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Plán dalšího rozvoje ZŠ TGM pro rok 2014  
 
Tento dokument je akčním plánem rozvoje Základní školy Svitavy, T. G. Masaryka 27. Jde o dokument 
vytvořený za účelem lepší informovanosti o dění ve škole. Jedním z jeho cílů je zapojení veřejnosti a 
přátel školy do připravovaných projektů a aktivit. Priority odpovídají koncepčnímu záměru rozvoje školy 
pro léta 2012 – 2018. 
 
 
Priority dalšího rozvoje pro rok 2014: 
 

- Dokončení záměru realizace Studovny 
o Škola není jen vyučování, ale také přestávky, ve kterých by si žák měl odpočinout 

před dalším studiem. 
o Studovna bude „úžasné“ místo, které nabízí odreagování všem, kteří potřebují o 

přestávce na chvíli vypnout. Bude obsahovat místo k relaxaci, místo k samostudiu i místo 
k aktivnímu prožití přestávky.  

 
- Zlepšování podmínek pedagogů pro práci. 

o Práce učitele se neodehrává jen v interakci se žáky v hodině. Pro potřeby kvalitní 
komunikace v ose učitel – žák, ale také učitel – zákonný zástupce plánuje vedení školy 
vytvoření prostoru Komunikační místnosti. 

o Tento prostor bude sloužit k setkávání všech stran účastnících se procesu vzdělávání 
a jeho příjemné prostředí jistě přispěje k efektivitě práce na všech pólech trojúhelníku 
žák – zákonný zástupce – pedagog. 

 
- Škola jako spolupracující instituce 

o Cílená podpora mateřských škol s akcentem na Speciální mateřskou školu sídlící na ulici 
ČSA a projekt „Kalendář spolupráce“. Jde o sérii hudebních, výtvarných, sportovních 
a jiných aktivit, které umožňují žákům MŠ využít technického vybavení (tělocvična, 
počítačové programy v učebně) a pedagogického potenciálu naší školy. 

o Pokračující podpora DDM Svitavy při realizaci volnočasových aktivit v prostorách školy. 
o Podpora spolupráce s MMG. Informační panel MMG ve škole prezentuje akce konané 

v prostoru Muzea. 
o Vedení žáků k aktivnímu řešení problémů ve svém okolí. 
 

- Školní družina jako prostor pro rozvoj dětí 
o Školní družina je důležitou součástí školy. Tým vychovatelek podporovaný vedením školy 

každodenně pracuje na náplni, která vytváří ze školní družiny prostor, JENŽ v mnoha 
tématech a stránkách nadstandardně rozvíjí vaše dítě a jeho schopnost trávit volný čas.  

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

o Snažíme se být školou otevřenou k řešení všech možných úskalí týkajících se výchovy a 
vzdělávání. Všem žákům se snažíme nabídnout maximálně individuální přístup při 
nástupu do školy i během docházky do ní. 

 
„Naším cílem je škola připravující své žáky, aby hrdě obstáli ve společnosti našeho města, naší 

země, naší planety.“ 
 

 
Mgr. Jiří Sehnal, DiS. 

ředitel školy 


