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1. Úvod 

Poslední strategický plán školy vypracovala na období let 2018-2022 Mgr. Jana Drdáková, ředitelka 

školy v zastoupení. Čtyřleté období bylo voleno vzhledem k funkčnímu období Mgr. Libora Lukše, 

který byl uvolněn pro výkon funkce místostarosty města. Předchozí koncepce vycházela z doporučení 

ČŠI, ze SWOT analýzy školy a dotazníkového šetření Mapa školy od společnosti SCIO. Na jejich základě 

byly stanoveny strategické cíle pro oblast vzdělávání, personální, ekonomicko-materiální a kontrolní. 

Vzhledem k stanoveným termínům se blížilo období tvorby nové koncepce, a tak jsme spolu se 

zástupkyní ředitele Mgr. Veronikou Zasadilovou využily nabídku ZVAS Č. Budějovice, který 

organizoval cyklus systematického vzdělávání a workshopů pro podporu strategického plánování 

rozvoje školy. Pod vedením Mgr. Františka Eliáše a Mgr. Hany Vellánové jsme po absolvování dvou 

seminářů připravily dokumenty, na nichž postupně pracoval celý pedagogický sbor. Tudíž nový 

strategický plán vychází z evaluace a vizí zaměstnanců školy. 

2. Stručná charakteristika školy 

Základní škola Fantova je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Kaplice. Škola v současnosti 

vzdělává 650 žáků, její kapacita je 800. Průměrná naplněnost tříd je 25 žáků. Výuka probíhá 

v paralelních třídách, na 2. stupeň přicházejí žáci z malotřídních škol (ZŠ a MŠ Dolní Dvořiště, ZŠ a MŠ 

Horní Dvořiště, ZŠ a MŠ Rožmitál na Šumavě a ZŠ a MŠ Bujanov). Školu navštěvují i žáci cizích státních 

příslušníků, v současnosti 94, nejpočetnější skupinu tvoří žáci Ukrajinci 61. 

V budově školy je 35 učeben, z toho 7 odborných (Fy, Che-Př, Inf, dílny, kuchyňka, tělocvična a nově 

multimediální učebna v nástavbě pavilonu dílen. Zde by měla vzniknout i nová jazyková učebna). 

Všechny třídy školy kromě učebny fyziky a Inf jsou vybaveny Interaktivními sety. Součástí školy je 

pavilon pro tělesnou výchovu, zároveň škola využívá tělocvičnu v budově Omlenická, přilehlý 

sportovní areál a školní jídelnu. Oddělení školní družiny se nacházejí v budově Omlenická, 

v posledních letech prošla celkovou rekonstrukcí (výměna podlahové krytiny, výmalba, oprava 

sociálního zařízení), zároveň jsou třídy postupně vybavovány novým nábytkem, pomůckami, hrami, 

sportovním náčiním a knihami. Ve školním roce 2021-2022 byly rekonstruovány společné prostory 

chodeb, a tak vznikly čtenářské koutky a odpočinkové zóny pro žáky.  V posledních letech procházela 

rekonstrukcí i školní kuchyně a jídelna, byla zvětšena výdejní okénka, instalován nový odsávací 

systém a provedeno odhlučnění jídelny. 

Žákům je k dispozici školní obchůdek se svačinami a studenými nápoji. 



Prostory pro výuku jsou dostatečné, postupně byly zrekonstruované a vybavené novým nábytkem, 

včetně odborných učeben a hygienického zázemí školy (výměna elektroinstalace, nábytku, ICT).  

 K pohybovým aktivitám využívají žáci tělocvičnu v ZŠ Fantova, ZŠ Omlenická a sportovní areál 

s fotbalovým hřištěm. U pavilonu TV bylo zrekonstruováno venkovní hřiště na míčové sporty a hry. 

V době volna mohou žáci využívat i venkovní prostory přilehlého školního pozemku a školní zahrady 

za 1. a 2. pavilonem, obě zahrady prošly rekonstrukcí, v zahradě u 1. pavilonu se nachází venkovní 

učebna, v zahradě u 2. pavilonu altán, venkovní pingpongové stoly a malý amfiteátr. Altán byl též 

vystavěn i v zahradě ŠD v areálu školy Omlenická. 

Všichni vyučující mají své kabinety vybavené PC s tiskárnami, učitelé mohou využívat kopírku ve 

sborovně školy a centrálních kabinetech 1. a 2. stupně. 

Materiální vybavení školy je dostačující, průběžně vybavujeme odborné učebny i kabinety novými 

pomůckami a odbornou literaturou. Na výzdobě školy se podílejí nejen učitelé, ale i žáci (spojovací 

chodba mezi 1. a 2. stupněm slouží k prezentaci prací žáků i tříd). 

Pozornost věnujeme i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, škola využívá služeb 

kvalifikovaného sociálního pedagoga. Spolupracujeme s PPP Č. Krumlov, SVP Č. Krumlov a střediskem 

výchovné péče Spirála. Díky spolupráci s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání byla škola 

vybavena řadou kompenzačních pomůcek včetně odborné literatury. 

