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1. Úvod 
 
Roční plán školy pro školní rok 2019/2020 vychází z dlouhodobého plánu rozvoje školy a 
z evaluačních procesů školy. 
 
Mezi doplňující materiály ročního plánu školy patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy Ústeckého kraje (2016 – 2020), Strategie vzdělávací politiky České republiky 
do roku 2020, dokument ČŠI Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení, inspekční zprávy 
školy, výroční zprávy školy, Školní vzdělávací program Tvořivě ve škole, Místní akčního plán, 
Krajský akční plán, Plán hlavních úkolů ČŠI na školní rok 2019/2020, školní vzdělávací program 
pro ŠD a PT, školní řád, vnitřní řád ŠD, minimální preventivní program na školní rok 2019/2020, 
provozní řád, plán kontrol, plán školního poradenského pracoviště a jeho jednotlivých zástupců, 
plán koordinátora ICT a EVVO, plán školní knihovny, vlastní zkušenosti, materiálně technické 
podmínky školy, statistické výkazy a další veřejně dostupné informace.  
 
Roční plán školy je „živý“ dokument, který reaguje na aktuální situace a v závislosti na ně může 
být upravován. 
 
2. Základní cíl:  
 
„Škola tvořivého učení a demokratického myšlení“, v duchu odpovědného způsobu života, jenž 
se týká všech zúčastněných.     
 
Cílem je dosáhnout toho, aby naši absolventi byli vybaveni takovými znalostmi, vědomostmi a 
kompetencemi, které zajistí jejich úspěšnost v dalším vzdělávání a přispějí ke zvýšení kvality 
jejich života, v příjemném pracovní a tvořivé atmosféře moderními metodami smysluplně 
vzdělávat, rozvíjet osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální možnou úroveň. 
 
3. Hlavní cíle a úkoly 
 
Ve školním roce 2019/2020 budeme 3. rok pracovat s aktualizovaným školním vzdělávacím 
programem Tvořivě ve škole, současně budeme tento plán upravovat pro užití v následujícím 
školním roce. Do této aktualizace bude muset být zapojen celý pedagogický sbor. Pro úpravu 
ŠVP máme připravené týmy pedagogů a harmonogram jejich práce. Cílem je vytvořit nový 
školní vzdělávací program, který by byl poplatný současné době, metodám a formám 
vzdělávání, společnému vzdělávání, požadavkům na celoživotní vzdělávání. Při hledání obsahu 
vzdělávání se řídíme kritériem využitelnosti v reálném životě.  
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Naše škola poskytuje všeobecné vzdělání ve všech oblastech, ale více času při výuce je 
věnováno tématům, u nichž je větší pravděpodobnost, že je žáci v reálném životě využijí (např. v 
zeměpisu se zaměřujeme více na ČR a Evropu než na ostatní oblasti). Obsah vzdělávání 
považujeme za prostředek k získání dovedností, které umožní našim absolventům dobře obstát 
při studiu na vyšších stupních škol i v životě, tj. aby uměli vyhledávat informace, řešit problémy, 
dávat poznatky do souvislostí, získané vědomosti využít v praxi. 
 
Škola realizuje inkluzivní program, který poskytuje všem dětem a žákům všeobecné vzdělání bez 
výrazného zaměření a preferování vzdělávací oblasti. Hlavním cílem zdělávání je naučit děti a 
žáky přemýšlet a učit se učit. Posilujeme ty vzdělávací předměty, které jsou potřebné pro život 
v moderní společnosti, Důraz klademe na rozvoj osobnosti prostřednictvím výchovných 
předmětů a kladením důrazu na příslušná témata v určených předmětech.  
Obsahem vzdělávání rozumíme nejen racionální poznatky, ale i citové prožitky a seznamování 
se s etickými, estetickými a kulturními hodnotami. 
 
K naplňování výstupů volí učitelé efektivní metody, přičemž upřednostňujeme činnostní učení. 
Nezaměřujeme se na jeden způsob vyučování, ale volíme smysluplné způsoby z různých 
vyučovacích metod (jako je projektové vyučování, problémové vyučování, konstruktivistické 
metody, prvky Kritického myšlení, Začít spolu, Tvořivé vyučování, dramatické výchovy atd.). 
 
Za smysluplnou činnost ve škole považujeme takovou činnost, při které se žák aktivně zapojuje 
a rozvíjí se, tj. přemýšlí, tvoří, řeší problémy, diskutuje, aplikuje, prezentuje získané vědomosti 
atd. Vyučování neprobíhá jen ve škole, ale i na exkurzích, výletech, kulturních akcích.   
 
Neomezujeme se pouze na dobu vyučování, nabízíme dětem smysluplné činnosti i v jejich 
volném čase formou odpoledních kroužků, školní družiny. K osobnostnímu rozvoji vedou 
činnosti zaměřené zvláště na rozlišování dobrého a zlého, rozvíjení smyslu pro odpovědnost, 
schopnosti překonávat překážky, rozvoji tvořivého myšlení a k sebepoznání. Svoje místo bude 
mít i tzv. badatelská výuka.  

Zcela novou zkušeností ve 2. pololetí minulého školního roku byla výuka některých předmětů 
metodou CLILL (používání slov, slovních obratů v cizím jazyce), a to díky financování z „Šablon 
II“. S metodou CLILL budeme pokračovat i v následujícím školním roce. 

