Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou,
Kolowratská 485

STRATEGICKÝ PLÁN
ROZVOJE ŠKOLY

1

Obsah

1. Úvod…………………………………………………………………………………………………………………..….3
2. Stručná charakteristika školy……………………………………………………………………………..…..3
3. Analýza organizace…………………………………………………………………………………………..…….4
3.1. Personální zajištění…………………………………………………………………………………..……..4
3.2. Ekonomické podmínky……………………………………………………………………………..……..4
3.3. Organizační struktura školy………………………………………………………………………..….…5
3.4. Analýza interního profilu školy (kultura školy)…………………………………………..….….6
3.4.1. Analýza interního profilu ZŠ a PrŠ Rychnov n. K. ……………………………………6
3.5. Analýza zdrojů ZŠ a PrŠ Rychnov n.K. ………………………………………………………………7
3.6. Analýza cílového prostředí…………………………………………………………………………..…11
3.6.1. Zákazníci a klienti………………………………………………………………………………...11
3.6.2. Konkurence………………………………………………………………………………………....12
3.7. Analýza vnitřního prostředí…………………………………………………………………………....12
3.7.1. Informační systém………………………………………………………………………………..12
3.7.2. Lidé – personální analýza……………………………………………………………………...12
3.7.3. Věková struktura…………………………………………………………………………….…….13
4. Stanovení mise………………………………………………………………………………………………….…...13
4.1. Výsledná formulace mise………………………………………………………………………….….….13
5. Stanovení vize……………………………………………………………………………………………….………..13
6. Strategické cíle……………………………………………………………………………………………….….…...13
7. Evaluace a aktualizace strategického plánu…………………………………………………….……....15
8. Plán seznámení se strategií a její propagace…………………………………………………….……...15
Příloha 1 – Dotazník pro hodnocení kultury školy

2

1. Úvod
Zpracování strategického plánu pro Základní školu a Praktickou školu, Rychnov nad
Kněžnou, Kolowratská 485.

2. Stručná charakteristika školy
Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 je příspěvkovou
organizací zřízenou Královéhradeckým krajem. Škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami podle §16 odst. 9 Školského zákona.
Součástí školy je Základní škola, Základní škola speciální, Střední škola praktická
jednoletá a dvouletá, školní družina. Pod školou je zahrnuta i Základní škola při nemocničním
zařízení.
Škola má celkem 100 žáků, 44 zaměstnanců a provozuje svoji činnost na 4 pracovištích.
Hlavní budova školy s ředitelstvím sídlí v centru Rychnova nad Kněžnou v Kolowratské
ulici. Vzdělávají se zde žáci Základní školy. Personální obsazení na této budově: ředitelka školy,
zástupce ředitele, 5 pedagogogů na celý úvazek a 2 pedagogové na částečný úvazek, 5
asistentů pedagoga, 1 vychovatelka školní družiny, 1 hospodářka, 1 domovnice a 1 uklízečka.
Budova je majetkem města Rychnov nad Kněžnou, škola zde platí nájem.
První odloučené pracoviště sídlí také v Rychnově nad Kněžnou v ulici Českých bratří.
Vzdělává se zde 20 žáků Základní školy speciální ve 4 třídách s personálním obsazením:
zástupce ředitele, 3 pedagogové, 5 asistentů pedagoga, 4 osobní asistenti z občanského
sdružení Orion, školnice, uklízečka a údržbář, který je také současně údržbářem i na hlavní
budově. Dále se zde vzdělává 14 žáků Střední školy praktické jednoleté i dvouleté ve 2 třídách,
které personálně zajišťují 3 pedagogové, 1 pedagog, který zajišťuje praxe, 2 asistenti pedagoga
a osobní asistenti občanského sdružení Orion. Budova je majetkem města Rychnov nad
Kněžnou, škola je zde v pronájmu.
Druhé odloučené pracoviště je na dětském oddělení v nemocničním zařízení
v Rychnově nad Kněžnou v Jiráskově ulici. Poskytujeme zde základní vzdělávání cca 10
vykazovaným žákům, kteří jsou delší dobu hospitalizovaní na dětském oddělení. Personálně
zajišťujeme výuku 1 stálým pedagogem.
Třetí odloučené pracoviště sídlí v Kostelci nad Orlicí v Komenského ulici. Vzdělává se
zde 12 žáků Základní školy ve 2 třídách. Personálně zde zajišťují vzdělávání a výchovu 3
pedagogové, 1 asistent pedagoga, 1 vychovatelka školní družiny. Z technických pracovníků 1
uklízeč. Škola je v budově SZeŠ a SOU CHKT. Pracoviště je zde v pronájmu.
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3. Analýza organizace
3.1.

