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1. Úvod 

„Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. 
Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. 
Plánuje-li se na celý život, je nutno vzdělávat člověka.“ 

(Kuang–Cu, 3. stol. př. n. l.) 

 
Strategický plán rozvoje školy považuji za jeden z nejdůležitějších dokumentů i přes to, že z pohledu 

školského zákona nepatří mezi povinnou dokumentaci školy. Od tohoto plánu se odvíjí veškerá činnost školy. 
Je to dokument, který pomáhá škole definovat, realizovat a vyhodnocovat nastolenou vizi, postupně plánovat 
a usměrňovat směřování organizace. Strategický plán navazuje na již vzniklý dokument pro roky 2017 – 2020 
a měl by sloužit jako hlavní dokument rozvoje školy. Z tohotu důvodu jsme využili projekt EU/MŠMT (Název 
projektu:  Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, název příjemce podpory: Národní institut pro 
další vzdělávání, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283) a spolupráci s koordinátorkou 
NIDV Mgr. Danou Veselou, Ph.D.. 

 

2. Stručná charakteristika školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola Mokrá – Horákov je umístěna v klidné části obce Mokrá, v blízkosti vilové řadové 

zástavby obklopené zelení, má k dispozici vlastní zahradu. Základní škola Mokrá-Horákov, příspěvková 

organizace vykonává v souladu s údaji uvedenými ve školském rejstříku činnost základní školy, školní družiny 

Název školy Základní škola Mokrá-Horákov, 
příspěvková organizace 

Kraj/město, ve kterém se škola nachází Jihomoravský kraj / Mokrá-Horákov 

Typ školy Úplná devítiletá základní škola 

Velikost školy Kapacita 500 žáků, aktuálně vzděláváno 
363 žáků  

Velikost pedagogického sboru 
(přepočteno na plné úvazky) 

Učitelé 26 (přepočteno na úvazky 24,31) 
AP 9 (přepočteno na úvazky 5,30) 
ŠD 4 (přepočteno na úvazky 2,63) 

Velikost nepedagogického sboru 
(přepočteno na plné úvazky) 

15 (přepočteno na úvazky 14,25) 

Doba ve funkci ředitele (počet let) 1 rok 

Doba ve funkci zástupce ředitele (počet 
let) 

8 let 
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s nejvyšším povoleným počtem 90 žáků a školní jídelny s nejvyšším povoleným počtem 540 stravovaných. 

Školu navštěvují nejen místní žáci, ale také žáci z okolních obcí. 

V aktuálním školním roce se ve škole vzdělává v 17 třídách 363 žáků. Škola organizuje vzdělávání podle 

Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále ŠVP ZV). Škola eviduje 97 žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami (dále SVP), pro 48 z nich vyučující zpracovali na základě doporučení školských 

poradenských zařízení individuální vzdělávací plány. Zájmové vzdělávání ŠD probíhá ve třech odděleních s 

celkovým počtem 86 žáků. V současné době žáci přibývají. 

 
 

   Pedagogické vedení školy 
  Vzhledem k tomu, že pedagogický sbor tvoří 26 pedagogů, jedná se (podle teorie řízení týmů)  

o dobře uřiditelný tým. V této škole se vlastně jedná o 2 formy, a to: 

1.  řízení školy jako organizace    a 

2.  vedení lidí a práce s lidskými zdroji. 

      

  Školní vzdělávací program je rozpracován do časových plánů učiva. Cílům výuky odpovídá obsah, 

metody a struktura hodiny, výuka navazuje a využívá dosavadních znalostí žáků. Vyučování je podpořeno 

materiály k výuce. Učebnice, pomůcky a didaktická technika jsou efektivně využívány. Do vyučování je 

zařazováno vytváření klíčových kompetencí. Učitelé mají zpracovány časové tematické plány všech předmětů. 

Byly realizovány úpravy ŠVP na základě legislativních změn. ŠVP však dostatečně nekoresponduje se 

současnou nově formulovanou vizí a jeho inovace bude zohledněna ve strategickém plánu rozvoje školy. 

  Plánování a příprava hodin zejména na 2. Stupni často neobsahují motivační složku výuky. 

Mezipředmětové vztahy jsou nedostatečně využívány. Úroveň motivace žáků na začátku hodiny a v průběhu 

hodiny je nízká nebo její účinnost nedostatečná. Většina žáků 2. stupně je motivována ke školní práci 

především známkami. Závěrečná fáze hodiny bývá zřídka účelně využívána k hodnocení, sebehodnocení a 

motivaci žáků k další práci. 

 

  Pan ředitel se účastní vzdělávání v rámci projektu SRP a současně si průběžně rozšiřuje své znalosti a 

dovednosti v procesu aktivní účasti v tomto projektu. A nejen to. Aktivně si doplňuje vědomosti z oblastí, kde 

dochází k častým změnám – např. legislativní změny, zákoník práce.  

 

 Kvalita pedagogického sboru 

        Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný dle platné legislativy, nicméně dochází k časté obměně 

pedagogického sboru především z důvodu odchodů učitelek na mateřskou dovolenou a příchodu z ní (v 

současném roce 7 nových pedagogů). Obtížně se hledají učitelé jako zástupy za mateřské dovolené, v 

učitelském sboru je nerovnoměrné zastoupení učitelů podle délky praxe (chybí střed). Ve škole chybí školní 

psycholog. 

      Zatím není zaveden systém tzv. pracovních pohovorů – toto bude předmětem koncepčního řešení 

rozvoje školy a na základě průběžného získávání zkušeností v této oblasti. 

Jinak jsou průběžně monitorovány vzdělávací potřeby PP jednak v kontextu návštěv ŘŠ a ZŘŠ v procesu výuky, 

ale současně i reflektováním aktuálních potřeb dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod vlivem 

nových poznatků v oblasti výchovy a vzdělávání. Každý pedagog si plánoval svůj rozvoj, přitom mnohdy 

nebyly zohledněny rozvojové potřeby školy, vycházelo se více ze zájmu pedagogů, na základě inspekční 

činnosti došlo ke změně, řada školení realizována jako školení pedagogického sboru – pro sborovnu, zacílení v 

letošním roce na osobnostně-sociální rozvoj. 

 

Nově je tedy systematicky nastavován plán DVPP pro pedagogy, a to: 

 v tématech tzv. „pro sborovnu“ (např. pedagogická diagnostika, formativní hodnocení, osobnostně-sociální 

rozvoj…), 

 individualizovaná témata (pro jednotlivce či skupinky) – podle potřeby. 



 

5 

Motivací pro pedagogy jsou jednak podpora vedení školy, jednak příznivé pracovní podmínky, vybavení a 
především dobré mezilidské vztahy. Existuje prostor pro neformální setkávání učitelů navzájem a učitelů a 
žáků – ředitel nabízí teambuildingové aktivity, kvízy, při zahájení školního roku, řada pedagogů se stýká i jako 
přátelé ve volném čase, jezdí spolu na dovolené, pospolu drží 1. stupeň – společné večerní aktivity, posezení, 
společné akce mužské části sboru. O vzájemné vztahy pečuje vedení školy nastavenými pravidly, vytvářením 
prostoru pro neformální setkávání – Trsáníčka, Mokerská laťka, vánoční nadílka aj. 
  Pedagogové si především vyměňují vyzkoušené materiály a poznatky z výuky, ale je ještě značná 

rezerva např. v osobních vzájemných návštěvách v procesu (vzájemné hospitace), které jsou zatím realizovány 

jen na 1. stupni.  

 

 

 Výuka 

  Potřeby žáků zjišťují pedagogové prostřednictvím nástrojů pedagogické diagnostiky,  

pozorováním dětí při různých činnostech, vyhodnocováním ústních i písemných projevů žáků, testováním, 

osobními rozhovory se žáky. Využívány jsou též dotazníky – dle výsledku šetření květen 2018 : V práci učitelů 

se daří zaujmout žáky 56% učitelů, vytvářet přátelskou atmosféru ve třídě (38%). Ve vlastní práci pociťují 

učitelé největší nedostatky ve své nedůslednosti a benevolenci vůči žákům (25%) a v tom, že se jim nedaří 

zaujmout žáky (19%). Žáci mají malou příležitost organizovat svoji práci. 

  Volbu odpovídajících výchovně vzdělávacích strategií pedagogů zjišťuje vedení školy prostřednictvím 

hospitací, pohovorů, náslechů, díky postřehům ze školení a DVPP. Plánování a příprava hodin často 

neobsahují motivační složku výuky. Mezipředmětové vztahy jsou nedostatečně využívány. Motivace žáků je 

nízká nebo její účinnost nedostatečná. Většina žáků 2. stupně je motivována ke školní práci především 

známkami. Závěrečná fáze hodiny bývá zřídka účelně využívána k hodnocení, sebehodnocení a motivaci žáků 

k další práci. 

  Škola poskytuje svým žákům kvalitní kariérové poradenství a informace k přípravě na budoucí 

povolání dle plánu VP. Soustředí se na rozvoj gramotností, projekty, nabídku nepovinných předmětů. Po 

konzultaci vypisují pedagogové cvičení z ČJ, cvičení z M – 9. ročník – v 7.00 hod. jako nepovinný předmět, 

individuálně nabízí pedagogové doučování. 

 

3. Plánovací období 

Strategické řízení a plánování chápu jako systém činností zahrnující analýzu školy, formulaci mise a 
vize, stanovení strategických cílů, postupu kroků vedoucích k realizaci stanovených cílů a konečně 
vyhodnocení posunu  - evaluaci.  Jedná se tedy o dlouhodobé plánování v horizontu několika let (5 - 10). 
Jednotlivé části strategického plánu jsou směřovány k různým časovým horizontům: 
Úvodní část strategie představuje analýza školy, která pokrývá současnou situaci, ukazuje, jaký je stav teď, 
s výhledem na možné nadcházející příležitosti a ohrožení, které škola může aktuálně odhadovat.  
Mise je část strategie, která propojuje současnost s budoucností. Je to důvod, proč škola existuje, proč její 
zaměstnanci chodí do práce, co dělá teď a co bude dělat i v budoucnosti, až dosáhne cílů. Stanovené cíle 
pomáhají rozvíjet to, co škola dělá. 
Vize je část směřující do budoucnosti, je to pozitivní představa obrazu naší školy za 5-10 let. 
Strategické cíle jsou považovány za dlouhodobé záměry, které vedou do stanovené budoucnosti a k naplnění 
vize.  

Jednotlivé kroky, které zakotvuje akční plán, budou zformulovány zcela konkrétně na období jednoho 
roku, maximálně 2 let. Jsou to kroky, akce, vedoucí k dosažení cílů.  
Nejpozději po skončení těchto akčních plánů se provádí evaluace, vyhodnocení pokroku, následně se vytváří 
nový akční plán na další rok nebo dva. 

3.1 Příprava plánu 
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Na základě zjištěného stavu školy se v dalším pololetí zaměřit – v duchu definované vize školy – na vytvoření 

smysluplné dlouhodobé koncepce rozvoje školy (strategický plán rozvoje) se stanovením hraničních termínů 

plnění jednotlivých formulovaných dílčích cílů (krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých. Definování cílů 

by mělo vycházet z metody SMART. 

Ke koncepci vytvořit i metodiku vyhodnocování míry a kvality plnění stanovených cílů. 

 

Zaměřit se na definované slabé stránky školy vzešlé ze SWOT analýzy aktuálního stavu školy a hledat nástroje 

a postupy vedoucí k oslabení či odstranění těchto slabin. 

Jedná se o: 

a)  nedostačující počet učeben; 

b)  nedostatečné materiálně-technické vybavení odborných učeben, 

 časté personální změny v pedagogickém sboru, nedostačující spolupráce napříč sborem – napříč pedagogy 

obou vzdělávacích stupňů; 

 prezentace školy směrem k veřejnosti; 

 nedostatečné mzdové prostředky pro nenárokové složky platu. 

 

V obecné rovině se zaměřit na témata: 

oslovení potenciálních sponzorů, fundraising, podpoření aktivní účasti školy na projektech, podíl na 

vícezdrojovém financování školy (spolupráce s MAS) 

spolupráce se zřizovatelem,  místními spolky, knihovnou, skautem aj., posílení volnočasových aktivit pedagogů a 

žáků, vytváření prostoru pro neformální setkávání; 

vedení lidí, delegování, kontrolu, systém hodnotících rozhovorů (VŠ), hodnocení a sebehodnocení v celém 

pedagogickém sboru - spolupráce napříč vzdělávacími stupni, včetně hodnocení výsledků vzdělávání a sběr 

podnětů pro změnu ŠVP; 

zvládání krizových situací (bezpečnost, šikana,…) vztahy s rodiči/zákonnými zástupci, posílení vazeb škola – 

rodina. 