Po absolvování vzdělávacího programu FIE I a FIE Basic školní speciální pedagožkou bude 
probíhat postupné zavádění do výuky – zatím formou kroužku a seznamování učitelů i rodičů 
s metodou. Pro učitele a rodiče připravujeme workshop a „Rodičovskou kavárnu“ pod názvem 
„Ochutnávka FIE“. Bude představena metoda, ilustračně jeden list instrumentu a budou se 
rozebírat témata, která z něho vyplývají. 

Smysluplné vztahy ve škole jsou založeny na vzájemné úctě a důvěře všech, kteří se podílejí na 
výchovně-vzdělávacím procesu, tedy pracovníků školy, žáků, rodičů a veřejnosti. Vzájemná 
důvěra a úcta vede k efektivní práci, etickému jednání a k pozitivnímu rozvoji osobnosti. 
Smysluplné vztahy vytváříme společnou tvorbou a uznáváním pravidel, spolurozhodováním, 
otevřeností, komunikací. 
 
Pedagogové podporují rozvoj demokratických hodnot a občanských kompetencí žáků tím, že je 
zapojují do rozhodování o věcech, které se jich týkají, a poskytují jim příležitost vyjádřit vlastní 
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názor. Svým přístupem k žákům systematicky podporují rozvoj jejich odpovědnosti, 
samostatnosti a sebekontroly. Svým osobním chováním projevují pedagogové demokratické 
smýšlení. V této činnosti budou samozřejmě pokračovat. 
 
Řízení kvality výuky je klíčovou oblastí, která ovlivňuje výsledky vzdělávání. Nejdůležitějším 
faktorem pro zvyšování kvality vzdělávání dětí, žáků a studentů jsou kvalifikovaní, aprobovaní  
a motivovaní pedagogičtí pracovníci. Zlepšování jejich pracovních podmínek pedagogů je 
jednou z našich priorit. 
 
Systematické hodnocení a srozumitelná, účelná a formativní zpětná vazba jsou důležitými 
nástroji také pro kvalitní práci každého učitele, a tím i pro efektivitu vzdělávání jako takového.  
 
Formativní hodnocení přináší v průběhu vzdělávání pravidelnou a srozumitelnou zpětnou 
vazbu, kvalitativní informace o jejich učebním pokroku nebo stagnaci a rovněž motivaci 
k dalšímu vzdělávání, včetně naznačení cest, jimiž by se měli pro zvýšení efektivity vlastního 
vzdělávání vydat. V následujícím období bude významná pozornost věnována právě 
problematice formativního hodnocení dětí a žáků.  
Jako podstatné vidíme seznamovat pedagogy právě s principy formativního hodnocení – je to 
pro někoho nová věc.  Musíme o formativním hodnocení stále více mluvit mezi sebou, 
vysvětlovat důležitost. Metodické postupy formativního hodnocení je možné implementovat až 
v době, kdy budou učitelé dostatečně vnímat smysl a cíle formativního hodnocení, neboť 
v opačném případě by se z těchto nástrojů mohly stát pouze samoúčelné administrativní 
zbytečnosti bez formativního efektu. 
 
Žáci školy jsou respektováni a dodržují pravidla, na jejichž formulování mají možnost se podílet. 
Pedagogové aktivně přispívají k rozvoji školy. Vedení školy vytváří efektivně podmínky pro 
rozvoj pedagogické spolupráce mezi pedagogy a v průběhu roku také dostatek příležitostí pro 
vzájemnou spolupráci pedagogů a rodičů. To jsou principy, se kterými se ztotožňujeme i 
v nadcházejícím období. 
 
Další prioritou pro nový školní rok je poskytování podpory dětem a žákům pro adaptaci při 
přechodu na vyšší stupeň vzdělávání, po dlouhodobé absenci v důsledku vážné nemoci či úrazu 
a při pobytu ve školském zařízení. 
 
Standardem naší práce je efektivní prevence a řešení rizikových jevů, cílem udržet tuto činnost 
na stávající velmi dobré úrovni, nebo ji ještě zkvalitňovat, posouvat dále.  
 
Školní poradenské pracoviště bude pokračovat v poskytování poradenské podpory při 
vzdělávání dětí a žáků, zejména těch, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, a podpory v 
oblasti kariérového poradenství. Již na začátku školního roku máme domluvené exkurze do 
podniků v regionu, návštěvy střední škol na Mostecku. 
 
Zaměříme se na to, aby tematické plány učitelů na daný školní rok nebyly jen časovou 
posloupností učiva, ale aby obsahovaly cíle předmětu v oblasti dovedností, odborných 
dovedností, postojů, kompetencí, metod. 
 
Zřizovatel plánuje i v příštím školním roce podpořit své základní školy. Má připravený souhrn 4 
sportovních aktivit zaměřených na žáky prvního stupně základních škol „Čtyřlístek pro zdraví 
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našich dětí - Program pohybových aktivit dětí na litvínovských základních školách“. Hlavními cíli 
jsou: Vybavit všechny děti, které projdou 1. stupněm základních škol v Litvínově pohybovými 
dovednostmi tak, aby měly základní pohybové dovednosti, uměly plavat, bruslit a lyžovat, získat 
děti pro pohybové aktivity a aktivní životní styl včetně pozitivního vztahu ke sportu. Ve školním 
roce 2018/2019 využili 3 aktivity (plavání, lyžování, gymnastika), na podzim nového školního 
roku nás čeká bruslení. Zatím jsme stačili pořídit pro žáky brusle a helmy. Tato akce velmi dobře 
hodnocena všemi zúčastněnými. 
 
