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C í l e   š k o l y 
 

Dlouhodobé cíle 

• Výchovně vzdělávací proces bude realizován ve vzdělávacím programu RVP ZV: 
ŠVP „Vstupte s námi do světa moudrosti a zábavy“ s modifikací na další rozvoj 
hudební a výtvarné výchovy ve vybraných třídách. 

• Budeme usilovat o rozvoj osobnosti žáků s ohledem na jejich individuální schopnosti, 
budování vědomí národní identity, tolerance k ostatním lidem, národnostem a etnikům 
a respektování lidských práv. 

• Širším zaměřením školy na rozvíjení estetické a tělesné výchovy budeme usilovat o 
posílení citové stránky osobnosti dítěte a zlepšovat vzájemné vztahy mezi dětmi a 
jejich vztah k dospělým, starším a potřebným lidem. 

• Budeme se snažit z žáka vychovat člověka kulturního, tvořivého, komunikativního, 
mravně odpovědného, hledajícího své místo v životě, chápajícího hodnotu zdraví a 
aktivně usilujícího o jeho ochranu. 

• Budeme se snažit z žáka vychovat člověka svobodně jednajícího, s touhou se dále 
vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života, člověka hledajícího své místo ve 
sjednocující se Evropě, člověka zvídavého, sebezdokonalujícího se, rozumně 
reagujícího v konkrétních praktických životních situacích. 

• V průběhu povinné školní docházky získají žáci školy základy kvalitního, funkčního 
a moderního všeobecného vzdělání. 

• Žáci po absolvování základní školy budou umět dobře ovládat  svůj mateřský český 
jazyk a také částečně jeden či dva (v případě výběru volitelného cizího jazyka v rámci 
volitelných předmětů v 7. - 9. ročníku) jazyk(y) cizí. Vedle toho budou mít všeobecný 
přehled o světových i českých dějinách, zeměpise, přírodopise a chemii, fyzice a 
matematice a budou se orientovat v základech společenských věd. 

• Žákům bude umožněno podle zájmu rozvíjet své hudební a výtvarné schopnosti. 
• Základní vzdělání bude navíc kultivovat osobnost žáků po stránce rozumové, 

emocionální i etické,  čímž stejně jako vzdělání předškolní doplní výchovu v rodině v 
otázce  životních, duchovních a mravních hodnot.  Kromě toho nebude opomíjen 
rozvoj tělesné zdatnosti a pohyblivosti dětí. 

• Budeme připravovat děti pro aktivní občanský život v demokratické společnosti. To 
znamená, že v nich budeme rozvíjet schopnosti samostatného myšlení a rozhodování v 
základních životních otázkách.  

• Vytvoříme otevřené partnerství mezi všemi skupinami, které participují ve výchovně 
vzdělávacím procesu. 

• Budeme soustavně posilovat postavení školy tak, aby se stala opravdovou nositelkou 
vzdělání a kultury a podílela se aktivně na životě města. Budeme rozvíjet pozitivní 
vztah a spolupráci s veřejností a zřizovatelem. Vytvoříme  podmínky pro komunitní 
školu. 

• Budeme rozvíjet zdravé prostředí pro příznivý vývoj osobnosti žáků a všech 
pracovníků školy. 

• Budeme usilovat o stabilizaci pedagogického sboru, zvýšení podílu mužů mezi učiteli, 
dosažení kvalifikačních předpokladů u co nejvyššího počtu pedagogických 
pracovníků, budeme dbát na jejich další profesní rozvoj a vzdělávání. 

• Zaměříme se na odstranění provozních, bezpečnostních a hygienických nedostatků, 
které dlouhodobě ztěžují práci a provoz školy, vytváření vhodnějších učebních a 
pracovních podmínek jak žákům, tak zaměstnancům školy. 

 



Střednědobé cíle 

• Budeme komunikovat s veřejností ve dvou rovinách, přičemž obě roviny budou 
vystupovat  jednotně (1. rovina - vedení školy a 2. rovina - jednotliví učitelé, z nichž 
bude mít nezastupitelnou roli třídní učitel). 

• Třídní schůzky povedeme stylem a formou tak, aby se podařilo zapojit do řešení 
problémů i rodiče, vhodně využijeme  nabídek jejich pomoci, uspořádáme případně i 
společné třídní akce. 

