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Koncepce rozvoje školy v letech 2011 – 2016 

 

Posláním základní školy jako výchovně vzdělávací instituce je připravit žáky pro další 

život, poskytnout jim základní vědomosti a dovednosti jak na poli teoretickém, tak 

praktickém. Měla by žáky rozvíjet po stránce rozumové, mravní, estetické, pracovní, tělesné 

a ekologické a motivovat je k celoživotnímu učení. To vše by se mělo dít v prostředí 

radostném, přátelském, hezkém. Výsledkem by měl být jedinec schopen řešit běžné životní 

situace, člověk vybavený morálními hodnotami, které by ho usměrňovaly v jeho jednání.  

Současný stav 

 Naše základní škola je školou plně organizovanou, nemá paralelní třídy, patří k ní 

školní jídelna a školní družina. Velkým nedostatkem je absence tělocvičny. Výuku tělesné 

výchovy zajišťujeme pronájmem sokolovny, která sousedí s naší školou. V teplých měsících 

probíhá výuka Tv na vyasfaltovaném školním dvoře. Ve školním areálu využíváme k výuce 

skleník. Kromě dětí z rodin navštěvují naši školu i děti umístěné v Dětském domově 

v Pyšelích.  

Škola je tvořena dvěma budovami, starší z roku 1840, novější z roku 1931. 

Momentálně je stará budova od ledna 2007 uzavřena  statikem, který ji uzavřel z důvodu 

havarijního stavu této budovy. Tím škola přišla o prostory, ve kterých byly šatny, dvě 

kmenové třídy 1. stupně, místnost pro školní družinu a místnost pro praktické vyučování – 

dílny. Tato situace je nouzově řešena vytvořením dvou učeben 1. stupně na místě pracovny 

rodinné výchovy a výpočetní techniky. Pracovna výpočetní techniky byla v létě r. 2008 nově 

vybudována sloučením pracovny anglického jazyka a kabinetu tělesné výchovy v podkrovní 

části novější budovy. Šatny jsou nedořešené – se zásadními připomínkami okresního 

hygienika. Děti 1. stupně mají venkovní oblečení v kmenových třídách, kde je k tomu 

vyhrazen prostor s lavičkami a věšáky na šaty. Žáci 2. stupně mají provizorní společnou šatnu 

v chodbě staré budovy (povoleno statikem). Školní družina pobývá v kmenové třídě 1. třídy.  

Kromě nedostatku prostor se škola potýká s řadou dalších problémů souvisejících 

s technickým stavem budovy. Například zastaralé sociální zařízení s kovovými kójemi, vlhké 

kouty v některých místech suterénních prostor, opadávající vnitřní i venkovní omítka, 

netěsnící okna s vypadaným kytem na jižní straně budovy, stáří střešních tašek – časté 
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zatékání do budovy. Bohužel první dojem z naší školy není nijak příznivý, z tohoto důvodu 

někteří rodiče raději dají své dítě na jinou, „hezčí“ školu v okolí.  

Školní budova je před celkovou rekonstrukcí, je vypracován a schválen projekt na 

přestavbu školy, ale zřizovatel zatím přes všechny snahy nesehnal patřičný finanční obnos, 

aby mohly být zahájeny stavební práce. Žádost o přidělení finančních prostředků z fondů EU 

byla již dvakrát zamítnuta.  

Během loňských hlavních prázdnin byla vyměněna všechna osvětlovací tělesa v celé 

budově. Náklady hradil zřizovatel. Dále byly vyměněny téměř všechny schodišťové hrany 

z důvodu bezpečnosti žáků. Byla vymalována školní jídelna a kuchyň, ve všech učebnách 

stropy po montáži nových zářivek a další prostory.  

