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CHARAKTERISTIKA ZŠ BÍLINA 

 

 

Jedná se o úplnou školu s devíti postupnými ročníky. Má celkem 17 tříd, z toho 10 tříd 1. stupně,  

6 tříd 2. stupně a 1 přípravnou třídu. Na 1. stupni jsou vţdy dvě paralelní třídy v ročníku,  na 2. 

stupně s odlivem ţáků na gymnázia a vzhledem ke kapacitním moţnostem školy bývají obvykle jen 

dva ročníky s dvěma paralelními třídami a ve dvou  ročnících jen po 1 třídě. V roce 2014/2015 

školu navštěvovalo 332 ţáků a 19 dětí v přípravné třídě. Areál školy se nachází v blízkosti 

vlakového a autobusového nádraţí, coţ umoţňuje dobrou dopravní dostupnost i pro ţáky, kteří 

dojíţdějí z okolních obcí, protoţe rodiče mají o školu zájem. 

 

Budova školy je sice z roku 1923, ale je moderně vybavená s opravenou fasádou a plastovými okny. 

Plně vyhovuje současným školním podmínkám. Škola má sice jednu tělocvičnu a nemá vlastní 

venkovní hřiště, ale vzhledem k blízkosti gymnázia vyuţívá jejich tělocvičny a ţáci docházejí  

na blízký atletický stadion. Škola má 2 počítačové učebny – velkou a malou, v nichţ je 40 počítačů, 

které slouţí k výuce ţáků. Kromě toho mohou pro výuku pouţívat školní notebooky, jazykovou 

učebnu Robotel, která je součástí počítačové učebny. Všechny učebny jsou vybavené počítačem, 

dataprojektorem  a  interaktivní tabulí. Učebny 1. stupně jsou navíc vybavené vţdy 2 nej- 

modernějšími počítači typu All in one  pro výuku ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

a mimořádným nadáním. 

 

Kromě školních notebooků pro ţáky má škola dalších 20 notebooků k dispozici pro učitele. Pro 

informování rodičů a ţáků o aktivitách školy slouţí vzdělávací obrazovka Antraxion, v níţ o 

přestávkách běţí mediální práce ţáků školy. 

 

Ve škole pracuje kvalifikovaný pedagogický sbor 23 učitelů, z nichţ 3 si dokončují vysokoškolské 

studium, jinak jsou všichni plně kvalifikovaní. 8 učitelů má navíc vystudovanou speciální 

pedagogiku. Vedení školy má poţadované vzdělání v oblasti školského managementu, obě 

výchovné poradkyně i metodik prevence jsou pro svou činnost plně kvalifikované a v současné 

době dokončuje své specializované studium i školní koordinátor EVVO. Učitelé sami projevují 

zájem o další své vzdělávání a vedení školy je v tom podporuje. Škola sleduje své školní klima  

a pravidelně je vyhodnocuje v dotazníkovém šetření rodičů, ţáků a učitelů. Rodiče v tomto směru 

velmi škole pomáhají téměř 90 % návratností vyplněných dotazníků a jejich připomínky, stejně jako 

připomínky učitelů i ţáků – kteří mají moţnost se k dotazníkům vyjadřovat, se do nových dotazníků 

ihned zapracovávají. 

 



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

Školní vzdělávací program nese motivační název Duhová škola, protoţe se zaměřujeme  

na široké spektrum ţáků s různorodými vzdělávacími potřebami – sociálně znevýhodnění, SPU, 

zdravotně znevýhodnění a postiţení, ţáci s problémy deprivace, cizinci, ţáci s mimořádným 

nadáním. Vzhledem k velkému zastoupení ţáků se SVP školní vzdělávací program klade důraz na 

výuku českého jazyka, která je ve všech ročnících hodinově posílena. Od praktického zvládnutí 

českého jazyka se totiţ odráţí úspěšnost i v dalších předmětech. Dlouhodobě, ještě před povinným 

zavedením ze strany MŠMT, škola nabízí výuku druhého cizího jazyka od 7. ročníku. Ţáci v 1. a 2. 

ročníku mají moţnost se vyučovat Anglickému jazyku jako nepovinnému předmětu a této moţnosti, 

kaţdý rok vyuţívá zhruba 75 % všech ţáků v 1. a v 2. ročníku.  V 7. ročníku mají moţnost si ţáci 

vybrat z volitelných předmětů. Velký zájem je o mediální výchovu, která je nabízena ţákům 

v niţších ročnících formou zájmového krouţku. Pro její výuku se škole podařilo z vlastních  

i sponzorských financí zajistit velmi dobré vybavení. 

 

Škola se cíleně ve svém ŠVP zaměřuje na oblast profesní orientace, které se věnuje jiţ  

od 7. ročníku nejen formou klasických informací a práce v hodinách praktických činností  

a občanské výchovy, ale také exkurzemi do středních škol Ústeckého kraje, jichţ se kromě ţáků 

účastní i jejich rodiče. Ţáci navštěvují s učiteli informačně poradenské středisko Úřadu práce 

v Teplicích a také některé firmy v rámci exkurzí. 

 

Školní druţina má 2 oddělení se stoprocentně naplněnou kapacitou 50 dětí. V rámci školní druţiny 

mají děti moţnost také navštěvovat její zájmové krouţky – pěvecký, keramický  

a výtvarný. Pro činnost školní druţiny a přípravné třídy škola z vlastních finančních prostředků 

vybudovala dětské hřiště.  

 

Pro všechny ţáky školy jsou určeny zájmové krouţky – pěvecký, výtvarný, divadelní, ruční práce  

a turistický, který má v současné době více neţ 100 členů a nabízí dětem náplň volného času  

o sobotách. 

 

Školu navštěvuje zhruba 51 % ţáků se sociálním znevýhodněním, 18 ţáků se SPU, 5 ţáků  

se zdravotním znevýhodněním a 1 ţák mimořádně nadaný. 

 

Škola se zapojuje do různých projektů a aktivit, které vedou k posílení kompetencí ţáků nebo 

dalšímu vzdělávání pedagogů – např. Ovoce do škol, EU peníze školám, Cestou kvality 

(Autoevaluace) Cestou inkluze, Zvyšování kvality vzdělávání na Bílinsku, projekty EVVO, 

multikulturní výchovy, primární prevence… 
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Sama pravidelně realizuje výjezdy do ŠVP, lyţařský výcvik, jazykově poznávací pobyt v zahraničí, 

aktivity k volbě povolání, k primární prevenci, jazykový kurz s rodilými mluvčími ve škole.  

Zapojuje se do různých soutěţí nejen sportovních, ale také v oblasti zdravého ţivotního stylu nebo 

finanční gramotnosti, v nichţ dosahuje velmi dobrých výsledků i na celonárodní úrovni. 

 

Ze strany ČŠI je škola oceňována právě v oblasti projektové činnosti a nadstandardní práci  

se ţáky se SVP. 

 

Pro ţáky škola realizuje sama nebo ve spolupráci s odborníky exkurze nebo besedy, jejichţ cílem  

je všestranný rozvoj osobnosti ţáka.  
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ŠKOLNÍ AKČNÍ TÝM ZŠ BÍLINA 

 

 

Na vzniku strategického plánu Základní školy Bílina se podílel Školní akční tým ve sloţení: 

 

Mgr. Bc. Ivana Svobodová    ředitelka školy  

Mgr. Bc. Marie Sechovcová   zástupkyně ředitelky  

Mgr. Martina Fryčová   výchovný poradce  

Mgr. Ilona Jánošíková   člen týmu  

Mgr. Lenka Razáková   vedoucí metodického sdruţení I. stupně  

Bc. Petra Helclová    jazykové vzdělávání ţáků 

Mgr. Veronika Horová   místostarostka pro oblast školství   

Mgr. Simona Sluková   oblast předškolního vzdělávání 

Daniela Knapíková    oblast mimoškolní činnosti ve školních druţinách 

Mgr. Monika Kuncová   mimoškolní činnost školy v zájmových útvarech 

Mgr. Renata Prochová   oblast pohybových aktivit a EVVO 
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ZÁKLADNÍ STRUKTURA STRATEGICKÉHO PLÁNU 

 

 

CÍL 01 -Vytvořit podmínky pro rozvoj komunikačních dovedností žáků 

 

OPATŘENÍ 01.01 - Realizace komunikačních chvilek 

AKTIVITA  01.01.01 - Stanovení podmínek pro realizaci komunikačních  

                                       chvilek 

AKTIVITA  01.01.02 - Vypracování záznamového archu pro realizaci  

                                       komunikačních chvilek 

AKTIVITA  01. 01.03 - Vypracování plánu komunikačních chvilek 

AKTIVITA  01. 01.04 - Realizace komunikačních chvilek   

AKTIVITA  01. 01.05 - Vyhodnocení realizace komunikačních chvilek   

                                        a zhodnocení přínosu 

 

OPATŘENÍ 01.02 - Realizace čtení starších dětí mladším dětem 

AKTIVITA  01.02.01 - Stanovení podmínek pro realizaci čtení dětem 

AKTIVITA  01.02.02 - Vypracování návrhů pro realizaci čtení dětem 

AKTIVITA  01.02.03 - Vypracování plánů čtení dětem   

AKTIVITA  01.02.04 - Realizace čtení starších dětí mladším 

AKTIVITA  01.02.05 - Vyhodnocení realizace čtení starších dětí mladším  

                                       a zhodnocení přínosu 

 

OPATŘENÍ 01.03 - Realizace kroužku Rozvoj řečových dovedností v 1. třídě 

AKTIVITA  01.03.01 - Stanovení podmínek pro realizaci krouţku (okruh  

                                       pedagogů, frekvence, zda se bude vyuţívat nějaký písemný   

                                       záznam apod.) 

AKTIVITA  01.03.02 - Vypracování návrhů pro realizaci krouţku 

AKTIVITA  01.03.03 - Oslovení ţáků a jejich rodičů 

AKTIVITA  01.03.04 - Realizace krouţků 

AKTIVITA  01.03.05 - Vyhodnocení realizace krouţku a zhodnocení přínosu 
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CÍL 02 - Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových schopností žáků 

 

OPATŘENÍ 02.01 - Zavedení metody CLIL do vyučovacích hodin na I. st. i II. st. 

AKTIVITA 02.01.01 - Stanovení podmínek pro zavedení CLIL metody   

AKTIVITA 02.01.02 - Vypracování záznamového archu pro realizaci CLIL  

                                      v hodinách 

AKTIVITA 02.01.03 - Vypracování plánu zapojení CLIL v hodinách   

AKTIVITA 02.01.04 - Realizace CLIL v hodinách    

AKTIVITA 02.01.05 - Vyhodnocení realizace CLIL v hodinách a zhodnocení  

                                      přínosu 

 

OPATŘENÍ 02.02 - Zajištění rodilého mluvčího ve třídách 2. stupně 

AKTIVITA 02.02.01 - Stanovení podmínek pro zajištění rodilého mluvčího  

                                      v hodinách 

AKTIVITA 02.02.02 - Výběr a oslovení lektorů  

AKTIVITA 02.02.03 - Vypracování plánů  konverzačních hodin pro třídy  

                                      2.stupně 

AKTIVITA 02.02.04 - Realizace výuky s rodilým mluvčím    

AKTIVITA 02.02.05 - Vyhodnocení realizace výuky s rodilým mluvčím  

                                      a zhodnocení přínosu 

 

OPATŘENÍ 02.03 - Realizace jazykových projektů 

AKTIVITA 02.03.01 - Stanovení podmínek pro realizaci jazykových projektů 

AKTIVITA 02.03.02 - Vypracování návrhů jazykových projektů 

AKTIVITA 02.03.03 - Vypracování plánu realizace jazykových projektů 

AKTIVITA 02.03.04 - Realizace jazykových projektů   

AKTIVITA 02.03.05 - Vyhodnocení realizace jazykových projektů  

                                      a zhodnocení přínosu 

 

OPATŘENÍ 02.04 - Využívání jazykové laboratoře v hodinách cizího jazyka 

AKTIVITA 02.04.01 - Stanovení podmínek pro vyuţívání jazykové laboratoře 

AKTIVITA 02.04.02 - Proškolení pedagogů k vyuţívání jazykové laboratoře 

AKTIVITA 02.04.03 - Vypracování harmonogramu vyuţívání jazykové  

                                      laboratoře v hodinách cizího jazyka 

AKTIVITA 02.04.04 - Vyuţívání jazykové laboratoře v hodinách cizího  

                                      jazyka   
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AKTIVITA 02.04.05 - Vyhodnocení vyuţívání jazykové laboratoře v hodinách  

                                      cizího jazyka a zhodnocení přínosu 

 

OPATŘENÍ 02.05 - Realizace jazykových kurzů pro žáky ve škole 

AKTIVITA 02.05.01 - Zpracování nabídky jazykových kurzů ve škole 

AKTIVITA 02.05.02 - Výběr a finanční kalkulace kurzu 

AKTIVITA 02.05.03 - Oslovení  ţáků a rodičů 

AKTIVITA 02.05.04  - Realizace a zhodnocení kurzu 

 

OPATŘENÍ 02.06 - Realizace jazykových kurzů pro žáky v zahraničí 

AKTIVITA 02.06.01 - Zjištění zájmu o kurz v zahraničí ze strany ţáků  

                                      a rodičů 

AKTIVITA 02.06.02 - Vyhledání vhodného realizátora – jazykové agentury 

AKTIVITA 02.06.03 - Financování jazykového kurzu v zahraničí 

AKTIVITA 02.06.04 - Oslovení ţáků a rodičů s konkrétní cenovou nabídkou,  

                                      lokací a termínem kurzu 

AKTIVITA 02.06.05 - Zajištění pedagogického dozoru   

AKTIVITA 02.06.06 - Realizace a zhodnocení kurzu 

 

 

CÍL 03 - Vytvořit podmínky pro zkvalitnění technické výchovy žáků 

 

OPATŘENÍ 03.01 - Zajištění materiálu a pomůcek pro hodiny praktického  

vyučování 

AKTIVITA 03.01.01 - Stanovení poţadavků pro zabezpečení výuky  

                                       praktických činností z hlediska materiálu a pomůcek 

AKTIVITA 03.01.02 - Vypracování celkového přehledu a kalkulace 

AKTIVITA 03.01.03 - Finanční zabezpečení nákupu a moţnost získání  

                                       některého materiálu zdarma 

AKTIVITA 03.01.04 - Nákup materiálu 

AKTIVITA 03.01.05 - Zhodnocení vyuţívání zakoupeného materiálu  

                                       a pomůcek 

 

OPATŘENÍ 03.02 - Realizace technických praxí na středních školách a učilištích 

AKTIVITA 03.02.01 - Zjištění moţností realizace technických praxí   

AKTIVITA 03.02.02 - Vypracování plánu realizací praxí pro jednotlivé  

                                      ročníky 
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AKTIVITA 03.02.03 - Finanční zabezpečení dopravy ţáků na praxe 

AKTIVITA 03.02.04 - Realizace technických praxí 

AKTIVITA 03.02.05 - Zhodnocení technických praxí ţáků 

 

OPATŘENÍ 03.03 - Projektové dny s mistry odborného výcviku ve škole 

AKTIVITA 03.03.01 - Oslovení středních škol s moţností realizace  

                                       projektového dne ve škole 

AKTIVITA 03.03.02 - Vypracování návrhu projektových dnů podle  

                                       nabízených středních škol a jejich mistrů  

AKTIVITA 03.03.03 - Vypracování návrhu konkrétního projektového dne  

                                      s příslušnou střední školou – časový harmonogram a  

                                      poţadavky 

AKTIVITA 03.03.04 - Realizace projektových dnů 

AKTIVITA 03.03.05 - Zhodnocení projektových dnů 

 

 

CÍL 04 - Zlepšení celkových výsledků žáků 

 

OPATŘENÍ 04.01 - Srovnávací testování žáků 

AKTIVITA 04.01.01 - Vytvoření systému srovnávacího testování ţáků  

                                      v jednotlivých ročnících 

AKTIVITA 04.01.02 - Vypracování jednotlivých testů 

AKTIVITA 04.01.03 - Realizace jednotlivých testů 

AKTIVITA 04.01.04 - Vyhodnocení testů 

 

OPATŘENÍ 04.02 - Vytvoření nabídky vědomostně orientovaných kroužků a  

                                 povinně volitelných předmětů 

AKTIVITA 04.02.01 - Nabídka nepovinného předmětu Anglický jazyk  

                                      v 1.-2. ročníku a jeho posílená časová dotace 2 hod. týdně 

AKTIVITA 04.02.02 - Nabídka volitelných předmětů v oblasti společenských   

                                      a přírodních věd 

AKTIVITA 04.02.03 - Nabídka krouţku v oblasti společenských a přírodních  

                                      věd  

 

OPATŘENÍ 04.03 - Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků formou realizace  

                                 čtenářských dílen v hodinách českého jazyka 

AKTIVITA 04.03.01 - Příprava a nákup knih pro realizaci Čtenářských dílen 
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AKTIVITA 04.03.02 - Vytvoření tematického plánu Čtenářských dílen ve  

                                      2.B,3.A,7.A,8.A 

AKTIVITA 04.03.03 - Proškolení zapojených učitelek v oblasti realizace  

                                     Čtenářských dílen 

AKTIVITA 04.03.04 - Realizace Čtenářských dílen ve 2.B,3.A,7.A,8.A 

AKTIVITA 04.03.05 - Zhodnocení  realizace Čtenářských dílen 

 

 

CÍL 05 - Vytvořit podmínky pro vzdělávání učitelů a podpořit rozvoj pro-inkluzivních                  

               kompetencí 

 

OPATŘENÍ 05.01 - Realizace vzájemných hospitací 

AKTIVITA  05.01.01 - Stanovení podmínek pro realizaci vzájemných  

hospitací 

AKTIVITA  05.01.02 - Vypracování záznamového archu pro vzájemné  

                                       hospitace a následné konzultace 

AKTIVITA  05.01.03 - Vypracování plánu hospitací 

AKTIVITA  05.01.04 - Realizace  vzájemných hospitací 

AKTIVITA  05.01.05 - Vyhodnocení realizace plánu vzájemných hospitací  

                                       a zhodnocení přínosu 

 

OPATŘENÍ 05.02 - Stáže učitelů na jiných školách, sdílení příkladů dobré praxe 

AKTIVITA  05.02.01 - Sestavení moţných cílů stáţí dle zájmu školy a učitelů 

AKTIVITA  05.02.02 - Kontaktování  škol a stanovení časového  

                                       harmonogramu návštěv 

AKTIVITA  05.02.03 - Vyhodnocení realizace stáţí na školách a zhodnocení  

                                       přínosu 

AKTIVITA  05.02.04  - Vyhodnocení realizace stáţí na školách a zhodnocení  

                                        přínosu 

 

