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Dlouhodobý záměr školy je v souladu s Vyhláškou č. 15/2005 Sb., v platném znění, kterou se 

stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a 

Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ve Středočeském 

kraji. Je zpracován s podrobným výhledem na roky 2019 – 2025.  
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1. Vyhodnocení dosaženého stavu dlouhodobého záměru školy 2014 -2019 

 

1. 1 Kritéria rozvoje vzdělávací nabídky školy a jejich kapacita na základě 

předpokládaného demografického vývoje a záměrů dalšího rozvoje 

 

 Záměry: 

 

 Dokončit projekt v OP VVV   „Moderní základní škola“ - Cílem aktivity je podpořit 

profesní růst pedagogických pracovníků formou absolvování vzdělávacího programu 

DVPP v oblastech čtenářská gramotnost; matematická gramotnost; cizí jazyky. 

o Tento záměr byl splněn.  

 

 Zapojit se do projektu Ekoškola  
Tento záměr byl splněn.  

 

 Rozšíření nabídky studia střední školy absolventům základní školy speciální 
Otevřít nový obor SŠ – Praktická škola jednoletá 

Tento záměr byl splněn.  

 

 Udržet nabídku sportovních a dalších volnočasových aktivit žákům školy. 

Umožnit udržení nabídky nepovinných předmětů a zájmových kroužků. 

Tento záměr byl splněn – nabídka volnočasových aktivit se přizpůsobovala zájmům žáků a 

jejich ZZ.  

 

 Spolupracovat s ostatními školami stejného typu v oblasti kulturních a sportovních 

aktivit. 

 Pořádat sportovní turnaje ve spolupráci se základními a středními školami stejného typu 

okresů Kolín a Kutná Hora (ZŠ Kolín, Český Brod, Kostelec nad Černými Lesy, Kouřim, 

Kutná Hora, Čáslav atd.). 

Tento záměr byl splněn a pokračuje i nadále.  

 

 Spolupráce s knihovnou v Českém Brodě 
Vhodnými programy podporovat a rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků. 

Předcházet rizikovému chování žáků. 

Tento záměr byl splněn a pokračuje i nadále.  

 

 Aktualizovat a podle potřeb inovovat stávající ŠVP 

Zařadit školní výstupy a odpovídající učivo dle aktualizovaných RVP ZŠ, SŠ. 

Tento záměr byl splněn a pokračuje i nadále sledováním změn.  

 

 Využívat vzdělávací programy akreditované MŠMT  
Dle potřeb školy zaměřit se na vzdělávání nabízené NIDV, VISK apod. 

Tento záměr byl splněn a pokračuje i nadále.  

 

 Prohlubovat prezentaci školy na veřejnosti 

Pořádání akcí pro žáky, zákonné zástupce, veřejnost, dny otevřených dveří, výstavy, 

umožnit rodičům účastnit se akcí s žáky ve třídě. 

Tento záměr byl splněn a pokračuje i nadále.  

 

 Maximální podpora a motivace při rozhodování a výběru budoucího povolání  
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Žákům základní školy praktické a základní školy speciální formou exkurzí, návštěv burz 

škol atd. 

Tento záměr byl splněn a pokračuje i nadále.  

 

 Podporovat propagaci školy na veřejnosti 

Spolupráce se Městem Český Brod, MKIC 

Spolupráce s regionálním tiskem.  

Pravidelné organizování výstav prací žáků školy.  

Prezentovat školu v dalších médiích dle možností. 

Tento záměr byl splněn a pokračuje dle možností i nadále.  

 

 Podpora zdravého životního stylu 

Zařazováním konkrétních témat z oblasti zdravého životního stylu do výchovy ke zdraví, 

osobní a duševní hygieny, výživy, pohybové aktivity, do osnov a učebních plánů, tak aby 

se žáci stali více zodpovědní za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jejich 

věku a schopnostem. 

Tento záměr byl splněn a pokračuje i nadále.  

 

 

 

1. 2 Oblast prevence sociálně patologických jevů 

 

Záměry: 

 

 Spolupracovat s orgány prevence  

Efektivně a účelně spolupracovat s pracovnicemi sociálního odboru OSPOD Český Brod, 

popř. Policií ČR při vzniku jakéhokoliv problému. 