Personální zajištění

Pedagogický sbor tvoří v současné době 21 učitelů, 3 vychovatelů, 13 asistentů pedagoga a 6
osobních asistentů. Ve škole dále pracuje 7 nepedagogických zaměstnanců.
3.2.

Ekonomické podmínky

Účetnictví vede hlavní účetní.
Škola hospodařila v roce 2020 takto:
Náklady z hlavní činnosti: 27 932 563,50 Kč
Výnosy z hlavní činnosti:
27 985 025,85 Kč
Výsledek hospodaření:
52 462,35 Kč
Zůstatky fondů k 31. 12. 2020
FKSP:
Rezervní fond ze zlepšeného HV:
Rezervní fond z ostatních titulů:
z toho:
z toho:
Fond odměn:
Fond investic:

579 973,31 Kč
150 382,61 Kč
381 021,27 Kč
369 582,27 Kč
11 439,00 Kč
32 248,00 Kč
152 762,90 Kč

Šablony II. – OP VVV
vratka dar Women for Women

OP VVV č.j. MSMT - 2614/2019-28
přijatá dotace v 10/2019:
513 948,00 Kč
čerpáno v roce 2019:
42 562,73 Kč
čerpáno v roce 2020:
101 803,00 Kč
zůstatek k 31. 12. 2020:
369 582,27 Kč
MUP celkem rok 2020:
Objevujeme přírodu a její zdroje:
Etika kolem nás i v nás:
Program primární prevence:
Desetiboj:
dar Women for Women

83 250 Kč
19 000 Kč,
24 700 Kč
32 000 Kč
7 550 Kč

nedočerpáno 14 180 Kč
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3.3.

Organizační struktura školy
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3.4.

Analýza interního profilu školy (kultura školy)

Pro tuto analýzu byl zvolen dotazník, na který pedagogičtí pracovníci školy odpovídali
(příloha).
Kultura školy – ZŠ a PrŠ, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485

Kultura školy
6
5
4
3
2
1
0

průměr S

průměr O

3.4.1. Analýza interního profilu ZŠ a PrŠ Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská
485
Tabulka 1 Vyhodnocení dotazníku Kultura školy
faktor

průměr
Současný stav

Očekávaný stav

Společné cíle

3,8

4,5

Důvěra ve vedení školy

4,2

4,8

Převládající styl řízení ve vztahu k lidem

3,9

4,3

Režim školy a organizační struktura

4,1

4,5
6

Zaměření vedení na pracovní úkoly

3,9

4,3

Kontrola

4

4,5

Motivace pracovníků

4

4,6

Komunikace a informovanost pracovníků školy

4,1

4,5

Komunikace školy s okolím a rodiči

4,3

4,5

4

4,3

Rozvoj učitelů

4,2

4,5

Pracovní podmínky pro výuku

4,1

4,4

Estetické prostředí a pořádek

3,8

4,3

Vztahy mezi pracovníky

4,2

4,5

Vztahy mezi učiteli a žáky

4,2

4,5

Očekávání výsledků vzdělávání

2,9

3,5

Inovativnost

3.5.