OPATŘENÍ 05.03 - Vzdělávací semináře pro učitele v oblasti inkluze 

AKTIVITA  05.03.01 - Přehled nabídky vzdělávacích aktivit v oblasti inkluze 

AKTIVITA  05.03.02 - Přihlášení pedagogů na semináře Inkluze 

AKTIVITA  05.03.03 - Předávání informací, zpětné vazby ze seminářů 

AKTIVITA  05.03.04 - Proškolení celého pedagogického sboru v rámci akce  

                                       na klíč 

AKTIVITA  05.03.05 - Zhodnocení přínosu DVPP v oblasti inkluze 
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OPATŘENÍ 05.04 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením  

na posilování jejich kompetencí 

AKTIVITA  05.04.01 - Přehled nabídky vzdělávacích aktivit v oblasti  

                                       profesního rozvoje učitelů 

AKTIVITA  05.04.02 - Motivační rozhovory s pedagogickými pracovníky  

                                       pro stanovení jejich konkrétního dalšího směrování 

AKTIVITA  05.04.03 - Účast na seminářích a dalším studiu 

AKTIVITA  05.04.04 - Proškolení celého pedagogického sboru v rámci akce  

                                       na klíč dle momentálního poţadavku školy 

AKTIVITA  05.04.05 - Zhodnocení přínosu DVPP a rozšiřujícího studia 

 

 

CÍL 06 – Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání dětí s potřebou poskytování             

                podpůrných opatření 

 

OPATŘENÍ 06.01 - Vytvoření portfolií pro práci s dětmi s daným typem speciálních                

                                             vzdělávacích potřeb 

AKTIVITA 06.01.01 - Specifikace poţadavků na portfolia 

AKTIVITA 06.01.02 - Rozpracování portfolií pro jednotlivé typy speciálních     

                                                  vzdělávacích potřeb 

AKTIVITA 06.01.03 - Vytvoření portfolií a seznámení pedagogů s jejich obsahem 

 

OPATŘENÍ 06.02 - Proškolení pedagoga v oblasti používání znakové řeči 

AKTIVITA 06.02.01 - Přehled nabídky moţnosti vzdělávání ve znakové řeči–  

                                     vytipování institucí, které zabezpečují výuku dospělých 

AKTIVITA 06.02.02 - Výběr a přihlášení pedagogů a vychovatelky na kurz  

                                      znakování 

AKTIVITA 06.02.03 - Zhodnocení přínosu znakování 

 

OPATŘENÍ 06.03 - Zajištění bezbariérovosti budovy školy 

AKTIVITA 06.03.01 - Přehled moţností řešení daného problému 

AKTIVITA 06.03.02 - Ţádost na zřizovatele školy – obec o souhlas a finanční  

                                     podporu řešení 

AKTIVITA 06.03.03 - Realizace opatření pro zajištění bezbariérovosti ve škole 
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OPATŘENÍ 06.04 - Zajištění asistentů pedagoga 

AKTIVITA 06.04.01 - Vytvoření poţadavku zajištění asistentů pedagoga na základě                             

                                                   analýzy potřeb ţáků a pedagogů a doporučení školského   

                                                   poradenského zařízení 

AKTIVITA 06.04.02 - Zajištění financí pro realizaci asistentů ve škole 

AKTIVITA 06.04.03 - Zajištění rozvoje profesních kompetencí a dalšího vzdělávání  

                                                   pro asistenty 

 

 

OPATŘENÍ 06.05 - Zajištění školního psychologa nebo speciálního pedagoga 

AKTIVITA 06.05.01 - Vytvoření poţadavku na základě analýzy potřeb školy 

AKTIVITA 06.05.02 - Zajištění financí pro vytvoření a obsazení místa školního  

                                      psychologa nebo speciálního pedagoga 

AKTIVITA 06.05.03 - Obsazení místa školního psychologa nebo speciálního  

                                      pedagoga 

AKTIVITA 06.05.04 - Zhodnocení přínosu práce školního psychologa nebo                                

                                                  speciálního pedagoga pro školu a vytváření inkluzivního   

                                                  prostředí 

 

OPATŘENÍ 06.06 - Projektová činnost školy v oblasti inkluze 

AKTIVITA 06.06.01 - Vyhledávání vhodných výzev pro předkládání projektových          

                                                  ţádostí 

AKTIVITA 06.06.02 - Spoluúčast školy ve vhodných projektech – partnerství či   

                                                  spolupráce 

AKTIVITA 06.06.03 - Zhodnocení projektové činnosti školy 

 

OPATŘENÍ 06.07 - Cílené doučování 

AKTIVITA 06.07.01 - Vytvoření nabídky doučování v jednotlivých  

                                      předmětech a ročnících 

AKTIVITA 06.07.02 - Vypracování nabídky doučování pro ţáky a rodiče 

AKTIVITA 06.07.03 - Realizace doučování 

AKTIVITA 06.07.04 - Vyhodnocení realizace doučování a zhodnocení přínosu 
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CÍL 07 - Vytvořit podmínky pro zlepšení pohybových dovedností žáků 

 

OPATŘENÍ 07.01 - Realizace přestávek na dětském hřišti 

AKTIVITA 07.01.01  - Vypracování harmonogramu pro pohyb dětí  

                                       na dětském hřišti 

AKTIVITA 07.01.02 - Zajištění  dozoru na dětském hřišti o velké přestávce 

AKTIVITA 07.01.03 - Realizace přestávek na dětském hřišti  

AKTIVITA 07.01.04 - Zhodnocení přínosu vyuţívání dětského hřiště v době                  

                                                  přestávek 

 

OPATŘENÍ 07.02 - Zajištění plavání pro žáky 2.-3.tříd 

AKTIVITA 07.02.01 - Vyhledání plavecké školy pro realizaci 

AKTIVITA 07.02.02 - Zajištění financí pro realizaci plavání 

AKTIVITA 07.02.03 - Realizace  plavecké výuky 

AKTIVITA 07.02.04 - Zhodnocení přínosu plavecké výuky  

 

OPATŘENÍ 07.03 - Zajištění bruslení pro žáky 2.-5.tříd v době vyučování a  

                                  případně po vyučování 

AKTIVITA 07.03.01 - Zajištění hodin výuky bruslení na zimním stadionu 

AKTIVITA 07.03.02 - Oslovení rodičů ţáků s nabídkou výuky bruslení 

AKTIVITA 07.03.03 - Realizace hodin bruslení v dopoledních (případně  

                                      odpoledních) hodinách 

AKTIVITA 07.03.04  - Zhodnocení přínosu bruslení 

 

OPATŘENÍ 07.04 - Realizace sportovně zaměřených kroužků ve škole v době  

                                  po vyučování 

AKTIVITA 07.04.01 - Oslovení učitelů s moţností jejich odpoledního  

                                      působení ve sportovních krouţcích 

AKTIVITA 07.04.02 - Oslovení ţáků a jejich rodičů s nabídkou sportovních  

                                      krouţků 

AKTIVITA 07.04.03 - Realizace sportovních krouţků 

AKTIVITA 07.04.04  - Zhodnocení přínosu realizace krouţků  

 

OPATŘENÍ 07.05 - Organizace sportovních soutěží ve škole 

AKTIVITA 07.05.01 - Návrh celoškolních sportovních aktivit 

AKTIVITA 07.05.02 - Výběr konkrétních realizovatelných aktivit  

AKTIVITA 07.05.03 - Realizace sportovních soutěţí 
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AKTIVITA 07.05.04 - Zhodnocení realizovaných sportovních aktivit 

 

 

CÍL 08 – Podpořit využívání vyučovacích metod a organizačních forem výuky pro práci                

                v heterogenních skupinách 

 

OPATŘENÍ 08.01 - Příprava pedagogů na změnu vyučovacích metod a organizačních    

                                 forem výuky vedoucí k individualizaci a diferenciaci přístupů pro  

                                 práci se třídní skupinou  

AKTIVITA  08.01.01 - Zajištění vzdělávacích seminářů z dané oblasti 

AKTIVITA  08.01.02 - Zajištění kvalitní didaktické literatury a dalších informačních          

                                                   zdrojů pro učitele 

AKTIVITA  08.01.03 - Zajištění náslechových hodin ve školách a u učitelů,  

                                       kteří inkluzívní didaktické prvky metody v hodinách  

                                       vyuţívají 

 

OPATŘENÍ 08.02 - Realizace prvků podpory v oblasti využívání (proinkluzivních)  

                                             aktivizujících vyučovacích metod a organizačních forem výuky 

AKTIVITA  08.02.01 - Zajištění vzájemných hospitací v oblasti pouţívání  

                                       nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky 

AKTIVITA  08.02.02 – Poradenské a motivační hospitace ze strany vedení školy 

AKTIVITA  08.02.03 – Zhodnocení rozsahu a efektivity vyuţívání nových                      

                                                   vyučovacích metod a organizačních forem výuky 

 

 

CÍL 09 - Vytvořit podmínky pro budování pozitivního klimatu třídy 

 

OPATŘENÍ 09.01 - Realizace třídnických hodin 

AKTIVITA  09.01.01 - Stanovení podmínek pro realizaci třídnických hodin 

AKTIVITA  09.01.02 - Proškolení pedagogů k vedení třídnických hodin 

AKTIVITA  09.01.03 - Vypracování plánů třídnických hodin 

AKTIVITA  09.01.04 - Realizace třídnických hodin    

AKTIVITA  09.01.05 - Vyhodnocení realizace třídnických hodin a jejich 

                                        přínosu  
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OPATŘENÍ 09.02 - Diagnostika tříd   

AKTIVITA  09.02.01 - Zajištění materiálů a internetové podpory pro vlastní  

                                       diagnostiku tříd (SORAD, B3, B4..) 

AKTIVITA  09.02.02 - Diagnostika tříd vnějším subjektem 

 

OPATŘENÍ 09.03 - Práce s třídami s diagnostikovanými riziky v klimatu 

AKTIVITA  09.03.01 - Proškolení třídních učitelů v práci s kolektivem (ovlivňování                   

                                       vztahů, skupinové dynamiky, řešení problémů, podpora  

                                       pozitivního klimatu) 

AKTIVITA  09.03.02 - Práce třídního učitele a metodika prevence s třídou  

                                       s rizikovými projevy v klimatu 

AKTIVITA  09.03.03 - Práce externího subjektu se třídou s rizikovými projevy v   

                                       klimatu 

AKTIVITA  09.03.04 - Zhodnocení efektivity práce se třídou 

 

OPATŘENÍ 09.04 - Adaptační výjezdy 

AKTIVITA  09.04.01 - Získávání finančních prostředků na adaptační výjezdy 

AKTIVITA  09.04.02 - Zajištění vhodného objektu pro realizaci adaptačního  

                                       pobytu 

AKTIVITA  09.04.03 - Realizace adaptačního výjezdu 

 

OPATŘENÍ 09.05 - Třídní projekty a soutěže  

AKTIVITA  09.05.01 - Návrh třídních projektů a soutěţí  

AKTIVITA  09.05.02 - Realizace třídních  projektů  a soutěţí 

AKTIVITA  09.05.03 - Zhodnocení realizace třídních  projektů  a soutěţí 

 

 

CÍL 10 - Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního klimatu školy 

 

OPATŘENÍ 10.01 - Evaluace školy 

AKTIVITA 10.01.01 - Dotazníkové šetření klimatu školy – Autoevaluace  

                                      školy 

AKTIVITA 10.01.02 - Šetření klimatu školy vnějším subjektem – Evaluace  

                                      školy 

 

OPATŘENÍ 10.02 - Organizace výjezdu školy do ŠVP 

AKTIVITA 10.02.01 - Zajištění finančních prostředků na výjezd 
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AKTIVITA 10.02.02 - Oslovení ţáků a rodičů 

AKTIVITA 10.02.03 - Realizace školy v přírodě 

 

OPATŘENÍ 10.03 - Realizace celoškolních projektů a projektových dnů 

AKTIVITA 10.03.01 - Stanovení podmínek pro realizaci celoškolních projektů 

AKTIVITA 10.03.02 - Vypracování návrhů pro jednotlivé celoškolní projekty 

AKTIVITA 10.03.03 - Vypracování plánů jednotlivých projektů 

AKTIVITA 10.03.04 - Realizace projektových dnů 

AKTIVITA 10.03.05 - Vyhodnocení realizace projektových dnů   a zhodnocení  

                                      přínosu 

 

OPATŘENÍ 10.04 - Zajištění pravidelné činnosti žákovského parlamentu 

AKTIVITA 10.04.01 - Volba členů ţákovského parlamentu 3. - 9.třída 

AKTIVITA 10.04.02 - Schůzky ţákovského parlamentu 

AKTIVITA 10.04.03 - Předávání podkladů ze schůzek a společná setkání členů  

                                      ţákovského parlamentu s vedením školy 

AKTIVITA 10.04.04 - Závěrečné zhodnocení činnosti ţákovského parlamentu 

 

OPATŘENÍ 10.05 - Realizace výjezdů školy do zahraničí 

AKTIVITA 10.05.01 - Zjištění zájmu o výjezd  do  zahraničí ze strany ţáků a  

                                      rodičů  

AKTIVITA 10.05.02 - Vyhledání vhodné cestovní kanceláře 

AKTIVITA 10.05.03 - Oslovení ţáků a rodičů s konkrétní cenovou nabídkou,  

                                      lokací a termínem výjezdu 

AKTIVITA 10.05.04 - Zajištění pedagogického dozoru 

AKTIVITA 10.05.05 - Realizace a zhodnocení výjezdu 

 

OPATŘENÍ 10.06 - Zlepšení komunikace s rodiči 

AKTIVITA 10.06.01 - Vytvoření podmínek pro snadnou a pravidelná  

                                      aktualizace webových stránek 

AKTIVITA 10.06.02 - Zavedení elektronických ţákovských kníţek 

AKTIVITA 10.06.03 - E-mailová komunikace s rodiči 

AKTIVITA 10.06.04 - Realizace školních aktivit s přítomností rodičů  

                                      v odpoledních hodinách 

AKTIVITA 10.06.05 – Pravidelná setkávání učitelů a vedení školy s rodiči – Čaj o                       

                                      páté na Lidické  
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CÍL 11 - Vytvořit podmínky pro zefektivnění a posilování prevence rizikových jevů 

 

OPATŘENÍ 11.01 - Revize dosavadního plánu primární prevence ve škole 

AKTIVITA  11.01.01 - Pravidelná revize plánu primární prevence škol 

 

OPATŘENÍ 11.02 – Realizace aktivit zaměřených na prevenci nežádoucích jevů v rámci  

                                              vyučování 

AKTIVITA  11.02.01 - Zajištění přednáškové činnosti k problémovým  

                                       oblastem 

AKTIVITA  11.02.02 - Začleňování témat souvisejících s prevencí rizikových jevů                

                                       do jednotlivých předmětů a ročníků 

AKTIVITA  11.02.03 - Spolupráce s OSPOD , Policií ČR a dalšími institucemi  

                                       – okamţité řešení identifikovaného rizika 

 

OPATŘENÍ 11.03 - Realizace zájmových aktivit ve škole v době po vyučování 

AKTIVITA  11.03.01 - Oslovení učitelů ve věci moţností jejich zapojení do zajištění                           

                                       působení zájmových krouţků 

AKTIVITA  11.03.02-  Oslovení ţáků a jejich rodičů s nabídkou zájmových  

                                       krouţků 

AKTIVITA  11.03.03 - Zřízení školního klubu- zastřešující zájmovou činnost  

                                       ţáků ve škole 

AKTIVITA  11.03.04 - Realizace zájmových krouţků 

AKTIVITA  11.03.05 - Zhodnocení přínosu a míry zapojení ţáků s potřebou   

                                                   podpůrných opatření, ţáků z etnických menšin a ţáků  

                                                   z rodin ohroţených sociálním vyloučením 

 

 

CÍL 12 - Vytvořit systém opatření pro posílení bezpečnosti školy 

 

OPATŘENÍ 12.01 - Zajištění kamerového systému a dalších bezpečnostních prvků  

                                 na frekventovaných a rizikově vytipovaných místech školy 

AKTIVITA 12.01.01 - Zpracování analýzy moţných rizikových míst školy  

                                      a návrh řešení 

AKTIVITA 12.01.02 - Zajištění finančních prostředků na realizaci  

                                      bezpečnostních opatření 

AKTIVITA 12.01.03 - Realizace bezpečnostních prvků oslovenou firmou   
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AKTIVITA 12.01.04 - Zhodnocení účinnosti bezpečnostních prvků školy 

 

OPATŘENÍ 12.02 - Posílení bezpečnosti žáků a učitelů v oblasti dozoru a posílení zájmu o    

                                 dění ve svém okolí 

AKTIVITA 12.02.01 - Zajištění efektivního dozoru na frekventovaných místech    

                                                  školy 

AKTIVITA 12.02.02 - Pravidelné proškolování všech zaměstnanců školy jak  

                                      postupovat v případě nebezpečných situací  

AKTIVITA 12.02.03 -  Pravidelné poučování ţáků o bezpečném chování ve  

                                      škole, jak reagovat v případě rizikových situací apod.    

 

 

CÍL 13 – Podpořit efektivní přípravu žáků na profesní život, rozvíjet jejich kompetence    

                k podnikání a finanční gramotnost 

 

OPATŘENÍ 13.01 – Realizace aktivit orientovaných na volbu povolání již od 7.ročníku 

AKTIVITA 13.01.01 - Zpracování plánu volby povolání od 7. - 9.ročníku jako  

                                     doplněk  ŠVP Duhová škola 

AKTIVITA 13.01.02 - Práce s pracovními listy Volba povolání 

AKTIVITA 13.01.03 - Exkurze na SŠ 

 

OPATŘENÍ 13.02 – Rozvoj finanční gramotnosti a kompetencí k podnikání 

AKTIVITA 13.02.01 - Práce s programem Abeceda podnikání – Junior  

                                     Achievement  

AKTIVITA 13.02.02 - Účast v soutěţích Finanční gramotnost do škol 
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 CÍL 01 - Vytvořit podmínky pro rozvoj komunikačních dovedností žáků 

 

Charakteristika cíle 

Rozvoj komunikačních dovedností dítěte má důležitý dopad nejen pro jeho školní výsledky, 

úspěšnost na střední škole, ale také pro jeho budoucí osobní a profesní život. Adekvátní 

komunikace mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího procesu je zároveň nezbytnou 

podmínkou pro budování otevřeného inkluzivního prostředí, které počítá se zapojením všech dětí.  

 

 

OPATŘENÍ 01.01 - Realizace komunikačních chvilek 

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím realizace komunikačních chvilek ve všech předmětech bude vytvořen nejen prostor 

pro rozvoj komunikačních dovedností žáků, ale také příležitost pro intenzivnější zapojení všech 

žáků do výuky. 

 

 

OPATŘENÍ 01.02 - Realizace čtení starších dětí mladším dětem  

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím realizace čtení starších dětí mladším dětem bude vytvořen prostor pro efektivní 

rozvoj komunikačních dovedností žáků s dopadem na čtenářskou gramotnost žáků a zájem o čtení. 

Bude vytvořen prostor pro vzájemné setkávání, poznávání a komunikaci mezi staršími a mladšími 

žáky školy. Opatření tak nepřispívá jen ke zlepšení komunikačních dovedností, ale také k dobrému 

a podpůrnému klimatu školy a k prevenci šikany či případných dalších negativních projevů ve 

vztazích mezi žáky.  

