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1. Úvod 

Do projektu Strategické řízení a plánování (dále jen SRP) jsem školu přihlásila na začátku 

školního roku 2018/2019 po mém nástupu do vedení školy. Účast v projektu byla již avizována 

již v mé Koncepci rozvoje školy předložené u výběrové řízení.  

Jako se důležité se ukázalo hned od začátku neodkladně pracovat na analýze vnitřního a 

vnějšího prostředí z důvodu složitých vztahových potíží na úrovni pedagogického sboru 

s přesahem do oslabené důvěry rodičů přivést ke vzdělávání své děti do naší školy. Dle pravidel 

projektu i potřeb školy bylo cílem vytvoření mise a vize, stanovení strategických cílů a 

sestavení akčního plánu s nástinem realizace prioritních úkolů pro další období.  Součástí 

projektu bylo i vzdělávání vedení školy v oblasti managementu a v tématu kultura školy. Prvky 

strategického řízení a plánování ve škole chyběly, bylo potřeba zaktivizovat pedagogické i 

nepedagogické pracovníky a společně dané procesy nastartovat. Na začátku školního roku 

2018/19 opustilo školu celé přechozí vedení školy a chyběla kontinuita v předání některých 

informací o přechozích procesech ve škole. 

Získáváním zkušeností a postupným nastolením změn skrze výstupy ze SRP se předpokládá, že 

budou zlepšeny některé organizační postupy a nastanou změny, které ovlivní celkovou kulturu 

a image školy. Projekt SRP je naplánován na dva školní roky. Strategický plán rozvoje školy je 

zpracován na konci prvního školního roku tj. 2018/2019. Jedná se o otevřený dokument, který 

bude v dalších etapách podle možností doplňován a upravován. Jeho naplňování se 

předpokládá v průběhu dalších čtyř let. 

2. Stručná charakteristika školy 

Název školy ZŠ Jana Amose Komenského, Kollárova 19, 
Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Kraj/město, ve kterém se škola 
nachází 

Karlovarský, Karlovy Vary 

Typ školy základní 

Velikost školy 480 žáků 

Velikost pedagogického sboru 
(přepočteno na plné úvazky) 

34 učitelů 1. a 2.stupně + 7 vychovatelek + 1 
asistentka pedagoga 

Počet nepedagogických pracovníků 13 

Doba ve funkci ředitele (počet let) 9 měsíců na této škole, 5 roků v letech 1999-2004 
na soukromé škole 

Doba ve funkci zástupce ředitele 
(počet let) 

0 

Kontakt http://www.zskomenskeho-kv.cz 
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Stav ke dni 29. 4. 2019 

Základní škola Jana Amose Komenského Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace, 

je úplnou základní školou, která poskytuje vzdělání žákům v 1. až 9. postupném ročníku. Výuka 

probíhá na 1. stupni většinou ve 3 paralelních třídách v ročníku. Ve školním roce 2019/20 bude 

otevřena také přípravná třída. 2. stupeň je zastoupen vždy dvěma paralelními třídy v každém 

ročníku. Součástí školy jsou školní družina, školní jídelna a vhodné vybavení pro provozování 

odpoledních volnočasových aktivit – multifunkční sportovní areál a dvě tělocvičny.  

Zřizovatelem školy je Statutární město Karlovy Vary se sídlem Moskevská 21, 361 20 Karlovy 

Vary. Od 1. ledna 2002 má škola právní subjektivitu a hospodaří samostatně. ZŠ existuje 49 let 

(od roku 1970). 

Výuka školy je realizována podle „Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání –

„Učíme se s Amosem" (dále jen ŠVP ZV), od září 2013 je žákům 2. stupně povinně nabízen 

druhý cizí jazyk – německý nebo ruský. 

Škola nabízí žákům 2. stupně zvýšenou podporu matematické gramotnosti „v programu“ 

interně nazvaném podpora matematického nadání (nastaveno předchozím vedením školy) – 

to se konkrétně realizuje v rámci disponibilních hodin a volitelného předmětu Cvičení z 

matematiky. Jsou zachovány původní třídní kolektivy a žáci se podle matematických 

schopností rozdělují na výuku matematiky (systém prozatím převzat v roce 2018 od minulého 

vedení školy dle informací členů předmětových komisí). Znamená to, že týdenní rozvrh 

matematiky je zcela totožný v obou třídách. Žáci s matematickými předpoklady si mohou 

vybrat předmět Cvičení z matematiky, ve kterém rozvíjejí své dovednosti. Ostatní žáci se 

vyučují ve stejnou dobu jiný předmět - např. Seminář z dějepisu (6. a 7. ročník), Seminář ze 

zeměpisu (8. ročník) a Cvičení z chemie a přírodopisu (9. ročník). 

Žáci 1. ročníků jsou vyučováni genetickou nebo slabikovou metodou. Od 2. ročníku mohou 

podle zájmu navštěvovat kroužek anglického jazyka. Anglický jazyk je jako povinný vyučován 

od 3. ročníku.  Na 1. stupni škola spolupracuje se společností Whatsenglish, která organizuje 

výuku angličtiny s rodilým mluvčím v době po vyučování. Ve 3. a 4. ročníku se žáci účastní 

výuky plavání, škola poskytuje žákům možnost účastnit se bruslení. 

Záměrem školy bylo i je zajistit rovné podmínky vzdělávání všem žákům včetně žáků s nadáním 

a se specifickými vzdělávacími obtížemi - jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího 

plánu.  Od roku 2016 pomáhá s inkluzí žáků a problémy s chováním samostatné školní 

poradenské pracoviště.  

V roce 2017 škola vstoupila do Projektu Šablony I. s cílem podpořit inkluzi. Realizace tohoto 

projektu ve školním roce 2017/18 probíhala jen v omezené míře a bylo vyčerpáno jen 14% 

projektových financí.  
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Ve školní družině je 7 oddělení s kapacitou 210 žáků. Družina realizuje ranní i odpolední 

činnost, kde se nabízejí zájmové kroužky např. keramický, výtvarný, florbal, pracovní, 

sportovní hry, ekologický. Počet míst ve školní družině je využit na maximum (důvodem je i 

vyšší počet žáků na 1. stupni oproti počtu míst ve školní družině). 

Školní jídelna má kapacitu 600 strávníků. Ve školním roce 2018/19 je kapacita naplněna na 

58% (350 strávníků). 

3. Plánovací období 

Plánovací období Projektu SRP se odvíjí od základního harmonogramu daného projektem: 

3.1. Příprava plánu 

V přípravném období jsem realizovala přímo ve škole první rozhovory s konzultantem rozvoje 

školy (dále KRŠ). Se zaměstnanci školy proběhla motivační porada v rámci provozní porady, 

kde byl projekt SRP představen. Byla podepsána Dohoda mezi školou a NIDV o realizaci tohoto 

projektu na základě Memoranda podepsaného mezi zřizovatelem školy a NIDV Praha jako 

nositele projektu.  