Jednou z klíčových strategií pro následující školní rok bude podpora rozvoje čtenářské 
gramotnosti. Čtenářská gramotnost se rozvíjí ve všech předmětech, tj. i při čtení textů věcných, 
nejen při literární výchově, při současném výběru textů s aktuální vhodností a využitím 
aktualizovaných přístupů a postupů. 

Cílem rozvoje je to, aby žák dokázal porozumět obsahu textu, přemýšlet o něm a používat jej 
k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti. Žák je 
veden a směrován k samostatnému výběru textu, který bude číst, interpretovat, reprodukovat a 
případně také vytvářet. Podmínkou pro rozvíjení čtenářství je, že škola vyčleňuje ve svém 
programu pravidelně dostatek času na čtení přímo ve škole a propojuje toho čtení s nástroji 
rozvoje čtenářství, ke kterým patří např. dílna čtení. 

Čtenářské strategie a různé metody práce s textem jsou vhodně užité tak, aby umožnily zařazení 
žáků dle jejich schopností a dovedností v oblasti čtenářské gramotnosti. Tak je možné zaměřit se 
na ty dimenze gramotnosti, které jsou pro každého žáka nejdůležitější. 
Cílem je využívat čtenářskou gramotnost jako přirozenou součást výuky, tak dojde k 
intenzivnějšímu rozvoji gramotností v rámci školy. 
 
Cíle pro rozvij čtenářské gramotnosti: 

• Vést žáky k četbě ve škole i mimo školu 

• Vzbuzovat v žácích kladný vztah ke čtení 

• Zlepšovat techniku čtení 

• Rozvíjet slovní zásobu, písemný i mluvený projev žáků 

• Zvyšovat čtenářskou gramotnost žáků a porozumění textu 
 
Úkoly: 

• Poskytovat žákům dostatek času k četbě 

• Zařazovat do výuky různé čtenářské strategie a metody kritického myšlení 

• Nabízet žákům široké spektrum textů k vlastnímu výběru a doporučení 

• Účelně využívat možností návštěv v knihovně, využití ICT, práce s knihami v různých 
podobách (tištěné, e-knihy, audioknihy) 

 
Velmi dobře funguje školní poradenské pracoviště, na vysoké úrovni pracují koordinátoři 
prevence rizikového chování, koordinátor EVVO i koordinátor ICT. Jejich činnost bude vedení 
školy i nadále podporovat. 
 
Ve školním roce 2019/2020 budou již čtvrtým školním rokem naplňovány principy společného 
vzdělávání zavedené novelou školského zákona účinnou od 1. 9. 2016. Cílem těchto zásadních 
změn realizovaných v rámci počátečního vzdělávání je umožnit dětem a žákům se speciálními 
vzdělávacími potřebami účastnit se za stanovených podmínek vzdělávání v tzv. hlavním 
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vzdělávacím proudu a poskytnout jim i školám pro tuto individuální integraci adekvátní 
podporu.  
 
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných zásadním způsobem zasáhla do činnosti školy a do průběhu vzdělávání. Vzhledem 
k tomu, že jsme velké zařízení a vzděláváme velký počet dětí a žáků s podpůrnými opatřeními, 
systém podpůrných opatření je pro nás velmi náročný. 
 
Ve školním roce 2019/2020 budeme ve společného vzdělávání se zaměřením na naplňování 
podpůrných opatření pokračovat, přestože očekáváme další změny uvedené vyhlášky. Zásadním 
způsobem zasáhne do režimu asistentů pedagoga v naší škole navrhované opatření „Ve třídách, 
odděleních a studijních skupinách mohou vykonávat pedagogickou činnost souběžně nejvýše 2 
pedagogičtí pracovníci, z toho nejvýše 1 asistent pedagoga, jehož činnost je vykonávána jako 
podpůrné opatření“. Budeme pokračovat v ověřování "nadstandardní" péče o žáky vykazující 
hlubší zájem (výborné výsledky) o některý z oborů: jazykový, přírodovědný. 
 
Druhým rokem bude fungovat upravená organizační struktura školy, kdy je školní speciální 
pedagožka přímou nadřízenou asistentkám pedagoga. Jejich počet se stále zvyšuje, v září 
2019/2020 budeme zahajovat s celkovým počtem 25 asistentů (i v MŠ), a to včetně nové pozice 
školního asistenta.). Musíme řešit jejich zázemí ve škole, kontrolní činnost, spolupráci AP 
s jednotlivými vyučujícími, kontakt mezi vedením školy.  Nezbytností je zajistit pro asistenty 
kvalitní další vzdělávání. Máme vypracovaný vlastní postup ušitý na míru (konkrétní aktivity, 
pověření) při zavádění asistentů pedagoga. Cílem v nadcházejícím období bude tento postup 
dodržovat, popř. zkvalitňovat.  
 