Analýza zdrojů na ZŠ a PrŠ Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485

SWOT analýzy se účastnilo 29 pedagogických pracovníků. Přehledné výsledky SWOT analýzy
vyplývají z tabulek.
Výchovně vzdělávací oblast
Silné stránky – pozitivní, můžeme je
ovlivnit
 Pozitivní a individuální přístup
k dětem
 Prezentace školy – besídky, veřejná
vystoupení
 Kroužky, mimoškolní činnost
 Pružnost při hledání nových metod
 Menší počet žáků ve třídě
 Recyklování a třídění odpadu
Příležitosti – pozitivní, nemůžeme je
ovlivnit

Slabé stránky – negativní, můžeme je
ovlivnit
 Nedostatečné využívání školních
pomůcek
 Rozvíjení tělesné zdatnosti žáků

Hrozby – negativní, nemůžeme je ovlivnit
 Legislativní změny v neprospěch
škol zřízených podle §16 odst.9
 Odklon od manuálních a základních
praktických činností k naukovým

7

Materiálně technická oblast
Silné stránky – pozitivní, můžeme je
ovlivnit
 Technické vybavení školy a
zlepšování
 Tělocvična v budově školy
 Velká zahrada
 Vybavení učitelů ICT

Příležitosti – pozitivní, nemůžeme je
ovlivnit
 Údržba budov
 Možnost zbudovat zázemí pro
učitele
 Finanční podpora města

Personální oblast
Silné stránky – pozitivní, můžeme je
ovlivnit
 Stálý učitelský sbor
 Profesní rozvoj zaměstnanců
 Věkové rozložení pedagogických
pracovníků
 Možnost seberealizace učitelů
 Dobrá motivace zaměstnanců
 Kvalitní nepedagogičtí pracovníci
 Kvalifikovaný výchovný poradce
Příležitosti – pozitivní, nemůžeme je
ovlivnit
 Posílit prestiž učitelského povolání

Oblast organizace a řízení
Silné stránky – pozitivní, můžeme je
ovlivnit
 Pomoc kolegů nebo vedení v případě
potřeby
 Předávání zkušeností mezi kolegy

Slabé stránky – negativní, můžeme je
ovlivnit
 Chladné mimotřídní prostředí
 Chybí vyvýšené záhony
 Chybí zahradní altán, venkovní
učebna
 Starší a nevyhovující vybavení
počítačových učeben
Hrozby – negativní, nemůžeme je ovlivnit
 Nedostatečné zázemí pro pedagogy,
nedostatek prostoru
 Nízké investice na úpravy objektů
v majetku města
 Nekonformní toalety
 Pronájem budov

Slabé stránky – negativní, můžeme je
ovlivnit
 Větší počet nekvalifikovaných
pracovníků
 Malé zastoupení mužů v učitelském
sboru

Hrozby – negativní, nemůžeme je ovlivnit
 Odchod zaměstnanců
 Odchod i kvalitních zaměstnanců
jinam – jistota práce

Slabé stránky – negativní, můžeme je
ovlivnit
 Špatná komunikace a spolupráce
s některými členy týmu
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Klima školy
Pozitivní vztah žáků
k zaměstnancům
Pozitivní vztahy mezi vedením školy
a zaměstnanci
Výborné vztahy s rodiči a jejich
kladné hodnocení školy
Efektivní komunikace vedení školy
s odloučenými pracovišti
Jasné pokyny vedení školy a časově
hospodárné porady

Příležitosti – pozitivní, nemůžeme je
ovlivnit

Oblast spolupráce školy a rodičů žáků
Silné stránky – pozitivní, můžeme je
ovlivnit
 Spolupráce s rodiči, zapojování do
chodu školy
 Prezentace školy – besídky, veřejná
vystoupení
 Zapojování do projektů
 Spolupráce s institucemi a
smluvními pracovišti
 Výborné vztahy s rodiči a jejich
kladné hodnocení školy
Příležitosti – pozitivní, nemůžeme je
ovlivnit
 Posílit prestiž učitelského povolání
 Motivace k pravidelné a každodenní
docházce žáků - rodiče
 Zdravotní stav jednotlivých žáků –
omezení v každodenní docházce
 Veřejné mínění a klima malého
města /každý zná každého

Hrozby – negativní, nemůžeme je ovlivnit
 Postupné snižování počtu tříd
 Rušení odloučených pracovišť