Škola umožňuje rovný přístup ke vzdělávání všem žákům bez jakékoli diskriminace a vytváří 

podmínky pro jejich zdravý vývoj, také se výrazně zapojila do přípravy a realizace neinvestičních 

projektů financovaných z ESF a státního rozpočtu ČR s cílem zvyšování kvality ve vzdělání. Škola 

úspěšně spolupracuje s dalšími subjekty, zároveň má podporu svého zřizovatele města Kaplice. 

Významná je i spolupráce s partnerskou školou v rakouském Rainbachu a německém Geldernu. 

3. Analýza organizace 
3.1. Návaznost na vyšší dokumenty  

Projděte si dokumenty nadřazených orgánů dle „Manuálu“. Vypište si ty, které se Vás týkají. Pokud při 

pročítání dokumentu narazíte na něco, co „trefuje“ vaši školu, zapište. 

Vyšší strategické dokumenty, které se týkají naší školy a z nich vybrané klíčové oblasti: 
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3.2. Analýza vybraných oblastí organizace  

1. Personální analýza 

 

 

Struktura zaměstnanců dle různých kritérií 

V následujících grafech jsou zaměstnanci posuzování v těchto kategoriích: 

- Pedagogové – včetně ředitele školy a zástupců ředitele 

- provozní zaměstnanci 

V komentářích je poukázáno na některé zajímavé údaje. 

1. Věková struktura 
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Komentář: Dle grafů vyplývá, že nejvíce je zastoupena jak v sektoru pedagogů, tak provozních 

zaměstnanců věková kategorie 46-60 let, z toho vyplývá, že v budoucnu mohou vzniknout problémy 

s hromadným odchodem zaměstnanců do starobního důchodu. Zvláště problematická je v tomto 

ohledu sekce úklidu, která se pohybuje ve věkové kategorii 50-70. 

 

 2. Struktura dle pohlaví 
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Komentář:  

V pedagogickém sboru je v současnosti 9 mužů a 51 žen, což je stále vzhledem k genderové 

vyrovnanosti málo. V provozním sektoru jsou ze 14 zaměstnanců 2 muži (školníci), zatím vzhledem 

k náročnosti prací stav vyhovuje. 

3. Vzdělanostní struktura 
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 Komentář:  

Nekvalifikovaní pedagogové 1. a 2. st. si vzdělání doplňují v dálkové či denní formě studia, všechny 

vychovatelky i asistentky pedagoga splňují úplné středoškolské vzdělání, AP si obvykle doplňují 

středoškolské vzdělání akreditovaným kursem. 

Zájem o další vzdělávání 

Školní rok Počet PP 
účastnících se 
DV  

částka 
vynaložená na 
DVPP v Kč 

Počet NP 
účastnících se 
DV  

částka 
vynaložená 
na DVNP v Kč 

Počty školení 
a seminářů 

2016/17 239 18 700,- 12 19 517,- 25 

2017/18 77 96 490,- 11 24 312,- 38 

2018/19 107 55 800,- 7 11 433,- 25 

2019/20 85 58 863,- 7 9 886,- 52 

2020/21 128 94 636,- 4 4 840,- 85 

 

Komentář: Dlouhodobě se vyplatilo organizovat DVPP pro celou sborovnu, část nákladů na DVPP byla 

hrazena z projektu Šablony (ZŠ Kaplice 56, ZŠ Kaplice 22 a ZŠ Kaplice 80). V kovidovém období se řada 

pedagogů vzdělávala online. 

2. Demografické prostředí 

Demografický vývoj 

Počty narozených 
dětí 

2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 

Kaplice 71 74 76 77 47 

 

Komentář: Kromě dětí narozených v Kaplici jsme spádovou školou ještě pro žáky z obcí Soběnov, 

Netřebice a Střítež. Na 2. st. k nám přicházejí žáci z malotřídních škol z obcí: Dolní Dvořiště, Horní 

Dvořiště, Bujanov a Rožmitál na Šumavě. Velký pokles žáků, který nás čeká ve školním roce 

2026/2027, souvisí s kovidovým obdobím. 

Vývoj počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 

Školní rok Podpůrná opatření Mimořádné nadaní 
(zpráva s poradny) 

Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 

2017/18 38 2 5 2 0 

2018/19 29 12 2 1 0 

2019/20 28 32 12 1 0 

2020/21 17 33 11 1 1 

2021/22 9 42 17 0 1 
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Komentář: Od zavedení podpůrných opatření je patrný pokles žáků s 1. st. PO, pravděpodobně 

souvisí s tím, že žáci s menšími výukovými problémy získávají podporu i bez vyšetření v pedagogicko-

psychologické poradně. Naopak, přibývá žáků s 2. a 3. stupněm PO a tím i s asistentem pedagoga. 

3. Ekonomické prostředí 

Právní forma 

Škola je příspěvkovou organizací obce Kaplice. Samostatnou právní subjektivitu má od roku 2005, od 
1. 1. 2009 zabezpečuje stravování dětí a pracovníků školských zařízení, od 1. 9. 2011 zajišťuje i provoz 
školní družiny. 

