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Tento dokument navazuje na koncepci rozvoje školy pro období 2012 – 2015.  

Jedná se dlouhodobý strategický záměr školy, který hodnotí uplynulé období a sděluje koncepční záměry pro rozvoj 

oblasti investiční, personální a vzdělávací.  
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1. Hodnocení Koncepce rozvoje školy 2012 – 2015 

1.1 Úspěchy: 

              Výchovně vzdělávací činnost 

• Podařilo se vybudovat provázaný funkční systém předškolního a základního vzdělávání 
postavený na jednotných základech a úzké systematické spolupráci pedagogů ZŠ a MŠ. Mateřská škola se 
stala neformální součástí základní školy, metodické sdružení I. stupně úzce spolupracuje s učitelkami MŠ 
v oblasti pedagogické – společné schůzky, sjednocení interních standardů elementárních matematických a 
čtenářských dovedností, které by mělo dítě zvládnout před vstupem do ZŠ, zapůjčování školních pomůcek a 
vybavení, společné využívání prostor pro relaxaci a sport, návštěvy školy v rámci ukázkových hodin a přípravy 
na školní docházku, společné projekty (např. nácvik chování za mimořádných událostí) 
v oblasti kulturní – společné pořádání kulturních akcí (např. divadlo, apod.), pásma pohádek pro MŠ v podání 

žáků ZŠ, společné oslavy adventu a pořádání vánočních a velikonočních výstav, akce pro rodiče žáků obou 

součástí školy (např. zahradní slavnosti) aj. 

 

• V únoru 2014 byl ukončen projektu OPVK 1.4 Zlepšení podmínek ve vzdělávání – škola čerpala  1 011 005,- Kč 

na zkvalitnění výuky pořízením pomůcek a technologií pro výuku, vytvořením vlastních sad digitálních 

učebních materiálů a finanční prostředky byly použity rovněž na DVPP v oblasti rozvoje čtenářské, 

matematické a finanční gramotnosti. Z dotace škola hradila programy primární prevence rizikového chování 

žáků a činnost speciálního pedagoga. 

Základní škola i mateřská škola se úspěšně zapojila do dalších dotačních programů, čímž získala finanční 

prostředky na materiální vybavení pro zefektivnění výuky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

primární prevenci rizikového chování a ozdravné pobyty žáků:   

Reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0013  -  Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů – partner projektu 
s finanční spoluúčastí – nákup 14-ti kusů tabletů v hodnotě 132.132,- Kč 
+ účast čtrnácti pedagogických pracovníků na DVPP – celková dotace 334.312,- Kč 
 
Reg.č. CZ.1.07/1.3.00/48.0086 – projekt Profesní rozvoj učitelů mateřských škol v oblasti podpory 
polytechnického vzdělávání  - zapojení formou DVPP do oblastí: 

o KA10 – Kurz osobnostně sociálního rozvoje pro ředitele a vedoucí pracovníky MŠ II. 
o KA6   -  Malí informatici  
o KA1  -   Malí počtáři 
o KA5 -    Malí ochránci 

               Zapojení všech pedagogických pracovníků MŠ 

Reg.č. CZ.1.07/1.3.00/48.0099 – projekt Technikou do nitra člověka  - zapojení formou DVPP, účast dvou 
pedagogických pracovníků MŠ 
 

Program CZ03 – fond pro nestátní neziskové organizace – projekt Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese 
Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejích rodinám – centrum pro rodinu VEGA (Cílem 
projektu je vytvořit a ověřit systém primární prevence ohrožení dítěte v rámci spolupráce škol, NNO a státních 
institucí).  Zapojení učitelky 1. třídy formou vzdělávacích workshopů a školení metodiky aktivní detekce. 
 

Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/27.0024 – Vzdělávací koncepce – realizace workshopů zaměřené na kariérní poradenství 
pro žáky 7. – 9. ročníku realizované odbornými lektory ČVT. 