Jádrem kvalitní školy jsou kvalitní pedagogové - kvalifikovaní, profesně zdatní, přistupující k 
žákům s respektem, vstřícní, profesionálně vystupující, podporující rozvoj odpovědnosti u žáků, 
uvědomující si vlastní odpovědnost, otevření výměně zkušeností, konstruktivně spolupracující s 
kolegy a soustavně rozvíjející vlastní vzdělání, rozhled a schopnosti. Je nutné, bohužel, 
konstatovat, že v současné době není v našich silách vždy kvalifikovaného učitele získat. 
2. pololetí minulého školního roku jsme vyvíjeli nejrůznější aktivity směrem k získání 
kvalifikovaných učitelů. Podávali jsme inzeráty do celostátních novin, regionálního tisku, 
publikovali na webových stránkách školy, facebookovém profilu školy, předávali jsme informace 
prostřednictvím zákonných zástupců na třídních schůzkách, informovali jsme členy Školské rady, 
žádali zřizovatele o poskytnutí „motivačního bonusu“, komunikovali s Pedagogickou fakultou 
UJEPu, inzerovali na sociálních sítích UJEPu, komunikovali s řediteli škol v regionu. Bohužel, 
situace na pracovním trhu nám nepomohla a my jsme nezískali kvalifikovaného jazykáře. 
Skutečností ovšem je, že se dvě nekvalifikované učitelky anglického jazyka ukázaly jako velmi 
kvalitní pedagožky. Dalším cílem bude je namotivovat ke studiu učitelství.  
 
Činnost zkušené paní učitelky jako mentora po roce fungování zatím nepřinesla očekávané 
výsledky. Následující období bude hledání nové cesty a důvěry ve služby mentora.     
 
Po dvou letech byla ukončena spolupráce s rodilým mluvčím. V tomto školním roce jsme se 
cíleně snažili zapojit rodilého mluvčího do běžných školních úkonů, účastí na školních akcích, 
výletech, apod. Naše očekávání nebyla naplněna.  
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Ve školním roce 2019/2020 bude součástí pedagogického sboru 3 noví pedagogové – začínající 
učitel bez praxe, 2 paní učitelky s praxí, 2 nové paní asistentky pedagoga a 1 školní asistentka. Ti 
budou potřebovat metodickou, odbornou i logistickou pomoc. Ta jim bude poskytnuta 
především formou zavádějících učitelů a asistentů a samozřejmostí bude i pomoc ze strany 
vedení školy, popř. dalších zkušených učitelů. Pro začínajícího pana učitele máme připravenou 
další podporu – v rámci nabídky NIDV - kurzy pro začínající, uvádějící učitele a vedení škol. SYPO 
poskytne novou koncepci podpory profesního rozvoje, která chce systematicky a komplexně 
podpořit odborný růst s důrazem na kvalitu. Protože nový pedagog úzce spolupracuje s 
uvádějícím učitelem, budeme na tuto roli připravovat i uvádějící učitele a také vedení školy, 
které by mělo mít přehled o náplni práce uvádějícího učitele i pokrocích či problémech učitele 
nového.  
 
Také pro nové asistenty pedagoga a pro školního asistenta máme vypracovaný adaptační 
program.  
 
Budeme pokračovat v systému pravidelného hodnocení pracovníků - dbát na zveřejňování 
kladů a osobní projednávání nedostatků, klást důraz na podporu realizace ŠVP, na osobnostní a  
profesní rozvoj zaměstnance, zvyšování kvalifikace vyučujících. 
Na škole funguje na 2. stupni 5 vzdělávacích týmů (VZT) a na 1. stupni metodické sdružení. 
Členové těchto metodických orgánů se během školního roku pravidelně scházejí pod vedením 
koordinátora – metodika. Konkrétními činnostmi VT jsou např.: Podpora začínajícím učitelům; 
zpracování tematických plánů a jejich koordinace z hlediska uplatňování mezipředmětových 
vztahů; sledování a zavádění nových forem a metod edukace do výuky; plánování aktivit nad 
rámec pravidelné výuky; přenášení poznatků z absolvovaných DVPP návrhy na zakoupení 
učebních pomůcek; návrhy na účast žáků v soutěžích; evaluace ŠVP; řešení pedagogicko-
didaktických problémů, apod. Na každý školní rok vedení školy připravuje pokyny pro VT.  

Nejen prostřednictvím VT budeme vyhodnocovat a aktualizovat školní řád, cíle a vize školy.  

Významným prvkem při zkvalitňování úrovně vzdělávání je institut vzájemných hospitací. 
Učitelé jsou vedeni k tomu, aby během jednoho pololetí absolvovali u kolegy alespoň 1 
vzájemnou hospitaci – včetně následného rozboru a jednoduchého zápisu.  

Hospitační činnost je velmi důležitá. Hospitace vedením školy u jednotlivých pedagogů je 
prováděna na základě harmonogramu kontrolní a hospitační činnosti. Zvládáme krátké vstupy 
do hodin, provádíme kontroly dohledů, vedení třídnických hodin. Účast na celých výukových 
hodinách je časově velmi náročná.  

V novém školním roce budeme také pokračovat v motivačních pohovorech se zaměstnanci, a to 
včetně vedení učitelských portfolií. Motivační pohovory mezi vedením školy a zaměstnanci 
máme v plánu realizovat průběžně během celého školního roku, protože po předchozích 
zkušenostech je např. během jednoho měsíce v závěru školního roku nereálné uskutečnit 
pohovory se všemi zaměstnanci. 