 

 

OPATŘENÍ 01.03 - Realizace kroužku Rozvoj řečových dovedností v 1. třídě  

 

Charakteristika opatření 

Realizace kroužku Rozvoj řečových dovedností v 1. třídě bude nejen mechanismem logopedické 

prevence a případného zmírnění či odstranění možných logopedických vad, ale rovněž dalším z 

nástrojů směřujícímu k rozvoji komunikačních dovedností dětí. 



Vedení školy , VMK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 
1. Písem.podmínky pro realizaci komunik. chvilek 

2. Pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s podmínkami

EVALUACE/KONTROLA                                           

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Přípravný týden v srpnu

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj komunikačních dovedností dítěte má důležitý dopad 

nejen pro jeho školní výsledky, úspěšnost na střední škole, 

ale také pro jeho budoucí osobní a profesní život. Adekvátní 

komunikace mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího 

procesu je zároveň nezbytnou podmínkou pro budování ..

Realizace komunikačních chvilek

Prostřednictvím realizace komunikačních chvilek ve všech 

předmětech bude vytvořen nejen prostor pro rozvoj 

komunikačních dovedností žáků, ..

Stanovení podmínek pro realizaci komunik. chvilek  

(okruh pedagogů, frekvence, zda se bude využívat nějaký 

písem. záznam apod.)

Vedení školy, vedoucí metodických komisí

Všichni učitelé 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                              

Konkretizace času realizace aktivity

AKTIVITA – 01.01.01                                                    

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanoveného opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 01
Vytvořit podmínky pro rozvoj komunikačních 

dovedností žáků

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.01



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 01
Vytvořit podmínky pro rozvoj komunikačních 

dovedností žáků

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září 2015

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj komunikačních dovedností dítěte má důležitý dopad 

nejen pro jeho školní výsledky, úspěšnost na střední škole, 

ale také pro jeho budoucí osobní a profesní život. Adekvátní 

komunikace mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího 

procesu je zároveň nezbytnou podmínkou pro budování 

otevřeného inkluzivního prostředí, ...

Realizace komunikačních chvilek

Prostřednictvím realizace komunikačních chvilek ve všech 

předmětech bude vytvořen nejen prostor pro rozvoj 

komunikačních dovedností žáků, ale také příležitost pro 

intenzivnější zapojení všech žáků do výuky.

Vypracování záznamového archu pro realizaci 

komunikačních chvilek 

Vedení školy, vedoucí metodických komisí

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                            

Konkretizace času realizace aktivity

AKTIVITA – 01.01.02                                           

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy 

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 
1. Je vypracován záznamový arch

2. Záznamový arch je předán všem učitelům

EVALUACE/KONTROLA                                                     

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity



Vedení školy, VMK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                               

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Každý pedagog má vypracován plán komunikačních chvilek 

pro dané časové období

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Čtvrtletně – září, listopad, leden, duben

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj komunikačních dovedností dítěte má důležitý dopad 

nejen pro jeho školní výsledky, úspěšnost na střední škole, 

ale také pro jeho budoucí osobní a profesní život. Adekvátní 

komunikace mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího 

procesu je zároveň nezbytnou podmínkou pro budování ..

Realizace komunikačních chvilek

Prostřednictvím realizace komunikačních chvilek ve všech 

předmětech bude vytvořen nejen prostor pro rozvoj 

komunikačních dovedností žáků, ..

Vypracování plánu komunikačních chvilek 

Jednotliví pedagogičtí pracovníci (učitelé)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 01.01.03                                                   

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanoveného opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 01
Vytvořit podmínky pro rozvoj komunikačních 

dovedností žáků

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.03



Vedení školy, VMK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                               

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zápisy v třídní knize

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj komunikačních dovedností dítěte má důležitý dopad 

nejen pro jeho školní výsledky, úspěšnost na střední škole, 

ale také pro jeho budoucí osobní a profesní život. Adekvátní 

komunikace mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího 

procesu je zároveň nezbytnou podmínkou pro budování...

Realizace komunikačních chvilek

Prostřednictvím realizace komunikačních chvilek ve všech 

předmětech bude vytvořen nejen prostor pro rozvoj 

komunikačních dovedností žáků, ale také příležitost pro 

intenzivnější zapojení všech žáků do výuky.

Realizace komunikačních chvilek  

Jednotliví pedagogičtí pracovníci

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                               

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 01.01.04                                         

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanoveného opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 01
Vytvořit podmínky pro rozvoj komunikačních 

dovedností žáků

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.04



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 01
Vytvořit podmínky pro rozvoj komunikačních 

dovedností žáků

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.05

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Periodicky, v návaznosti na jednání MK

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj komunikačních dovedností dítěte má důležitý dopad 

nejen pro jeho školní výsledky, úspěšnost na střední škole, 

ale také pro jeho budoucí osobní a profesní život. Adekvátní 

komunikace mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího 

procesu je zároveň nezbytnou podmínkou pro budování..

Realizace komunikačních chvilek

Prostřednictvím realizace komunikačních chvilek ve všech 

předmětech bude vytvořen nejen prostor pro rozvoj 

komunikačních dovedností žáků, ale také příležitost pro 

intenzivnější zapojení všech žáků do výuky.

Vyhodnocení realizace komunikačních chvilek  a 

zhodnocení přínosu

Vedení školy, vedoucí metodických komisí

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                              

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 01.01.05                                      

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanoveného opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, VMK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                       

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Písemné zhodnocení v rámci zápisu z jednání MK



Vedení školy, VMK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                              

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Písemné podmínky pro realizaci čtení dětem 

2. Pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s podmínkami

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Přípravný týden v srpnu

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj komunikačních dovedností dítěte má důležitý dopad 

nejen pro jeho školní výsledky, úspěšnost na střední škole, 

ale také pro jeho budoucí osobní a profesní život. Adekvátní 

komunikace mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího 

procesu je zároveň nezbytnou podmínkou pro budování...

Realizace čtení starších dětí mladším dětem

Prostřednictvím realizace čtení starších dětí mladším dětem 

bude vytvořen prostor pro efektivní rozvoj komunikačních 

dovedností žáků s dopadem na čtenářskou gramotnost žáků a 

zájem o čtení. Bude vytvořen prostor pro vzájemné 

setkávání, poznávání a komunikaci mezi staršími a mladšími 

žáky školy. Opatření tak nepřispívá jen ke zlepšení...

Stanovení podmínek pro realizaci čtení dětem (okruh 

pedagogů, frekvence, zda se bude využívat nějaký písemný  

záznam apod

Vedení školy, vedoucí metodických komisí všichni učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                               

Konkretizace času realizace aktivity

AKTIVITA – 01.02.01                                        

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanoveného opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 01
Vytvořit podmínky pro rozvoj komunikačních 

dovedností žáků

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.02 - AKTIVITA 01.02.01



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                             

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Je vypracován návrh realizace 

2. Návrh je předán všem vyučujícím 

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na začátku školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj komunikačních dovedností dítěte má důležitý dopad 

nejen pro jeho školní výsledky, úspěšnost na střední škole, 

ale také pro jeho budoucí osobní a profesní život. Adekvátní 

komunikace mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího 

procesu..

Realizace čtení starších dětí mladším dětem

Prostřednictvím realizace čtení starších dětí mladším dětem 

bude vytvořen prostor pro efektivní rozvoj komunikačních 

dovedností žáků s dopadem na čtenářskou gramotnost žáků a 

zájem o čtení. Bude vytvořen prostor pro vzájemné 

setkávání, poznávání a komunikaci mezi staršími a mladšími 

žáky školy. Opatření tak nepřispívá..

Vypracování návrhů pro realizaci čtení dětem 

Vedení školy, vedoucí metodických komisí 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                      

Konkretizace času realizace aktivity

AKTIVITA – 01.02.02                                    

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanoveného opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 01
Vytvořit podmínky pro rozvoj komunikačních 

dovedností žáků

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.02 - AKTIVITA 01.02.02



Vedení školy, VMK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                     

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Měsíční plány školy, fotodokumentace a výstupy aktivity  

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na začátku školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj komunikačních dovedností dítěte má důležitý dopad 

nejen pro jeho školní výsledky, úspěšnost na střední škole, 

ale také pro jeho budoucí osobní a profesní život. Adekvátní 

komunikace mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího 

procesu je zároveň nezbytnou podmínkou pro budování..

Realizace čtení starších dětí mladším dětem

Prostřednictvím realizace čtení starších dětí mladším dětem 

bude vytvořen prostor pro efektivní rozvoj komunikačních 

dovedností žáků s dopadem na čtenářskou gramotnost žáků a 

zájem o čtení. Bude vytvořen prostor pro vzájemné 

setkávání, poznávání a komunikaci mezi staršími a mladšími 

žáky školy. Opatření tak nepřispívá..

Vypracování plánů čtení dětem 

Vedení školy, vedoucí metodických komisí 
REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                          

Konkretizace času realizace aktivity

AKTIVITA – 01.02.03                                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanoveného opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 01
Vytvořit podmínky pro rozvoj komunikačních 

dovedností žáků

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.02 - AKTIVITA 01.02.03



Vedení školy, VMK, učitelé

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                            

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Fotodokumentace, zápisy v TK

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj komunikačních dovedností dítěte má důležitý dopad 

nejen pro jeho školní výsledky, úspěšnost na střední škole, 

ale také pro jeho budoucí osobní a profesní život. Adekvátní 

komunikace mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího 

procesu…

Realizace čtení starších dětí mladším dětem

Prostřednictvím realizace čtení starších dětí mladším dětem 

bude vytvořen prostor pro efektivní rozvoj komunikačních 

dovedností žáků s dopadem na čtenářskou gramotnost žáků a 

zájem o čtení. Bude vytvořen prostor pro vzájemné 

setkávání, poznávání a komunikaci mezi staršími a mladšími 

žáky školy. Opatření tak nepřispívá jen ke zlepšení 

komunikačních dovedností..

Realizace čtení starších dětí mladším

Učitelé, starší žáci
REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                         

Konkretizace času realizace aktivity

AKTIVITA – 01.02.04                           

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanoveného opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 01
Vytvořit podmínky pro rozvoj komunikačních 

dovedností žáků

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.02 - AKTIVITA 01.02.04



Vedení školy, VMK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                           

Konkretizace osoby kontrolující orealizaci 

a výstupy aktivity

Písemné zhodnocení v rámci zápisu z jednání MK, 

zhodnocení dětmi 

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Periodicky, v návaznosti na jednání MK

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj komunikačních dovedností dítěte má důležitý dopad 

nejen pro jeho školní výsledky, úspěšnost na střední škole, 

ale také pro jeho budoucí osobní a profesní život. Adekvátní 

komunikace mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího 

procesu je zároveň nezbytnou podmínkou pro budování..

Realizace čtení starších dětí mladším dětem

Prostřednictvím realizace čtení starších dětí mladším dětem 

bude vytvořen prostor pro efektivní rozvoj komunikačních 

dovedností žáků s dopadem na čtenářskou gramotnost žáků a 

zájem o čtení. Bude vytvořen prostor pro vzájemné 

setkávání, poznávání…

Vyhodnocení realizace čtení starších dětí mladším a 

zhodnocení přínosu

Vedení školy, vedoucí metodických komisí

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 01.02.05                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanoveného opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 01
Vytvořit podmínky pro rozvoj komunikačních 

dovedností žáků

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.02 - AKTIVITA 01.02.05



Vedení školy, VMK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                             

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Písemné podmínky pro realizaci kroužku  

2. Pedagogičtí pracovníci, rodiče a žáci  jsou seznámeni s 

podmínkami

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Srpen 2015

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj komunikačních dovedností dítěte má důležitý dopad 

nejen pro jeho školní výsledky, úspěšnost na střední škole, 

ale také pro jeho budoucí osobní a profesní život. Adekvátní 

komunikace mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího 

procesu…

Realizace kroužku Rozvoj řečových dovedností v 1.třídě 

Realizace kroužku Rozvoj řečových dovedností v 1.třídě 

bude nejen mechanismem logopedické prevence a 

případného zmírnění či odstranění možných logopedických 

vad, ale rovněž dalším z nástrojů směřujícímu k rozvoji 

komunikačních dovedností dětí. 

Stanovení podmínek pro realizaci kroužku (okruh 

pedagogů, frekvence, zda se bude využívat nějaký písemný  

záznam apod.)

Vedení školy, učitelky 1.tříd, Mgr. Ilona Jánošíková 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                         

Konkretizace času realizace aktivity

AKTIVITA – 01.03.01                                  

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanoveného opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 01
Vytvořit podmínky pro rozvoj komunikačních 

dovedností žáků

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.03 - AKTIVITA 01.03.01



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 01
Vytvořit podmínky pro rozvoj komunikačních 

dovedností žáků

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.03 - AKTIVITA 01.03.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září 2015

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj komunikačních dovedností dítěte má důležitý dopad 

nejen pro jeho školní výsledky, úspěšnost na střední škole, 

ale také pro jeho budoucí osobní a profesní život. Adekvátní 

komunikace mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího 

procesu..

Realizace kroužku Rozvoj řečových dovedností v 1.třídě 

Realizace kroužku Rozvoj řečových dovedností v 1.třídě 

bude nejen mechanismem logopedické prevence a 

případného zmírnění či odstranění možných logopedických 

vad, ale rovněž dalším z nástrojů směřujícímu k rozvoji 

komunikačních dovedností dětí. 

Vypracování návrhů pro realizaci kroužku 

Vedení školy, učitelky 1.tříd, Mgr. Ilona Jánošíková 
REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                     

Konkretizace času realizace aktivity

AKTIVITA – 01.03.02                                      

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                    

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Je vypracován návrh realizace, tématický plán



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 01
Vytvořit podmínky pro rozvoj komunikačních 

dovedností žáků

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.03 - AKTIVITA 01.03.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září 2015

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj komunikačních dovedností dítěte má důležitý dopad 

nejen pro jeho školní výsledky, úspěšnost na střední škole, 

ale také pro jeho budoucí osobní a profesní život. Adekvátní 

komunikace mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího 

procesu..

Realizace kroužku Rozvoj řečových dovedností v 1.třídě 

Realizace kroužku Rozvoj řečových dovedností v 1.třídě 

bude nejen mechanismem logopedické prevence a 

případného zmírnění či odstranění možných logopedických 

vad, ale rovněž dalším z nástrojů směřujícímu k rozvoji 

komunikačních dovedností dětí. 

Oslovení žáků a jejich rodičů

Vedení školy, Mgr. Ilona Jánošíková 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                           

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 01.03.03                                         

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanoveného opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                        

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Letáky a přihlášky pro rodiče



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 01
Vytvořit podmínky pro rozvoj komunikačních 

dovedností žáků

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.03 - AKTIVITA 01.03.04

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

1x týdně září-červen

TK zájmových útvarů

Rozvoj komunikačních dovedností dítěte má důležitý dopad 

nejen pro jeho školní výsledky, úspěšnost na střední škole, 

ale také pro jeho budoucí osobní a profesní život. Adekvátní 

komunikace mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího 

procesu..

Realizace kroužku Rozvoj řečových dovedností v 1.třídě 

Realizace kroužku Rozvoj řečových dovedností v 1.třídě 

bude nejen mechanismem logopedické prevence a 

případného zmírnění či odstranění možných logopedických 

vad, ale rovněž dalším z nástrojů směřujícímu k rozvoji 

komunikačních dovedností dětí. 

Realizace kroužků

Mgr. Ilona Jánošíková 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                         

Konkretizace času realizace aktivity

AKTIVITA – 01.03.04                                        

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                              

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

TK zájmových útvarů s přehledem docházky a náplní hodin



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                        

Konkretizace osoby kontrolující opatření 

realizace a funkčnosti

Písemné zhodnocení v rámci zápisu z jednání pedagogické 

rady 

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 01.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Periodicky - čtvrtletně

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje a vybavení

Rozvoj komunikačních dovedností dítěte má důležitý dopad 

nejen pro jeho školní výsledky, úspěšnost na střední škole, 

ale také pro jeho budoucí osobní a profesní život. Adekvátní 

komunikace mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího 

procesu..

Realizace kroužku Rozvoj řečových dovedností v 1.třídě 

Realizace kroužku Rozvoj řečových dovedností v 1.třídě 

bude nejen mechanismem logopedické prevence a 

případného zmírnění či odstranění možných logopedických 

vad, ale rovněž dalším z nástrojů směřujícímu k rozvoji 

komunikačních dovedností dětí. 

Vyhodnocení realizace kroužku a zhodnocení přínosu

vedení školy, třídní učitelky 1.tříd, Mgr. Ilona Jánošíková 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                           

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 01.03.05                                  

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 01
Vytvořit podmínky pro rozvoj komunikačních 

dovedností žáků

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.03 - AKTIVITA 01.03.05



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 CÍL 02 – Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových schopností žáků 

 

Charakteristika cíle 

Rozvoj jazykových schopností dovedností dítěte má velký význam nejen z hlediska hodnocení 

školních výsledků, ale zejména pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. Jazykově 

kompetentní člověk je lépe připraven pro poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní 

Evropě. Jazykové kompetence jsou také předpokladem pro rozvoj možné spolupráce se školami v 

zahraničí, jejich navštěvování a poznávání inkluzivní praxe. 

 

  

OPATŘENÍ 02.01 - Zavedení metody CLIL do vyučovacích hodin na prvním i druhém stupni 

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím realizace CLIL aktivit v některých předmětech a vyučovacích hodinách bude 

rozvíjena slovní zásoba žáků a tím i zlepšovány jejich komunikační dovednosti v cizím jazyce. 

 

  

OPATŘENÍ 02.02 - Zajištění rodilého mluvčího ve třídách 2. stupně 

 

Charakteristika opatření 

Ve třídách 2. stupně budou pravidelně probíhat konverzační setkání žáků s rodilým mluvčím, která 

jim napomohou k sebejistotě v používání cizího jazyka a jeho lepšímu porozumění. 

 

  

OPATŘENÍ 02.03 - Realizace jazykových projektů 

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím realizace jazykových projektů dojde nejen k rozvíjení komunikačních dovedností v 

cizím jazyce, ale bude vytvořen prostor pro výraznější diverzifikaci přístupu k jednotlivým dětem, 

aplikaci aktivizujících metod a forem výuky, kooperativní činnost žáků, rozvoj prvků vzájemné 

pomoci a zapojení všech žáků podle jejich schopností a možností. 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

OPATŘENÍ 02.04 - Využívání jazykové laboratoře v hodinách cizího jazyka 

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím využívání jazykové laboratoře chceme přispět ke zlepšení komunikačních  

a poslechových dovedností žáků v cizím jazyce. Uspořádání a vybavení jazykové laboratoře také 

umožňuje využití aktivizačních metod a forem výuky a výraznější individualizaci přístupu k 

jednotlivým žákům dle jejich potřeb.  