          



Revolvingový fond MŽP ČR 9. výzva – projekt Učíme se v přírodě – dotace 66 500,- Kč na realizaci učebny 

v přírodě 

       Státní fond životního prostředí – projekt Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou     
kvalitou ovzduší  
Celkové náklady 391.650,- Kč  
Dotace 293.737,- Kč 
 
Fond prevence VZP – projekt „Za zdravým vzduchem“ – podpora účasti dětí 1. stupně na ozdravných pobytech 
- pojištěnců VZP ČR, žijících dlouhodobě v oblastech s častým výskytem smogu  
 

             Dlouhodobé projekty: 

- SZIF – Mléko do evropských škol  
- SZIF – Ovoce a zelenina do škol 
- Recyklohraní   
- „Les ve škole – škola v lese“ – mezinárodní environmentálně zaměřený projekt Sdružení Tereza, zapojení tříd 

ZŠ a oddělení ŠD 
 

• Daří se udržovat a dále rozvíjet osvědčený systém péče o děti s poruchami učení, spolupracovat s MŠ i všemi 
pedagogickými pracovníky ZŠ na včasné depistáži a reedukační a kompenzační činnosti. Pro žáka s poruchou 
autistického spektra je každoročně zajištěn asistent pedagoga. 

• Nadání žáků je rozvíjenou formou zapojování do vědomostních soutěží a olympiád a přípravou žáků na jejich 
úspěšné zvládnutí. Zájmy žáků pomáhají rozvíjet kroužky školního klubu. 

• Prevence rizikového chování je dobře a smysluplně nastavena, projevy nežádoucího chování jsou včas řešeny 
a jejich výskyt se daří minimalizovat. Třídnické hodiny jsou zařazeny do rozvrhu hodin v intervalu 1x/14 dnů a 
třídní učitelé mají k dispozici potřebné metodické materiály a literaturu. Programy primární prevence se daří 
hradit částečně z dotací, příspěvků rodičů a částečně také z vlastních zdrojů. 

• Další vzdělávání pedagogických pracovníků je plánováno pro každý školní rok a reflektuje změny a potřeby ve 
školství i potřeby školy. Hrazeno je ze státních prostředků, dotací a z vlastních zdrojů organizace. 

• Členové pedagogického sboru jsou zodpovědní, vstřícní, ochotní  v maximální míře se vzdělávat, podporovat 
akce vedení školy, zapojovat se do projektů a mimoškolních akcí. Důležitost prezentace školy na veřejnosti si 
značná část z nich uvědomuje a aktivně k ní přispívá. Každý pracovník má možnost uplatnit svůj osobní 
potenciál a své zájmy pro zkvalitnění vyučovacího a výchovného procesu a profilace školy.  
Spolupráci učitelů koordinují předmětové komise a metodické sdružení, které se pravidelně scházejí a 
sjednocují své požadavky na žáky. Metodické sdružení rovněž úzce spolupracuje s pedagogy mateřské školy. 
Celkově lze pedagogický sbor charakterizovat jako kolektiv spolehlivý, flexibilní 
a samostatný, vstřícný přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám vzdělávání. 

• Průběžně se obnovuje a rozšiřuje fond učebnic a pomůcek. 
 
Materiálně technické vybavení 
 

• Investiční a rezervní fond školy a  transfer zřizovatele je využíván na zlepšení vybavenosti, funkčnosti a 
estetické úrovně všech součástí školy včetně vybavenosti školní kuchyně  – viz. výroční zprávy o hospodaření 
a činnosti školy. Postupně je obnovován sedací i úložný nábytek v základní i mateřské škole.  
V souvislosti s realizovanými projekty a mimořádnou dotací zřizovatele bylo možné ještě rozšířit vybavenost 
školy ICT zařízením a zvýšit úroveň zabezpečení školy. 

• Od září 2015 se podařilo navýšit kapacitu školní družiny ze stávajících padesáti žáků na sto. Kapacita 
samostatného objektu ŠD je 50 žáků, proto bylo další oddělení zřízeno v budově školy v jedné z učeben. Pro 
nový účel užívání byl pořízen nový nábytek, koberec, vybavení pro relaxační činnost a didaktické hry a 
pomůcky. 

• Rekonstrukcí prošla původní učebna internetová, ze které byl za 99 573,- Kč vybudován centrální kabinet.  