Kroky plánování jsou dány harmonogramem intenzivní podpory: 

Trvání celého projektu intenzivní podpory 2 školní roky 2018/2019 
2019/2020 

Analýza vnitřního a vnějšího prostředí, rozvojové potřeby školy 1.pololetí 2018/19 

Strategický plán rozvoje školy, akční plán, plán evaluace 2. pololetí 2018/19 

Implementace akčního plánu, realizace opatření 1.pololetí 2019/20 

Pokračování implementace, evaluace intenzivní podpory 2. pololetí 2019/20  

Realizace Strategického plánu rozvoje školy - 2019/2023 školní roky září 
2019 - srpen 2023 

 Klíčové osoby 

Po motivační schůzce konzultanta rozvoje školy (KRŠ) se zaměstnanci školy na začátku školního 

roku byl vytvořený realizační strategický tým projektu, který tvoří zástupci jednotlivých úseků. 

Ředitelka školy pracuje v pozici školního konzultanta rozvoje (ŠKR), užší pracovní skupinu 

tvořily spolu se mnou dvě zástupkyně. 

3.2. Zapojené skupiny a jejich aktivity 

 

• strategický realizační tým: příprava katalogových položek pro SWOT analýzu, klíčové 

formulace mise, vize 
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• zástupci zaměstnanců a rodičů: realizace SWOT, diskuze ke klíčovým formulacím mise 

a vize 

• žákovským parlament: schůzka ohledně mise a vize školy, zahrnutí námětů žáků 

• všichni zaměstnanci: vize, mise, priority. Cílem této aktivity je dát prostor (zveřejněním 

na nástěnkách ve škole) všem zaměstnancům a formou preferenčních bodů určit 

priority z návrhu klíčových formulací. 

• strategický realizační tým: dokončení vize a mise školy, formulace strategických cílů na 

další období 

• strategický realizační tým a zaměstnanci: schůzka ve věci akční plán. Vytvoření plánu 

akcí a úkolů na nejbližší období, které povedou ke splnění stanovených cílů a 

postupnému dosažení vizí. Stanovení zodpovědností. 

• strategický realizační tým: tvorba evaluačního plánu 

 

3.3. Zřizovatel 

Zřizovatel školy po projednání v Radě města Karlovy Vary podepsal Memorandum, kde vyslovil 

souhlas s realizací projektu. Zřizovatele v zastoupení OŠMT průběžně informuji o jednotlivých 

etapách a výsledku. Zpracovaný dokument Strategický plán rozvoje školy bude podkladem pro 

projednání záměrů školy a finančních plánů z toho plynoucích. V průběhu školního roku byla 

v součinnosti se zřizovatelem zahájena první etapa modernizace školy, což byl jeden 

z prioritních úkolů.  

4. Analýza současného stavu organizace 

Vzhledem k tomu, že školní rok 2018/19 byl zahájený s novým vedením na všech pozicích 

(ředitelka, dvě zástupkyně), analýza aktuálního stavu k začátku školního roku 2018/19 byla pro 

všechny velmi důležitá, aby mohla být dobře stanovena opatření a definovány cíle. Ke 

zmapování vnitřního a vnějšího prostředí se využily různé metody: pozorování, zkoumání 

dostupných dokumentů, konzultace, vyplnění záznamového archu (kritéria Kvalitní školy), 

dotazníková šetření, SWOT a částečně PEST analýza. Problémem byla neexistence některých 

dokumentů, absence nebo neevidované uložení evaluačních zpráv a evidence základních 

údajů sledovaných ve vývoji z minulých let. Nové vedení nemohlo prioritně zkoumat a třídit 

neorganizované dokumenty, neexistovala evidence spisové místnosti, aktivní spisy nebyly 

všechny také řádně evidovány, nýbrž jen náhodně uspořádány. Nebyl předán seznam 

kompetentních pracovníků zodpovědných za jednotlivé dokumenty. 

Během prvních týdnů projektu SRP se průběžně nastavovala nezbytná potřebná opatření ve 

škole mapující stav pracovníků, zajišťující chod školy, přípravu nového školního roku a 

monitoring vztahové sítě mezi zaměstnanci, žáky, rodiči a veřejností. 
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SWOT analýza - využila definované Katalogové položky – viz Příloha 1. 

SWOT analýza byla provedena se zaměstnanci školy dle nabídky katalogových položek. 

Zapojilo se 6 předem stanovených týmů: T1 – učitelé 1. stupně a školní družiny., T2 - provozní 

zaměstnanci, T3 – zástupci školního poradenského pracoviště včetně asistentů pedagoga, T4 

– učitelé 2. stupeň., T5 – vedení školy, T6 - rodiče.  Užší realizační tým vyhodnotil položky, 

vydiskutoval a sestavil konfrontační matice (slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby) – viz 

kapitola 5. 

Zaměstnanci byli s výsledky seznámeni na provozní poradě 8. 4. 2019. 

 

Výsledky analýzy jsme využili k definování mise, vize a souboru strategických cílů. 

 

4.1. Návaznost na vyšší dokumenty  

1. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. 

2. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 

2015-2020. 

3. Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. 

4. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2016 

- 2020. 

5. Koncepce inkluzivního vzdělávání v Karlovarském kraji. 

6. Strategické dokumenty zřizovatele. 

7. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání pro daný školní rok - 

kritéria Kvalitní školy. 

8. Dokumentace projektů MAP, KAP. 

9. Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji. 

10. ŠVP školy a RVP pro základní vzdělávání. 

 

4.2. Analýza vnějšího prostředí 

V návaznosti na obsah vyšších dokumentů byly při tvorbě Strategického plánu (SP) školy 

zvažovány i podstatné faktory, tendence, cíle a nástroje, které mohou mít vliv na rozvoj školy. 

Faktory regionální charakteristiky Karlovarského kraje 

1. Nízká míra hospodářského růstu a zaostávání mezi ostatními regiony. 

2. Nízká vzdělanostní úroveň obyvatelstva (poslední místo v ČR). 

3. Specifická struktura ekonomiky.  

4. Nepříliš úspěšná restrukturalizace a reorganizace. 

5. Nízký příliv zahraničních investorů. 



STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ZŠ JANA AMOSE KOMENSKÉHO KARLOVY VARY 2019 - 2023 
 

8 
 

6. Příchod německých firem s nízkou přidanou hodnotou, nízká kvalifikovaná pracovní 

síla. 

7. Nutnost posílit inovační potenciál, konkurenceschopnost firem, a tedy podpořit 

vzdělávání, zkvalitnit vzdělávací systém v Karlovarském kraji, modernizace kapacit, 

podpora vzdělávání pedagogů a rozvoje jejich kompetencí.  

8. Podpora kooperací mezi školami a zaměstnavateli, orientace na polytechniku a 

přeshraniční spolupráci. 

 

V Karlovarském kraji k roku 2017 působilo cca 110 základních škol v naprosté většině  

zřizované obcemi. Nejvíce základních škol se nachází v okrese Karlovy Vary. Celkové kapacity 

základních škol využity cca na 60%. 

(http://www.kvkskoly.cz/manazer/dokumenty/Documents/DZ_KK_7_1_2016.pdf). 