• Zorganizujeme a budeme propagovat významné akce a tradice školy.  
• Budeme spolupracovat se Školskou radou, Rodičovským sdružením, žákovským 

Školním parlamentem. 
• Vedení školy svým stylem partnerské spolupráce s ostatními zaměstnanci vytvoří na 

pracovišti atmosféru bezpečí, vzájemné důvěry, úcty, respektu a pohody při 
zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu.  

• Budeme vytvářet  příznivé podmínky pro kvalitní pracovní zázemí nejen pro žáky, ale 
všechny pracovníky školní komunity. 

• Pokusíme se využít všech možností získání finančních prostředků v rámci 
fundraisingu (sponzoring, granty). 

• Budeme podporovat zdravý (psychický i fyzický) vývoj žáků. 
• Budeme realizovat preventivní strategii školy abychom předcházeli projevům rizikového 

chování (dříve „sociálně patologickým jevům“) včetně šikany. 
• Budeme vyhodnocovat zdravotní a bezpečnostní rizika (včetně šikany) a přijímat opatření 

k jejich minimalizaci. 
• Systém školní práce bude založen především na prvcích motivace a vzájemné důvěry. 

Nedílnou součástí a doplňujícím prvkem bude systematická kontrolní činnost. 
• Učitelé se nebudou zaměřovat na porovnávání žáků mezi sebou, ale na sledování pokroku 

každého z nich a na podporu žáků s SVP a rozvíjení schopností a dovedností žáků 
mimořádně nadaných.  

 

Krátkodobé cíle 

Rozvoj dobrého klimatu školy 

•  Budeme pokračovat v organizování projektových dnů. 
• Budeme podporovat metody a formy práce vedoucí k aktivizaci a spolupráci a 

rozvíjející týmovou práci.  
• Zorganizujeme  relaxační programy a společné zájezdy za poznáním, kulturou, 

sportem. 

Integrace školy do života města 

• Posílíme  vztahy se zřizovatelem (návštěvy radnice, poznávání struktury obecního 
úřadu, besedy s volenými představiteli obce).  

• Budeme se podílet  na společenském a kulturním životě města (projekty rozvíjející 
vztah ke svému městu, jeho historii, tradicím, účast a vystoupení na vernisážích, 
uplatnění školního  pěveckého sboru, společné návštěvy výstav, koncertů, divadla).  

• Podpoříme naší účastí významné sportovní turnaje a soutěže (sportovní setkání 
spřátelených měst, organizace přijetí hostů školy na radnici - např. při výročí školy, při 



mezinárodních návštěvách jak zahraničních žáků, tak pedagogů v rámci recipročních 
návštěv apod.). 

• Využijeme partnerských smluv  města Vsetína - možnost navázat dalších kontaktů se 
školami v zahraničí, a tak uskutečnit výměnné pobyty a návštěvy (poznávání cizí 
země, uvědomění si evropské integrity, rozvoj multikulturního povědomí, rozvoj 
komunikačních dovedností, komunikace v cizím jazyce, ale i osobnostních a 
sociálních dovedností, volních vlastností apod.). 

• Zapojíme se do projektů města Vsetína (vlastní účastí, pomocí při organizaci).  

Zkvalitnění vzdělávacího procesu 

• Podpoříme ve všech třídách přístup žáků k  ICT. 
• Povedeme žáky k samostatnosti při řešení úkolů a při získávání rozšiřujících 

informací. 
• Povedeme  žáky k sebehodnocení. Důraz bude kladen na vlastní hodnocení 

dosaženého výkonu a na určení dalšího postupu v učení. 
• Vytvoříme  na základě spolupráce se žáky naší školy „soubor mravních hodnot“, které 

považujeme za důležité pro formování zdravé osobnosti žáka. 
• Žáci si vytvoří vlastní portfolio svých prací v jednotlivých ročnících. 
• Budeme se snažit o realizaci projektu „Spolu“  v rámci všech tříd prvního ročníku. 

