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Údaje o škole: 
 

Základní údaje:   Základní škola Choltice, okres Pardubice 

Lipoltická 245, 533 61 Choltice, okres Pardubice 

Zřizovatel:   Městys Choltice, Pardubická 78, 533 61 Choltice 

Stupeň organizace:  úplná základní škola 

Právní subjekt:  od 1.7. 1994 

Zařazení do sítě škol:  26.3. 1996 

Škola poskytuje základní vzdělávání, zajišťuje zájmové vzdělávání mimo školní 

vyučování ve školní družině a stravování žáků a zaměstnanců školy ve školní jídelně a plní 

ustanovení zákona týkající se státní správy. 

 

  

Plánovaný rozvoj školy 

1. Koncepční záměry školy ve výchovně – vzdělávacím procesu  

V budoucnosti je třeba se zaměřit na rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit, využití 

nových metod a způsobů výuky, snažit se zvýšit motivaci žáků, větší využívání moderních 

pomůcek a technologií. Základní škola pracuje dle školního vzdělávacího programu Učíme se 

pro život, což je i misí naší školy. 

➢ Podpora výuky jazyků – snaha o zapojení se do projektu E-Twinning (mezinárodní 

spolupráce škol na projektech, nalezení mezinárodního partnera školy), spolupráce s Britským 

centrem a Goethe Institutem v Pardubicích, zapojení se do projektů ESF, využití e-learningu 

a snaha o jeho zapojení do výuky, pořádání zahraničních zájezdů pro žáky (i rodiče), podpora 

jazykových kroužků, tvorba a vydávání školního žákovského časopisu (v tištěné nebo www 

podobě), účast a pořádání jazykových soutěží, spolupráce s knihovnou městyse Choltice – 

rozvoj čtenářské gramotnosti, pravidelná návštěva divadelních a filmových představení 

(i cizojazyčných). 

➢ Podpora rozvoje informačních a komunikačních technologií – dovybavení a 

zpřístupnění pro výuku další multimediální učebny, širší zapojení ICT a multimediálních 

pomůcek do výuky (povinně volitelné předměty, výtvarná výchova, ale i jako zájmový 

kroužek pro 1. i 2. stupeň), dovybavení školy moderními výukovými prostředky, zapojení 

žáků do vytváření školních www stránek 

➢ Podpora sportovních aktivit – lyžařský kurz pro 7. ročníky, pokračování 

v ozdravných a adaptačních pobytech, pořádání školních sportovních soutěží, účast na 

Olympiádě škol Pardubického kraje, organizace místní Olympiády pod patronací městyse 

Choltice, podpora zájmových aktivit a efektivního využívání volného času (např. turistika 

s geocachingem, florbal, volejbal, stolní tenis, tanec), spolupráce se Slavojem Choltice, 

tenisem Choltice, SDH Choltice a jinými organizacemi podílejícími se na sportovních 

činnostech 

➢ Podpora EVVO – škola je členem ekologického sdružení M.R.K.E.V., nadále chceme 

podporovat třídění odpadu, sběr baterií, papíru, pomerančové kůry, elektroodpadu, 
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organizovat ekologické vzdělávání, přírodovědné soutěže, laboratorní práce, podporovat 

zdravý životní styl, rozšiřovat znalosti a dovednosti první pomoci, bezpečnost a prevenci 

úrazů, ochrana životního prostředí, péče o školní pozemek (zahrádka s bylinkami aj.) 

➢ Dále podpora rozvoje finanční gramotnosti žáků, rozvíjení demokracie – každý má 

své místo mezi lidmi a svá práva a povinnosti, podpora zapojení žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami – alternativní způsoby výuky a hodnocení, prevence sociálně 

patologických jevů, vytváření podmínek pro aktivní činnost školní družiny (výlety, soutěže, 

zájmová činnost, vytvoření podmínek pro aktivnější zapojení žáků do činnosti školy 

(žákovský parlament) 

 

2. Personální oblast, další vzdělávání pracovníků 

Stávající pracovní kolektiv (vzhledem ke změnám provedeným v minulých letech) je 

vyvážený, stabilizovaný a s dostatečnou kvalifikací, zaměříme se na prohlubování dovedností 

a metod i doplnění potřebných studií. Ke změnám ovšem bude muset dojít v návaznosti na 

přirozenou obměnu pracovníků (odchod do důchodu, rodičovské a mateřské dovolené) a 

v souladu s předpokládaným vývojem v počtu žáků (nárůst).  

Další vzdělávání pracovníků musíme řešit dle pokynů MŠMT, jedná se o zákonnou 

povinnost pedagogických pracovníků. Je třeba podporovat rozvíjení klíčových kompetencí 

pedagogů v rámci DVPP a celoživotního vzdělávání. Budeme spolupracovat s NIDV, CCV 

Pardubice, vysokými školami a dalšími organizacemi poskytujícími akreditované vzdělávání. 

Vzhledem k modernizaci didaktických pomůcek a zvyšování požadavků na počítačové 

dovednosti by měli všichni pracovníci rozšiřovat své uživatelské schopnosti i dovednosti. 

Vzhledem k modernizaci školní sítě a širšímu zapojení informačních technologií do 

výukového procesu, budeme pořádat i školení vlastními pracovníky (program Bakaláři, Office 

365 – Teams a další aplikace).  

Dále je třeba zaměřit se na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 

psychologické prevence stresu, syndromu vyhoření apod. 

Vzhledem ke změnám ve školách zorganizujeme školení rozvíjející znalosti našich 

vyučujících v oblasti práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s žáky mimořádně 

nadanými i žáky přicházejícími z cizích zemí. 

