Koncepce práce školy 2017 -2020- stručný přehled vybraných oblastí
OBLAST 1 : Materiální, prostorové, technické podmínky
 Zajištění provozu školy-zajistit odpovídající prostory /učebny/ a jejich vybavení
 Dovybavení školní kuchyně, instalace výkonnějšího odbavovacího systému
 Obměna starých PC stanic modernějšími / školní knihovna/
 Pořízení IAT do tříd, kde dosud nejsou nainstalovány
 Udržovat a zlepšovat vybavení venkovního sportoviště a obou tělocvičen
OBLAST 2 : Personální a vzdělávání
 Postupné doplnění pedagogického sboru- jeho stabilizace
 Nabídkou bytu řešit nedostatkové aprobace / MA, FY, I.stupeň/
 Pro ŠK zajistit kvalifikovaného a vyučeného kuchaře/-ku/
 Pro výuku cizích jazyků- II. stupeň- výuku konverzace řešit rodilým mluvčím
I. stupeň- pravidelné konverzační hodinové bloky
 V rámci vzdělávání pokračovat formou „ sborovny“+ individuálního zájmu pedagogů

OBLAST 3 : Zlepšení sociálního klimatu ve škole
 Rozvíjet humanistické postoje jednoho k druhému (vůle ke spolupráci, otevřenost,
důvěra, sebevědomí...)
 Dodržovat stanovený minimální preventivní program školy a cíle EVVO
 Realizovat skupinové práce – stanovit kritéria hodnocení, zpětná vazba
 Celoškolní realizace projektů + projektů v rámci jednotlivých předmětů
 Vzniklé sociální problémy uvnitř třídních kolektivů řešit aktivně a aktuálně v rámci
hod. OV, TH, případně ve spolupráci se školní preventistkou, externí školní poradkyní
OBLAST 4 : Optimalizace organizačního prostředí
 Harmonizovat školní akce a další vzdělávání s očekávanými výstupy a naplňováním
klíčových kompetencí ŠVP
 Postupně doplňovat vnitřní směrnice ŘŠ, pracovní náplně zaměstnanců s cílem
efektivnější spolupráce a zkvalitnění administrativních postupů a komunikace
 Pravidelná aktualizace webových stránek školy + tvorba školního časopisu
 Vymezit postavení koordinátorů učebních oblastí/oborů ve vztahu k ověřování ŠVP
 Nabídka reedukací, logopedie a INKLUZE
OBLAST 5 : Ověřování ŠVP
 V souladu s probíraným učivem- maximální využití výukových programů ve výuce
 Snaha o vyšší míru individuálního přístupu k žákům, plnit požadavky PPP v rámci
INKLUZE
 Aktualizovat a doplňovat kritéria hodnocení v ŠVP
 Pravidelně realizovat projektové vyučování v rámci ročníků dle ŠVP
 Pravidelné doplňování nových / modernějších/ učebních a didaktických pomůcek
 Formou dotazníků od vedení školy zjišťovat u pedagogického sboru- aktuálnost ŠVP
Hostivická škola + podněty k dalšímu směřování školy
 Pravidelné testování žáků vybraných ročníků SCIO

OBLAST 6 : Otevřené partnerství
 Partnerská spolupráce s rodiči- reálné připomínky a podněty ke zlepšení chodu a
fungování školy- přes TU a školskou radu
 Angažovanost rodičů ve výuce- formou přednášek, odborných vystoupení, účastí na
třídních exkurzích, společné čtení- vše v souladu s ŠVP školy
 Více prezentovat výsledky práce žáků školy na společenských akcích v Hostivici
 Spolupráce s gymnáziem v Hostivici
 Aktivně přistupovat ke kulturnímu, sportovnímu a společenskému životu v Hostivici
OBLAST 7 : Výběrové mimoškolní akce pro žáky- realizace: souhlas rodičů+ počet zájemců
 Jazykový a poznávací zájezd do Velké Británie
 Sportovně ozdravný zájezd k moři
 Školy v přírodě, divadla, exkurze, výlety, lyžařské kurzy

V Hostivici dne 3. 4. 2018

Mgr. Josef Mareš v.r.
ředitel školy

