Základní škola a Mateřská škola Zubčice

Koncepce základní školy
Motto: Tvořením v přítomnosti tvoříme svou budoucnost
Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Zubčice na další 2 roky.
Charakteristika školy:
V současnosti je ZŠ Zubčice školou pro žáky pouze 1. stupně ZŠ, je organizovaná jako dvoutřídní.
Kapacita základní školy je 44 žáků. Při škole je zřízena školní družina, která má jedno oddělení
a kapacitu 25 žáků. Budova školy je umístěna v klidném prostředí obce Zubčice, má 2 učebny a 1 místnost
ve které je školní družina., prostor pro počítačovou učebnu, sborovnu, ředitelnu, 2 šatny, kotelnu a místnost,
kterou škola pronajímá jako učebnu ZUŠ – detašované pracoviště ZUŠ v Trhových Svinech. Dalšími místnostmi
je úklidová komora, WC pro dívky a chlapce, WC pro zaměstnance a půda.
V budově Obecního úřadu se nachází kuchyň a jídelna, která je společná i pro mateřskou školu.
Kolem školy se nachází zahrada s jabloněmi, prostorem pro relaxaci žáků a prostorem se zahradním
nábytkem. Zahrada je využívaná pro výuku, rekreaci a mimoškolní činnost žáků. Škola nemá vlastní tělocvičnu,
využívá místnost v místním pohostinství v blízkosti školy.
Pedagogický sbor základní školy tvoří ředitelka školy, 2 třídní učitelky a 1 vychovatelka školní družiny.
Nepedagogický sbor základní školy tvoří školnice, kuchařka a pomocná kuchařka.
Převážná většina žáků je místních a z okolních obcí – Zubčická Lhotka, Markvartice, Mirkovice, Dolní
Pláně.
Při základní škole funguje Školská rada.

Cíle ZŠ, strategie k jejich dosažení
Oblasti, ze kterých cíle vycházejí:
- Oblast výchovně-vzdělávací
- Oblast spolupráce, komunikace
- Oblast personální
- Oblast ekonomická a materiální
Cíle:
1. Zajistit žákům vzdělávání, které rozvíjí samostatné myšlení a respektuje jedinečnost žáka
2. Rozvíjet interaktivní vztah s rodiči a veřejností
3. Tvořit pedagogický sbor motivovaných a kvalifikovaných pedagogů

1. Oblast výchovně-vzdělávací
- Prohlubovat a zkvalitňovat moderní formy vzdělávání s přihlédnutím k tradičním formám vzdělávání,
zabudovat do výuky matematiky metodu výuky matematiky profesora Hejného.
- Prohlubovat genetickou metodu čtení – zajistit dostatek zajímavých dětských knih napsaných velkým tiskacím
písmem
- Badatelsky orientovat výuku – podle možností nejen v předmětech prvouka, přírodověda a vlastivěda.
- Motivovat žáka k aktivní práci, nalezení řešení, schopnosti orientace a práce s chybou.
- Podporovat a nalézat talenty u všech žáků.
- Organizovat programy ve škole v přírodě s pobytem v přírodní oblasti.

- Umožnit návštěvy předškolních dětí z mateřské školy ve výuce v 1. ročníku.
- Pořádat den otevřených dveří.
- Vytvářet projekty krátkodobé i celoroční, udržet tradiční projekty školy seznamovat veřejnost o jejich
výsledcích
- Spolupracovat s organizacemi, institucemi a společnostmi nabízejícími vzdělávací programy pro žáky (např.
Městská knihovna v Českém Krumlově, Planetárium v Českých Budějovicích, Dopravní výchova v Č.
Budějovicích
- Využívat ICT techniku při vyučování
- Využívat současné a tvořit nové tradice v životě školy (Den vody, Den Země, Den matek, Den Otců, Den
prázdných tříd( 17. 5.)apod.)
2. Oblast spolupráce, komunikace
- Prohlubovat komunikaci žák-rodič-učitel
- Organizovat společné akce pro rodiče a žáky
- Zlepšovat webové stránky školy – umožnit správu učitelům školy pro snadnější a rychlejší aktualizaci stránek
- Umožnit rodičům přístup do systému Bakaláři (rozvrh hodin, klasifikace)
- Prohlubovat komunikaci učitel-učitel - předávat si konkrétní informace o metodách a problematice vyučování,
navzájem se podporovat
- Spolupracovat s institucemi a zřizovatelem
- Spolupracovat s neziskovou organizací Ikos, Hasiči a Policií ČR v oblasti prevence – spolupráce při vytváření
vzdělávacích programů z oblastí ochrany v krizových situacích, prevencí šikany, kyberkriminality apod.
- Pořádat Dny otevřených dveří a prezentovat používané metody a formy výuky
- Pořádat podle možností besedy s rodiči o jejich povolání
- Pořádat podle možností besedy s pamětníky obce
- Udržovat tradiční aktivity – vystoupení na Den Matek, Den otců, Vítání občánků, Lampionový průvod,
Zdobení adventních věnců
- Vytvářet nové aktivity, které by se mohly stát tradicí – Velikonoční jarmark a Vánoční jarmark s prezentací
výrobků žáků
- Účastnit se akcí s okolními školami např. Lipenský Plaváček, Přídolský lehkoatletický trojboj
3. Oblast personální
- Dále vzdělávat zaměstnance, využívat nabídek kurzů i celoživotního vzdělávání
- Udržovat a prohlubovat kvalifikovanost zaměstnanců školy dalším vzděláváním zaměstnanců, využívat nabídek
kurzů i celoživotního vzdělávání
- Zajišťovat stabilní a kvalitní pracovní podmínky pro pedagogické i nepedagogické pracovníky
- Vzájemně spolupracovat a otevřeně komunikovat
- Pěstovat kvalitní mezilidské vztahy a vytvářet příjemné pracovní prostředí
4. Oblast ekonomická a materiální
- Udržovat, obnovovat a doplňovat majetek k zajišťování chodu školy např. vybavení školní kuchyně, čistící
prostředky, úklidové prostředky apod.
- Doplňovat a obnovovat učebnice, učební pomůcky, udržovat školní nábytek, materiály k výuce dle požadavků
jednotlivých vyučujících a vychovatelky školní družiny
- Udržovat a obnovovat stávající ICT techniku
- Podle podmínek využívat dotací nabízených z EU
- Pronajímat místnost detašovanému pracovišti ZUŠ se sídlem v Trhových Svinech k zajišťování výtvarných
a hudebních aktivit
- Umožňovat vyučujícím detašovaného pracoviště ZUŠ se sídlem v Trhových Svinech využívat učebny školy (po
vyučování) k zajišťování výtvarných a hudebních aktivit
- Spolupracovat s MAS a využívat jejich služeb
- Využít prostory půdy k vestavbě např. sborovny., místnosti k umístění dokumentů školy, učebny, místnosti
k ukládání pomůcek apod.

Závěr
Chceme žákům obce Zubčice a jejího okolí poskytovat kvalitní vzdělávání v kvalitní škole, která bude
napomáhat prohlubování celistvosti obce, která má ve své lokalitě více než stoletou tradici.

