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1. Představení školy 
 

Škola se nachází v příjemném prostředí arboreta, dětského a sportovního hřiště. 

Navštěvují ji žáci I. stupně. V současnosti má 9 tříd (z toho 2 třídy logopedické), ve kterých se 

vzdělává kolem 170 žáků. To umožňuje dobrou vzájemnou spolupráci a komunikaci. Mizí 

anonymita dětí, která by mohla být zdrojem rizikového chování u žáků. 

Naše škola je vyhledávána i rodiči z nespádových oblastí. Jejich děti tvoří nemalé 

procento z celkového počtu žáků školy. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu 

Být zdravým ve zdravém světě, který obsahuje prvky Zdravé školy. Při jeho realizaci se 

osvědčují celoškolní projekty, kde spolupracují děti různých věkových skupin. Učí se 

ohleduplnosti, vzájemné pomoci, nepřeceňování ani nepodceňování sebe a jiných.  

Pokoušíme se o vytváření nesoutěživého prostředí. Při všech činnostech je kladen důraz na 

„pohodu“ při práci, sebehodnocení a uspokojení z dosažených výsledků. 

Ve škole působí školní psycholog. Pracuje jak s třídními kolektivy, tak individuálně s  

žáky, rodiči, učiteli. Pomáhá zajišťovat přátelské klima školy a posilovat odpovědnost žáků za 

své chování a jednání. 

Nedílnou součástí je školní družina, kde jsou v 5 odděleních děti různých věkových 

skupin. Mají možnost zde navázat nové kamarádské vztahy a jsou vedeni ke spolupráci. 

 Ve všech odděleních je prvořadé vytvořit dětem příjemné a bezpečné prostředí s pevným 

zázemím pro jejich další poznávání a jejich osobnostní rozvoj. U dětí jsou podporovány citlivé 

vztahy k lidem, k přírodě, učí se chránit si své zdraví, rozvíjet schopnost spolupracovat a 

respektovat druhého.  

Žáci jsou ve škole i ve školní družině zapojeni do různých pohybových aktivit – Hodina 

pohybu navíc, SAZKA Olympijský víceboj, Dětská atletika.  

Ve školní jídelně je připravována pestrá strava a třikrát týdně je dána možnost výběru 

ze dvou jídel. Dětem jsou nabízeny také zdravé svačiny a neslazený pitný režim. 

     I nadále chceme vést žáky k zodpovědnému chování vůči sobě i jiným. To znamená vážit si 

svého zdraví, umět o něj pečovat, slušně se chovat ke spolužákům i všem dospělým, být 

zodpovědný za své chování a jednání.  



PROTOŽE: Je krásné společné TĚŠENÍ se na něco, 

 je krásné společné PROŽÍVÁNÍ neopakovatelného, 

 je nutné BÝT SÁM SEBOU, 

 je přirozené BÝT ZDRAVÝM VE ZDRAVÉM SVĚTĚ. 
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2. Autoevaluace, analýza dosaženého stavu 
 

V oblasti pohody věcného prostředí se podařilo dovybavit jednu třídu novým 

výškově stavitelným nábytkem, do několika tříd byly pořízeny nové koberce. V další třídě 

byla nainstalována interaktivní tabule. Učitelé mají k dispozici pro přípravu na výuku 

tablety. Všechny třídy jsou připojeny k internetu, jedna budova bezdrátově. 

Pro práci školní psycholožky byla zřízena speciální pracovna s relaxačním koutkem 

umístěným na balkoně. V rámci podpory rozvoje čtenářské gramotnosti byla žákům 

zpřístupněna školní knihovna. Z prostředků projektu Čtenářské dílny byly pořízeny nové 

knihy. Při jejich výběru se vycházelo ze zájmu dětí, přihlíželo se k aktuální nabídce na 

trhu a věkové přiměřenosti. 

Z důvodu neexistence tělocvičny se zřídil v prostorách spojovací chodby tělovýchovný 

koutek, který je vybaven žebřinami, žíněnkami a trampolínou.  

Podařilo se zateplit půdní prostory a zamezit tak úniku tepla v 1. patře budovy školy.  

Z důvodu zkvalitnění výuky se pedagogové účastnili dalšího vzdělávání v oblasti 

anglického jazyka, zdravé výživy, nových metod a forem práce, inovace ŠVP, prevence 

patologických jevů nebo práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Rodiče jsou o akcích školy a domácích úkolech informováni vždy aktuálními webovými 

stránkami.  V přiložených fotogaleriích mohou nahlédnout do života školy. 

Škola je zapojena do projektu Uzdravme svou školní jídelnu. Dětem je nabízeno 

velké množství ovoce a zeleniny, vaří se z čerstvých a sezónních potravin. Při přípravě 

jídla se používá snížené množství soli a cukru. Podařila se zlepšit kultura stolování a 

hlučnost ve školní jídelně. Žáci se podíleli na estetické výzdobě jídelny. 

Nepodařilo se nám vyřešit problematiku vlastní tělocvičny a vyhovujících prostor 

pro odpočinek a přípravu pedagogů na výuku. Nedošlo k výměně oken a zateplení 

budovy. Ve školní jídelně bylo by zapotřebí obnovit zastaralé vybavení.  