Přes všechny obtíže a nedostatky naše škola dobře funguje a co se týká materiálního 

vybavení, je na tom v porovnání s jinými, i většími školami velmi dobře. Která ze srovnatelně 

velkých škol se může pochlubit počítačovou pracovnou s 22 počítači připojenými na internet, 

osmi interaktivními tabulemi a množstvím dalších pomůcek k výuce – mapy, knihy, výukový 

software, atd.  

Největší bolestí naší školy je v současné době neuspokojivý technický stav budov. 

Z mého pohledu mohou existovat dvě cesty k řešení této situace: 

A) Bude-li zřizovatel trvat na realizaci přestavby dle vypracovaného projektu, což představuje 

náklady zhruba 70 milionů korun, může trvat roky, než dojde k získání příslušných finančních 

prostředků a může tak dojít k patové situaci – nadále se nebude ve škole nic rekonstruovat 

a bude se čekat. Budova se může dostat do takového stavu, že nebude možné dál v ní 

vyučovat. 

B) Nebude-li zřizovatel trvat na již vypracovaném projektu, může se přistoupit k dílčím 

postupným rekonstrukcím – oprava staré budovy, výměna oken v novější budově, 

rekonstrukce sociálního zařízení a odpadů, nová střecha, zateplení budovy, nová venkovní 

omítka. Věřím, že postupně by se finance získaly snáz než najednou desítky milionů korun. 

Bohužel náklady na vypracování původního projektu by přišly nazmar. 

Koncepce rozvoje školy přímo souvisí s dalším vývojem této situace. Bude-li tento 

stav trvat i nadále, bude vedení školy neustále čelit útokům rodičů, kteří si přejí hezčí 

prostředí pro své děti. Bohužel musím konstatovat, že tento aspekt je pro mnoho rodičů 

důležitější než kvalita výuky. Škola je dobře vybavená, jen působí nevlídně.  

I když naše školní budova je taková, jaká je, snažíme se dětem poskytnout kvalitní 

výchovu a vzdělávání v podmínkách, jaké máme. 
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Výchovně – vzdělávací oblast  

 Na naší škole vyučujeme podle ŠVP „Škola pro děti“  od roku 2005. Během  

devítiletého základního vzdělávání by si měli žáci osvojit potřebné strategie učení a postupně  

získávat touhu po vědění spojenou s celoživotním vzděláváním. Měli by se naučit vzájemně 

komunikovat, řešit přiměřené problémy, být schopni spolupracovat a dokázat odhadnout své 

možnosti a schopnosti. Dále by si měli osvojit zásady slušného chování a tolerance k druhým, 

měli by respektovat základní etické normy.  

 Předpokladem úspěšné práce pedagoga je navození příjemné atmosféry ve 

vyučovacích hodinách, aby si byli učitelé a žáci do jisté míry partnery, spolupracovníky a žáci 

vnímali učení jako proces, který nemusí být jen vynuceným a nudným, ale třeba hrou či 

dobrodružstvím. Jakmile dítě zjistí, že mu učení přináší jistou míru uspokojení a radosti, bude 

přistupovat k vyučovacímu procesu vstřícně a se zájmem. Samozřejmě žák musí často 

překonávat i činnosti méně záživné, ale nutné k tomu, aby něčeho dosáhl. Zde je většinou 

kámen úrazu a nastává odmítavý a negativní postoj žáka k práci. To už je pak na 

pedagogickém mistrovství konkrétního učitele, jak žáky namotivuje, aby těchto záporných 

projevů bylo co nejméně. Závěr – žáci se musí ve škole cítit dobře, bezpečně, mít důvěru 

ve své okolí a vnímat vyučovací proces pozitivně jako něco, co není zbytečné a na čem se 

budou rádi podílet. 