 
 

Naplněnost školy ZŠ J. A. Komenského Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková 
organizace v předchozích letech: 
 

➢ Počet žáků v ZŠ k 01. 09. 2013  499 

➢ Počet žáků v ZŠ k 01. 09. 2014  519 

➢ Počet žáků v ZŠ k 01. 09. 2015  509 

➢ Počet žáků v ZŠ k 01. 09. 2016  540 

➢ Počet žáků v ZŠ k 01. 09. 2017  510 

➢ Počet žáků v ZŠ k 01. 09. 2018  496 

 

Naplněnost naší školy J. A. Komenského je ve školním roce 2018/ 2019 76,3 % (počet žáků 496,  

kapacita školy 650), což je nejnižší hodnota za posledních šest školních let (průměrná 

naplněnost předchozích pěti let je 79,4%). Nové vedení školy bude stát před úkolem zajistit 

podmínky pro zvýšení počtu žáků alespoň na průměrnou naplněnost. 

4.3. Analýza cílového prostředí 

 

4.3.1. „Zákazníci a klienti“ školy 

 
Pro tvorbu strategického plánu je důležitá demografická projekce u počtu žáků nastupujících 

do základních škol v Karlovarském kraji (věková kategorie 6 let) - předpokládaný postupný 

pokles počtu žáků pro nástup k povinné školní docházce ve věku 6 let. 

Zdroj:(http://www.kvkskoly.cz/manazer/dokumenty/Documents/DZ_KK_7_1_2016.pdf) 
 
2018 – počet žáků 3391 
2019 – počet žáků 3343 
2020 – počet žáků 3291 
2021 – počet žáků 3236 
2022 – počet žáků 3180 

http://www.kvkskoly.cz/manazer/dokumenty/Documents/DZ_KK_7_1_2016.pdf
http://www.kvkskoly.cz/manazer/dokumenty/Documents/DZ_KK_7_1_2016.pdf
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Škola bude sledovat data ve vývoji po dobu naplnění vize, tzn. do srpna roku 2023. 

Abychom mohli vyvodit tendence školy pro příští období a zjistit závěry, plánujeme provést 

v budoucím období porovnání s minulými roky dle potřeb a možností školy – bude součástí 

vyhodnocení strategického plánu. 

Zápis k povinné školní docházce 

Doplněná data z 20. 9. 2022 

Předpokládaný počet přijímaných dětí do přípravné třídy - odhadovaný plán dle demografické 

projekce v bodě 4. 3. 1 

 
Školní rok 

 
2018/19 

 
2019/20  

 
2020/21 

 
2021/22 

 
2022/23 

 
2023/24 

Přípravná 
třída 

 
0 

 
15 

 
15 

 
10 

 
10 

 
10 

 

Předpokládaný přijímaný počet žáků k základnímu vzdělávání (bez přípravné třídy) – odhadovaný 

plán dle demografické projekce v bodě 4. 3. 1 

 
Školní rok 

 
2018/19  

 
2019/20 

 
2020/21 

 
2021/22 

 
2022/23 

 
2023/24 

 
1.třídy 

 
40 

 
75 

 
75 

 
70 

 
70 

 
70 

 

Doplněná data z 20. 9. 2022 

Reálný počet zapsaných dětí do přípravné třídy v letech 2018 - 20221 

Školní rok Zapsané děti Přijaté děti 

2018/19 0 0 

      2019/20 12 12 

2020/21 24 24 

2021/22 15 15 

2022/23 21 21 

Důvodem náhlého sníženého stavu v počtu dětí v přípravné třídě v roce 2021/22 je reakce 
konkurenčních škol na možnost otevření přípravných a zvýšení nabídky těchto tříd na trhu škol 
v Karlových Varech. Ve školním roce 2022/23 se stav opět vyrovnal (z počtu je jen 1 dítě 
uprchlíků z UA). 
Doplněná data z 20. 9. 2022 
Reálný počet zapsaných a přijatých žáků v letech 2018 - 20222 

Školní rok Zapsané děti Přijaté děti Odklady PŠD Nenastoupilo % přijatých 

2018/19 61 52 8 1 86 

     2019/20 95 75 17 3 79 

2020/21 90 76 14 0 84 

2021/22 84 69 15 0 82 

2022/23 76 59 15 2 78  

 
1 Data vždy k 31. 5. daného roku po ukončení zápisů - budou do tabulky postupně doplněna 
2 Data vždy k 31. 5. daného roku po ukončení zápisů - budou do tabulky postupně doplněna 
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Největší procento přijatých žáků vždy k 31. 5. je v roce 2018/19. Reálný stav k 1. 9. je však 

v některých letech vyšší s ohledem na opožděné zápisy, které probíhají po 1. dubnu. 

Na kolísavý stav v počtu žáků v prvních třídách v jednotlivých letech má evidentně vliv 

demografická projekce. Ve školním roce 2022/23 se stav jen částečně vyrovnává díky žákům 

z uprchlické krize na Ukrajině (z počtu jsou 3 děti uprchlíků z UA). Počet žáků zahajujících školní 

docházku v tomto školním roce také výrazně ovlivňuje počet odkladů. 

 

Doplněná data z 20. 9. 2022 

Reálný počet žáků podle státního občanství3 

 30.9.20174 
30.9.2018 30.9.2019 30.9.2020 30.9.2021 30.9.2022 

Česká 
republika 

466 
429 426 456 438 467 

země EU 2 4 4 6 4 3 

Jiné 42 
51 66 74 70 164 

Počet žáků 
celkem 

510 
484 526 536 545 634 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Škola věnuje velkou pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Všichni jsou 

skrze své třídní učitele v kontaktu s výchovnou poradkyní a pracovníky školního poradenského 

pracoviště a ve spolupráci s pracovníky školských poradenských zařízení (PPP a SPC).  

Doplněná data z 20. 9. 2022 
Průběžný vývoj stavu podpůrných opatření5 

Školní rok Asistent 

pedagoga 

Pedagogická 

intervence 

Předmět spec. 

pedagogická 

péče 

Úprava 

obsahu 

vzdělávání 

2.pedagog ve 

výuce 

2018/2019 1 3 5 3 0 

2019/2020 2 5 5 4 0 

2020/2021 4 3 7 5 0 

2021/2022 6 3 9 6 1 

2022/2023 9 3 17 10 1 

 

4.3.2. Konkurence 

Konkurenčními školami pro naši základní školu jsou zejména organizace umístěné přímo 

v Karlových Varech a okolních obcích, odkud k nám žáci dosud dojíždějí. V budoucím období 

 
3 Data vždy k 30. 9. - budou do tabulky postupně doplněna 
4 Školní rok vedený minulou paní ředitelkou 
5 Počet průběžně realizovaných podpůrných opatření během jednoho školního roku  
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se zaměříme i na podrobnější vyhodnocení slabých a silných stránek škol, zejména ZŠ 

Dukelských hrdinů, ZŠ jazyků, ZŠ 1.máje, ZŠ Konečná, ZŠ Krušnohorská, ZŠ Poštovní, ZŠ 

Truhlářská, ZŠ Šmeralova. 

Doplněná data z 20. 9. 2022 

Škola si v průběhu školních let 2018 – 2022 našla své místo na trhu výše uvedených 

konkurenčních škol. Postupný nárůst počtu žáků v letech 2019 – 2022 ujistil rodiče o 

věrohodnosti a specifických kvalitách. Ve srovnání s výše uvedenými školami má naše 

organizace klidné umístění, kultivované a udržované pracovní prostředí, pěkný areál. Nabízí 

posílenou výuku v matematice a přírodních vědách, od ledna 2022 také výbornou spolupráci 

se SRPŠ. 

