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I. Základní cíl: 
•Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další 
vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. 
•Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se 
rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými 
životními a mravními hodnotami. 
 
II. Prostředky k dosažení cíle: 
1.Školní vzdělávací program 
•Základní prostředek k dosažení cílů je plnění  školního vzdělávacího programu „Škola je můj 
kamarád“, rozpracovaný tematickým plánem školy do jednotlivých předmětů (viz tematické 
plány školy).  
•Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle 
hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků. 
 
2.Klima školy 
•Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení (všechny složky, nejenom 
ředitel školy) a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a 
žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a 
pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými.  
•Dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací 
školy souvisí. 
 
3.Organizace školy 
•Mít vypracovaný organizační řád školy se všemi kompetencemi a organizační dokumentaci 
školy (Vnitřní školní řád, Pracovní řád...), neustále je inovovat, aby odpovídaly skutečným 
potřebám školy. 
•Při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále autoritu, 
která vychází z osobních a profesionálních kvalit. Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti 
uplatňovat i další formy komunikace (informace, rady, výměna názorů apod.). 
. Připravit prostory pro zřízení další třídy ZŠ. 
 
4.Talentovaní a integrovaní žáci 
Škola bude vytvářet prostor pro všechny žáky.  
•Umožnit slovní hodnocení pro integrované žáky,  pokud si to rodiče budou přát . 
•Ve spolupráci  OPPP Semily pečovat o žáky se specifickými poruchami učení a chování. 
•Knihovna školy denně umožní přístup k uloženým materiálům a jejich zápůjčce. 
•Pro talentované žáky bude – budou vyučující využívat rozšiřující učivo v daném ročníku a 
umožní jim další rozvoj. 
 •Logopedická péče - doporučit , popřípadě zařídit logopedickou nápravu u 
Mgr.Vobořilové(začít už u dětí v MŠ). 
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5. Mimotřídní a zájmová činnost 
Mimotřídní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. 
Zaměří se především na: 
•Práci školní družiny. 
 Rozšíření nabídky zájmových útvarů 
•Další výchovy  protidrogová (min.prev.program), dopravní, počítačová kriminalita , zájmové 
útvary – kroužek hry na flétnu a informatika, atletika..nadále pokračovat v soutěžích mezi 
vesnickými školami kopaná,florbal,atletika,vybíjená.Škola bude od školního roku 2015/16 
využívat hokejovou halu v Turnově na bruslení(alespoň 1 hodina měsíčně). Čtyřikrát 
navštívíme lyžařský areál ve Struhách(po dvou hodinách). 
•Pokračovat v účasti na soutěžích v recitaci, kreslení,   zdravém životním stylu, zpěvu , 
matematický klokan , apod. 
•Nabídnout možnost výuky anglického jazyka v 1. a 2.ročníku formou zájmového útvaru 
jedné hodiny týdně za finanční podpory obce. 
•Zřídit přestávkové hrací kouty, využívat venkovní hřiště a zahradu. 
•Pokračovat ve spolupráci s muzeem Turnov , s knihovnou Ant.Marka a VCT 
Turnov,Středisko ekologické výchovy Sedmohorky. 
.Každoročně organizovat zimní a letní exkurze,kulturní vystoupení pro rodiče,zúčastnit se 
divadelních představení v Turnovském divadle dle nabídky a Naivním divadle v Liberci. 
Turnov.Alespoň jednou ročně navštívit nějaké větší město(Praha,Liberec,Hradec Králové) za 
účelem poznání kulturních památek,návštěvy divadla,muzeí,atd. 
 
6.Škola a veřejnost 
•Velmi intenzivně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o 
škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snažit se více rozvíjet oboustranný tok 
informací  (rodiče o škole).Aktualizovat webové stránky školy. 
•Veřejnosti poskytovat základní a objektivní informace o škole, nabízet jim vhodné služby  
(pronájem tělocvičny,hřiště). Připravovat pro rodiče kulturní programy (vernisáž, akademie). 
 
7. Trendy 
V souvislosti se současnými trendy se škola zaměří: 
•na výpočetní techniku, aby každý žák, který dokončí docházku v základní škole, ovládal 
uživatelsky výpočetní techniku a uměl pracovat s INTERNETEM,psát dokumenty na PC. 
.Každoročně modernizovat hardware a software . 
•Používat inovativní formy výuky jako je kooperativní a projektové vyučování žáků. 
•Škola se zapojila do projektu „Celé Česko čte dětem“. Čtenářskou gramotnost zlepšujeme 
formou projektu čtenářských dílen. 
•Provádět vlastní hodnocení školy 1* za tři roky  ve spolupráci s rodiči žáků pomocí 
dotazníku. 
•Ve spolupráci s obcí vytvořit podmínky pro zkvalitnění výuky rozdělením na další třídu nebo 
alespoň rozdělení tříd ve výuce hlavních předmětů . Za současného stavu žáků by obnášelo 
finanční příspěvek ze strany obce na mzdu dalšího pedagoga. 
•Vytvářet zpětnou vazbu ohledně prospěchu při přechodu našich žáků na 2.stupeň . 
 
