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Základní škola Moravská T ebová, Kostelní nám stí 21, okres Svitavy

Vlastní hodnocení školy
Vyhláška . 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých zám r , výro ních
zpráv a vlastního hodnocení školy
§8
rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kriteria vlastního hodnocení školy

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy
1. vn jší a vnit ní podmínky ke vzd lávání
2. pr b h vzd lávání
3. podpora školy žák m a student m, spolupráce s rodi i, vliv vzájemných vztah školy,
žák , rodi a dalších osob na vzd lávání
4. výsledky vzd lávání žák a student
5. ízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzd lávání pedagogických
pracovník
6. úrove výsledk práce školy zejména vzhledem k podmínkám vzd lávání a
ekonomickým zdroj m

1. Vn jší podmínky
a) Národní
Lze ovlivnit pouze demokratickými cestami.
b) Regionální
Chod naší školy ovliv uje politika Krajského ú adu Pardubice – v každém m st okresu
Svitavy ponechat víceleté gymnázium. Z pátých ro ník naší školy v tomto roce odešlo do
primy z 41 žák 10, tedy 25%.

c) Místní
tvrtina žák dojíždí na II. stupe z okolních vesnic. Vlivem starších dojížd jících
sourozenc již k nám p icházejí d ti z okolních vesnic i na I. stupe . To je velmi pozitivní.
Naší „spádovou oblastí“ je st ed m sta.
Další žáci k nám chodí z okrajové ásti m sta, kde je výstavba rodinných domk . D tí je
zde mén . S tímto stavem se musíme vyrovnat.
Demografické podmínky
Porodnost na Moravskot ebovsku je nízká. P esto se ale po et žák na naší škole snižuje
jen nepatrn . Nevyzpytatelným faktorem je trend posílat d ti do školy až v jejich 7 letech,
tedy žádat o odklad.
Školu hodn postihuje z hlediska možného po tu žák nevýhodná poloha ve st edu m sta.
Jdou tu soust ed ny banky, obchody, provozovny. Škola nemá vlastní kvalitní h išt , jelikož
není kde ho vybudovat. Jedinou výhodou je klidná zóna s minimálním dopravním ruchem.
M stský plán nep edpokládá výstavbu na okolních loukách , okolní k ivolaké st edov ké
uli ky brzdí m stský provoz.
V poslední dob se setkáváme s migrací mozk . Mnoho mladých lidí se st huje nejen za
prací, ale i bydlením do okolních m st, nap . do Svitav
Na snižující se po et žák má vliv i rozvodovost. Mnoho našich žák se po rozvodu
rodi vrací s matkou k jejím rodi m, kde nacházejí bydlení.
Nevýhodou pro m stské školy je i špatná dopravní obslužnost k okolním vesnicím. Na
autobusové spoje musí d ti ekat dlouhou dobu.
Ekonomicko-technologické podmínky
Ekonomické podmínky školy jsou limitovány rozpo tem MŠMT, respektive Kú
Pardubice.
Získání dalších finan ních prost edk vlastní iniciativou školy je velmi omezeno.
Vzhledem k tomu, že škola nemá kvalitní h išt , že h išt školy musí být otev eno ve ejnosti,
jsou možnosti pronájmu velmi omezeny. T locvi na o 160 m2 je v letošním roce poprvé
pronajímána.
Oslovit sponzory se nám neda í.