• Ředitelna školy byla rovněž rekonstruována a nově vybavena. Celkové náklady přesáhly 100 000,- Kč. 
 

• Téměř každá třída je vybavena učitelským počítačem, internetovým připojením a interaktivní tabulí. Ve všech 
prostorách školy lze využít bezdrátové wifi připojení k internetu.  

 

• Na školním pozemku byla vybudována učebna v přírodě. Je vybavena naučnými panely, které informují o 
rostlinách a zvířatech žijících v okolí školy. Součástí učebny je bylinková zahrádka, arboretum, skalka a 
pocitová stezka. V roce 2012 zde byl ve spolupráci se Sdružením Lidice a Genovými sady v Tachově vysazen 
štěp památné lidické hrušně nazvaný Posel naděje. 

 

• Na podzim 2014 byla dokončena rekonstrukce asfaltového školního hřiště a položen umělý povrch 
 

• Pro děti z mateřské školy byla pořízena zahradní herní sestava v hodnotě 83 000,- Kč, žáci školní družiny získali 
novou trampolínu za 38 401,- Kč 

 
1.2.       Dosud se nepodařilo 
  

• vybudovat učebnu jazyků 

• zapojit školu do různých forem mezinárodní spolupráce ( eTwinning…) – časová náročnost pro pedagogy 

• ve spolupráci s rodiči zahájit ověřování znalostí žáků – zkoušky Cambridge – nezájem rodičů 
 
 

2. Koncepční záměry pro období 2016 – 2020 
 

2.1. Charakteristika školy 
Škola zůstane i v dalších letech plnotřídní, bude nabízet vzdělávání od 1. do 9. ročníku, dále školní družinu a 
školní klub, školní jídelnu. Nadále bude součástí základní školy také mateřská škola s nabídkou předškolního 
vzdělávání. 
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206 sídlí v okrajové části Kladna v blízkosti lesa a s dobrou 
dostupností MHD do centra města.  
Součástí školy jsou dvě odloučená pracoviště. Mateřská škola se nachází na náměstí Mikoláše Alše 1315 a se 
základní školou ji propojuje školní hřiště, které využívají žáci základní i mateřské školy. Školní družina sídlí 
v samostatném objektu se zahradou v ulici Fr. Oplta 1441.  
Přírodní prostředí v okolí školy ovlivnilo zaměření školního vzdělávacího programu ZV. Posílena je tak nejen 
časová dotace stěžejních vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, 
Informační a komunikační technologie, ale také oblast Člověk a jeho svět a Člověk a příroda. Škola je několik 
let zapojena do projektu Sdružení Tereza Les ve škole škola v lese, úzce spolupracuje s blízkým střediskem 
ekologické výchovy AVES a realizuje řadu aktivit s ekologickým zaměřením. 

 
Budovy ZŠ, MŠ a ŠD jsou prostorově plně využité, základní škola slouží svému účelu od roku 1902. Prostorové 
podmínky mateřské školy nedovolují naplnění jednoho z oddělení do počtu dvaceti žáků. Rovněž samostatná 
budova školní družiny má kapacitu pouze padesát žáků, další oddělení využívá ke své činnosti prostory 
základní školy. 
K přednostem školy patří moderní vybavení, zejména informačními a komunikačními technologiemi, 
zavedený systém elektronických třídních knih, plánu akcí a elektronické evidence hodnocení žáků a její 
dostupnost pro zákonné zástupce. Dalšími pozitivy je otevřenost školy veřejnosti, smysluplná a produktivní 
spolupráce se SRPDŠ, školskou radou i dalšími subjekty.   

 
 

 
 
       



2.2. Velikost školy 
Základní škola má kapacitu 270 žáků, ale vzhledem k využití budovy a velikosti tříd nebude možné tuto 
kapacitu plně využít. Od roku 2012 počet žáků neustále stoupá. Školu navštěvují rovněž žáci z jiných 
spádových oblastí, naopak někteří zdejší rezidenti odvážejí své děti do jiných škol cestou do zaměstnání. 
Níže uvedená tabulka uvádí předpokládaný počet žáků I. třídy v uplynulých i následných letech a jejich 
skutečný stav. Z uvedeného vyplývá, že početně nejslabší bude školní rok 2020/2021. V katastrální oblasti 
Kladno – Hnidousy sice dochází v poslední době ke změnám demografického vývoje, ale přesto bude třeba 
hodně zapracovat na zatraktivnění školy pro nové žáky a jejich rodiče. 
 