Spádové ulice 

Přehled spádových ulic 

Anglická Jateční Mozartova Sluneční 

Baarova Jiráskova nábřeží J. Palacha Sportovní 

Blahoslavova Jungmannova nám. E. Destinové Stará Kysibelská 

Boženy Němcové Karla Čapka nám. K. Sabiny Švermova 

Čechova Kollárova nám. V. Řezáče Táborská 

Drahomířino nábřeží Koptova Národní Úvalská 

Dalovická Krokova Na Výšině Viktora Huga 

Foersterova Kvapilova Ondříčkova Vítězná 

F. X. Šaldy Květinová Pod Tvrzí Vrchlického 

Gagarinova Kpt. Nálepky Polská Východní 

Havlíčkova Lidická Prašná Waldertova 

Hřbitovní Lomená Příkopní Zbrojnická 

Chodská Maďarská Rumunská  

I. P. Pavlova Mánesova S. K. Neumanna  

Jasmínová Mattoniho nábřeží Teplárenská – část U Trati - Dalovická 

 

Přehled obcí, ze kterých žáci dojíždějí6 

 
6 Stav ve školní roce 2018/19 

Andělská Hora Chodov Merklín Sadov 

Bečov Jenišov Nejdek Stanovice 

Bochov Kolová Nová Role Stružná 

Dalovice Krásné Údolí Nové Sedlo Šemnice 

Horní Tašovice Kyselka Ostrov Údrč 

Hory Loket Otovice Velký Rybník 
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4.4. Analýza vnitřního prostředí. 

Výsledky SWOT analýzy a studium vybraných strategických dokumentů jsme doplnili o další 

rozbory. V některých oblastech nebylo v možnostech autora tohoto plánu dokumenty školy a 

data v nich vyhledávat zpětně – neexistující evidence spisové evidence. K dispozici byly jen 

výroční zprávy, inspekční zprávy, zápisy kontrol a jiné zápisy, které jsou zdrojem materiálových 

informací. 

4.4.1.   Marketingová strategie 

Z dostupných materiálů ani z rozhovorů se zaměstnanci vyplynulo, že škola neměla 

zpracovaný žádný strategický ani akční plán, k dispozici mi nebyly ani plány roční, ani plány 

DVPP, s odchodem bývalé paní ředitelky odešli bez předání dokumentace novému vedení i 

další 2 členové bývalého vedení (zástupci ředitele). Plánování činností probíhalo do srpna 2018 

formou měsíčních plánů (vyplynulo z rozhovorů). Nebyla k dispozici koncepce ani funkční 

marketing, propagace školy byla na nízké úrovni a spíše nahodilá, v některých případech i 

mediálně negativně podpořená.  

V rámci zpracování SPRS jsme stanovili novou marketingovou strategii, jejíž hlavní nástroji 

jsou zejména: 

1. Nové vzhled webových stránek a doplněný obsah 
2. Komunikace s médii o aktuálních akcích školy - tiskové zprávy, rozhovory v regionálním 

a místním tisku, příspěvky do odborných časopisů, vystoupení na konferencích včetně 
záznamů z nich také o realizaci SRP – a umístění dostupných mediálních materiálů na 
webových stránkách 

3. Akce pro veřejnost a rodiče 
4. Sociální sítě – návrh je využít, bude řešeno v pozdějším období, zda je vhodné!? 
5. Publikace - výroční zprávy, videa, kniha o škole, legendární kniha rodičů 
6. „Firemní identita“ - zachování jednotného užití barev (modrá a bílá), loga školy (Amos 

Nosál) 
 

4.4.2. Informační strategie a systém 

Optimalizace informační strategie a celého systému se stala strategickým cílem (SC) č.10. 

Provázanost také na SC 11, SC 18) 

Účastníci  Formy komunikace 

Pedagogičtí pracovníci Vnitřní emailová komunikace, přímý dialog, porady vedení 

školy, pedagogická rada, operativní a provozní porady, 

hodnotící pohovory s každým pedagogem 
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Provozní zaměstnanci Vnitřní emailová komunikace, SMS zprávy, přímý 

rozhovor, provozní porada, operativní porady, hodnotící 

pohovory 

Rodiče Rozhovory, konzultace, nástěnky tříd, vývěska školy, 

webové stránky, emailová komunikace 

Veřejnost Webové stránky školy a zřizovatele, městské měsíční 

periodikum, akce pro rodiče – vánoční program, SRPŠ, 

tvořivé dílny 

 

4.4.3. Personální analýza, organizační struktura školy – viz Příloha 2. 

Pracovníci školy - pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci 

Tabulka s přehledem pedagogických a nepedagogických pracovníků7 

PRACOVNÍCI FYZICKÉ OSOBY 

(30. 9. 2018) 

PŘEPOČTENÍ PRACOVNÍCI 

 (30. 9. 2018) 

Pedagogičtí 37 30,8 

- z toho učitelé 28 25,2 

- z toho vychovatelky 7 6,1 

- z toho psycholog 1 0,5 

- z toho sociální 

pedagog 

1 0,2 

Asistent pedagoga 1 0,8 

Nepedagogičtí 16 14,0 

CELKEM 54 46,8 

 

Pedagogičtí pracovníci 

Ve škole pracovalo k 30. 6. 2018 celkem 37 pedagogických pracovníků na plný úvazek, z toho 

5 mělo úvazek zkrácený. Vedení školy tvoří ředitelka a 2 pedagogičtí zástupci. Jim je podřízena 

vedoucí vychovatelka, která řídí tým vychovatelek. 

 Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se věnovaly celkem 3 učitelky, 4 vychovatelky, 

1 školní psycholog s úvazkem 0,5 a sociální pedagog s úvazkem 0,2 a 1 asistentka pedagoga. 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

Přehled kvalifikovanosti pedagogického sboru – stav k 30. 6. 2018 

PRACOVNÍCI s kvalifikací studující bez kvalifikace celkem 

Učitel/ka I.stupně 15 0 0 15 

 
7 Zdroj: Personální dokumentace školy 



STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ZŠ JANA AMOSE KOMENSKÉHO KARLOVY VARY 2019 - 2023 
 

14 
 

Učitel/ka II.stupně 11 2 0 13 

Vychovatel/ka 6 0 1 7 

Výchovný poradce 2** 1 1 2 

Školní metodik 

prevence 

2** 1 1 2 

Školní psycholog 1 0 0 1 

Sociální pedagog 1 0 0 1 

ICT koordinátor 1 0 0 1 

Koordinátor EVVO 1 0 0 1 

Asistent/ka 

pedagog. 

1 0 0 1 

 
Genderová struktura pedagogických pracovníků v období tvorby Strategického plánu: 

 30.6.2018 

Celkem 37 

Ženy 33 

Muži 4 

Z tabulky je patrné, že z celkového počtu 37 zaměstnanců převažují ženy. 