Financování 

Škola je jako veřejná základní škola financována ze státního rozpočtu (prostředky na platy, odvody, 

učební pomůcky, další vzdělávání a další) a dále z prostředků zřizovatele (provozní výdaje). 

Rok Státní rozpočet / Kč Rozpočet zřizovatele / Kč 

2017 25 109 741,- 7 500 000,- 

2018 28 289 700,- 7 931 000,- 

2019 32 514 780,- 8 021 000,- 

2020 39 740 313,- 8 046 000,- 

2021 44 864 372,- 8 046 000,- 

 

Komentář: Prostředky vynakládané ze státního rozpočtu na platy a ONIV narůstaly během posledních 

let nejen díky navyšování mzdových prostředků, ale i zvyšujícím se počtem žáků školy a s tím 

souvisejícím zvyšováním počtu pedagogů. Provozní náklady nebyly v posledních 3 letech navýšeny, 

přestože se postupně zvedaly ceny energií, zvláště elektřiny, neboť s krachem Bohemia Energy, s níž 

jsme měli smlouvu, nám výrazně narostla cena elektřiny (cca o 30 %). Zároveň škole vznikly další 

náklady s opravami budovy a areálu školní družiny v ulici Omlenická.  

Projekty – dotace 

Rok Poskytovatel Název / popis projektu/účel Částka /Kč 

2017-
2018 

MŠMT Šablony I – Věda, výzkum, vzdělávání 

podpora speciálního pedagoga, doučování žáků, 
čtenářský klub a klub deskových her a zábavné 
logiky, DVPP v oblasti čtenářské a matematické 
gramotnosti 

1 457 996,- 

2019-
2020 

MŠMT Šablony II – Věda, výzkum, vzdělávání 

podpora sociálního pedagoga, doučování žáků, 
čtenářský klub a klub deskových her a zábavné 
logiky, DVPP v oblasti IT 

1 735 416,- 

2020 Pomáháme 
školám 

k úspěchu 

Podpora vzdělávání a zlepšování kvality výuky 

Podpora čtenářství 

53 000,- 
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o.p.s. 

2021-
2022 

MŠMT Šablony III – Věda, výzkum, vzdělávání 

podpora sociálního pedagoga, doučování žáků, 
čtenářský klub a klub deskových her a zábavné 
logiky,  

1 045 634,- 

2021 Pomáháme 
školám 

k úspěchu 
o.p.s. 

Podpora vzdělávání a zlepšování kvality výuky 

Podpora čtenářství 

138 000,- 

2022 Pomáháme 
školám 

k úspěchu 
o.p.s. 

Podpora vzdělávání a zlepšování kvality výuky 

Podpora čtenářství 

138 000,- 

 

Komentář: Škola se ve všech dotačních obdobích zapojila do dotačních řízení MŠMT – Šablony. Díky 

nim ve škole pracuje kvalifikovaný sociální pedagog, vyučující poskytují podporu žákům ohroženým 

školním neúspěchem prostřednictvím tzv. doučování, zároveň se žáci mohou zapojit do čtenářských 

klubů a klubů deskových her a zábavné logiky. V rámci klubů škola nakoupila knihy a deskové hry. 

Krom toho navázala v rámci projektu na podporu čtenářské gramotnosti Pomáháme školám 

k úspěchu spolupráci s 15 jihočeskými školami. Školní tým se pravidelně účastní seminářů a tzv. 

otevřených hodin. 

Sponzoři 

Ve školním roce 2021-2022 jsme se zapojili do mezinárodního projektu, který organizovala 

Gesamtschule Geldern. Podařilo se nám získat od sponzorů 76 000,- Kč na financování společných 

aktivit a organizaci závěrečného společného vystoupení.  

Doplňková činnost 

Rok 

Přehled hospodářských výsledků doplňkové činnosti (rozdíl výnosy –náklady) 

Pronájmy v Kč Obědy cizí 
strávníci 

Kopírování Pořádání 
kurzů 

Celkem 

2017 72 702 X X X X 

2018 75 887 X X X X 

2019 138 805,- X X X X 

2020 65 935,- x X x X 

2021 51 290,- x x x x 

 

Komentář: V hospodářské činnosti má škola příjmy pouze z pronájmu tělocvičny. V letech 2020 a 

2021 byla po delší dobu z důvodu šíření nemoci COVIDU 19 tělocvična dlouhodobě uzavřena, a proto 

se výrazně snížily i příjmy. Peníze utržené z pronájmů jsou zpětně vraceny do údržby a vybavení 

školní tělocvičny. 
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SRPŠ 

Při škole funguje spolek rodičů a přátel školy, z jehož členských příspěvků jsou hrazeny: cestovné na 

kulturní, sportovní a preventivní akce, pronájem kulturního domu, odměny pro úspěšné žáky, 

pomůcky a ceny do soutěží, výtvarné potřeby, např. glazury na výrobky z keramické hlíny, čtvrtky, 

barvy a jiný materiál na projekty atd. V rámci jednotlivých předmětů jsou dětem kopírovány pracovní 

listy, texty a obrázky, které jim v mnoha směrech usnadňují práci, šetří čas a zpestřují výuku. 