Volný as d tí je málo organizován. Škola v letošním roce vytvo ila pro žáky n kolik
zájmových kroužk – jazyka ruského, francouzského, práce na PC, hudební kroužky. Další
kroužky jsou organizovány domem d tí a mládeže za úplatu. Ve m st funguje mnoho dalších
aktivit – cyklistika, hokej, fotbal, florbal, korfbal… Problémem je motivace d tí, nikdo je do
t chto akcí „nenutí“, chybí tu vztah rodi k volno asovým aktivitám.
Konkuren ní prost edí školy
Ve m st Moravská T ebová jsou t i základní školy. Naše je svou velikostí prost ední.
Nejv tší škola je sídlištní. Tato škola má dobré zázemí – moderní h išt , bazén, vlastní školní
jídelnu, odborné pracovny. Nelze jí tak snadno konkurovat.
. Zatím se nám da í držet napln nost školy, i když po et žák za posledních p t let klesl o
17. To je velmi dobrá vizitka školy. Je nutno mít na z eteli, že 25% žák tvo í žáci dojížd jící.
Tento stav by se m l zvyšovat vzhledem k demografickému vývoji ve m st . Bude tedy nutno
s t mito žáky pracovat tak, aby oni tvo ili „dobrou pov st školy“ v okolních vesnicích.
Výsledky p ijímacího ízení nelze použít v sou asné dob jako objektivní hledisko pro
práci školy. V testování CERMAT, kterého se naše škola ú astnila, se žáci ve všech t ech
sledovaných kriteriích (matematické dovednosti, eský jazyk, studijní dovednosti) dostali o
3% nad celokrajský pr m r. Ale nelze toto využít pro srovnání kvality výuky na naší škole
s jinými školami ve m st , protože neznáme jejich výsledky. Daleko více o konkuren ním
prost edí školy vypovídají testy Scio, kde se stanovuje percentil.
P i hodnocení konkuren ního prost edí lze využít i výsledky eské školní inspekce.
V nich letos naše škola byla hodnocena jako velmi dobrá.
Ve ejnost
V poslední dob se nám da í práce s rodi i. Dokladem toho je jen mírn klesající po et
žák na naší škole v období posledních p ti let. T ší nás, že naši bývalí žáci dávají své d ti na
naši školu, i když je to pro n vzdálenostn nevýhodné. V letošním roce jsme poprvé ud lali
Dny otev ených dve í, ukázkové hodiny pro rodi e žák na I. stupni, náš hudební kroužek
jsme spojili s vystoupením základní um lecké školy. Máme ale ješt velké rezervy v práci
s rodi i. P edevším je nutno vtáhnout rodi e do práce školy, více je zainteresovat na
vzd lávání, finan n i organiza n , vysv tlovat a objas ovat pravidla fungování školy.
V daleko v tší mí e bychom se m li soust edit na vytvo ení informa ního systému o práci
školy , o jejích úsp ších.
Velmi dob e spolupracujeme s redaktorkou paní Pavlasovou, která tém vždy p ijme naše
pozvání, naše p ísp vky se objevují v regionálním tisku. Využíváme i m stského rozhlasu
k oznamování akcí školy.

Využívání poradních orgán školy je zatím v plenkách, nebo Školská rada byla nyní
ustanovena. SRPŠ na naší škole skon ilo svou existenci v roce 1989.
D ti z naší školy chodí do r zných kroužk v DDM, ale problémem je, že tyto kroužky
jsou placené, mnoho rodi považuje za zbyte né investovat do volného asu svých d tí.
Dojížd jící d ti jsou vázány autobusovým spojením. Mnoho našich žák je leny fotbalového
a hokejového oddílu, volejbalového, korfbalového, florbalového…

Nikdo ze zam stnanc školy není v obecním zastupitelstvu, ani do n j nekandidoval.
U itelé se ani p íliš neangažují v život obce. To je pro školu velká nevýhoda.