3.2  Klíčové osoby 

 Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy 

 Mgr. Šárka Šimková, zástupce ředitele školy 

 Mgr. Dana Veselá, Ph.D., NIDV, externí poradce 

 

3.3  Zapojené skupiny 

 vedoucí metodických zařízení 

 vedoucí výchovný poradce 

 metodik prevence 

 ICT koordinátor 

 schůzka 1 zaměstnanci a vedení školy SWOT analýza. 

 schůzka 2 zaměstnanci a vedení školy: Kultura školy a matice ke SWOT analýze 

 schůzka 3 zaměstnanci a vedení školy: vize, mise, získání klíčových hesel – priority 

 schůzka 4 zaměstnanci a vedení školy: vize, mise, priority. Cílem této schůzky je ve dvou dalších 

krocích dokončit vizi a misi školy, vybrat strategické cíle na další období. 

 schůzka 5 zaměstnanci: akční plán. Na poslední plánované schůzce vytvoříme plán akcí a úkolů 

na nejbližší období, které povedou ke splnění stanovených cílů a dosažení vize. 

 

3.4  Zřizovatel Zřizovatel je průběžně informován o průběhu tvorby strategie a samozřejmě o výsledku. 
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4. Analýza organizace 

Pro analýzu organizace – tedy zjištění aktuálního stavu školy, identifikace toho, v čem jsme dobří a 

naopak odhalení slabých stránek, identifikování budoucích příležitostí a hrozeb -  jsme se rozhodli využít 

SWOT analýzu. Na zpracování SWOT analýzy s námi úzce spolupracovala naše konzultantka pro rozvoj školy. 

Ta zajistila vstup nezávislého pozorovatele a pohled na organizaci z vně. 

4.1 Návaznost na vyšší dokumenty  

Vzhledem k tomu, že škola není izolované zařízení, které by existovalo v nějaké nepropustné bublině. 
Škola není izolované zařízení, ale je součástí vzdělávací soustavy státu, kraje, města nebo obce. Při úvahách o 
strategickém plánování je důležité navazovat na strategické dokumenty vyšších celků. Těmito jsou: 
 
Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje  
Místní akční plán 
Krajský akční plán JMK 
Při formulování priorit je inspirativní dokument České školní inspekce „Kritéria hodnocení podmínek, 
průběhu a výsledků vzdělávání“. Dokument, který ČŠI každoročně aktualizuje, popisuje kritéria „Kvalitní školy“ 
pro tyto oblasti činnosti škol: koncepce a rámec školy, pedagogické vedení školy, kvalita pedagogického sboru, 
výuka, vzdělávací výsledky žáků, podpora žáků při vzdělávání (rovné příležitosti).  
 
Zpráva ČŠI ze 14. 5. 2018 č.j. Čj. ČŠIB-955/18-B  

Strategický plán školy č.j. 274/2017. 

 

4.2  Analýza cílového prostředí 

4.2.1 ZÁKAZNÍCI A KLIENTI 

Odhad počtu žáků ZŠ Mokrá-Horákov dle matrik obcí Mokrá-Horákov, Hostěnice, Velatice 

Období narození        škol. rok          obce                                                      

                          

     Mokrá-Horákov    Velatice           Hostěnice           ostatní          celkem                                                               

1.9. 2011 –  
31.8. 2012                souč. 1. tř               25                        10                           7                    3                  45 
 

1.9. 2012 –  
31.8. 2013                2019/2020  33   9  11                  53  
1.9. 2013 –  
31.8. 2014                 2020/2021  29  5  13                  47 
 
1.9. 2014 –  
31.8. 2015                 2021/2022  24  10  11                  45 
 
1.9. 2015 –  
31.8. 2016                   2022/2023 28  8  7                  43 
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1.9. 2016 –  
31.8. 2017                   2023/2024 30  13  9                  52 
 
1.9. 2017 –  
31.8. 2018                   2024/2025 33  13  11                  57 
 
1.9. 2018 –  
31.8. 2019                   2025/2026 17  4   8                  30 

4.2.2 KONKURENCE 

škola vzdálenost charakteristika silné stránky ve 

vztahu k naší škole 

slabé stránky ve 

vztahu k naší škole 

ZŠ Pozořice  7 km Plně 

organizovaná 

základní škola, 

600 žáků 

rozšířená výuka 

angličtiny od 1. 

třídy 

Nutnost delšího 

dojíždění 

Větší škola – vyšší 

počet paralelních tříd 

v ročníku 

Gymnázium 

Šlapanice 

7km Gymnázium se 4 

letým i 8 letým 

ŠVP, 240 žáků 

Výběrová škola se 

všeobecným 

zaměřením 

Nutnost dojíždění 

žáků 

4.2.3 DODAVATELÉ – ŠKOLY NIŽŠÍHO STUPNĚ, PRAXE, DOMÁCNOSTI 

MŠ Mokrá-Horákov, MŠ Velatice, MŠ Hostěnice. Zejména u MŠ Hostěnice rodiče volí mezi ZŠ Mokrá – 

Horákov a ZŠ Pozořice, nyní většinově volena ZŠ Mokrá-Horákov (10 dětí do 1. roč. oproti 4, které jdou do ZŠ 

Pozořice).    

     

4.3 Analýza vnitřního prostředí 

 Škola funguje na základě: 
    a) inovovaného školního řádu, 
    b) provozního řádu. 
    Platná pravidla jsou v prvé řadě respektována pedagogickými a ostatními zaměstnanci školy a 

lze konstatovat, že až na drobné výjimky jsou respektována žáky i rodiči/zákonnými zástupci, kteří jsou o 
pravidlech prokazatelně informováni. Problémem je, že v postihování prohřešků proti školnímu řádu jsou 
učitelé nejednotní, nejčastěji dochází k porušování pravidel zakotvených ve školním řádu o přestávkách, 
specificky na chlapeckých WC. Nastavená pravidla značně přispívají ke konstruktivní komunikaci, nicméně 
chybí důslednost všech pedagogů, specifická je nejednotnost v postihování jednotlivých projevů. Dvakrát 
ročně metodik prevence vyhodnocuje anonymní dotazníky týkající se vztahů mezi žáky. Existuje schránka 
důvěry. Obtížně se daří odhalovat drobnou šikanu mezi žáky, nedostatečně je zachycení prvních projevů 
šikany. 

  Pokud dochází k porušování pravidel školního řádu, na řešení spolupracují a podílí se ŘŠ, ZŘŠ, metodik 
prevence, výchovný poradce, třídní učitel, jednání s rodiči je realizováno prostřednictvím výchovných 
komisí. 
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Komunikace uvnitř školy probíhá v několika rovinách: 
1. osobní dialogy (VŠ – pedagogové, pedagogové mezi sebou, VŠ – nepedagogičtí pracovníci i nepedagogičtí 

pracovníci mezi sebou);  
2. písemné informace týkající se akcí a procesu; spolupráce s rodiči je realizována formou třídních schůzek, 

rodičovských akademií, dalších akcí dle plánu. Aktivní je Klub rodičů. 
3. společné porady na úrovni informační a tvořivé/koncepční; 
4. společně s rodiči/zákonnými zástupci - jednak individuálně podle vzniklé potřeby, kolektivně na společných 

schůzkách nebo akcích; důležitým komunikačním kanálem je elektronická žákovská knížka, TU – využívají mail 
na rodiče. Žáci a zákonní zástupci mají k dispozici dostatek relevantních informací o aktivitách školy (na 
webových stránkách školy, které obsahují všechny povinné informace, informace o třídních schůzkách a 
hovorových hodinách) a výsledcích vzdělávání žáků na třídních schůzkách a hovorových hodinách. Dle 
výsledku šetření 91% rodičů je dostatečně informováno o dění ve škole, 81% rodičů vyhovuje způsob, jakým 
se mohou informovat o dění ve škole, 76% rodičů žáků 6. ročníku a 86% rodičů 7. + 8. r. a je spokojeno s tím, 
jak škola informuje o průběhu výuky a 99% rodičů (6. - 8. r.) spokojeno s tím, jak škola informuje o studijních 
výsledcích. 

5. komunikace se zřizovatelem je prakticky jen v rukou ředitele školy a podle potřeby nebo na základě 
požadavků (tvorba a projednání podkladů pro příspěvek, výkazy, hlášení, vyúčtování finančních prostředků od 
státu nebo od zřizovatele, nyní zejména projektová činnost); 

6. pokud se jedná o komunikaci VŠ s ostatními partnery probíhá podle potřeby a často v souladu se záměry 
výchovného a vzdělávacího procesu (ŠVP). 
Prostor pro posílení, zlepšení komunikace je v nedostatečné komunikaci na druhém stupni pedagog – rodič 
(nedostatečná motivace pro práci ze strany žáků, učitel se nemůže opřít o spolupráci s rodičem, rodiče 
starších žáků mají poměrně malý zájem o školní práci svých dětí, což se odráží na zhoršeném prospěchu, 
učitelé vnímají malou podporu vzdělávání žáků ze strany rodič.). Hůře komunikují stupně napříč – 1. stupeň x 
2.stupni, pedagogové na 1. stupni se cítí někdy ohroženi – pedagogové 2. stupně jsou solitéři, méně 
spolupracují.  
Dobrá komunikace je jednoznačně s Klubem rodičů – rodiči žáků, existuje řada aktivit pro vzájemné sdílení. 
Učitelé pozitivně reagují též na iniciativu samotných žáků (ve vyučovacích hodinách a na třídnických 
hodinách). Ve škole pracuje od r. 2007/08 žákovská rada (aktivity: 2 čísla školního časopisu ročně, adopce na 
dálku (Vincent z Keni), akce pro rodiče: Vítání jara, Loučení s podzimem, žákovské ankety).  
 

4.3.1 LIDÉ – PERSONÁLNÍ ANALÝZA 

1. Organizační diagram 
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Složení pedagogického sboru  

 PŘÍJMENÍ, JMÉNO pohlaví  VZDĚLANOST  APROBOV

ANOST 

 Délka 

praxe/pl

atová 

třída/st

upeň 

Rok 

narozen

í 

Plat. 

postup 

Mgr. BARTÁKOVÁ 

Vladěna 

Ž 1. st.  ANO 14/12/4 1979 2024 

Bc. BUREŠOVÁ 

Lenka 

Ž Vv  ANO  -2/11/1 1987 2022 

Mgr. CALETKOVÁ 

Iva 

Ž Z - Bi MD – do 

2021 

 4/12/2 1985  2020 

CIVÍNOVÁ Renata Ž AP  ANO  1/8/1 1972 2023 

DRAHOTSKÁ Alena Ž ved. ŠD  ANO  Nad 

32/9/ 

1959  

DULA Petra Ž AP  ANO  1/8/1 1983 2020 

Mgr. FILOUŠ Josef M CH  ANO  Nad 

32/12/7 

1950  

Mgr. HOŘAVOVÁ 

Jarmila 

Ž Čj - Nj  ANO 13/12/4 1980 2024 

Mgr. CHOLKOVÁ 

Ivana 

Ž Tv- Př., neapr. 

CH 

 ANO 1/11/1 1994 2020 

Ing. ILGNEROVÁ 

Lucie 

Ž AP  ANO 4/8/2 1977 2020 

Mgr. JANČÁLKOVÁ 

Marika 

Ž 1. st. MD – do 

2021 

4/12/2 1989 2020 

Mgr. JANEČEK 

Pavel 

M Hv, Z  ANO 10/12/3 1981 2020 

Mgr. KARTUSOVÁ 

Nikola 

Ž 1. st.  ANO 1/12/1 1988 2019 

Mgr. KONRÁDOVÁ 

Eliška 

Ž 1. st.  ANO 3/12/2 1990 2021 

Mgr. KOVÁČIK Josef M Aj - D  ANO 8/12/3 1985 2022 

Mgr. KRŠKOVÁ 

Veronika 

Ž vych., AP  ANO 11/9/3 1976 2020 
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Mgr. KUBÁŇOVÁ 

Jana 

Ž D -Vko  ANO 16/12/4 1980 2021 

KUDLIČKOVÁ Jiřina Ž AP  ANO Nad 

32/8/7 

1950  

KUKOSOVÁ Tereza Ž AP+ŠD  ANO 4/8/2 1985 2020 

Mgr. KUNCOVÁ 

Lucie 

Ž 1. st.  ANO 1/11/1 1993 2020 

Mgr. KYZLINKOVÁ 

Nina 

Ž 1. st. MD – do 

2022 

4/12/2 1990 2020 

Mgr. LÁZNIČKOVÁ 

Soňa 

Ž 1. st.  ANO 15/12/4 1976 2022 

Mgr. MARKUS 

František 

M Z - Tv  ANO 15/12/4 1980 2022 

Mgr. MARKUSOVÁ 

Lucie 

Ž Čj - Vv  ANO 18/12/4 1977 2019 

Mgr. MINXOVÁ 

Lenka 

Ž 1. st. MD-do 

2020 

16/12/4 1979  2021 

NANTLOVÁ Renata Ž AP  ANO 11/8/3 1971 2019 

Mgr. NĚMCOVÁ 

Ivana 

Ž 1. st. MD – do 

8/21 

10/12/3 1984 2020 

NEUEROVÁ Jana Ž AP  ANO 7/8/3 1970 2023 

Mgr. PĚTIVLAS 

Tomáš, Ph.D. 