Školní rok – 1. ročník Výhledový předpoklad Skutečnost 

2013/2014 19 23 

2014/2015 24 26 

2015/2016 25 31 

2016/2017 13 17 

2017/2018 19  

2018/2019 17  

2019/2020 21  

2020/2021 9  

 
 
 
 

  Graf uvádí nárůst počtu žáků od školního roku 2012/2013 

 

 

2.3. Vybavenost školy - cíle 

2.3.1. Prostorové vybavení a koncepce jeho rozvoje (investiční záměry tohoto rozsahu nelze hradit z vlastního 

rozpočtu, závisí na dotacích od zřizovatele a grantových výzvách) 

Základní škola: 

• Vybudovat učebnu jazyků – např. 24 x Robotel SmartClass+ LIVE + cloudová nadstavba 

• Vybudovat propojení mezi učebnou v přírodě a školním hřištěm pomocí přechodové lávky 

s cílem zvýšit bezpečnost žáků při přesunech 



• Zrekonstruovat povrch dvoru a využít tento prostor pro aktivity žáků 

• Zrekonstruovat půdní prostory ZŠ a využít je pro činnost školní družiny, školního klubu a pro 

výuku předmětů výchovného zaměření, vybudovat kabinet pro pedagogy 

• Odstranit příčku mezi učebnou č. 22 a již nevyužívanou šatnou a rozšířit vlastní učebnu 

• Navýšit kapacitu hygienického zařízení ve vedlejší budově 

• Zateplit stropy a plášť přístavby budovy ZŠ - atypická dvoupatrová budova + spojovací chodba 

(postaveno v r. 1923) 

• Zajistit bezbariérový přístup do budovy ZŠ – schodišťové plošiny, popř. výtah 

• Spolupracovat se zřizovatelem při čerpání finančních prostředků EU (MAP) a mimořádných 

dotacích 

  
                      Školní družina: 

• Rozšířit stávající budovy ŠD včetně rozšíření kapacity hygienického zařízení a hydroizolace 
současné budovy - nedostatečná kapacita odloučeného pracoviště školní družiny (pouze dvě 
oddělení = 50 žáků, další oddělení využívá prostory ZŠ) 
 

                      Mateřská škola: 
 

• Vybudovat venkovní altán v zahradě MŠ, vybavení enviromentálními pomůckami 

• Zrekonstruovat půdní prostory MŠ a rozšířit tak kapacitu mateřské školy (zvýšil by se tím příliv 

žáků i do ZŠ) 

• Propojit budovy MŠ - dvě samostatné budovy v areálu MŠ bez spojovací chodby s možností 
pouze venkovního přechodu dětí, teplovodní přívod s nedostatečnou izolací 

 
2.3.2. Materiálně technické vybavení - cíle: 

• Postupně vybavit všechny třídy výškově stavitelným nábytkem 

• Zrekonstruovat všechny niky v učebnách na účelné vestavné skříně 

• Zrekonstruovat postupně žulová schodiště v ZŠ a povrch chodby v I. patře budovy 

• Udržovat a dále rozvíjet estetickou úroveň učeben a všech prostor školy 

• Postupně rekonstruovat interiérové dveře 

• Postupně obměnit šatní skřínky 

• Obnovit a doplnit ICT vybavení v souladu plánem ICT – modernizace a obměna PC, nákup 

notebooků, tabletů, serverů 

• Vybavit všechny třídy interaktivními tabulemi a projektory – obnovit stávající zařízení 

• Pořídit pomůcky na výuku fyziky a chemie - laboratorní systém-fa vernier nebo pasco 

