
Koncepce dalšího rozvoje ZŠ a MŠ Pardubice-Pardubičky, 

Kyjevská 25 
 

 

 

Cílem mým a všech zaměstnanců školy je: 

 

 vytvořit školu, kde se budou dobře cítit děti, pedagogičtí i provozní zaměstnanci, kde 

budou výchova a základní i předškolní vzdělávání propojeny se skutečným životem 

v přirozených souvislostech 

 rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti  

 položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich věku, možností, 

zájmů a potřeb  

 

Bezpečné a příjemné klima ve škole je nutnou podmínkou kvalitního vzdělávání. Chceme dát 

dětem prostor pro vlastní rozhodování a zároveň jim ukázat přednosti spolupráce, podněcovat 

v nich aktivitu, tvořivost, vytrvalost, toleranci, trpělivost, vstřícnost a ohleduplnost a současně 

také smysl pro odpovědnost, kázeň a úctu k dospělým. 

 

Koncepce vychází z mého dlouholetého působení ve funkci ředitele základní a mateřské 

školy. Dále jsem využil závěrů inspekce, která na škole proběhla v lednu 2016. 

 

 

1. Mateřská škola Černá za Bory, Hostovická 26 
 

Klíčovým bodem bylo prodloužení pracovní doby v MŠ do 17:00 hodin. To umožnilo 

získat při zvýšení PH max školy dalšího pedagogického pracovníka na částečný úvazek. 

Tím se také vyřešila zastupitelnost při případné nemoci paní učitelky.  Po navýšení 

kapacity školky z minulých let zapisujeme 26 dětí. Zápis probíhá prostřednictvím webové 

aplikace zapisy.pardubice.eu. 

 

Účast v projektu Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Pardubice-Pardubičky 

spolufinancovaného Evropskou unií nám umožnila přijmout od září 2017 školního 

asistenta na částečný úvazek 

 

Ve školním roce 2017/2018 se nám dále podařilo zajistit překrývání přímé pedagogické 

činnosti učitelek ve třídě v rozsahu dvě a půl hodiny denně, což odpovídá upravenému 

RVP PV. 

 

Cíle v oblasti vzdělávání: 

 

 průběžně pracovat na školním vzdělávacím programu a připravovat školní akce 

v návaznosti na ŠVP 

 pravidelné porady 

 úzce spolupracovat s mateřskými školami v blízkém okolí – výměna zkušeností při 

tvorbě ŠVP, realizace sportovních a kulturních akcí, společné plánování provozu 

během prázdnin 

 úzce spolupracovat se Základní školou v Pardubičkách (vzájemné hospitace, návštěvy, 

společné projekty, setkání rodičů předškoláků s ředitelem školy) 



 pokračovat v projektech MŠMT a EU (Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ 

Pardubice-Pardubičky, Recyklohraní) 

 průběžně podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků (využívání 

dotovaných akreditovaných seminářů pro DVPP) 

 

Cíle v oblasti personální: 

 

 udržet kvalifikovanost pedagogického sboru (v současnosti 100 % kvalifikovanost) 

 udržet překryv přímé pedagogické činnosti učitelek ve třídě v rozsahu optimálně dvou 

a půl hodiny denně 

 

 

Cíle v oblasti materiálního zabezpečení: 

 

 průběžně podle potřeby a v návaznosti na ŠVP doplňovat, aktualizovat a modernizovat 

vybavení tříd 

 průběžně obnovovat fond hraček, didaktických her a dalších pomůcek (logopedické 

pomůcky, pomůcky pro environmentální výchovu atd.) 

 výhledově pořídit interaktivní tabuli či projektor a začít využívat nové trendy ve 

vzdělávání, didaktické programy pro MŠ (větší možnosti pro kvalitní vzdělávání) 

 modernizovat vybavení školní výdejny jídla 

 dokoupit nezbytné vybavení související s rozšířením kapacity – nábytková sestava, 

židle, jídelní nádobí, lehátka na odpočívání, lůžkoviny, hračky) 

 

Domnívám se, že z hlediska vývojové psychologie dvouleté děti nejsou zralé pro 

předškolní vzdělávání. Pokud přesto budeme muset v budoucnu tyto děti přijímat, je 

naším cílem zajistit jim odpovídající i personální podmínky. 