 

 

OPATŘENÍ 02.05 - Realizace jazykových kurzů pro žáky ve škole 

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím intenzivních jazykových kurzů chceme zlepšit jazykovou vybavenost žáků, posílit 

jejich důvěru ve vlastní schopnosti se dorozumět, motivovat je k zájmu o konverzaci. Obsah 

jazykových kurzů bude přizpůsoben potřebám dětí a umožní lépe zacílit výuky na jejich rozvoj. 

Diverzifikace obsahu a náročnosti kurzů umožní efektivně podpořit jak žáky úspěšné či nadané, tak 

žáky s potřebou podpůrných opatření. 

 

  

OPATŘENÍ 02.06 - Realizace jazykových kurzů pro žáky v zahraničí 

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím intenzivních jazykových kurzů chceme zlepšit jazykovou vybavenost žáků, posílit 

jejich důvěru ve vlastní schopnosti se dorozumět a motivovat je k zájmu o konverzaci. Realizace 

jazykových kurzů v zahraničí přispěje nadto k poznávání jiných zemí a kultur, zprostředkuje žákům 

zkušenost z pobytu v multikulturní společnosti a přispěje k rozvoji otevřenosti a tolerance vůči 

odlišnosti.  

 



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Přípravný týden v srpnu

Zajištění příkladů využití CLIL metody v hodinách – 

webové zdroje

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní 

Evropě. Jazykové kompetence jsou také předpokladem pro 

rozvoj možné spolupráce..

Zavedení metody CLIL do vyučovacích hodin na prvním 

i druhém stupni

Prostřednictvím realizace CLIL aktivit v některých 

předmětech a vyučovacích hodinách bude rozvíjena slovní 

zásoba žáků a tím i zlepšovány jejich komunikační 

dovednosti v cizím jazyce.

Stanovení podmínek pro zavedení CLIL metody  (okruh 

pedagogů, frekvence, zda se bude využívat nějaký písemný  

záznam apod.)

Vedení školy, vedoucí metodických komisí

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                       

Konkretizace času realizace aktivity

AKTIVITA – 02.01.01                                     

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, VMK 

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                  

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Písemně zpracované podmínky, jak se bude CLIL realizovat 

v sešitech metodického sdružení a předmětových komisí



Vedení školy 

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                       

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Je vypracován záznamový arch

2. Záznamový arch je předán všem učitelům

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září 2015

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní 

Evropě. Jazykové kompetence jsou také předpokladem pro 

rozvoj možné spolupráce..

Zavedení metody CLIL do vyučovacích hodin na prvním 

i druhém stupni

Prostřednictvím realizace CLIL aktivit v některých 

předmětech a vyučovacích hodinách bude rozvíjena slovní 

zásoba žáků a tím i zlepšovány jejich komunikační 

dovednosti v cizím jazyce.

Vypracování záznamového archu pro realizaci CLIL v 

hodinách

Vedení školy, vedoucí metodických komisí

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                

Konkretizace času realizace aktivity

AKTIVITA – 02.01.02            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.02



Vedení školy, VMK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                               

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Každý pedagog má vypracován plán využití CLIL  pro dané 

časové období

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Periodicky (dle dohodnuté frekvence)- čtvrtletně – září, 

listopad, leden, duben

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní 

Evropě. Jazykové kompetence jsou také předpokladem pro 

rozvoj možné spolupráce..

Zavedení metody CLIL do vyučovacích hodin na prvním 

i druhém stupni

Prostřednictvím realizace CLIL aktivit v některých 

předmětech a vyučovacích hodinách bude rozvíjena slovní 

zásoba žáků a tím i zlepšovány jejich komunikační 

dovednosti v cizím jazyce.

Vypracování plánu zapojení CLIL v hodinách 

Jednotliví pedagogičtí pracovníci (učitelé)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                 

Konkretizace času realizace aktivity

AKTIVITA – 02.01.03                                 

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.03



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.04

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní 

Evropě. Jazykové kompetence jsou také předpokladem pro 

rozvoj možné spolupráce..

Zavedení metody CLIL do vyučovacích hodin na prvním 

i druhém stupni

Prostřednictvím realizace CLIL aktivit v některých 

předmětech a vyučovacích hodinách bude rozvíjena slovní 

zásoba žáků a tím i zlepšovány jejich komunikační 

dovednosti v cizím jazyce.

Realizace CLIL v hodinách   

Jednotliví pedagogičtí pracovníci

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                     

Konkretizace času realizace aktivity

AKTIVITA – 02.01.04                                   

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

 Vedení školy, VMK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                          

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zápisy v TK



Vedení školy, VMK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                           

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Písemné zhodnocení v rámci zápisu z jednání MK

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Periodicky, v návaznosti na jednání MK

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní 

Evropě. Jazykové kompetence jsou také předpokladem pro 

rozvoj možné spolupráce..

Zavedení metody CLIL do vyučovacích hodin na prvním 

i druhém stupni

Prostřednictvím realizace CLIL aktivit v některých 

předmětech a vyučovacích hodinách bude rozvíjena slovní 

zásoba žáků a tím i zlepšovány jejich komunikační 

dovednosti v cizím jazyce.

Vyhodnocení realizace CLIL v hodinách a zhodnocení 

přínosu

Vedení školy, vedoucí metodických komisí

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                  

Konkretizace času realizace aktivity

AKTIVITA – 02.01.05                                    

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.05



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září, leden

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní 

Evropě. Jazykové kompetence jsou také předpokladem pro 

rozvoj možné spolupráce..

Zajištění rodilého mluvčího ve třídách 2. stupně

Ve třídách 2.stupně budou pravidelně probíhat konverzační 

setkání žáků s rodilým mluvčím, která jim napomohou k 

sebejistotě v používání cizího jazyka a jeho lepšímu 

porozumění.

Stanovení podmínek pro zajištění rodilého mluvčího v 

hodinách (okruh lektorů, jejich finanční  odměna, 

frekvence.)

Vedení školy,učitelé cizích jazyků 
REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT         

Konkretizace času realizace aktivity

AKTIVITA – 02.02.01                                      

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Seznam písemných podmínek na lektora, s počtem hodin, 

možností realizace a finančním zdrojem 



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                        

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Je vypracován návrh  potencionálních lektorů

2. Lektoři jsou osloveni a zjištěny jejich podmínky pro 

realizaci

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září, leden

Webové zdroje, telefonní kontakty na lektory

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní 

Evropě. Jazykové kompetence jsou také předpokladem pro 

rozvoj možné spolupráce..

Zajištění rodilého mluvčího ve třídách 2. stupně

Ve třídách 2.stupně budou pravidelně probíhat konverzační 

setkání žáků s rodilým mluvčím, která jim napomohou k 

sebejistotě v používání cizího jazyka a jeho lepšímu 

porozumění.

Výběr a oslovení lektorů

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                 

Konkretizace času realizace aktivity

AKTIVITA – 02.02.02             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.02



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                               

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Plán práce školy, měsíční plány školy, plány konverzačních 

hodin

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září, leden

Finanční vyřešení realizace – zdroje žáků, příspěvek obce

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní 

Evropě. Jazykové kompetence jsou také předpokladem pro 

rozvoj možné spolupráce..

Zajištění rodilého mluvčího ve třídách 2. stupně

Ve třídách 2.stupně budou pravidelně probíhat konverzační 

setkání žáků s rodilým mluvčím, která jim napomohou k 

sebejistotě v používání cizího jazyka a jeho lepšímu 

porozumění.

Vypracování plánů konverzačních hodin pro třídy 2. 

stupně

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                    

Konkretizace času realizace aktivity

AKTIVITA – 02.02.03                                 

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.03



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.04

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní 

Evropě. Jazykové kompetence jsou také předpokladem pro 

rozvoj možné spolupráce..

Zajištění rodilého mluvčího ve třídách 2. stupně

Ve třídách 2.stupně budou pravidelně probíhat konverzační 

setkání žáků s rodilým mluvčím, která jim napomohou k 

sebejistotě v používání cizího jazyka a jeho lepšímu 

porozumění.

Realizace výuky s rodilým mluvčím   

Rodilý mluvčí, učitelé cizích jazyků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                          

Konkretizace času realizace aktivity

AKTIVITA – 02.02.04                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

 Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                      

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zápisy v TK, fotodokumentace



 Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                     

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Písemné zhodnocení v rámci zápisu z jednání MK, 

zhodnocení dětmi a rodiči

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na konci školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní 

Evropě. Jazykové kompetence jsou také předpokladem pro 

rozvoj možné spolupráce..

Zajištění rodilého mluvčího ve třídách 2. stupně

Ve třídách 2.stupně budou pravidelně probíhat konverzační 

setkání žáků s rodilým mluvčím, která jim napomohou k 

sebejistotě v používání cizího jazyka a jeho lepšímu 

porozumění.

Vyhodnocení realizace výuky s rodilým mluvčím 

a zhodnocení přínosu

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                 

Konkretizace času realizace aktivity

AKTIVITA – 02.02.05                                     

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.05



Vedení školy, VMK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                 

Konkretizace osoby kontrolující opatření 

realizace a funkčnosti

1. Písemné podmínky pro realizaci jazyk. projektů

2. Pedag.pracovníci jsou seznámeni s podmínkami

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Přípravný týden v srpnu 

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní 

Evropě. Jazykové kompetence jsou také předpokladem pro 

rozvoj možné spolupráce..

Realizace jazykových projektů

Prostřednictvím realizace jazykových projektů dojde nejen k 

rozvíjení komunikačních dovedností v cizím jazyce, ale bude 

vytvořen prostor pro výraznější diverzifikaci přístupu k 

jednotlivým dětem, …

Stanovení podmínek pro realizaci jazykových projektů 

(okruh pedagogů, frekvence, zda se bude využívat nějaký 

písemný  záznam apod.)

Vedení školy, učitelé cizích jazyků
REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                  

Konkretizace času realizace aktivity

AKTIVITA – 02.03.01                           

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.03 - AKTIVITA 02.03.01



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.03 - AKTIVITA 02.03.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na začátku školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní 

Evropě. Jazykové kompetence jsou také předpokladem pro 

rozvoj možné spolupráce..

Realizace jazykových projektů

Prostřednictvím realizace jazykových projektů dojde nejen k 

rozvíjení komunikačních dovedností v cizím jazyce, ale bude 

vytvořen prostor pro výraznější diverzifikaci přístupu k 

jednotlivým dětem, …

Vypracování návrhů jazykových projektů 

Vedení školy,vedoucí předmětové komise, vyučující cizích 

jazyků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                               

Konkretizace času realizace aktivity

AKTIVITA – 02.03.02                                

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

 Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                               

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Je vypracován návrh projektů

2. Návrh  je předán všem vyučujícím cizích jazyků



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.03 - AKTIVITA 02.03.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku – dle plánu jazykových projektů 

(předpoklad čtvrtletně)  

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní 

Evropě. Jazykové kompetence jsou také předpokladem pro 

rozvoj možné spolupráce..

Realizace jazykových projektů

Prostřednictvím realizace jazykových projektů dojde nejen k 

rozvíjení komunikačních dovedností v cizím jazyce, ale bude 

vytvořen prostor pro výraznější diverzifikaci přístupu k 

jednotlivým dětem, …

Vypracování plánu realizace jazykových projektů

Vedení školy,vedoucí předmětové komise, vyučující cizích 

jazyků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                

Konkretizace času realizace aktivity

AKTIVITA – 02.03.03                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                      

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Měsíční plány školy, fotodokumentace a výstupy aktivity  



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.03 - AKTIVITA 02.03.04

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku dle plánu 

Dle požadavku projektů – čtvrtky A2, popisovače, lepidla, 

mikrofony, videokamera, fotoaparáty

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní 

Evropě. Jazykové kompetence jsou také předpokladem pro 

rozvoj možné spolupráce..

Realizace jazykových projektů

Prostřednictvím realizace jazykových projektů dojde nejen k 

rozvíjení komunikačních dovedností v cizím jazyce, ale bude 

vytvořen prostor pro výraznější diverzifikaci přístupu k 

jednotlivým dětem, …

Realizace jazykových projektů  

Vedoucí předmětové komise, vyučující cizích jazyků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                   

Konkretizace času realizace aktivity

AKTIVITA – 02.03.04                           

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, VPK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Měsíční plány školy, fotodokumentace a výstupy aktivity  



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.03 - AKTIVITA 02.03.05

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V návaznosti na realizaci projektů

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní 

Evropě. Jazykové kompetence jsou také předpokladem pro 

rozvoj možné spolupráce..

Realizace jazykových projektů

Prostřednictvím realizace jazykových projektů dojde nejen k 

rozvíjení komunikačních dovedností v cizím jazyce, ale bude 

vytvořen prostor pro výraznější diverzifikaci přístupu k 

jednotlivým dětem, …

Vyhodnocení realizace jazykových projektů a zhodnocení 

přínosu

Vedoucí předmětové komise, vyučující cizích jazyků, vedení 

školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                 

Konkretizace času realizace aktivity

AKTIVITA – 02.03.05                                

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, VPK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                                               

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Písemné zhodnocení v rámci zápisu z jednání MK, 

zhodnocení dětmi 



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.04 - AKTIVITA 02.04.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Přípravný týden v srpnu, leden

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní 

Evropě. Jazykové kompetence jsou také předpokladem pro 

rozvoj možné spolupráce..

Využívání jazyk. laboratoře v hodinách ciz.jazyka 

Prostřednictvím využívání jazykové laboratoře chceme 

přispět ke zlepšení komunik.a poslechových dovedností 

žáků v cizím jazyce. Uspořádání a vybavení jazykové 

laboratoře také umožňuje využití aktivizačních metod…

Stanovení podmínek pro využívání jazykové laboratoře   

(okruh pedagogů, frekvence, zda se bude využívat nějaký 

písemný  záznam apod.)

Vedoucí předmětové komise, vyučující cizích jazyků, vedení 

školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.04.01                                     

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, VPK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                          

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Písemné podmínky pro využívání jazyk. laboratoře – 

přehled volných hodin v jazyk. učebně

2. Kontrola využívání jazyk.učebny ze strany vedení školy



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.04 - AKTIVITA 02.04.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Přípravný týden v srpnu 2015

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní 

Evropě. Jazykové kompetence jsou také předpokladem pro 

rozvoj možné spolupráce..

Využívání jazyk. laboratoře v hodinách ciz.jazyka 

Prostřednictvím využívání jazykové laboratoře chceme 

přispět ke zlepšení komunik.a poslechových dovedností 

žáků v cizím jazyce. Uspořádání a vybavení jazykové 

laboratoře také umožňuje využití aktivizačních metod…

Proškolení pedagogů k využívání jazykové laboratoře 

Vedení školy
REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                    

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.04.02                                 

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, VPK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                              

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Setkání vyučujících  v jazykové učebně, společná práce – 

vyzkoušení role učitele a žáka

2. O školení a termínech jsou informováni všichni 

pracovníci  



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.04 - AKTIVITA 02.04.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na začátku školního roku  

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní 

Evropě. Jazykové kompetence jsou také předpokladem pro 

rozvoj možné spolupráce..

Využívání jazyk. laboratoře v hodinách ciz.jazyka 

Prostřednictvím využívání jazykové laboratoře chceme 

přispět ke zlepšení komunik.a poslechových dovedností 

žáků v cizím jazyce. Uspořádání a vybavení jazykové 

laboratoře také umožňuje využití aktivizačních metod…

Vypracování harmonogramu využívání jazykové 

laboratoře  v hodinách cizího jazyka 

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                            

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.04.03                           

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                     

Konkretizace osoby kontrolující orealizaci 

a výstupy aktivity

Vypracované plány, zápisy v třídních knihách 



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.04 - AKTIVITA 02.04.04

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku  

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní 

Evropě. Jazykové kompetence jsou také předpokladem pro 

rozvoj možné spolupráce..

Využívání jazyk. laboratoře v hodinách ciz.jazyka 

Prostřednictvím využívání jazykové laboratoře chceme 

přispět ke zlepšení komunik.a poslechových dovedností 

žáků v cizím jazyce. Uspořádání a vybavení jazykové 

laboratoře také umožňuje využití aktivizačních metod…

Využívání jazykové laboratoře v hodinách cizího jazyka   

Učitelé cizích jazyků 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.04.04                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, VPK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                               

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zápisy v jazykové laboratoři a v TK, fotodokumentace



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.04 - AKTIVITA 02.04.05

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Pololetně – leden, červen

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní 

Evropě. Jazykové kompetence jsou také předpokladem pro 

rozvoj možné spolupráce..

Využívání jazyk. laboratoře v hodinách ciz.jazyka 

Prostřednictvím využívání jazykové laboratoře chceme 

přispět ke zlepšení komunik.a poslechových dovedností 

žáků v cizím jazyce. Uspořádání a vybavení jazykové 

laboratoře také umožňuje využití aktivizačních metod…

Vyhodnocení využívání jazykové laboratoře v hodinách 

cizího jazyka  a zhodnocení přínosu

Vedení školy, třídní učitelé 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                               

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.04.05                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, VPK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                       

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Počet realizovaných hodin, hodnocení ze strany žáků a 

učitelů



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.05 - AKTIVITA 02.05.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.05

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září 2015

Internet, telefon, katalogy

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní 

Evropě. Jazykové kompetence jsou také předpokladem pro 

rozvoj možné spolupráce..

Realizace jazykových kurzů pro žáky ve škole 

Prostřednictvím intenzivních jazykových kurzů chceme 

zlepšit jazykovou vybavenost žáků, posílit jejich důvěru ve 

vlastní schopnosti se dorozumět, motivovat je k zájmu o 

konverzaci. Obsah jazykových kurzů bude přizpůsoben 

potřebám dětí ..

Zpracování nabídky  jazykových kurzů ve škole 

Učitelé cizích jazyků, vedoucí předmětové komise

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.05.01                                    

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                           

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Vypracovaná nabídka možných kurzů 



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.05 - AKTIVITA 02.05.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.05

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Říjen 2015

Internet, katalogy

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní 

Evropě. Jazykové kompetence jsou také předpokladem pro 

rozvoj možné spolupráce..

Realizace jazykových kurzů pro žáky ve škole 

Prostřednictvím intenzivních jazykových kurzů chceme 

zlepšit jazykovou vybavenost žáků, posílit jejich důvěru ve 

vlastní schopnosti se dorozumět, motivovat je k zájmu o 

konverzaci. Obsah jazykových kurzů bude přizpůsoben 

potřebám dětí ..

Výběr  a finanční kalkulace kurzu

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                         

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.05.02                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Přehled cen a možných termínů

2. 2. Výběr kurzu na základě potřeb žáků, kvality mluvčích, 

ceny a počtu hodin a požad. počtu účastníků



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.05 - AKTIVITA 02.05.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.05

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Listopad 2015

Tištěné letáky

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní 

Evropě. Jazykové kompetence jsou také předpokladem pro 

rozvoj možné spolupráce..

Realizace jazykových kurzů pro žáky ve škole 

Prostřednictvím intenzivních jazykových kurzů zlepšit 

jazykovou vybavenost žáků, posílit jejich důvěru ve vlastní 

schopnosti se dorozumět, motivovat k zájmu o konverzaci.