Vnit ní podmínky
Personální podmínky
Školu netvo í jen prost edí, vzhled, ale lidé. U itelé a další pracovníci. Sebekrásn jší
škola se špatnými u iteli nebude mít dlouho dobrou pov st. Rodi e dávají d ti do školy
s dobrými u iteli. S u iteli, kte í nau í, jsou milí, laskaví, vst ícní, usm vaví.
Sbor naší školy je složen optimáln po stránce v ku. Jsou tu ty i mladí za ínající u itelé.
Jejich výhodou je neopot ebovanost, schopnost p ijímat novoty, experimentují. Vyvážen tu
jsou ty i u itelé, kte í se již blíží d chodové hranici, jejich zkušenosti jsou neocenitelné.
St ední ást sboru tvo í u itelé, kte í mají odu eno 5 – 25 let.
Po stránce kvalifikovanosti máme problémy s výukou jazyk , kde musíme volit mezi
znalostí jazyka a kvalifikací. Vyu ující musí tedy studovat. Jazyk ruský a n mecký jsou naší
silnou stránkou, i když vyu ující není aprobovaná ani kvalifikovaná.
Škola nemá optimální složení po stránce aproba ní. Jsou zde t i u itelé s aprobací
d jepis. Chybí nám vyu ující t lesné výchovy. Již n kolik let tuto situaci ešíme provizorn ,
což se projevuje na kvalit výuky, na vztahu d tí k t lesné výchov .
Množství hodin je u eno neaprobovan – zem pis, anglický jazyk, n mecký a ruský
jazyk, rodinná výchova.
Zájem o další vzd lávání mají p edevším mladí kolegové vyu ující jazyky, zajímají se ale
o jednodenní kurzy s p evahou metodiky. Škola má zpracovánu koncepci dalšího vzd lávání
pedagogických pracovník . Její realizace záleží na nabídce akreditovaných institucí. V roce
2005 naráží pln ní této koncepce na zp sob placení nadúvazkových hodin. Nabídka
vzd lávacích akcí není optimální. Mnohdy je kritizována jejich kvalita, problémem je i
dopravní obslužnost na tyto akce.
Optimální není ani výše mzdových prost edk , které mohou být na DVPP použity.
Kurzovné v poslední dob zna n podražilo.

Pot ebujeme aprobované pracovníky pro výuku anglického jazyka. Od zá í se nám
poda ilo získat kvalifikovanou vyu ující n meckého jazyka. Vyu ující anglického jazyka jsou
ochotni se dále vzd lávat, ale neda í se najít vhodný typ studia. Jezdí zatím alespo na
jednodenní kurzy zam ené na metodiku.
editelka školy studuje distan ní formou školský management pro ídící pracovníky ve
školství na Karlov univerzit .
Bude nutno zajistit studium výchovného poradenství, studium pro u itele preventistu a pro
u itele, který bude tvo it školní vzd lávací program.
Škola má zpracovánu koncepci personální strategie školy.
Finan ní prost edky
Množství pen z ze státního rozpo tu je p ímo úm rné množství žák školy. Máme
zna né množství finan ních prost edk nad rámec nárokové složky platu. Bohužel se
rozm l ují v nadúvazkových hodinách. Bohužel jedna desetina prost edk z tzv. ONIV
p ipadá na u ebnice pro žáky 1. t íd, kte í si své u ebnice a u ební texty ponechávají, což
vyhovuje politice nakladatelství, ale ne rozpo tu školy.
Škola hospoda í velmi efektivn . Pronajímáme t locvi nu, pronajímáme t ídu k výuce
jazyk , kterou organizuje Informa ní centrum.
Mimorozpo tovým zdrojem financování školy na pouze pronájem u ebny k výuce
anglického jazyka a t locvi ny. Od ledna je tímto zdrojem také poplatek za školní družinu,
což p edstavuje 5600,- K m sí n .
Za ízení a technologie
Školní za ízení již dosluhuje. V posledních p ti letech se poda ilo vym nit školní nábytek
v p ti t ídách na I. stupni a v jedné u ebn na II. stupni. Ve zbývajících u ebnách je starý
nábytek. V roce 2004 byla vybudována nová po íta ová pracovna s 27 PC, která slouží nejen
k výuce práce na po íta i a t í po íta ových kroužk , ale i k výuce dalších p edm t . Ve
všech kabinetech jsou starší PC. Ve t ech t ídách nižšího stupn mají žáci PC ve t íd .
V p edchozích letech byly zakoupeny i šatní sk í ky pro všechny žáky. Postupn jsou
obnovovány i pom cky.
P i nákupu pom cek vedení školy velmi zvažuje jejich využitelnost.
Informa ní systém
Informace mezi vedením školy a u iteli putují jednak osobní formou, jednak písemnou
formou na nást nce ve sborovn . Da í se nám zavád t i moderní informa ní technologie a
využívat je. Od dubna má škola z ízen intranet, jednotliví vyu ující se mohou informovat o
novinkách nejen na intranetu ve škole, ale mohou p istupovat i z domu.
Nejefektivn ji se ale stále jeví ústní komunikace a písemné zadání na nást nce.

