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Úvod 

 

 
 V naší koncepci se zaměříme na období následujících pěti let, tedy přibližně do konce 

roku 2026. V některých oblastech je možné, že dojde k posunutí. Jedná se především o větší 

opravy školy, které z finančních důvodů není možné provést najednou, ale je nutné 

postupovat systematicky podle připravených plánů. U větších akcí se bude čekat na vhodný 

dotační titul, aby se nefinancovalo vše z rozpočtu města. 
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Základní cíle 
 

 Hlavním cílem naší koncepce je snaha vytvářet podnětné, příjemné, klidné, rodinné, 

moderní prostředí s kvalitní výchovnou a vzdělávací prací, v němž budou žáci získávat nejen 

základní všeobecné vzdělání, ale především budou schopni samostatně přemýšlet, svobodně 

se rozhodovat, komunikovat s okolím, budou jednat podle obecně platných mravních zásad a 

budou schopni úspěšně se prosadit v budoucím životě.  

 Jelikož jsme škola malá (kolem 200 žáků, 14 učitelů včetně vedení), dá se skutečně 

mluvit o rodinné atmosféře. Jestli ale bude prostředí příjemné, klidné a pohodové, to záleží na 

pedagogickém sboru. Zda bude moderní a s kvalitní výukou, závisí především na vedení 

školy. Jak tedy hodláme těchto cílů dosáhnout? Jak vylepšíme současný stav? Abychom 

mohli odpovědět na tyto otázky, musím nejprve současnou situaci analyzovat. 

 

 

Analýza současného stavu 
 

 Ke zjištění kladných i záporných stránek výuky na naší škole zadáváme pravidelně 

každým rokem různě zaměřené anonymní dotazníky rodičům všech žáků, všem pracovníkům 

školy i žákům.  

 Poslední dotazníky byly zadány v červnu 2019 a výsledky dopadly pro školu velice 

dobře. Rodiče nejlépe hodnotili výzdobu školy, úklid, stav hygienických zařízení. Stejně tak 

hodnotili rodiče i práci učitelů - většina učitelů má přehled o tom, co učí, většiny učitelů si 

rodiče váží, žádného učitele se děti nebojí, učitelé dostatečně informují rodiče o dětech, 

většina učitelů chce, aby děti přemýšlely, rodiče mají radost z toho, co se děti ve škole naučí. 

Když děti potřebují něco vysvětlit, učitelé se snaží jim látku znovu ochotně vysvětlit. Učitelé 

organizují pro děti zajímavé akce, připravují je na přijímací zkoušky a do života, snaží se 

nenadržovat a mají pochopení pro problémy dětí. 

Rodiče si myslí, že ve vedení školy jsou schopní lidé, oceňují lidský přístup vedení 

k dětem a mají dobrý pocit ze způsobu jednání s vedením školy. Učitelé se nechovají 

nadřazeně a děti mají možnost zažívat ve škole úspěch. 

Žáci nejlépe hodnotili budovu školy. Nejlepší hodnocení získala škola od nejmladších 

žáků. Ti starší měli největší problémy se vztahy mezi spolužáky, spoluprací a spolehlivostí 

spolužáků. Bojí se před spolužáky přiznat chybu. Také někteří učitelé mohou zlepšit přístup 

k žákům tak, aby se mohli učiteli svěřit se svými problémy, aby měli pocit, že je učitel 

respektuje. Prostor ke zlepšení je i v takových metodách výuky, aby se žáci při hodinách 

nenudili.  

Učitelům se líbí budova školy, výzdoba, hygienická zařízení, komunikace mezi 

vedením a učiteli, každoroční rozvrh všem vyhovuje, žádný z kolegů ostatní neomezuje, 

učitelé jsou rádi, že učí právě zde, k problémům žáků se snaží přistupovat s porozuměním, 

myslí si, že ve srovnání s ostatními školami má naše škola dobré jméno. Nelíbí se jim, že 

někteří žáci nedodržují všechna pravidla, chtěli by svědomitější žáky, na které by se mohli 

spolehnout. Také by si představovali lépe vybavené učebny a hlavně sborovnu. Učitelé by 

také rádi lépe zvládali individuální přístup k žákům. 