 
V ý c h o v n ý    p r o c e s 

 
     Výchovný proces bude prolínat po celou dobu školního roku veškerou činností 
zaměstnanců školy, nejen pedagogických pracovníků. Bude vytvářet základy pro morální 
formování mladého člověka, předpoklady pro jeho zařazení a uplatnění se v moderní 
společnosti, využití jeho schopností, dovedností, zájmů a talentu, formování jeho zdravého 
sebevědomí a občanských postojů. Pedagogičtí pracovníci budou spolupracovat co nejúžeji s 
rodiči a všemi institucemi, které se žáky pracují a přicházejí do kontaktu. Znalost rodinného 
prostředí a poměrů, v nichž dítě vyrůstá, by měla napomoci anulovat rušivé vlivy v jeho 
vývoji. Vstřícný přístup k žákům, dobré vztahy v pracovním kolektivu, klid a rozvážnost 
napomohou k vytváření optimalizace atmosféry kladně ovlivňující pobyt ve školním 
prostředí. Významným faktorem je soustavná prevence v oblasti drogových závislostí a 
působení proti šikaně. 
     Zvýšenou pozornost budou pedagogové věnovat dětem a mládeži s problémovým vývojem 
a s rizikovým chováním, jejich rodinnému prostředí, budou navazovat kontakty s rodiči těchto 
žáků. V případě výchovných problémů spolupracují učitelé především s rodiči dítěte, které 
jsou povinni informovat o vzniklé situaci, s vychovatelkami školní družiny a školního klubu, 
dále s výchovným poradcem školy a školním metodikem prevence, který je zodpovědný za 
provádění a koordinaci aktivit v oblasti prevence zneužívání návykových látek. Pokud nelze 
problémy řešit v rámci rodiny a školy, obrací se pedagogičtí pracovníci o odbornou pomoc k 
Pedagogicko-psychologické poradně, k příslušným dětským lékařům, k oddělením péče o 
mládež odboru sociálně právní ochrany dítěte, eventuálně k Městské policii či Policii České 
republiky. 
     Pedagogický pracovník - preventista - spolupracuje s „peery“, žáky speciálně vycvičenými 
pro činnost se svými vrstevníky v oblasti protidrogové prevence, sleduje všechny trendy 
vývoje v protidrogové tématice a prakticky je uvádí do života školy a seznamuje se svou 
činností a činností „peerů“ ostatní kolegy. 
     Při spolupráci s rodiči a se členy Rodičovského sdružení při ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 
budeme usilovat o vytváření dobrých vztahů mezi školou a rodičovskou veřejností a zvýšení 
prestiže učitelské práce. Třídní učitelé provádějí v rámci třídních schůzek již od 1. ročníků 



seznámení rodičů s Minimálním preventivním programem, tj. mj. se známkami projevů 
drogových závislostí, upozorňují na možná nebezpečí hrozící mládeži v různých oblastech 
denního života a seznamují je s preventivními opatřeními. 
     Se zvyšujícím se počtem žáků romského etnika i jiných národností budeme usilovat  
o jejich začlenění mezi běžnou žákovskou populaci, o výchovu všech žáků k toleranci a 
rasové snášenlivosti. I když právě u těchto žáků je nutný soustavný individuální přístup a 
každodenní pomoc jednotlivých vyučujících, ve spolupráci s rodiči se budeme snažit důsledně 
uplatňovat rozhodný postoj v otázce plnění základních povinností vůči vlastnímu dítěti. 
     Významný podíl výchovné práce leží na vyučujících I. stupně, kteří musejí usilovat  
o to, aby dětem nahradily rodičovskou lásku a péči v době, kdy je malý člověk z dosahu 
domova. Mají nejvýraznější podíl na formování jeho osobnosti a postojů. Učitelé II. stupně na 
jejich výchovnou práci navazují. Řeší nové problémy, kterými mládež prochází v období 
puberty. Důsledně je budou vést k odpovědnému chování, zdravé sebedůvěře a samostatnosti.  
     Všichni pedagogičtí pracovníci školy se budou podílet na vzdělávání žáků v oblasti 
zdravého životního stylu a svým dobrým příkladem je povedou k získání vhodných postojů. 
     Specifickou péči věnují pedagogičtí pracovníci žákům se zdravotním postižením. Žákům, 
u nichž byly Pedagogicko-psychologickou poradnou diagnostikovány specifické poruchy 
učení, je věnována individuální péče.  
 
