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Vyhodnocení plánu pro období  

2022 – 2024 

 

 
Být komunikativní 
 

1. Udržovat a zlepšovat otevřenou pozitivní komunikaci se zaměstnanci školy, žáky, 
rodiči, školskou radou a nastavit pozitivní komunikaci se zřizovatelem. 

• Nadále se daří poměrně dobře udržovat otevřenou a pozitivní komunikaci mezi 
pedagogy a zákonnými zástupci, a zvláště mezi školou a zřizovatelem. Pedagogové, žáci 
i zákonní zástupci byli vyzváni, aby se zapojili do přípravy nové vize pro další období. 

2. Zlepšovat komunikativní dovednosti žáků v českém a anglickém jazyce, vyšší 
důraz na verbální projev žáků (častěji začleňovat ústní zkoušení a prezentace 
žáků před třídou). 

• Z důvodu nemoci Covid-19 nevidíme výrazný posun ve zlepšení jazykových dovedností 
u žáků. Tento cíl byl naplněn z části především v oblasti anglického jazyka, ve kterém 
sledujeme malé zlepšení v testech SCIO a ČŠI oproti předcházejícím létům. Všeobecně 
se nám zatím nepodařilo zvýšit podíl prezentací, komunikativních dovedností a 
slovních hodnocení žáků před třídou, školou.  

3. Umožňovat žákům kontakt s rodilými mluvčími. 

• Cíl byl naplněn částečně z důvodu nemoci Covid-19, byl omezen vstup cizích osob do 
prostorů školy.  

4. Nadále podporovat u zaměstnanců školy rozvoj v oblasti cizích jazyků (Šablony II., 
KA1 Erasmus+), výjezdy na zahraniční kurzy. 

• Cíl byl naplněn beze zbytku, přestože během pandemie byly výjezdy do zahraničí 
přerušeny. Z projektu Erasmus+ byly realizovány výjezdy osmi osob do Finska, Itálie a 
Anglie, na tyto metodické kurzy Learning Through Collaboration and Cooperation 
(Helsinky, Verona), a pracovní stáž v londýnské škole Rosendale Primary School za 
účelem zjišťování kooperativního učení. 

5. Podporovat eTwinningové projekty v ZŠ, MŠ a ŠD 

• Tento cíl nebyl zrealizován 
 

Být inovativní 
 
1. Nadále začleňovat do výuky struktury kooperativního učení napříč celou školou a 

zahájit tento styl výuky také v MŠ (od září 2020). 

• Cíl byl realizován pouze částečně. V době omezení činnosti školy v důsledku 
covidu, nebylo zcela možné se věnovat kooperativnímu učení při online 
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hodinách. Jednalo se jen o ojedinělé pokusy. Poté, co započal běžný provoz, 
začaly se kooperativní struktury do výuky začleňovat pravidelněji. 

2. Podpořit zájem o výuku polytechnických předmětů např. účastí v programu STEM 
(science, technology, engineering and mathematics), zavedením kroužku robotiky 
v rámci Šablon II. a výuky informatiky (od září 2020). 

• V období 2020-2022 byly ve škole v rámci tzv. Šablon II. a III. zavedeny kroužky 
3D tisku a robotiky. Tento cíl se podařilo splnit. 

3. Pokračovat ve výuce anglického jazyka v MŠ (od září 2020). 

• Výuka v MŠ byla přerušena, respektive zrušena a tento cíl nebyl naplněn. 
4. V rámci projektu Erasmus+ KA1 proškolit další skupinu zaměstnanců v oblasti 

kooperativního učení (2020-2021). 

• Cíl byl splněn částečně vzhledem k omezením spojených s covidem. Plánovaná 
školení učitelé sice absolvovali, ale museli jsme na poslední chvíli změnit školitele 
z důvodu permanentních omezení. Nová školení úplně nenaplnila očekávání. 

5. Pokračovat v pedagogickém sdílení ohledně kooperativního učení (od září 2020). 

• Během celého dvouletého období probíhaly pravidelné schůzky 1x za měsíc, na 
kterých byly představovány nové způsoby používání kooperativních metod. 

 

Být viděn a slyšen 
 
1. Udržovat a zlepšovat obraz školy na veřejnosti – trvale. 

• Na základě zpětné vazby od rodičů se nám daří udržovat dobré jméno školy na 
veřejnosti. 

