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1. ÚVOD 

Tento dokument jsem si již z části připravovala ke konkurzu na funkci ředitelky školy. Tuto 

školu poměrně dobře znám, učím tady od roku 1997. Dlouhou dobu jako učitelka, dva roky 

jako zástupkyně ředitele a od roku 2015 jako ředitelka školy. Je to taková má představa jakým 

směrem se ubírat, jak využít to dobré a osvědčené z minulosti a spojit to s novým, moderním 

a zlepšit image naší školy.  

SWOT analýza: 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- věkově vyvážený kolektiv                                             

- ochota pedagogů se vzdělávat 

- akce školy (ples, akademie, projekty..) 

- zrekonstruovaná budovy školy 

- dobrá spolupráce s PPP 

- kvalifikovaní pedagogové s týmovou 

spoluprací 

- nízký počet žáků ve třídách, možnost 

individuálního přístupu 

- rodinné prostředí školy 

- prostorově menší tělocvična 

- nutná rekonstrukce mateřské školy a školní 

jídelny 

- omezená kapacita školní družiny 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

- stabilizace pedagogického sboru 

- zlepšení materiálního vybavení školy 

- vybudování venkovního sportoviště 

- zlepšení image školy 

- nedostatek finančních prostředků 

- minimální pracovní příležitosti v obci 

- nízký počet žáků 

- konkurence městských škol 

 

2. OBLAST MATERIÁLNĚ TECHNICKÁ 

Základní a Mateřská škola Jaroslavice byla zařazena do sítě škol 1. 1. 2003, jejím 

zřizovatelem je Obec Jaroslavice. Součástí školy je základní škola, mateřská škola, školní 

družina a školní jídelna. Základní škola a školní družina sídlí v hlavní budově na adrese 

Náměstí 83, mateřská škola a školní jídelna na adrese Náměstí 93.  

 



Součásti školy: 

Základní škola má kapacitu 398 dětí. Jsme úplnou školou, která poskytuje základní vzdělání 

v 1. až 9. ročníku. Zásluhou zřizovatele ve školním roce 2014/2015 prošla škola stavebními 

úpravami, proběhla výměna oken, zateplení budovy a budova má novou fasádu. Sociální 

zařízení bylo rekonstruováno poměrně nedávno a odpovídá hygienickým předpisům. Bylo 

také vybudováno sociální zázemí pro zaměstnance školy. Vyučování probíhá v kmenových 

třídách, případně v odborných učebnách. Pro veřejná vystoupení žáků škola využívá 

tělocvičny v budově školy nebo sál v hostinci „ U Šmídů“. Tělocvična sice hodinám tělesné 

výchovy postačuje, ale svými rozměry je přece jenom menší a někdy úplně nevyhovuje 

bezpečnosti dětí a žáků. Určitě v obci chybí kulturní sál nebo pěkné sportoviště, které bychom 

mohli neomezeně využívat. Z venkovních prostor ještě využíváme areál místního fotbalového 

klubu. Před pěti lety byla z fondů EU vybavena nová počítačová učebna se 14 stanicemi. 

Postupně byl zajištěn přístup k WIFI síti. 4 učebny na prvním patře jsou vybaveny 

interaktivními tabulemi s notebooky a v přízemí jsou 3 interaktivní tabule, které vyučující 

využívají ve výuce. Během letních prázdnin v roce 2016 se opravily podlahy ve dvou 

učebnách, odstranilo se staré nevyhovující linoleum a firma odborně položila nové zátěžové 

PVC. Nakoupil se nový nábytek do některých tříd a nové židle do počítačové učebny a 

vytvořili jsme místnost – koutek pro výchovnou komisi, místnost se soukromím, k řešení 

problémových situací a zázemí pro případné kontroly s napojením na internet.  

 

Školní družina má kapacitu 25 dětí. Ranní provoz navštěvují kromě místních dětí také děti 

dojíždějící z okolních obcí, které čekají na vyučování. Samozřejmostí je odpolední provoz do 

půl čtvrté. Pořídili jsme nový nábytek do družiny, vytvořili oddychový koutek se sedacími 

vaky a polštáři. Řídili jsme se tak doporučením poslední kontroly ze strany ČŠI.  

 Mateřská škola sídlí v jiné budově, společně se školní jídelnou. Má kapacitu 50 dětí. Ve 

školce jsou dvě třídy, provozní doba je 6:30 - 15:30. Budova a místnosti v ní potřebují 

rekonstrukci, zřizovatel sleduje vypsané dotace na renovaci, ale nevyhovují podmínkám naší 

mateřské školy. Je potřeba vyměnit okna, zastínit žaluziemi, zrekonstruovat podlahy a 

sociální zařízení. Průběžně se zatím pouze dokupují učební pomůcky. Ke školce patří také 

zahrada, kam se nakoupily nové dvě houpačky.  