Oslovení  žáků a rodičů

Vedení školy, učitelé cizích jazyků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                               

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.05.03                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Tištěné letáky, přehled přihlášených žáků 



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.05 - AKTIVITA 02.05.04

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.05

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Únor 2016

2 učebny pro realizaci kurzu; občerstvení pro lektory; 

dotazníky spokojenosti žáků a jejich rodičů

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání..

Realizace jazykových kurzů pro žáky ve škole 

Prostřednictvím intenzivních jazykových kurzů chceme 

zlepšit jazykovou vybavenost žáků, posílit jejich důvěru ve 

vlastní schopnosti se dorozumět, motivovat je k zájmu o 

konverzaci. Obsah jazykových kurzů bude přizpůsoben 

potřebám dětí ..

Realizace a zhodnocení kurzu

Vedení školy, učitelé cizích jazyků
REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                           

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.05.04                        

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

 Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                     

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Osvědčení žáků o absolvování kurzu

2. Fotodokumentace

3. Zprávy v tisku o realizaci

4. Zhodnocení ve výroční zprávě

5. Dotazník spokojenosti žáků a rodičů



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.06 - AKTIVITA 02.06.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.06

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září 2015

Dotazníky

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání..

Realizace jazykových kurzů pro žáky v zahraničí 

Prostřednictvím intenzivních jazykových kurzů chceme 

zlepšit jazykovou vybavenost žáků, posílit jejich důvěru ve 

vlastní schopnosti se dorozumět a motivovat je k zájmu o 

konverzaci. Realizace jazykových kurzů v zahraničí přispěje 

nadto k poznávání jiných zemí...

Zjištění zájmu o kurz v zahraničí ze strany žáků a rodičů

 Učitelé cizích jazyků, vedoucí předmětové komise
REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.06.01                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                           

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Přehled zájmu o kurzy



 

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                     

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Přehled agentur a cen; výběr agentury – podle lokace, ceny, 

kvality poskytovaných služeb 

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.06

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září 2015

Internet, katalogy

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání..

Realizace jazykových kurzů pro žáky v zahraničí 

Prostřednictvím intenzivních jazykových kurzů chceme 

zlepšit jazykovou vybavenost žáků, posílit jejich důvěru ve 

vlastní schopnosti se dorozumět a motivovat je k zájmu o 

konverzaci. Realizace jazykových kurzů v zahraničí přispěje 

nadto k poznávání jiných zemí...

Vyhledání vhodného realizátora – jazykové agentury

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                            

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.06.02                                   

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.06 - AKTIVITA 02.06.02



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.06 - AKTIVITA 02.06.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.06

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září 2015

Internet

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání..

Realizace jazykových kurzů pro žáky v zahraničí 

Prostřednictvím intenzivních jazykových kurzů chceme 

zlepšit jazykovou vybavenost žáků, posílit jejich důvěru ve 

vlastní schopnosti se dorozumět a motivovat je k zájmu o 

konverzaci. Realizace jazykových kurzů v zahraničí přispěje 

nadto k poznávání jiných zemí...

Financování jazykového kurzu v zahraničí

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                   

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.06.03                                

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

Budeme aktivně hledat možnost spolufinancování z různých 

projektů, aby došlo ke snížení částky a mohli se zúčastnit 

rovněž žáci z rodin s nízkými příjmy.Další případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                         

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Cena kurzu a spolufinancování



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                       

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Přehled přihlášených žáků

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.06

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září 2015

Tištěné letáky a přihlášky

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání..

Realizace jazykových kurzů pro žáky v zahraničí 

Prostřednictvím intenzivních jazykových kurzů chceme 

zlepšit jazykovou vybavenost žáků, posílit jejich důvěru ve 

vlastní schopnosti se dorozumět a motivovat je k zájmu o 

konverzaci. Realizace jazykových kurzů v zahraničí přispěje 

nadto k poznávání jiných zemí...

Oslovení žáků a rodičů s konkrétní cenovou nabídkou, 

lokací a termínem kurzu

Vedení školy, učitelé cizích jazyků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                       

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.06.04                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.06 - AKTIVITA 02.06.04



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                       

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Přehled oslovených a přihlášených pedagogů

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.06

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září 2015

Porada s pedagogy

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce. 

Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro 

poznávání..

Realizace jazykových kurzů pro žáky v zahraničí 

Prostřednictvím intenzivních jazykových kurzů chceme 

zlepšit jazykovou vybavenost žáků, posílit jejich důvěru ve 

vlastní schopnosti se dorozumět a motivovat je k zájmu o 

konverzaci. Realizace jazykových kurzů v zahraničí přispěje 

nadto k poznávání jiných zemí...

Zajištění pedagogického dozoru

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                              

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.06.05                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.06 - AKTIVITA 02.06.05



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Osvědčení žáků o absolvování kurzu

2. Fotodokumentace

3. Zprávy v tisku o realizaci

4. Zhodnocení ve výroční zprávě

5. Dotazník spokojenosti žáků a rodičů

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 02.06

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

říjen - listopad 2015

Seznam žáků; přehled ubytování; finanční vyúčtování kurzu; 

kartičky pro žáky, poučení o bezpečnosti; zdravotní 

způsobilost žáků; dotazníky spokojenosti žáků a jejich 

rodičů

Rozvoj jazykových dovedností dítěte má velký význam 

nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména 

pro jeho další uplatnění..

Realizace jazykových kurzů pro žáky v zahraničí 

Prostřednictvím intenzivních jazykových kurzů chceme 

zlepšit jazykovou vybavenost žáků, posílit jejich důvěru ve 

vlastní schopnosti se dorozumět a motivovat je k zájmu o 

konverzaci. Realizace jazykových kurzů v zahraničí přispěje 

nadto k poznávání jiných zemí...

Realizace a zhodnocení kurzu

Vedení školy,učitelé cizích jazyků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                           

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 02.06.06                                   

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 02
Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových 

schopností žáků

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.06 - AKTIVITA 02.06.06



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 CÍL 03 - Vytvořit podmínky pro zkvalitnění technické výchovy žáků 

 

Charakteristika cíle 

Naplnění cíle směřuje nejen k rozvoji zručnosti žáků, ale také k možnému rozvoji kooperace při 

práci, zprostředkování pocitu úspěchu a hodnoty artefaktu, na jehož vzniku se žák podílel, vnímání 

hodnoty vlastní práce i práce jiných osob, snaze zprostředkovat činnosti z oblasti technického 

vzdělávání a možného budoucího sekundárního vzdělávání a pracovního uplatnění dětí.  Manuální 

zručnost žáci uplatní rovněž v osobním životě. Především žákům pocházejícím z rodin, v nichž se 

vyskytuje dlouhodobá nezaměstnanost, chceme zprostředkovat možné pozitivní vzory v oblasti 

profesního uplatnění. Naplnění cíle rovněž otevírá možnost využití dílny pro mimoškolní aktivity a 

dokonce pro případné společné aktivity rodičů s dětmi. 

  

 

OPATŘENÍ 03.01 - Zajištění materiálu a pomůcek pro hodiny praktického vyučování 

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím zlepšení vybavení dílen z hlediska materiálu a pomůcek dojde ke zkvalitnění práce 

žáků i učitelů v hodinách praktických činností. Naplnění cíle rovněž otevírá možnost využití dílny 

pro mimoškolní aktivity a dokonce pro případné společné aktivity rodičů s dětmi. 

 

OPATŘENÍ 03.02 - Realizace technických praxí na středních školách a učilištích 

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím praxe v dílnách středních škol se zlepší technická výchova dětí a zároveň se žáci 

seznámí s prostředím střední školy, s učebními obory, které nabízí. Budou pracovat pod dohledem 

mistrů odborného výcviku, zároveň se zlepší jejich orientace v nabídce učebních a studijních oborů. 

Realizace opatření rovněž směřuje k podpoře motivace k dalšímu studiu a profesnímu uplatnění 

žáků. 

 

 

OPATŘENÍ 03.03 - Projektové dny s mistry odborného výcviku ve škole  

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím návštěvy mistrů odborného výcviku konkrétních středních škol chceme ukázat 

žákům, co se mohou v rámci odborného výcviku naučit, přivést je k zájmu o svůj další profesní 

rozvoj, naučit je kooperaci, prezentovat pozitivní vzory osob, které jsou prakticky zdatné ve svém 

oboru. 



 

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 03
Vytvořit podmínky pro zkvalitnění technické 

výchovy žáků

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 03.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Přípravný týden – konec srpna

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Naplnění cíle směřuje nejen k rozvoji zručnosti žáků, ale 

také k možnému rozvoji kooperace při práci, 

zprostředkování pocitu úspěchu a hodnoty artefaktu, na 

jehož vzniku se žák podílel, vnímání hodnoty vlastní práce i 

práce jiných osob, snaze  ...

Zajištění materiálu a pomůcek pro hodiny praktického 

vyučování

Prostřednictvím zlepšení vybavení dílen z hlediska materiálu 

a pomůcek dojde ke zkvalitnění práce žáků i učitelů v 

hodinách praktických činností.Naplnění....

Stanovení požadavků pro zabezpečení výuky praktických 

činností z hlediska materiálu a pomůcek

Vedení školy, vedoucí metodických komisí, učitelé 

praktických činností

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                    

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 03.01.01                                     

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

 Vedoucí dílen

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                              

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Písemné podklady jednotlivých vyučujících 



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 03
Vytvořit podmínky pro zkvalitnění technické 

výchovy žáků

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 03.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Počátek září – 1.týden

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Naplnění cíle směřuje nejen k rozvoji zručnosti žáků, ale 

také k možnému rozvoji kooperace při práci, 

zprostředkování pocitu úspěchu a hodnoty artefaktu, na 

jehož vzniku se žák podílel, vnímání hodnoty vlastní práce i 

práce jiných osob, snaze  ...

Zajištění materiálu a pomůcek pro hodiny praktického 

vyučování

Prostřednictvím zlepšení vybavení dílen z hlediska materiálu 

a pomůcek dojde ke zkvalitnění práce žáků i učitelů v 

hodinách praktických činností.Naplnění....

Vypracování celkového přehledu a kalkulace

Předseda metodického sdružení, hospodářka školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                   

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 03.01.02                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Vypracován přehled požadavků stran materiálu

2. Vypracována cenová kalkulace položek



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                    

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Přehled zdrojů materiálu a možné financování

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 03.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Počátek září 

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Naplnění cíle směřuje nejen k rozvoji zručnosti žáků, ale 

také k možnému rozvoji kooperace při práci, 

zprostředkování pocitu úspěchu a hodnoty artefaktu, na 

jehož vzniku se žák podílel, vnímání hodnoty vlastní práce i 

práce jiných osob, snaze  ...

Zajištění materiálu a pomůcek pro hodiny praktického 

vyučování

Prostřednictvím zlepšení vybavení dílen z hlediska materiálu 

a pomůcek dojde ke zkvalitnění práce žáků i učitelů v 

hodinách praktických činností.Naplnění....

Finanční zabezpečení nákupu a možnost získání 

některého materiálu zdarma prostřednictvím 

sponzoringu

Vedení školy, učitelé praktických činností

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                              

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 03.01.03                          

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 03
Vytvořit podmínky pro zkvalitnění technické 

výchovy žáků

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.03



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                    

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Inventární soupis pořízených pomůcek

Přehled zakoupeného materiálu

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 03.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září 2015

Náklady na nákup a případnou dopravu materiálu

Naplnění cíle směřuje nejen k rozvoji zručnosti žáků, ale 

také k možnému rozvoji kooperace při práci, 

zprostředkování pocitu úspěchu a hodnoty artefaktu, na 

jehož vzniku se žák podílel, vnímání hodnoty vlastní práce i 

práce jiných osob, snaze  ...

Zajištění materiálu a pomůcek pro hodiny praktického 

vyučování

Prostřednictvím zlepšení vybavení dílen z hlediska materiálu 

a pomůcek dojde ke zkvalitnění práce žáků i učitelů v 

hodinách praktických činností.Naplnění....

Nákup materiálu

Hospodářka školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                           

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 03.01.04                           

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 03
Vytvořit podmínky pro zkvalitnění technické 

výchovy žáků

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.04



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                     

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Seznam možných středních škol pro realizaci praxí, které 

souhlasily s realizací 

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 03.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Přípravný týden – konec srpna

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj manuálních dovedností žáků s různým materiálem 

pomůže žákům jednak v rozvoji jejich hrubé motoriky, 

jednak v jejich samostatnosti, ale zejména v jejich dalším 

osob. a profes. životě

Realizace technických praxí na středních školách a 

učilištích

Prostřednictvím praxe v dílnách středních škol se zlepší 

technická výchova dětí a zároveň se žáci seznámí s 

prostředím střední školy, s učebními obory, které nabízí. 

Budou pracovat pod dohledemmistrů odborného výcviku, 

zároveň se zlepší jejich orientace v nabídce učebních a 

studijních oborů. ...

Zjištění možností realizace technických praxí

Vedení školy, kariérový poradce, učitelé praktických 

činností

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 03.02.01                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 03
Vytvořit podmínky pro zkvalitnění technické 

výchovy žáků

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.02 - AKTIVITA 03.02.01



 

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 03
Vytvořit podmínky pro zkvalitnění technické 

výchovy žáků

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.02 - AKTIVITA 03.02.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 03.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Počátek září – 1.týden

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj manuálních dovedností žáků s různým materiálem 

pomůže žákům jednak v rozvoji jejich hrubé motoriky, 

jednak v jejich samostatnosti, ale zejména v jejich dalším 

osob. a profes. životě

Realizace technických praxí na středních školách a 

učilištích

Prostřednictvím praxe v dílnách středních škol se zlepší 

technická výchova dětí a zároveň se žáci seznámí s 

prostředím střední školy, s učebními obory, které nabízí. 

Budou pracovat pod dohledemmistrů odborného výcviku, 

zároveň se zlepší jejich orientace v nabídce učebních a 

studijních oborů. ...

Vypracování plánu realizací praxí pro jednotlivé ročníky

Vedení školy, kariérový poradce, učitelé praktických 

činností

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                              

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 03.02.02                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                         

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Plán realizace technických praxí s časovým harmonogramem 

a personálním zajištěním



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                         

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Přehled možného financování jednotlivých praxí

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 03.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Počátek září – 1.týden

Finanční prostředky – žádost o dotaci z obce, sponzorské 

dary, sběrová akce

Rozvoj manuálních dovedností žáků s různým materiálem 

pomůže žákům jednak v rozvoji jejich hrubé motoriky, 

jednak v jejich samostatnosti, ale zejména v jejich dalším 

osob. a profes. životě

Realizace technických praxí na středních školách a 

učilištích

Prostřednictvím praxe v dílnách středních škol se zlepší 

technická výchova dětí a zároveň se žáci seznámí s 

prostředím střední školy, s učebními obory, které nabízí. 

Budou pracovat pod dohledemmistrů odborného výcviku, 

zároveň se zlepší jejich orientace v nabídce učebních a 

studijních oborů. ...

Finanční zabezpečení dopravy žáků na praxe

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 03.02.03                                

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 03
Vytvořit podmínky pro zkvalitnění technické 

výchovy žáků

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.02 - AKTIVITA 03.02.03



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 03
Vytvořit podmínky pro zkvalitnění technické 

výchovy žáků

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.02 - AKTIVITA 03.02.04

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 03.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu celého školního roku

Náklady na dopravu

Rozvoj manuálních dovedností žáků s různým materiálem 

pomůže žákům jednak v rozvoji jejich hrubé motoriky, 

jednak v jejich samostatnosti, ale zejména v jejich dalším 

osob. a profes. životě

Realizace technických praxí na středních školách a 

učilištích

Prostřednictvím praxe v dílnách středních škol se zlepší 

technická výchova dětí a zároveň se žáci seznámí s 

prostředím střední školy, s učebními obory, které nabízí. 

Budou pracovat pod dohledemmistrů odborného výcviku, 

zároveň se zlepší jejich orientace v nabídce učebních a 

studijních oborů. ...

Realizace technických praxí

Učitelé praktických činností, třídní učitelé, mistři odborného 

výcviku středních škol

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                    

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 03.02.04                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                              

Konkretizace osoby kontrolujíc írealizaci 

a výstupy aktivity

Zápis o realizovaných praxí v třídních knihách, 

fotodokumentace, seznamy zúčastněných žáků



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                  

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Hospitační záznamy vedení školy

Dotazníkové šetření žáků a jejich rodičů

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 03.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Závěr školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj manuálních dovedností žáků s různým materiálem 

pomůže žákům jednak v rozvoji jejich hrubé motoriky, 

jednak v jejich samostatnosti, ale zejména v jejich dalším 

osob. a profes. životě

Realizace technických praxí na středních školách a 

učilištích

Prostřednictvím praxe v dílnách středních škol se zlepší 

technická výchova dětí a zároveň se žáci seznámí s 

prostředím střední školy, s učebními obory, které nabízí. 

Budou pracovat pod dohledemmistrů odborného výcviku, 

zároveň se zlepší jejich orientace v nabídce učebních a 

studijních oborů. ...

Zhodnocení technických praxí žáků

Vedení školy, učitelé praktických činností

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 03.02.05                                 

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 03
Vytvořit podmínky pro zkvalitnění technické 

výchovy žáků

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.02 - AKTIVITA 03.02.05



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 03
Vytvořit podmínky pro zkvalitnění technické 

výchovy žáků

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.03 - AKTIVITA 03.03.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 03.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Přípravný týden – konec srpna

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj manuálních dovedností žáků s různým materiálem 

pomůže žákům jednak v rozvoji jejich hrubé motoriky, 

jednak v jejich samostatnosti, ale zejména v jejich dalším 

osob. a profes. životě

Projektové dny s mistry odbor. výcviku ve škole

Prostřednictvím návštěvy mistrů odborného výcviku 

konkrétních středních škol chceme ukázat žákům, co se 

mohou v rámci odborného výcviku naučit, přivést je k zájmu 

o svůj další profesní rozvoj, naučit je kooperaci, prezentovat 

pozitivní vzory osob,..

Oslovení středních škol s možností realizace 

projektového dne ve škole 

Vedení školy, učitelé praktických činností

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                              

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 03.03.01                                   

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                    

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Seznam možných škol, které jsou ochotny aktivitu s námi 

realizovat 



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                          

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Návrh projektových dnů s časovým horizontem

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 03.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Říjen 2015

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj manuálních dovedností žáků s různým materiálem 

pomůže žákům jednak v rozvoji jejich hrubé motoriky, 

jednak v jejich samostatnosti, ale zejména v jejich dalším 

osob. a profes. životě

Projektové dny s mistry odbor. výcviku ve škole

Prostřednictvím návštěvy mistrů odborného výcviku 

konkrétních středních škol chceme ukázat žákům, co se 

mohou v rámci odborného výcviku naučit, přivést je k zájmu 

o svůj další profesní rozvoj, naučit je kooperaci, prezentovat 

pozitivní vzory osob,..

