
Základní škola, Šluknovská 2904, Česká Lípa 

Koncepce rozvoje školy pro období 2017 – 2022 

1. Úvod 

Kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem. Chci se podílet na tvorbě moderní, 
kvalitní vzdělávací instituce, kterou budou mít děti rády a rodiče v úctě. V následujících řádcích nastíním 
proces tvorby takového zařízení.  

2. Rámec školy 
 

Každá základní škola by se měla pevně opírat o tři základní pilíře: RODIČE – ZŘIZOVATELE (MĚSTO) – 
UČITELE. Kvalitní škola je organickou součástí svého města a regionu, aktivně se zapojuje do života města. 
  Dosažení vysoké kvality vzdělávání je obtížné bez konstruktivních vztahů s rodiči, protože 
otevřené a konstruktivní vztahy s rodiči jsou základem důvěry. Kvalitní škola aktivně usiluje o to, aby 
rodiče v co nejvyšší míře vzali cíle školy za své.  

Kvalitní školu tvoří kvalitní učitelé. Vzdělávání se odehrává především v kontaktu žáků s pedagogy, 
proto je osobnost učitele ve vzdělávání klíčová. Jádrem kvalitní školy jsou učitelé -  kvalifikovaní, profesně 
zdatní, přistupující k žákům s respektem, vstřícní, profesionálně vystupující, podporující rozvoj 
odpovědnosti žáků, uvědomující si vlastní odpovědnost, otevření výměně zkušeností, konstruktivně 
spolupracující s ostatními kolegy a soustavně rozvíjející vlastní vzdělávání, rozhled a schopnosti.   

Veškeré dění na škole musí mít jediný cíl: pomocí jasných pravidel, mechanismů a kvalitní 
organizací školy zajistit, že se škola promění v bezpečné, příjemné a vstřícné místo pro efektivní vzdělávání 
a osobnostní rozvoj žáků. Dítě se do školy musí těšit. Mělo by se naučit, že dobré výsledky vyžadují jisté 
úsilí a mělo by se umět radovat z nabývaných vědomostí a dovedností. Zcela zásadní je respektování 
pravidel, škola je především o povinnostech. 
  Základní škola je vstupní branou do světa poznání.  

 
3.  Profilace školy 

Víme, že revolucí se většinou ničeho pozitivního nedosáhne, chceme jít cestou evoluce, 

postupného vývoje.  

Chceme se stát školou: 

 Podporující výuku cizích jazyků. Od 1. ročníku vyučujeme anglický jazyk, na druhém stupni 

nabízíme v rámci výuky druhého cizího jazyka německý jazyk a jako jediná škola v Č. L. jazyk ruský. 

 Preferující sportovní aktivity (volejbal, basketbal, florbal, atletika, stolní tenis). Volba této 

profilace vychází z kvalitního materiálně-technického a personálního zázemí školy. 

 Rozvíjející technické a manuální dovednosti. Jsme škola s velmi dobře vybavenými učebnami pro 

praktické vyučování (dílny a cvičná kuchyňka) a odborně vzdělanými pedagogy. 

 Rozvíjející dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologii. Na 1. i 2. stupni se 

žáci seznamují s výpočetní a komunikační technikou, kterou využívají ve všech předmětech.  

 S širokou nabídkou volitelných předmětů. Žáci 2. stupně mají možnost výběru dle svých zájmů a 

schopností s přihlédnutím k volbě budoucího povolání. 

 S inkluzním vzděláváním. Podporujeme žáky talentované. Zvláštní pozornost věnujeme žákům 

s různými druhy postižení, vždy se snažíme o individuální přístup.  



 Otevřená mimoškolním a volnočasovým aktivitám dětí a veřejnosti. Nabízíme velké množství 

kroužků pro žáky 1. a 2. stupně s různým zaměřením, v nichž žáci smysluplně tráví svůj volný čas. 

Organizujeme akce ve spolupráci s rodiči a městským úřadem. 

 S všestrannou komunikací. Otevřeně komunikujeme. Komunikace je realizována prostřednictvím 

Spolku přátel ZŠ Lada, rodičovských kaváren, webových stránek. Ke komunikaci se žáky slouží 

žákovský parlament. Rodiče jsou zapojováni do výchovných a vzdělávacích činností školy. 