Školní jídelna sídlí v přízemí budovy, kde je i mateřská školka. Vaří se zde obědy pro děti a 

žáky, školní zaměstnance a cizí strávníky. A připravují se zde svačinky pro děti mateřské 

školky. Jídelna má kapacitu 200 strávníků. Kuchyň je velmi špatném stavu a podle vyjádření 

hygienické stanice potřebuje urychleně náročnou a kompletní rekonstrukci. Zřizovatel o tomto 

problému ví a snaží se ho řešit. 

 

Analýza materiálně technického zázemí školy: 

Silné stránky Slabé stránky 

Krásně zrekonstruovaná budova školy Nutná rekonstrukce školní kuchyně 

Nové vybavení školní družiny Rekonstrukce mateřské školy 

IT vybavení školy  

 

 

 

 



3. OBLAST PERSONÁLNÍ 

 

  Vedení školy: Od roku 1997, kdy jsem zde začínala pracovat, se zde vystřídalo několik 

ředitelů, většinou na krátkou dobu, případně na zástup. Byla bych velmi ráda, aby se tento 

trend zastavil. Myslím si, že všichni (učitelé, žáci, rodiče) by rádi, aby se situace ve vedení 

školy stabilizovala a uklidnila.  

Žáci ve škole: 

  Naše škola v poslední době (cca 3 - 5 let zpět) měla problémy s malým počtem žáků, kdy 

klesl počet až pod 90 dětí. V současné době počet dětí narostl na 100 (stav k 1. 1. 2015) a 118 

(stav k 1. 9. 2016) díky vysokému počtu dětí ve školce a lehce se zvyšuje počet dojíždějících 

dětí (8 až 10 dětí dojíždí z obcí Strachotice, Micmanice a Slup.) Je třeba říci, že děti se v naší 

škole cítí dobře, je jim zde věnována maximální péče a paní učitelky jim vychází ve všem 

vstříc. Zvýšená pozornost ze strany pedagogického sboru je věnována žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Od letošního školního roku evidujeme 7 integrovaných žáků a 13 

žáků je zohledňovaných. Tyto údaje se mohou měnit v průběhu školního roku.  

Pedagogický sbor: 

V současnosti má škola 24 zaměstnanců, z toho 16 pedagogických pracovníků a 8 

nepedagogických pracovníků. Řízením organizace je pověřena ředitelka školy.  

Všechny předměty vyučují aprobovaní učitelé, někteří si dále rozšiřují své vzdělání. Všichni 

splňují vysokoškolské vzdělání, případně středoškolské vzdělání v mateřské školce. Na škole 

působí také výchovný poradce, koordinátor environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, 

školní metodik prevence, metodik informačních technologií, zdravotník. 

Pedagogický sbor je schopen spolupracovat, tvořit, vzájemně si pomáhat, inspirovat se a učit 

se jeden od druhého. 

 

Analýza personálního zázemí školy: 

Silné stránky Slabé stránky 

Splněny podmínky kvalifikace vyučujících Chybějící státní finance na pokrytí platů 

zaměstnanců  

Podporujeme další vzdělávání pedagogů Menší počet dětí a žáků ve třídách, není 

naplněna kapacita 

Rodinná atmosféra, klidné prostředí  

 

4. OBLAST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ 

Na prvním stupni máme v 1. – 5. ročníku zapsáno 71 dětí. Letos je silně naplněný první 

ročník s 22 prvňáčky. Jedno oddělení školní družiny navštěvuje 25 žáků, což je naplněná 

kapacita. Na druhém stupni máme 47 žáků. Mateřská škola má zaregistrováno ve dvou 

odděleních 40 dětí. Kapacita je 50 dětí. Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání, Základní škola Jaroslavice, č. j. 82/2016, od 1. 9. 2016 a  

vlastní školní vzdělávací program má zpracovaný mateřská škola a také školní družina. Školní 

vzdělávací program pro předškolní vzdělávání nese název „ Hrajeme si s pohádkou." Součástí 

výuky jsou projektové dny, tematické exkurze a besedy. Škola má jisté zkušenosti se 

vzděláváním žáků se specifickými poruchami učení, ale i nadále je potřeba dalšího vzdělávání 

v tomhle směru, především v souvislosti s inkluzí platnou ve školách od školního roku 



2016/2017. Všechny třídy prvního stupně pravidelně absolvují plavecký výcvik, žáci 4. a 5. 

ročníku absolvují hodiny Dopravní výchovy. Škola nabízí poměrně pestrou škálu bezplatných 

kroužků pro děti a žáky školy. Důležitou roli v odpoledním zájmovém vzdělávání má školní 

družina. 

 

Integrovaní žáci – věnujeme se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, snažíme se jim 

poskytnout kvalitní výuku podle individuálních plánů. V tomto školním roce máme 7 

integrovaných žáků a 13 dětí je zohledňováno. 

 

Nadaní žáci – věnujeme se nadaným dětem a umožňujeme jim získávat zkušenosti v soutěžích 

a olympiádách. Pravidelně se účastníme olympiád z matematiky, zeměpisu nebo českého 

jazyka. Žáci mohou navštěvovat různé kroužky, kde si prohlubují znalosti oblíbených 

předmětů. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) - samozřejmě podporujeme další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, zaměstnanci jsou informováni od vedení školy o 

možných akreditovaných akcích a na poradách ostatní kolegy informují o školeních, kterých 

se zúčastnili. Vzdělávacích akce a kurzy jsou zaměřené na zvyšování a prohlubování jejich 

odbornosti v souladu s aktuální nabídkou vzdělávacích institucí a potřebou školy. 