Vypracování návrhu projektových dnů podle nabízených 

středních škol a jejich mistrů

Učitelé praktických činností, zástupkyně ředitelky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 03.03.02                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 03
Vytvořit podmínky pro zkvalitnění technické 

výchovy žáků

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.03 - AKTIVITA 03.03.02



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 03
Vytvořit podmínky pro zkvalitnění technické 

výchovy žáků

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.03 - AKTIVITA 03.03.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 03.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku dle časového plánu

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj manuálních dovedností žáků s různým materiálem 

pomůže žákům jednak v rozvoji jejich hrubé motoriky, 

jednak v jejich samostatnosti, ale zejména v jejich dalším 

osob. a profes. životě

Projektové dny s mistry odbor. výcviku ve škole

Prostřednictvím návštěvy mistrů odborného výcviku 

konkrétních středních škol chceme ukázat žákům, co se 

mohou v rámci odborného výcviku naučit, přivést je k zájmu 

o svůj další profesní rozvoj, naučit je kooperaci, prezentovat 

pozitivní vzory osob,..

Vypracování návrhu konkrétního projektového dne s 

příslušnou střední školou – časový harmonogram a 

požadavky 

Vedení, učitelé praktických činností, mistři odborného 

výcviku

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                   

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 03.03.03                                

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                    

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zpracování detailních podkladů pro konkrétní projektové 

dny



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                        

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zápis v TK; fotodokumentace

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 03.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku dle časového plánu

Případné náklady na materiál či další drobné výdaje

Rozvoj manuálních dovedností žáků s různým materiálem 

pomůže žákům jednak v rozvoji jejich hrubé motoriky, 

jednak v jejich samostatnosti, ale zejména v jejich dalším 

osob. a profes. životě

Projektové dny s mistry odbor. výcviku ve škole

Prostřednictvím návštěvy mistrů odborného výcviku 

konkrétních středních škol chceme ukázat žákům, co se 

mohou v rámci odborného výcviku naučit, přivést je k zájmu 

o svůj další profesní rozvoj, naučit je kooperaci, prezentovat 

pozitivní vzory osob,..

Realizace projektových dnů

Učitelé praktických činností, třídní učitelé, mistři odborného 

výcviku, kariérový poradce

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 03.03.04                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 03
Vytvořit podmínky pro zkvalitnění technické 

výchovy žáků

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.03 - AKTIVITA 03.03.04



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                       

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Hospitační záznamy vedení školy

Dotazníkové šetření žáků a učitelů

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 03.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Po ukončení projektového dne, na konci školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Rozvoj manuálních dovedností žáků s různým materiálem 

pomůže žákům jednak v rozvoji jejich hrubé motoriky, 

jednak v jejich samostatnosti, ale zejména v jejich dalším 

osob. a profes. životě

Projektové dny s mistry odbor. výcviku ve škole

Prostřednictvím návštěvy mistrů odborného výcviku 

konkrétních středních škol chceme ukázat žákům, co se 

mohou v rámci odborného výcviku naučit, přivést je k zájmu 

o svůj další profesní rozvoj, naučit je kooperaci, prezentovat 

pozitivní vzory osob,..

Zhodnocení projektových dnů

Vedení školy, učitelé praktických činností, kariérový 

poradce

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 03.03.05                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 03
Vytvořit podmínky pro zkvalitnění technické 

výchovy žáků

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.03 - AKTIVITA 03.03.05



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 CÍL 04 - Zlepšit celkové výsledky žáků 

 

Charakteristika cíle 

Jedním ze základních atributů inkluzivní školy je snaha o neustálé zkvalitňování výuky a zlepšení 

výsledků všech žáků. Naším cílem je tedy vypracovat plán aktivit vedoucích ke zlepšení celkových 

výsledků žáků a rovněž jejich motivace ve vztahu k jednotlivým předmětům a podpoře jejich snahy 

učit se. Zlepšení výsledků dětí nejen zvýší pocit úspěchu a přispěje ke zvýšení motivace, ale 

především rozšíří možnosti dětí v oblasti výběru střední školy či učebního oboru a tím i následné 

možné vzdělávání či uplatnění na trhu práce. Chceme rovněž eliminovat riziko předčasného 

ukončení vzdělávání z důvodu dlouhodobé neúspěšnosti žáků. 

  

 

OPATŘENÍ 04.01 - Srovnávací testování žáků 

 

Charakteristika opatření 

Formou srovnávacího testování chceme efektivně sledovat a vyhodnocovat výsledky žáků, zjišťovat 

případné nedostatky a hledat efektivní cesty k jejich překonání u každého žáka. Opatření směřuje 

také k ověření účinnosti výukových metod a postupů, doučování apod., podobně jako k možnosti 

navrhovat případná efektivní podpůrná opatření pro každého žáka, v závislosti na jeho potřebách. 

Škola tak bude efektivněji postupovat zejména v rámci stanovování a provádění podpůrných 

opatření prvního stupně, které jsou v její režii. 

 

  

OPATŘENÍ 04.02 - Vytvoření nabídky vědomostně orientovaných kroužků a povinně  

                                   volitelných předmětů 

 

Charakteristika opatření 

Formou kroužků a nabídky volitelných nebo nepovinných předmětů motivovat žáky k získávání 

nových a prohlubujících poznatků v oblasti jejich zájmu. Volitelné předměty a kroužky rovněž 

umožní diverzifikovat podporu dětí podle jejich zájmů a případně podpořit také specifické nadání 

dětí. 



Za kontrolu zodpovídá zástupkyně ředitelky

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Vytvoření přehledu toho co se bude a v jakém ročníku 

testovat a sledovat; vytvoření čas. a organizačního 

harmonogramu.

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 04.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Říjen 2015

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Jedním ze základních atributů inkluzivní školy je snaha o 

neustálé zkvalitňování výuky a zlepšení výsledků všech 

žáků. Naším cílem je tedy vypracovat plán aktivit vedoucích 

ke zlepšení celkových výsledků žáků a rovněž jejich 

motivaceve vztahu k jednotlivým předmětům a podpoře 

jejich snahy učit se...

Srovnávací testování žáků

Formou srovnávacího testování chceme efektivně sledovat a 

vyhodnocovat výsledky žáků, zjišťovat případné nedostatky 

a hledat efektivní cesty k jejich..

Vytvoření systému srovnávacího testování žáků v 

jednotlivých ročnících

Vedení školy, vedoucí předmětových komisí, jednotliví 

učitelé 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 04.01.01                                 

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 04 Zlepšit celkovévýsledky žáků

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.01



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 04 Zlepšit celkovévýsledky žáků

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 04.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Říjen 2015

Počítače, internet, kopírky

Jedním ze základních atributů inkluzivní školy je snaha o 

neustálé zkvalitňování výuky a zlepšení výsledků všech 

žáků. Naším cílem je tedy vypracovat plán aktivit vedoucích 

ke zlepšení celkových výsledků žáků a rovněž jejich 

motivaceve vztahu k jednotlivým předmětům a podpoře 

jejich snahy učit se...

Srovnávací testování žáků

Formou srovnávacího testování chceme efektivně sledovat a 

vyhodnocovat výsledky žáků, zjišťovat případné nedostatky 

a hledat efektivní cesty k jejich..

Vypracování jednotlivých testů

Zástupkyně ředitelky, vedoucí metodických sdružení, 

jednotliví učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                             

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 04.01.02                           

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                               

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Připravené jednotl. testy buď klas. formou prac. listů neb 

online v aplikaci NIQES – test.aplikace ČŠI nebo využití 

plac. služeb společností SCIO



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 04 Zlepšit celkovévýsledky žáků

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 04.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Dle vytvořeného časového harmonogramu v průběhu 

školního roku prosinec - květen

Materiální zabezpečení – počítače, pracovní listy, případně 

platba za realizaci prostřednictvím SCIO

Jedním ze základních atributů inkluzivní školy je snaha o 

neustálé zkvalitňování výuky a zlepšení výsledků všech 

žáků. Naším cílem je tedy vypracovat plán aktivit vedoucích 

ke zlepšení celkových výsledků žáků a rovněž jejich 

motivaceve vztahu k jednotlivým předmětům a podpoře 

jejich snahy učit se...

Srovnávací testování žáků

Formou srovnávacího testování chceme efektivně sledovat a 

vyhodnocovat výsledky žáků, zjišťovat případné nedostatky 

a hledat efektivní cesty k jejich..

Realizace jednotlivých testů

Jednotliví pedagogičtí pracovníci (učitelé), zástupkyně 

ředitelky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                             

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 04.01.03                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                           

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Výsledky testů, grafické zpracování



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 04 Zlepšit celkovévýsledky žáků

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.04

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 04.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Periodicky, v návaznosti na jednání MK

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Jedním ze základních atributů inkluzivní školy je snaha o 

neustálé zkvalitňování výuky a zlepšení výsledků všech 

žáků. Naším cílem je tedy vypracovat plán aktivit vedoucích 

ke zlepšení celkových výsledků žáků a rovněž jejich 

motivaceve vztahu k jednotlivým předmětům a podpoře 

jejich snahy učit se...

Srovnávací testování žáků

Formou srovnávacího testování chceme efektivně sledovat a 

vyhodnocovat výsledky žáků, zjišťovat případné nedostatky 

a hledat efektivní cesty k jejich..

Vyhodnocení testů

Vedení školy, VMK společně s jejími členy vyhodnotí 

průběh  a výsledky  testování na metod. komisích, pedagog. 

radách školy s přímou aplikací na práci se slab. výsledky v 

hodinách a na doučování 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 04.01.04                                 

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                           

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Písemné zhodnocení v rámci zápisu z jednání MK

Následné testování



Za kontrolu zodpovídá zástupkyně ředitelky

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                       

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Tematický plán výuky; seznam žáků; zhodnocení 

dotazníkem v rámci autoevaluace

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 04.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Počátek školního roku - září

Oslovení rodičů u zápisů do 1.třídy a  prvňáků na konci škol. 

roku, zda budou pokračovat i ve 2.ročníku. Zakoupení prac. 

sešitů(financování ze strany rodičů). Zajištění výuky v 

rozvrhu, přidělení úvazku

Jedním ze základních atributů inkluzivní školy je snaha o 

neustálé zkvalitňování výuky a zlepšení výsledků všech 

žáků. Naším cílem je tedy vypracovat plán aktivit vedoucích 

ke zlepšení celkových výsledků žáků a rovněž jejich 

motivaceve vztahu k jednotlivým předmětům a podpoře 

jejich snahy učit se...

Vytvoření nabídky vědomostně orientovaných kroužků a 

povinně volitelných předmětů

Formou kroužků a nabídky volitelných nebo nepovinných 

předmětů motivovat žáky k získávání nových a 

prohlubujících poznatků v oblasti ..

Nabídka nepovinného předmětu Anglický jazyk v 1.- 

2.ročníku a posílení časové dotace předmětu o 2 hodiny 

týdně

Vedení školy, učitelé cizích jazyků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                    

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 04.02.01                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 04 Zlepšit celkovévýsledky žáků

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.02 - AKTIVITA 04.02.01



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                               

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Tematický plán výuky; seznam žáků; zhodnocení 

dotazníkem v rámci autoevaluace

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 04.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Květen 2016

Zjištění zájmu ze strany učitelů o předmět, oslovení žáků 

7.ročníku

Vypracování časového plánu

Jedním ze základních atributů inkluzivní školy je snaha o 

neustálé zkvalitňování výuky a zlepšení výsledků všech 

žáků. Naším cílem je tedy vypracovat plán aktivit vedoucích 

ke zlepšení celkových výsledků žáků a rovněž jejich 

motivaceve vztahu k jednotlivým předmětům a podpoře 

jejich snahy učit se...

Vytvoření nabídky vědomostně orientovaných kroužků a 

povinně volitelných předmětů

Formou kroužků a nabídky volitelných nebo nepovin. 

předmětů motivovat žáky k získávání nových a prohlub. 

poznatků v oblasti jejich zájmu

Nabídka volitelných předmětů v oblasti společenských a 

přírodních věd

Zástupkyně ředitelky, vedoucí metodických sdružení, 

jednotliví učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                              

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 04.02.02                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 04 Zlepšit celkovévýsledky žáků

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.02 - AKTIVITA 04.02.02



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                       

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Třídní kniha zájmového útvaru; seznam žáků; 

fotodokumentace 

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 04.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

září 2015

Zjištění zájmu ze strany učitelů o kroužek, motivace k jeho 

zřízení. Na počátku škol. roku oslovení žáků s nabídkou 

kroužku

Jedním ze základních atributů inkluzivní školy je snaha o 

neustálé zkvalitňování výuky a zlepšení výsledků všech 

žáků. Naším cílem je tedy vypracovat plán aktivit vedoucích 

ke zlepšení celkových výsledků žáků a rovněž jejich 

motivaceve vztahu k jednotlivým předmětům a podpoře 

jejich snahy učit se...

Vytvoření nabídky vědomostně orientovaných kroužků a 

povinně volitelných předmětů

Formou kroužků a nabídky volitelných nebo nepovinných 

předmětů motivovat žáky k získávání nových a 

prohlubujících poznatků v oblasti .... 

Nabídka kroužku  v oblasti společenských  a přírodních 

věd

Vedení školy, vedoucí metodických sdružení, jednotliví 

učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT               

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 04.02.03            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ 

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 04 Zlepšit celkovévýsledky žáků

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.02 - AKTIVITA 04.02.03



zástupkyně ředitelky

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                            

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Seznam vybrané literatury, objednávka knih, zakoupené 

knihy

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 04.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Srpen 2016

Návrh knih ze strany učitelek, nabídky knihkupectví, 

Internet, finanční zdroje – projekt Duhová škola 2015 z EU 

OPVK výzva 56

Jedním ze základních atributů inkluzivní školy je snaha o 

neustálé zkvalitňování výuky a zlepšení výsledků všech 

žáků. Naším cílem je tedy vypracovat plán aktivit vedoucích 

ke zlepšení celkových výsledků žáků a rovněž jejich 

motivaceve vztahu k jednotlivým předmětům a podpoře 

jejich snahy učit se...

Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků formou realizace 

čtenářských dílen v hodinách ČJ

Zavedení čtenářs. dílen do vzdělávacího oboru Český jazyk 

a literatura je jedním z prostředků ke zvýšení zájmu o 

čtenářství a tím zlepšení čtenář. gramotnosti, která má přesah 

a sehrává důležitou úlohu i v dalších předmětech a tím 

ovlivňuje úspěšnost žáků v nich..

Příprava a nákup knih pro realizaci čtenářských dílen

Zapojené učitelky, zástupkyně ředitelky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 04.03.01                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 04 Zlepšit celkovévýsledky žáků

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.03 - AKTIVITA 04.03.01



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                  

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Vypracované tematické plány čtenářských dílen pro čtyři  

třídy

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 04.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Počátek září 2015

internetové zdroje, zakoupená literatura, náměty na školení

Jedním ze základních atributů inkluzivní školy je snaha o 

neustálé zkvalitňování výuky a zlepšení výsledků všech 

žáků. Naším cílem je tedy vypracovat plán aktivit vedoucích 

ke zlepšení celkových výsledků žáků a rovněž jejich 

motivaceve vztahu k jednotlivým předmětům a podpoře 

jejich snahy učit se...

Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků formou realizace 

čtenářských dílen v hodinách ČJ

Zavedení čtenářs. dílen do vzdělávacího oboru Český jazyk 

a literatura je jedním z prostředků ke zvýšení zájmu o 

čtenářství a tím zlepšení čtenář. gramotnosti, která má přesah 

a sehrává důležitou úlohu i v dalších předmětech a tím 

ovlivňuje úspěšnost žáků v nich..

Vytvoření tematického plánu Čtenářských dílen ve 

2.B,3.A,7.A,8.A

Zapojené učitelky, zástupkyně ředitelky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                   

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 04.03.02                                

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 04 Zlepšit celkovévýsledky žáků

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.03 - AKTIVITA 04.03.02



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 04 Zlepšit celkovévýsledky žáků

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.03 - AKTIVITA 04.03.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 04.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září 2015

Finance na zajištění kurzu – projekt Duhová škola 2015

Jedním ze základních atributů inkluzivní školy je snaha o 

neustálé zkvalitňování výuky a zlepšení výsledků všech 

žáků. Naším cílem je tedy vypracovat plán aktivit vedoucích 

ke zlepšení celkových výsledků žáků a rovněž jejich 

motivaceve vztahu k jednotlivým předmětům a podpoře 

jejich snahy učit se...

Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků formou realizace 

čtenářských dílen v hodinách ČJ

Zavedení čtenářs. dílen do vzdělávacího oboru Český jazyk 

a literatura je jedním z prostředků ke zvýšení zájmu o 

čtenářství a tím zlepšení čtenář. gramotnosti, která má přesah 

a sehrává důležitou úlohu i v dalších předmětech a tím 

ovlivňuje úspěšnost žáků v nich..

Proškolení zapojených učitelek v oblasti realizace 

Čtenářských dílen

Zapojené učitelky, zástupkyně ředitelky, Nová škola o.p.s.

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                   

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 04.03.03                                 

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Osvědčení o absolvování kurzu 



vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zápisy v TK, fotodokumentace, zpráva o realizaci dílen

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 04.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku, většina v období září - prosinec

Zakoupené knihy, připravené plány, osnovy čtenářských 

dílen, pracovní listy

Jedním ze základních atributů inkluzivní školy je snaha o 

neustálé zkvalitňování výuky a zlepšení výsledků všech 

žáků. Naším cílem je tedy vypracovat plán aktivit vedoucích 

ke zlepšení celkových výsledků žáků a rovněž jejich 

motivaceve vztahu k jednotlivým předmětům a podpoře 

jejich snahy učit se...

Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků formou realizace 

čtenářských dílen v hodinách ČJ

Zavedení čtenářs. dílen do vzdělávacího oboru Český jazyk 

a literatura je jedním z prostředků ke zvýšení zájmu o 

čtenářství a tím zlepšení čtenář. gramotnosti, která má přesah 

a sehrává důležitou úlohu i v dalších předmětech a tím 

ovlivňuje úspěšnost žáků v nich..

Realizace čtenářských dílen ve 2.B,3.A,7.A,8.A

Zapojené učitelky, zástupkyně ředitelky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 04.03.04                                     

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 04 Zlepšit celkovévýsledky žáků

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.03 - AKTIVITA 04.03.04



vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                   

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zprac. zprávy o realizaci čtenář. dílen, monitorovací zpráva 

projektu, zápisy v metodickém sdružení 

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 04.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Leden, červen 2016

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Jedním ze základních atributů inkluzivní školy je snaha o 

neustálé zkvalitňování výuky a zlepšení výsledků všech 

žáků. Naším cílem je tedy vypracovat plán aktivit vedoucích 

ke zlepšení celkových výsledků žáků a rovněž jejich 

motivaceve vztahu k jednotlivým předmětům a podpoře 

jejich snahy učit se...

Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků formou realizace 

čtenářských dílen v hodinách ČJ

Zavedení čtenářs. dílen do vzdělávacího oboru Český jazyk 

a literatura je jedním z prostředků ke zvýšení zájmu o 

čtenářství a tím zlepšení čtenář. gramotnosti, která má přesah 

a sehrává důležitou úlohu i v dalších předmětech a tím 

ovlivňuje úspěšnost žáků v nich..