Organizovat přednášky pro učitele i žáky a dále spolupracovat s dotčenými orgány při 

řešení záškoláctví, pokud selže rodina. 

Tento záměr se plní průběžně, podle potřeb a možností. 

 

 Zkvalitnění individuálního přístupu 
K žákům, při řešení problémů s chováním těchto žáků, dále formou besed posilovat 

pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka kladením důrazu na dobrou 

práci třídního učitele. 

Tento záměr se plní průběžně a pravidelně. 

 

 Posilovat spolupráci s rodiči  
Aktivně spolupracovat ze zákonnými zástupci žáků při předcházení záškoláctví a při 

řešení výchovných problémů. 

Tento záměr se plní průběžně, podle potřeb a možností. 

 

1. 3 Další činnosti školy, mezinárodní aktivity aj.; zhodnocení činností a zamýšlený vývoj 

v následujících letech 

 

Záměry: 

 

 Pokračovat v kurzech na doplnění základů vzdělání  
Podle individuálních zájmů a schopností uchazečů, až do získání základů vzdělání. 

Tento záměr jsme plnili do 1. 9. 2017, kdy kurz již nebylo z rozhodnutí MŠMT možné 

organizovat. 
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1. 4 Oblast personální politiky  

 

Záměry: 

 

 Podpora získání předepsané kvalifikace pro výkon zaměstnání pedagogů. 

Tento záměr se plní průběžně, podle požadavků. 

 

 Promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podněcovat 

jejich rozvoj. 

Tento záměr se plní průběžně, podle požadavků. 

 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání celého 

pedagogického týmu. 

Tento záměr se plní průběžně, podle možností a nabídky akcí. 

 

 Podporovat vzájemnou spolupráci pedagogů vzájemnými hospitacemi. 

Tento záměr se plní průběžně, podle požadavků. 

 

 Poskytnout kvalitní metodickou pomoc začínajícím učitelům. 

Tento záměr se plní průběžně stanovením uvádějících pedagogů, podle požadavků. 

 

 Zdokonalovat řídící činnost, oceňovat kvalitní a aktivní práci pracovníků školy pomocí 

motivace nenárokovými složkami platu, pokud jsou na tyto složky finanční prostředky. 

Tento záměr se plní průběžně podle rozpočtových možností. 

 

 

1. 5 Oblast v materiální a ekonomické oblasti vzniklé v souvislosti se zaváděním opatření, 

kterými má škola v úmyslu řešit svůj další vývoj  

 

Záměry: 

 

 Zřízení učebny s prvky Snoezelen pro rehabilitaci a relaxaci žáků s různým typem a 

stupněm SVP  

 Tento záměr byl splněn v letech 2018 

 

 Výměna - oprava podlah v učebnách  
Tento záměr byl splněn v letech 2018 

 

 Zateplení střechy, oprava obložení stropu a stěn tělocvičny 
Požádáno a schválená dotace Středočeského kraje v roce 2017, na veřejnou zakázku se 

nikdo nepřihlásil, bude se přehodnocovat výše veřejné zakázky, bude vyhlášena opětovně  

 

 Vybavení školní zahrady novým vybavením – cvičební stroje a herní prvky – šplhací 

sestava 

Tento záměr bude splněn v následujícím období, předána žádost na Středočeský kraj. 

 

 Vybudování zimní zahrady z terasy v přízemí 

Předaná žádost na Středočeský kraj – doposud nebyla schválena, budeme žádat opětovně. 
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 Každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným 

čerpáním rozpočtu, zkvalitňovat vybavení tříd. 

 

 Zajistit obnovu ICT vybavenosti. 

 Získávání jiných zdrojů na konkrétní akce školy,  

 

Tyto záměry jsou plněny průběžně podle potřeb a možností. 

 

 

1. 6 Celkové vyhodnocení školy: 

 

Z celkového pohledu je zřejmé, že dlouhodobý záměr školy se dařilo ve velké míře plnit. A to jak 

v oblasti výchovně vzdělávacího procesu, tak v oblasti prevence sociálně patologických jevů, 

v oblasti dalších činností školy i v oblasti personální politiky. 