 

 



2. 1 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY 

 Týmová práce pedagogického sboru 

 Školní psycholog  - silná opora žáků, 

rodičů a pedagogů 

 Vhodný prostor pro práci školního 

psychologa 

 Dobré klima školy 

 Celoškolní projekty napříč ročníky 

 Škola rodinného typu 

 Kvalitně fungující prevence rizikového 

chování 

 Angažování pedagogů na mimoškolních 

akcích 

 Motivace žáků pro vzdělávání 

 Důraz na činnostní učení 

 Sebehodnocení žáků 

 Cizí jazyk vyučován od 1. ročníku 

 Dobře vybavená školní knihovna 

 Úzká spolupráce s místní knihovnou 

 Aktivní účast pedagogů na DVPP 

 Stále se učící organizace 

 Existence logopedických tříd a výborná 

spolupráce s SPC pro vady řeči 

 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 Venkovní učebna 

 Arboretum 

 Dětské a sportovní hřiště 

 Rozlehlá školní zahrada 

 Kvalitní environmentální výchova 

SLABÉ STRÁNKY 

 Velké zatížení pedagogů 

 Chybí vlastní prostory pro ŠD 

 Chybí společná sborovna a zázemí pro 

jednání s rodiči 

 Vysoký počet žáků v některých třídách 

 Nezateplená budova, vlhkost zdiva 

v šatnách, netěsnící okna 

 Zastaralá kotelna 

 Chybí tělocvična 

 Nedostatek parkovacích míst 

 Hlučnost na chodbách 

 Havarijní stav chodníků v areálu 

 Malý rozpočet školy na provoz 

 Chybí krytá úschovna kol 

 Nevhodné řešení okolí běžecké dráhy 

 Chybí konvektomat pro zkvalitnění výdeje 

pokrmů 



 Neexistence zvonění 

 Třída MŠ v budově školy 

 Kvalitní práce školní družiny s pestrou 

nabídkou činností 

 Pozitivní vazby žáků a vychovatelek 

 Zapojení ŠD do projektu Hodina pohybu 

navíc 

 Prodloužená provozní doba školní družiny 

v době třídních schůzek 

 Zabezpečení školy – existence vrátné 

 Pomoc asistentů pedagoga ve vyučovacím 

procesu 

 Důraz na pestrou a zdravou stravu 

v návaznosti na projekt Uzdravme svou 

školní jídelnu 

 Zapojení školní jídelny do projektů 

 Příjemné prostředí pro stolování žáků 

 Pitný režim (bez cukru) a příprava svačin 

pro žáky 

 Ovoce do škol 

 Zájem rodičů o školu 

 Velké procento nespádových žáků 

 

 

  



PŘÍLEŽITOSTI 

 Práce školního psychologa na plný úvazek 

 Zakoupení konvektomatu do ŠJ 

 Zabezpečení vstupu do školy při ranním 

provozu ŠD 

 Zviditelnění školy prostřednictvím 

vyhlášených soutěží 

 Navázat spolupráci se Střední školou 

Mesit 

 Vybavit třídy žákovským nábytkem 

 Spolupráce s MŠ 

 Doplňková činnost – pronájmy, cizí 

strávníci 

 Nacházet možnosti sponzoringu 

 Denní komunikace s rodiči 

 Zařazení nových mimoškolních aktivit 

 Více škol v přírodě 

 Spolupráce s úřadem práce 

 

HROZBY 

 Velký nárůst administrativy 

 Třídní schůzky v den pedagogické rady 

 Příliš velké množství aktivit v průběhu 

školního roku 

 Blízkost dvou úplných škol 

 Syndrom vyhoření 

 Nedůslednost rodičů ve výchově dětí 

vedoucí k nerespektování dospělých 

 Příliš volný režim dne dítěte 

 Vulgarita žáků 

 Výskyt agresivního chování u žáků 

 Demografický vývoj ve spádové oblasti 

 Obtížná komunikace s některými rodiči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 2. Situační analýza z hlediska zásad podpory zdraví 
 

POHODA PROSTŘEDÍ 

Pohoda věcného prostředí 

+ - 

 

 velikost školy 

 typ školy 

 otevřenost 

 výzdoba školy 

 prostorné třídy 

 existence 1. a 2. logopedické třídy 

 interaktivní tabule 

 cvičná kuchyň 

 keramická dílna 

 vybavení chodeb basketbalovými koši, 

stolním fotbalem, stolním tenisem a 

trampolínou, žebřinami 

 výškově nastavitelné lavice a židličky 

 vypracovaná bezpečnostní pravidla 

školní družiny 

 školní a sportovní hřiště 

 průlezky a pískoviště, venkovní stůl na 

stolní tenis  

 zahrada vhodná k environmetální 

výchově 

 pobyt žáků o hlavní přestávce na 

zahradě školy 

 podnětné prostředí k pozitivnímu 

 

 chybí zastřešený prostor pro kola 

 problémy v komunikaci s veřejností na 

školním hřišti 

 chybí vlastní tělocvična 

 chybí odpočinkový kout pro učitele, 

vychovatele 

 více dbát na čistotu rukou u dětí a 

pravidelnou výměnu ručníků 

 částečně zastaralé vybavení školní 

kuchyně 

 chybí sprchy v prostoru školní 

kuchyně 

 chybí vlastní prostory pro školní 

družinu 

 chybí společná sborovna 

 špatný stav chodníků kolem budovy 

školy 

 stará dřevěná okna 

 nezateplená budova i půda 

 nedostatek parkovacích míst 

 otevřené schodiště – únik tepla 

 nešetrné zacházení s hračkami, 

sportovním vybavením a osobními 



formování žáka 

 kompenzace méně vhodného 

rodinného prostředí 

 venkovní učebna 

 arboretum 

 příjemné prostředí školní jídelny 

 nová školní knihovna 

 nové pracoviště školní psycholožky 

 čistota a vybavenost školních toalet 

 dostupnost vybavených lékárniček 

 