• Vybavit školní dílnu ručním nářadím 

• Pořídit nový sedací nábytek do učebny v přírodě 

• Pořídit nové odlehčené branky do tělocvičny 

• Interaktivní stolek do MŠ – např. SMART TABLE ST442i 

• Dovybavit zahradu mateřské školy a školní družiny herními prvky 

• Zapojit učitele do administrace grantových výzev  

2.3.3.  Public relations - cíle 

• Věnovat maximální úsilí vzhledu webových stránek školy, jejich včasné aktualizaci a obsahové 

stránce 

• Přispívat informacemi o činnosti školy do místního tisku 



• Každoročně ve spolupráci se SRPDŠ uspořádat školní ples v Domě kultury Sítná 

• Pořádat pravidelné vánoční a velikonoční výstavy a další kulturní akce pro veřejnost 

• Pořádat ukázkové vyučovací hodiny a dny otevřených dveří 

• Pořádat pravidelné slavnostní vyřazení žáků devátých ročníků s doprovodným programem 

• Umožnit veřejnosti využívat keramickou dílnu a sportoviště školy 

• Zajistit propagační předměty s logem školy na významné školní akce 

• Udržovat nadále dobré vztahy s místními organizacemi 

2.4.       Zaměstnanci školy - cíle 

• Motivovat zaměstnance školy k dobrým výsledkům práce – motivační a hodnotící rozhovory, 

plány osobního rozvoje, učitelská portfolia, jasná pravidla odměňování, vzájemné hospitace a 

pohospitační rozhovory 

• Vytvořit nový aktualizovaný etický kodex zaměstnance ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 

s participací všech zaměstnanců 

• Nadále dbát na přesné vymezení práv, povinností a odpovědnosti každého zaměstnance 

• Zaměřit se na skutečnou týmovou spolupráci založenou na vzájemné důvěře, respektu a 
toleranci 

• Metodicky vést začínající nebo pedagogicky méně zdatné pracovníky 

• Umožnit zaměstnancům uplatnit svůj osobní potenciál a své zájmy pro zkvalitnění vyučovacího a 
výchovného procesu a profilaci školy 

• Při jednání s pracovníky respektovat jejich názory, zájmy, schopnosti a dovednosti, podporovat 
jejich sebevědomí a oceňovat jejich úspěchy v práci 

• Podporovat a oceňovat u zaměstnanců zodpovědnost, vstřícnost, ochotu  v maximální míře se 

vzdělávat, podporovat akce vedení školy, zapojovat se do projektů a mimoškolních akcí. 

2.4.1.  Další vzdělávání - cíle 

• Zaměřit se na potřeby školy a na změny legislativní a tyto zahrnout do plánu DVPP 

• Pokračovat v předávání poznatků z DVPP prostřednictvím pedagogických rad, provozních porad, 

schůzek metodického sdružení a předmětových komisí 

• Zajišťovat v případě potřeby DVPP pro celý pedagogický sbor 

2.4.2.  Teambuilding - cíle 

• V přípravném týdnu organizovat společnou jednodenní akci pro zaměstnance 

• Zajistit předvánoční posezení pro zaměstnance 

• Zajistit společné posezení pro zaměstnance v závěru školního roku 

• Zorganizovat výjezd pro zaměstnance s teambuildingovými aktivitami  

2.5.         Vzdělávací činnost - cíle 

• Zefektivnit výuku uplatněním rozsáhlejšího spektra metod a organizačních forem vyučování 

• Učit děti dovednostem, které je připraví na jejich budoucí život 

• Motivovat žáky tak, aby nároky školy přijali za své, rozuměli smyslu učení a učivo pokládali za 
přínosné, zajímavé a podstatné 

• Vycházet vstříc odlišnostem žáků a snažit se vyrovnávat méně příznivé výchozí podmínky 
jednotlivých žáků 

 

• Zvyšovat úroveň: 
 

✓ čtenářské gramotnost žáků 

- úkol všech pedagogů na škole napříč všemi ročníky a předměty 
- nezaměňovat čtenářskou gramotnost za čtenářské dovednosti 



- rozvinout čtenářskou gramotnost u každého žáka 
- vést děti ke čtení zajímavých a současných textů a přemýšlení nad nimi 
- vést žáky k vyvozování myšlenek a jejich společnému sdílení 
- nepředkládat žákům konečná řešení bez možnosti aktivního podílu na jejich vyvození 
- vést žáky k samostatnému logickému myšlení a tvořivosti  
- na rozvíjení čtenářské gramotnosti začít pracovat již v MŠ, zajistit tím další provázanost obou typů škol 