Mezi nejvýznamnější počiny sledovaného období řadíme otevření školy žákům se závažnými 

SVP bez mentálního postižení, otevření nového oboru SŠ – Praktická škola jednoletá. Daří se 

nám snižovat výskyt sociálně patologických jevů – snižuje se počet neomluvených hodin, 

zlepšuje se spolupráce se zákonnými zástupci žáků, s OSPOD při řešení negativních jevů.  

Dalším významným krokem je úspěšná realizace projektů Šablony I. – ZŠ; realizací projektu 

jsme podpořili profesní růst pedagogických pracovníků formou absolvování vzdělávacího 

programu, došlo ke zkvalitnění výuky hlavně v oblasti využití IT techniky při vzdělávání. 

Důslednou prevencí sociálně patologických jevů se daří zlepšovat celkové klima ve škole, které 

se mění v přátelské prostředí pro učitele, žáky i jejich rodiče. 

 

 

2.  Strategické směry rozvoje vzdělávání a způsob jejich realizace a podpory v letech 2019 – 

2024 

 

2.1 Cíle a obsah vzdělávání 

 

 Podporovat dovednost samostatné práce žáků, využívat ji jako východisko vzdělávání 

vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, rasové a náboženské 

snášenlivosti, xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným hodnotám. 

 

 Preventivně předcházet kázeňským problémům – sledování problémových žáků, společné 

působení, včas informovat rodiče, zákonné zástupce. 

 

 Zaměřit se na prevenci rizikového chování. 

 

 Žákům se speciálně vzdělávacími potřebami a žákům s kombinovanými vadami vytvořit 

podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. 

 

 Poskytnout vzdělání a výchovu i žákům s těžkým mentálním postižením  

 

 Ve spolupráci s Městem Český Brod realizovat projekt Tranzitní program pro žáky SŠ, 

popř. zapojit také žáky nejvyšších ročníků ZŠ a ZŠ speciální 

 

 Prohlubovat a rozvíjet finanční a čtenářskou gramotnost žáků vhodně zvolenými a 

přiměřenými výukovými programy. 

 



 6 

 Prohlubovat individuální přístup k jednotlivým žákům, pracovat podle individuálních 

vzdělávacích plánů, je-li to ku prospěchu žáka a jeho rodiny. 

 

 Základní prostředek k dosažení cílů je plnění školního vzdělávacího programu, 

rozpracovaného tematickými plány školy do jednotlivých předmětů. Při plnění školního 

vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle 

hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků. 

 

 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. 

 

 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 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 zájmem o vše, co 

s prací školy souvisí. 

 

 Vytvořit dobře fungující celek, projevující se dobrými výsledky školy a přátelskou 

atmosférou, ve které se dobře pracuje žákům, učitelům i ostatním zaměstnancům. 

 

 Řídit se příslušnými platnými právními předpisy a směrnicemi KÚSK. 

 

 

 

2.2 Kritéria rozvoje vzdělávací nabídky školy a jejich kapacita na základě 

předpokládaného demografického vývoje a záměrů dalšího rozvoje 

 

Záměry: 

 

 Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami rozšířit vzdělávací nabídku 

pro žáky se souběžným postižením více vadami bez mentálního postižení 

 

 Ve spolupráci s Městem Český Brod realizovat projekt Tranzitní program pro žáky 

SŠ, popř. zapojit také žáky nejvyšších ročníků ZŠ a ZŠ speciální 

 

 Realizovat projekt Šablony II. „Moderní škola 2019“ – využití IT technologií ve výuce, 

další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Zkvalitnit vzdělání v základní škole praktické i základní škole speciální -  využití IT 

technologií při výuce 

Podpořit profesní růst pedagogických pracovníků formou absolvování vzdělávacího 

programu DVPP v oblastech čtenářská gramotnost; matematická gramotnost; cizí jazyky 

atd. 

Realizovat projektové dny se žáky jako další forma zatraktivnění vzdělávání, osobnostní 

rozvoj žáků 

 

 Realizovat projekt Šablony SŠ „Modernizace střední škola“ – další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, projektové dny 
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Podpořit profesní růst pedagogických pracovníků formou absolvování vzdělávacího 

programu DVPP v oblastech čtenářská gramotnost; cizí jazyky polytechnická výchova 

atd. 