Finanční přehled Příspěvek od rodičů / Kč Výnos ze školních slavností / Kč 

2017/2018 106 600,- 11 731,- 

2018/2019 118 000,- 19 960,- 

2019/2020 119 000,- 8 831,- 

2020/2021 x x 

2021/2022 112 600,- x 

 

Komentář: Roční příspěvek na žáka do fondu SRPŠ činí 200,- Kč. Spolek má další příjmy ze školních 

zahradních slavností – z prodeje občerstvení a dílen, ve kterých děti spolu s rodiči vyrábějí či tvoří 

drobné předměty. Dalším příjmem jsou dary od zákonných zástupců žáků školy. V roce 2020/2021 

nebyl z důvodu Covidu 19 a s ním spojené online výuky, včetně zrušení všech kolektivních školních 

akcí příspěvek vybírán. 

4. Konkurenční školy 

vzdálenost charakteristika silné stránky ve 
vztahu k naší škole 

slabé stránky ve 
vztahu k naší škole 

20 m Plně organizovaná škola Sportovní zaměření 

Méně početné třídy 

x 

 

Komentář: V Kaplici se nacházejí dvě základní školy v těsném sousedství, neboť v 80. letech minulého 

století v důsledku zvyšování počtu žáků město přistavělo pavilon přes ulici k ZŠ Fantova, později 

k němu přistavěli další a halu, tudíž se školy od sebe oddělily. Problém vznikl při určování školských 

obvodů, nelze je logicky přiřadit, a rodiče se tak domáhají přijetí žáků na jimi vybranou školu bez 

respektu ke školskému obvodu. Na naši školu též tradičně přicházejí žáci z malotřídních škol, tudíž 

kapacitně je škola zvláště ve třídách 2. stupně na svém maximu. Vzhledem k individuálnímu přístupu 

k žákům s odlišným mateřským jazykem přicházejí tito žáci hlavně na naši školu, což je dobrou 

vizitkou, ale i zatěžujícím faktorem pro vyučující. 

5. Informační systémy – komunikace 

1. Komunikace školy směrem žákům 

Vybrané nástroje: 

▪ Webové stránky školy informují žáky o všech aktivitách školy i jednotlivých tříd. Důležité 

informace jsou vkládány na úřední desku a do aktualit. 
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▪ Ke komunikaci s žáky slouží školní informační systém Škola OnLine, elektronický komunikační 

systém, žáci se přihlašují přes přístupová hesla. 

▪ Žáci mají zřízen i účet pro Office 365, včetně svého školního e-mailu. 

▪ Všichni pedagogové školy mají stejně jako žáci své e-mailové adresy, které mohou využívat 

pro komunikaci s nimi. 

▪ V rozvrhu jsou pro komunikaci třídního učitele s žáky určeny pravidelné třídnické hodiny. 

▪ Škola má kromě webových stránek i školní Facebook a Instagram. 

2. Komunikace školy směrem k rodičům 

Vybrané nástroje: 

▪ Webové stránky školy informují zákonné zástupce o všech aktivitách školy i jednotlivých tříd. 

Důležité informace jsou vkládány na úřední desku a do aktualit. 

▪ Ke komunikaci s rodiči slouží školní informační systém Škola OnLine, elektronický 

komunikační systém, zákonní zástupci se přihlašují přes přístupová hesla. 

▪ Všichni pedagogové školy mají své e-mailové adresy, které mohou využívat pro komunikaci 

s rodiči či institucemi. 

▪ V rozvrhu nejsou pro komunikaci třídního učitele s žáky určeny pravidelné třídnické hodiny. 

▪ Rodičovské schůzky probíhají dle potřeby třídních učitelů, zvláště v 1., 6. a 9. ročníku 

prezenčně, v klasifikačních obdobích se konají prezenční i online konzultace, na něž se rodiče 

přihlašují prostřednictvím rezervačního systému. 

▪ Škola má kromě webových stránek i školní Facebook a Instagram. 

▪ Žáci mohou ve vestibulu školy využívat informační panel Amos. 

3. Komunikace uvnitř organizace mezi zaměstnanci 

Vybrané nástroje: 

▪ Základní informace – aktuality – jsou učitelům sdělovány prostřednictvím nástěnek ve 

sborovně školy. Zde má každý pedagog svou přihrádku pro poštu a jiné dokumenty. 

▪ Pravidelně 1x za měsíc se konají porady, na nichž jsou učitelé informováni o plánovaných 

aktivitách, zároveň se domlouvají a podílejí na realizaci těchto aktivit. 

▪ Na začátku školního roku je sbor informován o důležitých termínech, k záznamu akcí slouží 

nástěnný kalendář ve sborovně školy. 

▪ Vedení školy i pedagogové spolu komunikují prostřednictvím školního informačního systému 

Škola OnLine nebo prostřednictvím školních e-mailových účtů.  

▪ Pedagogové mají ke sdílení informací zřízenu i whatsapovou skupinu. 