 Se zdravým prostředím a podporující participaci žáků. Žáci jsou vedeni k ochraně přírody, svého 

zdraví a zdraví druhých. Nedílnou součástí výuky je organizace preventivních programů 

v problematice sociálně-patologických jevů. Existencí žákovského parlamentu chceme dosáhnout 

vyšší participace žáků v rámci školy a rozvoje spoluodpovědnosti, komunikace, umění 

kompromisu, argumentace a tolerance. 

 Předcházející rizikovým jevům u dětí a mládeže. Škola má v rámci prevence zpracované speciální 

dokumenty zaměřené na prevenci patologických jevů a rizikového chování. Zaměřujeme se na 

zdravý životní styl. 

 S celoživotním vzděláváním pedagogů. Pedagogickou práci pravidelně vyhodnocovat. Aktivně 

přistupovat k profesnímu rozvoji. Zajímat se o nové trendy, získané poznatky uplatnit ve výuce. 

4.  Cíle v jednotlivých oblastech. 

4.1. Oblast výchovně vzdělávací 

 Školní vzdělávací program -  „Být informován. Vědět je víc. Rozumět nejvíc.“Je srozumitelný, 

přehledný, inovativní. Vedení školy a pedagogové se s ním identifikují. 

 Vnitřní předpisy školy (školní a klasifikační řád a další vnitřní předpisy). Zásadní pravidla pro 

organizování vlastní činnosti školy. Srozumitelná, přehledná, respektovaná, umožňující 

konstruktivní komunikaci vedení, učitelů, rodičů, žáků a jejich participaci na chodu školy. 

 Budovat bezpečné a vstřícné místo pro žáky a jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické 

pracovníky. Vytvářet jasná opatření k prevenci všech forem rizikového chování. Škola dbající o 

psychohygienu žáků i učitelů, zdravý životní styl, o příjemné a zdravé prostředí ve škole. 

 Vytvořit promyšlený systém volitelných předmětů s cílem umožnit žákům vhodnou profilaci a 

přípravu na další vzdělávání. Zajistit rovné příležitosti pro všechny děti. 

 Motivovat žáky k dobrým vzdělávacím výsledkům všech žáků. Implementace principů výuky, které 

v maximální možné míře přizpůsobíme volbou cílů, prostředků a metod individuálním 

schopnostem žáků a povedou k harmonickému rozvoji vědomostí, dovedností a postojů žáků. 

Klíčové je vysvětlování souvislostí vyučovaného s reálnými situacemi každodenního života. 

Udělování pochval, výroční ceny školy, adaptační kurzy. 

 Systematicky zjišťovat objektivní informace o kvalitě svého vzdělávání, přijímat a realizovat 

smysluplná opatření ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání. Získávat informace o dalším 

vzdělávání absolventů.  

 Škola vytváří vhodné podmínky pro aktivní zapojení co nejvyššího počtu žáků do soutěží a 

projektových činností, dosahované výsledky pravidelně vyhodnocuje a oceňuje. 



 Vytvořit systematický a promyšlený kalendář projektových dní, přednášek, exkurzí, pokusů, 

zahraničních zájezdů (zejména jazykových) a workshopů. Kalendář celoškolních kulturních a 

sportovních akcí. 

 Maximálně podporovat mimoškolní aktivity žáků. Nabízet velké množství zájmových kroužků, 

organizovat přednášky, exkurze, lyžařské, turistické a vodácké kurzy, účastnit se charitativních 

aktivit. Organizovat výstavy žákovských prací pro rodiče. 

 Chceme navázat spolupráci se školou v zahraničí, organizovat výměnné pobyty pedagogů a dětí. 

 Maximálně využít iniciativy samotných žáků. Existencí žákovského parlamentu chceme dosáhnout 

vyšší participace žáků v rámci školy a rozvoje spoluodpovědnosti, komunikace, umění 

kompromisu, argumentace a tolerance. 

 Za klíčové považujeme spuštění informačního systému Bakaláři, stejně tak i vytvoření nových 

aktivních webových stránek. 