M ŘŠ  ANO 22/12/5 1969 2023 

Mgr. RUBAN 

Vladimír 

M Aj/D  ANO 31/12/6 1963 2020 

Mgr. STUDENÁ 

Katuše 

Ž 1. st.  ANO 23/12/5 1972 2022 

Mgr. ŠIMKOVÁ 

Šárka 

Ž ZŘ  ANO 25/12/5 1970 2020 

Mgr. ŠMERDOVÁ 

Miloslava 

Ž AP  ANO Nad 

32/8/7 

1955  

Mgr. ŠOTNAROVÁ 

Miroslava 

Ž M - F  ANO Nad 

32/12/7 

1963  

Mgr. ŠTORKOVÁ Iva Ž 1. st. MD – do 

2020 

6/12/3 1988 2024 
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Mgr. ŠVECOVÁ Eva Ž ŠP šablony 

II,ANO 

4/12/2 1988 2021 

Mgr.TANNENBERG

OVÁ Petra, Ph.D. 

Ž Aj-Nj  ANO 16/12/4 1976 2021 

Mgr. URBAN 

Zdeněk 

M F - Tv-Inf.  ANO 11/12/3 1978 2019 

Mgr. VANÍČKOVÁ 

Lucie Anna 

Ž 1. st.  ANO 28/12/6 1963 2022 

VESELÁ Radka Ž vych.,  AP  ANO 10/9/3 1967 2020 

Mgr VOJTĚCH 

Martin 

M M - F  ANO 23/12/5 1973 2022 

Mgr. VOJTĚCHOVÁ 

Zuzana 

Ž 1. st.  ANO 19/12/5 1973 2026 

Mgr. VOPATOVÁ 

Kateřina 

Ž 1. st.  ANO 18/12/4 1977 2019 

 

2. Věková struktura – průměrný věk pedagogických pracovníků je 43 let.  

Průměrný věk žen je 42 let, průměrný věk mužů je 47 let.  

3. Struktura dle pohlaví – v pedagogickém sboru je 8 mužů, z toho jeden na postu ředitele organizace 

4. Vzdělanostní struktura - vysokoškolské magisterské vzdělání – 33 pedagogů, 1 pedagožka (titul Bc.) 

studující magisterské studium, 1 pedagožka titul Ing. a  doplněné pedagogické minimum, středoškolské 

vzdělání mají všechny vychovatelky a asistentky pedagoga. 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků a celoživotní vzdělávání 2014/2015 
 V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) jsme se v tomto školním roce zaměřili na 
metodiku zvládání vzdělávacích a výchovných problémů žáků (školení sborovny) a práci učitele se třídou, na 
proškolení nových učitelů v metodách činnostního učení.  Jeden učitel dokončil specializační studium 
Koordinátor školního vzdělávacího programu a jeden učitel absolvoval kvalifikační studium pro ředitele. 
Poznatky z DVPP aplikují učitelé do své pedagogické práce.  
 

Zaměření kurzu  Počet pedagogů Počet hodin 

Metodika práce učitele se třídou 2 19 

Kurz první pomoci 1 20 

Metody činnostního učení (Tvořivá škola) 9 48 

Metodika výuky předmětů 14 43 

Vzdělávací a výchovné problémy žáků (sborovna) 15 67 

Diagnostika schopností žáků (sborovna) 15 85 

Metodik školní prevence 2 10 

Dopravní výchova 1 6 

Projekt HOBIT (FNSA Brno) 1 5 

Projekt TALIS (MŠMT) 1 4 
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Koordinátor ŠVP (specializační studium) 1 110 

Kvalifikační studium pro ředitele 1 124 

Celkem 63 541 

 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků a celoživotní vzdělávání 2015/2016 
 V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) jsme se v tomto školním roce zaměřili na 
metodiku zvládání vzdělávacích a výchovných problémů žáků (školení sborovny) a práci učitele se třídou, na 
proškolení nových učitelů v metodách činnostního učení.  Jeden učitel dokončil specializační studium 
Koordinátor školního vzdělávacího programu a jeden učitel absolvoval kvalifikační studium pro ředitele. 
Poznatky z DVPP aplikují učitelé do své pedagogické práce.  
 

Zaměření kurzu  Počet pedagogů Počet hodin 

Metodika práce učitele se třídou 12 84 

Kurz první pomoci 2 15 

Metodika výuky předmětů 4 18 

Klima třídy (sborovna) 18 108 

Metodik školní prevence 1 14 

Úpravy ŠVP 1 6 

Systém péče o žáky s SVP 3 17 

Koordinátor EVVO (specializační studium) 1  

Celkem 32 262 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků a celoživotní vzdělávání 2016/17 
 V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) jsme se v tomto školním roce zaměřili 
především na práci se žáky s podpůrnými opatřeními (školení sborovny), práci učitele se třídou.  Jeden učitel 
dokončil specializační studium pro koordinátory EVVO a jeden učitel kvalifikační studium pro ředitele škol. 
Poznatky z DVPP aplikují učitelé do své pedagogické práce.  
 

Zaměření kurzu  Počet pedagogů Počet hodin 

Podpůrná opatření pro žáky se spec. vývoj 
poruchami 

25 200 

Metodika práce učitele se třídou 5 26 

AP ve školní praxi 2 12 

Metodika výuky předmětů 6 62 

PLPP ve školní praxi 1 6 

Kvalifikační studium pro ŘŠ 1 124 

Edukativně stimulační skupiny 2 44 

Systém péče o žáky s SVP 2 6 

Koordinátor EVVO (specializační studium) 1 250 

Zákon v pedagogické praxi 1 7 

Celkem 46 737 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků a celoživotní vzdělávání 2017/2018 
 V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) jsme se v tomto školním roce zaměřili 
především na spolupráci učitele s asistentem pedagoga a čtenářskou gramotnost. Poznatky z DVPP aplikují 
učitelé do své pedagogické práce.  
 
 

Zaměření kurzu  Počet pedagogů Počet hodin 

Čtenářská gramotnost 25 400 

Metodika práce učitele se třídou 4 14 
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AP ve školní praxi – spolupráce s učitelem 25 100 

Kurz pro AP 3 12 

Metodika výuky předmětů 19 117,5 

Řízení školy 5 21 

Systém péče o žáky s SVP 5 32 

Koordinátor ŠVP (specializační studium) 1 56 

Rozšiřující studium informatiky  1 28 

GDPR 1 3 

Celkem 89 783.5 

 
 

Zájem o další vzdělávání a prostředky vynaložené na DVPP (souhrnně) 

DVPP  

Rok Prostředky z MŠMT Prostředky od zřizovatele Prostředky ze šablon 

2018 54. 065 Kč 8. 518 Kč 113.565 Kč 

2017 63. 640 Kč 0 14. 000 Kč 

2016 49. 990 Kč 0 0 

 

4.3.2 EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ 

1. Právní forma – příspěvková organizace, zřizovatelem je obec Mokrá – Horákov. 

2. Financování 

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2014 a doplňková činnost 
Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) 

                v tis. Kč 

Účelový 
znak Ukazatel 

Poskytnuto 
k 31. 12.  

Použito 
k 31. 12.  

Vratka při 
finančním 

vypořádání 

33353 

Přímé NIV celkem 
13469,0 13469,0 

0,0 

z toho 
  

- Platy 
9595,0 9595,0 

0,0 

- OON 
110,0 110,0 

0,0 

- Ostatní (pojistné + FKSP + 
ONIV) 

3764,0 3764,0 
0,0 

 Neinvestiční dotace celkem 13469,0 13469,0 0,0 

 
Vyúčtování prostředků NIV – podrobný rozpis (poskytnutých dle § 180 zákona č.  561/2004 Sb.) 

        v tis. Kč 
Ukazatel Rozpočet Stav k 31. 12.  

Náklady celkem 6185,8 6430,61 
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Příjmy (výnosy) celkem 6185,8 6456,90 

Hospodářský výsledek 
-- 

   26,29 

 

Účet Nákladová položka Částka (v tis. Kč) 

  Neinvestiční výdaje  

51140 opravy a údržba                                              639,81 

50142 potraviny 2461,82 

50143 všeobecný materiál  451,79 

50144 ochranné pracovní pomůcky      6,45 

50146 knihy, učební pomůcky     8,27 

50147 drobný hmotný majetek  484,08 

50241 elektrická energie  479,94 

50242 spotřeba vody 151,55 

50243 spotřeba plynu 691,12 

51840 výkony spojů   64,47 

51240 cestovné  20,84 

521 mzdy 339,27 

524 odvody 105,21 

54943 pojistné   50,27 

51850 služby  348,58 

55130 odpisy   119,26 

51330 náklady na reprezentaci     7,88 

  Neinvestiční výdaje celkem 6430,61 

 

účet Příjmová položka částka  (v tis. Kč) 

  Příjmy  

 691 Dotace na provoz od obce      3017,80 

602 pronájem tělocvičny       162,41 

602 pronájem jídelny, učeben         35,32 

602 školní byt - voda         7,8 

602 
mzdové prostředky mimo státní 
rozpočet  

     415,46 

602 stravné     2443,00 

602 hřiště - veřejnost (Obec M. - H.)        20,34 

644 výnosy z úroků         0,24 

602 školní družina      115,25 

649 ostatní výnosy      239,28 

649 ostatní výnosy        0 

  Příjmy celkem  6456,90 

 

Použití peněžních fondů organizace 
v tis. Kč 

Ukazatel Rozpočet Použito k 31. 12.  

Fond rezervní  82,39   0,0 

Fond odměn  89,44  3,5 

Fond investiční 367,22 81,58  

 
Použití investic 

v tis. Kč 
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Ukazatel Rozpočet Použito k 31. 12. 

Fond investiční 367,22 81,58 

 
 
Neinvestiční výdaje na jednoho žáka   

V roce 2014 činily neinvestiční výdaje na jednoho žáka 8017,00 Kč před odečtením dotace. 
 
Realizace projektů financovaných z cizích zdrojů 
 V tomto školním roce nebyly realizovány žádné projekty financované z cizích zdrojů. 
 
Kontroly hospodaření 

Dne 18. 12. 2014 byla provedena finanční kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za období 1. – 
11. 2014. Finanční kontrola, pověřenou kontrolní skupinou ve složení p. Folerová, p. Patáková a p. Barták, 
neshledala žádné nedostatky.   

Zprávy z kontroly jsou uloženy v kanceláři školy a na Obecním úřadu Mokrá-Horákov. 
 
Dne 10. 3. 2015 byla provedena daňová kontrola ze strany Finančního úřadu Brno-venkov, 24. 4. 2015 

kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění ze strany VZP Brno-venkov a dne 29. 4. 2015 
kontrola plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění a při odvodu pojistného ze strany ČSSZ 
Brno-venkov. Žádná z těchto kontrol neshledala žádné nedostatky. 
 
Základní údaje o hospodaření školy v roce 2015 a doplňková činnost  
Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) 
 

                v tis. Kč 

Účelový 
znak Ukazatel 

Poskytnuto 
k 31. 12.  

Použito 
k 31. 12.  

Vratka při 
finančním 

vypořádání 

33353 

Přímé NIV celkem 
13586,0 13586,0 

0,0 

z toho 
 

- Platy 
9658,0 9658,0 

0,0 

- OON 
149,0 149,0 

0,0 

- Ostatní (pojistné + FKSP + 
ONIV) 

3779,0 3779,0 
0,0 

 Neinvestiční dotace celkem 13586,0 13586,0 0,0 

 
 
Vyúčtování prostředků NIV – podrobný rozpis (poskytnutých dle § 180 zákona č.  561/2004 Sb.) 

        v tis. Kč 
Ukazatel Rozpočet Stav k 31. 12.  

Náklady celkem 6149,0 6379,83 

Příjmy (výnosy) celkem 6149,0 6466,91 

Hospodářský výsledek 
-- 

   87,08 

 

Účet Nákladová položka Částka (v tis. Kč) 

  Neinvestiční výdaje  

51140 opravy a údržba                                               639,27 

50142 potraviny 2476,85 
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50143 všeobecný materiál   408,06 

50144 ochranné pracovní pomůcky      6,71 

50146 knihy, učební pomůcky      8,42 

50147 drobný hmotný majetek  295,70 

50241 elektrická energie  474,08 

50242 spotřeba vody 183,19 

50243 spotřeba plynu 525,55 

51840 výkony spojů   66,80 

51240 cestovné  13,14 

521 mzdy 622,01 

524 odvody 204,21 

54943 pojistné   48,07 

51850 služby  289,82 

55130 odpisy   110,05 

51330 náklady na reprezentaci     7,90 

  Neinvestiční výdaje celkem 6379,83 

 

účet Příjmová položka částka  (v tis. Kč) 

  Příjmy  

 691 Dotace na provoz od obce      2930,00 

602 pronájem tělocvičny       171,90 

602 pronájem jídelny, učeben         49,80 

602 školní byt - voda           7,80 

602 
mzdové prostředky mimo státní 
rozpočet  

     386,75 

602 stravné     2488,94 

602 hřiště - veřejnost (Obec M. - H.)        28,07 

602 školní družina      142,15 

649 ostatní výnosy       261,50 

  Příjmy celkem   6466,91 

 

Použití peněžních fondů organizace 
v tis. Kč 

Ukazatel Rozpočet Použito k 31. 12.  