 K získání potřebných kompetencí žáky – k učení, k řešení problémů, 

komunikativních, sociálních a personálních, občanských a pracovních, směřuje působení 

všech učitelů naší školy v souladu se ŠVP: 

� Důraz na čtení s porozuměním a práci s textem 

� Individuální přístup 

� Vyhledávání a třídění informací 

� Účast žáků v soutěžích a olympiádách 

� Řešení úloh z praktického života 

� Práce s informacemi – referáty, prezentace 

� Vyžadování souvislého vyjadřování s logickou návazností 

� Skupinová práce – prohlubování vzájemné spolupráce 

� Podporování vlastní tvorby – literární činnost, výtvarná činnost a její prezentace na 

webových stránkách školy a ve školním časopisu 

� Využívání techniky ve vyučování – učiteli i žáky 

� Prohlubování mravního vědomí žáků 
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� Posilování kladného vztahu k duševní i manuální práci – praktické vyučování, 

zájmová činnost, exkurze 

� Požadování adekvátního sebehodnocení 

Cizí jazyky vyučujeme od letošního roku již od 1. třídy. V 1. a 2. třídě se anglický 

jazyk vyučuje formou nepovinného předmětu nebo kroužku, od 3. třídy jako povinný 

předmět. Od 7. ročníku přibývá povinně německý jazyk. V dalších letech rozšíříme výuku 

anglického jazyka o spolupráci s rodilými mluvčími, kteří by žákům obohatili výuku. Budeme 

nabízet výjezdy do zahraničí – buď do Anglie nebo do Německa. Z hlediska organizace naší 

malé školy tyto výjezdy budou směřovány na prázdniny nebo volné dny.  

Projekty   - chceme rozšířit projekty o dlouhodobé, které by žáci vyšších ročníků 

mohli zpracovávat celý rok. Dále chceme zavést projektové dny.  

Využití výsledků projektů  - žáci různých tříd se stejným nebo podobným zaměřením projektu 

by si své projekty prezentovali navzájem a mohli porovnat jednotlivá zpracování. Nejlepší 

projekty žáci předvedou v dalších třídách i za pomoci digitální techniky. 

 Praktické vyučování je na naší škole z nedostatku prostoru omezené jen na povinně 

volitelný předmět Vedení domácnosti, ale ani pro jeho výuku nemá škola dostatečné prostory. 

V momentálně uzavřené staré budově je učebna vybavená ponky, nářadím a dalšími 

pomůckami k výuce technických předmětů. Jednou z priorit po možné rekonstrukci školy je 

znovuzavedení pracovního vyučování, aby mohli být žáci a žákyně vzděláváni nejen po 

teoretické stránce, ale aby si mohli vše vyzkoušet v praxi.  

 Nadaným žákům dáváme prostor v různých vědomostních i sportovních soutěžích a 

olympiádách. V rámci klasické výuky tito žáci dostávají zvláštní, náročnější úkoly, aby se 

mohli rozvíjet dle svých schopností. 

 Péče o integrované žáky, tedy žáky s vývojovými poruchami učení a chování,  

probíhá na naší škole formou speciálně pedagogické práce s těmito dětmi mimo vyučování, 

vzděláváním podle individuálního plánu a dětem je věnována individuální péče také během 

vyučování jednotlivými učiteli. Výsledky péče jsou dvakrát ročně konzultovány s rodiči žáků 

a vyvozovány závěry pro další působení.  

 Školní akademie na závěr roku dává dětem již po 17 let možnost předvést široké 

veřejnosti, co se ve škole pod vedením svých učitelů naučily a prezentovat se prostřednictvím 

různých výrazových forem – autorské divadelní scénky, pásma písniček a básní, hra na 

hudební nástroj, tanec, atd. 

 Exkurze jsou důležitým doplněním výuky a jsou našimi pedagogy hojně využívány.  
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Preventivní programy na zmírnění sociálně-patologických jevů na naší škole 

využíváme již mnoho let. Spolupracujeme s organizacemi zabývajícími se touto 

problematikou. V rámci projektu EU Peníze školám jsme získali dotaci na programy 

prevence rizikového chování, což umožní hlubší spolupráci s akreditovanou organizací a 

zapojení většího množství žáků. S prevencí souvisí také nabídka zájmových aktivit ve škole – 

zde je velký potenciál ve spolupráci s Klubem rodi čů a přátel školy při ZŠ v Pyšelích. 

