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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 2012 – 2018. 

V minulosti jsem každému roku přiřkl nějaké jméno či přídomek. Ten s číselným označením 2017 
by mohl pro naši školu nésti název Rok inkluze. Naplno se v celé zemi projevuje snaha o společné 
vzdělávání. A přestože občas čítávám o porodních bolestech, tak musím říci, že v rámci naší školy 
postupujeme kupředu a služby, které nabízíme, se dostávají k žákům výrazně individuálnější cestou. 
Nezávisle na inkluzi se rozběhnou projekty, které budou mít pozitivní vliv na vzdělávání celého, neustále 
se rozrůstajícího, pedagogického týmu. A v neposlední řadě máme vypsané dva velké „budovatelské“ 
projekty, které když se povedou, tak bez nadsázky změní ráz školy i jídelny. 

 
Priority dalšího rozvoje pro rok 2017 
 

- Projekty, které dopadly 
o Dva velké projekty Inkluze ve Svitavách a Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji. 

 vzdělávání pro 15 učitelů v metodě Čtením a psaním ke kritickému myšlení, 
 vzdělávání pro vybrané pedagogy mj. v log. prevenci, reedukaci SPU a ADHD, 
 Feuersteinovo instrumentální obohacování pro vybrané pedagogy ve variantě 

pro žáky starší 8 let (Standard) i ve variantě pro děti mladší osmi let, 
 paleta doučování a kroužků podpořená z projektu, 
 pomůcky a evaluační nástroje pro práci psychologa, spec. pedagoga a asistentů, 
 a spousta dalších „dobrých“ věcí pro práci v rámci společného vzdělávání.  

o Projekt EFFeCT na podporu mentorinku 
o Projekt síťování škol s Masarykovou univerzitou Brno na podporu přír. vzdělávání 
o Projekt na získání zahraničních zkušenosti s metodou FIE 
o Projekt na vznik Centra kolegiální podpory pro pedagogy využívající metodu FIE 
o Grant na vylepšení školního dvora a jeho otevření 

 
- Projekty podávané 

o IROP – když se podaří vysoutěžit tento velký projekt, tak získáme peníze na přestavbu 
školnického bytu. Zde by vznikla Učebna přírodních věd, neobvyklá učebna pro cizí 
jazyky s názvem Jazyková dílna, pracoviště pro školního psychologa a speciálního 
pedagoga a v neposlední řadě též výtah jako součást řešení bezbariérovosti. 

o Zateplení jídelny – jak název odkazuje, tak jídelna by získala nový plášť v podobě fasády 
a mnoho technických vychytávek na podporu úspor ve vytápění. 

 
- Rozvoj dalších objektů mimo historickou budovu školy 

o Akustika v jídelně - nezávisle na výše uvedeném projektu, který se také týká jídelny, bych 
rád snížil hladinu zvuku v jídelně pomocí investice do snížení stropu a instalace 
akustických panelů. Předpokládaná realizace bude během jarních prázdnin. 

o Teplo v tělocvičně – během roku bych rád investoval do nových oken v tělocvičně. 
Součástí této investice by mělo být i řešení odvětrání, které se bude hodit nejen v létě, 
ale hlavně v zimě, aby teplo „neutíkalo“ pryč. 

 
Jak vidíte, čeká nás nabitý rok. Rok, který bude vytvářet potenciál v podobě zkušenosti, možností 

a vylepšení pro budoucnost. Protože, jak řekl Gándhí: „Budoucnost závisí na tom, co uděláme 
v současnosti.“ 
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