Slabé stránky – negativní, můžeme je
ovlivnit
 Propagace školy na krajské a
celorepublikové úrovni

Hrozby – negativní, nemůžeme je ovlivnit


Zrušení svozového autobusu

Z výše uvedené SWOT analýzy vyplývá, že v dalším období se musí škola zaměřit zejména ne
prezentaci školy na veřejnosti, na rozvíjení tělesné zdatnosti žáků, na úpravu zahrad a
zajištění výuky venku, na obnovu stále zastarávající ICT a také na lepší využívání učebních
pomůcek, kterých je ve škole dostatek. Snažit se najít řešení k udržení odloučeného
pracoviště v Kostelci nad Orlicí.
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Chceme se zaměřit na následující oblasti:
Strategie rozvoje
Klíčová oblast Strategické cíle Dílčí cíle

realizace

1.

Součásti školy Podzim 2021

-

2.

Výchovně
vzdělávací
Úprava ŠVP
pro ZŠ –
Informatika

-

zahájení jednání o udržitelnosti
odloučeného pracoviště
v Kostelci nad Orlicí

-

úprava ŠVP „Základní škola“ podle nového RVP zaměřeného na
Informatiku
úpravy v dalších vzdělávacích
oblastech dle nového RVP

ŘŠ, učitelé

-

Učitelé, ŘŠ

ŠVP -

ŘŠ, učitelé

-

Učitelé, ŘŠ

2021/2022
-

-

zahájení výuky dle nového ŠVP

-

ověření, zda je plán vyhovující

-

evidovat požadavky na úpravu

-

finální verze
„Základní škola“

2023/2024

-

zaměření na výuku venku

2021/2022

-

Obnova PC v počítačové učebně ŘŠ, ekonomka, Indigo
na pracovišti Kolowratská
Posun ještě nezastaralých PC na
pracoviště Kostelec nad Orlicí do
počítačové učebny
Zhodnocení funkčnosti tabletů na
pracovišti Kolowratská
Obnova tabletů na pracovišti
Kolowratská a Českých bratří

2022/2023

Výuka venku
3.

spolupráce se
zřizovatelem,
hledání nejlepšího
řešení s ohledem na
žáky

nového

Materiálně
technická
ICT

-

2021-2023

-

2021-2025
-

Výměna 2 NB učitelů
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2023-2025
-

Výměna NB – vedení školy

-

Výměna 1 ks zastaralého či
nefunkčního dataprojektoru

-

Výměna opotřebených zařízeni
wifi
Předpokládaná výměna PC a NB
ekonomického pracovníka školy

2021-2025

2023, 2025
2023,2024

-

Podzim 2021

Školník, učitelé
-

ostatní

-

Úprava záhonů na pracovišti
Českých bratří – vyvýšené záhony
Zakoupení zahradního domku a
zahradního traktůrku pro úpravu
velkých travnatých ploch na
pracovišti Českých bratří
Zahájení komunikace s majiteli
pozemků u jednotlivých pracovišť
ohledně
výstavby
menších
venkovních učeben
Výstavba venkovních učeben

-

Nové letáčky školy

-

Měsíční
Outlooku

2021-2022
Podzim 2022
2024-2025

2023

4.

ŘŠ, ekonomka, školník

Vedení školy, ekonom
školy, MÚ, Kolowrati

ŘŠ, ekonomka, školník,
vybraná firma
Vedení školy,
ekonomka, učitelé

Organizace a
řízení
Outlook

3.6.

2021/2022

plány

v kalendáři Vedení školy, Indigo

Analýza cílového prostředí

3.6.1. Zákazníci a klienti
Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 je škola zřízená
Královéhradeckým krajem a je školou zřízenou podle § 16 odst.9 Školského zákona. Škola má
3 odloučená pracoviště. Hlavní budova a dvě odloučená pracoviště se nachází v Rychnově nad
Kněžnou, jedno odloučené pracoviště v Kostelci nad Orlicí. Stabilita počtu žáků je ohrožena
inkluzí.
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3.6.2. Konkurence
Další škola našeho typu je v Dobrušce a Hradci králové. V Neratově je speciální škola Neratov,
která zpoplatňuje školné.
3.7.