 Zlepšit naplněnost tříd, zaměřit se na získávání žáků školy zlepšenou propagací práce školy 

4.2. Oblast personální-pedagogický sbor 

 Pro školní rok 2017/2018 předpokládáme doplnění pedagogického sboru o vyučující českého 

jazyka, tělesné výchovy a zeměpisu a vyučující 1. stupně. V dalších letech budeme usilovat o 

získání pedagogů také pro předměty hudební výchova, matematika a výpočetní technika 

 Pravidelně vyhodnocovat personální rizika, zejména v oblasti odborné kvalifikace a věkové 

struktury. Přijímat potřebná opatření. 

 Chceme podporovat prohlubování odborné kvalifikovanosti pedagogů. Účast na přednáškách, 

kurzech a seminářích jednotlivých učitelů nebo v rámci školy celého pedagogického sboru.  

 DVPP celého pedagogického sboru bude ve školním roce 2017/2018 zaměřeno na rozvoj 

pedagogických dovedností a na metody aktivního učení. Nejprve se rozvoj pedagogických 

dovedností zaměří na práci s elektronickou žákovskou knížkou, s informačním systémem Bakaláři 

a Outlook365 a na využívání ICT pro plánování učení, průběh učení, jeho vyhodnocování a 

návaznou komunikaci s rodiči. Dále pak na další formy společného vzdělávání celého 

pedagogického sboru. 

 Chceme spolupracovat s odborníky s oblasti mimoškolní činnosti (trenéři, umělci, sportovci), kteří 

by se podíleli na realizaci mimoškolní činnosti školy. 

 Maximálně využívat nabídky projektů a grantových programů města Česká Lípa, Libereckého kraje 

a MŠMT. 

 Budeme usilovat o zapojení pracovníků do řízení a hodnocení školy, delegování výkonné 

kompetence na co nejnižší úroveň řízení 

 Zaměřit se na další rozvoj poradenské pracoviště, ve kterém budou působit výchovný poradce a 

metodik prevence, stále zlepšovat poskytování poradenských služeb rodičům a žákům. 

Prohlubovat spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. 



 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. 

 

4.3. Oblast materiálně technická 

 Výměna oken ve všech pavilonech základní školy je zásadním krokem k proměně budovy v místo 

bezpečné, zdravé a hodné 21. století. V důsledku této stavební úpravy se sníží i energetická 

náročnost celé budovy.  

 Předpokládáme úspěšné dokončení rekonstrukce a modernizace odborných učeben chemie, 

učeben jazyků a výpočetní techniky. Ve spolupráci s městem Česká Lípa jsme zapojeni do projektu 

IROP, výzva č. 47. 

 Škola spravuje multifunkční sportovní areál. Součástí areálu je asfaltová plocha, která je rozdělena 

na hřiště určené na basketbal a tenis. V budoucnu je nutné řešit havarijní stav opěrné zdi a 

povrchy u těchto ploch. Areál je trvale otevřen veřejnosti a velmi dobře slouží obyvatelům sídliště 

Lada. 

 Chtěli bychom realizovat rekonstrukci sportovních ploch v tělocvičnách (renovace parket, nové 

nátěry). 

 Sportovní areál bychom do budoucna chtěli rozšířit o workoutové hřiště, které by především 

mládež podpořilo ve sportovních aktivitách. Je to v současnosti jeden z výrazných trendů 

volnočasových aktivit. 

 Budeme velmi aktivní ve využití evropských fondů, které podporují polytechnickou výchovu. Chtěli 

bychom realizovat rekonstrukci cvičné kuchyňky a nabízet “otevřenou kuchyni“ pro volnočasové 

aktivity celé komunitě sídliště Lada a města Česká Lípa. 

 Pokračovat v systematické péči o majetek školy. Důsledná inventarizace majetku. 

 Realizovat postupnou výměnu osvětlovací techniky a podlahových krytin ve třídách. 

 Efektivně hospodařit s provozními prostředky, postupně obměňovat a doplňovat fond učebnic, 

učebních pomůcek a žákovského nábytku. 

