
 

  

CÍL NAŠÍ ŠKOLY: 
Žák je připraven pro přechod na 2. stupeň v oblasti znalostí, dovedností i postojů. Je empatický, pomáhající a 

tolerantní ke všemu živému i neživému. 
Škola je moderním centrem pro výuku a výchovu žáků a celé komunity. 

CÍLE NA ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017 
MŠ 
Vzdělávání: 
- vzdělávání probíhá dle schváleného ŠVP – vytvoření aktualizace v průběhu roku 
- vzdělávání na třídách dle společného TVP 
- osvojování základních pravidel chování a mezilidských vztahů 
- napomáhání vyrovnávání nerovnoměrností vývoje dítěte před vstupem do ZŠ 
 
Pedagogové: 
- spokojení zaměstnanci, kteří přesně znají své úkoly a za ně jsou spravedlivě odměňováni 
- vzdělávání pedagogů – environmentální výchova + dle plánu osobnostního rozvoje + 
samostudium odborné literatury a časopisů 
- rozšíření projektu logopedické prevence do tříd Ježci a Myšky, proškolení nových učitelek 
 
Zlepšení zázemí: 
- škola je vždy připravena na činnosti s dětmi – provoz, údržba, úklid, strava 
- spokojené děti a rodiče 
- jasná a pozitivní PR školy 
 - upravená zahrada (blátivá kuchyňka – II. část, zastínění teras, plastové jezírko, doplňky 
k vodnímu prvku – sudy na vytékající vodu),  
- vybavená třída Myšek dětským nábytkem (knihovnička) 
- nakoupené nové pomůcky k multikultuře 

 

ZŠ 
- vzdělání probíhá dle schválených ŠVP 
- zařazení výuky hry na flétnu v návaznosti na MŠ 
- spolupráce s partnery – důchodci, studenti a další 
- připravení žáci na přechod na 2. stupeň 
 - připravení žáci na život 
- kvalitní výuka AJ – vzdělávání dalších pedagogů, navýšení počtu hodin v kmenové výuce, 
inovace výuky, stupnice sebehodnocení v angličtině  
- kvalitní výuka matematiky dle metody Prof. Hejného 
- udržení výstupů projektu Pohyb a výživa  
- hodnocení a sebehodnocení žáků – práce s Knihou hodnocení a sebehodnocení  
- zaměření se na reedukaci u potřebných žáků 
- další vzdělávání pedagogů        
- spokojení zaměstnanci, kteří přesně znají své úkoly a za ně jsou spravedlivě odměňováni 
- spokojení žáci i rodiče 
- jasná a pozitivní PR školy 
- nabytá sebedůvěra a jistota našeho konání 
- udržení počtů žáků a další navýšení (současně MŠ 73, ZŠ 91, ŠD 60) 
- škola je vždy perfektně připravena na výuku – provoz, údržba, 
pořádek, strava 
- udržení zázemí školy 
 
Cíle jsou nastaveny pro celou organizaci včetně všech provozů. 
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Projednáno na pedagogické poradě dne 29. 8. 2016 


