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I. OBLASTI:
1. Oblast řízení a správy
o udržovat naplněnost školy, propagaci školy realizovat vhodnou a
smysluplnou formou
o funkčně a účelně spolupracovat se zřizovatelem, nadále se aktivně podílet
na kulturním životě v obci, v rámci možností přispívat k tvorbě projektů
k získání dotací
o modernizovat a zlepšovat vybavení školy, umožnit tak názornější a
efektivnější výuku, doplňovat a obnovovat knižní fondy
o pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich
odstraňování, podporovat splnění odborné kvalifikace pedagogů,
stabilizovat pedagogický sbor
o Podporovat cíle školy, jít příkladem.
o Rozvíjet silné stránky školy, využít příležitosti, eliminovat slabé stránky.
Pokračovat v budování svého místa mezi školami, zachovat osobitost
školy.
o Mít vypracovaný organizační řád školy se všemi kompetencemi a další
organizační dokumentaci školy. Vnitřní řády a směrnice školy dle potřeb
aktualizovat, aby odpovídaly skutečným potřebám školy, byly oporou
všem zaměstnancům.
o Při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a
zainteresovanost. Své jednání stavět na osobních a profesionálních
kvalitách, zvyšovat úroveň managementu školy. Vytvářet všem
zaměstnancům zázemí pro jejich práci.

2. Oblast vzdělávání
o zajistit rovné příležitosti pro všechny děti a žáky
o zaměřit se na podporu funkčních gramotností a ve schopnosti komunikace
v cizím jazyce
o rozšířit výuku anglického jazyka podle možností také do mateřské školy
o evidovat děti a žáky s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim
účinnou individuální péči
o systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích
oblastech, analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní
neúspěšnosti
o výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků,
pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků
o individuální přístup k dětem chápat jako soustavné získávání informací o
výsledcích každého dítěte a žáka, jejich vyhodnocování a volbu dalších
postupů
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3. Oblast sociální
o Nadále nepodceňovat systém mezilidských vztahů. Uvědomovat si, kde
všude se mezilidské vztahy ve škole objevují: učitelé – žáci, učitelé –
ostatní pracovníci školy, učitelé – rodiče, vedení školy – pedagogický
sbor, žáci – žáci. Atmosféra vztahů je pro děti a žáky velmi důležitá.
Příjemné prostředí s harmonickými vztahy je zázemím pro podávání
maximálních výsledků.
o vytvářet ve škole přátelskou atmosféru
o vést děti a žáky k morálním hodnotám
o dbát na spolupráci rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném
působení, nadále prohlubovat zájem rodičů o dění ve škole
o zohledňovat vnější prostředí – sociální i regionální
o odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry

4. Cíle
o vize školy by měla být přijata pedagogy, rodiči a zřizovatelem
o pokračovat v rozvoji podmínek ke vzdělávání, estetickém zlepšování
prostor školy, školní zahrady
o pokračovat v týmové spolupráci, vycházet z kolegiálních vztahů
o udržovat, případně rozvíjet informační systém a prezentaci školy

II. STRATEGIE:
1. Oblast pedagogická
o zajistit potřebné vzdělávání výchovného poradce a školního metodika prevence a
metodickou podporu pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, metodickou podporu
asistentů pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří
se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků
o podporovat dovednost samostatné práce žáků
o v příznivé atmosféře uplatňovat individuální přístup k odlišným potřebám
každého dítěte a žáka, volit alternativní postupy
o zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost
o preventivně předcházet kázeňským problémům
o prevence rizikového chování
2. Oblast materiálně technická
o každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s účelným čerpáním
rozpočtu
o kromě pravidelné údržby, opravit a rekonstruovat další ze tříd ZŠ a chodbu v I.
patře, podle možností se zaměřit také na školní zahradu
o zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický
vývoj všech účastníků vzdělávání
o pravidelně prověřovat zabezpečení budovy
o získávat sponzory
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3. Oblast personální
o zajistit kvalifikovanost pedagogického týmu
o podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace
o pokračovat v pořádání dalšího vzdělávání pedagogů v prostorách školy

4. Oblast ekonomická
o spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy
o dokončit tzv. ŠABLONY I., v případě aktuální potřeby se zapojit do další výzvy tzv.
ŠABLONY II., a ulevit tak provoznímu rozpočtu od zřizovatele

5. Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností
o spolupráce s jinými základními i mateřskými školami (výměna zkušeností
pedagogů, společné akce)
o pokračovat ve funkční spolupráci školních družin (ZŠ Východní Varnsdorf)
o Zachovat otevřenost školy veřejnosti, především rodičům. Nabídnout jim pohled
do výuky a života školy formou dne otevřených dveří.
o Intenzivně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace
o škole, informovat je o výsledcích školní práce jejich dětí.
o Pokračovat v zajišťování kulturních programů a vystoupení pro obecní akce.
Udržovat dobré vztahy se zřizovatelem, který má zájem o zachování školy a
udržení její společenské funkce v obci.
o Zachovat vlastní vystoupení a akce pro veřejnost, umožnit tak dětem zúročit a
prezentovat své dovednosti.
o vést aktuální webové stránky
o prezentace školy na veřejnosti, na internetu, propagace v médiích

V Rybništi dne 31.8. 2018
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