Školní poradenská činnost - naší snahou je mít na škole vystudovaného výchovného poradce, 

který bude pracovat s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Pokračovat ve spolupráci  

s PPP Znojmo. Zaměřit se na účast pedagogických pracovníků ve vzdělávacích kurzech 

prohlubujících jejich odbornou kvalifikaci s důrazem na děti se specifickými vzdělávacími 

potřebami. Kromě standardních činností budeme klást důraz na tyto oblasti: prevence 

kázeňských problémů, minimalizace šikany a řešení školního neprospěchu.  

 

Volnočasové aktivity – naší snahou je udržet stávající paletu zájmových kroužků. 

  

Zapojení do soutěží - úspěchy žáků v soutěžích vědomostních i sportovních jsou vizitkou 

dobré výchovně - vzdělávací práce školy. Je zapotřebí motivovat žáky i jejich učitele k 

intenzivnějšímu zapojení do těchto aktivit.  

 

 

 

Analýza výchovně vzdělávacího zázemí školy: 

Silné stránky Slabé stránky 

Osobní přístup Více vyhledávat školení typu práce se žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami 

Kvalita vzdělávání  

Zapojování do vědomostních a sportovních 

soutěží 

 

 

 

5. OBLAST SPOLUPRÁCE A PUBLIC RELATIONS 

Úspěchem je rozvíjení spolupráce se školami v okolí. Při škole úspěšně pracuje školská rada. 

S rodiči komunikuje škola prostřednictvím třídních schůzek, konzultačních hodin a internetu. 

Škola má vlastní webové stránky www.zsjaroslavice.cz, které obsahují všechny nezbytné 

informace, povinné dokumenty a postřehy ze života školy.                                                

http://www.zsjaroslavice.cz/


V přízemí školy jsme zprovoznili veřejně přístupný informační panel, kde jsou k nahlédnutí 

všechny důležité povinné dokumenty školy.                                                                      

Pořádáme den otevřených dveří spojený s prohlídkou školy a ukázkami práce žáků.                

Plně podporujeme účast žáků v olympiádách, soutěžích vědomostních i sportovních.     

V průběhu školního roku pořádáme kulturní akce pro veřejnost spojené s ukázkami a 

prodejem výrobků žáků naší školy.                                                                                       

Organizujeme například zájezd do předvánoční Vídně, exkurze do Národního parku Podyjí a 

další zajímavé výlety.                                                                                                            

Posíláme školní příspěvky o akcích školy, kroužcích a o jednotlivých třídách do 

Jaroslavických novin.                                                                                                                              

Prezentujeme se také v regionálním znojemském tisku, kde jsou otištěny naše články a 

fotografie. 

 

Spolupráce se zřizovatelem - samozřejmostí je zachování stávající spolupráce se  

školami a dalšími subjekty. Doufáme v korektní spolupráci se zřizovatelem.  

 

Spolupráce s rodičovskou veřejností - naší snahou je i nadále prohlubovat spolupráci s 

rodiči a veřejností, být školou vstřícnou, přátelskou a otevřenou ke svému okolí. Ve 

spolupráci se školní družinou organizovat společné akce pro rodiče a žáky.  

 

Spolupráce s místními organizacemi – v tomto směru máme ještě jisté rezervy. Aktivně 

spolupracujeme s místní knihovnou, s farou Jaroslavicích, organizujeme odvoz starého 

papíru, místní vinařská skupina společně se školou a obcí nám vypomáhá na školním plese. 

Spolupráce s ostatními školami v okolí – navázali jsme na dřívější spolupráci se školami 

v Šatově a ve Vrbovci. Společně jsme organizovali sportovní turnaj na začátku školního roku. 

Turnaje se účastnila i škola Zellendorf. A také bych chtěla navázat komunikaci se základní 

školou ve Strachoticích. Samozřejmě se nebráníme kontaktu i s jinými školami.  

 

Analýza oblasti spolupráce a public relations: 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Public relations Vyhledávání sponzorů 

Organizace školního plesu společně 

s ostatními organizacemi v obci 

 

 

 

ZÁVĚR:  

Naším cílem je poskytovat kvalitní základní a předškolní vzdělávání, v klidném a příjemném 

prostředí školy. Pozvednout jméno školy v okolí a zajistit stabilitu. Škola potřebuje jistotu a 

klid, stabilní pracovní nasazení od vedení školy a otevřenou komunikaci se všemi pracovníky 

školy. Chci, aby k nám žáci chodili rádi, cítili se tu dobře, bezpečně a rodiče byli s úrovní 

školy spokojeni.           

 

V Jaroslavicích 8. 10. 2016                  ----------------------------------------------------------------- 

                                                              Mgr. Romana Kubíková, ředitelka ZŠ a MŠ Jaroslavice 


