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Mise 

Jsme škola, která 

 pomáhá dětem rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti 

 podporuje partnerství mezi žáky, učiteli a rodiči 

 se zaměřuje na přípravu pro praktický život 

 buduje pozitivní vztah ke škole a ke vzdělávání 

 

VIZE 2025 

Prostory všech součástí školy (ZŠ, ŠJ, MŠ, ŠD) jsou pravidelně modernizovány, moderně a 

funkčně vybaveny.  

Vztahy mezi zaměstnanci, žáky a rodiči jsou založeny na partnerské komunikaci a vzájemném 

respektu. Všichni se zde dobře cítíme. 

Škola poskytuje všem bezpečné prostředí proti vnitřnímu i vnějšímu ohrožení. 

Ve vzdělávání dětí a žáků klademe důraz na uplatnění pro život, zohledňujeme individualitu 

dítěte a tomu přizpůsobujeme organizaci, metody a formy výuky.  

Využíváme různé možnosti získávání finančních prostředků na ohodnocení kvalitní práce 

zaměstnanců a zajištění kvalitní výuky a vybavení. 

 

Akční plán 

Strategický 

cil 

 

Vytvořili jsme otevřený systém spolupráce s rodiči 

Šk. rok 

Dílčí cíle 

Úkoly Termín Zodpovídá 

2015/16 Stabilizovat chod SRPDŠ 

 Schůzka Rady rodičů – další fungování SRPDŠ únor Havelková, 

Eliáš, Stará 

 Mimořádná členská schůze SRPDŠ – duben Havelková, 
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fungování, nové stanovy, rozpočet, pořádání 

plesu 

Eliáš, Stará 

 Registrace SRPDŠ v OR květen Eliáš 

    

 Získat certifikát rodiče vítáni   

 Zjistit podmínky Duben Eliáš 

 Tvorba kritérií s učiteli Květen Eliáš 

Stará 

2016/17 Rozšířit spolupráci a zapojení rodičů 

 Rodičovská beseda – fyzioterapeut – správné 

sezení, relaxační cvičení 

říjen Němcová 

 Rodičovská beseda - bezpečí PC, závislosti /za 

účasti odborníka  řad policie nebo kraje 

podzim Benešová 

Stará, Křížová 

 Miniškolička pro rodiče a předškoláky listopad, 

leden 

Benešová, 

Kučerová, 

Němcová, 

Chalupa 

 Divadlo Jihlava pro rodiče s dětmi  Jurková, 

Zikmundová, 

Olivová 

 Brigáda školní zahrada a školní hřiště  Jurková, 

Zikmundová, 

Olivová 

 Získat certifikát rodiče vítáni   

 Seznámení rodičů s kritérii září Eliáš 

 Certifikace říjen Eliáš, Stará 
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Strategický 

cíl 

Umožnili jsme žákům vyjadřovat se a zapojovat do chodu 

školy 

2015/2016 Příprava založení školního parlamentu 

 Exkurze do škol s fungujícím žákovským 

parlamentem 

Duben 

květen 

Eliáš 

 Plán založení školního parlamentu červen Křížová 

 Zapojení žáků do chodu školy 

 Zdravé svačinky v dílnách tvořivosti 1 x za 

týden 

duben 

květen 

Aubusová 

2016/2017 Založení školního parlamentu 

 Zahájení činnosti dle plánu  září Křížová 

 Zapojení žáků do chodu školy 

 Místní kolo Zlatého listu  Jurková 

 
 
 

Strategický 

cíl 

Nastavili jsme a ověřili systém sebehodnocení žáků 

2015/2016 Získat praktické zkušenosti se sebehodnocením v hodinách 

 Realizace a ověřování metod sebehodnocení průběžně všichni 

učitelé 

 Sdílení zkušeností z realizace červen Eliáš 

2016/2017 Vzdělávat se v oblasti sebehodnocení 

 Zajištění semináře pro sborovnu srpen Stará 

 Nastavit systém 

 Příprava návrhu v PK a MS říjen  
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Strategický 

cíl 

Zvýšili jsme spokojenost strávníků v naší školní jídelně 

2015/2016 Zabezpečit propagaci ŠJ a stravování 

 Zajistit možnost sdílení odborných článků 

Mudr. Kaše na web školy, obce a do 

zpravodaje 

1 x měsičně Chalupa 

 Publikovat články ve zpravodaji obce  Padalíková 

 Vystavit inspekční zprávu o ŠJ březen Eliáš 

 Udělat akce ve školní jídelně pro popularizaci 

 Týden vaření oblíbených jídel žáků červen Nožičková 

 Nastavení systému 

 Dotazník Jak se doma žáci stravují březen 

květen 

Aubusová 

ve spolupráci 

s TU 

2016/2017 Propojit školní jídelny a školní zahradu 

 Využití výpěstků zahrady ve školní jídelně  Jurková 

Zikmundová 

 Pěstování bylin pro školní jídelnu  Jurková 

Zikmundová 

 Udělat akce ve školní jídelně pro popularizaci 

 Čertovský oběd prosinec Musilová 

 
 