V dotaznících se sice neobjevilo, ale občas vznesou rodiče připomínku, že škola nemá 

šatny a dostatek pomůcek. 

 Všechny nedostatky, na které dotazníky upozornily, se budeme snažit řešit. 

 V roce 2020 jsme stačili zadat pouze dotazníky týkající se možnosti žáků účastnit se 

případné online výuky – ta začala hned v březnu 2020. 
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Prostředky k dosažení cílů 
 

Vzdělávací program 

 

 Výuka na naší škole probíhá podle vlastního Školního vzdělávacího programu – Škola 

pro děti, ve kterém provádíme průběžné úpravy. Původní verze ŠVP byla již několikrát 

aktualizovaná.  

 V následujících třech letech budeme provádět úpravy obsahu učiva po zkušenostech z 

online výuky, kdy se ukázalo, které části učiva nejsou pro další vzdělávání úplně nezbytné. 

Toto učivo budeme zařazovat jen jako rozšiřující, případně se přesune do dalšího ročníku, ve 

kterém se stejně opakovalo.  

 Dále budeme v následujících letech provádět velké úpravy ve výuce informatiky. 

V této oblasti jde vývoj velmi rychle dopředu, proto je nutné věnovat tomuto předmětu více 

času a učivo obnovovat. Nová informatika se musí zařadit do výuky od 1. 9. 2023 na 1. stupni 

a od 1. 9. 2024 na 2. stupni. My chceme s touto „malou revizí RVP ZV“ začít už od 1. 9. 

2022, protože v následujícím roce už bychom chtěli začít s „velkou revizí“ ŠVP, která se bude 

týkat všech předmětů. 

 Do výuky máme v plánu zařazovat také komunikaci s žáky prostřednictvím Teamsů – 

možnost online konzultací, nebo zadávání a odevzdávání úkolů. 

 

 

Pedagogický sbor 

 

 K uskutečňování všech cílů výchovy a vzdělávání je velice nutný kvalitní a 

stabilizovaný pedagogický sbor. V současné době jsou tři učitelky na mateřské dovolené. 

Jejich návrat a s ním spojené personální změny máme naplánované, takže by nemělo dojít 

k unáhlenému přijímání nových pedagogů. Každý nový učitel, pokud nemá dostatečnou 

kvalifikaci, musí si ji co nejdříve doplnit. V současné době dvě učitelky ze čtrnácti studují. 

Budeme i nadále plně podporovat další vzdělávání učitelů, to znamená vyhledávat, nabízet a 

hradit vzdělávání pedagogických pracovníků. V následujícím období bude nejnutnější 

vzdělávání v oblasti ICT a v oblasti změn ŠVP. Plánujeme i školení celého pedagogického 

sboru. 

 Na škole máme kvalifikovaného metodika ICT, metodika prevence sociálně 

patologických jevů, vystudovanou výchovnou poradkyni, máme logopedickou ambulanci a 

speciálního pedagoga. 

 Kromě studií na doplnění kvalifikace je nutné, aby se i kvalifikovaní pedagogové dále 

vzdělávali. Budeme i nadále využívat nabídky NPI a vzdělávacích agentur a účastnit se 

seminářů, ve kterých se budeme seznamovat a zdokonalovat v nových metodách a formách 

výuky. 

 

 

Výchovně-vzdělávací proces 

 

 S kvalitou pedagogického sboru souvisí kvalita výchovně-vzdělávacího procesu. Je 

nutné zaměřit se na moderní metody výuky, využívání výpočetní techniky. Budeme i nadále 

plně využívat k výuce interaktivní tabule. Do výuky budeme stále více zařazovat projektové 

vyučování, při němž si žáci budou uvědomovat souvislosti více předmětů, a do kterého se 

zapojí několik tříd najednou. Budeme se zaměřovat na praktickou stránku výuky, organizovat 
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besedy, exkurze, rozvíjet výchovnou složku vzdělávacího procesu v rámci občanské výchovy, 

výchovy ke zdraví, estetické a dramatické výchovy např. prostřednictvím divadelních a 

hudebních vystoupení přímo ve škole nebo ve spolupráci s MěÚ na hradě v Budyni nad Ohří, 

ať už ve Zlatém sále, nebo na nádvoří. Budeme také organizovat zájezdy do divadel a na 

koncerty. 