Systém hodnocení kvality
Škola – žáci
Škola využívá široké škály zp sob hodnocení žák .
Žáci jsou hodnoceni vyu ujícími. Každý vyu ující má sv j styl hodnocení. Jeví se ale
velmi d ležité, aby s odchylným zp sobem hodnocení byli seznámeni jak žáci, tak i rodi e,
tak i t ídní u itel, aby se zabránilo nedorozum ním.
editelka sleduje systém hodnocení a etnost klasifikace pravidelnou kontrolou
žákovských knížek. .
Žáci 7. t íd byli letos poprvé hodnoceni testy Scio v eském jazyce, matematice a obecn
studijních p edpokladech. V dalších letech budeme v tomto hodnocení žák 7. t íd
pokra ovat, aby bylo porovnatelné zlepšení práce žák i u itel .
Žáci 9. t íd byli hodnoceni testy CERMAT. Snad se tak stane i v dalších letech, aby mohlo
dojít ke srovnání.
Žáci 5. t ídy byli hodnoceni testy KALIBRO. I v tomto míníme pokra ovat.
V letošním roce žáci mohli poprvé hodnotit školu, vyjád it se k její práci. Jako dotazník
pro žáky jedné z 9. t íd byly použity otázky uve ejn né v jednom z ísel asopisu Moderní
vyu ování. Výsledek je graficky zpracován na záv r hodnotící zprávy.
V letošním roce byla z ízena D tská rada školy. Žáci se do ní iniciativn zapojili a
p icházejí s mnoha nápady.
Vedení školy – u itelé
Vedení školy využívá r zných forem pro systém hodnocení vyu ujících. Pat í sem osobní
sledování jejich práce, hospitace, osobní neformální pohovory, rozhovory s rodi i, názory
ve ejnosti.
Škola – ve ejnost
Ve ejnost ve vztahu ke škole p edstavují p edevším rodi e. Názory rodi na školu jsou
získávány p edevším ústní formou p i rozhovorech formálních i neformálních. V budoucnu
bude možno získávat také názory prost ednictvím založené Školské rady a dotazníkovou
formou.

Škola – z izovatel
Vztah školy a z izovatele je korektní, škola je zvána na mnoho akcí, vedení školy se
zapojuje do práce m sta, do jeho komisí.

Škola – eská školní inspekce
eská školní inspekce v kv tnu 2005 skon ila inspekci školy. Celkov byla škola
hodnocen jako velmi dobrá. Zásluhu na tom má p edevším výuka na I. stupni, výuka jazyka
eského, která byla hodnocena jako vynikající, výuka ruského a n meckého jazyka. Výuka
obou jazyk byla hodnocen také jako vynikající. Je ale nutno daleko více metodicky pracovat
na hodinách ob anské výchovy a anglického jazyka.

ízení školy
Plánování práce školy se d je prost ednictvím m sí ních plán , které jsou dále
rozpracovávány na týdenní plány. V nich jsou jednotliví pracovníci pov ováni úkoly
souvisejícími s chodem školy. Úkoly jsou termínovány, pln ní úkol je kontrolováno.
Na škole existují p edm tové komise cizích jazyk , eského jazyka, spole enskov dních
p edm t , p írodov dných p edm t a metodické sdružení u itel I. stupn . Slouží
k p edávání zkušeností, sjednocení klasifikace, nárok , standard .
Za ínající u itelé mají své uvád jící u itele. Systém vzájemných hospitací u nás není
zaveden, nebyl by ani dob e možný vzhledem k nadúvazkovým hodinám a struktu e rozvrhu.
Poradními orgány je D tská rada školy a od nového školního roku také Školská rada.
Velmi dob e funguje D tská rada školy. D ti se chystají tišt ný školní asopis, vytvá ejí
internetový asopis, podílejí se na tvorb školního ádu.