 

věcmi 

 

 

 

Pohoda sociálního prostředí 

+ - 

 

 pedagogický sbor je přístupný 

změnám 

 dobrá spolupráce mezi učiteli 

navzájem 

 vůle vedení k prosazování pozitivních 

inovaci 

 sebevzdělávání učitelů 

 úcta k žákovi 

 práce školního psychologa 

 využívání ranních chvilek ve škole i 

školní družině k poznávání 

 

 přílišná byrokracie ve školství 

 vytíženost pedagogů daná velikostí 

školy – dozory, zástupy, kroužky 

 ne vždy se daří respektovat 

individualitu dítěte 

 chybí pravidelné sdělování informací 

ze školení učitelů 

 chybí úcta některých dětí k životu, 

k lidem, ke spolupráci  

 nedostatečné zdravení dětí 

dospělých, důchodců, zaměstnanců 



individuality dítěte 

 předpoklady utvářet ve třídách 

pohodu, chuť do práce, tvořivost 

 malý počet dětí ve škole – otevřená 

komunikace – žák – učitel 

 uznávání jiných národností 

 práce s žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami a narušenou 

komunikační schopností 

 logopedická péče 

 integrace žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

 respektování individuality žáků 

 dotazníková šetření 

 hledání příčin kázeňských problémů 

 hledání prostředků k předcházení 

problémům s kázní 

 soustavné hledání cest ke 

kultivovanosti dětí 

 zařazování komunitních kroužků 

 prevence rizikového chování u dětí 

 zabezpečení vstupu do školy 

prostřednictvím vrátné 

 přehledný informační systém 

 pravidelné opakování postupů při 

mimořádných situacích 

 

 

 

provozu (chybí základy slušného 

chování – děkuji, prosím…) 

 poukazovat na důležitost práce 

každého pracovníka 

 velká hlučnost žáků při vzájemné 

komunikaci mezi sebou navzájem 

 špatná spolupráce s některými rodiči  

(málo nebo vůbec nedohlíží na plnění 

povinností svých dětí) 

 nerespektování provozní doby školní 

družiny 

 narušování výuky rodiči z důvodu 

získávání informací o žácích 

 

 



Pohoda organizačního prostředí 

Režim dne 

+ - 

 

 zahájení týdne – rituál 

 pitný režim 

 optimalizace rozsahu domácích úkolů 

 střídání činností v průběhu vyučování 

 využití hřiště – odpočinek 

 volnočasové aktivity 

 neexistence zvonění 

 větší spolupráce dětí různých ročníků 

v rámci projektů 

 

 

 

 velké vytížení pedagogických 

pracovníků v rámci pracovní doby 

 více apelovat na rodiče v oblasti 

dodržování režimu dne dětí 

 někteří rodiče nevedou děti 

k pohybovým aktivitám ve volném 

čase 

 

Zdravá výživa 

+ - 

 

 široká nabídka neslazených nápojů ve 

školní jídelně 

 svačinky 

 možnost výběru jídla ze dvou jídel 3x 

týdně 

 nevnucování jídla 

 snaha o zlepšení stravovacích návyků 

 

 větší spolupráce SRPDŠ a ostatních 

rodičů se školní jídelnou 

 kultura stravování 

 dodržování čistoty rukou 

 spolupráce s rodiči (vysvětlit potřebu 

zdravých výživových zvyklostí) 

 



dětí 

 kvalita jídla (pestrost stravy) 

 možnost neslazeného nápoje během 

celého dne 

 estetické prostředí školní jídelně 

 školní kuchyňka 

 zapojení do projektů Ovoce do škol 

a Uzdravme svou školní jídelnu 

 nabídka ovoce a zeleninových salátů 

v ŠJ 

 kroužek vaření a stolování 

 

  

Pohybová aktivita 

+ - 

 

 plavání, bruslení, dopravní výchova 

 zájmové kroužky – nabídka 

pohybových aktivit 

 doplňující formy TV v průběhu 

vyučovací jednotky 

 přestávky na hřišti 

 sportovní koutky 

 objevování a rozvoj talentů 

 vybavení sportovního hřiště 

 pěstování kladného vztahu k pohybu 

 sportovní akce – široký okruh 

(Olympijský víceboj, Atletika pro děti, 

Čokoládová tretra, Štafetový pohár) 

 

 nedostatek prostoru k náročnějším 

pohybovým aktivitám – malá a 

nevhodná tělocvična 

 nevhodné hygienické zázemí pro TV 

(chybí sprchy, šatny) 

 rostoucí počet dětí s nechutí k pohybu 

 zvyšující se počet dětí s nadváhou 



 vlastní příklad učitele 

 využití hřiště veřejností, MŠ 

 chuť dětí sportovat 

 začleňování her, které potlačují u dětí 

srovnávání výkonu 

 kabinet TV vybavený vhodnými 

pomůckami  

 overbally 

 zapojení ŠD do projektu Hodina 

pohybu navíc 

 

 

 

Pohoda prostředí a individuální integrace žáka se zdravotním postižením nebo 

znevýhodněním 

+ - 

 

 snížený počet žáků v logopedických 

třídách (skupinová integrace) 

 výškově nastavitelný nábytek 

 lavice se sklopnou deskou a židle 

s područkami 

 kompenzační pomůcky 

 pro žáky s tělesným postižením 

relaxační pomůcky 

 vybavení chodeb pro pohybové 

aktivity i relaxaci 

 předcházení šikaně a posměchu 

individuálně integrovaných žáků 

 

 vyšší počet žáků v běžných třídách po 

spojení se žáky z logopedických tříd 

 pro děti s PAS je málo prostoru pro 

přehledné ukládání kompenzačních 

pomůcek 

 chybí bezbariérová úprava prostor 

školy 

 