Zhodnocení  realizace Čtenářských dílen

Zapojené učitelky, zástupkyně ředitelky, ostatní učitelky 

českého jazyka

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 04.03.05                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 04 Zlepšit celkovévýsledky žáků

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.03 - AKTIVITA 04.03.05



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 CÍL 05 - Vytvořit podmínky pro vzdělávání učitelů a podpořit rozvoj jejich pro-  

                 inkluzivních kompetencí  

 

Charakteristika cíle 

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů vytváří nejen prostor pro efektivní 

rozvoj jejich kompetencí, ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti ve škole. 

Vede k podpoře vytváření podpůrného a kooperativního klimatu pedagogického sboru. Chceme 

vytvořit prostor pro inspiraci novými metodami a postupy výuky, motivaci pedagogických 

pracovníků a rovněž pro vzájemné sdílení zkušeností učitelů z různých škol.  

 

 

OPATŘENÍ 05.01 - Realizace vzájemných hospitací 

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím realizace vzájemných hospitací bude vytvořen prostor pro efektivní sdílení 

zkušeností s vytvářením podmínek pro realizaci inkluzivního vzdělávání ve výuce, využitím nových 

didaktických postupů a metod výuky, realizaci konkrétních postupů individuální podpory dětí apod. 

mezi pedagogy a rovněž pro efektivní podporu začínajících pedagogů. Opatření přispěje rovněž k 

vytváření podpůrného klimatu v rámci pedagogického sboru. 

  

 

OPATŘENÍ 05.02 - Stáže učitelů na jiných školách - sdílení příkladů dobré praxe v oblasti  

                                   vytváření inkluzivního prostředí  

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím realizace návštěv (stáží) na jiných školách chceme získávat náměty pro vlastní 

práci a formou příkladů dobré praxe předat dalším členům pedagogického sboru nové zkušenosti a 

postřehy v oblasti realizace inkluzivního vzdělávání. 

  

 

OPATŘENÍ 05.03 - Vzdělávací semináře pro učitele v oblasti inkluze  

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím účasti pedagogických pracovníků na vzdělávacích seminářích v oblasti inkluze 

chceme efektivně podpořit rozšiřování a prohlubování jejich kompetencí v této oblasti. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 

OPATŘENÍ 05.04 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na posilování  

                                   jejich profesních kompetencí  

 

Charakteristika opatření 

Formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat jejich efektivitu v oblasti práce s 

různorodými výzvami a požadavky současné pedagogické praxe. Předpokládáme profesně 

orientované vzdělávání orientované především na rozvoj didaktických kompetencí, aplikaci 

aktivizujících metod a forem výuky, rozvoj kompetencí v oblasti poskytování podpůrných opatření 

či práce s nadanými žáky, kompetencí v oblasti práce se třídou jako sociální skupinou, ovlivňování 

skupinové dynamiky, kompetence v oblasti multikulturní výchovy a práce se žáky z odlišného 

sociálního, kulturního či jazykového prostředí. 

 



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 05
Vytvořit podmínky pro vzdělávání učitelů a 

podpořit rozvoj jejich pro-inkluzivních kompetencí

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.01 - AKTIVITA 05.01.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Vzájemné hospitace budou jednotlivými VPK a učiteli 

naplánovány v příprav. týdnu a realizovány v průběhu 

prvního pololetí, následně proběhne vyhodnocení. Ve 

druhém pololetí proběhne 2. část hospitací.

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a 

kooperativního klimatu pedagogického sboru. Chceme 

vytvořit prostor ..

Realizace vzájemných hospitací

Prostřednictvím realizace vzájemných hospitací bude 

vytvořen prostor pro efektivní sdílení zkušeností s 

vytvářením podmínek pro realizaci inkluzivního vzdělávání 

ve výuce, využitím nových didaktických..

Stanovení podmínek pro realizaci vzájemných 

hospitací

Vedení školy, vedoucí předmětových komisí a metodického 

sdružení, učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.01.01                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Ředitel školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Písemné podmínky pro realizaci vzájem.hospitací 

2. Pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s podmínkami na 

pedagogické radě



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 05
Vytvořit podmínky pro vzdělávání učitelů a 

podpořit rozvoj jejich pro-inkluzivních kompetencí

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.01 - AKTIVITA 05.01.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Záznamový arch vyplní hospitující učitel do týdne po 

hospitaci, předá jej  vedoucímu PK nebo MS

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a 

kooperativního klimatu pedagogického sboru. Chceme 

vytvořit prostor ..

Realizace vzájemných hospitací

Prostřednictvím realizace vzájemných hospitací bude 

vytvořen prostor pro efektivní sdílení zkušeností s 

vytvářením podmínek pro realizaci inkluzivního vzdělávání 

ve výuce, využitím nových didaktických..

Vypracování záznamového archu pro vzájemné 

hospitace a následné konzultace

Vedení školy, vedoucí předmětových komisí a učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                              

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.01.02                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Vypracováný záznamový arch a předáný vedoucímu metod. 

sdružení nebo předmět. komise k zápisu do sešitu MS a poté 

předán ZŘ



Vedení školy, VPK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                            

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Každý pedagog má vypracován plán hospitací pro dané 

časové období

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Periodicky (dle dohodnuté frekvence) říjen, leden, duben

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a 

kooperativního klimatu pedagogického sboru. Chceme 

vytvořit prostor ..

Realizace vzájemných hospitací

Prostřednictvím realizace vzájemných hospitací bude 

vytvořen prostor pro efektivní sdílení zkušeností s 

vytvářením podmínek pro realizaci inkluzivního vzdělávání 

ve výuce, využitím nových didaktických..

Vypracování plánu hospitací

ZŘ, jednotliví pedagogičtí pracovníci (učitelé), VPK

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.01.03                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 05
Vytvořit podmínky pro vzdělávání učitelů a 

podpořit rozvoj jejich pro-inkluzivních kompetencí

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.01 - AKTIVITA 05.01.03



 

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                             

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Písemné zhodnocení v rámci zápisu z jednání PK

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku – říjen - květen

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a 

kooperativního klimatu pedagogického sboru. Chceme 

vytvořit prostor ..

Realizace vzájemných hospitací

Prostřednictvím realizace vzájemných hospitací bude 

vytvořen prostor pro efektivní sdílení zkušeností s 

vytvářením podmínek pro realizaci inkluzivního vzdělávání 

ve výuce, využitím nových didaktických..

Realizace  vzájemných hospitací 

Učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                               

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.01.04                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 05
Vytvořit podmínky pro vzdělávání učitelů a 

podpořit rozvoj jejich pro-inkluzivních kompetencí

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.01 - AKTIVITA 05.01.04



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                     

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Písemné zhodnocení v rámci zápisu z jednání PK

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Čtvrtletně dle plánů schůzek PK – listopad, únor, duben, 

červen

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a 

kooperativního klimatu pedagogického sboru. Chceme 

vytvořit prostor ..

Realizace vzájemných hospitací

Prostřednictvím realizace vzájemných hospitací bude 

vytvořen prostor pro efektivní sdílení zkušeností s 

vytvářením podmínek pro realizaci inkluzivního vzdělávání 

ve výuce, využitím nových didaktických..

Vyhodnocení realizace plánu vzájemných hospitací a 

zhodnocení jejich přínosu

Společně s jejími členy vyhodnotí průběh hospitací na 

schůzkách předmětové komise

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                               

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.01.05                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 05
Vytvořit podmínky pro vzdělávání učitelů a 

podpořit rozvoj jejich pro-inkluzivních kompetencí

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.01 - AKTIVITA 05.01.05



Ředitel školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                             

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Nabídka možných stáží na školách a jejich zaměření

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na počátku školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a 

kooperativního klimatu pedagogického sboru. Chceme 

vytvořit prostor ..

Stáže učitelů na jiných školách - sdílení příkladů dobré 

praxe v oblasti vytváření inkluzivního prostředí

Prostřednictvím realizace návštěv (stáží) v jiných školách 

získávat náměty pro vlastní práci a formou příkladů dobré 

praxe předat dalším členům pedagogického sborunové 

zkušenosti a postřehy..

Sestavení možných cílů stáží dle zájmu školy a učitelů

Vedení školy, vedoucí předmětových komisí a metodického 

sdružení, učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.02.01                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 05
Vytvořit podmínky pro vzdělávání učitelů a 

podpořit rozvoj jejich pro-inkluzivních kompetencí

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.02 - AKTIVITA 05.02.01



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                               

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Je vypracován časový harmonogram stáží

2. vypracován záznamový arch pro stáž

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Říjen 2015

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a 

kooperativního klimatu pedagogického sboru. Chceme 

vytvořit prostor ..

Stáže učitelů na jiných školách - sdílení příkladů dobré 

praxe v oblasti vytváření inkluzivního prostředí

Prostřednictvím realizace návštěv (stáží) v jiných školách 

získávat náměty pro vlastní práci a formou příkladů dobré 

praxe předat dalším členům pedagogického sborunové 

zkušenosti a postřehy..

Kontaktování škol a stanovení časového harmonogramu 

návštěv (stáží)

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.02.02                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 05
Vytvořit podmínky pro vzdělávání učitelů a 

podpořit rozvoj jejich pro-inkluzivních kompetencí

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.02 - AKTIVITA 05.02.02



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                      

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Záznamové archy – zprávy o stáži a fotodokumentace

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku dle harmonogramu návštěv

Proplacení jízdného pro učitele na školy

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a 

kooperativního klimatu pedagogického sboru. Chceme 

vytvořit prostor ..

Stáže učitelů na jiných školách - sdílení příkladů dobré 

praxe v oblasti vytváření inkluzivního prostředí

Prostřednictvím realizace návštěv (stáží) v jiných školách 

získávat náměty pro vlastní práci a formou příkladů dobré 

praxe předat dalším členům pedagogického sborunové 

zkušenosti a postřehy..

Vyhodnocení realizace stáží na školách a zhodnocení 

přínosu

ZŘ, jednotliví pedagogičtí pracovníci (učitelé)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.02.03                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 05
Vytvořit podmínky pro vzdělávání učitelů a 

podpořit rozvoj jejich pro-inkluzivních kompetencí

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.02 - AKTIVITA 05.02.03



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 05
Vytvořit podmínky pro vzdělávání učitelů a 

podpořit rozvoj jejich pro-inkluzivních kompetencí

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.02 - AKTIVITA 05.02.04

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Čtvrtletně dle plánů schůzek PK

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a 

kooperativního klimatu pedagogického sboru. Chceme 

vytvořit prostor ..

Stáže učitelů na jiných školách - sdílení příkladů dobré 

praxe v oblasti vytváření inkluzivního prostředí

Prostřednictvím realizace návštěv (stáží) v jiných školách 

získávat náměty pro vlastní práci a formou příkladů dobré 

praxe předat dalším členům pedagogického sborunové 

zkušenosti a postřehy..

Vyhodnocení realizace stáží na školách a zhodnocení 

jejich přínosu

Vedení školy, vedoucí předmětových komisí společně s 

jejími členy 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                   

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.02.04                                

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                            

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Písemné zhodnocení v rámci zápisu z jednání PK



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 05
Vytvořit podmínky pro vzdělávání učitelů a 

podpořit rozvoj jejich pro-inkluzivních kompetencí

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.03 - AKTIVITA 05.03.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na počátku škol. roku, v pololetí škol. roku dle nabídek 

vzděláv. institucí pro příslušné pololetí (září + leden)

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a 

kooperativního klimatu pedagogického sboru. Chceme 

vytvořit prostor ..

Vzdělávací semináře pro učitele v oblasti inkluze

Prostřednictvím účasti pedagogických pracovníků na 

vzdělávacích seminářích v oblasti inkluze chceme efektivně 

podpořit rozšiřování a prohlubování jejich kompetencí v této 

oblasti.

Přehled nabídky vzdělávacích aktivit v oblasti inkluze – 

vytipování institucí, které zabezpečují vzdělávací semináře v 

oblasti inkluze

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                              

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.03.01                           

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Ředitel školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                       

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Vytvoření přehledu nabídek



Ředitel školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                   

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zpracovaný plán DVPP pro dané pololetí

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na začátku školního roku a v pololetí, eventuelně v průběhu 

školního roku dle náhle vzniklé nabídky

Zaplacení lektorného

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a 

kooperativního klimatu pedagogického sboru. Chceme 

vytvořit prostor ..

Vzdělávací semináře pro učitele v oblasti inkluze

Prostřednictvím účasti pedagogických pracovníků na 

vzdělávacích seminářích v oblasti inkluze chceme efektivně 

podpořit rozšiřování a prohlubování jejich kompetencí v této 

oblasti.

Přihlášení pedagogů na semináře tematicky orientované 

na problematiku inkluzivního vzdělávání

Vedení školy, vedoucí předmětových  komisí a jednotliví 

učitelé.

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                   

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.03.02                           

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 05
Vytvořit podmínky pro vzdělávání učitelů a 

podpořit rozvoj jejich pro-inkluzivních kompetencí

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.03 - AKTIVITA 05.03.02



Vedení školy, VPK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                             

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Certifikáty, osvědčení pedagogů o účasti na semináři

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Průběžně po celý školní rok na provozních poradách a 

pedagogických radách se zápisy do sešitů předmětových 

komisí a metodického sdružení

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a 

kooperativního klimatu pedagogického sboru. Chceme 

vytvořit prostor ..

Vzdělávací semináře pro učitele v oblasti inkluze

Prostřednictvím účasti pedagogických pracovníků na 

vzdělávacích seminářích v oblasti inkluze chceme efektivně 

podpořit rozšiřování a prohlubování jejich kompetencí v této 

oblasti.

Předávání informací a zpětné vazby ze seminářů

Jednotliví pedagogičtí pracovníci (učitelé), vychovatelé, 

asistenti

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.03.03                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 05
Vytvořit podmínky pro vzdělávání učitelů a 

podpořit rozvoj jejich pro-inkluzivních kompetencí

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.03 - AKTIVITA 05.03.03



Vedení školy, VPK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                     

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Certifikáty, osvědčení pedagogů o účasti na semináři

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

1x v průběhu školního roku – den ředitelského volna nebo 

ještě o přípravném týdnu dle možností lektorů

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení - 

občerstvení pro lektory a pedagogy ve škole

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a 

kooperativního klimatu pedagogického sboru. Chceme 

vytvořit prostor ..

Vzdělávací semináře pro učitele v oblasti inkluze

Prostřednictvím účasti pedagogických pracovníků na 

vzdělávacích seminářích v oblasti inkluze chceme efektivně 

podpořit rozšiřování a prohlubování jejich kompetencí v této 

oblasti.

Proškolení celého pedagogického sboru v rámci akce „na 

klíč“

Vedení školy  

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.03.04                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 05
Vytvořit podmínky pro vzdělávání učitelů a 

podpořit rozvoj jejich pro-inkluzivních kompetencí

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.03 - AKTIVITA 05.03.04



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 05
Vytvořit podmínky pro vzdělávání učitelů a 

podpořit rozvoj jejich pro-inkluzivních kompetencí

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.03 - AKTIVITA 05.03.05

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Čtvrtletně dle plánů schůzek PK

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení 

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a 

kooperativního klimatu pedagogického sboru. Chceme 

vytvořit prostor ..

Vzdělávací semináře pro učitele v oblasti inkluz

Prostřednictvím účasti pedagogických pracovníků na 

vzdělávacích seminářích v oblasti inkluze chceme efektivně 

podpořit rozšiřování a prohlubování jejich kompetencí v této 

oblasti.

Zhodnocení přínosu DVPP v oblasti inkluze

Vedení školy, vedoucí předmětových  komisí společně s 

jejími členy vyhodnotí přínos seminářů pro další profesní 

život učitelů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.03.05                                                           

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                  

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Písemné zhodnocení v rámci zápisu z jednání PK



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 05
Vytvořit podmínky pro vzdělávání učitelů a 

podpořit rozvoj jejich pro-inkluzivních kompetencí

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.04 - AKTIVITA 05.04.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na počátku škol. roku, v pololetí škol. roku dle nabídek 

vzděláv. institucí pro příslušné pololetí (září + leden)

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení 

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a 

kooperativního klimatu pedagogického sboru. Chceme 

vytvořit prostor ..

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se 

zaměřením na posilování jejich profesních kompetencí

Formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

zvyšovat jejich efektivitu v oblastipráce s různorodými 

výzvami a požadavky současné pedagogické praxe. 

Předpokládáme profesně orientované vzdělávání ..

Přehled nabídky vzdělávacích aktivit v oblasti profesního 

rozvoje učitelů

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.04.01                                           

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                   

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Vytvoření přehledu nabídek



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 05
Vytvořit podmínky pro vzdělávání učitelů a 

podpořit rozvoj jejich pro-inkluzivních kompetencí

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.04 - AKTIVITA 05.04.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na začátku školního roku a v pololetí, eventuálně v průběhu 

školního roku dle aktuální nabídky (září, únor)

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení 

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a 

kooperativního klimatu pedagogického sboru. Chceme 

vytvořit prostor ..

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se 

zaměřením na posilování jejich profesních kompetencí

Formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

zvyšovat jejich efektivitu v oblastipráce s různorodými 

výzvami a požadavky současné pedagogické praxe. 

Předpokládáme profesně orientované vzdělávání ..

Motivační rozhovory s pedagogickými pracovníky pro 

stanovení jejich konkrétního směrování v oblasti dalšího 

vzdělávání a profesního rozvoje

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.04.02                          

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zpracovaný plán DVPP  a rozšiřujícího studia pro dané 

pololetí



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 05
Vytvořit podmínky pro vzdělávání učitelů a 

podpořit rozvoj jejich pro-inkluzivních kompetencí

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.04 - AKTIVITA 05.04.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Průběžně po celý školní rok dle harmonogramu DVPP

Kurzovné, poplatek za rozšiřující studium – z prostředků 

školy, částečně možný příspěvek pedagogů (umožnění studia 

v pracovní době

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a 

kooperativního klimatu pedagogického sboru. Chceme 

vytvořit prostor ..

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se 

zaměřením na posilování jejich profesních kompetencí

Formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

zvyšovat jejich efektivitu v oblastipráce s různorodými 

výzvami a požadavky současné pedagogické praxe. 

Předpokládáme profesně orientované vzdělávání ..

Účast na seminářích a dalším studiu

Jednotliví pedagogičtí pracovníci (učitelé), vychovatelé, 

asistenti

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.04.03                          

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                      

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

osvědčení pedagogů o účasti na semináři nebo o absolvování 

studia



Vedení školy, VPK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                  

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Certifikáty, osvědčení pedagogů o účasti na semináři

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

1-2 dny v průběhu škol. roku zajištění ředitel. volna  nebo o  

přípravném týdnu dle možností lektorů

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení 

– občerstvení pro lektory a pedagogy ve škole

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a 

kooperativního klimatu pedagogického sboru. Chceme 

vytvořit prostor ..