Kroužky, které byly doposud na škole vedeny pedagogy, budou fungovat i nadále. Jedná se o 

pěvecký kroužek a florbal. Další kroužky, které na škole fungovaly a budou fungovat, jsou 

keramický kroužek a hra na flétnu. 

 Spolupráce s dětským domovem je na dobré úrovni, vzniklé problémy řešíme 

okamžitě na základě vzájemné domluvy s paní ředitelkou dětského domova. Každoročně 

využíváme možnost dne otevřených dveří k nahlédnutí do života dětí z dětského domova.  

 Spolupráce s mateřskou školou probíhá každoročně vzájemnými návštěvami 1. třídy 

ZŠ a předškoláků. Děti z mateřské školy se chodí dívat do naší školy na své kamarády, kteří 

se stali školáky, a získávají tak povědomí o tom, co je čeká. Žáci 1. třídy navštěvují MŠ 

v rámci divadelních představení konaných v MŠ.   

 Ekologie prolíná výchovně-vzdělávací proces na naší škole již od 1. třídy. Využíváme 

výukových programů EKO Votice zaměřených na ochranu přírody a ekologii hlavně na 1. 

stupni, ale i na 2. stupni. Do akce třídění odpadu se zapojila celá škola. Kromě klasického 

třídění druhotných surovin, jako je papír a plasty, sbíráme ještě hliník. V rámci soutěže 

Ukliďme si svět od loňského roku sbíráme elektroodpad.  

 

V rámci projektu EU peníze školám jsme získali dotaci na rozvoj matematické, 

čtenářské a informační gramotnosti a výuky cizích jazyků. Věřím, že realizace projektu 

zkvalitní výchovně vzdělávací oblast a vnese do naší školy něco nového, zajímavého a ukáže 

učitelům další možnosti přístupu k výuce jinými metodami za využití moderní techniky. 

Zároveň tvorba výukových materiálů učiteli či individualizace výuky bude moci být 

adekvátně ohodnocena.  

 

Personální oblast 

Prioritou školy je zaměstnávat plně kvalifikované pedagogy. Pečovat o odborný růst 

pedagogického sboru. Ve vzájemných vztazích pracovníků vytvářet atmosféru klidu, 

spokojenosti a tolerance. Uplatňovat demokratické metody vedení, znát dobře personál, umět 
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je pochopit a vyslechnout, vcítit se do problémů jednotlivých pracovníků školy. Udržení 

stabilního pracovního týmu a posílení pozitivní motivace zaměstnanců. 

Od školního roku 2011/2012 přibyly do pedagogického sboru tři kvalifikované 

učitelky – Mgr. Hana Marešová (Č – Ov), Mgr. Žaneta Hrubá (M – F) a Mgr. Dana Vlková (Z 

– D). Ve školní družině začíná pracovat paní Hana Slámová, která je pro práci ve ŠD 

kvalifikovaná, nemá ale zatím žádnou zkušenost s touto prací. 

Charakteristika pedagogického sboru 

Učitelé kvalifikovaní ............................................................................................................85 % 

Učitelé nekvalifikovaní ........................................................................................................15 % 

Aprobovanost výuky ............................................................................................................77 % 

 

Přehled pedagog. pracovníků ve škol. roce 2011/2012 

 

jméno titul vzdělání aprobace  praxe pracovní 
zařazení 

Niklesová Iva Mgr. PedF UK  1.-5.r.,VP 24 ředitelka,ICT 

Linhartová Martina Mgr. PedF UK  1. - 5.r., D 20 zást. řed. 

