
Základní škola v Týně nad Vltavou, Hlinecká 
 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 
 na období 2018 – 2023 

 
Naší snahou je, aby škola byla místem, kam budou žáci rádi chodit, kde se kvalitně a zajímavým 
způsobem připraví na další studium, kde se naučí tvůrčí práci, kde jim bude umožněno rozvíjet své 
zájmy a schopnosti. 
 
Posláním naší školy je : 
 

 poskytnout žákům základní vzdělání 
 umožnit žákům rozvíjet své zájmy a svůj talent 
 pomoci žákům se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením 

 
Naší snahou ve spolupráci s rodiči je vychovat žáka : 
 

 mravně odpovědného 
 k samostatnému myšlení, svobodnému jednání a rozhodování 
 schopného komunikace a spolupráce 
 odpovědného za své zdraví 
 ke zvládnutí praktických činností běžného denního života 
 který se dokáže orientovat v hodnotách 

 
oblast výchovně vzdělávací práce 
 

- plnit cíle ŠVP a učit žáky daným kompetencím 
- změnit pojetí výuky od předávání hotových vědomostí ke způsobu jejich hledání a nalézání 
- uplatňovat moderní a aktivní metody výuky 
- zvětšit aktivní podíl práce žáků v hodinách 
- klást důraz na motivaci žáků k učení 
- ve vyučování se zaměřovat na rozvoj tvořivého myšlení žáků 
- využívat moderních informačních systémů 
- uskutečňovat celoškolní projektové a sportovní dny 
- uplatňovat environmentální vzdělávání 
- dodržovat Úmluvu o právech dítěte 
- systematicky působit proti vandalismu, násilí, šikaně  a  kyberšikaně mezi žáky  
- systematicky uplatňovat program proti užívání a distribuci návykových látek 
- dosáhnout otevřené, klidné atmosféry ve škole, budované na partnerských vztazích mezi žáky 

a učiteli 
- spolupracovat se spádovými školami 
- zapojovat se do vzdělávacích projektů "neúspěšný žák, doučování"  
- pečovat o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
- pečovat o žáky nadané a mimořádně nadané 
- věnovat péči žákům s LMP, zajistit bezproblémové zařazení do vzdělávacího procesu v běžné 

třídě  
 
personální oblast 
 

- zajistit kvalifikované pedagogy 
- v případě poklesu počtu žáků provést optimalizaci počtu pedagogických pracovníků 
 

další vzdělávání pracovníků 
- vzdělávat pracovníky podle plánu DVPP 

o vzdělávání v oblasti cizích jazyků - využívat dotací MŠMT  
             zlepšování jazykových dovedností učitelů 

o vzdělávání -  matematická gramotnost 
o vzdělávání -  čtenářská gramotnost 

o vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informačních technologií 



o formou DVPP umožnit zvyšování kvalifikace pedagogů 
      -      dále se zaměřit na plnění těchto úkolů : 

o ověřování ŠVP, případné úpravy 
o proškolování zaměstnanců v nových právních předpisech 

 
řízení a hodnocení 
 

- určení kompetencí jednotlivých pracovníků 
- pravidelná práce s radou vedení 
- zapojení vedoucích MS a PK do kontrolní činnosti 
- zvyšovat aktivní podíl pracovníků školy na jejím řízení 
- oceňovat kvalitní práci, podporovat iniciativu 
- zapojovat se do vyhlášených grantů  

 
 
materiálně technická základna 
 

- postupné vybavení učeben novým školním nábytkem, nastavitelné židle a lavice pro žáky 
- nadále vybavovat školu moderními pomůckami ( interaktivní tabule na 1., 2. stupni ,  

počítačová technika, skenery, vizualizéry, fotoaparáty ) 
- zkvalitňovat technické parametry informačních technologií v kabinetech 
- postupná výměna podlahové krytiny ve třídách, v jídelně a ostatních prostorech 
- postupně nahradit křídové tabule za tabule s keramickým povrchem, na 1. stupni za moderní 

křídlové magnetické tabule  
- postupně vybavovat kabinety novými učeb. pomůckami a výukovými materiály  
- postupné vybavování kabinetů novým nábytkem 
- modernizovat vybavení ve školní kuchyni - výměna zastaralých sporáků, pečících pánví, 

výměna dřevěných regálů za nerezové 
- zmodernizování prostor školní jídelny, nové linoleum, výmalba, stropní nátěry, nové židle, 