Koncep ní zám ry školy
Škola má formulované poslání školy a má stanovené v hrubých rysech strategické cíle.
V souvislosti se školním vzd lávacím programem bude tato oblast detailn od zá í
propracovávána.
Škola má zpracovánu koncepci rozvoje školy do roku 2007, která byla projednána na
pedagogické rad
30. 4 .2003.

Nehmotné faktory
V m nících se podmínkách vzd lávání si bude muset škola znovu za ít budovat svou
pov st. Nelze žít z podstaty. Škola je vnímána žáky pom rn pozitivn , jak vyplývá
z dotazníku pro žáky 9. t ídy. Zm ny ve škole jsou vnímány p edevším žáky, kte í již ze školy
odešli. N kte í žáci vnímají školu negativn , asto je to dáno jejich školním hodnocením, tedy

známkami, asto také informa ními šumy mezi u iteli a žáky, asto se jedná o osobní vztahy
a o kvality jedince.
Hodnocení školy ze strany st edních škol je pom rn dobré, žáci jsou na studium dob e
p ipraveni. Samoz ejm se jejich úsp šnost na st edních školách odvíjí od jejich prosp chu na
základní škole.
Hodnocení školy ze strany zam stnanc se p ipravuje.
Škola nemá vybudováno mnoho rituál a ceremoniál , postupn se na nich pracuje.
Takovým rituálem se stává Pasování na tená e v b eznu pro žáky 1. t íd, zápis do prvních
t íd, d tský atletický desetiboj.
Škola udržuje kontakty se Základní školou ve Starém M st a se Základní školou v
Linharticích, s mate skými školami ve m st . V letošním roce se poda ilo díky paní u itelce
Šafa íkové navázat kontakt s d tmi ze školy v n meckém Lipsku. Naším cílem v dalších
letech je pokra ovat v této mezinárodní spolupráci.

2. Pr b h vzd lávání
Škola vyu uje podle programu Základní škola. Škola nemá stanoven profil absolventa.
Školní vzd lávací program byl zatím pouze diskutován s u iteli, od zá í za ne práce na jeho
konkrétní podob .
Prioritou školy je informatika – máme vybudovanou moderní pracovnu, vyškolené
u itele. V následujícím roce nabízíme žák m daleko v tší množství volitelných p edm t .
Vše je ale limitováno financemi a p epo tenými po ty pracovník . Škole se da í v jazyce
eském i matematice. Soust e ujeme se na pestrou nabídku cizích jazyk .
Rozvíjíme oblast environmentální výchovy. Žáci se ú astní projektu KONIKLEC,
TEREZA, Ozón a dalších aktivit.
Škola v nuje individuální pé i žák m s vývojovými poruchami u ení. Mohou docházet
do kroužku náprav VPU.
Neda í se ale dosáhnout v tší spolupráce s rodi i v oblasti domácí p ípravy, dohledu nad
žáky, významu vzd lání a vzd lávání pro život lov ka.
V organizaci metod a forem práce je velký rozdíl mezi prací u itel na I. stupni a na II.
stupni. Na I. stupni p evažuje innostní u ení, st ídají se formy práce, žáci jsou stále
v pohybu, intenzivn pracují, eší praktické úkoly. Na II. stupni p evažuje klasická forma
výuky, frontální vyu ování.
Žáci mají možnost kdykoliv konzultovat své problémy s vyu ujícími. Toto je ovlivn no
vzájemnými vztahy a osobnostní strukturou žák i vyu ujících.

Žákovské portfolio není na naší škole tvo eno.
V letošním roce pracuje na naší škole asistentka p id lená organizací SALVIA žákovi
II. t ídy .
Vzd lávání mimo ádn nadaných žák nerealizujeme.
Máme utvo en minimální preventivní program, problémy s užíváním drog zatím
ne ešíme.