Rezková Eva Mgr.   VŠ JAK  1. - 5.r.  10 učitelka 

Havlíčková Kamila Mgr. PedF MU 1. - 5.r.  7 učitelka 

Freyová Daniela   SEŠ  1. - 5.r.  20 učitelka 

Vaculíková Ilona PaedDr. PedF UP  1. - 5.r.  8 učitelka 

Křížová Jana Mgr. VŠ JAK  Aj 11 učitelka 

Hrubá  Žaneta Mgr. PedF JU  M - F 2 učitelka 

Novotná Milena Mgr. PedF ZU Aj 4 učitelka 

Bartošová Jitka Mgr. VŠ JAK  1. - 5.r.  8 učitelka,Mp 

Marešová Hana Mgr. PedF ZU  Č - Ov 5 učitelka 

Vlková Dana Mgr. PřF UP Z, D 0 učitelka 

Pěkná Iva   SPedŠ Vychov. 20 učitelka 

Slámová Hana   SZŠ   0 vychov. ŠD 
 

Další vzdělávání pedagogů - kromě souvislého studia při zaměstnání na doplnění 

kvalifikace mají učitelé hned na začátku školního roku možnost přihlásit se na vybraná 

školení či semináře z široké nabídky akreditovaných vzdělávacích programů MŠMT.  

Plánované zahájení studia v roce 2011: 

Mgr. Iva Niklesová..............kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 
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Plánované zahájení studia v roce 2012- 2013: 

Mgr. Jitka Bartošová ..................... specializační studium pro školní metodiky prevence 

Mgr. Iva Niklesová................................................................................ koordinátor ŠVP 

 

Přehled účasti na vzdělávacích akcích v loňském roce 2010/2011 

Jméno datum název 

Freyová Daniela 5.10.2010 Příběh Pražského hradu 

Bartošová Jitka 5.10.2010 Výraz a prožitek ve výtvarném projevu dětí 

Bartošová Jitka 7.10.2010 Jak zajistit bezpečnost dětí a žáků při školních a 
mimoškol. akcích 

Linhartová Martina 7.10.2010 Matematika v běžném životě 

Kamila Havlíčková 4.11.2010 Trnitá cesta malého čtenáře I. 

Kamila Havlíčková 6.11.2010 Činnostní učení ve výuce matematiky v 1. a 2. ročníku 

Křížová Jana 12.11.2010 Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce 
AJ 

Freyová Daniela 18.11.2010 Podpora matemat. gramotnosti 1.st. 

Poupětová Martina 24.11.2010 Tvořivé ruce - Vánoce 

Bartošová Jitka 1.12.2010 Školení metodiků prevence v PPP Benešov  

Kamila Havlíčková 2.12.2010 Trnitá cesta malého čtenáře II. 

Freyová Daniela, 
Kamila Havlíčková, 
Vaculíková Ilona,  
Linhartová Martina, 
Rezková Eva, Nehoda 
Vladimír, Novotná 
Milena, Bartošová Jitka, 
Niklesová Iva 

20.12.2010 Interaktivní tabule - Flow!Works 

Vaculíková Ilona 6.1.2011 Seminář EVVOLUCE – „Ahoj kamarádi, máme vás rádi“ 
a „Ty a já“  

Iva Niklesová 4.2.2011 ČŠI - pomoc ředitelům škol?                             
Finanční gramotnost 

Kamila Havlíčková 9.2.2011 Hodnocení, sebehodnocení 

Kamila Havlíčková 1.3.2011 Náměty pro výuku prvouky 

Jitka Bartošová 1.3.2011 Školení zdravotníků 

Kamila Havlíčková 14.3.2011 "Přemýšlení a počítání 2" 

Milena Novotná            
Jana Křížová 15.3.2011 Učitelská angličtina 
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Freyová Daniela 22.3.2011 Pražský hrad 

Vaculíková Ilona   
Freyová Daniela 23.3.2011 Rozvíjíme čtenářskou gramotnost 

Kamila Havlíčková 31.3.2011 Hudební a taneční výchova 

Freyová Daniela 20.4.2011 Sloh + literární výchova 

Vaculíková Ilona 4.5.2011 Trnitá cesta malého čtenáře I. 

