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Tento dokument je součástí akčního plánu rozvoje Základní školy Svitavy, T. G. Masaryka 27. Jde 
o dokument vytvořený za účelem lepší informovanosti o škole. Jedním z jeho cílů je zapojení veřejnosti 
a přátel školy do připravovaných projektů a aktivit. Priority odpovídají koncepčnímu záměru rozvoje 
školy pro léta 2018 – 2024. 

Rok 2019 bude rokem modernizace. Předpokládáme nastartování výměny oken, stejně jako 
technických podmínek pro práci s výpočetní technikou. Pokračovat bude práce koncepčního týmu na 
hledání vize. Změny se plánují i v jídelně, jejíž plášť i střecha od loňského roku voní novotou, ale  
elektroinstalace a prostor kuchyně potřebují vylepšení. 

 
 

Priority dalšího rozvoje pro rok 2018 
 

- Počet prvních tříd 
o I v příštím školním roce otevřeme pouze jednu třídu. Velký zájem o naši školu má ten 

efekt, že z hlediska kapacity a prostoru jsme na hraně a není již možné zvyšovat aktuální 
počty tříd. Proto bude v příštím školním roce pouze jedna první třída. 

 Přijímáme odpovědnost přednostně za žáky, kteří již ve škole jsou, abychom jim 
vytvořili podmínky, odpovídající našim představám o standardu školní práce. 

- Podpora inovací formou stáže 
o V roce 2019 nás čeká několik stáží na jiných školách. V jednom případě půjde o návštěvu 

inovativní školy v Jablonci, již se zúčastní koncepční tým. V druhém případě se jedná o 
návštěvu školy ve Slatiňanech, která je podpořena z fondu Pomáháme školám 
k úspěchu. Naším cílem bude sdílení praxe ve využívání principů metody kritického 
myšlení.  

- Zlepšení zázemí pro práci s výpočetní technikou 
o Úmyslně jsem nepsal, že jde o zlepšení výuky informatiky, protože stejně jako v metodě 

CLIL, která využívá cizího jazyka v běžných hodinách, my bychom rádi více využívali 
počítačů, notebooků, tabletů a další techniky i v hodinách mimo informatiku.  

o Pro tyto účely se budeme účastnit hned třech projektů, které by nám měly pomoci 
s financováním nové techniky. 

o Jako partneři též budeme v projektu ZŠ Míru Svitavy. Ten by nám, kromě zaškolení, měl 
přinést do vybavení školy 3D tiskárnu a 3D skener. 

- Prokomunitní aktivity 
o Škola je jako jeden velký organismus. Nejde jen o učitele a žáky. Cíleně dochází též 

k setkávání s bývalými kolegy, s kolegyněmi na rodičovské dovolené a ke zvláštním 
dnům, což jsou opakujícími se rituály naší školy. Myslím tím Den maminek, pozvání na 
kávu v ředitelně pro kolegy důchodového věku, Den otevřených hodin FIE, Dětský den a 
Sportovní den, Kuchařský kurz aj. - v letošním roce vzniknou nové, např. oslava 
mezinárodního dne matematiky. 

- Realizace zlepšení provozních a technických podmínek jídelny 
o Budeme hledat řešení aktualizace vybavení a nových instalací v jídelně. 

- Stavební aktivity 
o Hlavní stavební aktivitou léta bude výměna oken na straně v ulici Richarda Kloudy. 

V případě, že by byly uvolněny finanční prostředky na IROPový projekt, probíhaly by též 
bourací a stavební práce uvnitř školy.  

 
Organizačně půjde o poměrně komplikované sladění jednotlivých aktivit a obzvláště „letních prací“, ale 
v případě, že to dopadne, šlo by jen o další z výzev, jak pozitivně ovlivňovat život naší školy. 
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