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    Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, 

    příspěvková organizace                                                                                                                                                                    

Kamýk nad Vltavou 141, PSČ 262 63;                                      

tel. 318 677 113; e-mail: skola@zsmskamyknv.cz 



Strategický plán rozvoje školy  byl zpracováván v průběhu prvního pololetí školního roku 

2022/23, vychází z  monitoringu fungování školy,  analýzy provedené formou dotazníkového 

šetření mezi zaměstnanci, rodiči a žáky školy, dále z námětů a připomínek získaných 

v průběhu  společných diskuzí s pedagogickými i provozními zaměstnanci. 

1. Naše vize školy 
 

 

 

 

 

Naše hodnoty: 

  Všechno, co děláme, děláme v zájmu žáka ( i když to žák někdy vnímá jinak) a  vše 

směřujeme k rozvoji jeho  potenciálu. 

 Podporujeme každé nadání, s nedostatky pracujeme. (Hledáme způsob, jak to jde  
a nenaříkáme, že to nejde.) 

 Hodnocení je pro žáka zpětnou vazbou k jeho snažení a motivací k dalšímu rozvoji. 
(Pozor, i špatná známka motivuje! – K zlepšení.) 

 Rodiče jsou partneři, důvěřují nám, při řešení problémů  spolupracují  (a neočekávají, 
že vše vyřeší škola). 

2. Naše mise  

Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou je nedílnou součástí obce, navazuje na 

dlouholetou tradici venkovské školy, kterou prošlo mnoho generací místních obyvatel. 

Poskytuje předškolní a úplné základní vzdělávání dětem a žákům  z příslušné spádové oblasti. 

Jsme škola otevřená všem dětem a žákům bez ohledu na specifikaci jejich potřeb. Ve dvou 

speciálních třídách jsou vzdělávání žáci s mentálním a kombinovaným postižením. Součástí 

školy je školní družina a školní jídelna, která poskytuje stravování nejen dětem, žákům a 

zaměstnancům školy, ale i místním seniorům a prostřednictvím organizace  Charita i 

seniorům v okolních obcích.  

3. Analýza současného stavu 

Uvedené údaje byly získány  dotazníkovým šetřením mezi zaměstnanci rodiči a žáky, diskuzí 

se zaměstnanci školy a zpracovány formou SWOT analýzy. 

 

 

Jsme školou, která je nedílnou součástí regionu,  na kterou jsou hrdí její 

zaměstnanci, žáci, absolventi i obec. Všichni spolu usilují o to, aby naše škola byla 

moderní, konkurenceschopnou vzdělávací institucí,  která poskytuje kvalitní 

vzdělávání všem žákům bez rozdílu nadání, zdravotního či tělesného stavu, 

národnosti nebo sociálního postavení, škola, která je  dobrým startem pro další 

vzdělávání.  

 

 



SILNÉ STRÁNKY: SLABÉ STRÁNKY: 

A) V LIDSKÉM POTENCIÁLU 

 Tvořivý a aktivní přístup většiny pedagogických 

pracovníků – ochota  spolupracovat s novým 

vedením školy i mezi sebou navzájem.  

 Aktivní spolupráce asistentek pedagoga se žáky 

se SVP, jejich rodiči a učiteli. 

 Ochota a vstřícnost provozních zaměstnanců. 

B) V PEDAGOGICKÉM PROCESU 

 Nižší počet žáků ve třídách umožňuje 

individuální práci s žáky. 

 Otevřenost většiny pedagogů k zavádění 

nových forem výuky (projektová výuka, 

tandemová výuka…). 

 Začlenění speciálních tříd, podpora inkluzivního 

vzdělávání. 

 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem. 

 Přátelský a rodinný přístup k žákům. 

 Pestrá nabídka kroužků a zájmových činností 

v ZŠ, MŠ i ŠD. 

C) V MATERIÁLNÍM VYBAVENÍ 

 Zrekonstruovaná budova školy v příjemném 

prostředí. 

 Rozlehlá školní zahrada s venkovní učebnou. 