3. Vnit ní a vn jší vztahy – podpora školy žák m a student m,
spolupráce s rodi i, vliv vzájemných vztah školy, žák , rodi a dalších
osob na vzd lávání
Žák m poskytuje podporu p i ešení jejich problém p edevším výchovná poradkyn .
eší jednak výchovné problémy a výukové problémy, jednak volbu povolání. Žák m
domlouváme pomoc také v PPP.
Snažíme se vést žáky k bohaté zájmové innosti. Škola nabízí v letošním roce zájmové
kroužky, žáci jsou školním rozhlasem, nást nkou a svými vyu ujícími vybízeni k r zným
volno asovým aktivitám.
Škola nemá vlastní školní jídelnu, stravujeme se na smlouvu ve školní jídeln , která pat í
st ední škole. Nevýhodou je vzdálenost od školy, zajiš ování dozor , dlouhé fronty v jídeln
v exponovaných dnech a asech.
Škola umož uje žák m p ístup k PC v n kterých t ídách nep etržit po celou dobu
vyu ování, o velké p estávce je umožn n p ístup do PC pracovny, t ikrát týdn ke PC
kroužek. V této dob mohou p ijít i další žáci pracovat na PC. Se souhlasem vyu ujícího si
mohou žáci vytisknout práce do vyu ování. Da í se nám zaujmout žáky prací na PC a
internetu.
Škola má pom rn dob e zásobenou školní knihovnu. Navšt vuje ji asi 20% žák .
U itelská knihovna není tolik využívána, je pom rn z ruky. Hledáme vhodn jší prostory pro
její umíst ní.
Neda í se nám utvo it dobrý informa ní systém ve vestibulu školy. Škola je pro
návšt vníky nep ehledná svým spojením dvou budov.
Neda í se nám vytvo it systém žákovských samospráv. D ti by uvítaly v tší vliv na chod
školy.
Poda ilo se z ídit D tskou radu školu, která pracuje velmi dob e.
Komunikace s rodi i se odehrává jednak prost ednictvím t ídních sch zek nebo
individuálních konzultací, jednak individuálními návšt vami rodi ve škole. Ke vzájemné

komunikaci využíváme i dny otev ených dve í, akademii žák školy, zápis do první t ídy,
ukázkové hodiny na I. stupni, hudební vystoupení žák naší školy, pasování na tená e.
Ú ast rodi

na akcích školy je zna n vysoká, volit do Školské rady p išlo 44,2% rodi .

V poslední dob se nám da í navazovat kontakty i s rodi i problémových žák .
S rodi i komunikujeme také prost ednictvím žákovských knížek – omluvenky,
prost ednictvím oznámení o akcích školy na líste cích.
Podíl rodi na ízení školy je jen zprost edkovaný. Pokud se dozvíme n jaké nám ty ke
zlepšení práce školy, uvažujeme o jejich realizaci.
P ipomínky rodi se eší ihned a rodi m podáváme zprávu o jejich ešení. Stížnosti
rodi p ešet ujeme a informujeme rodi e o výsledku šet ení. K p ešet ování mnohdy zveme
nejen rodi e, ale i jejich d ti. V letošním roce nebyla podána oficiáln žádná stížnost.
S p edstaviteli obce škola vychází velmi dob e. Máme velmi dobrou spolupráci se
sociálním odborem m sta, úzce spolupracujeme s Policií R a s Ú adem práce. Velmi
dobrou spolupráci máme s m stským muzeem, knihovnou a zámkem, s komisí životního
prost edí. Tato spolupráce zp tn ovliv uje život školy. Pozvaní poznávají školu, její
nedostatky. Žáci se dozvídají informace „ze života“. Chybí nám spolupráce se soudy.