▪ Osobní komunikace probíhá nejen v kanceláři, ale i centrálních kabinetech školy (metodická 

sdružení aj.) 

4. Komunikace škola-vnější prostředí 

Vybrané nástroje: 

▪ Škola pravidelně zasílá příspěvky do místního Zpravodaje. O významných událostech 

informuje prostřednictvím regionálního tisku Českokrumlovský deník, případně na televizním 

kanálu Jihočeské televize. 
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▪ Škola je v úzkém kontaktu se zřizovatelem, spolupracuje se zaměstnanci Odboru školství a 

mládeže včetně OSPODu Kaplice.  

▪ Zástupce Městské policie Kaplice pravidelně navštěvuje školu v rámci preventivních 

programů. 

▪ Škola spolupracuje v rámci projektu Mezi námi o. p. s Domovem pro seniory Kaplice. 

▪ Zástupci školy jsou zapojeni do místního akčního plánování prostřednictví MAS Pomalší o.p.s. 

▪ Škola pořádá pravidelné akce pro děti a rodiče (zahradní slavnosti), součástí třídních aktivit 

jsou i pravidelné besídky pro rodiče. 

• Redakce školního časopisu pravidelně čtvrtletně vydává školní časopis. Vedení školy 

zpracovává výroční zprávu o činnosti školy, která je přístupná všem zákonným zástupcům i 

veřejnosti na úřední desce školy. O všech aktivitách je veřejnost informována prostřednictvím 

webových stránek školy a na sociálních sítích Facebooku a Instagramu.  

• S novými webovými stránkami bylo inovováno logo, které je vloženo i na dokumentech školy. 

Během roku mají žáci vždy ve dvou termínech možnost objednávat oblečení a školní batohy 

s logem školy, sportovní týmy mají při reprezentaci vybavení se názvem školy. 

 

 

6. Vzdělávací nabídka  

Vzdělávací program ZŠ 

Výuka probíhá podle ŠVP ZV ZŠ kaplice, Fantova 446 

Škola je zaměřena na: 

Podporu zdraví a zdravého životního stylu, výuku jazyků, ochranu životního prostředí, podporu 

praktických činností a podporu sportu. 

▪ Žáky učíme znalosti a dovednosti uplatnitelné v životě, aniž by byli zahlceni encyklopedickými 

znalostmi. 

▪ Podporujeme výuku cizích jazyků už od 1. ročníku, výuka směřuje k aktivnímu používání 

jazyka, své znalosti si žáci mohou ověřit v komunikaci nejen v rámci konverzace se spolužáky, 

ale i při spolupráci s Kreativschule Rainbach. 

▪ Nabízíme dostatek povinně volitelných předmětů pro více i méně talentované žáky. 

▪ Podporujeme zdravý životní styl a zaměřujeme se na prevenci sociálně patologických jevů. 

Vytváříme zdravé pracovní prostředí pro žáky i učitele (odpočinkové zóny, zahrada, venkovní 

altány). 

▪ Prakticky připravujeme žáky pro život posílením pracovních činností jak v části povinné, tak i 

v oblasti volitelných předmětů. 

▪ Žáky vedeme k poznávání svého okolí a ochraně životního prostředí. 

▪ Posilujeme tělesnou zdatnost kondičním cvičením, zdravotní tělesnou výchovou, podporou 

sportovně nadaných žáků. 

▪ Vedeme děti k dobrým vzájemným vztahům a respektování se navzájem. 
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Činnost družiny 

Posláním ŠD je položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, 

potřeb a zájmů. Vytvářet otevřené prostředí plné důvěr, spolupráce, her a dostatku příležitostí 

k pohybu, především spontánnímu. 

Máme vytyčeny tyto cíle: 

▪ Vytvářet prostor pro regeneraci sil po školním vyučování. 

▪ Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu.  

▪ Rozvíjet schopnost komunikace. 

▪ Vést děti k zájmu podílet se na společném životě, ke spolupráci, spoluzodpovědnosti a 

toleranci k druhým. 

▪ Posilovat osobnost každého jedince – pomoci mu najít se, profilovat, dosáhnout úspěchu. 

▪ Podporovat dětskou zvídavost, zdravou ctižádost. 

Kroužky 

Každý školní rok jsou otevírány kroužky pro žáky školy zdarma. Jejich skladba odpovídá zájmu žáků, 

pravidelně se jedná o tvořivé aktivity – výtvarné a hudební kroužky, sportovní aktivity – atletika, 

florbal a basketbal.  

3.3. Kultura školy 

Pro analýzu kultury byl použit dotazník s 16 kritérii a 5 stupňovou hodnotící škálou (1-5). Kritéria 

dotazníku byla posuzována ve dvou krocích, a to v prvním kroku vnímání současného stavu a ve 

druhém kroku představy o tom, jaké hodnoty by kultura školy měla dosáhnout v budoucnosti. 

Dotazník kultury byl dělán pouze u pedagogických pracovníků školy, celkem bylo vyhodnoceno 39 

dotazníků. 