 
✓ rozvoje komunikační a informační technologie 

- nabízet výuku ICT formou zájmové aktivity již od 1. ročníku 
- vést žáky k vhodnému a smysluplnému využití vlastních zařízení v rámci BYOD 
- zapojit učitele ZŠ i MŠ do aktivního využívání prostředí Google ClassRoom  Google Apps 
- využívat ICT vybavení v běžné výuce a sdílet materiály se žáky i pedagogy 
- vést žáky i pedagogy k vytváření vlastních e-portfolií 
- konzultovat s ICT koordinátorem dovednosti a postupy, aby nedocházelo k osvojení nežádoucích návyků 

 
✓ cizích jazyků 

- nadále nabízet výuku anglického jazyka formou zájmových aktivit od MŠ 
- dlouhodobě vytvářet příznivé podmínky pro kvalitní vyučující cizích jazyků 
- vybudovat učebnu jazyků 
- opět se pokusit zapojit školu do různých forem mezinárodní spolupráce ( eTwinning…) 
- dále nabízet možnost ověřování znalostí žáků – zkoušky Cambridge 
- motivovat ke vzájemné spolupráci a pomoci samotné žáky 

  
✓ matematické a finanční gramotnosti 

- předání kompetencí k řešení problému nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a 
transakcí 

- porozumění cenovým mechanismům 
- získání kompetencí nezbytných pro správu osobního rozpočtu, pro vedení finančních aktiv a závazků 
- prohloubení i gramotnosti numerické, informační a právní 
- nákup pomůcek, učebních materiálů a textů 
- projektové dny 
- komponované pořady 
- zapojení sdružení a nadací, které mají vytvořeny vzdělávací projekty, které vhodným způsobem přiblíží 

problematiku finančních trhů 
- vypracovat vlastní systém ověřování úrovně finanční gramotnosti na I. a II. stupni školy 

  

• Péče  o žáky se specifickými poruchami učení a chování 

- pokračovat v osvědčeném systému péče o děti s SPUCH 
- dále spolupracovat s MŠ i všemi pedagogickými pracovníky ZŠ na včasné depistáži, reedukační a kompenzační 

činnosti 
- pokračovat ve spolupráci školního poradenského pracoviště s dalšími subjekty 
- zajistit asistenta pedagoga pro žáky s SPUCH 

 

• Péče o žáky nadprůměrně nadané 

- včasná identifikace nadání – spolupráce mezi MŠ a ZŠ v oblasti depistáže 
- respektování širokého spektra druhů nadání 
- do identifikace nadaných zahrnovat více kritérií, než pouze psychologické faktory 
- využití postupů obohacování učiva a jeho akcelerace 



- zajistit dostatek didaktických postupů a materiálů pro vlastní vzdělávání žáků ve škole, popř. i mimo ni 
- spolupráce s odbornými institucemi, zejména IPPP 

 

• Prevence rizikového chováni, minimální preventivní program 

- zařazení třídnických hodin do rozvrhu I. – IX. ročníku v intervalu 1x / 14 dnů 
- do schůzek žákovské rady zapojit metodika prevence 
- Minimální preventivní program – pravidelná aktualizace a plnění 
- individuální působení na žáky, práce s kolektivy tříd 
- sledování žáků, kteří nejsou členy školního klubu ani zájmových útvarů 
- pomoci dětem úzkostným získat větší sebedůvěru a lépe se zapojit do kolektivu  
- sledování záznamů v knize úrazů, vyvozování závěrů   
- poskytování poradenských služeb metodika prevence a výchovné poradkyně žákům i jejich rodičům, 

doporučení a zajišťování poradenských služeb specializovaných pracovišť 
- výběr vhodných aktivit, besed, programů, aj. 
- spolupráce s dalšími institucemi 

 
                          

 

 

V Kladně dne 20. 12. 2015                                                          Mgr. Jaroslava Kasáková 

                                                                                                                       ředitelka 