ZDRAVÉ UČENÍ 

Smysluplnost 

+ - 

 

 relaxační chvilky 

 v projektovém vyučování vystupují 

mezipředmětové vztahy 

 zařazování různých forem a metod 

práce 

 využití dramatizace a komunikace, 

komunitní kruh i ve školní družině 

 diagnostika žáků ve třídě 

 vedení dětí k posilování jejich 

sebevědomí 

 zařazování her přibližujících se 

skutečnému životu 

 náplň činnosti ve školní družině je 

tvořena ve spolupráci s dětmi 

 vedení dětí k osvojování zásad duševní 

hygieny a zdravého způsobu života i ve 

školní družině 

 využití profesí rodičů, přátel školy 

 kultivace citové složky 

 vedení dětí k samostatnému a 

vlastnímu úsudku 

 provázanost jednotlivých činností 

 sebehodnocení 

 

 

 obava učitelů dát dětem prostor pro 

budování zodpovědnosti 

 více se zaměřit na vnitřní motivaci 

dětí 

 rozvíjet u dětí vlastní potenciál, 

tvořivost 

 učitel musí přecházet do jiných tříd, je 

v časovém stresu 

 



Možnost výběru a přiměřenost 

Možnost výběru obsahu 

+ - 

 

 projekty věnované vztahům 

v kolektivu  

 vedeme děti ke vzájemné spolupráci a 

respektu (i ve školní družině) 

 možnost výběru spolupráce 

 posilování vlastní zodpovědnosti při 

projektech   (i ve školní družině) 

 ve školní družině možnost výběru 

z nabídky činností 

 pozornost věnována vztahům 

v kolektivu 

 děti mají možnost se spolupodílet na 

výběru témat týdenních bloků v ŠD 

 

 

 chybí možnost výběru způsobu učení 

 

 

Přiměřenost 

+ - 

 přiměřenost vzhledem k možnostem 

dětí 

 práce s žáky s narušenou komunikační 

schopností 

 zaměstnání dětí po splnění úkolu 

 práce s talentovanými dětmi 

 

 



 respektování žáka 1. ročníku – 

motivace dětí výborným hodnocením 

 dle ŠVP možnost přesunutí 

obtížnějšího učiva na později 

 nabídka zaměstnání umožňující další 

rozvoj dítěte po splnění práce i ve 

školní družině 

 

 

Spoluúčast a spolupráce 

+ - 

 

 existence pravidel soužití 

 otevřenost školy 

 existence orgánů (volených) 

 spolupráce pedagogů, žáků, rodičů 

 sponzoři školy 

 spolupráce s odborníky (zájmové 

organizace…) 

 týmová práce ve třídách 

 přátelství mezi dětmi 

 učitelé vytváří prostředí důvěry a úcty 

k dětem, partnerské vztahy 

 systematické práce s dětmi od 1. tříd 

na vzájemné komunikaci, toleranci 

 jistota bezpečí před negativními jevy 

 ve ŠD se vychovatelka včleňuje mezi 

děti 

 žáci jsou vedeni ke kooperaci 

 

 klasické uspořádání učeben 

 učitel se musí naučit hovořit ve třídě 

co nejméně 

 



 

 

Motivující hodnocení 

+ - 

 

 slovní hodnocení u dětí s SVP 

 časté ústní i písemné pochvaly 

 soutěží jen ti, kteří chtějí 

 klademe důraz na motivaci dětí 

 v TV i v ostatních výchovách 

hodnotíme snahu, nikoliv výkon 

 zpětná vazba ve výuce i v práci ŠD 

 ve výtvarné výchově necháváme 

prostor k seberealizaci 

 vzájemná úcta 

 

 

 soutěživost 

 srovnávání výkonu dětí 

 uznání musí být nepodmíněné 

 hodnotit pokroky dítěte více i v jiných 

předmětech (nikoliv převážně ve 

výchovách) 

 

Zdravé učení a individuální integrace žáka se zdravotním postižením nebo 

znevýhodněním 

+ - 

 

 individuální vzdělávací plán 

 asistent pedagoga 

 střídání různých forem práce, 

zařazování relaxačních aktivit 

 dyslektický kroužek 

 

 nepřipravenost ze strany některých 

žáků pro práci v dyslektickém kroužku 

(chybí pomůcky, zadané úkoly, …) 

 nedostatečné personální zabezpečení 

pro práci se žáky s PAS  



 respektování osobního tempa žáka a 

jeho individuálních zvláštností 

 možnost slovního hodnocení žáků 

 sebehodnocení 

 začleňování žáků do všech aktivit 

(projektové vyučování, skupinové 

práce, tělovýchovné akce – vždy se 

přihlíží ke zvláštnostem individuálně 

integrovaných žáků) 

 využívání počítačových výukových 

programů 

 individuální náprava řeči 

 

 

 

OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ 

Škola jako model demokratického společenství 

Otevřené partnerství – žáci 

+ - 

 

 společenská a sportovní setkání 

 výkon různých funkcí (pomocník ve 

třídě, šatnář) 

 podílení se na výzdobě školy a třídy 

 existence neformálních rozhovorů 

(učitel – žák) 

 výstavy vlastních prací žáků 

 žáci si sami organizují společná setkání  

 

 třídní a školní samospráva 

 možnost pozvat do třídy učitele na 

neformální rozhovory 



 schránka důvěry 

 možnost řešení problémů se školním 

psychologem 

 