 

V z d ě l á v a c í    p r o c e s 
 
     Vzdělávací proces se bude řídit výše uvedenými vzdělávacími programy, podle nichž si 
vyučující zpracují tematické plány práce v jednotlivých předmětech. 
 
Pedagogičtí pracovníci budou při výuce: 
- diferencovat přístup k žákům podle jejich schopností a zájmů 
- využívat moderní metody a formy výuky  
- získávat a uplatňovat nové poznatky 
- umožnit prezentování vlastních postojů a názorů  
- rozvíjet zdravé sebevědomí žáků, jejich osobnosti, výchovu k sebekritičnosti, nestrannému  
  hodnocení, vést k nápravě vlastních chyb či omylů 
- podporovat multikulturní výchovu, potlačovat případné projevy rasismu 
- cílevědomě rozvíjet jazykové schopnosti žáků ve všech vyučovacích předmětech 
- umožňovat širokou seberealizaci žáků při pobytu ve školním prostředí 
 
  
Vedení školy bude dbát na: 
- optimální zajištění aprobované výuky v co největším počtu vyučovacích hodin 
- soustavné další vzdělávání všech pedagogických pracovníků  
   a) samostudium (pedagogický tisk, odborná pedagogická literatura) 
   b) využití prostředků DVPP pro další vzdělávání 
   c) doplnění pedagogického vzdělání u nekvalifikovaných pracovníků  
   d) rozšíření jazykového vzdělání a aprobace  
   e) zajišťování optimálních výchovných a  pracovních podmínek žáků i pracovníků 
 
Pedagogičtí pracovníci na I. stupni budou: 
- vytvářet stimulující prostředí pro pobyt a výuku dětí ve škole, navazovat co nejužší  
   kontakt s nimi i jejich rodiči, získávat poznatky o prostředí, v němž vyrůstají a jež je 
   ovlivňuje 
- směřovat přípravu vyučovacích hodin k co nejširšímu zvládnutí učiva v průběhu vyučování 
- průběžné opakovat nově získané poznatky, soustavně procvičovat a doučovat učivo 



  u zaostávajících žáků 
- soustavně pracovat se žáky s SVP 
- rozvíjet v žácích multikulturní výchovu 
- navrhovat na pedagogicko-psychologickou diagnostiku v PPP Vsetín 
 
Pedagogičtí pracovníci na II. stupni budou: 
- postupně přecházet k náročnějším formám práce se zvyšující se zátěží ve vyšších ročnících 
- vychovávat k samostatnosti, schopnosti rozhodovat se, řešení obtížných situace, učit správně 
   reagovat na  podněty zvenčí 
- vytvářet prostor pro iniciativu, řešení problémů souvisejících s výukou i problémovými  
   situacemi v třídním kolektivu 
- soustavně rozvíjet talent a zájem žáků ve vyučovacím procesu i mimo něj 
- promyšleně a soustavně působit na žáky v oblasti profesní orientace (třídní učitelé a 
výchovný poradce školy a všichni ostatní pedagogové, dále Pedagogicko-psychologické 
poradna, příp. Úřadu práce v úzké návaznosti na spolupráci s rodiči) 
 

 
 

Plán investičních akcí do roku 2018: 
 
1) Instalace vnitřních žaluzií 
2) Oprava dívčích sprch u tělocvičen 
3) Výměna PVC v učebnách hl. budovy a pavilonu a v odděleních a na chodbách ve ŠD 
4) Oprava učebny chemie 
5) Modernizace školních sportovních ploch 
6) Výměna klecových šaten za skříňky, včetně stavebních úprav (povrch, podhledy) 
7) Výměna elektroinstalace v hl. budově, pavilonu a ve školní družině 
8) Nátěry střech hl. budovy a pavilonu 
9) Zateplení a výměna oken v budově školní družiny 
10) Rozšíření učeben a oddělení ŠD do půdních prostor (výhledově možnost přesunu 

z budovy školní družiny do hlavní budovy školy) 
 
 
Ve Vsetíně, 30. 3. 2012 
 
         Mgr. Libor Slováček 
                ředitel školy 