4. Výsledky vzd lávání žák a student
jsou sou ástí p ílohy.

5. ízení školy
Je zpracována koncepce rozvoje školy, škola má zpracován ro ní plán práce, vedení školy
zpracovává m sí ní plány, z nich se odvíjejí týdenní plány se stanovenými úkoly. Úkoly jsou
delegovány na jednotlivé leny sboru dle jejich schopností, zájm , t ídnictví.
Ve škole existuje informa ní systém. Neda í se propracovat informa ní systém sm rem
k ve ejnosti.
Porady jsou p edem p ipravovány. Pedagogická rada plní svou funkci. Na škole pracují
p edm tové komise a metodické družení I. stupn .
Neda í se zajistit plnou aprobovanost školy ani kvalifikovanost. Da í se získávat mladé
u itele. Je zajišt no další vzd lávání u itel v souladu s koncepcí školy – pozornost je
v nována studiu jazyk a výpo etní techniky. Systematicky se vzd lává i editelka školy.

Neda í se zapojit další pracovníky školy do ízení.
Škola je pom rn dob e vybavena audiovizuální technikou, u ebními pom ckami,
po íta i jak v kabinetech, tak i v PC pracovn . Kabinety jsou propojeny intranetem.
Na škole jsou pe liv sledovány závadové jevy, pracuje zde preventista a výchovný
poradce. Všechny projevy závadného chování jsou ihned ešeny jednak s žáky, jednak s jejich
zákonnými zástupci.
Škola za ala utvá et vhodné podmínky pro volno asové aktivity žák , podporuje jejich
další vzd lávání v oblasti výpo etní techniky a jazyk . Žáci školy se ú astní mnoha sout ží a
olympiád.
V r zných srovnávacích zkouškách byli žáci školy pom rn úsp šní, stejn jako p i
p ijímacích zkouškách na st ední školy.
Ve škole je uplat ován individuální p ístup k žák m.
V tomto školním roce se poda ilo áste n prost ednictvím D tské rady školy zapojit žáky
do ízení školy.

6.Úrove výsledk práce školy

Silné stránky
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mladí u itelé ve sboru, jejich nadšení
chu mladých u itel k dalšímu
vzd lávání
modern za ízené t ídy a hezké
pracovní prost edí na I. stupni
další pronájmy t locvi ny a u eben,
PC pracovny
efektivn jší hospoda ení
efektivn jší nákup pom cek dle jejich
skute né využitelnosti
moderní PC pracovna s neomezeným
p ipojením k internetu
p ístup k informacím ze školy i
z domova (organizace pracovní doby)
díky testování žák existuje srovnání
s jinými školami

Slabé stránky
•
•
•
•
•

odchody na mate skou a rodi ovskou
dovolenou
aproba ní složení
špatný systém p j ování si pom cek
zp sobuje mezi vyu ujícími
komunika ní zádrhele
malá t locvi na
prašné, voln p ístupné h išt

P íležitosti
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sponzoring školy
pokusit se d tem nabídnout to, co jdou
hledat na gymnázium – více
volitelných p edm t , v tší
individuální pé i, pé i i o talentované
žáky
klidná zóna m sta
nabídnout žák m mimoškolní aktivity
rozší it aktivity školy do m sta, více
spolupracovat s m stem
pronajímat t locvi nu a u ebny
pronajímat PC pracovnu
vytvo it školicí st edisko
informovat lépe rodi e o práci školy a
o úsp ších školy
ú astnit se r zných zp sob evaluace
školy a seznamovat rodi e s výsledky
vytvo it lepší informa ní systém školy
prezentovat volno asové aktivity d tí
na r zných akcích m sta
využít rozhlasových relací k ší ení
informací o školním d ní
zapojit se více do práce v obci

Hrozby
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

d ti budou odcházet do primy
dojížd jící d ti budou problémem p i
sestavování rozvrhu
dojížd jící d ti nebudou mít vztah
k m stu, k jeho rozvoji, historii, nebudou
se ú astnit jeho kulturního života
odliv žák díky st hování rodi za prací,
bydlením, po rozvodu
omezení služeb školní družiny
povinná školní docházka se posunuje
k hranici 7 – 16 let
chybí sportovní vyžití
vzd lanost klesne v žeb í ku hodnot na
spodní p í ky
šumy v komunikaci mezi školou (u iteli) a
rodi i
ne ešení problém v jejich zárodku