 Modernizace školního vybavení, nákup 

digitálních pomůcek. 

 Bezbariérovost přízemí a 1. patra školy 

D) V OSTATNÍCH FAKTORECH 

 Nižší počet žáků ve třídách 

 Klima školy  

 Dobrá spolupráce se zřizovatelem, využití 

dotací k modernizaci budovy. 

A) V LIDSKÉM POTENCIÁLU 

 Časté střídání učitelů, nestabilita pedagogického 

sboru. 

 Neaprobovaná výuka některých předmětů  na 

druhém stupni 

 Absence kvalifikovaného koordinátora ICT. 

B) V PEDAGOGCICKÉM PROCESU 

 Velmi nízký počet žáků v některých třídách 

druhého stupně.  

 Nízká motivace k učení u žáků druhého stupně. 

 Nejsou nastavena kritéria hodnocení. 

C) V MATERIÁLNÍM VYBAVENÍ 

 Nutné dokončit modernizaci ICT vybavení. 

 Nedostatek odborných učeben  - hudební 

výchova, jazyky. 

 Zastaralé vybavení učebny informatiky 

 Nevyhovující prostory a vybavení školní dílny 

 Nedostatečné využití školního pozemku pro lepší 

využití v rámci environmentální výchovy, 

dobudovat relaxační zónu. 

 

D) V OSTATNÍCH FAKTORECH 

 Není nastaven systém komunikace mezi 

rodiči a učiteli. Školní jídelna nenabízí výběr 

ze dvou jídel. 

 Nedostatečná propagace školy. 

PŘÍLEŽITOSTI: HROZBY: 

 Zavádění nových forem výuky, mezipředmětové 

projekty napříč ročníky. 

 Nastavení způsobu komunikace s rodiči - 

využití systému Škola OnLine. 

 Práce s třídními kolektivy, zážitková 

pedagogika. 

 Zapojení do projektů, olympiád, soutěží, 

prezentace výsledků. 

 Spolupráce s okolními školami – sdílení 

zkušeností,  společné akce, sportovní utkání, 

lyžařský výcvik. 

 Využití dotačních programů k rozvoji školy. 

 

 Personální zajištění - nedostatek kvalifikovaných 

učitelů pro některé aprobace  

 Narůstající počet žáků ohrožených školním 

neúspěchem a se sociálním znevýhodněním. 

 Odchod žáků na druhém stupni – víceletá 

gymnázia, nespokojenost rodičů a žáků se školou. 

 



V posledních třech letech se dvakrát  změnilo vedení školy, docházelo k častým změnám  

ve složení pedagogického sboru, což se negativně odrazilo na pověsti i klimatu školy. 

Škola se dlouhodobě potýká s odchodem žáků, zejména při přechodu na druhý stupeň, kdy 

část žáků odchází na osmiletá gymnázia, jiní na velké městské školy. 

S novým vedením se vrátili  někteří pedagogové, kteří na škole již působili a z různých 

důvodů odešli. Jedná se o místní učitele, kteří mají ke škole osobní vztah, ale přijati byli i noví 

kolegové, kteří před tím se školou nespolupracovali. Členové současného pedagogického 

sboru dobře spolupracují navzájem i s vedením školy.  

 

4. Strategické cíle 

Strategické cíle školy byly formulovány na základě analýzy školy a směřují k naplnění vize 

kvalitní školy. Ke splnění strategických cílů byly stanoveny měřitelné cíle, jejichž plnění bude 

průběžně ověřováno a koncepce rozvoje školy bude aktualizována. 

I) Výchovně vzdělávací proces 

CÍL: Škola má  aktualizovaný ŠVP vypracovaný v souladu se změnami v RVP 

o ŠVP zahrnuje digitální kompetence, je navýšen počet  hodin informatiky,  

o AJ se vyučuje od druhého ročníku – 1 hodina týdně, 

o ŠVP je doplněn o nové metody výuky a strategie. 

