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1. ÚVOD 

Jedná se o koncepci rozvoje školy, která vyjadřuje záměry a plány pro období 2019 – 2025. 

Koncepce vychází ze stávajícího stavu a plánu rozvoje školy, moderních trendů ve školství a 

nadčasové pedagogice, z potřeb, předností i nedostatků dnešních dětí a dospívající mládeže. 

Koncepce je zaměřena především na oblasti, které jsou dlouhodobě obecně ve společnosti 

podceňovány. Našim dlouhodobým cílem je zajistit, aby škola poskytovala dětem kvalitní 

vzdělání, výchovu, jejich harmonický rozvoj jako jednotlivců, ale i kolektivu v kontextu 

vytváření základních mezilidských vztahů v rámci školy, obce a regionu. Jedním z hlavních cílů 

této koncepce je vytvořit vyučujícím i žákům ve škole přátelské až rodinné prostředí, 

podporující morální hodnoty a tradice, které z dnešní uspěchané společnosti pozvolna mizí. 

 

 

2. SOUČASNÝ STAV 

Základní škola a mateřská škola Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace je 

příspěvková organizace, jejíž součásti jsou základní škola, mateřská škola, školní družina, školní 

jídelna a školní jídelna – výdejna. Zřizovatelem školy je Obec Palkovice. Škola byla vybudována 

v letech 2000-2002.  

Charakteristika školy: 

Jedná se o středně velkou, moderní školu venkovského typu, kterou ve školním roce 

2019/2020 navštěvuje na 1. stupni 181 žáků), na 2. stupni 123 žáků, celkem 304 žáků (169 

chlapců a 135 dívek). Mateřská škola je tvořena 4 třídami, z toho 2 na odloučeném pracovišti 

Palkovice č. 619. Kapacita mateřské školy je 104 dětí. K dispozici je dětem školní družina (5 

oddělení), jejíž kapacita je 120 dětí.  Pedagogický sbor školy tvoří 25 pedagogů ZŠ a 8 pedagogů 

MŠ. 

Škola podporuje zájmovou činnost žáků, účastní se také mezinárodních projektů a využívá 

finančních prostředků prostřednictvím projektů EU. V letech 2012-14 se podařilo zajistit 

z projektů EU finance na vybavení školy dataprojektory, interaktivními tabulemi a tablety pro 

výuku. Od října 2014 je ve škole v učebně ICT 17 nových moderních PC. Škola je také 

vybavena odbornými učebnami, má k dispozici kvalitní tělocvičny a tzv. dílnu pro technické 

práce. 

 

 

 



 

3. HLAVNÍ KONCEPČNÍ ZÁMĚRY V JEDNOTLIVÝCH 

OBLASTECH  

Oblast řízení školy jako příspěvkové organizace a vztahů se zřizovatelem  

Z ekonomického hlediska je prioritou v součinnosti se zřizovatelem zajistit bezproblémový 

chod školy a udržovat a vylepšovat její zázemí tak, aby byla důstojným prostředím pro 

nejmladší obyvatele Palkovic a blízkého okolí. Úzká spolupráce s vedením obce při plánování 

zásadních rozhodnutí, týkajících se vedení nebo budoucnosti školy je vzhledem k typu školy 

naprosto žádoucí. Hospodaření školy jako příspěvkové organizace se řídí rozpočtem, který 

musí být sestaven jako vyrovnaný. V oblasti plánování a sestavování rozpočtu a v oblasti 

rozvoje školy je pak potřeba vycházet z možností zřizovatele a z konstruktivní kooperace 

s vedením obce. Podpora projektové činnosti nejen k získání finančních prostředku EU 

k vylepšení vybavení školy je rovněž prioritou. 

Vzhledem k typu a povaze školy, je potřeba v oblasti řízení prosadit lidský přístup 

k podřízeným, založený na otevřené komunikaci, vzájemné důvěře a pochopení. Na druhé 

straně je nevyhnutelné vyžadovat od pedagogického sboru adekvátní přístup k pracovním 

úkolům, aktivitu i nad rámec obecných povinností, které povolání učitele činí posláním. 

Prostřednictvím plánovaných, pravidelných i operativních porad jednotlivých úseků je nutné 

minimalizovat vznik problémů nebo jednotlivé problémy či mimořádné situace řešit. Pomocí 

motivačních pohovorů, popřípadě vytvořením systému odměn zaměstnance školy motivovat 

k vyššímu a hlavně efektivnějšímu pracovnímu nasazení. Cílem vedení školy je vytvořit dobře 

fungující, profesionální, schopný, aktivní, loajální, kreativní, soudržný, přátelský, avšak 

různorodý kolektiv, který bude schopen realizovat záměry ŠVP, bude schopen nadchnout 

žáky pro svůj obor, připraví je na život a pomůže jim nalézt pozitivní vazby k zásadám 

morálky a etiky.  

 

Oblast výchovně – vzdělávací  

Ve výchovně vzdělávacím procesu je třeba obecně respektovat stávající Školní vzdělávací 

program, který je ovšem nezbytné pravidelně analyzovat, aktualizovat v závislosti na 

změnách RVP ZV a upravovat k potřebám žáků, školy i společnosti. Prioritou je soustavná a 

pružná optimalizace ŠVP, tak aby poskytl pedagogům co nejširší možnosti ve výchově a 

vzdělávání dětí, tak aby pomáhal neustále zkvalitňovat klíčové kompetence žáků 

v jednotlivých předmětech a zároveň posiloval mezipředmětové vazby. 