Zájem o další vzdělávání pedagogů 

Systém dalšího vzdělávání byl dle výročních zpráv z minulých let a z rozhovorů s pedagogy 

realizován často týmově (např. téma nadaní) především z projektových aktivit školy. Za školní 

rok 2017/18 probíhalo DVPP převážně individuálně. Plán DVPP z předchozích let nebyl 

součástí směrnic ani nebyl k dispozici, bylo třeba jej vytvořit během dvou prvních měsíců 

nového vedení. Zájem o DVPP byl zjišťován hlavně v rozhovorech s učiteli a oběžníkem. Zájem 

projevili především v oblasti péče o nadané a didaktické dovednosti. 

 

Provozní zaměstnanci 

Dle organizačního řádu vede provozní úsek ekonomka školy, která pracuje na plný úvazek. 

Zajišťuje účetní agendu, spravuje rozpočet školy - provozní příspěvek, hospodaření s fondy a 

mzdové prostředky, vede účetní agendu projektů realizovaných školou. Kromě zpracování 

účetní agendy hlavní činnosti školy zajišťuje také zúčtování doplňkové činnosti. V činnostech jí 

pomáhá administrativní pracovnice školy s úvazkem 1,00, které současně vede sekretariát, 

inventarizace majetku, administraci a školní matriku.  Mzdová agenda je zajišťována smluvně 

– na živnostenský list v rozsahu dohodnutém mandátní smlouvou.  

Ve školní jídelně pracuje 7 zaměstnanců včetně vedoucí školní jídelny. Přepočtený počet 

pracovníků ve ŠJ je 6,5.  Údržbu školy provádí školník s plným úvazkem, bydlí v objektu školy 

a v době mimo provoz školy zajišťuje navíc její ostrahu. Externě vypomáhá s údržbou areálu 

školy správce hřiště. 
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4.4.4. Ekonomická analýza 

1.Právní forma školy 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary se sídlem Moskevská 21, Karlovy Vary 

36120. Od 1.ledna 2002 má škola právní subjektivitu a hospodaří samostatně. 

2. Financování školy 

Data budou do tabulky postupně doplněna 

  2017 2018 2019 2020 

 Druh příjmu Kč Kč Kč Kč 

1. poskytnutý 
provozní 
příspěvek od 
MM KV 

  4 230 000,00  4 746 000,00 4 565 000,00 4 719 000,00  

2. transfery od 
KÚ na mzdy 
a ONIV 

23 255 000,00 25 100 197,00 29 464 780,00 37 912 884,00  

3. transfery ze 
SR a státních 
fondů, 
včetně EU 

       
692 000,00 

 
587 495,00 

 
1 236 998,00 

 
674 999,00  

  

  2021 2022 2023 2024 

 Druh příjmu Kč Kč Kč Kč 

1. poskytnutý 
provozní 
příspěvek od 
MM KV 

5 860 000,00 2 242 000,00 X X 

2. transfery od KÚ 
na mzdy a ONIV 

  X X 

3. transfery ze SR 
a státních 
fondů, včetně 
EU 

  X X 

 

  2017 2018 2019 

Název 
projektu 

 Kč   

Projekt 
ESF - ÚZ 
33 063 

příjem 691 506,00 625 339,80 139 709 

čerpání          
66 166,20 

 
485 630,80 
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„Rovný 
přístup“ 
Šablony 
I. 
  2019 2020 2021 

Název 
projektu 

 Kč Kč  

Projekt 
ESF - ÚZ 
33 0632  
„Zlepšuje
me 
kvalitu 
výuky) 
Šablony 
II.8 

příjem 1.924.510,00  1.448.332,009 1.256.365 

čerpání          
476.178,00 

 
191.967,00 

 
1.255.956 

  X 2020 2021 

Název 
projektu 

  Kč  

ESF – 
„Metoda 
rozšířené 
reality 

příjem  200.251,00 X 

čerpání    
200.251,00 

 
X 

 

Základní ekonomické 
ukazatele o hospodaření 

2017 2018 2019 2020 

Druh činnosti  Kč    

Hlavní činnosti náklady 29 874 000,0
0 

33 355 814,00 39 056 864,49 45 533 557,61 

výnosy 29 923 000,0
0 

33 356 326,00 38 948 692,15 45 503 336,61 

Hospodářský 
výsledek hlavní 
činnosti 

        49 000,00 512,00 -108.172,34 -30 194,00 

Doplňková činnost náklady 602 000,00 579 613,00 660 047,66 381 230,08 

výnosy 776 114,00 718 078,00 768 220,00 424 182,00 

Hospodářský 
výsledek 
z doplňkové 
činnosti 

 174 114,00 138 465,00 108 172,34 42 951,92 

 
8 Realizace prodloužena do 31. 12. 2021 
9 Zůstatek z roku 2019 
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Celkový 
hospodářský 
výsledek 

 223 114,00 138,977 0,00 12 757,92 

 

 

Základní ekonomické 
ukazatele o hospodaření 

2021 2022 2023 2024 

Druh činnosti  Kč Kč Kč Kč 

Hlavní činnosti náklady     

výnosy     

Hospodářský 
výsledek hlavní 
činnosti 

     

Doplňková činnost náklady     

výnosy     

Hospodářský 
výsledek 
z doplňkové 
činnosti 

     

Celkový 
hospodářský 
výsledek 

     

 

Sponzoři školy 

Škola získává finanční podporu od spolku SRPŠ. Postupným rozvojem spolupráce se 

zaměstnavateli by bylo možné jednat i o sponzorské podpoře školy ze stran dalších subjektů.  

Data doplněná k 20. 9. 2022 

Od roku 2018 do roku 2021 byla spolupráce s SRPŠ spíše sporadická, spolek měl v účelu své 

působnosti ochranu žáků a rodičů, které za toto období nepotřeboval ochraňovat. Po předání 

vedení spolku novému vedení jsem se dohodli s novým vedením SRPŠ na úplném restartu 

SRPŠ, spolek především změnil účel svého působení na podporu a spolupráci se školou a 

nabídnul mi četné členství. Spolupráce se výrazným způsobem rozšířila, našetřené peníze 

spolku začaly být investovány formou darů do vybavení školy nebo podpory žákům školy, 

podpořily se společné akce s rodiči a velkou společnou akcí byla oslava Dne dětí 1. 6. 2022 a 

spojená s velkou odpolední zahradní slavností pro všechny žáky, zaměstnance i rodiče. Tato 

akce byla všemi skupinami vyhodnocena jako nejvíce úspěšná za poslední školní rok a je 

požadováno její opakování. 

Doplňková činnost školy dle zřizovací listiny 
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Doplňkovou činností může škola ovlivnit svůj celkový hospodářský výsledek. Využít může tyto 

druhy činností: 

A. hostinská činnost 

B. pronájem nemovitostí a bytových prostor mimo režim živnostenského zákona 

C. pedagogické služby a vzdělávání /výuka jazyků, pořádání odborných kurzů, školení a 
jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti/ 

D. provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících regeneraci a rekondici 

E. poskytování tělovýchovných a sportovních služeb /poskytování tělovýchovných 
služeb 

V době nástupu nového vedení v srpnu 2018 bylo patrné, že v předchozích letech byly 

hospodářské výsledky příznivé z důvodu pravidelného pronájmu tělocvičen a sportovního areálu. 

Předpokládá se podobný trend v dalších letech. 