Ředitelka školy, oba zástupci a školní speciální pedagog dodržují tzv. „Rozvrh směn vedení 
školy“. Považujeme za důležité, aby vždy někdo z vedení školy byl přítomen až do konce 
vyučování i do konce odpolední činnosti školní družiny.  
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DVPP – po předchozích zkušenostech vybíráme jen to nejlepší. Nemůžeme si dovolit plýtvat 
penězi a časem nekvalitními lektory a semináři. Upřednostňujeme sice finančně náročnou, ale 
nejefektivnější verzi DVPP, a to pro celou sborovnu. 

Pedagogové svoji práci pravidelně vyhodnocují. Jsou aktivní v přístupu ke svému profesnímu 
rozvoji. Pravidelně se účastní kurzů a seminářů k doplnění svého vzdělání a odborných 
dovedností. Účelně využívají i samostudia a rozmanitých efektivních forem sdílení zkušeností. 
Zajímají se o nové trendy a získané poznatky efektivně uplatňují ve výuce. Tomu by mělo být i 
v novém školním roce. 

Organizování workshopů pro učitele má vysokou přidanou hodnotu – i v nich budeme 
pokračovat. Tyto workshopy vedou sami učitelé, popř. školní speciální pedagog, metodik 
prevence nebo zástupce vedení školy. Obsahem jsou aktuální témata, která vždy vyplynou 
z chodu školy (inkluze a nastavení podpůrných opatření, vize školy, syndrom vyhoření u  
pedagogických pracovníků, prevence rizikového chování žáků, jak jednat s rodiči, přechod žáků 
na 2. stupeň, jek jednat s agresivními rodiči, jak zacházet s odpady, Inspirace pro zvyšování 
kvality vzdělávání ve školách, vlastní hodnocení školy, náměty do třídnických hodin, Líný učitel, 
apod.) 

Při přijímání žáků bude škola i nadále respektovat rovný přístup ke vzdělávání s maximální 
vstřícností ke všem uchazečům, při rozhodování o přijetí a přestupech neupřednostňovat žáky s 
lepšími kognitivními schopnostmi nebo specifickým nadáním, s lepším rodinným zázemím nebo 
žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb. 

S výjimkou plateb za spotřební materiál - např. pracovní sešity, za platbu vstupného do divadla, 
na výstavu, apod. nebudeme vyžadovat úplatu za vzdělávání poskytované dle ŠVP. 

Žákovský parlament podle očekávání vykonával standardní a osvědčené aktivity, včetně 
realizace celoškolních projektů. V této činnosti bude pokračovat i nadále. 

V oblasti předcházení rizikovému chování žáků máme nastavený dobře fungující systém dvou 
koordinátorů PRCH. V uplynulém školním roce dokončil specializační studium koordinátor PRCH 
pro 1. stupeň. Žáků s potřebou intervence koordinátorů PRCH každoročně přibývá, očekáváme 
legislativní změnu ve smyslu snížení úvazků pro koordinátory PRCH. Při plném úvazku daných 
pedagogů jsou úkoly jen těžko zvládnutelné. 

Pokračovat budeme také ve spolupráci s asistenty prevence kriminality, s preventistkou p. 
Hejčovou, se Státním zdravotnickým ústavem, s OSPODem.  
V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí chceme využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, 
zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, školy v přírodě, využít k tomu i 
náplň činnosti školní družiny.  
 
Environmentální výchova je jedním z průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání. 
 
Jsme držitelem ocenění EKOŠKOLA. Ekoškola je program, v rámci kterého žáci poznávají a učí se 
o environmentálních tématech, usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a 
o zlepšení životního prostředí školy. Žáci jsou tímto programem vedeni k odpovědnosti za svoje 
jednání k životnímu prostředí v rámci motta: Pokud dokáži změnit svoji školu, dokáži změnit i 
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svět kolem sebe. Hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na 
životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.  
 
Ve  školním roce 2018/2019 standardně pracoval EKOTÝM. V plánu je pokračování této činnosti. 
S environmentálním vzděláváním souvisejí i další akce, které vedou žáky k podpoře udržitelného 
rozvoje naší společnosti a současně podporují informovanost široké veřejnosti o dané 
problematice. 
 
ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE – to je ocenění, na které jsme také pyšní. Jedná se o nejvyšší 
možné ocenění, které Klub ekologické výchovy uděluje za přístup k životnímu prostředí 
respektující principy trvale udržitelného rozvoje. Princip Školy udržitelného rozvoje budeme 
také dál naplňovat. 
 
Zřizovatel povolil pro loňský školní rok naší škole výjimku z maximálního počtu dětí v přípravné 
třídě. Pracovali jsme se 17 dětmi v přípravné třídě, včetně asistentky pedagoga v nových 
prostorách. Také v následujícím školním roce máme dostatek zájemců o zařazení do přípravné 
třídy, včetně souhlasu zřizovatele a KÚ. 

Kvalitní klima školy považujeme jako podstatné pro kvalitní vzdělávání. Pozitivní klima 
podporuje učení každého žáka.  
 
Budování klimatu, motivace pedagogických pracovníků – např. zážitkovým dnem, vstřícným a 
otevřeným jednáním, společnými posezeními, nadstandartním pracovním vybavením. Cílem je 
budovat zdravé školní klima, efektivní spolupráci. Nutným předpokladem kvalitního 
pedagogického vedení školy je vlastní profesní rozvoj členů vedení školy, ale také vytváření 
prostorových, materiálních a bezpečnostních podmínek školy.  
 