Rezková Eva 4.5.2011 Náprava SPU - dyskalkulie 

Vaculíková Ilona 11.5.2011 Trnitá cesta malého čtenáře II. 

Niklesová Iva 6.6.2011 EU Peníze školám - seminář pro příjemce 

 

 

Škola, rodiče a přátelé školy 

 Spolupráce s rodiči žáků dostala během posledních let novou podobu. Rodiče by se 

měli především zajímat o výsledky vzdělávání svého dítěte s ochotou vzájemně se domluvit s 

učitelem v zájmu jeho blaha. Je třeba, aby všichni rodiče svým dětem věnovali potřebný čas, 

pomohli jim s přípravou do školy, zajímali se o jejich problémy i radosti a měli větší 

představu o tom, co se ve škole doopravdy děje. Protože téměř vždy platí: problémový žák = 

špatná situace v rodině.  

 Spolupráce s rodiči je velmi důležitá součást výchovně-vzdělávacího procesu 

a v budoucnu je třeba tuto spolupráci prohloubit. Bylo založeno sdružení rodičů a přátel školy 

- KRPŠ, což otevřelo pro spolupráci rodičů a školy nové možnosti zvláště v oblasti zájmové 

činnosti žáků.  

 Další oblast, ve které nám mohou rodiče a přátelé školy pomoci, je materiální – věcné 

nebo peněžní dary, pomoc při získávání dotací z fondů EU či jiných.  

Prezentace školy 

 Výsledky naší práce, ale i záměry do budoucna jsou pravidelně zveřejňovány 

především na školních webových stránkách www.zspysely.estranky.cz, pak také v Pyšelských 

listech. Práce žáků jsou prezentovány ve školním časopisu Školníček, který je v elektronické 

podobě k vidění také na webových stránkách školy.  Další formou prezentace školy jsou Dny 

otevřených dveří, školní besídky pro rodiče, školní akademie. 
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Materiální oblast rozvoje školy 

 

 Současné vybavení školy pomůckami je na dobré úrovni. Přesto je třeba stále držet 

krok s vývojem a  vybavení pomůckami modernizovat. V plánu je např. pořízení nových 

pomůcek do kabinetu fyziky, slovníků spisovné češtiny, a to buď z vlastních zdrojů nebo 

formou daru.  

 Co se týká školních budov, v současné době je podaná žádost zřizovatelem o dotaci na 

rekonstrukci školy na ROP Střední Čechy. Poskytnutí dotace by otevřelo nové možnosti ve 

využívání prostor školy, mohlo by se vyučovat dalším předmětům, demografický vývoj města 

by do budoucna nebyl pro školu problémem jako za stávající situace.  

Z projektu EU Peníze školám plánujeme použít část prostředků na modernizaci 

počítačové učebny.  

Vzhledem k tomu, že získání dotace na rekonstrukci školy je nejisté, koncepce 

materiálního rozvoje školy bude doplněna později. 

Závěr  

Naše škola je školou malou, potýkáme se momentálně s nedostatkem dětí. Vzhledem 

k demografickému vývoji v našem městě se ale dá očekávat nárůst dětí, což se projevilo již 

nutností rozšířit prostory mateřské školy v našem městě a počty prvňáčků jsou v posledních 

dvou letech mnohem vyšší než v předchozích letech. Nedojde-li k přestavbě naší školy 

v nejbližší době, nebude kapacita některých učeben na 1. stupni stačit.  

Stěžejní bod koncepce rozvoje naší školy vidím v současné době v rekonstrukci 

budov a ve využití dotace v rámci EU peníze školám.  

 
 
 
V Pyšelích dne 29. srpna 2011 
 
        Mgr. Iva Niklesová, 
           ředitelka školy 
 
 
 