Data doplněná k 20. 9. 2022 

Snížení hospodářského výsledku v letech 2019, 2020 a 2021 ovlivnila covidová pandemie, při které 

nebylo možné pronájmy realizovat. 

 

4.5. Analýza zdrojů školy – sběr dat 

V průběhu listopadu 2018 byli osloveni zaměstnanci školy, aby zpracovali Dotazník Analýza 

zdrojů školy - zpracovalo 18 zaměstnanců školy včetně zástupkyň ředitelky školy. Níže 

seřazeno dle počtu získaných bodů pro jednotlivé indikátory. 

Závěr (seřazeno dle počtu získaných bodů pro jednotlivé indikátory): 

Zdroje, o které se lze při opřít Ke zlepšení 
 

1. Umístění školy 1. Finanční zajištění 

2. Kapacita školy 2. Vazba na praxi 

3. Kvalita výuky, Organizace školy 3. Loajalita ke škole 

4. Počet pedagogů,  

Kvalita absolventů 

4. Zájem o školu 

5. Vztah k žákům,  

Kvalita plánování 

5. Image 

Zpětná vazba 

Technické vybavení 

Informační systém 

            Analýza zdrojů školy - aktualizovaný stav k 15. 4. 2019 
 

Vnitřní zdroje Silné stránky Slabé stránky 
body 
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  3 2 1 0 -1 -2 -3 
 

Lidské zdroje               
 

Počet pedagogů  7  10  1  2  1     
41 

Kvalita výuky  7  11           
43 

Vztah k žákům  6  10  1  1       
40 

Loajalita ve škole  3  10  5         
34 

Materiální zajištění               
 

Finanční zajištění    12  3  2  1     
26 

Kapacita  9  8  1         
44 

Technické vybavení  4  10  4         
36 

Umístění školy 16   2           
52 

Řízení a strategie               
 

Informační systém  6  7  4  1       
36 

Kvalita plánování  7  9  1  1       
40 

Zpětná vazba  4  11  2  1       
36 

Organizace školy  11  4  2         
43 

Ostatní               
 

Zájem o školu  4  11  2    1     
35 

Kvalita absolventů  6  11  1         
41 

Vazba na praxi  3  8  6  1       
31 

Image školy  5  9  3    1     
36 

Nejlepší silnou stránkou školy bylo podle dotazovaných umístění školy (52 voleb). Výrazně 

nižší volby zahrnovala její volná kapacita (44 voleb). 

 

4.6. Kultura školy – sběr dat 

Vedení školy (VS) a zástupcům učitelů (Pg) byl zadán dotazník Kultura školy (16 kritérií, 5 

stupňů hodnocení) - viz Příloha 3. 
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Závěr:  

Na základě shodných kritérií zaměřených na budoucnost lze opřít společnou práci a 

strategické plánování zejména o zlepšování motivace pracovníků, vzájemných vztahů a 

pracovních podmínek.  

Učitelé mají i do budoucna očekávání nadprůměrné výkonnosti a dobrých výsledků žáků. 

Vedení tomuto bude věnovat náležitou pozornost. Dále bude posilována systematická 

kontrola zaměřená na hledání příčin i na prevenci ve všech oblastech. 

Lze konstatovat, že tyto oblasti korespondují i s výsledky celkové vnitřní analýzy zdrojů 

školy. 

(V oblasti Komunikace a informovanosti skupiny Ostatní je již zjevný pozitivní posun, ke 

kterému došlo pod novým vedením školy). 

 

Vyhodnocení výsledků zkoumání Kultury školy: 

a) Stav k zahájení školního roku 2018/2019 

Ke shodě skupin VŠ a Pg došlo u následujících kritérií: 

pořadí Kritérium hodnocení 

A Společné cíle 3 

B Důvěra ve vedení 3 

C Převládající styl řízení ve vztahu k lidem 3 

G Motivace 3 

I Komunikace školy s okolím 3 

J Inovativnost 3 

L Pracovní podmínky pro výuku 3 

N Vztahy mezi pracovníky 3 

 

b) Zaměření na budoucnost 

 

Ke shodě skupin VŠ a Pg došlo u následujících kritérií: 

pořadí Kritérium hodnocení 

E Zaměření vedení na pracovní úkoly 4 

F Kontrola 5 

G Motivace 4 

L Pracovní podmínky pro výuku 4 

N Vztahy mezi pracovníky 4 

O Vztahy mezi učiteli a žáky 4 

P Očekávání výsledků vzdělávání 4 

 

4.7. Klima a image školy 
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Z provedené SWOT analýzy se zaměstnanci školy včetně zástupců rodičů vyplynulo, že na škole 

gradovalo v minulém školním roce negativní klima. Mediálně řešené problémy školy měly 

negativní dopad na pověst školy. Klima a image patřily ke slabým stránkám školy.  

Od začátku školního roku 2018/19 jsme nastavili opatření a kroky ke změnám: 

- zpětná vazba z osobních jednání uvnitř školy a s rodiči,  

- významný nárůst počtu zapsaných žáků do prvních tříd signalizují zlepšení obrazu školy 

na veřejnosti. 

 

4.8. Výsledky vzdělávání žáků 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Výsledky žáků jsou považovány skupinou učitelů za důležitou hodnotu určující kvalitu školy. 

Pro vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků, jejich porovnávání, analyzování a následné 

využití považuji za efektivní nastavení přehledné evidence dat a vedení transparentních 

záznamů ve výročních zprávách a sledování některých kritérií ve vývoji. Důkazy budou 

předkládány ve výročních zprávách školy, kde takové sledování v řadě kritériích nebylo 

prováděno. Zprávy obsahovaly většinou je stav aktuálně hodnoceného školního roku. 

Údaje o přijímacím řízení na střední školy 

Jeden ze zdrojů (dat) určujících kvalitu školy a její budoucí vývoj, je podle účastníků analýz údaj 

o přijímacím řízení na střední školy, a to jak na osmiletá gymnázia, tak na čtyřleté 

středoškolské obory. Zde předkládaný údaj je jen stručným vhledem do stavu ve školním roce 

2018/19, resp. údaj za školní rok 2017/18. 

TYP ŠKOLY Počet přijatých Počet přijatých v % 

Víceleté gymnázium 24 35,29 

Čtyřleté gymnázium 4 10,52 

Střední odborná škola 23 60,53 

Střední odborné učiliště 11 28,95 

Konzervatoř 0 0 

Zahraniční škola 0 0 

Celkový počet žáků, kteří ukončili ve školním roce 2017/18 školní docházku byl 38. 

Nadaní žáci 

Účastníci analýz předkládali v diskusích nad strategickým plánem potřebu věnovat pozornost 

předchozím úspěchům při práci s nadanými žáky. Předkládali návrhy průběžně monitorovat 

výsledky vzdělávání a pomáhat identifikovat i žáky vykazující znaky nadání, kteří také využívají 

služeb školských poradenských pracovišť. Ve škole byli v posledních měsících mezi nadané 

zařazeni zvláště žáci se sportovním nadáním. Ostatní žáci s výbornými znalostmi 

reprezentovali školu v okresních znalostních soutěžích. Žádný žák neměl identifikované nadání 
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poradenským zařízením. Pracovníci školy uváděli zkušenost s projektem o nadaných, který byl 

v minulosti ve škole realizován. Tento byl však ukončen v roce 2014. V jeho návaznosti byl do 

ŠVP doplněna výuka matematiky v rámci disponibilních hodin a předmět Cvičení 

z matematiky. 