I nadále budou probíhat pravidelné schůzky v rámci jednotlivých stupňů. Tyto porady vedou 
zástupci ředitelky. 
 
V uplynulém školním roce jsme se zaměřili na propagaci školy, na spolupráci s mateřskými 
školami – s cílem získat vyšší počet budoucích prvňáčků. Tento postup byl dobrý, k zápisu se 
dostavilo 73 dětí se svými rodiči. Obdobně budeme postupovat i v následujícím roce, v plánu 
máme přidat ke školním akcím i školní akademii ve spolupráci s našimi mateřskými školami. 
Máme připravený aktualizovaný plán spolupráce, cílem je získat o něco vyšší počet zájemců. 
Podporovat budeme také prezentaci žáků školy v nejrůznějších sportovních soutěžích, ale také 
zapojování žáků do soutěží, olympiád.  

V dubnu jsme uspořádali namísto informačního odpoledne pro rodiče poprvé schůzky ve třech - 
TRIVIA. Nově jsme na tuto akci použili objednávkový systém RESERVANDO. Následná evaluace 
přiměla vedení školy provést změny – v novém školním roce, v lednu 2020 proběhne informační 
odpoledne, kterého se zúčastní UČITEL – RODIČ – DÍTĚ. Na těchto schůzkách proběhne žákovo 
sebehodnocení a následná reakce učitele a rodiče, kontrola splnění předchozích stanovených 
úkolů a stanovení nového úkolu do dalšího období, seznámení s návrhem čtvrtletní klasifikace. 

Hledáme další možnosti, jak „přilákat“ rodiče do školy, jaké nové formy spolupráce s rodiči 
můžeme nabídnout. Nabídneme jim, mimo jiné, putovní výstavu „Tonda obal na cestách“, 
pozveme na jarní vernisáž, Kavárnu pro rodiče, slavnostní vyhlašování Skokana roku a 
Nejlepšího žáka roku, uspořádáme pro rodiče výstavu na téma „Co nás trápí“, předvedeme 
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žákovské divadelní představení. Besedu pro rodiče na téma „Přechod žáků na 2. stupeň ZŠ a 
úskalí s tím spojená“. Tradiční akcí pro rodiče vycházejících žáků bude „Veletrh/představení 
středních škol“.  
V rámci zkvalitnění komunikace s rodiči budeme od 4. tříd komunikovat, předávat informace 
prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Pilotně ve třídě 8.C budeme s rodiči komunikovat 
POUZE prostřednictvím elektronické ŽK. 

Naším cílem bude také vyhodnocování úrovně a kvality práce v ŠD. 

Webové stránky pokračují v redaktorském systému, který se osvědčil. 

Podle možností zřizovatele budeme usilovat o rekonstrukci budovy školy – je zapotřebí vybavit 
třídy ve 2.NP účinnou klimatizací, pečovat o školní hřiště a školní zahradu, budova školy 
potřebuje kvalitní konektivitu (to je velmi slabé místo), ve školní kuchyni dožívá konvektomat. 
Také podlahy a sprchy v pavilonu D jsou v neuspokojivém stavu, vadná je hydroizolace budovy, 
střecha školy, příjezdová cesta do dvora školy určená pro zásobování je téměř nesjízdná. Při 
výuce bychom uvítali rekonstruované učebny cizích jazyků a dílen. Stejně tak nábytek některých 
kabinetů má 40 a více let. Cílem je každý rok inovovat alespoň jeden učitelský kabinet a vybavit 
žákovskými sadami 1 třídu, vybavit novým nábytkem 1 oddělení školní družiny. 

Škola bude i v dalším školním roce nabízet sportovní areál veřejnosti -  za finanční podpory 
zřizovatele. Financování mezd správců hřiště máme přislíbeno i na další období. 

Cestou výše uvedených řešení jsou fondy EU – zde ale musí být žadatelem Město Litvínov. 
Ve školním roce 2019/2020 bude pokračovat projekt v rámci výzvy „Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II. pro MŠ a ZŠ. Aktivně budeme využívat 
šablony pro školního speciálního pedagoga, chůvy, školního asistenta, DVPP a CLILL.  

Součástí naší organizace jsou 3 mateřské školy. Každá MŠ má jiné zaměření, svůj vlastní ŠVP. 
Také ony mají vypracovanou dlouhodobou strategii rozvoje, vizi a na ně navázaný roční plán. 
Jedná se o samostatné dokumenty, které nejsou součástí tohoto plánu. 

Školská rada se schází minimálně dvakrát do roka. Spolupráce s jednotlivými členy ŠR je 
bezproblémová. Ve stejném modulu budeme pokračovat i nadále.  
 
Významnou podporu získává škola od Spolku rodičů. I zde je v plánu aktivně spolupracovat, 
podílet se na organizaci společných akcí. 
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4. Akční plán rozvoje čtenářské gramotnosti na školní rok 2019/2020 
 

Rozvíjené 
oblasti 
školy 

Současný stav Cíl Dílčí cíle 
Kritéria hodnocení/ indikátor 

úspěšnosti – popis cílového stavu 
Nástroj (případně  projektová 

aktivita) 

Průběh 
vzdělávání – 
Čtenářská 
gramotnost i 
v naukových 
předmětech 

Malý zájem žáka o 
čtení 

 

Podpora vztahu žáků k literatuře. 