Tabulka vyhodnocení – pedagogové:       

            

Ot. 
Minimální možné 

hodnoty Současný stav Kulturní mezera Očekávaný stav 
Maximální možné 

hodnoty 

1 1 3,76 0,75 4,51 5 

2 1 4,15 0,61 4,76 5 

3 1 3,56 0,85 4,41 5 

4 1 4,00 0,74 4,74 5 

5 1 3,56 0,67 4,23 5 

6 1 3,69 0,59 4,28 5 

7 1 3,89 0,67 4,56 5 

8 1 3,84 0,72 4,56 5 

9 1 4,33 0,43 4,76 5 

10 1 4,07 0,46 4,53 5 

11 1 4,05 0,51 4,56 5 

12 1 4,05 0,69 4,74 5 
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13 1 3,76 0,75 4,51 5 

14 1 4,07 0,62 4,69 5 

15 1 3,94 0,67 4,61 5 

16 1 3,38 0,85 4,23 5 

Průměr   3,88 0,66 4,54   

 

Vyhodnocení údajů – současný stav a očekávaný stav 
pedagogů:   0,66 

(bez vedení školy)             

  
Minimální rozdíly mezi očekávaným stavem a současným stavem (minimální kulturní 
mezera): SOUČ. STAV KULT. MEZERA 

  otázka č. 9 KOMUNIKACE ŠKOLY S OKOLÍM A RODIČI   4,33 0,43 

  otázka č. 10 INOVATIVNOST       4,07 0,46 

  otázka č. 11 ROZVOJ UČITELŮ       4,06 0,51 

                

  
Maximální rozdíly mezi očekávaným stavem a současným stavem (maximální 
kulturní mezera):     

  
otázka č. 3 

PŘEVLÁDAJÍCÍ STYL ŘÍZENÍ VE VTAHU K 
LIDEM   3,56 0,85 

  otázka č. 16 OČEKÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ     3,38 0,85 

  otázka č. 13 ESTETICKÉ PROSTŘEDÍ A POŘÁDEK     3,76 0,75 

 

 

Komentář: Mezi nejlépe hodnocené oblasti patří komunikace školy s okolím a rodiči. Je to díky tomu, 

že škola využívá nejen školní informační systém Škola OnLine a webové stránky, ale i Facebook a 

Instagram. Pro rodiče jsou organizovány nejen tradiční třídní schůzky, ale i online konzultace. O 

aktivitách školy je veřejnost informována i prostřednictvím městského Zpravodaje a 

Českokrumlovského deníku. Mezi další pozitivně hodnocené oblasti patří inovativnost, 

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516

Úrovně 1 - 5

Otázky

Kilmann Saxtonova kulturní mezera

Současný stav Očekávaný stav, kulturní mezera Maximální možná hodnota
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v pedagogickém sboru je řada tvořivých učitelů, jejichž nápady jsou podporovány nejen vedením 

školy, ale i kolegy. Podobná situace je v oblasti DVPP, jsou konány semináře pro celý pedagogický 

sbor, ale učitelům jer průběžně umožněno přihlašovat se na semináře dle zájmu a potřeby. Velmi se 

osvědčila forma webinářů. 

Oblastí s větší kulturní mezerou je převládající styl řízení ve vtahu k lidem. Potvrdilo se nám tak, že 

jsme se rozhodli správně, když se na další strategii rozvoje školy podílí celý pedagogický sbor. Stejnou 

kulturní mezeru má i očekávání výsledků vzdělávání, které pravděpodobně souvisí se sociokulturním 

zázemím žáků školy. (Škola se nachází v příhraniční oblasti s množstvím průmyslových podniků, které 

dlouhodobě hledají zaměstnance a s tím souvisí i velká fluktuace zaměstnanců, zvláště cizinců. 

Během školního roku se v průměru přistěhuje 40 žáků, do 6. ročníků přichází řada žáků z malotřídních 

škol.) Třetím faktorem s velkou kulturní mezerou bylo estetické prostředí a pořádek. Zcela určitě 

souvisí s Achillovou patou naší školy – malými šatnami. Zcela neodpovídají hygienickým požadavkům, 

ale škola nemá jinou možnost řešení než rozšíření kapacit směrem do školní zahrady. Situaci musíme 

v budoucnu řešit se zřizovatelem, neboť by se jednalo o rozsáhlé stavební úpravy. 

   

SWOT analýza 

3.4. Průběh SWOT analýzy  

SWOT analýza byla zpracována celým pedagogickým sborem, včetně vychovatelek školní družiny a 

asistentek pedagoga. Jednotlivé stránky byly rozděleny mezi týmy a metodou sněhové koule 

doplněny o další informace. Po udělení preferenčních hlasů bylo v každé oblasti vybráno 5 hesel. 

