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Vize školy

Z žáka naší školy se stane
demokratický a samostatný občan naší vlasti
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A.

Image školy
Cíl:
Dosáhnout maximálně možné informovanosti veřejnosti.
Posílit vztah rodičů a školy, veřejnosti a školy.
Podporovat tradice školy.

B.

Klima školy
Cíl:
Dosažení kvalitního profesionálního vztahu mezi vedením školy, pedagogy, rodiči a
žáky.

C.

Organizace a řízení
Cíl:
Zapojení všech pracovníků do procesu řízení, dále delegovat pravomoci a tím předat
odpovědnost za svěřené úseky.
Zavést celý databázový systém Bakalářů, naučit ovládat zaměstnance nové prvky
Dát ještě větší prostor pracovníkům vyjádřit se ke koncepci a k řízení školy, více je do
tohoto procesu zapojit, a to včetně analýzy a vyhodnocení stavu organizace.
Posílit úlohu metodických orgánů, vytvořit novou koncepci jejich činnosti, která bude
více odpovídat současným požadavkům a změnám ve školství, zapojit je více do řízení
organizace a do kontrolní činnosti.
V rámci posílení kompetencí jednotlivých pracovníků dát vetší důraz na osobní
zodpovědnost, anonymitu postupně omezit na minimum.

D.

Ekonomika a materiální vybavení
Cíl:
Získat dostatek finančních zdrojů na zajištění kvalitní, radostné a moderní výuky pro
žáky naší školy a radostnou motivující práci pro pedagogy.
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Zkvalitnit a zpestřit stravu ve školní jídelně, zachovat zásady zdravé výživy.
Zajistit stravovací systém jídelny

E.

Výchovně vzdělávací proces
Cíl:
Vést kvalitní, rozvíjející, motivující a metodicky správný výchovně vzdělávací proces,
který je přínosem pro naše žáky.
Pravidelně aktualizovat ŠVP
Ve výchovně vzdělávacím procesu klást důraz na ekologickou gramotnost, čtenářské
dovednosti a schopnost využití ICT.
Zachovat a podpořit spíše samostatnou činnost žákovské rady.
Vést děti k ochotě jíst zdravé, nepodbízivé potraviny. Tyto potraviny vyloučit na
minimum.

F.

Personalistika
Cíl:
Pedagogický sbor je stabilní, plně kvalifikovaný a stále se vzdělávající.
Utvořit a udržet plně kvalifikovaný a vysoce vzdělaný pedagogický sbor – tomu
uzpůsobit přijímání nových pracovníků a systém dalšího vzdělávání a profesního růstu

G.

Mimoškolní činnost
Cíl:
Vést děti k vhodnému využití volného čas, což zkvalitňuje život žáků.
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Spolupráce s Městysem Čechtice

H.

Cíl:
Podpora kvalitní a bezkonfliktní spolupráce se zřizovatelem školy je cestou k rozvoji
školy

Spolupráce se SRPDŠ, RŠ při ZŠ Čechtice

I.

Cíl:
Podporovat spolupráci se SRPDŠ a RŠ, považovat je nadále za poradní orgán.


J.

a bezpečnostní zásady.

Spolupráce školy s rodiči
Cíl:
Povýšit vztah rodiny a školy na vztah spolupráce.
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