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1. Základní charakteristika školy a základní cíl ve výchově a vzdělávání 

 
1.1. Základní charakteristika školy 

     
1.1.1 Úplnost a velikost školy 

 

Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem a nacházíme se na velkém sídlišti v Ostravě-

Porubě. Škola se profiluje od šk. roku 1990/91 na rozšířenou výuku cizích jazyků. Na prvním i na 

druhém stupni je zpravidla po dvou až třech paralelních třídách v ročníku. Kapacita školy je 600 žáků.     

 

1.1.2. Vzdělávací program 

 

Od školního roku 2007/2008 se na naší škole začalo uskutečňovat vzdělávání podle školního 

vzdělávacího programu - Škola širokých možností. Škola pokračuje v profilaci na rozšířenou výuku 

cizích jazyků. Profilovým předmětem je anglický jazyk (první cizí jazyk), je proto zařazen do 

učebního plánu v prvním ročníku s jednohodinovou a v druhém ročníku s dvouhodinovou časovou 

dotací. Od třetího ročníku je již standardně dotován minimálně třemi hodinami týdně. Druhý cizí 

jazyk (NJ, RJ, FJ) je vyučován od 6. do 9. ročníku. Hodinové dotace jsou dle učebního plánu dvě až 

tři hodiny týdně. Výuka cizích jazyků je ještě rozšířena hodinami konverzací. 

 

1.1.3.  Vybavení školy  

 

Budova školy je tvořena šesti pavilony. Ve škole je školní kuchyně s jídelnou (kapacita 750 jídel). Ke 

škole patří i školní družina s kapacitou 200 žáků a odpolední volnočasové aktivity.  

Škola prošla rekonstrukcí v roce 2010, má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se 

podílejí ve velké míře žáci a zaměstnanci. Prostory pro výuku jsou dostatečné, na 1. stupni i na 2. 

stupni jsou to kmenové třídy a samostatné odborné pracovny: učebna fyziky, chemie, počítačové 

učebny pro 1. stupeň a pro 2. stupeň, knihovna, jazykové učebny, přírodovědná učebna, učebna 

výtvarné výchovy, školní dílna, cvičná kuchyň a tělocvična. 

 

Školní družina 

 

V pavilonu školní družiny jsou tři družinové třídy, vybavené novým nábytkem také k odpočinku a 

relaxaci. Další tři oddělení využívají pro pobyt dětí kmenové třídy prvního a druhého ročníku. 

V pavilonu ŠD využívají žáci také hernu s pingpongovým stolem.  

 

Sportovní vybavení školy 

 

Tělocvična o celkové ploše 430 m². Školní hřiště - v části stávajícího hřiště bylo od r. 2008 

zprovozněno multifunkční hřiště, které slouží škole v době vyučování, odpoledne školní družině a 

široké veřejnosti v odpoledních hodinách i všech volných dnech. Areál je otevřen ve volných dnech i 

v době školní výuky v odpoledních hodinách. 

 

1.2. Základní cíl ve výchově a vzdělávání 

 

 navazovat na dobré tradice naší školy, zvyšovat prestiž školy na základě již dosažených 

výsledků 

 dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za 

nedostatky 

 veškeré úsilí pedagogů směřovat na kvalitní vzdělávání žáků, které vyústí v absolventa ZŠ, 

charakterizovaného získanými kompetencemi 

 pěstovat v žácích potřebu a uvědomění si nutnosti a prospěšnosti celoživotního vzdělávání 
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1.3. Profil absolventa 

 

Naše základní škola vzdělává žáky tak, aby naši absolventi byli schopni: 

 orientovat se v běžném životě  

 rozvíjet a chránit své fyzické, duševní i sociální zdraví 

 komunikovat ústně, písemně i pomocí IT a to jak v mateřském jazyce, tak i v cizím jazyce 

 prakticky používat IT při své práci i při vlastním vzdělávání 

 samostatně se učit a samostatně řešit úkoly 

 tvořivě rozvíjet a propojovat své znalosti a dovednosti 

 pracovat v týmu, prezentovat a obhájit svůj názor 

 obstát nejen při přijímacích řízeních, ale i ve vybraném studiu 

Kvalitu vzdělávacího systému dokumentuje také úspěšnost našich žáků při skládání mezinárodních 

jazykových zkoušek a zájem středních škol o naše vycházející žáky a hlavně úspěšnost našich 

absolventů ve středoškolském i dalším studiu. 