 

 

 

Cíle v oblasti školních a mimoškolních aktivit: 

 

 podle podmínek podporovat volnočasové aktivity pro děti, ke spolupráci přizvat také 

rodiče a veřejnost 

 poskytnout plnou podporu projektovým akcím jako jedné z možností získat pro školu 

další finance 

 průběžně udržovat a prohlubovat tradice školy 

 

Cíle v oblasti partnerských vztahů se zřizovatelem: 

 

 zvát představitele města na akce školy 

 účastnit se akcí pořádaných Statutárním městem Pardubice  

 více komunikovat a společně plánovat dlouhodobou koncepci školy v oblasti oprav a 

údržby (zahrada, zabezpečení) 

 každý rok sestavit na základě priorit školy rozpočet (schválený zřizovatelem) 

 

 

 

 



Cíle v oblasti spolupráce s rodiči a veřejností: 

 

 využívat dotazníkovou formu šetření a zohlednit připomínky rodičů 

 minimálně jednou za rok zorganizovat schůzku s rodiči 

 otevřít školu a přizvat rodiče ke spolupráci na přípravě a realizaci školních  

i mimoškolních akcí  

 pořádat Den otevřených dveří 

 založit odbornou knihovnu pro rodiče 

 zajistit rodičům parkovací místa před budovou školy pro přivážení a odvážení dětí  

 prezentovat školu na veřejnosti (akce školy, vývěska, příspěvky v obvodním 

zpravodaji Pardubická čtyřka) 

 průběžně inovovat a aktualizovat webové stránky 

 vyhledávat možnosti spolupráce a pomoci škole v oblasti materiální  

           

 

2. Základní škola Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25 
 

Nejdůležitějším úkolem v následujícím období bude po dohodě se zřizovatelem zajistit 

přístavbu základní školy a tím navýšit její nedostatečnou kapacitu. Optimální kapacita školy 

125 žáků byla uměle navýšena od 1. 9. 2021 na 135, to ale neodpovídá prostorovým 

možnostem školy.  Zcela chybí volné učebny na potřebné dělení tříd. Navíc v dalších letech 

zesílí tlak na přijímání nových žáků z důvodu výstavby nového sídliště v blízkosti školy. 

 

Cíle v oblasti vzdělávání: 

 

 průběžně pracovat s pedagogy na novém školním vzdělávacím programu /stávající je 

v platnosti od 1. 9. 2016/ a připravovat školní akce v návaznosti na ŠVP 

 pravidelné porady 

 spolupracovat se základními a  mateřskými školami v blízkém okolí, společně 

realizovat sportovní a kulturní akce 

 úzce spolupracovat s Mateřskou školou v Černé za Bory (vzájemné hospitace, 

návštěvy, společné projekty, pravidelné konzultace s vedoucí učitelkou) 

 pokračovat v projektech MŠMT a EU (průběžně podporovat další vzdělávání 

pedagogických pracovníků) 

 

Cíle v oblasti personální: 

 

 udržet stoprocentní kvalifikovanost pedagogického sboru  

 zajistit plynulou výměnu učitelek důchodového věku za nově nastupující pedagogy 

 zajistit dobré podmínky pro provozní zaměstnance 

 

 

Cíle v oblasti materiálního zabezpečení: 

 

 podle potřeby a v návaznosti na ŠVP doplňovat, aktualizovat a modernizovat vybavení 

tříd, dokončit jejich rekonstrukci /OMI/ 

 průběžně obnovovat a doplňovat učební pomůcky, didaktickou a IT techniku  

 modernizovat vybavení školní výdejny obědů 

 



Cíle v oblasti školních a mimoškolních aktivit: 

 

 podle podmínek podporovat volnočasové aktivity pro děti, ke spolupráci přizvat rodiče 

a veřejnost 

 poskytnout plnou podporu projektovým akcím jako jedné z možností získat pro školu 

další finance 

 průběžně udržovat a prohlubovat tradice školy 

 

 

 

 

Cíle v oblasti partnerských vztahů se zřizovatelem: 

 

 pořádat společné akce školy s Městským obvodem Pardubice IV 

 účastnit se akcí pořádaných Statutárním městem Pardubice  

 pokračovat v dobré spolupráci s OMI a společně plánovat dlouhodobou koncepci 

školy v oblasti oprav a údržby (opravy, rekonstrukce, zahrada, zabezpečení) 

 každý rok sestavit na základě priorit školy rozpočet (schválený zřizovatelem) 

 

Cíle v oblasti spolupráce s rodiči a veřejností: 

 

 využívat dotazníkovou formu šetření a zohlednit připomínky rodičů /Kalibro/ 

 pravidelně 3x za rok konat schůzku s rodiči 

 otevřít školu veřejnosti a přizvat rodiče ke spolupráci na přípravě a realizaci školních  

i mimoškolních akcí (rozsvěcení vánočního stromu, Den dětí, loučení s 5. třídou, 

pořádat Den otevřených dveří a „předškoličku“ pro budoucí žáky první třídy) 

 zajistit rodičům parkovací místa před budovou školy pro přivážení a odvážení dětí  

 prezentovat školu na veřejnosti (akce školy, vývěska, příspěvky v obvodním 

zpravodaji Pardubická čtyřka) 

 průběžně inovovat a aktualizovat webové stránky 

         

 

 

V Pardubicích dne 1.9. 2021  Mgr. Jaroslav Karcol 

 