 

Otevřené partnerství – rodiče 

+ - 

 

 účast rodičů na správě a řízení školy 

(SRPDŠ, školská rada) 

 volný vstup rodičů do školy 

 přístup k informacím o škole (www 

stránky) 

 možnost domluvy s pedagogem 

prostřednictvím e-mailu 

 pravidelný osobní styk rodičů 

s třídními učiteli 

 možnost účasti rodičů ve vyučování 

 společné aktivity pedagogů s rodiči 

žáků 

 

 

 malé zapojení členů SRPDŠ při 

organizování společných akcí 

 u některých rodičů je menší zájem o 

spolupráci se školou 

 

 

 

 

 

 



Otevřené partnerství – učitelé 

+ - 

 

 umožněn profesní růst pedagogů 

 tvořivý přístup pedagogů k výuce 

 propagace zdravého životního stylu 

 

 

 zařazovat DVPP v oblasti Zdravé školy 

 nejsou vytvořeny optimální pracovní 

podmínky  

 

Otevřené partnerství – vedení školy 

+ - 

 

 pozitivní vztah ke vzdělávání pedagogů 

 vlastní sebevzdělávání 

 konzultace výrazných změn se všemi 

zaměstnanci školy 

 snaha o vytvoření fungujícího 

pracovního týmu 

 využití dílčích schopností jednotlivců 

k vytvoření efektivního týmu 

 

 

 

 

Způsoby komunikace mezi potenciálními partnery uvnitř školy 

+ - 

 

 spolupodílení se na tvorbě programu 

 

 vytvoření pravidel soužití 



školy 

 dotazníky pro rodiče 

 možnost vyjádřit svůj názor 

 věcné řešení problémů 

 zachování mlčenlivosti o svěřené 

informaci 

 včasné řešení přestupků žáků s rodiči 

a vedením školy 

 informovanost o rozhodnutí, která se 

daného partnera týkají (rodiče…) 

 nedostatečná zpětná vazba 

 zkreslování informací 

 

 

Škola – kulturní a vzdělávací středisko obce 

+ - 

 

 spolupráce s MŠ 

 vytváření tradic a rituálů 

 spolupráce s odbornými institucemi  

 snaha o otevřenou školu 

 aktivity pro veřejnost 

 organizace aktivit pro ostatní školy 

 vycházíme vstříc požadavkům 

zřizovatele 

 v rámci Mařaťánku (folklorní kroužek) 

využití regionálních tradic, 

sounáležitosti s obcí Mařatice a 

spolupráce s cimbálovou muzikou při 

kulturních vystoupeních 

 

 vzájemná hospitace učitelek MŠ v ZŠ 

 existence více škol v obci 

 chybí prostory k pronájmu 

 



Otevřené partnerství a individuální integrace žáka se zdravotním postižením nebo 

znevýhodněním 

+ - 

 

 adaptační odpoledne před nástupem  

žáků do první třídy 

 po domluvě je rodičům žáka umožněn 

vstup do výuky 

 pravidelná komunikace mezi učitelem 

a rodiči (při nápravě narušené 

komunikační schopnosti žáků) 

 spolupráce s SPC, KPPP, školní 

psycholožkou, školním metodikem 

prevence, SVP HELP 

 

 neochota některých rodičů 

spolupracovat se školou 

 přehnaně vysoké požadavky rodičů 

 ze strany některých rodičů 

vyžadovány úlevy, které jdou nad 

rámec doporučení školského 

poradenského zařízení 

 u žáků s poruchou chování výskyt 

nerespektování asistenta pedagoga, 

v některých situacích i vyučujícího 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 3. Autoevaluace  
 

Autoevaluace byla provedena formou dotazníkového šetření pro žáky.  

V měsíci květnu 2016 proběhlo mezi žáky ZŠ T. G. Masaryka Uherské Hradiště - Mařatice 

dotazníkové šetření „Jaké je to být žákem naší školy“. V anonymních dotaznících žáci 

hodnotili celkový dojem z pobytu ve škole, jeho vnímání a prožívání. Vyjádřili svůj postoj ke 

klimatu školy a třídy, výchovně-vzdělávací práci a ke vztahu mezi žákem a učitelem. Otázky 

se týkaly dále pocitů bezpečnosti ve škole, obav z ubližování, násilí a dostatku příležitostí k 

pohybu a relaxaci. Žáci hodnotili deset otázek na pětistupňové škále. Jejich odpovědi byly 

kvantitativně vyhodnoceny formou grafů. Většina žáků vyjádřila ve svých odpovědích 

pozitivní hodnocení a z výsledků je patrné, že se cítí ve škole dobře. 

 

Výzkumný vzorek 

Celkový počet žáků:  171 

Dotazník vyplnilo žáků: 156 (91 %)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dotazník pro žáky ZŠ T. G. Masaryka, Uherské Hradiště - Mařatice 

JAKÉ JE TO BÝT ŽÁKEM NAŠÍ ŠKOLY 

Milí žáci, 

připravili jsme pro vás následující dotazník, který se stane cenným zdrojem informací 

pro další činnost naší školy. Dotazník je dobrovolný a zcela anonymní. 

Předem vám děkujeme za vyplnění dotazníku. Vaše odpovědi nám pomohou zjistit, jak 

se cítíte na naší škole, jaké je to pro vás být jejím žákem. 

U každé otázky si vyberte jednu z možných odpovědí a označte ji křížkem.  

 

 1 - ano 2 - většinou 

ano 

3 - nevím 4 - většinou  

ne 

5 - vůbec  

ne 

1. Prostředí ve škole je 

příjemné a jsem zde rád. 