 

2. Prostředky k dosažení cílů 

 
Při uskutečňování cílů se budeme zaměřovat na tyto oblasti: 

 
2.1. Profilace školy 

 

 od školního roku 2011/ 2012 se uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu 

Škola širokých možností ve všech ročnících, od září 2022 podle upraveného školního 

vzdělávacího programu, další úpravy v roce 2022/2023 

 dlouhodobá profilace školy na rozšířenou výuku cizích jazyků od 1. ročníku (AJ) 

 výuka dalších cizích jazyků (NJ, RJ, FJ) 

 možnost účastnit srovnávacího testování pro žáky 5., 8. a 9. ročníku 

 výuka a práce pedagogů směřuje k úspěšnosti absolventů 9. ročníku naší školy při přijímacích 

zkouškách i v následném středoškolském studiu  

 

2.2. Výchovná a vzdělávací oblast 

 

Ke splnění tohoto úkolu budou napomáhat: 

 
2.2.1.  Potřeby a zájmy žáků    

 rozvíjení  progresivních vyučovacích  metod 

 respektování osobnosti dítěte, jeho individuálních schopností a dovedností 

 interaktivní výuka, využívání informačních technologií ve výuce  

 aktivní komunikace v cizích jazycích 

 rozvoj podpory čtenářské, matematické, přírodovědné a digitální gramotnosti 

 realizace výuky plavání, ozdravných pobytů, lyžařských kurzů, výletů, exkurzí a zahraničních 

studijně poznávacích zájezdů 

 možnost účasti ve školních i mimoškolních soutěžích       

 posílená poradenská činnost školního poradenského pracoviště 

 zařazování preventivních programů a besed pro třídní kolektivy, zaměřené na rizika internetu a 

komunikačních technologií, programy protidrogové prevence  

 nabídka konzultací a doučování 

 podpora sběrových a humanitárních akcí 

 organizování projektů vzdělávacích i výchovných a celodružinových akcí  

 podpora spolupráce školy a rodiny 
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 konání tradičních školních akcí 

 

2.2.2. Talentovaní a nadaní žáci 

 

 zařazování nadaných žáků do tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků 

 diferenciace výuky cizích jazyků podle dosažené úrovně jazykových schopností a vědomostí 

 program rozvoje nadání HrdličkyProtalent v AJ 

 organizace školních a vyšších kol soutěží, vyzývací soutěže 

 možnost skládat mezinárodní zkoušky v anglickém, německém i francouzském jazyce ve 

spolupráci s jazykovými institucemi 

 spolupráce s organizacemi a spolky podporujícími nadání 

 

2.2.3.  Integrovaní žáci 

 

 péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně konzultací a doučování 

 výuka s asistenty pedagoga  

 možnost výuky dle IVP 

 speciální pedagogická péče a intervence pro integrované žáky se SVP 

 

2.2.4.  Mimotřídní a zájmová činnost  

 

 nabídka zájmových útvarů pro žáky 1. a 2. stupně  

 nabídka bezplatných zájmových kroužků v rámci ŠD 

 semináře zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ 

 možnost sportovního vyžití v různých sportech na školním hřišti a školní zahradě 

 uskutečnění nápadů a podnětů žáků prostřednictvím žákovské samosprávy 

 podpora spolupráce institucemi, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí a mládeže 

 
2.3. Personální oblast 

 
2.3.1. Zaměstnanecké vztahy - klima školy 

 

 budování korektních, přátelských a uspokojivých vztahů mezi všemi zaměstnanci školy, dětmi 

i rodiči vytvářející produktivní klima 

 vytváření prostoru pro vyjádření názorů a připomínek 

 zaměření se na celkové kulturní prostředí školy a mezilidské vztahy 

 trvalý rozvoj týmové spolupráce kolegiálních vztahů a loajality ke škole  

 motivace zaměstnanců jasným stanoveným systémem vyplácení nadtarifních složek platu 

 

2.3.2. Oblast pedagogická   

 

 vysoká aprobovanost a odborná kvalifikace učitelů  

 rozvíjení spolupráce pedagogů a ŠPP, posílení odborných pozic 

 metodická a lektorská činnost, profesní růst 

 dlouhodobý Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, jehož cílem je vytýčení 

priorit v souladu se současnými trendy: průběžné vzdělávání v disciplínách pedagogických, 

psychologických, nové poznatky z oborů souvisejících s vyučovacími předměty, prevence, 

inkluze, jazykové vzdělávání, práce s nadanými žáky, s IT, nové formy výuky, bezpečnost 

práce a ochrany zdraví při práci, GDPR 
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2.4. Péče o budovu školy a majetek 

 
 postupné rekonstrukce odborných učeben, jejich vybavení interaktivní technikou a moderními 

pomůckami 

 postupné rekonstrukce a modernizace školní cvičné kuchyňky a dílen 

 zajištění finančně náročné obnovy a údržby IT vybavenosti 

 dokončení rekonstrukce sociálních zařízení ve škole  

 zlepšování vybavenosti a estetičnosti pracovního prostředí, jak vlastními silami, tak s využitím 

spolupráce s neziskovými organizacemi a dalšími subjekty 

 dokončení vybavení školní družiny 

 obnova zařízení školní kuchyně dle potřeb a finančních možností školy 

 zajištění údržby, nutných oprav v blízkém okolí školy ve spolupráci se zřizovatelem  

 

2.5. Zajišťování ekonomických zdrojů 

 
 zapojení se do tvorby a realizací projektů k získání dotací z fondů EU a nadací, které podporují 

oblast školství 

 zapojení se do realizací projektů k získání dotací SMO včetně zapojení do MAP 

 získání dotací a grantů spoluprací s mezinárodními společnostmi  

 sponzorské dary dodavatelských firem nebo rodičů žáků 

 spolupráce se zřizovatelem v otázkách finančních, aktivní spolupráce v projektech  

 rozšířená doplňková činnost školy např. jazykové kurzy pro rodiče a veřejnost, nové zájmové 