 

CÍL: Frontální výuka představuje pouze jednu z mnoha didaktických metod, využívané 

metody se účelně střídají a zohledňují heterogenní složení třídy 

Současný stav:  

Převažuje frontální forma výuky, ale postupně zkoušíme a učíme se pracovat jinak – 

skupinová práce, projektová výuka.  

Měřitelnost: 

o je zajištěno další vzdělávání pedagogů v této oblasti (využití finančních prostředků ze 

ŠABLON OP JAK), 

o žáci a učitelé mají k dispozici spolehlivé notebooky, tablety, ve všech třídách jsou 

funkční dataprojektory, 

o učitelé ve výuce smysluplně využívají digitální technologie, škola má k dispozici 

výukové programy a aplikace, 

o pedagogové vzájemně sdílejí zkušeností a dovedností formou partnerských hospitací, 

tandemové výuky, metodických sdružení, 

o probíhá spolupráce a sdílení zkušeností s jinými školami z okolí, 

o do výuky i mimo výuku jsou zařazovány kooperativní činnosti, 

o usilujeme o součinnost rodiny a školy ve výchovném působení, 

 



CÍL: Motivující a rozvíjející hodnocení   

Současný stav:  

Nejsou nastavena srozumitelná kritéria ani cíle hodnocení. Zejména v předchozích letech, 

kdy docházelo k častému střídání vyučujících, kteří se lišili svými požadavky na žáky, 

docházelo k výrazným rozdílům v klasifikaci při postupu do dalšího ročníku.  

Měřitelnost: 

o jsou stanoveny cíle a kritéria hodnocení jak v rámci celé školy, tak jednotlivými učiteli, 

o analyzujeme důvody neprospěchu, snažíme se včas pomoct,  

o hodnotíme také posun od předchozího stavu, 

o podporujeme rozvoj dovednosti sebehodnocení žáků. 

CÍL: Vztahy a prožívání učitelé vnímají jako důležitou součástí vzdělávání 

o práce s třídním kolektivem a klimatem je běžnou součástí výuky, 

o jednou za dva týdny probíhají kvalitní třídnické hodiny, 

o třídní učitelé organizují se svou třídou  mimoškolní akce (alespoň jednou za pololetí). 

II) Personální oblast 
 

CÍL: Kvalifikovaný pedagogický sbor, který se aktivně podílí na naplnění 

stanovených cílů  

Měřitelnost: 

o na pracovišti vládne příznivé pracovní klima, dobré vztahy mezi zaměstnanci – jsou 

pořádány společné akce, na které jsou využívány finanční prostředky z FKSP, 

o všichni zaměstnanci mají prostor pro seberealizaci, aktivně se podílejí  na změně, 

o vedení školy podporuje vzdělávání zaměřené na rozvoj digitálních kompetencí, 

moderní metody výuky a formy hodnocení. Zajišťuje školení pro sborovnu nebo  

formou individuální účasti na seminářích akreditovaných MŠMT, 

o učitelé mají vypracovaný individuální plán profesního rozvoje v souladu s potřebami 

školy, 

o pedagogové  sdílejí zkušeností mezi kolegy z partnerských škol formou společných 

workshopů, popř. stínování na partnerské škole, 

o vedení má vypracován funkční kontrolní systém, kvalitní práci odměňuje na základě 

předem stanovených kritérií, 

o je zajištěno specializační vzdělání  koordinátora ICT, metodika prevence a koordinátora 

ŠVP, 

o je zajištěno  proškolení logopedického asistenta pro MŠ a přípravnou třídu. 