Analýza vnitřního prostředí

3.7.1. Informační systém
Rodiče žáků jsou informováni prostřednictvím nástěnek ve vestibulech školy,
webovými a facebookovými stránkami školy, ale také osobně, telefonicky či emailem dle
potřeby. Veřejnost je seznámena s děním v naší škole na webových a facebookových
stránkách školy a články v místním tisku.
Se zřizovatelem komunikujeme osobně, telefonicky případně emailem či Portálem
příspěvkových organizací, podle okolností.
Učitelé a provozní zaměstnanci navzájem komunikují především osobně na
pravidelných pedagogických nebo provozních poradách. Zástupci jednotlivých pracovišť
minimálně 1x měsíčně na poradách týmu. Další komunikace je možná elektronicky
prostřednictví Outlooku, Teamsů.
3.7.2. Personální analýza
Přehled o pedagogických a nepedagogických pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Z toho:
Počet pedagogických pracovníků
Z toho
Učitelé ZŠ
Učitelé SŠ
Vychovatelé ŠD
Asistenti pedagoga
Nepedagogičtí pracovníci
 2 zaměstnanci vykonávají 2 funkce zároveň

44
35 + 2
19
4
3
13
7

Odborná kvalifikace pedagogů

Učitelé ZŠ
Učitelé SŠ
Vychovatelé ŠD
Asistenti pedagoga


79
75
100
85
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3.7.3. Věková struktura
Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let

muži
0

muži
0

muži
0

muži
0

ženy
1

ženy
11

ženy
14

ženy
7

v
Celkem
důchodovém
věku
muži ženy muži Ženy
1
3
1
36

4. Stanovení mise
4.1.

Výsledná formulace mise

Cílem naší školy je připravit žáka pro život, všestranně rozvinout jeho osobnost a podpořit jeho
rozvoj.
Nabízíme malé třídní kolektivy, a především individuální přístup.
Žáky vedeme k samostatnosti a zodpovědnosti za svoje chování a budoucí vzdělávání.
Každý žák by měl ve škole zažít úspěch.

5. Stanovení vize
Cíl: Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Motivovat k dalšímu vzdělávání,
komunikaci mezi lidmi a praktickém uplatnění v životě. Rozvíjet osobnost každého žáka tak,
aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako
demokratický občan. Velký důraz je kladen na obecně uznávané životní a mravní hodnoty –
etika, spolupráce, kultura projevu, …
Prostředky: Žákům se věnuje speciálně – pedagogická péče, logopedická péče, rehabilitační
péče. Ve škole je uplatňován individuální přístup. Jsou zpracovány tematické plány školy i
individuální vzdělávací programy pro jednotlivé žáky.

6. Strategické cíle
Škola a zřizovatel
Stávající stav
Škola je
příspěvkovou
organizací
zřizovanou
krajem

cíl
Zachovat
stávající stav

Strategie pro
dosažení cíle
Soulad se
vzdělávací
koncepcí
zřizovatele

hrozby
Pokles žáků
z důvodu
inkluze

Kompenzace
hrozeb
Kvalitní a
inovativní
přístup
k pedagogické
práci
13

Škola a její zaměstnanci - tým
22 učitelů
Plně
3 vychovatelé ŠD kvalifikovaný
13 asistentů ve 14 sbor
třídách

Podpora
Pokles žáků nekvalifikovaných inkluze
pedagogů –
možnost využití
studijního volna

Koordinátor ICT
a EVVO

Koordinátor
ICT a EVVO

Podpora v
kvalifikaci

Motivace
pedagogů
k profesionálnímu
působení při
kontaktu s rodiči

Zachovat a
pokud možno
zvyšovat
profesionalitu
při kontaktu s
rodiči

Evaluace ze
strany rodičů

Posílení vzájemné Motivovaní
důvěry a
pedagogové,
spolupráce
kteří pracují
týmově