     

2. Každý má ve třídě 

nějaké kamarády. 

     

3. Dodržuji dohodnutá 

pravidla chování ve třídě.  

     

4. Ve škole se cítím 

bezpečně a nemám strach 

z ubližování a násilí.  

     

5. Myslím, že kdyby mně 

někdo ubližoval, našel 

bych ve škole pomoc.  

     

6. Ve škole se stále něco 

děje. 

     

7. Škola mi poskytuje 

dostatek příležitostí 

k pohybu i relaxaci –

uvolnění. 

     

8. Pokud něčemu 

nerozumím, mohu se na to 

bez obav učitele zeptat. 

     

9. Domácím úkolům 

rozumím, jejich množství 

je přiměřené. 

     

10. Hodnocení a 

známkování považuji 

za spravedlivé. 

     

 

Děkujeme vám za upřímné odpovědi. Vyplněný dotazník odevzdejte paní učitelce. 



1. Prostředí ve škole je příjemné a jsem zde rád. 

 

ano   78 (50 %) 

většinou ano  54 (35 %) 

nevím   10 (6 %) 

většinou ne  11 (7 %) 

vůbec ne  3 (2 %) 

 

1. Prostředí ve škole je příjemné a jsem zde rád.

ano

většinou ano

nevím

většinou ne

vůbec ne

 

 

 

2. Každý má ve třídě nějaké kamarády. 

 

ano   108 (69 %) 

většinou ano  24 (15 %) 

nevím   18 (12 %) 

většinou ne  5 (3 %) 

vůbec ne  1 (1 %) 



2. Každý má ve třídě nějaké kamarády.

ano

většinou ano

nevím

většinou ne

vůbec ne

 

 

 

3. Dodržuji dohodnutá pravidla chování ve třídě. 

 

ano   80 (51 %) 

většinou ano  46 (29 %) 

nevím   18 (12 %) 

většinou ne  12 (8 %) 

vůbec ne  0 (0 %) 

 

3. Dodržuji dohodnutá pravidla chování ve třídě.

ano

většinou ano

nevím

většinou ne

vůbec ne

 



4. Ve škole se cítím bezpečně a nemám strach z ubližování a násilí. 

 

ano   93 (59 %) 

většinou ano  29 (19 %) 

nevím   18 (12 %) 

většinou ne  10 (6 %) 

vůbec ne  6 (4 %) 

 

4. Ve škole se cítím bezpečně a nemám strach 

z ubližování a násilí.

ano

většinou ano

nevím

většinou ne

vůbec ne

 

 

 

5. Myslím, že kdyby mně někdo ubližoval, našel bych ve škole pomoc. 

 

ano   124 (79 %) 

většinou ano  19 (12 %) 

nevím   9 (6 %) 

většinou ne  1 (1 %) 

vůbec ne  3 (2 %) 



5. Myslím, že kdyby mně někdo ubližoval, našel bych 

ve škole pomoc.

ano

většinou ano

nevím

většinou ne

vůbec ne

 

 

 

6. Ve škole se stále něco děje. 

 

ano   108 (69 %) 

většinou ano  33 (21 %) 

nevím   8 (5 %) 

většinou ne  6 (4 %) 

vůbec ne  1 (1 %) 

 

6. Ve škole se stále něco děje.

ano

většinou ano

nevím

většinou ne

vůbec ne

 



7. Škola mi poskytuje dostatek příležitostí k pohybu i relaxaci – uvolnění. 

 

ano   98 (62 %) 

většinou ano  30 (19 %) 

nevím   12 (8 %) 

většinou ne  12 (8 %) 

vůbec ne  4 (3 %) 

 

7. Škola mi poskytuje dostatek příležitostí k pohybu 

i relaxaci – uvolnění.

ano

většinou ano

nevím

většinou ne

vůbec ne

 

 

 

8. Pokud něčemu nerozumím, mohu se na to bez obav učitele zeptat. 

 

ano   113 (73 %) 

většinou ano  30 (19 %) 

nevím   7 (4 %) 

většinou ne  3 (2 %) 

vůbec ne  3 (2 %) 



8. Pokud něčemu nerozumím, mohu se na to bez obav 

učitele zeptat.

ano

většinou ano

nevím

většinou ne

vůbec ne

 

 

 

9. Domácím úkolům rozumím, jejich množství je přiměřené. 

 

ano   85 (55 %) 

většinou ano  49 (31 %) 

nevím   11 (7 %) 

většinou ne  8 (5 %) 

vůbec ne  3 (2 %) 

 

9. Domácím úkolům rozumím, jejich množství 

je přiměřené.

ano

většinou ano

nevím

většinou ne

vůbec ne

 



10. Hodnocení a známkování považuji za spravedlivé. 

 

ano   102 (66 %) 

většinou ano  36 (23 %) 

nevím   10 (6 %) 

většinou ne  3 (2 %) 

vůbec ne  5 (3 %) 

 

10. Hodnocení a známkování považuji za spravedlivé.

ano

většinou ano

nevím

většinou ne

vůbec ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Rámcový projekt podpory zdraví na období od školního roku 
2016/ 2017 do školního roku 2019/ 2020 

 