Fond rezervní 108,69   0,0 

Fond odměn   85,94   0,66 

Fond investiční 395,69 0,0  

 
 
Použití investic 

v tis. Kč 

Ukazatel Rozpočet Použito k 31. 12. 

Fond investiční 395,69   0,0 

 
Neinvestiční výdaje na jednoho žáka   

V roce 2015 činily neinvestiční výdaje na jednoho žáka 6666,00 Kč před odečtením dotace. 
 
Realizace projektů financovaných z cizích zdrojů 
 V tomto školním roce nebyly realizovány žádné projekty financované z cizích zdrojů. 
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Základní údaje o hospodaření školy v roce 2016 a doplňková činnost 
 Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) 
 

                v tis. Kč 

Účelový 
znak Ukazatel 

Poskytnuto 
k 31. 12.  

Použito 
k 31. 12.  

Vratka při 
finančním 

vypořádání 

33353 

Přímé NIV celkem 
  14621,0  14621,0 

0,0 

z toho 
 

- Platy                    
10434,0 10434,0 

0,0 

- OON 
     82,0       82,0 

0,0 

- Ostatní (pojistné + FKSP + 
ONIV) 

  4105,0   4105,0 
0,0 

 Neinvestiční dotace celkem 14621,0 14621,0 0,0 

 
 
 Vyúčtování prostředků NIV – podrobný rozpis (poskytnutých dle § 180 zákona č.  561/2004 Sb.) 

        v tis. Kč 
Ukazatel Rozpočet Stav k 31. 12.  

Náklady celkem 6613,0 7154,63 

Příjmy (výnosy) celkem 6613,0 7222,16 

Hospodářský výsledek 
-- 

   67,53 

 

Účet Nákladová položka Částka (v tis. Kč) 

  Neinvestiční výdaje  

51140 opravy a údržba                                               950,12 

50142 potraviny 2644,80 

50143 všeobecný materiál   449,65 

50144 ochranné pracovní pomůcky       6,09 

50146 knihy, učební pomůcky     12,34 

50147 drobný hmotný majetek   597,32 

50241 elektrická energie   471,55 

50242 spotřeba vody  145,51 

50243 spotřeba plynu  639,33 

51840 výkony spojů   72,44 

51240 cestovné   14,74 

521 mzdy 496,74 

524 odvody 104,68 

54943 pojistné   46,49 

51850 služby  396,21 

55130 odpisy   95,12 

51330 náklady na reprezentaci    11,50 

  Neinvestiční výdaje celkem 7154,63 

 

účet Příjmová položka částka  (v tis. Kč) 

  Příjmy  
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 691 Dotace na provoz od obce      3480,00 

602 pronájem tělocvičny       170,44 

602 pronájem jídelny, učeben         48,30 

602 školní byt - voda          7,80 

602 
mzdové prostředky mimo státní 
rozpočet  

     401,52 

602 stravné     2641,64 

602 hřiště - veřejnost (Obec M. - H.)        31,27 

602 školní družina      127,10 

649 ostatní výnosy       314,09 

  Příjmy celkem   7222,16 

 
 

Použití peněžních fondů organizace 
v tis. Kč 

Ukazatel Rozpočet Použito k 31. 12.  

Fond rezervní 155,77   0,0 

Fond odměn 125,28   20,53 

Fond investiční 490,81   80,57  

 
 
Použití investic 

v tis. Kč 

Ukazatel Rozpočet Použito k 31. 12. 

Fond investiční 490,81   80,57 

 
 
Neinvestiční výdaje na jednoho žáka  
 V roce 2016 činily neinvestiční výdaje na jednoho žáka 9148,00 Kč před odečtením dotace. 
 
Realizace projektů financovaných z cizích zdrojů 
 V tomto školním roce nebyly realizovány žádné projekty financované z cizích zdrojů. 
 
Realizace projektů financovaných z cizích zdrojů  
 
 Od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2018 realizuje škola projekt „Šablony Mokrá“ (operační program Výzkum, 
vývoj, vzdělávání) financovaného z ESF a státního rozpočtu. Maximální výše podpory projektu je 918 16100 
Kč.  

Program je zaměřen zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, na 
osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakulikulárních 
rozvojových aktivit základní školy. 
 
Kontroly hospodaření 

V červenci 2017 byla provedena ze strany zřizovatele veřejnosprávní kontrola hospodaření za účetní 
období od 1. 1. do 30. 6. 2017 z důvodu předání funkce ředitele školy. Kontrola konstatovala, že 
účetnictví příspěvkové organizace je vedeno v souladu se zákonem. 

 
Základní údaje o hospodaření školy v roce 2017 a doplňková činnost 
Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) 

                v tis. Kč 

Účelový 
znak Ukazatel 

Poskytnuto 
k 31. 12.  

Použito 
k 31. 12.  

Vratka při 
finančním 

vypořádání 
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33353 

Přímé NIV celkem 
  17316,5   17316,5 

0,0 

z toho 
 

- Platy                    
12339,5 12339,5 

0,0 

- OON 
     87,0      87,0 

0,0 

- Ostatní (pojistné + FKSP + 
ONIV) 

  4890,0   4890,0 
0,0 

 Neinvestiční dotace celkem 17316,5 17316,5 0,0 

 
 
Vyúčtování prostředků NIV – podrobný rozpis (poskytnutých dle § 180 zákona č.  561/2004 Sb.) 

        v tis. Kč 

Ukazatel Rozpočet Stav k 31. 12.  

Náklady celkem 6453,0 7316,13 

Příjmy (výnosy) celkem 6613,0 6802,14 

Hospodářský výsledek 
-- 

-723,99 

 

Účet Nákladová položka Částka (v tis. Kč) 

  Neinvestiční výdaje  

51140 opravy a údržba                                              702,93 

50142 potraviny                     2728,12 

50143 všeobecný materiál  532,42 

50144 ochranné pracovní pomůcky   15,9 

50146 knihy, učební pomůcky     14,93 

50147 drobný hmotný majetek   309,42 

50241 elektrická energie   480,00 

50242 spotřeba vody    163,51 

50204 Spotřeba pohonných hmot      12,13 

50243 spotřeba plynu    586,30 

51840 výkony spojů      70,12 

51240 cestovné      16,32 

521 mzdy     412,29 

524 odvody     154,25 

528 Závodní stravování     170,73 

54943 pojistné      47,30 

51850 služby     351,80 

55130 odpisy     102,99 

51330 náklady na reprezentaci         4,59 

  Neinvestiční výdaje celkem 6876,13 

 

účet Příjmová položka částka  (v tis. Kč) 

  Příjmy  

691 Dotace na provoz od obce    3250,00 

 Investice     440,00 

602 pronájem tělocvičny       148,998 

602 pronájem jídelny, učeben       45,38 

602 Provozní náklady z CS    161,3 
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602 školní byt - voda       7,8 

602 Mzdy pro MŠ Mokrá       22,12 

602 
mzdové prostředky mimo státní 
rozpočet  

    254,61 

602 stravné    2748,97 

602 hřiště - veřejnost (Obec M. - H.)       32,09 

602 školní družina     130,85 

649 ostatní výnosy        

  Příjmy celkem   6802,14 

 
 
Použití peněžních fondů organizace 

v tis. Kč 

Ukazatel Rozpočet Použito k 31. 12.  

Fond rezervní 236,48    184,61 

Fond odměn 129,75      0,16 

Fond investiční 239,47  139,22 

 
 
Použití investic 

v tis. Kč 

Ukazatel Rozpočet Použito k 31. 12. 

Fond investiční 239,47 139,22 

 
 
Neinvestiční výdaje na jednoho žáka   

V roce 2017 činily neinvestiční výdaje na jednoho žáka 7562,00 Kč před odečtením dotace. 
 
Realizace projektů financovaných z cizích zdrojů  
 Od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2018 realizuje škola projekt „Šablony Mokrá“ (operační program Výzkum, 
vývoj, vzdělávání) financovaného z ESF a státního rozpočtu. Maximální výše podpory projektu je 918 161 Kč.  

Program je zaměřen zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, na 
osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakulikulárních 
rozvojových aktivit základní školy. 
 
Kontroly hospodaření 

V červenci 2017 byla provedena ze strany zřizovatele veřejnosprávní kontrola hospodaření za účetní 
období od 1. 1. do 30. 6. 2017 z důvodu předání funkce ředitele školy. Kontrola konstatovala, že 
účetnictví příspěvkové organizace je vedeno v souladu se zákonem. 
 

Celkový přehled o poskytnutých neinvestičních dotacích ze strany státního rozpočtu i zřizovatele 

Rok Státní rozpočet Rozpočet obce (provoz) 

2018 23 892 221 3 400 000 

2017 17 316 500 3 250 000 

2016 14 621 000 3 480 000 

2015 13 586 000 2 930 000 
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2014 13 469 000 3 017 000 

 

Projekty 

Rok Poskytovatel Název projektu Částka /Kč 

2016 - 2018 MŠMT/OPVK Šablony Mokrá 918 161 

07/2018 -6/2021 OPVK - Interreg 

„Spolupráce v oblasti 

vzdělávání 

v přeshraničním 

regionu“, ATCZ23 

 

Spolupracující 
organizace 

7/2018 – 8/2020 SFŽP „Mokerská učebna pod 
otevřeným nebem“ 

205 750  

09/2018 – 12/2019 MŠMT/OPVK Šablony Mokrá II. 1 081 938 

2016 MŠMT/OPVK HOdina BIologie pro 
živoT 

zapojená organizace 

2017 MK Fruit, Šumperk ZDRAVÍ DĚTEM zapojená organizace 

Sponzoři ve školním roce 2018/2019 

Období  pro jméno sponzorský dar 

 

září žáci 
Řízení letového provozu, JUDr. 

Richard Klíma  
vybavení školy, nové školní lavice 

a židle  

říjen 
 

obec Mokrá-Horákov  
ceny do soutěže Mokerský běh 

2018  

listopad 
žáci a učitelé 

školy 
DD-Hypero sro.Bc. Hana 

Trenčanská  
zdravotní sedací podložky 

prosinec žáci školy Autubusová doprava Jan Dudek školní pomůcky 

leden žáci školy Optika Richter 
náhrada poškozených brýlí při 

školní akci 

květen žáci školy Heva Jihlava papírenské zboží 

 
žáci školy Minolta finanční dar 

    

 

4.4 Kultura školy 

SROVNÁVACÍ TABULKA – KULTURA ŠKOLY 
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OZNAČENÍ KRITÉRIUM Pedagogický sbor Vedení školy  

Aktuál
.stav 

Budoucn
ost 

Vyhodn
ocení 

Aktuál.s
tav 

Budouc
nost 

Vyhodno
cení 

A Společné cíle 3 4 +1 2 4 +3 

B Důvěra ve vedení 3 5 +2 3 5 +2 

C Převládající styl vedení 3 5 +2 3 5 +2 

D Organizační struktura 4 5 +1 4 5 +1 

E Orientace vedení na 
výkon prac. 

4 4 0 3 4 +1 

F Kontrola 4 4 0 4 5 +1 

G Motivace pracovníků 3 4 +1 4 5 +1 

H Komunikace a 
informovanost 

4 4 0 4 5 +1 

I Komunikace s okolím 4 4 0 4 4 0 

J Inovativnost 4 4 0 3 4 +1 

K Rozvoj učitelů 4 4 0 4 4 0 

L Podmínky pro výuku 4 5 +1 3 5 +2 

M Estetické prostředí 4 4 0 3 4 +1 

N Vztahy mezi pracovníky 4 4 0 5 5 0 

O Vztahy učitelé -žáci 4 4 0 4 5 +1 

P Očekávání výsledků 
vzdělávání 

4 3 -1 5 5 0 

Komentář 
 U kritéria A (znalost společných cílů, účast na plánování) je vedení školy kritičtější, než sami 

pedagogičtí pracovníci. Ti hodnotí svoje povědomí o cílech a možnost účasti na plánování jako průměrné. 
Vedení školy i pedagogičtí pracovníci se shodují na cílovém stavu, který je charakterizovaný jako „dobrá 
znalost cílů, účast na společném plánování“(stupeň 4) 

 PS i VŠ se zcela shodují u tří kritérií, jež se vztahují k vedení školy, stylu řízení a organizačnímu řádu 
(B,C,D). Důvěru v tomto okamžiku hodnotí obě skupiny jako průměrnou a kýženým stavem je důvěra vysoká 
(stupeň 5). Mají možnost se k věcem týkajícím se řízení organizace vyjádřit, nicméně jejich názor je brán 
v úvahu jen někdy. Požadovaným stavem v budoucnu je možnost se vyjádřit vždy a snaha dosáhnout 
konsensu (stupeň 5). 
S tímto kritériem úzce souvisí komunikace v organizaci a informovanost pracovníků školy. (H) Obě skupiny 
vnímají již nyní informovanost jako dobrou, s dostatečným množstvím informací. VŠ by v budoucnu rádo 
dosáhlo stavu výborné informovanosti s průběhem komunikace nejen horizontálně, ale i shora dolů a zdola 
nahoru. (stupeň 5) 
Shoda panuje i u kritéria I, které se zaměřuje na komunikaci školy s okolím a rodiči. Současný stav je 
popisován jako „komunikace dobrá, zaměřená především na rodiče“ a tato charakteristika je hodnocená jako 
kýžená i do budoucna.  
Stoprocentní shoda pak panuje i v oblasti rozvoje učitelů (K), kde PS i VŠ hodnotí personální politiku jako 
jasnou, s přiměřenou podporou DVPP. V této oblasti je dosaženo cíle požadovaného i v budoucnu. 

