
Koncepce školy 
 

I. Základní cíl 
 

• poskytnout žákům kvalitní základy vzdělání, vytvořit podmínky pro další vzdělávání, 

komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě  

• rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se 

rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně 

uznávanými životními a mravními hodnotami 

 

II. Prostředky k dosažení cíle 
 

1.       Vzdělávací program školy: 

• základním prostředkem k dosažení cílů je pro všechny ročníky plnění vzdělávacího 

programu  Školní vzdělávací program ZŠ S.N.Wintona Kunžak 

• změření na environmentální výchovu – mezinárodní projekt Ekoškola 

• péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky 

 

2.       Klima školy 

• udržovat dobré mezilidské vztahy mezi všemi zaměstnanci školy 

• podporovat a rozvíjet dobré vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a rodiči a mezi 

žáky navzájem 

• podporovat práci Ekotýmu  

• budovat ve všech žácích a zaměstnancích hrdost na svoji školu, která je dána 

podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací školy souvisí  

• rozvíjet motivovanost žáků pro školní práci 

  

3.       Organizace školy 

• mít zpracovaný organizační řád školy se všemi kompetencemi a organizační 

dokumentaci školy, neustále je inovovat, aby odpovídaly skutečným potřebám školy 

• podle potřeby inovovat ŠVP, plán EVVO, minimální preventivní program 

• při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále 

autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit 

• podporovat další vzdělávání pedagogů 

• usilovat o získávání finančních prostředků prostřednictvím grantů na aktivity 

organizované školou 

 

4.       Talentovaní a integrovaní žáci 

• vytvářet prostor pro všechny žáky 

• využívat práce speciálního pedagoga 

• ve spolupráci s PPP a SVP a školním poradenským pracovištěm pečovat o žáky se 

specifickými poruchami učení a chování formou reedukace a integrace 

• umožnit žákům účast ve všech dostupných soutěžích – naukových, výtvarných, 

tělovýchovných  

 

 

 

 



5.       Mimotřídní a zájmová činnost 

• mimotřídní a zájmová činnost bude přirozenou součástí výchovně vzdělávacího 

procesu  

• zaměřit se na co nejširší nabídku zájmových kroužků nejen pod vedením učitelů, ale i 

spolupráce s jinými subjekty 

• práce školní družiny 

• organizovat výlety, exkurze, výukové pobyty 

• podporovat organizaci charitativních akcí 

  

6.       Škola a veřejnost 

• spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole 

a informovat je o studijních výsledcích dětí a o jejich chování 

• spolupracovat s Radou školy 

• veřejnosti poskytovat základní a objektivní informace o škole 

• připravovat pro rodiče a veřejnost kulturní programy, burzy výrobků, dny otevřených 

dveří, turistické pochody, divadelní představení 

• spolupracovat se zřizovatelem a s místními organizacemi a podniky např. MŠ Kunžak 

a MŠ Střížovice, ZD, MO Svazu invalidů, TJ, SDH, ČSŽ 

• snažit se více zapojovat rodiče do aktivit školy 

  

7.       Vybavení školy 

  

• modernizovat a stále dovybavovat odborné učebny a kmenové třídy 

• stále modernizovat učebnu informatiky a všechna PC pracoviště 

• rozvíjet prostředí po estetické stránce vhodnou inspirativní výzdobou učeben a 

chodeb, zveřejňovat úspěšné práce žáků 

• společně se zřizovatelem provádět stálou údržbu vybavení a budovy školy 

• obnovovat fond učebnic a pomůcek 

 

 

 

 

V Kunžaku 1. září  2022.           

 

 

Mgr. Eva Krafková 