Realizovat projektové dny se žáky jako další forma zatraktivnění vzdělávání a osobnostní 

rozvoj žáků SŠ 

 

 

 Udržet nabídku sportovních a kulturních volnočasových aktivit žákům školy. 

Umožnit udržení nabídky zájmových kroužků.  

 

 Dále rozvíjet environmentální výchovu u žáků  
zapojení do projektu Ekoškola, Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje, projektu 

REMA systém, Recyklohraní apod. 

 

 Zaměřit se na výchovu ke zdravému životnímu stylu  

zapojení do projektu Školní mléko, Ovoce a zelenina do škol, Hejtmanův pohár, 

Paralympijská výzva 

zařazovat konkrétních témat z oblasti zdravého životního stylu do výchovy ke zdraví, 

osobní a duševní hygieny, výživy, pohybové aktivity, do osnov a učebních plánů, tak aby 

se žáci stali více zodpovědní za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jejich 

věku a schopnostem. 

 

 Podporovat děti z ekonomicky slabých rodin zapojením do projektu Obědy do škol – 

spolupráce se Středočeským krajem a ÚP. 

 

 Spolupracovat s ostatními školami stejného typu v oblasti kulturních a sportovních 

aktivit. 

Pořádat sportovní turnaje ve spolupráci se základními a středními školami stejného typu 

okresů Kolín a Kutná Hora  

 

 Spolupráce s knihovnou  
Vhodnými programy podporovat knihovny a rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků, 

předcházet rizikovému chování žáků. 

 

 Aktualizovat a podle potřeb inovovat stávající ŠVP 

Aktualizovat školní výstupy a odpovídající učivo na základní škole, na základní škole 

speciální a praktické škole. 

 

 Využívat akreditované vzdělávací programy MŠMT – nabízené VISK, NIDV atd. 

 

 Organizovat přednášky a besedy pro žáky i pedagogy 
 

 Prohlubovat prezentaci školy na veřejnosti 

Pořádání akcí pro žáky, zákonné zástupce, veřejnost, dny otevřených dveří, výstavy, 

umožnit rodičům účastnit se akcí s žáky ve třídě. 

 

 Maximální podpora a motivace při rozhodování a výběru budoucího povolání  
žákům základní školy praktické a základní školy speciální formou besed a exkurzí, 

návštěvy Burzy škol apod. 

 

 Podporovat propagaci školy na veřejnosti 
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- Spolupráce s regionálním tiskem 

- Pravidelné organizování výstav prací žáků školy, dnů otevřených dveří 

- Organizace vystoupení žáků školy na veřejnosti 

- Pořádání akcí ve spolupráci s Městem Český Brod 

 

2.3 Integrace dětí se zdravotním postižením, podmínky pro integraci personální i 

materiální, navrhovaná opatření 

 

Ve škole jsou vytvořeny podmínky pro žáky s různými SVP 

- Součástí školy je základní škola speciální, kde jsou někteří žáci vyučováni podle 

učebních plánů rehabilitační třídy, a proto nejsou žádní žáci integrováni.  

- V základní škole jsou dle požadavků integrováni i žáci se souběžným postižením více 

vadami, se zdravotním postižením (mentální, smyslové, tělesné, souběžné postižení 

více vadami bez mentálního postižení).  

- Pro práci s těžce zdravotně postiženými žáky jsou ve škole vytvořeny vhodné 

materiální i personální podmínky – ve všech třídách pracují minimálně 2 pedagogičtí 

pracovníci 

 

 

2.4 Stručný program prevence sociálně patologických jevů 
             

- Minimální preventivní program je každoročně vypracován a je plněn všemi pedagogy 

dle plánů akcí a činností vypracovaných školním metodikem prevence. Při plnění 

minimálního preventivního programu jsme navázali na zkušenosti z předešlých let, 

zaměřili jsme se na vyhledávání a zjišťování signálů šikany. 

- K vyhledávání příznaků šikany jsou využívány i dotazníky, které žáci samostatně 

vyplňují pod dohledem pedagogů, nenápadně a nenásilně odděleni od případných 

agresorů. 