 

 2017/2018 

Soutěž umístění 
v okresním 
kole 

umístění 
v krajském kole 

umístění 
v celostátním 
kole 

Logická olympiáda   1. místo 
12. místo 

Zeměpisná 
olympiáda 

1.místo 2.místo  

Matematická 
olympiáda 

1.místo   

 8.místo   

 5.místo   

 2.místo   

Pythagoriáda 3.místo   

 6.místo   

 2.místo   

 6.místo   

Dějepisná olympiáda  8.místo  

  15.místo  

Anglický jazyk 
(olympiáda) 

2.místo 1.místo 10. místo 

Stolní tenis 3.místo   

BESIP (prevence) 1.-2.místo   

 

Poradenské služby 

Účastnici analýz předkládali jako důležitou také podporu dětem i učitelům v inkluzi. Podle 

Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních a její novely č. 197/2016 Sb. vytvořila škola v roce 2016 školní 

poradenské pracoviště (dále jen ŠPP), které se ve školním roce 2017/18 se rozšířilo o další 

odborníky. Od října 2017 bylo financování ŠPP podpořeno projektem „Rovný přístup“ – Výzva 

22 OPVVV. 

Složení školního poradenského pracoviště ve školních letech vztahujících se k době 
vypracování tohoto strategického plánu: 

Pozice ve ŠPP 2016/17 Pozice ve ŠPP 2017/18 Pozice ve ŠPP 2018/19 

Výchovný poradce Výchovný poradce Výchovný poradce 

Školní metodik prevence Školní metodik prevence Školní metodik prevence 
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x Školní psycholog Školní psycholog 

Sociální pedagog Sociální pedagog x 

Speciální pedagog Speciální pedagog Speciální pedagog 

 x Kariérový poradce 

 Logoped Logoped 

5. SWOT analýza 
 

5.1. Průběh SWOT analýzy  

SWOT analýza byla provedena se zástupci zaměstnanců a rodičů  školy dle nabídky 
katalogových položek – Příloha 3. 
(6 předem stanovených týmů: T1- 1.stupeň., T2-provozní zaměstnanci, T3-školní poradenské 
pracoviště, T4- 2.stupeň., T5-vedení, T6-zástupci rodičů).  
Užší realizační tým vyhodnotil položky, vydiskutoval a sestavil konfrontační matice (slabé a 
silné stránky, příležitosti a hrozby) – viz kapitola 5. 
Zaměstnanci byli s výsledky seznámeni na poradě. 

5.2. Výsledky SWOT analýzy 

Analýzu organizace jsme doplnili SWOT analýzou realizovanou s vedením školy (VŠ) = 

T1 a skupinou ostatní = T2 - T6 - zástupci 1.st., 2.st., provoz, školní poradenské 

pracoviště, rodiče. 

V obou skupinách (vedení školy a ostatní) jsme postupovali po jednotlivých krocích, a 

to takto: 

1. Vysvětlení základních pojmů SWOT analýzy,  

2. Tvorba katalogových souborů silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Položky 

do jednotlivých souborů byly formulovány týmově formou písemného 

brainstormingu, a to na základě osnovy = katalogových položek, jichž se uvažování 

týká. 

3. Formou preferenčních hlasů pro týmy byly vyhodnoceny položky v jednotlivých 

katalogových souborech, dále určeno 5 nejvýznamnějších. 

4. Záznam vybraných položek do konfrontační matice, její propočet a pojmenování 

největší příležitosti a největší hrozby v kontextech silných a slabých stránek.  

5. Porovnání výsledků obou skupiny a interpretace výsledků 

Data a informace získané SWOT analýzou představují jedno z východisek pro tvorbu 

Strategického plánu rozvoje školy a Školního akčního plánu. Konfrontační matice obou 

skupin jsou v Příloze č.4. 

 

5.3. Shrnutí a interpretace SWOT analýzy 

Slabé stránky 
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Shoda mezi skupinami panuje ve všech 5 vyspecifikovaných položkách, i když jsou odpovědi 

různě formulované: položky Klima, Image, Plánování, Zastaralá vybavenost. Ve 4 oblastech 

již od 1. 9. 2018 došlo k posunu na základě operativních opatření. Systémové řešení bude 

součást strategického   plánování a akčního plánu. 

Slabá stránka Zahraniční spolupráce se v kontextu příhraničního regionu stává velkou 

příležitostí rozvoje školy. 

Silné stránky 

Shoda panuje na položce Pdg.sbor (kvalifikovanost, profesionalita) a Výsledky školy (soutěže, 

testy, přijímání). 

Dále se škola může opírat o unikátní ŠVP Učíme s Amosem, činnost školní družiny. 

Příležitost v kontextu slabých a silných stránek 

1. VŠ Otevření se školy, spolupráce 

 Pg Spolupráce (školy, MŠ, firmy, instituce, rodiče-exkurze, zapojení odborníků z praxe) 

2. VŠ Implementace SPR, nastavení procesu 

 Pg Zahraniční spolupráce, výměny 

3. VŠ Účast školy v projektech 

 Pg Posílit marketing a reklamu 

 

Hrozba – v kontextu slabých stránek (výjimečně s vlivem silných stránek): 

1. VŠ Příliv vysokého počtu problémových žáků (ubytovny) 

 Pg Nedostatek financí (rekonstrukce, provoz, školní družina, platy, odměny)10 

2. VŠ Nárůst byrokracie 
 

 Pg Nedostatek učitelů a žáků (snížený počet nástupů) 

3. VŠ Nedostatek mladých nastupujících učitelů 
 

 Pg Inkluze (administrativa, vysoký počet žáků) 

 
Hrozby 
Významně se skupiny Vedení školy a Ostatní shodují v hrozbách vyplývajících z případného 
nedostatku žáků a nově nastupujících učitelů. Jako ohrožení je vnímaný vysoký příliv 
problémových žáků a z toho plynoucí práce na inkluzi.  
Nedostatek financí na celkové zlepšení materiálně technických a mzdových podmínek a dále 
stoupající byrokracie jsou rovněž ohrožující faktory. 
 

Příležitosti 

 
10 Ve školním roce 2018 nebyly na fondu odměn žádné prostředky, byl výrazně odčerpán i rezervní fond 
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Jako velice významná příležitost pro školu je oběma skupinami prioritně vnímaná otevřenost 

školy a spolupráce - zejména s rodiči, středními školami, MŠ, firmami, institucemi -exkurze, 

zapojení odborníků z praxe, zahraniční spolupráce včetně výměn. 

K dalším významným příležitostem náleží posílení marketingu a reklamy. 

 

 

ZÁVĚRY pro Strategický plán rozvoje školy (SPRŠ) a Školní akční plán (ŠAP): 

Ze závěru SWOT analýzy vyplynulo – je třeba jednotlivé cíle (KD, SD, DD) a kroky volit tak, aby 

využitím silných stránek a příležitostí docházelo k postupnému oslabování hrozeb a eliminaci 

slabých stránek. 