 

Učitel motivuje žáka k četbě.  Žák min. 2x v průběhu školního roku 
donese do vyučovací hodiny 
přečtenou knihu/odbornou literaturu 
a představí ji ostatním spolužákům. 
Žák si vede čtenářský deník. 
Každá třída má vizitku třídy „Kniha mi 
sluší“ 
Žáci vytvářejí vlstní knihy, limeriky, 
apod. 
Žáci minimálně jednou v průběhu 
školního roku navštíví divadelní 
představení vycházející z literární 
předlohy )1.st. DVD, 2. Stupeň 
Divadlo Most) 
Každá třída v průběhu školního roku 
navštíví minimálně 1x městskou 
knihovnu 
 

Rozhovor 
Pozorování 
Hospitace 
Návštěva MK a ŠK 
Vedení žákovského portfolia 
Organizování VT 

Nedostatečně 
spolupracující učitelé  

Učitelé se vzájemně informují, 
spolupracují, domlouvají se na 
vzdělávacích strategiích, metodách, 
postupech.  

Učitelé provádějí vzájemné hospitace.  

Při hodinách čtení/literatury se vzájemně 
vyměňují učitelé v paralelních třídách – tzv. 
“vzájemné hospitace naruby“.  

V rámci vzdělávacích týmů (VT) se učitelé 
vzájemně informují, spolupracují, domlouvají 
se na vzdělávacích strategiích, metodách, 
postupech. 

 

Úspěchem je, pokud všichni vyučující 
vykonají během 1 školního roku 
vzájemné hospitace nebo „hospitace 
naruby“. 

 

Podle harmonogramu daného na 
začátku školního roku se konají PK, 
MS. 

 

 

 

 

Kontrolní činnost vedení školy. 
Vedení žákovského portfolia 
Analýza dokumentů 
Hospitace 
Organizování VT 
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Čtenářství není 
vyučováno 
systematicky  

Čtenářství je vyučováno cíleně a 
systematicky, postupně a promyšleně 
jsou rozvíjeny čtenářské dovednosti a 
postoje. 

Rozvinutí ČG každého žáka na 
potřebnou úroveň. 

Učitelé systematicky spolupracují a 
domlouvají se na konkrétních postupech, 
v praxi používají metody RWCT . 

Učitelé individualizují výuku, užívají strategie 
čtení, zařazují do výuky i odborných předmětů 
metody RWCT. 

Učitel se zúčastňuje DVPP zaměřených na 
aktivizační a inovativní metody vyučování, na 
RWCT. 

Učitel předává získané poznatky a dovednosti 
z DVPP kolegům ve škole. 

Učitel využívá získaných poznatků a 
dovedností z DVPP v praxi. 
 
Žáci jsou vedeni k hodnocení své práce. 
 
 
 
 

Pravidelně – podle harmonogramu se 
scházejí metodické orgány a řeší 
problémy ČG. 

Dle potřeby se scházejí učitelé 
jednotlivých předmětů na tzv. 
pracovních schůzkách, kde se 
domlouvají na společných postupech 
ve vzdělávání. 

Pravidelně 1x týdně se zařazuje 
společná mimočítanková četba. 

Na 2. stupni se min. 1x týdně vyučuje 
literatura v jiné učebně (např. ve 
školní knihovně, ve čtecích koutkách 
po škole) 

Vzájemné hospitace učitelů 
Rozhovor 
Pozorování 
Hospitace 
Organizování VT 
Zápisy z VT 

Žák je při četbě 
nesoustředěný 

Je podporována žákova soustředěnost 
při čtení. 

Žák se soustředí na četbu – tiše čte po celou 
stanovenou dobu, nereaguje na rušení 
spolužáků. 

Na konci 5. třídy soustředěně čte min. 
po dobu 10 min.  
Na konci 9. třídy soustředěně čte min. 
po dobu 20 min.  
Jsou zavedeny pravidelné čtenářské 
chvilky – jejich četnost stanoví 
metodické orgány. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozorování 
Hospitace 
Vzájemné hospitace 
Dotazník 
Zápisy z VT 
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Žák nedostatečně 
vyhledává v textu 
informace, 
nerozlišuje 
podstatné a 
nepodstatné 
informace v textu, 
nedostatečně 
shrnuje 

Žák je systematicky veden k práci 
s texty, s přečtenou literaturou – i 
odbornou. 

Učitel předkládá žákům určité typy textů a učí 
je s nimi pracovat. 

Žáci čtou často, pravidelně a ve všech 
naukových předmětech.  

Žák čte nejen texty z učebnice, ale z mnoha 
dalších zdrojů, včetně internetu. 

Žák vyhledá v textu informace, se kterými 
dále pracuje. 

Žák si vyjasňuje při čtení. 

Žák si klade otázky k lepšímu porozumění 
textu. 

Žák předvídá. 

Žák zachytí základní složky příběhu. 

Žák vyvozuje, vysuzuje nebo posuzuje. 

Žák hledá a nalézá souvislosti. 

Žák čte s porozuměním (odborný, umělecký i 
veřejný text). 

V naukových předmětech existuje 
pravidelná práce s odbornými texty – 
četnost stanoví PK, MS. 

Úspěchem je, když 75% učitelů 
konstatuje v dotazníkovém šetření, že 
při výuce více jak polovina žáků dobře 
pracuje s různými texty a umí je 
následně využít, čte s porozuměním.  