- V průběhu celého školního roku jsou žáci neustále informováni o tom, jaké projevy 

chování lze nazvat šikanou. Dále jsou žáci poučeni, aby se při podezření ze šikany 

okamžitě obraceli na pedagogy, aby bylo možno danou situaci okamžitě řešit.  

- Hlavním problémem, se kterým se trvale potýkáme, je i nadále kouření žáků a 

záškoláctví.  

- Dbali jsme na zdravý životní styl a prevenci rizikového sexuálního chování, učili 

jsme žáky, jak předcházet úrazům doma, při sportu, ve škole a v dopravě.  

- Ve škole jsou každý rok realizovány školní projekty věnované zdraví a zdravému 

stylu života.  

 

 

Záměry: 

 

 Spolupracovat s orgány prevence  

Efektivně a účelně spolupracovat s pracovnicemi sociálního odboru OSPOD Český Brod, 

dle potřeby Policií ČR při vzniku jakéhokoliv problému, případně s Probační a mediační 

službou. 

Organizovat přednášky pro učitele i žáky a dále spolupracovat s dotčenými orgány při 

řešení záškoláctví, pokud selže rodina. 

 

 Zkvalitnění individuálního přístupu 
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K žákům, při řešení problémů s chováním těchto žáků, dále formou besed posilovat 

pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka kladením důrazu na dobrou 

práci třídního učitele. 

 

 Posilovat spolupráci s rodiči  
Žáků osobními návštěvami v rodinách při předcházení záškoláctví a při řešení 

výchovných problémů. 

 

 

2.5 Další činnosti školy, vzdělávání dospělých, mezinárodní aktivity aj.; zhodnocení činností 

a zamýšlený vývoj v následujících letech 

 

Spolupracovat se žáky České školičky v Řecku – korespondenční formou, popř. přes sociální 

sítě – poznávání kultur 

 

2.6 Personální politika  

 

Umožnit podle potřeb získání v magisterském studiu pedagogické vzdělání, a i vzdělání speciálně 

pedagogické.  

 

Záměry: 

 

 Podpora získání předepsané kvalifikace pro výkon zaměstnání pedagogů. 

 

 Promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podněcovat 

jejich rozvoj. 

 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání celého 

pedagogického týmu. 

 

 Podporovat vzájemnou spolupráci pedagogů vzájemnými hospitacemi. 

 

 Poskytnout kvalitní metodickou pomoc začínajícím učitelům. 

 

 Zdokonalovat řídící činnost, oceňovat kvalitní a aktivní práci pracovníků školy 
pomocí motivace nenárokovými složkami platu, pokud jsou na tyto složky finanční 

prostředky. 

 

 

 

2.7 Předpokládané ekonomické nároky v následujících letech  

 

Záměry: 

 

 Zateplení střechy, oprava obložení stropu a stěn tělocvičny 
Byla přehodnocena výše veřejné zakázky, požádáno a schválená dotace Středočeského 

kraje, VZ bude vyhlášena opětovně  

 

 Vybavení školní zahrady novým vybavením – cvičební stroje a herní prvky – šplhací 

sestava 

Schválená žádost Středočeským krajem, bude realizováno v roce 2019 - 2020 
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 Vybudování zimní zahrady z terasy v přízemí 

Předaná žádost na Středočeský kraj – doposud nebyla schválena, budeme žádat opětovně. 

 

 Vybavení dalších kmenových učeben interaktivní tabulí s příslušenstvím 

 

 Vybavení dílny novou keramickou pecí 

 

 Výmalba prostor školy dle aktuálních potřeb 

 

 Každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným 

čerpáním rozpočtu, zkvalitňovat vybavení tříd. 

 

 Zajistit obnovu ICT vybavenosti – využít výzev EU fondů, tzv. "Šablon“ a jiných 

 

 Získávání jiných zdrojů na akce a vybavení školy, zvýšit podíl dalších osob na 

financování školy.  

 

 Zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů 

vyhlašovaných MŠMT. 

 

 

Datum zpracování: 31. 8. 2019  

 

Datum projednání Pedagogickou radou:  2. 9. 2019 

             .  

Datum projednání ve školské radě:   14. 10. 2019 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Mgr. Marie Šnajdrová v.r. 

ředitelka školy 

 

 