 Budeme podporovat a vytvářet podmínky pro účast žáků v různých soutěžích a 

olympiádách. 

 Za pomoci výchovného poradce budeme i nadále umožňovat žákům co nejlepší 

orientaci při volbě povolání a to formou rozhovorů (s výchovným poradcem, vyučujícími), 

testů (v hodinách občanské výchovy), besed, exkurzí (na střední školy a učiliště, na pracovní 

úřad, do různých podniků), návštěv výstav určených k volbě povolání, vyšetření na profesní 

orientaci v PPP Roudnice n. L. apod. Už na prvním stupni pozvaní rodiče s dětmi besedují o 

svém povolání. 

 Metodik ICT usiluje o zkvalitnění výuky výpočetní techniky a lepší využívání 

výpočetní techniky v jiných předmětech. Je jasné, že počítače nejsou vše, ale pro naše žáky 

bude používání počítačů v budoucnosti nutností.  

 Do kvality výchovně-vzdělávacího procesu musíme zahrnout i péči o žáky se 

specifickými poruchami učení a výchovnými problémy. V této oblasti je nutná spolupráce 

výchovného poradce s vedením školy a vyučujícími. Je třeba dohlížet na dodržování 

individuálních plánů pro integrované děti. Budeme podporovat práci DAP a LOGO a další 

vzdělávání jejich vedoucích, dále spolupráci s PPP Roudnice nad Labem, s SPC Litoměřice, 

které jsou podle našeho názoru na velmi dobré úrovni, budeme rozvíjet činnost metodika 

prevence patologických jevů. Nesmíme ale zapomínat také na děti nadané. Jejich rozvoj bude 

probíhat jednak individuálním přístupem vyučujících přímo v hodinách a dále při 

konzultacích mimo vyučování, např. při přípravě na různé soutěže a olympiády. 

Naše škola musí vytvářet prostor pro všechny žáky. Jelikož je v každém ročníku pouze 

jedna třída, neuvažujeme o výuce s rozšířením některého předmětu, protože by to samozřejmě 

nemuselo vyhovovat všem žákům.  

 

 

Mimoškolní a zájmová činnost 

 

Již několik let velice úzce spolupracujeme se Střediskem volného času v Budyni nad 

Ohří. Pokud by byl zájem o další výuku jazyků nebo o sport, zajistíme další kroužek v SVČ. 

Každý rok zde pracuje kolem 20 kroužků, takže si žáci mají z čeho vybírat. Pracují kroužky 

pěvecké, taneční, sportovní, jazykové, hasiči a kroužky zručnosti. Budeme se i nadále snažit 

rozšiřovat nabídku kroužků pro děti všech věkových kategorií.  

Středisko je volně přístupné dětem od 13 do 18 hodin. Mohou si zde hrát, povídat, 

mají k dispozici hry a knihy. V době vedlejších prázdnin je SVČ otevřeno dopoledne. 

V odpoledních hodinách mají děti možnost sportovat na hřišti za školou nebo u 

fotbalového hřiště, mají možnost hrát fotbal a tenis, mohou s dospělým vedoucím navštívit 

sportovní halu, mohou chodit do počítačové učebny s internetem, kde mohou samostatně 

pracovat s výukovými programy a vyhledávat informace na internetu. 

Kromě našich místních kroužků budeme i nadále dětem nabízet možnosti výuky 

v Základní umělecké škole v Roudnici nad Labem, která má na naší škole od roku 2010 

odloučené pracoviště. Každý rok provádíme nábor dětí. Budeme dále zlepšovat podmínky 

výuky hry na hudební nástroje v naší škole. 