 

Fotografie pořízené při práci nad analýzami: 

 
6 týmů realizuje swot analýzu- žákovský parlament dává své podněty ke zlepšení - zveřejnění 

nástěnek s klíčovými slovy pro misi a vizi. 
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6. Stanovení mise 

 
6.1. Postup stanovení mise 

Realizovali jsme následující kroky: 

Ujasnění pojmů, brainstorming v realizačním týmu - příprava klíčových formulací plynoucích 

z výsledků zejména SWOT analýzy. 

Vytvoření nástěnek pro informování a seznámení všech pracovníků s návrhy. Všichni měli 

časový prostor pro přidělení tří preferenčních hlasů. Následně jsme vyhodnotili. 

Na workshopu s realizačním týmem došlo k projednání připomínek, provedení úprav a 

závěrečné formulace Mise. 

6.2. Výsledky práce 

 

 

6.3. Výsledná formulace mise 

 

➢ Naše škola poskytuje základní vzdělání, a to téměř 50 let. 

➢ Vzdělávací program zachovává rovný přístup a vychází z potřeb dětí.  

➢ Vyučujeme podle unikátního školního vzdělávacího programu Učíme 

se s Amosem, který uplatňuje zásady J. A. Komenského.    

➢ Zaměřujeme se na matematiku, přírodovědné předměty. 

➢ Podporujeme kroužky a další aktivity, které rozvíjejí individuální 

zájmy žáků. 
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7. Stanovení Vize 

 
7.1. Postup stanovení vize 

Realizovali jsme následující kroky: 

Ujasnění pojmů, brainstorming v realizačním týmu- příprava klíčových formulací plynoucích 

z výsledků zejména SWOT analýzy v návaznosti na vyšší dokumenty. 

Vytvoření nástěnek pro seznámení všech pracovníků, kteří měli časový prostor pro přidělení 

tří preferenčních hlasů. Následně jsme vyhodnotili. 

Na workshopu s realizačním týmem proběhlo projednání připomínek, provedení úprav a 

závěrečné formulace Vize. 

7.2. Výsledky práce  

 

Na workshopu se zaměstnanci byly prodiskutovány výsledky, provedeny úpravy a provedena 

výsledná formulace Vize. 
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7.3. Výsledná VIZE 2023 

 

 
➢ Naše škola se stane místem, kam budou děti a zaměstnanci rádi chodit a 

budou spokojeni. 
  

➢ Prioritou jsou pro nás bezpečnost, rovný přístup, praktické dovednosti našich 
žáků, jejich úspěšný rozvoj a kvalitní příprava pro budoucnost. 

 

➢ Do činnosti školy zapojíme rodiče. Budeme prohlubovat spolupráci s jinými 
organizacemi a firmami. Vytvoříme partnerskou spolupráci s místní 
komunitou, zapojíme se i do zahraniční spolupráce. 

 
➢ Vize a strategie školy budou utvářeny a realizovány s maximální spoluúčastí 

všech pedagogů. 
 

 

 

8. Strategické cíle 

Tvorba strategických cílů a stanovení priorit byl časově náročnější proces a obsahoval tyto 

kroky: 

- Důkladná analýza vnějších a vnitřních podmínek školy, včetně analýzy zdrojů  
- Formulace a pochopení vlastního poslání - mise 
- Formulace představy školy v budoucnosti – vize 
- Metodou SWOT analýzy příprava podkladů pro stanovení strategických cílů 
- Workshop s realizačním týmem - písemný brainstorming k formulaci cílů na základě 

připravených podkladů (80/20) 
- Zpracování výstupů brainstormingu, zohlednění vize, zdrojů školy, vyšší strategie a 

záměrů 
- Zveřejnění návrhu strategických cílů všem zaměstnancům k připomínkování 
- Workshop se všemi zaměstnanci k rozpracování strategických cílů do akčního plánu 
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8.1. Stanovení strategických cílů 

 STRATEGICKÉ CÍLE - třídění cílů podle oblastí vzdělávání KD SD DD PRIORITY 

 OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ (průběh, podpora, vztahy, spolupráce)     

1.  Spolupracující škola. x x x x 

2.  Pozitivní a vstřícné vztahy ve škole. x x x  

3.  Zavedení pozice školního koordinátora ŠVP. x x x  

4.  Podpora volnočasových aktivit. x x x  

5.  Výběr a organizace celoškolních a celotřídních akcí v souladu s ŠVP. x x x  

6.  Ekoškola. x x x  

7.  Podpora nadaných žáků. x x x  

8.  Propojení výuky na praxi. x x x  

 PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ     

9.  Modernizace školy, vybavení, a pomůcek včetně ICT. x x x x 

10.  Optimální informační strategie a systém. x x x  

11.  Pravidelná aktualizace vnitřních norem, jejich zveřejnění a zpřístupnění. x x x  

12.  Otevírání přípravné třídy. x x x  

 RIZENÍ ŠKOLY     

13.  Vedení zaměstnanců aktivním zapojením do plánování a realizace - úkoly 

strategického řízení a plánování pro 2. rok 

x x x x 

14.  Motivace a inspirace pracovníků. x x x  

15.  Efektivní doplňková činnost. x x x  

16.  Transparentní financování, získávání finančních zdrojů. x x x  

17.  Systematická kontrola zaměřená na příčiny a prevenci, zpětná vazba. x x x  

18.  Účinný marketing. x x x X 

 

19.  Doplnit evidenci dat v SPRŠ x    

20.       

KD-krátkodobý, SD-střednědobý, DD-dlouhodobý cíl.  

Upraveno a odsouhlaseno zaměstnanci dne 29.4.2019 
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9.       Akční plán 
viz Příloha  

 

10. Evaluace a aktualizace strategického plánu 

Části procesu evaluace 

Evaluace obecně Evaluace Strategického plánu rozvoje školy 

Příprava – zpracování plánu  

 Stanovení oblastí Mise a vize, oblasti vymezené strategickými 
cíli 

 Stanovení cílů evaluace Cílem evaluace je: 
-ověřit aktuálnost mise, vize, 
-zjistit, zda bylo dosaženo stanovených cílů 

 Stanovení kritérií a indikátorů  

 Výběr nástrojů  

Stanovení termínů a zodpovědností  

Monitoring Sledování plnění akčního plánu  

Vlastní evaluace – analýza výsledků 
monitoringu 

Vyhodnocení 

 Pohled do minulosti Co bylo splněno, zda došlo k posunu 

 Pohled do budoucnosti Nový akční plán 

Zpracování evaluační zprávy Popis výsledků evaluace 
Aktualizace strategického plánu 

Plán evaluace SPRS bude zpracován jako samostatný dokument. 

 

 

11. Plán seznámení se strategií a její propagace 

Akce zajistí způsob termín 

Seznámení zaměstnanců ŘŠ závěrečná porada, e-mail 13.6.2019 

Seznámení zřizovatele ŘŠ e-mail červen 2019 

Seznámení rodičů ŘŠ webové stránky 
úřední deska/vývěsní skříňka 

červen 2019 

Rada školy ŘŠ e-mail červen 2019 

Seznámení žáků TU třídnická hodina červen 2019 

Pro propagaci školy využijeme zjednodušenou podobu SPRŠ  (Mise, Vize, strategické cíle). 
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