3.5. Výsledky SWOT analýzy 

SWOT analýza, 29. 8. 2022 

 

Uvedeny pouze označené body (seřazeno dle počtu hlasů) 

 

SILNÉ STRÁNKY 
kolektiv, spolupráce, kolegiálnost 

vedení školy, sekretářka 
individuální přístup k dětem 

velmi příjemné klima 
postupná obnova exteriéru a interiéru školy 

SLABÉ STRÁNKY 
přeplněné třídy – mnoho dětí 

málo času na dotažení rozpracovaných aktivit 
málo prostoru 

jídelna –2 jídla každý den 
dohled na pořádek ve třídách a chodbách 

PŘÍLEŽITOSTI 
spolupráce s jinými školami  

(i zahraničními) 
větší podpora talentovaných žáků 

sebevzdělávání 
odborníci do škol (představení povolání) 

mezipředmětová spolupráce 

OHROŽENÍ 
přeplněné třídy, jídelna 

velký počet cizinců 
nedostatek prostoru, učeben, šaten 

přesycenost projekty (nedostatek času, motivace 
vyhoření učitelů 
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4. Stanovení mise 
4.1. Postup stanovení mise 

Ke stanovení mise byla zvolena skupinová práce a brainwriting. Jelikož se jednalo o odpolední 

poradu, nezúčastnily se jí z provozních důvodů vychovatelky školní družiny. Pedagogové byli 

rozděleni do 3 skupin, tudíž vznikly 3 mise, ale velmi podobné, viz tabulka. 

4.2. Výsledky práce 

1. skupina 2. skupina 3. skupina 

„Budoucnost a tradice, toť 
Fantovka Kaplice.“ 

„Máme tady super klima, 
s námi vám tu bude prima.“ 

 

Fantazie 
Asertivita 
Nadhled 
Tvořivost 

Originalita 
Vstřícnost 
Kreativita 
Aktivita 

Flexibilita 
Alternativní výuka 

Netradičnost 
Týmovost 

Otevřenost 
Vstřícnost 

Kniha i tablet 
Asistence 

  

Kvalifikovaní pedagogové 
Atraktivní prostředí 
Individuální přístup 
Výuka v tandemu 
Moderní metody 

Podpora talentovaných 
Příjemné klima 

Podpora čtenářství 

4.3. Výsledná formulace mise 

„Máme tady super klima, s námi vám tu bude prima.“  

Co vás čeká? 

KvaliFikovaní pedagogové 

v Atraktivním prostředí 

s iNdividuálním přístupem 

vyučují v Tandemech 

mOderními metodami 

Vstřícně k žákům i rodičům 

s Knihou i tabletem 

a Asistentem pedagoga. 

„Budoucnost a tradice, toť Fantovka Kaplice.“ 

Stanovení vize 

4.4. Postup stanovení vize 
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Učitelé školy hledali metodou skupinového brainstormingu a společného výběru odpovědi na níže 

uvedené otázky. Nejdříve samostatně a poté ve skupinách pracovali s klíčovými formulacemi „Dobré 

školy“. Ze všech formulací byly vybrány ty, jež získaly nejvyšší preference celého sboru. 

• Jakou chceme mít školu? 

• Čeho chceme dosáhnout? 

• Kam směřujeme? 

o Aby se učitelé i žáci cítili ve škole dobře a bezpečně, aby ve škole panovalo dobré 

klima nejen pro ně, ale i rodiče a veřejnost. 

o Ve škole funguje tolerance, vzájemné porozumění, spolupráce a respekt. 

o Každý se rozvíjí v rámci svých možností a zažívá úspěch. 

o Prostředí školy podněcuje žáky k poznávání a tvůrčím činnostem. 

o Rodiče jsou ke škole vstřícní, spolupracují s učiteli, účastní se školních i mimoškolních 

aktivit. 

o Škola spolupracuje s veřejností, je komunitním centrem. 

  

4.5. Výsledná vize  - VIZE 2027  

 

o Hlavní prioritou školy je kvalitní výchova a vzdělání. 

o Výuka ve všech předmětech je propojena s potřebami skutečného života. 

o Škola se snaží podporovat všestranný individuální rozvoj žáků. 

o Obsahy jednotlivých předmětů na sebe navazují. 

o Učitelé si navzájem předávají své zkušenosti. 

o Škola spolupracuje s místní komunitou a s obcí. 

o Vedení školy se snaží ke všem přistupovat spravedlivě a vytváří dobré pracovní klima. 

o Škola se neustále stará o svůj materiální rozvoj (včetně vybavení). 

o Škola je příjemným a otevřeným prostorem. 

o Škola má stále potřebu inovovat. 

Strategické cíle 

4.6. Stanovení strategických cílů 

Vycházeli jsme z porovnání oblastí SWOT analýzy, kultury školy, misí a vizí. Některé oblasti byly 

zastoupeny jak v silných stránkách a příležitostech SWOT analýzy, tak v silných oblastech kultury 

školy a v misích i vizích. 

4.7. Strategické cíle 

• Využít spolupráci pedagogů k vzájemnému předávání zkušeností, abychom: 

o výuku propojili s potřebami skutečného života s možností využití místní komunity 

a obce, 

o zajistili návaznost obsahů jednotlivých předmětů  

o a podporovali individuální rozvoj žáků, zvláště nadaných. 

