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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 
součást tohoto předpisu. 

 

Obecná ustanovení 

Tento dokument vyhodnocuje „Koncepci rozvoje školy do 31. srpna 2022“ z 31. října 
2019, č.j.: 510/19. 
 

 

Komentář Splněno/nesplněno 

Hlavní dlouhodobé cíle školy 

• Poskytovat žákům školy kvalitní základní vzdělání dle 
školního vzdělávacího programu Škola pro život. 

• Udržet a rozvíjet perspektivu školy jako 
stabilizovaného zaměstnavatele v regionu Moravský 
kras.  

• Dále posílit dobrou pověst, pozitivní a bezpečné 
klima ZŠ Sloup. 

 
  
Splněno. 
 
Splněno. 
 
 
 
Splněno částečně. Dobrá 
pověst škol utrpěla 
celospolečensky vlivem 
distanční výuky. 

Komentář Splněno/nesplněno 

Podmínky vzdělávání 

• V případě úspěchu projektové žádosti provést 
rekonstrukci učebny přírodopisu a vybudování 
bezbariérového přístupu a WC. 

• Provést rekonstrukci hardwarového vybavení 
počítačové učebny. 

• Průběžně obnovovat hardwarové vybavení 
pedagogických pracovníků. 

• Po dohodě se zřizovatelem provést kompletní 
rekonstrukci podlahy ve školním bazénu.  

• Dokončit kompletní vybavení prvního stupně 
interaktivními tabulemi. 

• Zvýšit počet žákovských tabletů pro využití ve výuce. 

• Pokračovat ve výměně nábytku ve třídách druhého 
stupně. 

• Průběžně obnovovat osvětlení ve třídách a 

 
 
Splněno 
 
 
Splněno 
 
 
Splněno 
 
Nesplněno 
 
Splněno 
 
 
Splněno 
Splněno 
 
Splněno 
 



 
 

 

související rozvody elektrické energie.  

• Provést výmalbu tříd prvního stupně. 

• Zvýšit počty lavic pro vyšší žáky. 

• Nakoupit pravítka, kružítka, tabulky, cizojazyčnou 
literaturu, slovníky, laminovačky a řezačky. 

• Pravidelně modernizovat fond učebnic. 

• Obnovit vybavení školy sportovními potřebami – 
gymnastický koberec, potřeby pro atletiku. 

• Zahájit výměnu nábytku ve školních družinách. 

• Zahájit rekonstrukci šaten. Nebudou instalovány 
skříňky, ale proběhne nátěr a oprava pletiva, obnova 
klik, věšáků, laviček a dalšího inventáře. 

• Počítat s nákupem nové keramické pece. 
 

 
Splněno 
Splněno 
 
Splněno 
 
Splněno 
 
Splněno 
 
Splněno 
 
Nesplněno 
 
 
Splněno – přesun do 
IROP projektu 
Rekonstrukce II. 

Komentář Splněno/nesplněno 

Průběh vzdělávání 

• Průběžně pracovat na posilování čtenářské 
gramotnosti žáků. 

• Dbát na častější využívání didaktických pomůcek ve 
výuce. 

• Zabezpečit čtenářský koutek pro druhý stupeň. 

• Pokusit se o získání rodilého mluvčího Aj 
s lektorskými zkušenostmi.  

• Udržet kontinuitu spolupráce s psychologem a 
speciálním pedagogem. 

• Dále posílit evaluační fázi hodiny a formativní 
hodnocení. 

• Zvýšit kompetence a význam předmětových komisí. 
 
 

• Důsledně dbát na dodržování zákazu používání 
mobilů ve výuce. 

 
Splněno, ale výsledky 
neodpovídají 
vynaloženému úsilí 
Splněno 
 
Splněno 
Splněno, ale pro další 
období odmítnuto. 
 
Splněno 
 
Splněno částečně, dosud 
jsou rezervy. 
 
Splněno, posílení 
významu PK (například 
přidělení). 
 
Splněno částečně – 
úprava školního řádu, ale 
současně rozvoj 
technologií (hodinky). 

Komentář Splněno/nesplněno 

Výsledky vzdělávání žáků 

• Provést úpravu pravidel pro klasifikaci v rámci 
školního řádu. Počet známek nutných pro uzavření 
klasifikace nebude stejný pro všechny předměty, ale 
bude závislý na počtu hodin dle učebního plánu. 

• Kritéria hodnocení upřesnit v rámci předmětových 
komisí. 

• Častěji se účastnit vědomostních soutěží. 

• Pracovat na zlepšení vyjadřování žáků různými 
formami. 

 
Splněno 
 
 
 
 
Splněno 
 
Nesplněno vzhledem 
k mimořádnému stavu. 
Splněno, ale výsledky 
neodpovídají 
vynaloženému úsilí. 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
Závěrečná ustanovení 

1. Zaměstnanci školy budou s dokumentem seznámeni na pedagogické radě  
23. listopadu 2022. 
 

2. Vyhodnocení koncepce bude zveřejněno na webových stránkách 
www.zssloup.net a bude s ním seznámena školská rada. 

 
3. Uložení dokumentu v archivu školy se řídí Skartačním řádem pro školy  
     a školská zařízení (Věstník MŠMT 1986, sešit č. 6).  

 

Komentář Splněno/nesplněno 

Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných 
vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání 

• Nadále různými formami motivovat uživatele 
k pravidelnějšímu využívání systému dm Software. 

• Vytvořit důstojné prostředí ve sborovně prvního 
stupně – nový nábytek. 

• Založit tradici letních slavností pro rodiče. 

• Společně se zřizovatelem se pokusit o revitalizaci 
školního dvora tak, aby byl využitelný pro aktivní 
odpočinek a relaxaci. Uvážit jednu z možností – 
vybudování dopravního minihřiště. 

 
 
Splněno díky 
mimořádnému stavu. 
 
Splněno částečně. 
 
Nesplněno. 
 
Nesplněno. 

Komentář Splněno/nesplněno 

Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků 

• Nadále investovat finanční prostředky do dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků. 

• Udržet současný systém přidělení předmětů 
pedagogickým pracovníkům ve formě diskuse 
s vedoucími předmětových komisí, nikoliv 
autoritativním rozdělením. 

• SWOT analýzu ke Koncepci rozvoje provádět vždy 
v přípravném týdnu na teambuildingu. 

 
 
Splněno. 
 
 
Splněno. 
 
 
 
 
Přesunutí analýzy do 
kompetence PK. 

Komentář Splněno/nesplněno 

Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem 
k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Zapojení 
do možnosti získávání grantů a projektů 

• Dále se pokoušet o získání investičních dotací. 

• Ve spolupráci se zřizovatelem zahájit rekonstrukci 
elektrorozvodů. 

 
 
 
Splněno. 
 
Splněno částečně. 

http://www.zssloup.net/


Ve Sloupě dne 19. října 2022 
 
        Mgr. Pavel Dočekal 
              ředitel školy 
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