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DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY ŠKOLY V LETECH  2010 - 2013 
 
 
• Zabezpečení vzdělávání žáků s ohledem na vzdělávací potřeby jednotlivce, 
       podpora zájmů a nadání žáků 
• Zvyšování kvality vzdělávání, systematické sledování a hodnocení výsledků 

vzdělávání 
• Kvalitativní růst pedagogického týmu 
• Další vzdělávání pedagog. pracovníků zejména v oblastech využití ICT, 

vyhodnocování a zkvalitňování ŠVP Vojkovice v praxi 
• Pokračovat v záměru otevření školy rodičům a veřejnosti  
• Pokračovat v budování přírodní učebny  
• Zajistit modernizaci počítačové učebny (granty, zřizovatel) 
• Pokračovat ve spolupráci s mateřskou školou (společné akce, návštěvy předškoláků ve 

škole, edukativně stimulační skupinky) 
 
 

 
Koncepce  rozvoje školy pro školní rok 2010/2011 

 
 

1. Výuka a výchova bude zaměřena na naplňování vzdělávacích cílů stanovených 
školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Výuka v 1. - 4. ročníku bude probíhat 
podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) platného od 1. 9. 2007 (aktualizace k 1. 
9. 2010), v pátém ročníku podle učebních dokumentů vzdělávacího programu 
Základní škola – čj. 16847/96-2 s platností od 1. září 1996. Škola zabezpečí 
vzdělávání všech skupin žáků – tj. nadaných, průměrných, podprůměrných žáků a 
žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. 

 
2. Plán činnosti školy bude vycházet z dlouhodobých cílů ve vzdělávání stanovených 

v Národním programu rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR a bude zaměřen 
na oblasti: 

 
a) Podpora rozvoje osobnosti žáka 
b) Podpora vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj 
c) Podpora výuky cizích jazyků 
d) Zvyšování informační gramotnosti 
e) Podpora čtenářské gramotnosti 
f) Podpora rovného přístupu ke vzdělávání 
g) Uplatňování evaluace ke zvyšování kvality vzdělávání 
 

3. Soustavným vzděláváním pedagogů budeme systematicky směřovat ke zvyšování 
profesionality pedagogické práce. Vzdělávání pedagogických pracovníků bude 
zaměřeno na posílení dovedností pro výuku cizích jazyků, rozvoj informačních a 



komunikačních schopností a na rozvoj kompetencí nezbytných pro realizaci nového 
pojetí výuky stanoveného školským zákonem a RVP  (na činnostní pojetí výuky, 
uplatňování diferencované výuky podporující rozvoj schopností a talentu žáků, 
uplatňování hodnocení a sebehodnocení žáků, vzdělávání v oblasti osobnostní a 
sociální výchovy, na práci se žáky s diagnostikovanou SPU, se žáky integrovanými).  

 
4. Pokračovat v úzké spolupráci s rodiči. Vytvářet klima otevřené komunikace a důvěry. 

Zajišťovat včasná jednání s rodiči při řešení výchovných a vzdělávacích problémů 
žáků a při prevenci  a ochraně dětí před sociálně patologickými jevy. 

 
5. Posilovat prestiž školy v obci. Usilovat o zvyšování kvality vzdělávání, propagovat 

výsledky práce školy na veřejnosti  a nadále se podílet na organizaci kulturních a 
společenských  akcí.  

 
6. Ve spolupráci se zřizovatelem  vytvářet optimální podmínky pro vzdělávání. 

Pokračovat v budování přírodní učebny.  Hledat možnosti využití vyhlašovaných 
grantových projektů k realizaci plánovaných projektů modernizace školy (postupná 
modernizace počítačové učebny).  

 
 
 
 
 
 

         Projednáno Školskou radou dne ........................... 
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