 Velmi dobrou práci odvádí i školní družina, kterou navštěvuje kolem 65 dětí. Školní 

družinu považujeme za velmi důležitou z hlediska rozvoje zájmové činnosti dětí. Děti by 

měly být v odpoledních hodinách nenásilnou, zábavnou formou vedeny zkušenými 
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vychovatelkami k různým aktivitám, které mohou dále rozvíjet v některém z kroužků. 

Budeme klást velký důraz na kvalitní práci vychovatelek ve školní družině a budeme jim 

vytvářet co nejlepší podmínky k jejich práci.  

 Dále budeme dětem nabízet lyžařský kurz a školu v přírodě, i když v posledních letech 

zájem z finančních důvodů silně klesá. O lyžařský kurz zřejmě zájem už nebude, ale škola 

v přírodě s čerpáním dotace krajského úřadu pro děti dostupná byla. Budeme mít zájem 

každoročně alespoň pro dvě třídy školu v přírodě zajistit.  

Během prázdnin také učitelky a vychovatelky připravují se SVČ příměstské tábory. 

Poslední týden prázdnin připravují vychovatelky tábor družinový. Chceme tím usnadnit 

rodičům, kteří nemají tak dlouhou dovolenou, hlídání dětí a dětem chceme zpestřit prázdniny. 

Určitě v tom budeme pokračovat i v následujících letech 

 

  

Klima školy 

 

 Pro zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu jsou velmi důležité dobré mezilidské 

vztahy. Klademe si za cíl vytvářet přátelskou a pohodovou atmosféru pro všechny, 

podporovat kolegialitu a týmovou práci mezi učiteli. V naší škole učitelé nemají své kabinety, 

a tak zatímco na velkých školách se učitelé rozprchnou do kabinetů a o přestávkách se téměř 

nepotkají, u nás se každou přestávku všichni sejdou a společně odpočívají nebo řeší případné 

problémy. Tento stav je podle našeho názoru vyhovující a nechystáme se v tomto směru něco 

měnit.                  

Vztah učitel – žák chceme založit na vzájemné důvěře a přirozené autoritě učitele. 

Křičením a rozkazováním se v žádném případě dobrých výsledků nedosáhne. Chování učitelů 

k žákům záleží samozřejmě na učitelích, ale vedení školy musí jednak vhodného učitele 

nejprve přijmout, a pak v případě nutnosti i usměrňovat a být příkladem. Ani tady nevede 

přikazování k dobrým výsledkům. Vedení školy musí učitele správně motivovat, aby vše 

dělali z vlastního přesvědčení. To se nám zatím dařilo, takže budeme v tomto pokračovat. 

Mezi žáky je třeba pěstovat kamarádství a ohleduplnost k ostatním lidem a prostředí. 

V tomto směru má naše rodinná škola opět velké výhody. Všichni ve škole i ve městě se 

dobře znají, a tím se dá na nevhodné chování dětí téměř okamžitě reagovat. 

  Své připomínky k vyučujícím nebo spolužákům mohou žáci sdělovat vyučujícímu, 

kterému nejvíce důvěřují, nebo je mohou vhazovat do schránky důvěry. Tyto připomínky a 

vzkazy se vždy citlivě řeší. Vztahy mezi lidmi se v poslední době zhoršují, ale my budeme 

dělat všechno proto, aby klima ve škole bylo i nadále přátelské. 

 

 

Prostředí školy a materiální vybavení 

 

 Aby se ve škole cítili dobře žáci, učitelé i rodiče, je třeba věnovat velkou pozornost 

úpravě školy. Z finančních důvodů není možné naráz převést školu do ideální podoby, ale je 

nutné postupně školu rekonstruovat, opravovat a vylepšovat. Dosud byla a doufám, že bude 

pokračovat, velmi dobrá spolupráce školy se zřizovatelem, který v rámci svých možností dělá 

pro školu maximum. Podle našeho názoru je nejlepší obnovovat školu směrem zevnitř. Pro 

děti nemá velký smysl krásná fasáda na škole, když budou dál sedět na nevyhovujících židlích 

a pracovat s nevyhovujícími pomůckami. Také hygienické podmínky musí být splněny. Proto 

se postupně provedla rekonstrukce WC, rekonstrukce školní družiny, ředitelny, oprava 

chodeb, zmodernizovalo se osvětlení ve všech třídách a na chodbách, vyměnil se nábytek a 

podlahy ve třídách a tělocvičně, vyměňujeme počítače za nové, máme už 5 interaktivních 
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tabulí, nakupujeme nové pomůcky. Zřizovatel zařídil dotaci na výměnu oken, výměnu 

tepelného zdroje a rozvodů, zateplení budovy, stavby hřiště a nové tělocvičny.  