• Zaměřit se na prevenci syndromu vyhoření. 
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5. Akční plán 

1.1. Vytvoření akčního plánu 

Plán akcí byl zpracován na společné poradě, pedagogové pracovali v 5 týmech dle zjištěných 

strategických cílů. 

Akční plán 

Strategický 

cíl/Priorita 

Propojit výuku s potřebami skutečného života 

Šk. rok Dílčí cíle Úkoly – akce Termín Zodpovídá 

 Dílčí cíl 1 Zorganizovat program zaměřený na finanční gramotnost 

 Projektový den pro 9.třídy    

 Schůzka s finančním poradcem    

    

    

 Dílčí cíl 2 Zorganizovat pro žáky 8. a 9. tříd exkurze ve firmách 

 Jihostroj, Engel a Hauser    

    

    

    

 Dílčí cíl 3 Zajistit exkurze na ČOV, JETE, ZOO aj. 

 ZOO    

 Vida    

 Historická exkurze   

 Temelín    

 Dílčí cíl 4 Zorganizovat besedy s úspěšnými absolventy, rodiči 

 Beseda se spisovatelkou   

    

 Dílčí cíl 5 Exkurze do Anglie   

    

Strategický 

cíl/Priorita 

Zajistit návaznost obsahů jednotlivých předmětů 

Šk. rok Dílčí cíle Úkoly – akce Termín Zodpovídá 

 Dílčí cíl 1 Zorganizovat celoškolní projekty 

 Týden zdraví   

 Den Země   

    

    

 Dílčí cíl 2 Aplikovat tematické vyučování 

 Den Země – dílny   
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 Dílčí cíl 3 Ve vyučování uplatňovat badatelské metody výuky 

 Zážitková hodina badatelské výuky pro pedagogy   

    

    

    

    

    

    

    

Strategický 

cíl/Priorita 

Podporovat individuální rozvoj žáků, zvláště nadaných 

Šk. rok Dílčí cíle Úkoly – akce Termín Zodpovídá 

 Dílčí cíl 1 Sdílení výukových materiálů v rámci týmů 

 Sdílení materiálů z projektu PŠÚ   

    

    

    

 Dílčí cíl 2 Tandemová výuka 

 Otevřené hodiny zapojených pedagogů PŠÚ   

    

    

    

 Dílčí cíl 3 Vzájemné hospitace 

 2krát do roka    

 Vzájemné hospitace v rámci projektu PŠÚ   

    

    

 Dílčí cíl 4 Otevřené hodiny 

 Pro pedagogy školy, ale i pedagogy z PŠÚ   

    

    

    

 Dílčí cíl 5 Diferenciace úkolů, skupinová výuka   

 Bude směřovat k podpoře nadaných žáků   

    

    

    

    

Strategický 

cíl/Priorita 

Rozvíjet čtenářskou gramotnost napříč předměty 

Šk. rok Dílčí cíle Úkoly – akce Termín Zodpovídá 
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 Dílčí cíl 1 Otevřené hodiny pedagogů zapojených v projektu PŠÚ (podpora čtenářské 

gramotnosti) 

 Zapojení pedagogové otevřou každé pololetí 1 h 

ro kolegy a 1 h pro kolegy z PŠÚ 

  

    

    

    

 Dílčí cíl 2 Tandemová výuka zkušených a začínajících pedagogů 

 Nejen v projektu PŠÚ   

    

    

    

 Dílčí cíl 3 Vybavení tříd a chodeb čtenářskými koutky 

 Projekt PŠÚ + Šablony III.   

    

    

    

 Dílčí cíl 4 Nákup beletrie a naučné literatury do školní knihovny 

 ONIV + Šablony III.   

    

    

    

Strategický 

cíl/Priorita 

Zaměřit se na prevenci syndromu vyhoření 

Šk. rok Dílčí cíle Úkoly – akce Termín Zodpovídá 

 Dílčí cíl 1 Zorganizovat návštěvu kulturních akcí (divadla, koncerty) 

 Zájezd Praha   

 Zájezd Otáčivé hlediště Č. Krumlov   

 Zájezd Jihočeské divadlo   

    

 Dílčí cíl 2 Zorganizovat zájezd pro zaměstnance školy 

 Přípravný týden - teambulding   

    

    

    

 Dílčí cíl 3 Zajistit pravidelné aktivity pro zaměstnance – jóga, relaxační cvičení 
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6. Plán evaluace a aktualizace strategického plánu 

Evaluace bude probíhat na základě SWOT analýzy vždy na konci školního roku, aktualizace proběhne 

v přípravném týdnu. 

 

7. Plán seznámení se strategií a její propagace 

Plán zveřejnění můžete shrnout do tabulky: 

Akce zajistí způsob termín 

Seznámení zaměstnanců Vedení školy porada Říjen 22 

Seznámení zřizovatele Vedení školy schůze Rady/ZO Říjen 22 

Rada školy Vedení školy schůze rady 14. 10. 2022 

Vyvěšení na web Vedení školy  Říjen 

Vývěsní skříňka/úřední 

deska 

Vedení školy  Říjen 

 

 


