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VIZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín 
 

 

                                                                       

 

 

Základní představy o směřování školy 

 

 

- strategie školy: 

 stavět na principu otevřenosti 

 pracovat na zlepšení motivace a podmínek žáků ve výuce 

 zaměřit se na rozvoj čtenářské, finanční a jazykové gramotnosti 

 zajistit kvalitní podmínky pro zaměstnance školy 

 finančně a materiálně zabezpečit chod školy  

 prohlubovat spolupráci a partnerství mezi školou a zákonnými zástupci 

 pokračovat v dobrých vztazích se zřizovatelem i s ostatními kopřivnickými školami 

 

 

- klíčové oblasti pro rozvoj školy: 

1) Vystavění školy na principu otevřenosti 

 

Chceme: 

a) soustavně informovat zákonné zástupce o dění ve škole pomocí pravidelných třídních 

schůzek, školních webových stránek či elektronické aplikace Bakaláři, v případě okamžité 

potřeby samozřejmě možnost sjednání konzultační schůzky - neodkládat problémy 

 

b) pracovat na větší propojenosti mezi školou a rodiči. Chceme více zapojit zákonné zástupce 

do dění ve škole pomocí akcí pořádaných školou, dětským školním zastupitelstvem či školní 

družinou  
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c) pokračovat v blízké spolupráci mezi základní školou a zřizovatelem (tj. městem Kopřivnice) 

a účastnit se akcí, které město pořádá 

 

d) pokračovat ve spolupráci s kopřivnickými mateřskými školami (akce Předškoláček),  

dál nabízet k využití prostory tělocvičen i školního hřiště, stejně jako prohlídku školy, ukázku 

výuky i možnost absolvování programu připraveného žáky 

 

e) nadále rozšiřovat spolupráci s ostatními kopřivnickými školami, např. v pořádání exkurzí  

 

f) efektivně využívat multifunkční venkovní hřiště a obě tělocvičny nejen v hodinách tělesné 

výchovy, pořádat sportovní akce i pro ostatní kopřivnické školy, nadále spolupracovat 

s kopřivnickými sportovními kluby 

 

g) zavést pravidelně Den otevřených dveří - prezentace školy veřejnosti, po předešlé dohodě 

s vedením školy a vyučujícími možnost návštěvy ve vybraných vyučovacích hodinách 

 

h) klást důraz na další profesní rozvoj zaměstnanců školy a napomáhat tak jejich seberealizaci, 

zajistit a udržet pozitivní pracovní atmosféru v kolektivu zaměstnanců školy, více zapojit 

zaměstnance do dění ve škole, podporovat jejich nové náměty a návrhy a pomoci 

s uskutečněním těchto změn v praxi 

 

 

2) Pracování na zlepšení motivace a podmínek žáků ve výuce  

 

Chceme: 

a) aktivně pracovat na rozvoji jazykové a čtenářské gramotnosti = jazykové hodiny vyučovat 

v dělených třídách a již od 1. stupně se zaměřit hlavně na komunikační dovednosti žáků 

 

b) nadále zvyšovat finanční gramotnost žáků – finanční gramotnosti se v našem ŠVP věnuje 

samostatný tematický okruh ve vyučujícím předmětu Matematika a její aplikace,  

a to v 9. ročníku. Zde také dochází k propojení mezipředmětových vztahů, neboť v předmětu 

Společenská výchova realizujeme projekt s názvem Jak se osamostatnit a finančně zajistit. 

Zároveň ve Společenské výchově připravujeme naše žáky na problematiku života ve světě 

financí už od 6. ročníku  

 

c) více zapojit žáky do pořádání programů pro jejich spolužáky (každoroční jarmarky, 

mikulášská besídka, propojení 1. a 2. stupně v rámci Dne Země, akce rodičů s dětmi Malujme 

se navzájem apod.) 

 

d) se i nadále zapojovat do soutěží a aktivit pořádaných MŠMT, městem či krajem, motivovat 

žáky a vést je k ochotě účastnit se soutěží, reprezentovat školu a pracovat na sobě 

 

e) se zaměřit ve spolupráci s rodiči a školním poradenským pracovištěm na důvody špatného 

prospěchu žáků a nabídnout možná řešení  
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f) aktivně podporovat exkurze (návštěvy významných podniků MS kraje, pobyty žáků ve Velké 

Británii s ubytováním v hostitelských rodinách, adventní historicko-zeměpisné exkurze)  

a výměnné pobyty (s německou partnerskou školou ve městě Zwönitz, pokusit se navázat 

partnerství s dalšími školami), navštěvovat divadelní představení 

 

g) organizovat a navštěvovat ekologické programy, podporovat environmentální výchovu  

se zaměřením na školu a město – vytvářet v žácích pocit sounáležitosti i odpovědnosti za své 

nejbližší okolí 

 

h) ještě více zatraktivnit a zpestřit výuku prostřednictvím projektových hodin i celých dnů 

 

ch) pokračovat v pestrém výběru nepovinných předmětů a kroužků již od 1. stupně a pokud 

možno tuto nabídku ještě rozšířit 

 

i) se zapojit do projektu bruslení pro kopřivnické školy, pokračovat ve výuce plavání 

 

j) se pokusit postupně obnovit školu v přírodě na 1. stupni 

 

k) udržet vysoký standard kvality jídel ze školní jídelny a volbu ze dvou jídel 

 

 

3) Materiální dovybavení školy 

 

Chceme: 

a) vytvořit vhodné zázemí pro učitele i pro žáky - postupně obnovit vybavení kabinetů i tříd 

 

b) nadále čerpat další finanční a hmotné prostředky prostřednictvím projektů a dotací, aktivně 

vyhledávat vypisované granty a zapojovat se do nich (vytvoření dalších odborných učeben, 

získání tabletů pro potřebu výuky apod.) 

 

c) udržovat a průběžně obnovovat vhodné a účelné vybavení školní družiny 

 

d) ve spolupráci se zřizovatelem kompletně zrekonstruovat školní jídelnu (kuchyň), a to včetně 

jejího hygienického zázemí 

 

e) pokud možno postupně v každé třídě zajistit k počítači také dataprojektor 

 

f) postupně obnovovat vybavení počítačových učeben 

 

g) průběžně dovybavit učebnu cvičných dílen moderním nářadím a technikou 

 

 

 