Vedení školy

Škola a žáci
Kvalita výuky
Vytváření
přátelské
atmosféry a
důvěry na škole
Škola a rodiče
Škola pro děti a
pro rodiče

Mnoho
pracovišť, ne
všichni
pedagogové
kvalifikovaní
Syndrom
vyhoření

Zvýšení
atraktivity
školy, kvalitní a
zodpovědný
přístup
k pedagogické
práci
Motivace vedení
školy

Individuální
rozvoj v oblasti
profesionálních
komunikačních
strategií,
prevence
syndromu
vyhoření
Školení,
meetingy,
workshopy,
výjezdní
zasedání,
teambuildingové
aktivity
Proškolení
pracovníků

Neformální
setkávání
pedagogů
Vzájemné
hospitace
Vyučování v
tandemu
Využití
informačních a
komunikačních
technologií oběma
směry

Nezájem
pedagogů

Udržet dobré
kvalitní
výsledky žáků
Neformální
setkávání
učitelů a žáků

Kvalitní
pedagogové

Nedostatek
pedagogů

Společné akce,
odpoledne, dny
otevřených dveří

Nízká
Pravidelnost
informovanost aktivit, motivace
rodičů o škole rodičů
a práci
pedagogů

Zvýšení
podílu
angažovaných
rodičů

Osvětové
působení, větší
informovanost
rodičů
prostřednictvím
webových a

Nezájem
rodičů

Zlepšit
plánování

Omezené
kompetence
při práci s
ICT

Atraktivita a
klima školy

Pravidelnost,
aktuálnost,
workshopy,
dílny, přednášky
pro rodiče
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facebookových
stránek
Škola a její materiální podmínky
Pracovní zázemí
zázemí pro
učitele,
sociální
zařízení
Vyučování venku Venkovní
učebny

Jednání s městem

Jednání s majiteli
zahrad

Nedostatek
prostoru,
financí a
ochoty MÚ
nesouhlas

Neustálá jednání

Hledání zdrojů

7. Evaluace a aktualizace strategického plánu
Postup evaluace plnění strategického plánu a jeho aktualizace v následujících krocích:
1. Zvolení periody evaluace podle charakteru a termínů plnění jednotlivých cílů – např.
1x za pololetí nebo za školní rok.
2. V procesu evaluace:
2.1.
Vyhodnocujeme dosaženou míru a kvalitu plnění daného cíle ve stanoveném
čase, pokud je vyhodnocení pozitivní, zaznamená se do evaluačního protokolu;
2.2.
V případě, že se daří plnit cíl jen zčásti nebo neúspěšně, je třeba:
a) Analyzovat situaci a pojmenovat příčiny,
b) Následně definovat nový postup/nové kroky, který/é by umožnil/y splnění cíle a
současně stanovit nový termín plnění.
2.3.
Závěry zaznamenat do evaluačního protokolu a na základě stanovené změny
aktualizovat strategický plán.
3. Celý proces evaluace je vhodné a žádoucí realizovat v týmu, aby bylo dosaženo
maximálně možné objektivity v posouzení a závěrech.
4. Podle povahy a obsahu cíle je možné požádat o zpětnou vazbu např. nepedagogické
pracovníky nebo i rodiče/zákonné zástupce.

8. Plán seznámení se strategií a její propagace
1. Seznámení interní – se zaměstnanci:
1.1.
Dát k dispozici a společně projednat finální znění dokumentu Školní akční plán.
1.2.
Následně dát k dispozici a společně projednat Strategický plán rozvoje školy.
2. Seznámení externí:
2.1.
V přiměřené míře seznámit s oběma dokumenty rodiče/zákonné zástupce.
2.2.
Prezentovat oba dokumenty na www stránkách školy, popř.
2.3.
V tištěné formě prezentovat na místech určených pro informace
rodičům/zákonným zástupcům.
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akce
Seznámení
zaměstnanců
Seznámení rodičů

zajistí
ředitel

způsob
Porada

Termín
Srpen, září 2021

Třídní učitelé

Web, nástěnky

Počátek roku 2021/2022

.V Rychnově nad Kněžnou 5. 8. 2021

Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy
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