 U kritéria E, jež charakterizuje postoj vedení školy k výkonnosti pracovníků, je kritičtější samo 
k sobě více vedení školy, které hodnotí sledování výsledků jako dosud nesystematické, PS naopak ukazuje na 
náležitou pozornost, jež je věnována výsledkům i výkonnosti, což je podle obou skupin kýžený stav. 

 Shoda mezi PS a VŠ panuje i v pohledu na úroveň kontroly v organizaci (kritérium F), kterou obě 
skupiny charakterizují jako „na dobré úrovni, hledají se i příčiny problémů, nejen viníci.“ VŠ by přitom šlo 
ještě dále a chtělo by kontrolu systematickou, zaměřenou i na prevenci (stupeň 5). 

 Vlastní motivaci k práci (G) pak PS vidí jako průměrnou, VŠ ji charakterizuje již jako dobrou úroveň. 
Obě skupiny se liší požadovaným stavem, kdy VŠ by vidělo kýžené pracovní nasazení podřízených jako 
systematické a vysoké (stupeň 5), PS prosazuje „dobrou úroveň“(stupeň 4). 

 Větší míru potenciálu z hlediska aktivity a inovativnosti ( J) vidí ve svých podřízených VŠ, které 
v tomto okamžiku chápe inovativnost pedagogů jako průměrnou, jež je vyvolaná jen naléhavou nutností. 
Cílem obou skupin je, aby byla inovativnost pracovníků všude patrná a od vedení ceněna. Pedagogové mají 
pocit, že úroveň je již naplněna (stupeň 4). 
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 Při hodnocení pracovních podmínek (L) pro výuku je kritičtější VŠ. Toto vidí soustavný prostor pro 
zlepšení od stavu průměru k vynikajícím pracovním podmínkám, jež vychází i z individuálních potřeb 
pracovníků.(stupeň 5) Pedagogové shledávají pracovní podmínky pro svou práci jako dobré, ale i oni vidí 
prostor pro zlepšení až k nejvyšší úrovni.  

 Shoda mezi VŠ a PS panuje v pohledu na vztahy mezi pracovníky, kde není třeba usilovat o změnu. 
Zatímco PS hodnotí vztahy jako dobré, příznivé pro spolupráci, VŠ je hodnotí jako výborné, podporující 
atmosféru týmové spolupráce.  

 Shodně jako vztahy „dobré přispívající k pohodě při výuce“ hodnotí PS i VŠ vztahy mezi učiteli a žáky 
(O). VŠ přitom vidí ještě potenciál pro rozvoj vztahů až na úroveň 5, jež by charakterizovaly vztahy výborné 
charakterizované atmosférou důvěry. 

 Jednoznačný nesoulad však panuje mezi VŠ a PS v oblasti důrazu na výkon žáků, v oblasti očekávání 
výsledků vzdělávání (P). PS upozorňuje na skutečnost, že se očekává u žáků dosahování nadprůměrných 
výsledků, ale že cílem by mělo být jen dosažení standardu. Naopak vedení školy klade důraz na vysoké 
očekávání výborných výsledků u žáků a vynikajících výsledků výuky. Nicméně VŠ současně spatřuje současný 
stav jako dosažení stavu kýženého – tedy stupeň 5. 

 VŠ soudí, že u 12 z 16 kritérií je žádoucí kvalitativní posun – u kritérií D, E, F, G,H,J, N, O o 1 stupeň, u 
kritérií B, C, L o 2 stupně a u kritéria A dokonce o 3 stupně. 

 Zajímavá je okolnost, že PS by v budoucnu uvítal, aby většina kritérií vyjma kritéria P (stupeň 3) a 
kritéria B, C, D, L (stupeň 5) byla na úrovni 4. U VŠ naopak převládá důraz na dosažení jako stavu 
cílového úroveň 5 – vyjma kritérií A, E, I, J, K, M (stupeň 4). 

 

   
Pedagogický sbor při zpracování dotazníku Kultura školy 
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Pedagogický sbor při zpracování dotazníku Kultura školy 

 

4.5 Výsledky vzdělávání žáků, studentů 

 Výsledky vzdělávání 
  Pedagogové průběžně sledují, zda se daří naplňovat ŠVP v příslušných ročnících ZŠ. Informace o 

výsledcích vzdělávání žáků zjišťuje vedení školy systematicky na čtvrtletních pedagogických radách, ale i 

průběžným sledováním výsledků zaznamenávaných v elektronické klasifikaci. Škola má vypracovaný systém 

interního testování a společných písemných prací v ročníku, ale zejména je kladen důraz na externí 

hodnocení. Využívá se scio – dlouhodobé sledování – ve 3., 5., 7., 9. ročníku, mapa učebního pokroku, 

informace detailní o každém žáku – zda dělá pod svoje možnosti, zaznamenáváno i prostřednictvím 

sloupcových grafů. Vzdělávací pokrok jednotlivých žáků je hodnocen v předmětech ČJ, M, AJ, prvouka – I. 

stupeň, ČJ, M, AJ, OSP - II. stupeň, přijímačky na nečisto pro 9. ročník.  

  V klíčové kompetenci učení a řešení problémů jsou výsledky školy nadprůměrné, škola má lepší 

výsledky než 70% zúčastněných škol (KEA 2008/2009, 7. + 8. ročník). V klíčové kompetenci občanské a 

pracovní jsou výsledky školy nadprůměrné, škola má lepší výsledky než 70% zúčastněných škol (KEA 

2008/2009, 7. + 8. ročník). Úspěšnost žáků v přijímacím řízení je velmi vysoká. Všichni žáci jsou 9. ročníku 

každoročně přijati na střední školy. Výsledky žáků ve sportovních soutěžích na lokální a regionální úrovni jsou 

na velmi dobré úrovni. V oblasti průběhu a výsledků vzdělávání převažuje standardní stav. Dle testování v 6. 

ročníku patří škola mezi průměrné školy, v českém jazyce má lepší výsledky než 50% zúčastněných škol, v 

matematice lepší než 60% škol. V obou předmětech je studijní potenciál žáků využíván optimálně, výsledky 

žáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů (KEA 2008/2009, vstupní testy). Dle testování v 9. ročníku 

patří škola mezi průměrné školy, v českém jazyce a anglickém jazyce má lepší výsledky než 60% zúčastněných 

škol, v matematice lepší než 40% škol. Studijní potenciál žáků je v Čj a M využíván optimálně, výsledky žáků 

odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. (KEA 2008/2009). V klíčové kompetenci komunikativní, 

sociální a personální se škola řadí mezi průměrné školy, má lepší výsledky než polovina zúčastněných škol 

(KEA 2008/2009, 7. + 8. ročník). V klíčové kompetenci komunikativní, sociální a personální se škola řadí mezi 

průměrné školy, má lepší výsledky než polovina zúčastněných škol (KEA 2008/2009, 7. + 8. ročník). Průměrný 

prospěch žáků je na konci školního roku na 1. stupni se zlepšuje (1,18; 2006/2007: 1,30), na 2. stupni se v 

posledních dvou letech je stabilní (1,82; 2006/07: 1,83). V matematice 9. ročníku je studijní potenciál žáků 

využíván nedostatečně, výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů 
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(KEA 2008/2009). Žáci 7. a 8. ročníku mají nedostatečné sociální dovednosti a pozitivní studijní návyky (20 

percentil oproti 50 všech testovaných škol).  

  Úspěšnost školy jako celku je vyhodnocována též prostřednictvím centrálního testování MŠMT – 

výsledky zasílané nově společností Cermat po skončení testování při vstupu žáků na SŠ.  Škola poskytuje svým 

žákům kvalitní kariérové poradenství a informace k přípravě na budoucí povolání dle plánu VP. Soustředí se 

na rozvoj gramotností, projekty, nabídku nepovinných předmětů. Po konzultaci vypíše pedagog cvičení z ČJ, 

cvičení z M – 9. ročník – v 7.00 hod. jako nepovinný předmět, individuálně nabízí pedagogové doučování. O 

úspěšnost absolventů ZŠ a jejich další dráhu se škola zajímá, bývalí žáci pedagogy ze svojí kmenové školy 

navštěvují a informují pedagogy o svých vzdělávacích úspěších.  

 

2015/16 

Žáci přijati ke vzdělávání na střední školy  

typ školy počet přijatých 
žáků 

v procentech 
 

osmileté gymnázium (z 5. ročníku) 2 4,8* 

šestileté gymnázium (ze 7. ročníku) 0  

žáci, kteří ukončili školní docházku z nižších 
ročníků 

1  

    z toho střední odborné učiliště bez maturity 1  

žáci, kteří ukončili školní docházku z 9. ročníku 22 100,0 

  z toho čtyřleté gymnázium 5 22,7 

             střední odborná škola s maturitou 13 59,1 

             střední odborné učiliště bez maturity 4 18,2 

             konzervatoř 0  

celkem přijato 24  

 * z počtu žáků 5. ročníku    
 
Výsledky výchovy a vzdělávání 
Celkové hodnocení žáků – prospěch na konci 2. pololetí 

Třída Počet žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo         Neprospělo  

Opakují 
ročník 

1.A 18 18    

1.B 17 17    

2.A 24 24    

2.B 24 24    

3.A 28 25 3   

3.B 30 28 2   

4.A 22 15 7   

4.B 17 12 5   

5.A 22 11 11   

5.B 19 9 10   

Celkem za I. stupeň 221 183 38   

6.A 26 6 20   

7.A 19 6 13   

8.A 31 15 16   

9.A 22 7 15   

Celkem za II. stupeň 98 34 61   

 
 
Celkové hodnocení žáků – chování na konci 2. pololetí 

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 

0   
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celkem 0 0 

 

SCIO - 2015/16 Pro objektivní zjišťování úrovně znalostí a kompetencí žáků jsme využívali externího testování 

společnosti SCIO (výsledky viz níže). Škola získala certifikát společnosti SCIO za aktivní přístup ke zjišťování 

výsledků vzdělávání v letech 2013 – 2016. 

Výsledky externí evaluace (SCIO) 
3. ročník 
CELKOVÉ VÝSLEDKY Svými výsledky se naše škola řa dí mezi průměrné školy (lepší než 50 % zúčastněných 
škol). 
ČESKÝ JAZYK Svými výsledky se naše škola řadí mezi průměrné školy (lepší než 41 % zúčastněných škol). 
MATEMATIKA Svými výsledky se naše škola řadí mezi průměrné školy (lepší než 55 % zúčastněných škol).  
ANGLICKÝ JAZYK Svými výsledky se naše škola řadí mezi slabší průměr (lepší než 40 % zúčastněných škol) 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT Svými výsledky se naše škola řadí mezi průměrné školy (lepší než 50 % zúčastněných 
škol). 
KLÍČOVÉ KOMPETENCE Svými výsledky se naše škola řadí mezi průměrné školy. (lepší než 65 % zúčastněných 
škol). 
 
5. ročník 
ČESKÝ JAZYK Svými výsledky se naše škola řadí mezi lepší průměrné školy (lepší výsledky než 66 % 
zúčastněných škol).  
MATEMATIKA Výsledky naší školy jsou nadprůměrné (lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol). 
ANGLICKÝ JAZYK Očekávaný výstup dle Rámcového vzdělávacího programu (dále RVP) splňuje 45 % žáků 
(oproti 43 % všech testovaných škol). 
 
6. ročník 
ČESKÝ JAZYK Výsledky školy jsou nadprůměrné (lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol).  
MATEMATIKA Svými výsledky patří škola mezi lepší průměrné školy (lepší výsledky než 60 % zúčastněných 
škol).  
 
7. ročník   
ČESKÝ JAZYK Svými výsledky se naše škola řadí mezi nadprůměrné školy (lepší výsledky než 80 % 
zúčastněných škol). 
MATEMATIKA Svými výsledky se naše škola řadí mezi nadprůměrné školy (lepší výsledky než 80 % 

zúčastněných škol). 
ANGLICKÝ JAZYK Očekávaný výstup dle RVP splňuje 89 % žáků (oproti 77 % všech testovaných škol). 
 