2. Udržovat atraktivní a moderní webové stránky školy, školní facebookový profil, 
pokračovat v kroužku Bezruč TV, zasílat informace o dění ve škole na stránky 
zřizovatele, regionální televize a do místních novin – trvale. 

• Podařilo se aktualizovat webové stránky školy, které zpřehlednily činnost školy. Na 
webové stránky se dařilo pravidelně přispívat v rozsahu cca 120 a 140 článků ročně, 
což je v průměru 25% nárust oproti minulému období. Velmi dobře fungoval školní 
Facebookový profil a Instagram, které se staly rychlým informátorem o dění ze školních 
vyučovacích hodin a akcí. Články byly zasílány na stránky zřizovatele, i když ne 
v takovém rozsahu. Opatřením ministerstva zdravotnictví o zákazu míchání žáků 
z různých ročníků se zastavila činnost kroužku Bezruč TV a ve školním roce 2021/2022 
nebyl ze strany žáků žádný zájem. 

 

Být green 
 
1. Aktualizovat plán EVVO, zajistit koordinátora EVVO (od září 2020). 

• Podařilo se aktualizovat plán EVVO a zajistit koordinátora EVVO. Koordinátorka EVVO 
nastoupila na mateřskou dovolenou, a tudíž se plán EVVO plní v minimálním rozsahu. 

 

Být moderní 
 
1. Ve spolupráci se zřizovatelem připravit a zrealizovat projekt „Stavební úpravy 

školní kuchyně na Základní škole Petra Bezruče, Třinec“, instalovat novou 
moderní vzduchotechniku do školní kuchyně (2020-2022). 

• Tento cíl se podařilo naplnit a na začátku roku 2021/2022 byla školní jídelna 
uvedena do provozu.  
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2. Ve spolupráci se zřizovatelem zrealizovat vnější zateplení MŠ, rekonstrukci 
střechy a instalaci rekuperačních jednotek ve vnitřních prostorách MŠ (2020-
2022). 

• Ve školním roce 2020/2021 z důvodu pandemie byla vysoutěžená zakázka 
zhotovitelem zrušena pro velký nárust cen. Přestavbu MŠ se podařilo zrealizovat 
během prázdnin 2021/2022. Společně s rekonstrukcí střechy, zateplením a 
rekuperací byl pořízen nový nábytek do logopedické třídy. 

3. V příštích dvou letech dokončit obnovu školní střechy dle stavebního plánu 
(2020-2022). 

• Oprava střechy byla z nedostatku financí přesunuta a bude pokračovat až 
v období 2022/2024 podle plánu investičního záměru.  

4. V rámci DVPP zvýšit dovednosti ve využívání ICT ve výuce (trvale). 

• Tento cíl byl beze zbytku naplněn. Učitelé výrazně navýšili své ICT kompetence. 
5. Sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, 

uplatňovat ve výuce nové alternativní metody, smysluplně využívat a sledovat 
DVPP, samostudium pedagogů a vytvářet pro ně podmínky (online webináře 
eTwinning, aj.).  

• Kvalita práce ped. pracovníků je průběžně sledována. Probíhají hospitace u všech 
učitelů, asis. pedagoga a vzájemné hospitace mezi pedagogy. Během dvou let 
absolvovali zaměstnanci školy na 196 školení. 

6. Rozšířit pro žáky nabídku nepovinných předmětů (2021-2022). 

• Dle stanoveného cíle jsme rozšířili pro následující školní rok nabídku o 4 nové volitelné 
předměty (dramatická výchova, tvůrčí psaní, taneční a pohybová výchova, pracujeme v 
office, ekologie a badatelská činnost, anglická konverzace, technické kreslení, etická 
výchova – žáci 8. a 9. ročníků zvolili vždy 2 varianty)  

 

Být/bít srdcem všech 
 
1. U žáků pěstujeme pozitivní postoj k celoživotnímu učení a k životu. - plněno 

• Tento cíl je těžko měřitelný a můžeme pouze usuzovat na základě pohovorů se žáky. 
Jeví se však, že většina žáků do školy chodí ráda, cítí se zde bezpečně, všichni 
odcházející žáci se dostali na střední školu. 

1. Spoluvytvářet dobrý vztah mezi rodiči a školou - plněno 

• Podle provedených evaluačních dotazníků pro zákonné zástupce více jak 80% 
dotázaných byla spokojena s distanční výukou na naší škole. 