 
8. Vytvářet podmínky pro kvalitní další vzdělávání pedagogických pracovníků. 
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9. Plán rekonstrukcí 
 
 Investice 
    Prostory pro zřízení další třídy jsou v prvním patře školy, i když velmi omezené.Aby tyto 
prostory  vyhovovaly bezpečnostním předpisům,  byla by nutná oprava podlahy.Dále 
vybavení třídy IT technologií a nábytkem. Pro zvětšení těchto prostor by bylo dobré vybourat 
nefunkční komín, který touto místností prochází. Na okna nainstalovat svislé okenní žaluzie. 
Investice Pro zlepšení image školy by bylo vhodné vylepšit omítku budovy a tím dát ve 
známost , že je zde škola, o kterou se obec stará. 
Investice    Šatna ZŠ je velmi malá . Řešením by byla přístavba vstupu do školy z ulice 
vedoucí ke hřišti,  což je součástí projektu na celkovou rekonstrukci. Tímto by se vyřešila 
bezpečnost vstupu do školy (padající led ze střechy , provoz aut před školou).Před školou je 
nutné zpomalit rychlost projíždějících aut v obou směrech.  Na toto jsem již několikrát  
poukazoval a  žádal řešení, ale neúspěšně.V současné době je proces v jednání  . 
    Podle hygienických předpisů je nutná na každém patře výlevka s teplou a studenou vodou . 
Jedná se o toalety v 1.np a 2.np. Ve druhé třídě rekonstrukce podlahy . I zde byl stanoven 
termín a obec se k tomu musela vyjádřit do 3.11.2013. 
 Investice   Škola je vytápěna neekonomicky akumulačními kamny,když je ke škole zaveden 
plyn. Projekt na vytápění byl zpracován v rámci plynofikace obce odbornou firmou.Rovněž 
byl vypracován energetický audit budovy. 
 Investice    V podkroví jsou nové(20 let) prostory družiny, které by se daly rozšířit o 
nevyužité  místo navazující na ŠD. Do střešní konstrukce a následně do izolace a 
sádrokartonu zatéká kolem střešních oken, kde zřejmě bylo nekvalitně provedeno usazení a 
odvodnění.Tyto věci jsme už několikrát řešili, ale neúspěšně. Asi bude nutné rozkrytí střešní 
krytiny a nové oplechování nebo i výměna oken(dle stavu). V roce 2015 bychom chtěli 
dovybavit ŠD novým nábytkem.Proto žádám o účelovou dotaci ve výši 35 000Kč. 
  Investice  
 Na školní zahradě byly umístěny herní prvky, které se  podařilo zajistit v rámci 
sponzoringu.Nyní by bylo potřebné vyměnit zbylé herní prvky, které už ani neodpovídají 
současným bezp.předpisům a jsou morálně i fyzicky zastaralé. Po získání dotace v roce 2015 
by měly být tyto prvky vyměněny. 
 
    Problém , který je nutné řešit, je zaměření hranice pozemků patřících obci, které jsou 
v užívání školy .Na rekonstrukci školy byla zpracována kompletní projektová dokumentace. 
      
     MŠ má v současné době plně pokrytu kapacitu 28 dětí.Škola a školka jsou existenčně 
propojeny, jelikož téměř všechny děti po ukončení předškolního vzdělávání nastupují do naší 
první třídy.  Rodiče , kteří doprovází děti do MŠ,  přichází s nimi až do třídy, kde vidí , jaké 
prostředí je  obklopuje. I zde by bylo dobré vyměnit starý, opotřebovaný nábytek a vytvořit 
tak veselé a přitažlivé prostředí. Velkým problémem MŠ  je šatna, která jako taková 
neexistuje, protože je součástí úzké chodby. Částečným řešením by bylo zazdění výstupní 
lodžie do zahrady. 
4 
                                            
                                 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
                          Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála – Doubravice, 511 01 Turnov 

IČO 71006923 
 

 
   
 
   
 
 Investice Součástí školy je školní jídelna, která poskytuje i stravování cizím osobám.Zde je 
nutné vyměnit neekonomický elektrický sporák(20let) za kombinovaný plynový . 
 
  Za prioritní bych považoval odstranění závad zjištěných hygienou 3.10.2013(byla provedena 
výměna světel,rekonstrukce podlahy na chodbě,instalace zásobníků na papírové ručníky).A 
jako další přípravu třetí třídy. 
 
  Jako jednu ze zásadních investic bych považoval novou elektroinstalaci (kromě podkroví) 
což by bylo nutné skloubit s výměnou topení . Veškeré rozvody jsou v Al a dochází 
k vypadávání jističů. 
    
   
 
  V Hrubé Skále    22.5.2015 
 
 
                                                                        ředitel školy 
      Mgr.Jiří Koutský 
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