Představa cílů Představa prostředků 

1. Pokračovat v utváření zdravého učebního 

prostředí  

obnovit třídy žákovským nábytkem, 

modernizace zastaralého vybavení školy, 

modernizace IT 

2. Prohlubovat pozitivní vztah dětí, 

zaměstnanců a rodičovské veřejnosti ke 

škole  

respektovat individualitu dítěte, jeho rodinného 

zázemí, vážit si dobrých výsledků práce všech 

zaměstnanců, realizovat programy prevence 

rizikového chování u žáků, realizovat společné 

aktivity, zachovat školu rodinného typu 

3. Obohacovat školní činnosti v souladu 

s požadavky a potřebami životosprávy  

zařazovat rituály, být příkladem vlastním 

životním stylem, respektovat fyziologické 

potřeby jedince, umožnit volnočasové aktivity, 

dodržovat psychohygienu dětí mladšího 

školního věku, podporovat zdravé stravovací 

návyky 

4. Více propojovat učení s praktickým životem  zaměřit se na prožitkové a činnostní učení, 

podněcovat u žáků vnitřní motivaci, posilovat 

vlastní zodpovědnost žáků, exkurze do 

odborných pracovišť 

5. Dále umožňovat přiměřenost a výběr 

obsahu učiva vzhledem k individuálním 

možnostem žáků  

zmapovat vstupní znalosti a schopnosti žáka, 

diferencovat učivo, pečovat o děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami, 

poskytnout žákům moderní formy výuky 



6. Postupovat ve vytváření demokratických 

principů a spolupráce při výuce  

vytvořit a dodržovat dohodnutá pravidla soužití, 

diskuse, komunikace, tolerance, kooperativní 

učení 

7. Stále zdůrazňovat význam zpětné vazby 

a uznání všech dětí  

 

vytvářet nesoutěžní prostředí, využívat slovní 

hodnocení, nesrovnávat výkony dětí, hodnotit 

mírné pokroky a vývoj jedince, vést žáky ke 

schopnosti sebehodnocení a uznání práce 

druhých, dotazníková šetření 

8. Nadále vytvářet školu fungující  

na demokratických principech  

spolupráce, dodržovat práva a povinnosti 

zúčastněných stran, vzájemná informovanost, 

vzájemná důvěra, vytvořit prostor k vyjádření 

vlastního názoru dětí a jejich uplatnění v životě 

školy, profesní růst zaměstnanců 

9. Více otevřít školu veřejnosti v oblasti kultury 

a vzdělávání  

zapojit veřejnost do života školy, zpřístupnit 

prostory školy veřejnosti, prezentace školy 

v médiích a na veřejnosti, spolupráce s vnějšími 

partnery 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Prováděcí plán na školní rok 2016/2017 
 

Cíl:  Utvářet zdravé učební prostředí 

 

Úkol: Kritérium splnění: Kdo odpovídá: Termín: 

Zakoupení gastronádob a nerez nádobí nádobí Polášková 6/17 

Zakoupení sněhové frézy s rotačními 

kartáči 

rotační fréza Suchánek 6/17 

Zakoupení traktoru na sekání trávy traktor Suchánek 6/17 

Pořízení interaktivní tabule na 

přístavbu 

interaktivní tabule 

 

Somrová 6/17 

  

Rekonstrukce kabinetu vychovatelek výmalba, topné těleso, 

snížení stropu 

Suchánek 6/17 

Zakoupení sedacích pytlů (vaků) sedací pytle 2 kusy Somrová 6/17 

Zakoupení skříňky s boxy skříňka Uherková 6/17 

Zakoupení kontejnerů na papír kontejnery 6 ks Uherková 6/17 

Oprava plotu nový plot  Suchánek 6/17 

 

 

 

 

 



Cíl:  Vytvářet pozitivní vztah dětí, zaměstnanců a rodičovské veřejnosti ke škole 

 

 

Úkol: Kritérium splnění: Kdo odpovídá: Termín: 

Vzdělávání pedagogů  plán DVPP  Uherková do 6/17 

Pokračovat v zařazování komunitního 

kruhu  

pravidelný komunitní 

kruh  

třídní učitelky, 

vychovatelky  

průběžně  

do 6/17 

Pokračovat v zařazování prvků 

Daltonské výuky  

daltonská výuka  třídní učitelky  

 

průběžně  

do 6/17 

Věnovat pozornost problémům žáků  řešení aktuálních 

problémů žáků ve 

spolupráci s tř. uč. a 

školním metodikem 

prevence a školním 

psychologem 

Kaláčová 

školní psycholog 

třídní učitelky 

průběžně  

do 6/17 

Věnovat pozornost žákům s SVPU řešení aktuálních 

problémů ve 

spolupráci s třídním 

učitelem a KPPP a SPC 

Uherková 

Hanáčková 

6/17 

Věnovat péči žákům s poruchami 

autistického spektra 

znalost problematiky 

práce s těmito dětmi  

Hanáčková, 

Miklášová 

6/17 

 

Anonymní dotazníková šetření 

 

dotazník  

 

Kaláčová 

 

6/17 



školní psycholog 

Vytvářet spolupracující týmy učitelů  metodické sdružení pedagogové školy  6/17 

Uspořádat výlet pedagogů školy team building Vorbová 6/17 

Organizovat programy 

environmentální výchovy 

výukové programy 

s environmentální 

tematikou  

Šnajdarová  průběžně 

do 6/17 

Organizovat programy prevence 

rizikového chování u dětí 

 

