
 
 
 
 

 Vyhodnocení Plánu 13   

 

 
 
Plán 13 obsahoval pět priorit rozvoje školy. Tyto konkrétně pojmenované cíle byly v roce 2013 

připravovány k realizaci a ve velké většině případů byly i k realizaci dotaženy. 
Témata jsou řazena podle uvedení v Plánu 13. Všechna odpovídají koncepčnímu záměru rozvoje školy 

v letech 2012 - 2018. 
 
Využití populační křivky k získání dětí do 1. ročníku 

- Do 1. ročníku bylo zapsáno 33 dětí. Ve třech případech byla podána žádost o odklad. V jednom případě 
žákyně nastoupila na jinou základní školu. Počet žáků v 1. třídě je 29. Tento vysoký počet je efektivně 
kompenzován zvýšeným počtem půlených hodin. Třetina výuky tak probíhá v počtu 14ti, respektive 
15ti, čímž je dosaženo odpovídajícího prostoru pro individuální přístup. 

- Projekt spolupráce se Speciální MŠ (sídlící na ulici ČSA) proběhl nad očekávání dobře. Pochvalován byl 
ze strany rodičů, vedení MŠ i ze strany pedagogů naší školy. 

- Při komunikaci s rodiči vyšel jako zlomový fakt nejistoty vyplývající z faktu, že dítě není ve spádové 
oblasti naší školy a může být odmítnuto. Ředitel školy vedl s vedením města několik jednání, jejichž 
výsledkem byly v prosinci zveřejněné úpravy spádových oblastí. 

- Naše škola zaznamenala výrazný pozitivní rozdíl mezi počtem dětí ve spádové oblasti školy  a počtem 
dětí zapsaných. 

 
Navýšení kapacity školní družiny 

- Díky zvýšeným nárokům na obsazení školní družiny se podařilo dojednat na krajském úřadě zvýšení 
kapacity školní družiny z šedesáti na současných osmdesát pět. Od 1. 9. 2013 funguje na naší škole 3. 
oddělení, které obstarává nadstandardní výplň volného času pro žáky 3. – 5. třídy. 

- Zvýšení kapacity školní družiny je administrativně značně obtížný proces. Děkuji zainteresovaným 
pracovníkům krajského úřadu, krajské radní za školství Ing. Janě Pernicové a starostovi města Svitavy 
Mgr. Davidu Šimkovi za osobní vstřícný přístup k řešení specifické problematiky školní družiny na naší 
škole. 

 
Zlepšení volnočasového prostředí 

- Prostor Studovny byl zamýšlen jako součást projektu ELZA, který bohužel nebyl z prostředků EU 
podpořen. Vzhledem k tomu, že volnočasový prostor Studovny zůstal i nadále naší prioritou, bude jeho 
zřízení hrazeno z prostředků školy, což způsobilo drobné zdržení. Dokončení Studovny je plánováno po 
jarních prázdninách letošního školního roku. 

 
Kabinet 1. stupně 

- Prostor Kabinetu 1. stupně byl předán k užívání v jarních měsících roku 2013. Stal se prostorem, který 
výrazně ovlivnil pracovní a kulturní podmínky pedagogů 1. stupně. 

 
Otevřená škola 

- Pozitivní zpětná vazba mě informuje, že komunikační cesta, kterou se škola vydala, je vnímána v očích 
veřejnosti i zaměstnanecké obce kladně. 

 
Mimo plán vzniklo mnoho aktivit, které aktuálně reagovaly na potřeby školy. K nejhmatatelnějším patřily 

vznik univerzální učebny sloužící pro půlené hodiny či nově vyřešený úložný systém sportovního nářadí před 
tělocvičnou. Velkou investicí do pohodlí a soukromí žáků představuje vznik šatních skříněk. Akcí, kterou lze 
všestranně posoudit jako povedenou a úspěšnou, jsou oslavy 60 let základního vzdělávání v naší škole. 

Plán 13 a jeho „Vyhodnocení“ byly posouzeny vedením školy jako efektivní metoda rozvoje organizace. 
Stanou se součástí výroční zprávy a předpokládá se vytvoření Plánu 14, který bude informovat o prioritách 
rozvoje pro rok 2014. 
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