8. ročník   
KLÍČOVÉ KOMPETENCE – dovednosti pro život  
Řešení problémů V kategorii specialista, profík a objevitel 80 % žáků (zúčastněné školy 62 %) 
Vztahy a komunikace V kategorii specialista a profík 84 % žáků (zúčastněné školy 63 %) 
Práce s informacemi V kategorii specialista a profík 96 % žáků (zúčastněné školy 86 %) 
Poznámka: Kritéria jednotlivých kategorií – viz příloha č. 2 
 
9. ročník   
ČESKÝ JAZYK Svými výsledky se naše škola řadí mezi nadprůměrné školy (lepší výsledky než 70 % 
zúčastněných škol). 
MATEMATIKA Svými výsledky se naše škola řadí mezi nadprůměrné školy (lepší výsledky než 80 % 
zúčastněných škol). 
ANGLICKÝ JAZYK Očekávaný výstup dle RVP splňuje 45 % žáků (oproti 53 % všech testovaných škol).  
pozn.: podzimní termín testování 
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Studijní potenciál žáků ve všech testovaných ročnících a předmětech je využíván optimálně, výsledky 
žáků    v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 
 

2016/17 Žáci přijati ke vzdělávání na střední školy  

typ školy počet přijatých 
žáků 

v procentech 
 

osmileté gymnázium (z 5. ročníku) 4 10,0* 

šestileté gymnázium (ze 7. ročníku) 1  

žáci, kteří ukončili školní docházku z nižších 
ročníků 

0  

    z toho střední odborné učiliště bez maturity 0  

žáci, kteří ukončili školní docházku z 9. ročníku 31 100,0 

  z toho čtyřleté gymnázium 7 22,6 

             střední odborná škola s maturitou 18 58,1 

             střední odborné učiliště bez maturity 5 16,1 

             konzervatoř, střední umělecká škola 1 3,2 

celkem přijato 36  

 * z počtu žáků 5. ročníku    
 
Výsledky výchovy a vzdělávání 
Celkové hodnocení žáků – prospěch na konci 2. pololetí 

Třída Počet žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo         Neprospělo  

Opakují 
ročník 

1.A 16 16    

1.B 14 14    

2.A 19 19    

2.B 16 16    

3.A 24 23 1   

3.B 24 18 6   

4.A 28 22 6   

4.B 30 14 16   

5.A 22 17 5   

5.B 18 11 7   

Celkem za I. stupeň 211 170 41   

6.A 21 11 10   

6.B 18 6 12   

7.A 26 10 16   

8.A 20 8 12   

9.A 31 9 22   

Celkem za II. stupeň 116 44 72   

 
Celkové hodnocení žáků – chování na konci 2. pololetí 

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 

   

celkem 0 0 

 

SCIO - 2016/17 Pro objektivní zjišťování úrovně znalostí a kompetencí žáků jsme tradičně využívali externího 

testování společnosti SCIO (výsledky viz níže). Pro potřeby výuky zároveň učitelé využívali v počítačové 

učebně SCIO-testy do hodin, především českého jazyka a matematiky, s automatickým vyhodnocením. Škola 

získala certifikát společnosti SCIO za aktivní přístup ke zjišťování výsledků vzdělávání v letech 2014 – 2017. 
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Výsledky externí evaluace (SCIO) 
3. ročník  (souhrnné testy) 
ČESKÝ JAZYK Výsledky naší školy jsou lepší než 40 % zúčastněných škol. 
   Poznámka: Jedná se o 1. test, který žáci psali v elektronické podobě. 
MATEMATIKA Výsledky žáků naší školy jsou lepší než 60 % zúčastněných škol. 
ANGLICKÝ JAZYK Výsledky žáků naší školy jsou lepší než 80 % zúčastněných škol. 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT Výsledky žáků naší školy jsou lepší než 60 % zúčastněných škol. 
KLÍČOVÉ KOMPETENCE Výsledky žáků naší školy jsou lepší než 70 % zúčastněných škol. 
 
5. ročník (národní testování) 
ČESKÝ JAZYK Výsledky žáků naší školy jsou špičkové (10 % nejlepších testovaných škol) 
MATEMATIKA Výsledky žáků naší školy jsou nadprůměrné (lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol). 
ANGLICKÝ JAZYK Očekávaný výstup dle Rámcového vzdělávacího programu (dále RVP) splňuje 86 % žáků 
(oproti 55 % všech testovaných škol). 
 
7. ročník (souhrnné testy)   
ČESKÝ JAZYK Výsledky žáků naší školy jsou lepší než u 70 % zúčastněných škol. 
MATEMATIKA Výsledky žáků naší školy jsou lepší než u 70 % zúčastněných škol. 
ANGLICKÝ JAZYK Očekávaný výstup dle RVP splňuje 84 % žáků (oproti 81 % všech testovaných škol). 
 
8. ročník  (národní testování) 
KLÍČOVÉ KOMPETENCE – dovednosti pro život  
Řešení problémů V kategorii specialista a profík 54 % žáků (zúčastněné školy 22 %) 
Vztahy a komunikace V kategorii specialista a profík 60 % žáků (zúčastněné školy 25 %) 
Práce s informacemi V kategorii specialista a profík 80 % žáků (zúčastněné školy 57 %) 
ANGLICKÝ JAZYK Očekávaný výstup dle RVP splňuje 87 % žáků (oproti 91 % všech testovaných škol). 
 
9. ročník (národní testování) 
ČESKÝ JAZYK Výsledky žáků naší školy jsou lepší než 80 % zúčastněných škol. 
MATEMATIKA Svými výsledky patří naše škola mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování). 
Druhý nejlepší výsledek v kraji – ocenění společnosti SCIO: A. Brzobohatá, J. Severa 
ANGLICKÝ JAZYK Očekávaný výstup dle RVP splňuje 73 % žáků (oproti 57 % všech testovaných škol).  
pozn.: podzimní termín testování 
 

Studijní potenciál žáků ve všech testovaných ročnících a předmětech je využíván optimálně, výsledky 
žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 
 

2017/18 

Žáci přijati ke vzdělávání na střední školy ve školním roce 2017/2018 

typ školy počet přijatých 
žáků 

v procentech 
 

osmileté gymnázium (z 5. ročníku) 1 1,72 

šestileté gymnázium (ze 7. ročníku) 1 2,56 

žáci, kteří ukončili školní docházku z nižších 
ročníků 

0 0 

    z toho střední odborné učiliště bez maturity 0 0 

žáci, kteří ukončili školní docházku z 9. ročníku 20 100 

  z toho čtyřleté gymnázium 1 5 

             střední odborná škola s maturitou 17 85 

             střední odborné učiliště bez maturity 1 5 

             konzervatoř, střední umělecká škola 1 5 

celkem přijato 22  

 * z počtu žáků 5. ročníku    
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Výsledky výchovy a vzdělávání 
Celkové hodnocení žáků – prospěch na konci 2. pololetí 

 

Třída Počet žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo         Neprospělo  

Opakují 
ročník 

1.A 22 22    

1.B 18 18    

2.A 13 12 1   

2.B 15 13 2   

3.A 18 15 3   

3.B 16 16    

4.A 26 21 5   

4.B 24 16 8   

5.A 28 20 8   

5.B 30 15 15   

Celkem za I. stupeň 210 168 42   

6.A 19 10 9   

6.B 15 6 8 1  

7.A 21 10 10 1  

7.B 18 7 11   

8.A 24 9 15   

9.A 20 7 13   

Celkem za II. stupeň 117 49 66 2  

 
 
Celkové hodnocení žáků – chování na konci 2. pololetí 
 

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 

5.A 0 1 

6.B 1 0 

celkem 1 1 

 

SCIO - 2017/18 Výsledky externí evaluace (SCIO) 

3. ročník  (národní testování) 
ČESKÝ JAZYK Výsledky naší školy jsou lepší než 70 % zúčastněných škol. 
   Poznámka: Jedná se o 1. test, který žáci psali v elektronické podobě. 
MATEMATIKA Výsledky žáků naší školy jsou lepší než 60 % zúčastněných škol. 
ANGLICKÝ JAZYK Výsledky žáků naší školy jsou lepší než 50 % zúčastněných škol. 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT Výsledky žáků naší školy jsou lepší než 70 % zúčastněných škol. 
KLÍČOVÉ KOMPETENCE Výsledky žáků naší školy jsou lepší než 70 % zúčastněných škol. 
 
5. ročník (národní testování) 
ČESKÝ JAZYK Výsledky žáků naší školy jsou nadprůměrné (lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol). 
MATEMATIKA Výsledky žáků naší školy jsou lepší než 50 % zúčastněných škol. 
 
6. ročník (národní testování) 
ČESKÝ JAZYK Výsledky žáků naší školy jsou nadprůměrné (lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol). 
MATEMATIKA Výsledky žáků naší školy jsou lepší než 70 % zúčastněných škol. 
 
7. ročník (národní testování)   
ČESKÝ JAZYK Výsledky žáků naší školy jsou lepší než u 80 % zúčastněných škol. 
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MATEMATIKA Výsledky žáků naší školy jsou špičkové (10% nejlepších testovaných škol). 
 
8. ročník  (trénink na přijímací zkoušky) 
ČESKÝ JAZYK Výsledky žáků naší školy jsou nadprůměrné (lepší výsledky než 67 % zúčastněných škol). 
MATEMATIKA Výsledky žáků naší školy jsou lepší než 75 % zúčastněných škol. 
OSP Výsledky žáků naší školy jsou nadprůměrné (lepší výsledky než 61 % zúčastněných škol). 
 
9. ročník (národní testování) 
ČESKÝ JAZYK Svými výsledky patří naše škola mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. 
MATEMATIKA Svými výsledky patří naše škola mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování). 
 
KEA – meziroční porovnávání 2014/15 (6. ročník) – 2017/18 (9. ročník) 
ČESKÝ JAZYK Výsledky žáků naší školy jsou špičkové (10% nejlepších testovaných škol). 
MATEMATIKA Výsledky žáků naší školy jsou špičkové (10% nejlepších testovaných škol). 
 

5 SWOT analýza 

SWOT analýza se stala jedním z pilířů celkové analýzy školy a základem pro další práci na strategických 

cílech.  

5.1 Průběh SWOT analýzy  

Do SWOT analýzy byli zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci školy, přičemž SWOT analýza proběhla ve 

dvou termínech a na dvou místech – kvůli prostorovým a časovým možnostem zvlášť s pedadogy základní 

školy a zvlášť s pedagogy mateřské školy, přičemž v obou dotazovaných skupinách vždy jednou skupinou bylo 

vedení školy. Analýzu provedla – facilitaci i vyhodnocení – Konzultantka rozvoje školy s tím, že všechny závěry 

byly konzultovány v širokém pedagogickém fóru. Zvlášť proběhl sběr silných – slabých stránek organizace, 

příležitostí – hrozeb pro organizaci a zvlášť ( v jiném termínu) se pracovalo na maticích (vztazích mezi 

položkami e jejich váhou pro skupinu). kdo jednotlivé analýzy povede. Někdo jiný může řídit (facilitovat) 

skupinu zaměstnanců, někdo jiný žáky, rodiče apod. 

 

Vedení školy při zpracování SWOT analýzy školy 



 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pedagogický sbor školy při zpracování SWOT analýzy školy 

5.2 Výsledky SWOT analýzy 

Výsledky SWOT analýzy jednotlivých skupin jsou přílohou tohoto dokumentu. Na tomto místě uvádím jen 

výsledky.  

