seznámen 

Kontrolu bude provádět ředitelka školy. Při kontrolní činnosti bude brán zřetel i na názor 

zainteresovaných stran. 

  



V. Oblast spolupráce se zřizovatelem: 

 

Se zřizovatelem dodržovat co nejtěsnější vztahy při plánování a realizaci akcí a to jak v 

oblasti ekonomické, tak i společenské (účast zástupců obce na kulturních a společenských 

akcích pořádaných školou). 

Realizace projektů, rekonstrukce a modernizace školy je závislá od finanční podpory ze strany 

zřizovatele – plánování ročních rozpočtů školy a jejich schválení. 

  

VI. Finanční zdroje a materiální vybavení školy: 

 

Státní prostředky 

– zlepšovat vybavenost tříd moderními pomůckami (ONIV) 

- využívat možnosti finanční motivace pracovníků školy. 

 

Prostředky na provozní náklady školy od zřizovatele: 

- udržovat školní budovu v dobrém technickém stavu, 

- provádět nutné revize, opravy a rekonstrukce, nebo plánované investiční akce 

- zlepšovat vybavení školy pomůckami a učebnicemi, multimediálním zařízením pro 

výuku 

 

Prostředky z EF: 

– zapojení do vyhlášených projektů EU pro školy 

  

VII. Výhledové rekonstrukční a investiční akce školy: 

 

Prioritou je: 

- výměna podlahové krytiny v I. třídě a na chodbě   

- výměna dveří v prvním patře budovy 

 

Dalším záměrem je: 

- vybavení archivu kovovými skříněmi na spisy  

 

Uvedené akce jsou dlouhodobé a budou realizovány po důkladném projednání se 

zřizovatelem a budou také závislé na finančních možnostech obce. 

  

Krátkodobé akce k zajištění lepších podmínek: 

 dle potřeby dokupovat nádobí do školní kuchyně 



 oprava poškozených žaluzií do oken ve třídách ZŠ i MŠ 

 zakoupit nová lehátka do MŠ 

  

VIII. Podmínky k dosažení stanovených cílů 

 

Jak toho všeho chceme dosáhnout? 

 

 mít schopné, nadšené a ochotné učitele a ostatní zaměstnance 

 mít podporu a dobrou spolupráci se zřizovatelem, rodičovskou veřejnosti 

 mít dobré materiální vybavení 

 mít stanovena jasná pravidla chodu školy 

 mít možnost dobře odměnit aktivní zaměstnance školy 

 využívat nabídek soustavného odborného vzdělávání učitelů 

 naučit se efektivně využívat informační zdroje 

 provádět kontrolu a analýzu výsledků práce, sebereflexi 

   

IX. Závěr 

 

Tato koncepce představuje základní body možné orientace školy v následujícím období. 

Ideální by bylo dosažení všech vytyčených úkolů v plné míře. Rozhodující pro to však jsou 

jak objektivní předpoklady, související z velké části s ekonomickými faktory, tak především 

přístup všech zainteresovaných stran. 

Koncepční plán je vytvářen na nejbližší období. Proto je tento plán otevřený pro všechny 

pozitivní změny a bude každoročně doplňován a přizpůsobován měnícím se vnějším i 

vnitřním podmínkám. 

 

Platnost od 1. 9. 2021 

Vypracovala: Mgr. Jitka Dytrtová  – ředitelka školy 

 

 

 

 

  

  

 

  