2. Zajišťujeme rovné příležitosti pro všechny děti – plněno 

• Podpora žákům s podpůrnými opatřeními (7 asis. pedagoga), podpora žákům 
ohrožených školním neúspěchem formou doučování ze Šablon III. a z programu 
Národního plánu obnovy, ze které nabízíme žákům doučování. 
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Plnění jednotlivých oblastí v dlouhodobém 

plánu za rok 2020-2022 
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Dlouhodobý plán pro období 2022 – 2024 
 
 
 
 
 

Začlenění a realizace bodů z koncepce školy pro období 2022-2024 
 

Být komunikativní 
 

1. Udržovat a zlepšovat otevřenou pozitivní komunikaci se zaměstnanci školy, žáky, 
rodiči, školskou radou a nastavit pozitivní komunikaci se zřizovatelem.  (trvale) 

2. Zlepšovat komunikativní dovednosti žáků v českém a anglickém jazyce, vyšší 
důraz na verbální projev žáků, častěji prezentace žáků před třídou, projektovou 
práci. (trvale) 

3. Umožňovat žákům kontakt s rodilými mluvčími. (trvale) 
4. Zlepšovat spolupráci rodičů zejména na II. stupni, umožnit rodičům podílet se na 

společném směřování školy (školní dílny, akce školy pro rodiče, SRPŠ, Školská 
rada) (trvale) 

5. Umožnit pedagogům i žákům účast v mezinárodních projektech Erasmus+ - 
(2022/2024) 

6. Systematicky zlepšovat výuku jazyků kvalitními pedagogy, rodilými mluvčími, 
účastí na mezinárodních projektech (Erasmus+, eTwinning), zajistit aprobované 
učitele na I. stupni. (trvale) 

7. Vytvořit společný etický kodex učitele. (2022-2023) 
8. Zajistit plnou kvalifikovanost pedagogického týmu. (trvale) 

 

Být inovativní 
 

1. Zahájit práci na nové aktualizované vizi a koncepci školy na školní období 2024-

2030. (2022-2024) 

2. Zavádění aktualizace ŠVP v oblasti ICT do praxe od školního roku. (2022/2023) 

3. Využívání principů kooperativního učení ve výuce napříč celou školou. Nastavení 

měřitelných cílů, ustanovení pracovní skupiny zodpovědné za naplnění cílů. 

(2022-2024) 

4. Začlenit prvky kooperativní výuky v MŠ, proškolení všech pedagogických 

pracovníků v MŠ. (2022-2024) 

5. Udržet a postupně zvyšovat zájem o polytechnické předměty např. otevřením 

kroužků robotiky, 3D tisku, Bezruč TV. (2022/2024) 

6. Využívání nových možností virtuálních technologií ve výuce. (2023/2024) 

7. Podpora metody CLIL ve výuce nejazyčných předmětů. – (2022-2024) 
8. Zahájení práce na programu ke 100. výročí školy 
9. Nastavit systém hodnocení výsledků vzdělávání žáků - 2022/2024 
10. Pokračovat v činnosti žákovského parlamentu a častěji začleňovat žáky do chodu 

školy. (trvale) 
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11. Zavadění komunikačních třídních kruhů v rozsahu 1x týdně. (2022-2024) 

 
Být viděn a slyšen 

 
1. Udržovat a zlepšovat obraz školy na veřejnosti. (trvale.) 
2. Udržovat atraktivní a moderní webové stránky školy, školní facebookový profil, 

pokračovat v kroužku Bezruč TV, zasílat informace o dění ve škole na stránky 
zřizovatele, regionální televize a do místních novin. (trvale) 

3. Spolupráce se školami, výměna zkušeností pedagogů, vzájemné sdílení příkladů 
dobré praxe. (2022-2024) 

4. Vytvořit jednotou (novou) grafickou identitu prezentace školy, vytváření image 
(2023-2024) 

 
 

Být green 
 

1. Snížit objem papírů na kopírování. (2022-2024) 
2. Nainstalovat perlátory na vodovodní baterie, aby došlo k úspoře vody. (2022-

2023) 
 

Být moderní 
 

1. V příštích dvou letech dokončit obnovu školní střechy dle stavebního plánu. 
(2022-2024) 

2. Rekonstrukce školní zahrady z projektu MŽP. Vytvořit vzdělávací venkovní prostor 
pro žáky a děti k badatelské výuce, vytvořit relaxační odpočinkovou venkovní 
zónu. (2022-2024) 