SWOT analýza /vedení školy / 
Uvedeny pouze označené body (seřazeno dle počtu hlasů) 
 

S strengths, 
Silné stránky 

W weaknesses, 
Slabé stránky 

O opportunities, 
Příležitosti 

T threats, 
Ohrožení 

klima školy, rodinné 
prostředí 

mzdové prostředky pro 
nenárokové složky 

volnočasové aktivity 
učitelé - žáci 

nadmíra administrativy 
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S strengths, 
Silné stránky 

W weaknesses, 
Slabé stránky 

O opportunities, 
Příležitosti 

T threats, 
Ohrožení 

kvalifikovaný 
pedagogický sbor 

prostorové podmínky zapojení do projektové 
činnosti 

nekritičtí rodiče 

školní poradenské 
pracoviště 

časté personální změny 
v ped. sboru 

změna ŠVP neustálé změny ze 
strany MŠMT 

pozitivní vztah se 
zřizovatelem 

prezentace školy 
směrem k veřejnosti 

okolí školy chybějící zázemí – 
šatny, dílny 

aktivity, nabídka 
mimoškolních aktivit 

materiálně-technické 
vybavení odborných 
učeben 

klub rodičů – 
komunikace a 
spolupráce 

časté personální změny 
ve sboru, klesající 
odbornost 

 
SWOT analýza /pedagogický sbor školy / 
Uvedeny pouze označené body (seřazeno dle počtu hlasů) 
 

S strengths, 
Silné stránky 

W weaknesses, 
Slabé stránky 

O opportunities, 
Příležitosti 

T threats, 
Ohrožení 

školní parlament nedostatečný počet 
učeben – nárůst žáků 

oslovení sponzorů vysoký počet žáků ve 
třídě 

spolupráce se 
správními zaměstnanci 

slabší spolupráce 
napříč sborem 

spolupráce s obcí, 
knihovnou, skautem, 
Fantazií, spolky 

problémoví, 
nespolupracující rodiče 

rodinné prostředí školy absence pokrytí wi-fi 
všude po budově 

zapojení do projektů přebujelá 
administrativa, 
byrokracie, GDPR 

různorodost 
pedagogického sboru 

špatné vybavení 
odborných učeben 

využití dobrého jména 
školy 

inkluze, zvyšující se 
počet žáků s potřebou 
PO 

akce – happeningy, 
teambuildingy, andělé 

nedostatek odborných 
učeben (dílny, bazén, 
hudebna) 

asistenti pedagogů stále nízké platy ve 
školství 

 
Získané výsledky SWOT analýzy lze shrnout: 
 
Příležitost: 

1. Největší příležitost – v kontextu příslušných silných stránek obou skupin 
VŠ – volnočasové aktivity (společné aktivity žáků a pedagogů) 
PS – oslovení sponzorů 
2. 2. největší příležitost – v kontextu příslušných silných stránek obou skupin 
VŠ – zapojení do projektové činnosti 
PS – spolupráce s obcí, spolky, Fantázií, skautem, prezentace školy na veřejnost 
 
Hrozba: ( v kontextu slabých stránek) 
VŠ – nadmíra administrativy 
      -nekritičtí rodiče 
PS – vysoký počet žáků ve třídě 
      -problémoví, nespolupracující rodiče  
 
Interpretace: 
Významně se VŠ a PS shodují v hrozbách vyplývajících z pozice některých rodičů, kteří nerespektují učitele 
jako odborníky na vzdělávání jejich dětí, jsou nekritičtí, nespolupracující, opovrhující, vyhrožující. Na kvalitě 
vzdělávacího procesu se podepisuje vysoký počet žáků ve třídě, ale i inkluze, která zasáhla české veřejné 
školství nepřipravené. Ohrožující je též přebujelá administrativa, byrokracie, jíž je školství zavaleno.  
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Pokud se jedná o příležitosti, představují větší názorové spektrum, nicméně obě skupiny nacházejí příležitosti 
ve vyhledávání potenciálního vícezdrojového financování školství (ať už jsou to soukromé zdroje či zapojení 
školy do intenzivní projektové činnosti). Důležitou příležitostí pro pozitivnější vnímání školy jako partnera a 
komunitního centra obce je spolupráce s obcí, spolky, prezentace školy na veřejnosti (např. formou 
volnočasových aktivit pro žáky i celé rodiny).  
 
 
Závěry pro Strategický plán rozvoje školy (SPRŠ) a Školní akční plán (ŠAP) 
Jednotlivé cíle a kroky volit tak, aby využitím silných stránek a příležitostí docházelo k postupnému oslabování 
hrozeb a eliminaci slabých stránek.  
 
 

 
 
Současné vybavení odborných učeben 

.  
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6. Stanovení mise 

Pro tvorbu mise jsme využili spolupráci s Koordinátorem rozvoje škol v rámci intenzivní podpory projektu 
Strategické řízení a plánování, tudíž pohled z vně organizace a současně rovnocenné zapojení všech 
pedagogických pracovníků zajišťovala Mgr. Dana Veselá, Ph.D.  
Při tvorbě mise jsme postupovali v těchto 3 krocích: 
krok 1 - získání klíčových slov, vět, hesel.  
Krok 2 - výběr nejdůležitějších hesel,  
krok 3 - samotná formulace mise. 
Misi jsme tvořili společně, aby byla odsouhlasena a sdílena všemi zaměstnanci.  

6.1 Postup stanovení mise 

Při tvorbě mise jsme si v souladu s charakteristikou odpovídali a na otázky: kdo jsou zákazníci školy, co je 
její hlavní aktivitou, kde působíme, jakou má naše škola filozofii (základní hodnoty, priority školy), jaké máme 
výhody vůči konkurenci.   

Rozděleni jsme přitom byli do skupin po čtyřech - pěti pedagogických pracovnících. V pracovních 
skupinách jsme si odpovídali na otázky na „vizitku školy“. Před samotnou tvorbou vlastních formulací jsme 
ústně byli seznámeni s několika různými pohledy z per pedagogů z jiných škol. K tomuto kroku přistoupila 
Koordinátorka rozvoje školy zejména proto, abychom si uvědomili specifika pohledu každé organizace, důraz 
na jedinečnost.  

Nejdříve jsme odpovídali na otázku: Proč jsme tady, co nabízíme? Následovala formulace odpovědi na 
otázku K čemu je to dobré? Dalším krokem jsme podrobili diskusi námi vyřčenou odpověď a znovu jsme se 
ptali K čemu je to dobré? Po sepsání odpovědí všechny skupiny svoji práci prezentovaly. Následovalo zavěšení 
na tabuli a hlasování prostřednictvím barevných terčíků o nejpřiléhavější formulaci, která bude naši školu 
nejlépe vystihovat.  Podporována byla po celou dobu tvorby myšlenka společného výsledku, společného 
znění, formulace. Proto nakonec skupina přistoupila po bodování lepíky ještě k podtržení stěžejních myšlenek 
zvýrazňovačem a volbě zástupce z řad pedagogů, který přepsal výslednou misi do společného dokumentu. 

6.2 Výsledky práce 

 

1. skupina:  

JSME ŠKOLA 

 vytvářející podmínky ke vzdělávání 

 rozvíjíme znalosti, schopnosti, dovednosti, čímž pomáháme pochopit souvislosti 

 dbáme na využitelnost znalostí v praxi 

 naší výhodou vůči konkurenci jsou podmínky pro výuku – hřiště, tělocvična s horolezeckou stěnou, 

blízkost přírody. 

 

2.skupina: 

Jsme školou, která formou výuky, zařazením sportovně-turistických kurzů a jiných aktivit ve škole i 

mimo ni vytváří ze žáků vzdělané, sebevědomé, komunikativní a spolupracující absolventy ZŠ.  

 

3.skupina: 

Proč existujeme? 

 Poskytujeme základní vzdělání, naší filozofií je spokojený žák, pedagog, rodič. 

 Od 1. třídy rozvíjíme dovednosti, schopnosti, zkušenosti, vyjadřovací schopnosti a komunikační 

dovednosti všech žáků a tyto složky se snažíme vzájemně propojovat 

 Od 5. ročníku se zaměřujeme na rozvoj informační a finanční gramotnosti žáků.  

 Vedeme je ke spolupráci, spoluzodpovědnosti. 
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4. skupina 

Jsme školou 

 s přátelskou rodinnou atmosférou 

 poskytující  výuku na vysoké úrovni (přední příčky v testování Scio) 

 v blízkosti přírody a přitom s dobrou dostupností do Brna 

 s výborným materiálním zajištěním – interaktivní tabule, jídelna, sportovní zázemí 

 nabízející podporu školního poradenského pracoviště 

 nabízející řadu mimoškolních aktivit pro žáky. 

 

5. skupina 

Poskytujeme základní vzdělání všem žákům bez rozdílu. Individualizujeme podmínky pro vzdělávání, 

diferencujeme výuku, snažíme se o nadstandardní výsledky. Podporujeme dobré mezilidské vztahy, 

kooperujeme se zřizovatelem a ostatními institucemi v obci a blízkém okolí. Disponujeme širokou škálou 

didaktického a výukového materiálu, zázemím pro sportovní vyžití ve výuce i mimo ni. Podporujeme kulturní a 

sociální rozvoj našich žáků.  

 

6.3 Výsledná formulace mise 

 

 

Jako základní škola poskytujeme základní vzdělání všem žákům bez rozdílu. Individualizujeme 

podmínky pro vzdělávání, diferencujeme výuku, snažíme se o nadstandardní výsledky. Podporujeme dobré 

mezilidské vztahy, kooperujeme se zřizovatelem a ostatními institucemi v obci a blízkém okolí. 

Disponujeme širokou škálou didaktického a výukového materiálu, zázemím pro sportovní vyžití ve výuce i 

mimo ni. Podporujeme kulturní a sociální rozvoj našich žáků.  
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7 Stanovení vize 

Zatímco při tvorbě mise jsme se ptali na poslání organizace, v rámci vize uvažujeme o úspěšné 
budoucnosti organizace, o její představě. Dobře společně formulovaná vize může být hybnou silou pro celou 
školu, v ideálním případě by každého měla motivovat k aktivitě. Aby byla sdílená a životaschopná, musí být 
srozumitelná a přiměřeně náročná. Postupovali jsme ve 3 krocích: 
Krok 1 – získání klíčových formulací, vět 
Krok 2 – seskupení a utřídění nápadů 
Krk 3 – formulace vize 

7.1 Postup stanovení vize 

Do tvorby byli zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci školy a pro tvorbu vise jsme stejně jako při tvorbě 

mise využili spolupráci s Koordinátorem rozvoje škol v rámci intenzivní podpory projektu Strategické řízení a 

plánování, tudíž pohled z vně organizace a facilitaci procesu, která umožňovala mimo jiné rovnocenné 

zapojení všech pedagogických pracovníků, zajišťovala Mgr. Dana Veselá, Ph.D. Současně facilitátorka dohlížela 

na to, aby se naše uvažování neslo v pozitivním duchu a úvahy o vizích byly dostatečně náročné, aby tak 

výsledná vize byla výzvou, i když realistickou. 

Jaká by naše škola měla být za 5 – 10 let? Jak by to tu mělo vypadat, aby sem pedagogové i děti chodili 

rádi? Jak si představujete ideální školu? Každý z pedagogů měl za úkol napsat čtyři nápady, které si pak 

pedagogové ve dvojicích porovnají, vyberou ze společných osmi čtyři společně sdílené hodnoty. Tyto jsme 

přepsali na listy formátu A4, zavěsili jsme je na tabuli, roztřídili podle oblastí, kterých se týkají a hlasovali 

(použitá metoda Opera). Hlasovali jsme pomocí lepíků (dvojice má k dispozici čtyři lepíky, svému sloupečku 

mohou dát jen jeden lepík).   

7.2 Výsledky práce  
 

1. skupina:  
Jsme škola s plně kvalifikovaným pedagogickým sborem. Naši učitelé jsou motivovaní pro další 
vzdělávání a otevření různým inovacím ve výuce. Dokáží podporovat žáky k tvořivému a 
samostatnému myšlení. Tím současně zvyšují vnitřní motivaci žáků pro učení. K tomu efektivně 
využívají nadstandardní vybavení školy, tzn. technické, materiální, sportovní, stejně tak odborné 
učebny, školní zahradu a dílny. Rodiče jsou si toho vědomi, oceňují to a aktivně se školou spolupracují.  
 

2. skupina 
Budeme školou, která podporuje tvořivost a samostatné myšlení žáků, vytváří příjemné prostředí pro 
pedagogy a žáky. Ve škole  budeme pracovat pouze se žáky s dostatečnou vnitřní motivací, kteří jsou 
podporováni respektujícími a spolupracujícími rodiči. Samozřejmostí v naší škole je ranní plavání 
pedagogů ve školním bazénu a práce v moderní velké škole.  
 

3. skupina 
Budeme školou, která bude disponovat kvalitním vybavením. Budou v ní učit plně aprobovaní a 
nadšení vyučující podporovaní chápavými a spolupracujícími rodiči. Ve škole budeme vzdělávat 
vnitřně motivované žáky.  
 

4. skupina 
Škola bude kvalitně vybavená, s moderními dílnami, budou v ní učit plně aprobovaní, spolupracující, 
nevyhořelí učitelé podporovaní chápavými a spolupracujícími rodiči. Ve škole se budou vzdělávat 
vnitřně motivovaní žáci. 
 

5. skupina 
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Chceme budovat školu, která podporuje tvořivost a samostatné myšlení žáků s dostatečnou vnitřní 
motivací. Žáci jsou rozvíjeni v prostorách moderní prostorné školy vybavené bazénem. Chod školy je 
vřele podporován nadšeně spolupracujícími rodiči, respektujícími osobnost učitele.  

 
7.3 Výsledná vize  - VIZE 2025 

 
Jsme škola s plně kvalifikovaným pedagogickým sborem. Naši učitelé jsou motivovaní pro další 
vzdělávání a otevření různým inovacím ve výuce. Dokáží podporovat žáky k tvořivému a samostatnému 
myšlení. Tím současně zvyšují vnitřní motivaci žáků pro učení. K tomu efektivně využívají 
nadstandardní vybavení školy, tzn. technické, materiální, sportovní, stejně tak odborné učebny, školní 
zahradu, bazén a dílny. Rodiče jsou si toho vědomi, oceňují to, respektují pedagogy a aktivně se školou 
spolupracují.  

 

Současné vybavení odborných učeben 
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8 Strategické cíle 

Před stanovením strategických cílů jsme společně ve sborovně prošli všemi předchozími kroky Provedli 

jsme, dokázali jsme: 

 Důkladnou analýzu vnějších a vnitřních podmínek školy, včetně analýzy zdrojů.  

 Formulovat a rozumět svému poslání 

 Formulovat představu školy v budoucnosti - vizi.  