 



III) Oblast institucionální 

CÍL: Respektující, bezpečné a otevřené klima školy  

Měřitelnost: 

o prostředí školy je příjemné pro žáky i zaměstnance, 

o vzájemná komunikace je na všech úrovních efektivní a respektující:  

   žák-učitel- rodič: TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KONZULTACE 

zaměstnanec – ředitel: PORADY, BĚŽNÁ KOMUNIKACE 

   žák – ředitel: ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT, SCHŮZKA S ŘEDITELKOU 

rodič – ředitel: TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KONZULTACE, 

o   škola využívá další moduly systému Škola OnLine  – elektronická žákovská knížka  

   a třídní kniha. 

o je zaveden systém pravidelných porad pedagogických a provozních pracovníků, 

o slavíme úspěchy, udržujeme rituály – akademie, loučení s absolventy, hudební   

a divadelní vystoupení atd., 

o MŠ, ZŠ i ŠD vzájemně spolupracují, plánují společné akce, 

o škola naplňuje kritéria projektu Rodiče vítání, 

o probíhají tematicky zaměřená setkání s rodiči a odborníky – využití ŠABLON OP JAK, 

o škola se prezentuje na dnech otevřených dveří, pořádá akce pro rodiče a žáky, 

o jsou zveřejněny konzultační hodiny  pracovníků vedení školy (tj. ředitelky, zástupkyně 

ředitelky, výchovné poradkyně, metodičky prevence) a pedagogů,   

o informace o škole jsou zveřejňovány na stránkách školy, facebooku a v místním 

zpravodaji,  

o škola spolupracuje s rodiči a odborníky z oblasti primární prevence  

CÍL: Škola je součástí místní komunity 

Současný stav:  

Škola má vstřícné vztahy se zřizovatelem, obec školu podporuje financemi z vlastních zdrojů 

nebo získaných z dotací. Opět jsme navázali spolupráci s místní organizací Pionýru, který 

podporuje činnost divadelního kroužku.  Školní zahrada bývá využívána ke společným akcím 

pro rodiče, žáky a ostatní obyvatele obce – Vánoční trhy, Velikonoční dílny, Zahradní 

slavnost, během léta zde probíhají filmové projekce. Školní tělocvična je pronajímána 

cvičitelkám, které nabízejí různé pohybové aktivity pro veřejnost.  

 

Měřitelnost: 

o škola spolupracuje s místními spolky – důchodci, SDH, SOKOL, 

o učitelé připravují s dětmi a žáky kulturní vystoupení pro veřejnost – Vítání občánků, 

Den matek, Školní akademie, Kamýcké prášení, 

o žáci aktivně pomáhají při vytváření udržitelného prostředí v lokalitě – (projekt v rámci 

EVVO, Den Země - pravidelný úklid ve spolupráci s obcí), 



o fungující žákovský parlament vnímáme jako příležitost k tomu, aby žáci přejímali 

odpovědnost nejenom za chod školy, ale i rozvoj lokality (připravit společný projekt 

s vedením obce). 

Cíl: Prostředí odráží a je součástí kultury školy, umožňuje všem aktérům cítit se bezpečně a 

příjemně 

Současný stav:  

 

Součástí školy jsou speciální třídy pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením, přízemí 

a první patro jsou bezbariérové a umožňují (ne zcela bez problémů) mobilitu žákům 

s vozíkem. Nábytek i vybavení je v rámci možností modernizován. 
 

Měřitelnost: 

o všechny třídy a učebny jsou vybaveny novým nábytkem, 

o probíhá realizace proměny školní zahrady – využívá finance z dotací, grantů (Program 

Zahrada hrou),   

 

CÍL: Škola má pomůcky, vybavení a učebny, které umožní všem žákům naplnit cíle ŠVP 

Současný stav:  

Podle aktuálních potřeb jsou dokupovány pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami a vybavení nezbytné pro kvalitní výuku všech žáků. 

Měřitelnost: 

o ve spolupráci se zřizovatelem byly vybudovány učebny informatiky a jazyková učebna, 

o jsou zřízena učebna hudební výchovy a výtvarný ateliér, 

o škola má potřebné IT vybavení a digitální pomůcky, 

o školní dílny jsou v odpovídajících prostorách, 

o do školní kuchyňky bylo doplněno nové vybavení. 

 

 

 

 

 

 

V Kamýku nad Vltavou 10. 2. 2023 

Vypracovala Mgr. Lýdia Milanovská ve spolupráci s pedagogickým sborem a zaměstnanci 

školy 

Pedagogická rada schválila 14. 2. 2023 

. 