útvary  
 

2.6. Prezentace školy na veřejnosti 

 
2.6.1. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků 

 

 poskytování objektivních informací o studijních výsledcích a chování žáků na třídních 

schůzkách, konzultacích, při individuálních pohovorech a v elektronickém komunikačním 

systému 

 řešení vzniklých výchovně vzdělávacích problémů a jejich prevence v součinnosti rodiny a 

školy, především spoluprací se školním poradenským pracovištěm 

 odborná poradenská pomoc rodičům i žákům 

 sponzorství rodičů  

 spolupráce s Radou rodičů (SRPŠ) při zajišťování školních akcí, spolufinancování 

 spolupráce se Školskou radou při řešení úkolů a problematiky související se školou 

 

2.6.2. Prezentace výsledků práce školy na veřejnosti je zajištěna 

 

 úspěšností v okresních, krajských a vyšších kolech soutěží a olympiád 

 organizováním vyzývacích soutěží pro školy s obdobným zaměřením 

 pořádáním obvodních a městských kol soutěží 

 prací přípravného centra Cambridge zkoušek v AJ, úspěšností našich žáků  

 organizováním Dnů otevřených dveří ve výuce i v době konání zápisu dětí do 1. tříd 

   ukázkami znalostí cizích jazyků na závěrečných třídních schůzkách  

   pořádáním tradičních vánočních a jarních akcí s žáky a rodiči     

   účastí v humanitárních a ekologických akcích  

 spoluprací s porubskými MŠ v projektech Děti dětem a Těšíme se do školy 

   partnerstvím s jazykovou školou Hello, OU a TU VŠB  

 propagací školy v tisku a v dalších médiích 
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 prezentací prostřednictvím kvalitních webových stránek  

 

 

3. Vytyčení cílů rozvoje 

 
Na základě silných stránek školy: 

 

   vysoká kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

   kvalitní výuka ve všech předmětech 

   přípravné centrum pro skládání mezinárodních Cambridge zkoušek  

   spolupráce s jazykovými institucemi pro zkoušky v dalších jazycích (NJ, FJ) 

   diferenciace výuky cizích jazyků podle dosažené úrovně jazykových schopností a  

  vědomostí 

   úspěšnost absolventů při dalším studiu 

   systém péče o žáky nadané, mimořádně nadané a žáky se SVP 

 

3. 1.  Cíle rozvoje 

 
Jsou stanoveny následující cíle: 

 

 průběžné aktualizace a revize ŠVP dle RVP ZV 

 prohloubení metody CLIL ve výuce, zavedení výuky v anglickém jazyce v některých 

předmětech 

 systematická příprava žáků k mezinárodním zkouškám  

 zlepšování profilace školy v oblasti CJ, navázání spolupráce se školami zemí EU  

 soustavná péče o talentované žáky a integrované žáky se SVP, individuální péče 

 podpora činnosti žákovské samosprávy 

 využití moderních technologií v co největší míře ve výuce  

 evaluace dosažených výsledků ve vzdělávacích oblastech, účast ve srovnávacích testováních 

 rozvoj poradenské a konzultační činnosti školy žákům i zákonným zástupcům   

 zlepšování a dosahování dobré úrovně interpersonálních vztahů 

 podpora otevřené komunikace mezi učiteli, žáky a rodiči 

 podpora vytváření učitelských osobností 

 na všech úrovních podpora dalšího vzdělávání, plány profesního rozvoje  

 rekonstrukce odborných učeben 

 zlepšování a estetičnost pracovního prostředí žáků i pedagogů 

 podpora navázání mezinárodní spolupráce v rámci evropských programů, výjezdy (studijní 

návštěvy) pedagogů do zahraničí 

 zdokonalení řídící činnosti, zvyšování aktivního podílu pracovníků na strategickém řízení a 

zlepšování práce školy 

 spolupráce s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky, zejména zájmové činnosti 

 rozvoj informačního systému a vytváření pozitivní prezentace školy, propagace v médiích, 

akce pro pedagogy, akce pro širokou veřejnost, public relations 

 spolupráce se zřizovatelem školy na projektech zaštítěných obcí 

 zvyšování pozitivní image školy a klima školy 
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4. Závěr 

 
Koncepce vychází z analýzy práce školy, ze školního vzdělávacího programu, z konkrétních 

podmínek, zpráv z kontrolní činnosti, z evaluace let 2007 – 2022 a Dlouhodobého záměru vzdělávání 

MSK a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. V koncepci jsou formulovány základní rysy 

vzdělávání na naší škole, v souladu s potřebami žáků, podmínkami školy, zkušenostmi a představami 

pedagogů, SRPŠ a Školské rady. 

 

Mgr. Hana Kazimirská, ředitelka školy   V Ostravě-Porubě, dne 1.10. 2022 

 

 

 

 