Na formulaci priorit se opět podílel celý pedagogický sbor s cílem podpořit spoluzodpovědnost za společné 

plány, neboť jen díky aktivnímu zapojení a vlastním myšlenkám je zaměstnanci budou ochotně je aktivně 

realizovat. 

Při tvorbě, formulaci priorit jsme jako výchozí inspirativní zdroj využili výsledky naší SWOT analýzy a jako 

konečný stav naši vizi. Cílem bylo zvolit takové priority (dlouhodobé záměry), které nás z výchozího stavu 

posunou blíže k vizi. Důležité bylo též mít při stanovení cílů na vědomí zdroje, které budeme při realizaci 

používat. Naše cíle by neměly být v rozporu s vyššími strategiemi a záměry (zřizovatele, kraje, apod.).  

Postup stanovení: Metoda vycházející ze SWOT analýzy. Navržené cíle jsme konfrontovali zpět s naší 

analýzou a vizí, s analýzou zdrojů i návazností na vyšší dokumenty.  

8.1 Stanovení strategických cílů  
Ke stanovení strategických cílů došlo na základě skupinové práce realizované se všemi pedagogy sboru. 

Pedagogové se rozdělili do skupin po 3-4, formulovali strategický cíl, kritéria (na čem poznám, že  jsme 

dosáhli cíle), indikátory (znak, měřítko hodnoty) a nástroje pro realizaci cíle (konkrétní aktivity, kterými 

docílíme naplnění cíle) do přehledné tabulky. V závěru aktivity každá skupina veřejně prezentovala zvolené 

cíle ostatním.  

 

8.2 Strategické cíle 
Nad strategickými cíli se vedení školy a pedagogové zamýšleli v oblastech: 

- Oblast řízení a správy 
- Oblast vzdělávání 
- Oblast sociální 
- Oblast pedagogická 
- Oblast materiálně technická 
- Oblast personální 
- Oblast ekonomická  
- Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností 

- Cílem je vytvořit výhled na dobu strategického plánu, v každé oblasti stanovit priority, jež bychom 

chtěli společně v horizontu 5 let dosáhnout, z nich vypracovat úkoly do akčního plánu, přemýšlet nad 

kritérii a indikátory hodnocení.  

- Kritérium  přitom představuje hledisko, podle kterého budeme usuzovat plnění – požadavky, jak má 

výsledek vypadat (třeba jaké požadavky má splňovat nový nábytek). 

- Indikátor – přináší informaci o tom, v jakém rozsahu byl úkol splněn (kolik tříd bylo vybaveno, kolik 

dětí bude sedět na nových židlích apod.). 

- Tučně vyznačené strategické cíle v následujícím textu jsou cíli pro příští školní rok prioritními.  
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Oblast řízení a správy 

- zpracovat jasnou a reálnou koncepci rozvoje školy a strategii pro její naplnění, průběžně ji 
vyhodnocovat za účasti veřejnosti a zřizovatele, na základě zpětné vazby ji  doplňovat,  

- vytvořit účinný a srozumitelný systém autoevaluace školy, 
- vytvořit a udržovat na škole vstřícný a respektující komunikační systém, zahrnující pedagogy, děti i 

rodiče a veřejnost, 
- spolupracovat se zřizovatelem na kulturním životě a projektech obce,  
- pracovat na tvorbě projektů k získání dotací z fondů EU (vybavenost školy, mezinárodní spolupráce, 

profil regionu), 
- zlepšovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební pomůcky, doplňovat 

knihovny, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy, 
- zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy, 
- hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP, 
- zajistit podíl pracovníků na strategickém řízení a vlastním hodnocení školy, delegovat výkonné 

kompetence na co nejnižší úrovně řízení, 
- pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, zejména 

v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury.  
 

Oblast vzdělávání 

- vytvořit srozumitelnou, zajímavou a reálnou vzdělávací nabídku, která bude věkově přiměřená, 
- věnovat pozornost rozvoji čtenářské, matematické a sociální gramotnosti, 
- zajistit rovné příležitosti pro všechny děti (žáky), systematicky identifikovat individuální potřeby dětí 

při vzdělávání, spolupracovat s odbornými pracovišti, 
- vytvořit vlastní strategii práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření, vyhodnocovat její účinnost, 
- zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské, matematické, sociální, 

přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti komunikace v cizích jazycích, 
- evidovat žáky s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim účinnou individuální péči, v případě 

nutnosti ve spolupráci s poradenským zařízením, 
- sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, uplatňovat ve výuce nové 

alternativní metody, smysluplně využívat a sledovat DVPP, zaměřovat samostudium pedagogů a 
vytvářet pro ně podmínky, 

- průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího programu a na strategiích jeho rozvoje, na 
základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů, v závislosti na skladbě žáků, identifikovat a 
vyhodnocovat silné a slabé stránky školy, 

- systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a sledovat úspěšnost 
účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat z více zdrojů, analyzovat důvody neprospěchu, 
zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u žáků, kteří dlouhodobě vykazují vysokou míru 
neúspěšnosti, 

- výchovu ke zdraví 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.).  

- podporovat rozvoj vzdělávání v informační gramotnosti a jazykové gramotnosti, vyhodnocovat 
dosaženou úroveň a výsledky vzdělávání, 

- individuální přístup k dětem chápat jako soustavné získávání informací o výsledcích každého dítěte, 
jejich vyhodnocování a volbu dalších postupů, ověřování jejich účinnosti,  
 

Oblast sociální 

- vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce, příjemného a bezpečného prostředí 
pro děti, pracovníky školy a rodiči, 

- vytvářet systém efektivních opatření k prevenci všech forem rizikového chování, 
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- vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě rozvíjet 
environmentální výchovu, 

- dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, prohloubení zájmu 
rodičů o dění ve škole, 

- trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou, 
- zohledňovat vnější prostředí (sociální, regionální), 
- odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry,  
- zpracovat a vyhodnocovat koncepci domácí přípravy,  
- zřídit školské poradenské pracoviště pro poskytování poradenských služeb rodičům i žákům, 
- spolupracovat i s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky, zejména zájmové činnosti. 

 
Oblast pedagogická 

- systematicky budovat školní poradenské pracoviště, ve kterém budou působit výchovný poradce a 
školní metodik prevence, usilovat o zajištění odborných služeb dalšími pracovníky, 

- zajistit potřebné vzdělávání pracovníků tohoto poradenského pracoviště a metodickou podporu 
pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných, metodickou podporu výchovných poradců a školních metodiků prevence, asistentů 
pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování 
podpůrných opatření ve vzdělávání žáků, 

- posílit kvalitu poskytovaných poradenských služeb zejména zajišťováním součinnosti školských 
poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť, 

- poradenské služby školy zaměřit zejména na poskytování podpůrných opatření pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných 
opatření, prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství, podporu vzdělávání a začleňování žáků 
z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, podporu vzdělávání žáků 
nadaných, péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, vytváření příznivého sociálního klimatu 
pro přijímání kulturních a jiných odlišností, včasnou intervenci při aktuálních problémech u 
jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházení všem formám rizikového chování, průběžné 
vyhodnocování účinnosti preventivních programů, metodickou podporu učitelům, spolupráci a 
komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, 

- podporovat dovednost samostatné práce žáků, využívat ji jako východisko vzdělávání 
- vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, rasové a náboženské snášenlivosti, 

xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným hodnotám, 
- vytvářet příznivou atmosféru, uplatňovat individuální přístup k odlišným potřebám každého dítěte, 

alternativní postupy, 
- zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání, 

schopnost dialogu,  
- preventivně předcházet kázeňským problémům – vytipování problémových dětí, společné působení, 

včas informovat rodiče, 
- zaměřit se na prevenci rizikového chování,  

 

Oblast materiálně technická a ekonomická 

- každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným čerpáním rozpočtu, 
- zkvalitňovat vybavení tříd, 
- ve škole vytvářet pozitivní klima vlastním prostředím, čistotou, estetickou úpravou prostor školy i 

okolí, 
- zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj všech 

účastníků vzdělávání,  
- vytvořit bezpečné prostředí pro reálnou bezpečnost fyzických osob, jeho účinnost pravidelně 

prověřovat,  
- zajistit obnovu ICT vybavenosti, 
- získávání sponzorů na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob na financování školy,  
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- zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů vyhlašovaných MŠMT, 
- získávat a zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy z obecní dotace a využívat ho pro rozvojové 

programy školy nebo pro fond odměn pracovníků školy, 
- spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy, 
- zlepšení hospodářského výsledku využíváním prostor školy pro jiné účely (pronájem, kurzy) 

 
 

Oblast personální 

- zajistit plnou kvalifikovanost pedagogického týmu, 
- podporovat zapojení pedagogů do národních a mezinárodních projektů, 
- provádět systematické hodnocení práce pedagogů, zajišťovat jim zpětnou vazbu o kvalitě jejich 

práce, plánovat jejich profesní rozvoj, 
- podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace, 
- promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podněcovat jejich rozvoj,  
- motivovat zaměstnance průhledným a jasným systémem vyplácení mimotarifních složek platu, 

možnostmi odborného rozvoje, 
- vypracovaný kontrolní systém uplatňovat ve všech oblastech činnosti školy, hodnotit profesionalitu 

přístupu zaměstnanců k plnění pracovních povinností, přístup k potřebám rodičů a žáků, vzájemnou 
spolupráci pedagogů,  

- v systému odměňování podporovat realizaci ŠVP, 
- další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání celého pedagogického 

týmu, dále se zaměřit na získávání oprávnění k výkonu specializovaných činností. 
 

Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností 

- spolupráce s okolními školami, výměna zkušeností pedagogů, společné akce, 
- vytvořit pravidla pro efektivní komunikaci s rodiči pro dosažení vyšší otevřenosti školy a maximální 

využití potenciálu rodičů pro chod školy,  
- identifikovat možné partnery pro zajištění provozu školy, analyzovat jejich možnosti, konzultovat 

s nimi a využívat je v maximální možné míře,  
- zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, výšit počet příspěvků školy do 

obecního tisku (práce žáků, články pedagogů, školské rady) 
- prezentace školy, vytváření image, 
- stálá obnova a aktualizace internetových stránek školy, 
- vysoká věcná i formální úroveň výstupů ze školy (výroční zprávy, info v tisku, na internetu), 
- vytváření pozitivního obrazu o škole – prezentace školy, propagace v médiích, akce pro pedagogy, 

akce pro širokou veřejnost. 

9 Akční plán 

„Plány jsou pouze dobrými úmysly, jestliže se okamžitě nezvrhnou do podoby tvrdé práce“. 
            Peter Drucker 
 

Akční plán školy je zpracován v samostatném dokumentu,  navazuje na Strategický plán rozvoje školy  a 

konkretizuje úkoly stanovené na školní rok 2019/2020 ve všech oblastech činnosti  školy. 
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10 Evaluace a aktualizace strategického plánu 

Plán evaluace je zpracován v samostatném dokumentu „Plán evaluace školy“. Je nedílnou součástí tohoto 

plánu rozvoje školy a byl vytvářen v návaznosti na tento dokument. 

Akční plán byl vytvořen v souhlasu celého pedagogického sboru, u každé akce je uvedena zodpovědná osoba, 

která odpovídá za zdárnou přípravu, průběh i zhodnocení akce, tudíž zpětnými vazbami o akcích mohou být 

ústní zprávy referované na poradách, ale i zpětné vazby poskytnuté z vně či samotnými účastníky.  

Obrázek o naplňování indikátorů strategických cílů může vedení školy získávat díky kontrolní a hospitační 

činnosti. Abychom získali ucelený pohled, bude provedeno dotazníkové šetření s ambicí srovnání výsledků 

šetření se školním  rokem 2006/2007, kdy rozsáhlé autoevaluační šetření ve škole proběhlo. Dotazníky budou 

distribuovány žákům, zákonným zástupcům i pedagogům školy. 

 

11 Plán seznámení se strategií a její propagace 

Všichni, kdo se podíleli na tvorbě strategického plánu, ale i všichni, kterých se bude plán ve svém důsledku 

dotýkat, budou s tímto seznámeni. Nejdůležitější části  - vizi, misi, cíle je dobré mít neustále na očích.  

Plán zveřejnění: 

Akce zajistí způsob termín 

Seznámení zaměstnanců Ředitel školy porada 26. 8. 2019 

Seznámení zřizovatele Ředitel školy Prezentace při výroční 
schůzi Klubu rodičů 

26. 8. 2019 

Seznámení rodičů Ředitel školy Prezentace při výroční 
schůzi Klubu rodičů 
(zástupci všech tříd) 

Září 2019 

Školská rada Ředitel školy Prezentace při výroční 
schůzi Klubu rodičů 
(všichni zástupci 
školské rady) 

Září 2019 

Seznámení žáků Třídní učitelé Osobnostně-sociální 
výchova  

Září 2019 

Vyvěšení na web Ředitel školy Dle pokynů ČŠI Dle pokynů ČŠI 

Vývěsní skříňka/úřední 
deska 

Ředitel školy Zveřejnění vize školy a 
strategických cílů - 
vyvěšení 

Září 2019 

 

 


