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Tento dokument je součástí akčního plánu rozvoje Základní školy Svitavy, T. G. Masaryka 27. Jde 
o dokument vytvořený za účelem lepší informovanosti o 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. 

 
Rok 2018 bude rokem příprav. Čeká nás příprava prostoru, kam bychom rádi rozšířili sborovnu. 

Stejně tak musíme vyklidit a vymyslet, kam dáme pomůcky a učebnice z bývalého školnického bytu, kde 
mají vzniknout dvě nové učebny. A v neposlední řadě nás čeká příprava koncepce dalšího rozvoje, která 
by měla být dílem „koncepčního týmu“. Poslední přípravou budou opatření, jež mají vést k optimálnímu 
nastavení pro nové financování regionálního školství, které na nás, školy, nachystalo MŠMT od 1. 1. 
2019. 

 
 

Priority dalšího rozvoje pro rok 2018 
 

- První třída bude opět jedna 
o V posledních letech zaznamenáváme zvýšený zájem o „naši školu“. Bohužel, naše škola 

z hlediska kapacity a prostory je nahraně a není již možné zvyšovat aktuální počty tříd. 
Proto bude v příštím školním roce pouze jedna první třída. 

o Přijímáme odpovědnost přednostně za žáky, kteří již ve škole jsou, abychom jim vytvořili 
podmínky, které budou odpovídat našim představám o standardu školní práce. 

- Zlepšení zázemí pro pedagogické pracovníky 
o Za posledních pět let naše škola zdvojnásobila počet pedagogických pracovníků. Aktuální 

prostory sborovny a kabinetu 1. stupně jsou přeplněné. V roce 2018 bychom rádi 
rozšířili sborovnu o nový prostor a vyřešili otázku uložení výukových materiálů, které 
aktuálně ve vybrané místnosti „sídlí“. 

- Příprava projektu IROP 
o Je třeba aktualizovat a finalizovat architektonické řešení, bezpečnostní opatření 

a nákupy.  
- Realizace zlepšení provozních a technických podmínek jídelny 

o Investice se dotkne řešení vnějšího pláště jídelny. Půjde hlavně o střechu, fasádu 
a technická vylepšení uvnitř budovy. Za případná dočasná omezení se omlouváme. 

o Vedení školy též intenzivně jedná o vylepšeních, která se dotknou přímo strávníků, aby 
nabídka naší jídelny byla pestrá, zdravá a pozitivně vnímaná. 

- Podpora dalších projektů  
o Pomocí projektů můžeme financovat aktivity, kterými se snažíme vylepšovat naše 

pedagogické působení. Aktivně vyhledáváme výzvy, jež odpovídají směrům, které 
v rámci školství a konkrétně naší školy považujeme za zásadní, potřebné anebo 
rozvíjející. 

- Škola jako centrum rozvoje 
o Od září 2017 funguje škola jako Centrum kolegiální podpory metody Feuersteinova 

instrumentálního obohacování. Vytvoření dospělých skupin, stejně jako dětských skupin 
v mateřské škole či pro mimoškolní děti je pro nás signálem, že cesta, kterou jdeme, je 
užitečná. V roce 2018 bychom rádi hledali další možnosti, jak zvyšovat potenciál, který 
škola jako významná vzdělávací instituce města má. 

 
Čeká nás opět rok, kde je na co se těšit. Děkuji za podporu, která se nám od vás, rodičů a přátel 

školy dostává. Naším plánem je ji nejen nezklamat, ale využít v další prospěch.  
 

 
Mgr. Jiří Sehnal 

ředitel školy 