světla – úsporná svítidla.    
- dovybavit nábytkem učebnu HV 
- modernizace počítačové učebny – vytvořen projekt, podána žádost IROP, žádost přijata, 

chybí rozhodnutí  
- realizace jazykové učebny -  (v realizaci z IROP, ukončení podzim 2018) z dotace 
- modernizace žákovské cvičné kuchyně – vytvořen projekt, podána žádost do IROP, formálně 

a obsahově přijato, chybí rozhodnutí  
- rekonstrukce osobního výtahu (realizováno z projektu IROP) 
- vybudování venkovní učebny přírodních věd (realizováno z projektu IROP)  
- vybodování invalidního WC (realizováno z projektu IROP) 
- vnitřní konektivita školy (internetové sítě, žákovské sítě), realizováno z projektu IROP 

 
 
 
 
ekonomická oblast 
 

- využívat všechny možnosti hospodaření školy ke zlepšování finanční situace 
školy 

- provozovat i nadále doplňkovou činnost 
- spolupracovat se zřizovatelem při investičních akcích 
- využívat dotační tituly -  krajské, státní, evropské (OP VK, OP VVV, ROP, NADACE ČEZ, 

IROP, projekty MAS, sponzorství):  
o rekonstrukce stávajícího výtahu v budově školy ZŠ Hlinecká - projektová 

dokumentace - realizováno 
o rekonstrukce vstupního prostoru vestibulu školy a šaten v budově školy ZŠ Hlinecká 

využít již vytvořené projektové dokumentace z roku 2014 (Ateliér-Kobera) 
o vybudovat "venkovní učebnu" - dřevěný altán v místě „multifunkčního pozemku“- 

realizováno, využití v rámci EVVO, výuka žáků 1. i  2. stupně 
o oprava schodiště do ZŠ Hlinecká 
o bezbariérový vstup do budovy školy (realizováno) 



o zázemí pro sportovní aktivity (realizována běžecká tartanová dráha, antukové hřiště, 
úprava povrchu fotbalového hřiště    

o oprava povrchů v obou tělocvičnách (vinylová podlaha, oprava palubovky), 
realizováno 

 
o modernizace žákovské školní kuchyňky 
o herní prvky na víceúčelovém hřišti    
o rekonstrukce stávajícího výtahu v budově školy (realizováno) 
o vybudování jazykové učebny (probíhá realizace) 
o postupná modernizace školní jídelny  

   
vztah veřejnost – škola – rodina 
 

- prohlubovat součinnost školy a rodiny, usilovat o soulad ve výchovném působení 
- prezentovat práci školy – školní časopis "Kotel", pravidelné příspěvky ve Vltavotýnském 

zpravodaji, www stránky školy, účast v soutěžích    
- uskutečňovat pravidelné třídní "Dny otevřených dveří " 
- každoročně v době zápisu do 1. tříd organizovat "Den otevřených dveří pro veřejnost"  
- pokračovat a rozšiřovat pravidelné akce – spolupráce s IZS,  výstavy, exkurze 
- pokračovat v zapojování do projektů - třídní, školní,mezinárodní (2014-15, 2016-17 EDISON) 
- pokračovat v organizování "projektových dnů" a "sportovních dnů"  
- pokračovat v tradici "meziškolní sportovní atletické olympiády" - putovní akce  
- pokračovat v tradici " meziškolní recitační soutěže""- putovní akce   
- spolupracovat s místními podnikatelskými subjekty- profesní zaměření žáků, exkurze, 

společná výuka, možnost sponzorských darů 
- pokračovat ve spolupráci s ISŠ a odborným učilištěm Hněvkovice, prohloubit spolupráci – 

COP Sezimovo Ústí 
- navázat spolupráci se školami v okolí (Žimutice, Neznašov, Logopedická škola…..aj)  
- prohlubovat spolupráci s MŠ Hlinky- návštěvy do tříd, ukázky prací našich žáků, využití 

multifunkčního pozemku u školy 
- využívat nabídek akcí pro děti ( Školní mléko, ovoce do škol, Medová svačina, Zdravé zuby ) 
- pokračovat v projektu "Obědy pro děti " 
- pokračovat v projektu „Děti do bruslí“ 
- prohlubovat spolupráci se Spolkem rodičů a přátel ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká, využívat 

práci jejich komisí (výchovné a stravovací) 
- spolupracovat se školskou radou 

 
Projednáno na pedagogické radě dne: 31. 8. 2018            
         
 
 

Mgr. Zdeňka Hájková 
                    ředitelka školy 