 

3. Budova školy 

Škola má zpracovanou Koncepci rozvoje technického stavu budovy, která se 

aktualizuje každý školní rok dle aktuální situace. V minulých letech došlo k zateplení budovy 

a generální opravě střechy. Dále plánujeme dle finančních možností ve spolupráci s městysem 

Choltice opravu vnitřních rozvodů vody a odpadů, výměnu obložení a podlahy v obou 

tělocvičnách (podaný projekt), opravu podlahové krytiny v některých třídách a na chodbách, 

obnovení vybavení kotelny, postupné opravy toalet a zvýšení úrovně bezbariérovosti (škola 

není bezbariérová, nemá výtah a ani odpovídající hygienické zázemí). 

Pro žáky bychom rádi zútulnili a dovybavili odpočinkový prostor (klubovnu a 

pingpong i prostory školní knihovny), kde mohou trávit volný čas mezi vyučováním.  

Pro školní družinu bude třeba zajistit ve spolupráci s Městysem Choltice (popř. MAS) 

nové herní prvky do prostoru školní zahrady a zrekonstruovat stávající. Zahrada potřebuje 
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vyměnit oplocení směrem do obory, prořezat stávající dřeviny a celkově připravit koncepci 

jejího zkrášlení. Plánujeme vytvoření „přírodní učebny“.  

Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků, bude třeba obnovit i méně využívané učebny. 

Pro získání dalších finančních prostředků na obnovu vybavení školy a nových 

učebních pomůcek se v rámci možností zapojíme do projektů EU, různých grantových a 

dotačních řízení. Budeme aktivně oslovovat možné sponzory. 

 

4. Spolupráce s veřejností, rodiči, školskými zařízeními a dalšími 

organizacemi 

Partnerem školy pro spolupráci s rodiči, veřejností a zřizovatelem je Spolek rodičů při 

ZŠ Choltice, dle zákona byla zřízena Školská rada. Budeme podporovat úlohu školy v obci, 

zapojovat se do veřejného života, chceme vytvořit ze školy kulturní a sportovní stánek pro 

všechny občany. Škola bude i nadále organizovat Dny otevřených dveří, velikonoční i 

vánoční dílny pro rodiče i děti, zaměříme se i na podporu dalšího vzdělávání dospělých 

(jazykové kurzy), sportovních aktivit (cvičení pro ženy, sportovní turnaje aj.), organizovat 

výlety a zájezdy. Rodiče mohou aktivně využívat možností poskytovaných programem 

Bakaláři (plán akcí, domácí úkoly, rozvrh hodin, hodnocení žáků, vzkaz danému učiteli aj.).  

V rámci doplňkové činnosti škola bude i nadále poskytovat stravování pro veřejnost, 

kopírovací služby, pronajímat movitý i nemovitý majetek, zajišťovat vzdělávací a 

tělovýchovné činností pro volný čas dětí, mládeže a dospělých. Ve spolupráci se Spolkem 

rodičů sběr papíru. 

Spolupráce je navázána s mateřskými školkami ve spádové oblasti (Choltice, 

Turkovice, Valy u Přelouče, Veselí u Přelouče, ), zaměříme se na přípravu a adaptaci 

předškolních žáků na školní prostředí (návštěva školy i obce (zámek, knihovna), adaptační 

odpoledne, přípravné schůzky se žáky a jejich rodiči, dílny, dny otevřených dveří, soutěže). 

Dále budeme podporovat spolupráci mezi školkou a žáky 1. stupně a školní družinou. 

Rozvíjení spolupráce s okolními školami např. při plánování soutěží, vystoupení, při 

sportovních akcích aj. 
 Škola poskytuje informace veřejnosti také prostřednictvím www stránek, obecního 

zpravodaje, vývěsek, Bakalářů. Do budoucnosti bychom chtěli zřídit časopis/webovou 

stránku/blog vytvářenou našimi žáky, kde by informovali nejen o dění ve škole, ale i 

prakticky aplikovali nabyté vědomosti, znalosti a dovednosti. 

Samozřejmostí je i nadále spolupráce se Základní uměleckou školou Přelouč při 

hudebním vzdělávání žáků a přípravě jejich vystoupení.  

 

5. Řízení školy 

Cílem řídících pracovníků školy je a bude zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat 

aktivní podíl pracovníků na řízení a neustálé zlepšování práce školy (například pravidelnými 

pedagogickými i provozními poradami se zaměstnanci, ankety pro rodiče), pravidelné 

provádění kontrolní činnosti nejen v oblasti pedagogické, ale i u provozních účastníků, také 

včas reagovat na personální rizika (oblast odborné kvalifikace, věkové struktury). Dále 

organizování činností ve školní družině (vnitřní řád, skladby dne), preventivní předcházení 

problémům pomocí neustálé údržby budovy školy. 
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Je třeba neustále pracovat na vytváření a posilování pocitu sounáležitosti se školou a 

aktivním pocitu hrdosti, že jsem její součástí. 

 

Závěr 

Tato koncepce nastiňuje rozvoj Základní školy Choltice, okres Pardubice. Její 

realizace vyžaduje následnou tvorbu dílčích cílů a kritérií, návazně pak úkolů a činností, které 

budou realizovány v kratších časových úsecích a konkrétních termínech. Ty jsou upřesněny 

v rámci každoročně aktualizovaného plánu školy 

Ráda bych, aby tato koncepce napomohla ke zvýšení kvality výchovy a vzdělávání a 

věřím, že přispěje k posílení spolupráce mezi žáky, pedagogy a rodiči, mezi vedením školy, 

zřizovatelem a veřejností, ale především umožní vybudovat moderní a kvalitní školu. 

 

 

 

 

 

Účinnost 1.9.2020    

    

 

        Mgr. Iva Sedláčková 

             ředitelka školy 