V oblasti práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami je nutné se zaměřit na 

spolupráci s rodiči, se školskými poradenskými zařízeními (SPC a PPP) při tvorbě 

Individuálních vzdělávacích plánů. Intenzivní spolupráce a komunikace s rodiči je však velmi 

důležitá po celou dobu školní docházky všech žáků. Je velkým přínosem pro celý proces, 



zejména pokud se podaří rodiče angažovat do různých forem výuky, například 

prostřednictvím organizace exkurzí, výletů, přednášek i sportovních aktivit. 

Budeme také pracovat na zkvalitnění výuky cizích jazyků např. využitím moderních IT, 

popřípadě se pokusíme v rámci projektů EU získat cizojazyčného lektora a samozřejmostí je i 

podpora jakýchkoli pobytů v zahraničí, které kromě nenahraditelné jazykové zkušenosti 

poskytují žákům velké možnosti poznání. V oblasti sportu a tělesné výchovy se v obci 

nacházejí obrovské příležitosti ke zvýšení pohybové gramotnosti dětí, která má v současné 

době velmi nízkou úroveň. Postupně zajistíme souvislou výuku lyžování jak pro předškoláky 

tak pro 1., popřípadě 2. stupeň ZŠ. V tělesné výchově jako takové je v současnosti nutné 

zatraktivnit výuku pomocí zařazení zábavných pohybových her i netradičních sportů, které 

formou maximálního prožitku pomohou žáky nadchnout pro sport. Je ovšem třeba se také 

zaměřit na navýšení dotace hodin TV a to např. prostřednictvím tzv. Sportuj ve škole. 

Nedostatek pohybu dnešních dětí obecně je zcela prokazatelný. Motivačním prvkem rovněž 

bude organizace různých sportovních akcí, soutěží v rámci školy, obce nebo regionu. 

V oblasti humanitní vidíme potřebu zkvalitnit výuku komunikačních dovedností žáků, pomocí 

projektové výuky, zdokonalováním prezentačních schopností či řízených diskuzí. Důležitá je i 

podpora výuky zaměřená na souvislosti historických událostí a ve společenských vědách důraz 

na význam morálky a etiky. V uměleckých předmětech typu hudební a výtvarná výchova je 

potřeba klást důraz na individuální přístup k žákům. Podpora jakýchkoli soutěží či 

mimoškolních akcí související s těmito předměty je opět samozřejmostí. V přírodovědných 

oblastech je v současné době celoplošně nezbytné zaměřit se na otázky ekologie a zdravého 

životního stylu. 

 

Oblast rozvoje volnočasových a sportovních aktivit 

Jednou z priorit je i podpora a postupné rozšíření nabídky pohybových aktivit pro žáky ZŠ, ale 

i MŠ. Vybavení i kapacita tělocvičen je vhodná pro organizaci sportovních kroužků popř. 

jednorázových i dlouhodobých soutěží. Pod vedením trenérů z řad učitelů školy i externistů 

mohou děti rozvíjet své pohybové dovednosti a schopnosti.  V první fázi se zaměříme na 

sporty, která mají v Palkovicích dlouholetou tradici (volejbal, fotbal), posléze se pokusíme 

zajistit i méně tradiční sporty (parkour- překonávání překážek pomocí akrobatických prvků). 

Pro žáky mateřské školy a mladší žáky 1. stupně bude velmi vhodná všeobecná sportovní 

příprava s prvky gymnastiky, atletiky a míčových her. 

Podporu si zcela jistě zaslouží i stávající kroužky jako jsou pěvecký, taneční, kytara, klavír, 

malý badatel, keramika, výtvarný, angličtina, španělština atd. Velkým lákadlem pro umělecky 

nadané děti určitě je i dramatický kroužek, který by spolu s ostatními kulturními kroužky 

zájemce připravil na případné vystoupení pro rodiče nebo ostatní občany obce. V neposlední 

řadě je třeba zmínit zřízení IT kroužku, mimo jiné zaměřeného na moderní technologie, 

například používání dronů při pořizování video záznamů, fotografií a jejich následné 

zpracování. 

  



 

 

Oblast spolupráce s místními spolky a obcí Palkovice 

Nedílnou součástí kulturního, společenského a sportovního dění každé obce by měla být 

úzká spolupráce s místními spolky, organizacemi či sportovními kluby. Jednoznačným 

obohacením výuky mohou být projekty společně organizované s palkovickými spolky, jako 

jsou Myslivci, Rybáři, Včelaři nebo Chovatelé. V oblasti kultury se pak nabízí například 

společná pěvecká vystoupení žáků s dechovým souborem Palkovjanka. Zpestřením každého 

Senior klubu taktéž mohou být různá umělecká vystoupení, které si žáci připraví v rámci 

výuky popřípadě v zájmovém kroužku. Rovněž podpoříme spolupráci s TJ Sokol Palkovice ať 

už v oblasti personálního zajištění vedení jednotlivých kroužků, tak i v organizaci 

nejrůznějších sportovních akcí.   

Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností 

- rozvíjet spolupráci s okolními školami,  
- zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, zvýšit počet 

příspěvků školy do obecního tisku (Palkovické listy) 
- prezentace školy, vytváření image, 
- stále obnovovat a aktualizovat internetové stránky školy, 
- vytvářet pozitivní obraz o škole – prezentace školy, propagace v médiích, akce pro 

pedagogy, akce pro širokou veřejnost. 
 

4. ZÁVĚR 

Koncepce vytvořená pro nové období pokračuje v nastaveném trendu, ale zároveň původní 

cíle v hlavních oblastech rozvíjí a stanovuje nové. Vytvoření komplexně fungující organizace, 

která nabízí žákům pozitivní a přátelské klima, plní stanovené cíle ŠVP, je dlouhodobý proces 

vyžadující systematickou, koncepční práci a spolupráci všech členů pedagogického sboru, 

všech zaměstnanců školy a samozřejmě i vedení obce. 

  

   