 Počítačovou učebnu ve škole už máme na naše podmínky a velikost školy zařízenou 

velice slušně. Máme v učebně 23 počítačových pracovišť připojených na internet. Učitelé 

v současné době hodně využívají 4 učebny s interaktivními tabulemi a jednu novou 

interaktivní tabuli přenosnou. Rádi bychom zakoupili interaktivní tabuli ještě do jedné třídy. 

Máme také 22 tabletů, které učitelé využívají ve výuce. Co do počtu je tento stav vyhovující. 

Všechna tato zařízení ale velmi rychle stárnou, takže je budeme podle potřeby obnovovat. 

V příštím roce máme v plánu nakoupit několik robotických hraček. 

Prostředí školy v žádném případě netvoří pouze nové zařízení nakoupené 

zřizovatelem, ale především pěkně a útulně vyzdobené třídy, čisté a upravené chodby s 

výrobky našich dětí. O útulnost a čistotu školy se musí starat všichni pracovníci školy ve 

spolupráci se žáky. V tomto směru je systém nastaven velice dobře a budeme v něm 

pokračovat. 

Co je v současné době nevyhovující je velikost a zařízení sborovny. Někteří rodiče 

mají také připomínky, že nejsou ve škole šatny, i když vyučujícím a hlavně dětem to takto 

vyhovuje. Každé dítě má ve třídě svoji skřínku, ve které si může uzamknout i učebnice a 

pomůcky, které nepotřebuje doma. Má je tak v hodině okamžitě k dispozici a nemusí je nosit 

domů. Ani KHS s tím nemá žádný problém. Přesto plánujeme další rozšíření školy. Rádi 

bychom přistavěli pro děti šatny, sborovnu a další místnosti. Výtah a venkovní prostor, kde by 

mohly děti trávit velkou přestávku. Přístavbu bychom udělali v zádní části, aby se nenarušil 

vzhled školy z ulice. 

Rádi bychom také v následujících letech připravili pro děti pergolu pro zřízení 

venkovní učebny, ať už pro výuku nebo pro odpolední družinu. 

Bylo by také dobré v areálu školy zřídit workoutové hřiště pro cvičení dětí i veřejnosti.  

 

 

Organizace a vedení školy 

 

 Ve škole musíme vycházet ze stávajících dokumentů, průběžně je sledovat a inovovat 

v souladu s aktuálními potřebami. Vedení musí zajistit jednotný postup všech zaměstnanců 

při organizaci vedení žáků podle školního řádu.  

 Informovanost zaměstnanců je zajištěna formou ročního plánu aktivit, mailovou 

adresou společnou pro všechny pedagogy, společným kalendářem na googlu a v neposlední 

řadě pravidelnými poradami. Do budoucna budeme více využívat ke komunikaci Teamsy a 

pro plánování akcí budeme využívat google disk. 

 V chování k podřízeným preferujeme korektní, přívětivé a klidné jednání spojené 

s důsledným vyžadováním plnění povinností. Při řešení problémů jsme ochotni vyslechnout 

názory druhé strany, a pak teprve se rozhodovat. Preferujeme komunikaci založenou na 

vzájemné důvěře a úctě. Oceníme poctivý přístup k práci, obětavost, snahu a odpovědnost. 