 Pokračovat v budování zázemí pro volnočasové aktivity žáků. Dovybavit odpočinková místa na 

chodbách a halách. Realizovat prostor pro hernu. 

 Průběžně dotvářet estetické, bezpečné a vlídné prostředí školy výzdobou a výmalbou chodeb a 

učeben.  

 Zajistit obnovu ICT vybavenosti, datová síť 



  Školní stravování.  Kvalita, pestrost, stravovací návyky. Jednotný stravovací systém nám závidí 

mnoho zahraničních odborníků. Ještě kvalitněji chceme ovlivňovat stravování našich dětí. Chceme 

jít příkladem. Svačiny do školy a „obědy před ulici“.  

4.4. Spolupráce s rodiči, veřejností a sociálními partnery 

 Systematické budování kvalitních a pozitivních vztahů s rodičovskou veřejností, vytvářet 

předpoklady pro vznik školy jako komunitního centra vzdělanosti a volnočasových aktivit. 

 Pravidelné pořádání Dnů otevřených dveří pro veřejnost. Projekt „Škola nanečisto“. 

 Podpora a spolupráce se Spolkem rodičů a přátel dětí při ZŠ Lada, společné aktivity společenské i 

sportovní.  

 Informační systém BAKALÁŘI, aktivní webové stránky. Přenos informací je zcela klíčový. 

 Rodičovská setkání-„kavárny“, sportovní a kulturní akce, zahradní slavnost 

 Vzdělávací programy-dílny, workshopy, kurzy. “Otevřená škola-škola nikdy nespí“.  

 Otevřené víceúčelové hřiště. 

 Dny otevřených dveří, škola nanečisto, zápis do 1. tříd. Konzultační hodiny vyučujících. 

 Spolupráce s MŠ - sportovní a kulturní program:“My tam, oni tady“. 

 Spolupráce s městem, účast a pořádání kulturních i společenských akcí.“ My pomůžeme vám a vy 

nám“. 

 Spolupráce se středními školami a učilišti - burza škol. Poradenské centrum pro volbu povolání, 

střední školy a učiliště. 

 Spolupráce s institucemi (Policie, HZS, Armáda, IZS, Městská knihovna, Městské lesy, TJ 

Lokomotiva Česká Lípa. 

 Propagace školy, pozitivní image školy – informovanost – web, noviny, aj. 

5. Finance a řízení  

 Státní rozpočet České republiky 

 Rozpočet města Česká Lípa. Spolupracovat s městem při financování oprav budovy a zařízení 

školy. 

 Snažit se o kladný a stále narůstající hospodářský výsledek školy z městské dotace a využívat ho 

pro rozvojové programy školy nebo fond odměn pracovníků školy 

 Zlepšení hospodářského výsledku využíváním prostot školy pro jiné účely (pronájmy sportovišť, 

kurzy). 

 Usilovat o získání dalších finančních prostředků pomocí nejrůznějších projektů a grantů. Evropské 

fondy (výzvy, projekty, granty) 

 Další a neustále vzdělávání vedení školy. 



 Vypracovat kontrolní systém a uplatňovat ho ve všech oblastech činnosti školy, hodnotit 

profesionalitu přístupu zaměstnanců k plnění pracovních povinností, přístup k rodičům a dětem. 

 Vypracovat systém vyplácení mimotarifních složek platu, průhledný a jasný 

6. Závěr 

 Koncepce rozvoje školy je živý materiál, který může v průběhu dalších let doznat jistých úprav 

zejména v závislosti na změnách v oblasti školství (reforma financování, změny RVP, apod.) či 

v důsledku aktuální situaci v regionu. 

 Škola s tímto materiálem bude systematicky pracovat v rámci své autoevaluační činnosti. 

 Je pochopitelné, že město Česká Lípa chce, aby se neplýtvalo, a školství nemůže být výjimkou. 

Stejně tak je, ale pochopitelné, že všichni usilujeme o vynikající školství a to něco stojí. Tedy je 

zřejmé, že vazba této školní koncepce na městskou koncepci rozvoje školství v České Lípě je 

naprosto klíčová. 

 

 

V České Lípě 20. 8. 2017 

(hranaté razítko) 

 

PhDr. Radek Častulík 