realizace MPP na rok 

2016/2017 

Kaláčová průběžně  

do 6/17 

Organizovat sběr papíru, vršků, péče o 

školní zahradu a hřiště 

ochrana životního 

prostředí 

Šnajdarová 

Kaláčová 

Měrková 

6/17 

V jednotlivých třídách spolu s žáky 

vytvářet pravidla 

pravidla třídy pedagogové 

žáci 

9/16 

Netradiční třídní schůzky, akce 

pořádané ve spolupráci s rodiči 

realizace akce vyučující 

výbor SRPDŠ, 

vychovatelky 

6/17 

Řešení problémů na pracovišti jen 

mezi zaměstnanci školy 

vzájemná komunikace zaměstnanci školy 6/17 

Podle potřeby diagnostikovat klima 

tříd a společně se žáky usilovat o jeho 

dotazník Kaláčová 6/17 



zlepšení školní psycholog 

třídní učitelky 

Pokračovat v pravidelném 

informování o životě školy na 

webových stránkách 

www.zsmaratice.cz Vorbová 

Dufková 

pedagogové 

6/17 

Organizovat akce na podporu a rozvoj 

tvořivosti 

výstavy prací žáků, 

spolupráce s místními 

organizacemi 

Lancová 

Dufková 

pedagogové 

6/17 

 

 

 

Cíl:  Organizovat školní činnosti v souladu s požadavky a potřebami životosprávy 

 

Úkol: Kritérium splnění: Kdo odpovídá: Termín: 

Pokračovat ve volnočasových 

aktivitách  

nabídka kroužků 

v rámci ŠD a DDM 

vedoucí ŠD, 

Uherková 

9/16 

Pokračovat v organizaci celoškolních 

projektů  

dva tematické projekty 

v průběhu školního 

roku 

pedagogové 6/17 

Pokračovat v pravidelných rituálech i 

ve školní družině  

rituály  vedoucí ŠD průběžně  

do 6/17 



Apelovat na rodiče v oblasti 

dodržování režimu dne dětí  

na třídních schůzkách 

seznamovat rodiče 

s režimem dne dětí  

třídní učitelky září, 

leden, 

duben  

Maximálně využívat dětského hřiště 

na školní zahradě v činnostech školní 

družiny (i v zimě) 

 

využití dětského 

koutku  

vychovatelky  průběžně  

do 6/17 

Zařazovat pravidelný pohyb dětí ve 

školní družině, pravidelně 

organizované sportovní aktivity  

pohybové hry, cvičení, 

stolní hry  

vedoucí ŠD  

vychovatelky 

průběžně  

do 6/17 

Ve školní družině zařazovat nadále 

práci ve skupinách dle zájmu dětí  

pravidla skupinové 

práce  

dodržování zásady 

dobrovolnosti 

vedoucí ŠD průběžně  

do 6/17 

Pokračovat v zařazování 

tělovýchovných chvilek a 

mikropřestávek (overbally, spojovací 

chodba) 

 

zařazování 

tělovýchovných chvilek 

dle kondice dětí  

třídní učitelky  

vychovatelky 

do 6/17 

 

 

Nadále využívat školní zahradu a 

venkovní učebnu k výuce a pro 

 

 

výuka a zájmové 

kroužky na zahradě za 

 

 

třídní učitelky  

 

 

do 6/17 



zájmové kroužky příznivého počasí  vedoucí 

zájmových 

kroužků 

Zařazovat zdravá a rozmanitá jídla v 

rámci projektu Uzdravme svou školní 

jídelnu 

zpestření jídelníčku  Polášková  do 6/17 

Pokračovat v dodržování pitného 

režimu žáků 

pitný režim Polášková 

pedagogové 

do 6/17 

Pokračovat ve vedení dětí ke 

správným stravovacím návykům 

kultura stolování, 

klidná a pohodová 

atmosféra u jídla, 

sebeobsluha 

pedagogové 

vychovatelky 

kuchařky 

do 6/17 

Pokračovat v organizování školních 

sportovních akcí včetně sportovně 

zaměřených kroužků, Hodina pohybu 

navíc, Olympijský víceboj 

Šplhoun, olympiáda, 

švihadlový král, 

plavecké závody, 

městské sportovní hry, 

atletický trojboj ŠD, 

plavecké závody ŠD,...  

koordinátor 

sportovních 

aktivit 

vychovatelky 

do 6/17 

 

 

 

 

 



5. Posouzení projektu školou 
 

Vyhodnocení realizace projektu a prováděcích plánů probíhalo průběžně na 

provozních poradách, na schůzkách SRPDŠ a Školské rady. Projekt Zdravá škola je ze strany 

většiny rodičů vnímán velmi pozitivně. 

Do tohoto projektu jsou zapojeni všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci naší 

školy, které realizace projektu obohacuje po všech stránkách. Zdravý životní styl je aktivně 

podporován jak ve výuce, tak i v dalších zájmových aktivitách. Rozvíjí se dobré vztahy mezi 

školou, rodinou a místními organizacemi (hasiči, knihovna).  

I nadále chceme, aby děti, které navštěvují naši školu, pobývaly v pěkném, zdravém 

prostředí, učily se toto prostředí udržovat a spoluvytvářet a byly v budoucnu slušnými lidmi, 

kteří si váží svého zdraví a jsou schopni pomáhat sobě i jiným. Pro individuálně i skupinově 

integrované žáky vytváříme ve spolupráci s asistenty pedagogů takové podmínky, které 

odpovídají jejich individuálním vzdělávacím potřebám a vedou k všestrannému rozvoji. 

Zapojení do projektu Škola podporující zdraví nás motivuje ke kvalitnímu vzdělávání a 

stává se pro nás dlouhodobým závazkem. Proto bychom v něm chtěli i v dalším období 

pokračovat. 

 

Ředitelka ZŠ T. G. Masaryka Uherské Hradiště – Mařatice Mgr. Jana Uherková 

 

 

 

 

 

 

 



6. Obrazová příloha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


