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HLAVNÍ CÍLE 

 

Nadále aktivně pokračovat ve spolupráci se zřizovatelem; udržet počet žáků ve škole tak, aby 

byly hospodárně využívány všechny zdroje. Stabilizovat docházku žáků do málotřídní školy tak, 

aby zde dokončili všech pět let školní docházky. Vést žáky k pocitu sounáležitosti se školou, 

s obcí a jejím okolím; působit v tomto směru i na jejich rodiče. 

 

Ve větším měřítku spolupracovat i s ostatními místními dobrovolnými organizacemi a spolky. 

 

Spolupracovat s PPP v Rychnově nad Kněžnou v péči o narůstající počet žáků s výukovými 

obtížemi, nebo s problémy v oblasti chování, předcházet vyhroceným situacím nebo náznakům 

šikany. Všechny problémy ihned řešit s odborníky i zákonnými zástupci. 

 

Udržovat a rozvíjet příznivé sociální klima školy, úzce spolupracovat s rodiči, výrazněji je zapojit 

do života školy.  

 

Udržet stávající stabilizovaný, kvalifikovaný a aprobovaný pedagogický sbor, podporovat další 

odborný růst pedagogických pracovníků v rámci DVPP. 

 

Ve všech ročnících pracovat podle  ŠVP ZV ZŠ Pohoří, nadále jej upravovat a inovovat tak, aby 

co nejlépe vyhovoval potřebám učitelů i žáků, rozvíjel strategie učení a podporoval dosažení 

vzdělávacích cílů. 

 

Budovat a rozvíjet klíčové kompetence žáků, usilovat o celkový rozvoj osobnosti žáků. 

 

Udržovat a dále rozvíjet zájmové činnosti žáků, do volnočasových aktivit zapojovat co nejvíce 

dětí a tím předcházet rozvoji patologických jevů, vštěpovat žákům zásady zdravého způsobu 

života. Podporovat zájem žáků o tělovýchovné aktivity a sport. 

 

V jednotlivých vyučovacích předmětech uplatňovat v širším měřítku ekologické aspekty, nadále 

připravovat a koordinovat aktivity a akce školy, které uplatňují prvky enviromentální výchovy. 

 

Zlepšovat materiální vybavení školy hlavně v oblasti ICT (udržovat a obnovovat kvalitu 

počítačové sítě, udržovat kvalitní wi-fi připojení k internetu v celé budově školy, postupně 

navyšovat celkové vybavení školy – interaktivní tabule, tablety, NTB a další mobilní zařízení). 

Pokud bude v rámci provozu školy možné, využít projektu Šablony. 

 

Ve spolupráci se zřizovatelem zlepšit podmínky pro sportovní vyžití žáků v okolí školy, 

vybudovat školní sportovní hřiště (běžecká dráha, doskočiště). 

 

Zpracovala  Mgr. Eva Bělohlávková, ředitelka školy     

V Pohoří  srpen 2017 