Úspěchem je, když 75% učitelů 
konstatuje v dotazníkovém šetření, že 
při výuce i v odborných předmětech 
více jak polovina žáků umí informace 
vyhledat. 

Dotazník 
Pozorování 
Projektové dny 
Hospitace 
Prezentace žákovských prací 
Podpora materiálního vybavení – 
různé texty 
Práce s ikonografickým 
materiálem 

 

   Škola organizuje pravidelné akce na podporu 
čtenářství. 

Úspěchem je, pokud během školního 
roku proběhnou alespoň 3 takové 
akce. 

Účast na akci „Celé Česko čte 
dětem“ či podobné 
Účast na akci „Noc s Andersenem“ 
Návštěva MK a ŠK 
Akce „Daruj škole knihu“ 
Akce „deváťáci čtou 
prvostupňovým žákům“ 
Akce “Pasování na školáky“ 
Akce „Čtenářská štafeta“ 

   Škola motivuje rodiče k četbě se svými dětmi. Na webových stránkách školy existuje 
seznam dostupné literatury ve školní 
knihovně. 

Na třídních schůzkách na začátku 
školního roku třídní učitel motivuje 
rodiče ke čtenářství. 

Třídní schůzky „ve třech“ (U + R + 
Ž), společné čtení s rodiči 
Čtenářské dílny pro rodiče a jejich 
děti 
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5. Kritéria kvality 
 

Oblast evaluace Kritéria  Indikátor 
Klima školy Škola je školou pro děti Ve škole se děti a žáci cítí bezpečně. 
  Školu spoluvytvářejí sami žáci. 

  Učitelé s žáky komunikují na partnerské úrovni. 

 Ve škole jsou kvalitní vztahy mezi zaměstnanci školy Učitelé jsou ochotni si navzájem pomáhat. 
  Učitelé mezi sebou nesoupeří. 
Vize školy Škola má pojmenovanou vizi Vize školy je srozumitelná a přitažlivá. 

  Veškeré aktivity školy naplňují vizi školy. 
  Vize školy je sdílená zaměstnanci, žáky i rodiči školy. 

 
Škola vyhodnocuje naplňování vize 

Strategické plány efektivně a smysluplně směřují k naplňování 
vize. 

  Škola sleduje reálnost stanovené vize. 
  Škola pravidelně vyhodnocuje a stanovuje dlouhodobé a 

krátkodobé cíle. 
  Škola získává co nejvíce informací o vizi školy od různých 

partnerů školy. 
Otevřenost školy Škola o sobě dává vědět Škola uveřejňuje výsledky své práce. 
  Škola dává na vědomí svou vizi a strategii školy široké 

veřejnosti. 
  Veškeré informace o škole jsou aktuální. 
 Škola je v rámci svých podmínek otevřená vzdělávání 

všech žáků 
Vytváří podmínky pro vzdělávání dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. 

  Podporuje a rozvíjí nadané žáky. 
  V rámci individuálních možností vzdělává děti se specifickými 

poruchami učení a chování. 
 

Škola je otevřená spolupráci s veřejností 
Škola naslouchá názorům zvenčí a vychází vstříc smysluplným 
požadavkům. 
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  Nabízí materiální i personální potenciál žákům, rodičům i 
široké veřejnosti i v době mimo vyučování a prázdnin. 

  Získává inspiraci od škol doma i v zahraničí a nabízí své 
zkušenosti. 

 

Škola má s rodiči žáků partnerský vztah 

Škola umožňuje rodičům přicházet do školy nejen z důvodů 
vzdělávání dítěte. 

  Škola dává rodičům možnost aktivně podporovat její 
program. 

Vzdělávání Škola naplňuje cíle základního vzdělávání stanovená 
RVP ZV 

Škola konkrétními způsoby, formami a činnostmi rozvíjí u 
žáků KK. 

  Škola efektivním způsobem vyhodnocuje naplňování KK a 
průřezových témat. 

 Škola skutečně realizuje vydaný školní vzdělávací 
program 

Cílem hodin je rozvoj oborových dovedností použitelných pro 
život prostřednictvím učiva. 

  Školní vzdělávací program pomáhá učitelům v profesním 
růstu. 

  Ve vzdělávacích oblastech, předmětech jsou uplatňovány a 
realizovány mezipředmětové vazby. 

  Průřezová témata jsou realizována v souvislosti s 
očekávanými výstupy i KK. 

Hodnocení Škola má vytvořená obecná pravidla hodnocení žáků 
(strategie na úrovni školy) 
 
 
 

Hodnocení všech učitelů je jednotné. 

  Pro žáky i rodiče je systém hodnocení čitelný a srozumitelný. 

 Pravidla hodnocení ve škole respektují hlavní zásady 
kvalitního hodnocení 

Hodnocení je co nejvíce objektivní a spravedlivé. 

  Hodnocení posuzuje individuální pokrok žáka. 

  
Hodnotiteli žáků nejsou pouze učitelé. 

  Formy a způsoby hodnocení motivují žáky. 
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 škola efektivním způsobem informuje o vzdělávání 
žáků. 

Rodiče i děti mají aktuální, pravdivé a úplné informace o 
výsledcích vzdělávání. 

 
 

 
 
 
 
 
 
                       V Litvínově dne 7. 8. 2019                                                   Mgr. Pavla Tomášová 
                                                                                                                                          ředitelka školy 
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