3. Dokončit rekonstrukci MŠ – střecha, zateplení, rekuperace, nákup nového 
nábytku. (2022-2023) 

4. Navrhnout nové dispoziční rozmístění nábytku a kompletní výměna nábytku 
smíšené třídy v MŠ. (2022/2023) 

5. Dokončit transformaci tříd na třídy kooperativního učení. (2022-2024) 
6. Zajišťovat trvalou obnovu ICT vybavení. (trvale) 
7. Dokončit projekt ITI na vybavení virtuální mobilní učebny. Nákup 3D brýlí na 

podporu virtuální reality ve výuce. (2022-2024) 
8. Zlepšovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební 

pomůcky, doplňovat knihovny, modernizovat vybavení jednotlivých součástí 
školy – trvale 
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Být leader 

 
1. Zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a 

zlepšování práce školy. (trvale) 
2. Zajistit podíl pracovníků na strategickém řízení a vlastním hodnocení školy, 

delegovat výkonné kompetence na co nejnižší úrovně řízení. (trvale) 
3. Pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich 

odstraňování, zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové 
struktury. (trvale) 

4. Získávání sponzorů na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob na 
financování školy. (trvale) 

5. Zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů 
vyhlašovaných MŠMT - nový operační program AJAK. (2023-2024) 

6. Podporovat další profesní růst učitelů na škole, zejména v oblasti nových metod 
práce, cizích jazyků (metoda CLIL) a koučinku (u nás, v zahraničí, společná školení) 
– (2023/2024) 

7. Zkvalitňovat vnitřní kontrolu, pravidelně provádět hospitační činnost, podporovat 
vzájemnou hospitaci mezi kolegy, kontrolovat naplňování stanovených cílů. (trvale) 

8. Udržet a zkvalitňovat systém výchovného poradenství a prevence rizik. (trvale) 
9. Udržet a dále zkvalitňovat velmi dobře fungující školní družinu. (trvale) 
10. Hodnotit profesionalitu přístupu zaměstnanců k plnění pracovních povinností, přístup 

k potřebám rodičů a žáků, vzájemnou spolupráci pedagogů. (trvale) 
11. Získávat a zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy z příspěvku zřizovatele a 

využívat ho pro investiční záměry školy. (2022-2024) 
12. Aktivně spolupracovat se zřizovatelem při sestavování investičních záměrů. (trvale) 
13. Zlepšovat hospodářský výsledek využíváním prostor školy pro jiné účely (pronájem, 

kurzy). (trvale) 
 

Být/bít srdcem všech 
 

1. Vytvářet u žáků pozitivní postoj k celoživotnímu učení a k životu (trvale). 
2. Vytvářet ve škole přátelskou atmosféru spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy 

a rodiči. (trvale) 
3. Zajistit rovné příležitosti pro všechny děti/žáky, zaměřovat se na sociální a 

osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání, schopnost 
dialogu. (trvale) 

4. Zajistit všem zaměstnancům včasnou pomoc při řešení problémů. (trvale) 
5. Vést děti/žáky k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a 

k přírodě rozvíjet environmentální výchovu. (trvale) 
6. Dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, 

prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole. (trvale) 
7. Rozvíjet školní poradenské pracoviště, ve kterém působí výchovný poradce, 

školní psycholog a školní metodik prevence, usilovat o zajištění odborných služeb 
dalšími pracovníky. (trvale) 

8. Zajistit potřebné vzdělávání pracovníků tohoto poradenského pracoviště a 
metodickou podporu pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se 
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speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, metodickou podporu 
výchovných poradců a školních metodiků prevence, asistentů pedagoga, kteří se 
podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků. (trvale) 

9. Zlepšovat kvalitu poskytovaných poradenských služeb zejména zajišťováním 
součinnosti školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť. 
(trvale) 

10. Poradenské služby školy zaměřit zejména na poskytování podpůrných opatření 
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování 
účinnosti zvolených podpůrných opatření, prevenci školní neúspěšnosti, 
kariérové poradenství, podporu vzdělávání a začleňování žáků z odlišného 
kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, podporu vzdělávání 
žáků nadaných, péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, vytváření 
příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností, včasnou 
intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, 
předcházení všem formám rizikového chování, průběžné vyhodnocování 
účinnosti preventivních programů, metodickou podporu učitelům, spolupráci a 
komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci. (trvale) 

11. Zaměřit se na prevenci rizikového chování, využitím preventivních programů a 
spoluprací se školním psychologem. (trvale) 
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