
Plán 13 
Plán dalšího rozvoje ZŠ TGM pro rok 2013 
 
Plán 13 osvětluje priority dalšího rozvoje ZŠ TGM plánované na rok 2013. Jedním z jeho cílů 
je i zapojení veřejnosti a přátel školy do připravovaných projektů a aktivit. Jde o dokument 
vytvořený vedením Základní školy Svitavy, T. G. Masaryka 27, za účelem lepší informovanosti 
o dění na škole. 
 
Priority dalšího rozvoje pro rok 2013: 
 

- Využití zvýšení populační křivky k získání dvou prvních tříd. 
o Nový směr vedení školy a zvyšující se populační křivka ročníku budoucích 

prvňáčků jsou dva z několika vlivů majících pozitivní vliv na množství žáků 
v budoucích prvních třídách. Z tohoto důvodu realizuje ZŠ TGM projekt „Škola 
nás baví“, který úspěšně aplikuje ve Speciální mateřské škole na ulici ČSA. Jde 
o sérii aktivit prezentujících školu a její žáky v hudebních, výtvarných, 
sportovních a jiných činnostech zaměřených na žáky mateřských škol.  

o Pro budoucí prvňáčky se chystají nově vybavené třídy, které jim jistě budou 
velkou inspirací ve vzdělávacích předmětech i ve výchovách. 

 
- Zvýšený objem žáků v prvních a druhé třídě umožňuje navýšit školní družinu o 

3. oddělení. 
o Školní družina je důležitou součástí školy. Navýšení počtu žáků v prvních dvou 

ročnících by umožnilo požádat o zvýšení kapacity školní družiny. Toto 
navýšení by automaticky znamenalo vznik třetího oddělení, což současné 
vedení prioritně podporuje. 

 
- Zlepšení volnočasového prostředí pro žáky vytvořením otevřeného, volně 

přístupného prostoru.  
o Vytvoření takové „studovny“ má pozitivní preventivní charakter, vede 

k soudržnosti kolektivu a obecně působí proti šikaně ve školní společnosti. 
Toto místo bude sloužit k setkávání žáků s informacemi i navzájem.  

o Vznikne z nepoužívaného kabinetu Chemie a nabídne útulné místo, kde se 
žáci mohou potkávat, pročítat zajímavé knihy, popul. naučné časopisy či hrát 
mod. deskové hry. 

 
- Zlepšování podmínek pedagogů pro práci. 

o Problematika výchovy a vzdělávání na prvním stupni má svá mnohá specifika. 
Vedení školy podporuje pravidelné setkávání a vzájemné konzultace 
pedagogů prvního stupně. Z nepoužívaného skladovacího prostoru v přízemí 
školy bude vytvořen Kabinet 1. stupně. Ten bude sloužit jako pracovna i místo 
k setkávání a vytvoří tak příjemné podmínky pro přípravu k pedagogické práci. 

 
- Realizace komunikační politiky Otevřená škola, tedy škola přátelská rodině.  



o cílem je informovat veřejnost zapojenou do života o připravovaných 
projektech a probíhajících aktivitách. 

 
„Mým cílem je zvýšit zájem o dění ve škole. Chci informovat o jejím dalším 

postupném rozvoji. Jsem otevřený diskuzi a budu rád, budete-li mě ohledně témat z historie, 
současnosti či budoucnosti školy kontaktovat.“ 
 

Mgr. Jiří Sehnal, DiS. 
ředitel školy 

 
 