 

 

Škola a veřejnost 
 

 V této oblasti je snad nejdůležitější úzká spolupráce s rodiči. Škola musí rodičům 

poskytovat základní a objektivní informace o chování a prospěchu žáků nejen během třídních 

schůzek, ale i individuálními rozhovory. Rodiče mají možnost se školou komunikovat 

kdykoliv telefonicky, pomocí e-mailu, písemně, ale samozřejmě nejlépe osobně. Nejsme 

zastánci pravidelných konzultací nebo úředních hodin. Škola musí být rodičům k dispozici 

okamžitě při vyskytnutí se jakéhokoliv problému. 
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       Od října jsme pro žáky zařídili možnost doučování. Pokud bude i nadále zájem, 

budeme v této aktivitě pokračovat. 

 Škola informuje veřejnost o dění ve škole a o úspěších našich žáků prostřednictvím 

kabelové televize a webovými stránkami. Na webových stránkách je zveřejněn i ŠVP. Je ale 

stejně tak důležité, aby rodiče informovali školu v případě jakýchkoliv nejasností, nebo 

nějakých změn v rodině, aby učitelka mohla správně reagovat na chování dětí. Rodiče musí 

mít ve školu důvěru, jinak vzájemná spolupráce možná nebude.  

 I nadále bude škola spolupracovat s MŠ, a usnadňovat tak dětem přechod z MŠ do ZŠ. 

Učitelé 1. stupně jsou informováni o vzdělávacím programu MŠ, aby nenásilnou formou 

mohli přejít na program náš. Před zápisem do 1. ročníku navštěvují předškolní děti se svou 

učitelkou 1. třídu, aby věděly, co je čeká. Pro budoucí prvňáčky organizujeme také tzv. 

Školičku, která probíhá jedenkrát měsíčně jednu hodinu od zápisu do konce školního roku. 

Děti se seznamují s prostředím školy, s paní učitelkou a pomalu se učí školní návyky. 

 Dále budeme pokračovat v tradici školních akademií, koncertů ZUŠ, pěveckého 

kroužku a vystoupení divadelního kroužku, které jsou sice vedeny pod SVČ, ale navštěvují je 

naše děti. Škola bude stále spolupracovat s MěÚ při akcích pro důchodce, při vítání občánků, 

bude dodávat své výrobky na vánoční a velikonoční výstavy apod. Ve škole také pravidelně 

pořádáme Dny otevřených dveří pro veřejnost.  

 Od roku 2006 pracuje na škole školská rada, která je složena ze dvou zástupců města, 

dvou zástupců školy a dvou zástupců rodičů. Rada je vedením školy informována o činnosti 

školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče i zástupci města se též 

vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí, schvalují ŠVP a výroční zprávu. 

 Kromě školské rady se pravidelně schází na městském úřadu školská komise složená 

z vedení mateřské školy, základní školy, školní jídelny, Střediska volného času v Budyni nad 

Ohří, zástupce města a starosty města.  

Velmi dobrá a velice užitečná je spolupráce s městskou knihovnou, která se nachází 

hned vedle školy. Každý rok navštěvují knihovnu celé třídy v doprovodu učitele. Paní 

knihovnice děti seznámí s knihovnou a pak odpovídá na otázky. Připravuje také děti na 

soutěže pořádané Okresní knihovnou K. H. Máchy v Litoměřicích a pomáhá dětem ve 

vyhledávání informací na soutěže zadávané ve škole. 

Všechny tyto aktivity budeme podporovat a dále rozvíjet. 

 

 

Závěr 
 

 Naším přáním je, aby škola byla místem, kde se všichni, kteří ji navštěvují, budou cítit 

dobře. 

 Myslíme si, že škola je ať po stránce materiálního vybavení, tak po stránce 

personálního obsazení na velmi dobré úrovni. I výsledky výchovně-vzdělávacího procesu jsou 

velmi dobré. To samozřejmě neznamená, že není co zlepšovat. Rádi bychom ale na současný 

stav navázali a podle této koncepce kvalitu výuky a výchovy zlepšovali. Jsme stále připraveni 

přijímat nové náměty a návrhy vedoucí ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu. Naše 

plány jsou určitě reálné a doufáme, že s pomocí kolegů, rodičů, městského úřadu a široké 

veřejnosti je všechny uskutečníme.  

V Budyni nad Ohří 25. 8. 2021       

RNDr. Blanka Horáčková, 

ředitelka školy  

    