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se 

zaměřením na posilování jejich profesních kompetencí

Formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

zvyšovat jejich efektivitu v oblastipráce s různorodými 

výzvami a požadavky současné pedagogické praxe. 

Předpokládáme profesně orientované vzdělávání ..

Proškolení celého pedagogického sboru v rámci akce „na 

klíč“ dle aktuálních potřeb školy

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                   

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.04.04                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 05
Vytvořit podmínky pro vzdělávání učitelů a 

podpořit rozvoj jejich pro-inkluzivních kompetencí

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.04 - AKTIVITA 05.04.04



Vedení školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                             

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zhodnocení ve výroční zprávě školy

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 05.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Čtvrtletně dle plánů schůzek pedagogické rady a PK

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů 

vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, 

ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti 

ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a 

kooperativního klimatu pedagogického sboru. Chceme 

vytvořit prostor ..

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se 

zaměřením na posilování jejich profesních kompetencí

Formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

zvyšovat jejich efektivitu v oblastipráce s různorodými 

výzvami a požadavky současné pedagogické praxe. 

Předpokládáme profesně orientované vzdělávání ..

Zhodnocení přínosu DVPP a rozšiřujícího studia 

Vedení školy, vedoucí předmětových  komisí 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                              

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 05.04.05                        

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 05
Vytvořit podmínky pro vzdělávání učitelů a 

podpořit rozvoj jejich pro-inkluzivních kompetencí

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.04 - AKTIVITA 05.04.05



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 CÍL 06 - Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání dětí s potřebou  

                 poskytování podpůrných opatření  

 

Charakteristika cíle 

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit míru připravenosti školy na vzdělávání žáků s 

různým typem speciálních vzdělávacích potřeb a tedy i potřebou poskytování podpůrných opatření 

pro naplnění jejich vzdělávacího potenciálu. Chceme být co nejlépe připraveni na vzdělávání žáků s 

různými typy zdravotního postižení či znevýhodnění, dětí z různého sociálního zázemí či dětí s 

různými kulturním či jazykovým zázemím. 

  

 

OPATŘENÍ 06.01 - Vytvoření portfolií pro práci s dětmi s daným typem speciálních  

                                   vzdělávacích potřeb 

 

Charakteristika opatření 

Pro každou možnou skupinu žáků nebo jednotlivce s daným typem postižení nebo znevýhodnění 

(bez ohledu zda momentálně na škole je) bude připraveno základní portfolio obsahující zabezpečení 

výuky daného dítěte a potřebných podpůrných opatření – postup pro vedení školy, učitele a 

asistenty, návrh IVP  s vymezením možností zajištění pomůcek a speciálních učebních materiálů, 

databází subjektů, se kterými můžeme v dané oblasti poskytování podpůrných opatření 

spolupracovat apod. 

  

 

OPATŘENÍ 06.02 - Proškolení pedagoga v oblasti používání znakové řeči 

 

Charakteristika opatření 

Pro zajištění možnosti adekvátní práce s dětmi se sluchovým postižením (v případě potřeby) 

považujeme za vhodné proškolit alespoň 2 pedagogické pracovníky ve znalosti znakové řeči. 

Realizace uvedené opatření přispěje k vyšší míře otevřenosti a pro-inkluzivního nastavení školy. 

  

 

OPATŘENÍ 06.03 - Zajištění bezbariérovosti budovy školy  

 

Charakteristika opatření 

Budova školy je využívána již od roku 1923 a dosud není bezbariérová. Pro zajištění možnosti 

práce s dětmi s tělesným postižením chceme vytvořit bezbariérový přístup do školy a jednotlivých 

pater školní budovy. 



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 

OPATŘENÍ 06.04 - Zajištění asistentů pedagoga  

 

Charakteristika opatření 

Jedním z nejvýznamnějších podpůrných opatření umožňujících efektivní práci se žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami je podpora ze strany asistenta pedagoga. Pro vytvoření 

inkluzivního prostředí školy chceme zajistit adekvátní počet asistentů pedagoga v závislosti na 

potřebách žáků. 

 

 

OPATŘENÍ 06.05 - Zajištění školního psychologa nebo speciálního pedagoga 

 

Charakteristika opatření 

Pro zkvalitnění práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, pro metodickou pomoc 

učitelům, ale také pomoc rodičům chceme vytvořit (alespoň na částečný pracovní úvazek) místo 

školního psychologa nebo speciálního pedagoga, který posílí pedagogický tým školy, zefektivní její 

práci a přispěje k vytváření inkluzivního prostředí ve škole. 

 

 

OPATŘENÍ 06.06 - Projektová činnost školy v oblasti inkluze  

 

Charakteristika opatření 

Vyhledáváním vhodných projektů, do kterých by se mohla škola zapojit, chceme přispět k vytváření 

inkluzivního prostředí.  

 

 

OPATŘENÍ 06.07 – Cílené doučování  

 

Charakteristika opatření 

Opatření je zaměřeno na podpora žáků ohrožených školním neúspěchem formou skupinového nebo 

individuálního doučování tak, aby nevznikaly mezery v jejich znalostech. Opatření směřuje rovněž 

k podpoře dosažení lepších celkových vzdělávacích výsledků všech žáků. 

 

 



Ředitel školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                   

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Vytvoření přehledu možných indikací vzdělávacích potřeb u 

žáků

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 06.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit míru 

připravenosti školy na vzdělávání žáků s různým typem 

speciálních vzdělávacích potřeb a tedy i potřebou 

poskytování podpůrných opatření pro ..

Vytvoření portfolií pro práci s dětmi s daným typem 

speciálních vzdělávacích potřeb

Pro každou možnou skupinu žáků nebo jednotlivce s daným 

typem postižení nebo znevýhodnění (bez ohledu zda 

momentálně na škole je) bude připraveno základní 

portfolioobsahující zabezpečení výuky daného dítěte a 

potřebných podpůrných opatření ..

Specifikace požadavků na portfolia

(vytvoření přehledu možných speciálních vzdělávacích 

potřeb žáků)

Vedení školy, všichni učitelé, výchovný poradce, metodik 

prevence

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 06.01.01                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 06
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.01 - AKTIVITA 06.01.01



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                    

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Vytvoření týmů pro danou oblast SVP

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 06.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit míru 

připravenosti školy na vzdělávání žáků s různým typem 

speciálních vzdělávacích potřeb a tedy i potřebou 

poskytování podpůrných opatření pro ..

Vytvoření portfolií pro práci s dětmi s daným typem 

speciálních vzdělávacích potřeb

Pro každou možnou skupinu žáků nebo jednotlivce s daným 

typem postižení nebo znevýhodnění (bez ohledu zda 

momentálně na škole je) bude připraveno základní 

portfolioobsahující zabezpečení výuky daného dítěte a 

potřebných podpůrných opatření ..

Rozpracování portfolií pro jednotlivé typy speciálních 

vzdělávacích potřeb

Vedení školy, učitelé, výchovný poradce, metodik prevence. 

Pro každou oblast bude určen tým 3-4  pedagogů, která se 

dané oblasti bude věnovat

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 06.01.02                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 06
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.01 - AKTIVITA 06.01.02



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                   

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zpracovaná portfolia, pedagogové s nimi jsou prokazatelně 

seznámeni

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 06.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit míru 

připravenosti školy na vzdělávání žáků s různým typem 

speciálních vzdělávacích potřeb a tedy i potřebou 

poskytování podpůrných opatření pro ..

Vytvoření portfolií pro práci s dětmi s daným typem 

speciálních vzdělávacích potřeb

Pro každou možnou skupinu žáků nebo jednotlivce s daným 

typem postižení nebo znevýhodnění (bez ohledu zda 

momentálně na škole je) bude připraveno základní 

portfolioobsahující zabezpečení výuky daného dítěte a 

potřebných podpůrných opatření ..

Vytvoření portfolií a seznámení pedagogů s jejich 

obsahem

Teamy učitelů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 06.01.03                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 06
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.01 - AKTIVITA 06.01.03



Ředitel školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                        

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Vytvoření přehledu nabídek

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 06.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit míru 

připravenosti školy na vzdělávání žáků s různým typem 

speciálních vzdělávacích potřeb a tedy i potřebou 

poskytování podpůrných opatření pro ..

Proškolení pedagoga v oblasti používání znak. řeči

Pro zajištění možnosti adekvátní práce s dětmi se sluchovým 

postižením(v případě potřeby) považujeme za vhodné 

proškolit alespoň 2 pedagogické pracovníky ve znalosti  …

Přehled nabídky možnosti vzdělávání ve znakové řeči– 

vytipování institucí, které zabezpečují výuku dospělých 

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 06.02.01                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 06
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.02 - AKTIVITA 06.02.01



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                             

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Certifikát – osvědčení o absolvování kurzu

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 06.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Zaplacení kurzu z prostředků školy 

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit míru 

připravenosti školy na vzdělávání žáků s různým typem 

speciálních vzdělávacích potřeb a tedy i potřebou 

poskytování podpůrných opatření pro ..

Proškolení pedagoga v oblasti používání znak. řeči

Pro zajištění možnosti adekvátní práce s dětmi se sluchovým 

postižením(v případě potřeby) považujeme za vhodné 

proškolit alespoň 2 pedagogické pracovníky ve znalosti  …

Výběr a přihlášení pedagogů (případně též vychovatelky) 

na kurz znakování

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 06.02.02                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 06
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.02 - AKTIVITA 06.02.02



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                      

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Písemné zhodnocení v rámci zápisu z jednání PK

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 06.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Čtvrtletně dle plánů schůzek PK

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit míru 

připravenosti školy na vzdělávání žáků s různým typem 

speciálních vzdělávacích potřeb a tedy i potřebou 

poskytování podpůrných opatření pro ..

Proškolení pedagoga v oblasti používání znak. řeči

Pro zajištění možnosti adekvátní práce s dětmi se sluchovým 

postižením(v případě potřeby) považujeme za vhodné 

proškolit alespoň 2 pedagogické pracovníky ve znalosti  …

Zhodnocení přínosu znakování

Vedení školy, vedoucí předmětových  komisí společně s 

jejími členy vyhodnotí přínos vzdělání v dané oblasti pro 

školu 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                   

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 06.02.03                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 06
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.02 - AKTIVITA 06.02.03



Ředitel školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                   

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Vytvoření přehledu možných řešení s finanční analýzou

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 06.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit míru 

připravenosti školy na vzdělávání žáků s různým typem 

speciálních vzdělávacích potřeb a tedy i potřebou 

poskytování podpůrných opatření pro ..

Zajištění bezbariérovosti budovy školy

Budova školy je využívána již od roku 1923 

a dosud není bezbariérová. Pro zajištění možnosti práce s 

dětmi s tělesným postižením chceme …

Přehled možností řešení daného problému– vytipování 

variant společně s odborníky jak bariérovou odstranit 

Vedení školy, zřizovatel – stavební odbor, odbor školství

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                    

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 06.03.01                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 06
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.03 - AKTIVITA 06.03.01



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                              

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Návrh na jednání zastupitelstva a výsledek jednání

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 06.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Předložit zřizovateli variantu řešení s finanční kalkulací a 

požádat o souhlas s realizací a finanční příspěvek, 

eventuelně finančně krýt ze sponzorských darů 

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit míru 

připravenosti školy na vzdělávání žáků s různým typem 

speciálních vzdělávacích potřeb a tedy i potřebou 

poskytování podpůrných opatření pro ..

Zajištění bezbariérovosti budovy školy

Budova školy je využívána již od roku 1923 

a dosud není bezbariérová. Pro zajištění možnosti práce s 

dětmi s tělesným postižením chceme …

Žádost zřizovateli školy – obec o souhlas a finanční 

podporu řešení

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 06.03.02                                

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 06
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.03 - AKTIVITA 06.03.02



Vedení školy, rada školy, zřizovatel

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                             

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zrealizované bezbariérové opatření, fotodokumentace před a 

po realizaci

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 06.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Letní prázdniny, doba mimo vyučování

Finanční zdroje obce nebo sponzorů

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit míru 

připravenosti školy na vzdělávání žáků s různým typem 

speciálních vzdělávacích potřeb a tedy i potřebou 

poskytování podpůrných opatření pro ..

Zajištění bezbariérovosti budovy školy

Budova školy je využívána již od roku 1923 

a dosud není bezbariérová. Pro zajištění možnosti práce s 

dětmi s tělesným postižením chceme …

Realizace opatření pro zajištění bezbariérovosti školy

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 06.03.03                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 06
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.03 - AKTIVITA 06.03.03



Ředitel školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                               

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Sestavení žádosti s odůvodněním potřebnosti pro zřizovatele 

a kraj

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 06.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit míru 

připravenosti školy na vzdělávání žáků s různým typem 

speciálních vzdělávacích potřeb a tedy i potřebou 

poskytování podpůrných opatření pro ..

Zajištění asistentů pedagoga

Jedním z nejvýznamnějších podpůrných opatření 

umožňujících efektivní práci se žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami je podpora ze strany …..

Vytvoření požadavku na zajištění asistentů pedagoga na 

základě analýzy potřeb žáků a pedagogůa doporučení 

školského poradenského zařízení

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 06.04.01                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 06
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.04 - AKTIVITA 06.04.01



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                     

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zajištěné finanční prostředky

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 06.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Mzdové prostředky na asistenty – žádost na zřizovatele,kraj, 

vyhledávání možných projektů pro financování asistentů

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit míru 

připravenosti školy na vzdělávání žáků s různým typem 

speciálních vzdělávacích potřeb a tedy i potřebou 

poskytování podpůrných opatření pro ..

Zajištění asistentů pedagoga

Jedním z nejvýznamnějších podpůrných opatření 

umožňujících efektivní práci se žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami je podpora ze strany …..

Zajištění financí pro působení asistentů pedagoga ve 

škole

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 06.04.02                                

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 06
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.04 - AKTIVITA 06.04.02



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                           

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Certifikáty o absolvování kurzu

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 06.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Zajištění financí na zajištění kurzu pro asistenta, možno 

využít financí z ÚP ČR, požadavek na obec

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit míru 

připravenosti školy na vzdělávání žáků s různým typem 

speciálních vzdělávacích potřeb a tedy i potřebou 

poskytování podpůrných opatření pro ..

Zajištění asistentů pedagoga

Jedním z nejvýznamnějších podpůrných opatření 

umožňujících efektivní práci se žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami je podpora ze strany …..

Zajištění rozvoje profesních kompetencí a dalšího 

vzdělávání pro asistenty

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                        

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 06.04.04                                  

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 06
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.04 - AKTIVITA 06.04.04



Ředitel školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                               

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Sestavení žádosti s odůvodněním potřebnosti pro zřizovatele 

a kraj

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 06.05

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit míru 

připravenosti školy na vzdělávání žáků s různým typem 

speciálních vzdělávacích potřeb a tedy i potřebou 

poskytování podpůrných opatření pro ..

Zajištění školního psychologa nebo speciálního pedagoga

Pro zkvalitnění práce s dětmi se speciálními vzdělávacími 

potřebami, pro metodickou pomoc učitelům, ale také pomoc 

rodičům chceme vytvořit (alespoň na částečný pracovní 

úvazek) místo…

Vytvoření požadavku na základě analýzy potřeb školy– 

na základě analýzy potřeb školy zpracovat požadavek s 

možností řešení (velikost úvazku)

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                       

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 06.05.01                                

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 06
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.05 - AKTIVITA 06.05.01



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zajištěné finanční prostředky

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 06.05

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Finančních prostředky pro vytvoření místa školního 

psychologa nebo speciálního pedagoga 

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit míru 

připravenosti školy na vzdělávání žáků s různým typem 

speciálních vzdělávacích potřeb a tedy i potřebou 

poskytování podpůrných opatření pro ..

Zajištění školního psychologa nebo speciálního pedagoga

Pro zkvalitnění práce s dětmi se speciálními vzdělávacími 

potřebami, pro metodickou pomoc učitelům, ale také pomoc 

rodičům chceme vytvořit (alespoň na částečný pracovní 

úvazek) místo…

Zajištění financí pro vytvoření a obsazení místa školního 

psychologa nebo speciálního pedagoga

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                   

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 06.05.02                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 06
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.05 - AKTIVITA 06.05.02



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                      

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Výběrové řízení

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 06.05

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na začátku školního roku

Inzeráty na webových stránkách a v tisku – nabídka práce 

školního psychologa nebo speciálního pedagoga

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit míru 

připravenosti školy na vzdělávání žáků s různým typem 

speciálních vzdělávacích potřeb a tedy i potřebou 

poskytování podpůrných opatření pro ..

Zajištění školního psychologa nebo speciálního pedagoga

Pro zkvalitnění práce s dětmi se speciálními vzdělávacími 

potřebami, pro metodickou pomoc učitelům, ale také pomoc 

rodičům chceme vytvořit (alespoň na částečný pracovní 

úvazek) místo…

Obsazení místa školního psychologa nebo speciálního 

pedagoga

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                        

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 06.05.03                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 06
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.05 - AKTIVITA 06.05.03



Vedení školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zhodnocení ve výroční zprávě školy

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 06.05

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na konci školního roku

Nejsou potřebné žádné požadavky

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit míru 

připravenosti školy na vzdělávání žáků s různým typem 

speciálních vzdělávacích potřeb a tedy i potřebou 

poskytování podpůrných opatření pro ..

Zajištění školního psychologa nebo speciálního pedagoga

Pro zkvalitnění práce s dětmi se speciálními vzdělávacími 

potřebami, pro metodickou pomoc učitelům, ale také pomoc 

rodičům chceme vytvořit (alespoň na částečný pracovní 

úvazek) místo…

Zhodnocení přínosu práce školního psychologa nebo 

speciálního pedagogapro školu a vytváření inkluzivního 

prostředí

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                         

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 06.05.04                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 06
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.05 - AKTIVITA 06.05.04



Ředitel školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                        

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Sestavení projektových žádostí

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 06.06

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Přehled portálů s možnými výzvami a projekty

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit míru 

připravenosti školy na vzdělávání žáků s různým typem 

speciálních vzdělávacích potřeb a tedy i potřebou 

poskytování podpůrných opatření pro ..

Projektová činnost školy v oblasti inkluze

Vyhledáváním vhodných projektů, do kterých by se mohla 

škola zapojit,chceme přispět k vytváření inkluzivního 

prostředí.

Vyhledávání vhodných výzev pro předkládání 

projektových žádostí

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 06.06.01                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 06
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.06 - AKTIVITA 06.06.01



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 06
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.06 - AKTIVITA 06.06.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 06.06

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit míru 

připravenosti školy na vzdělávání žáků s různým typem 

speciálních vzdělávacích potřeb a tedy i potřebou 

poskytování podpůrných opatření pro ..

Projektová činnost školy v oblasti inkluze

Vyhledáváním vhodných projektů, do kterých by se mohla 

škola zapojit,chceme přispět k vytváření inkluzivního 

prostředí.

Spoluúčast školy ve vhodných projektech – partnerství či 

spolupráce

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                        

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 06.06.02                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

Vyhledávání možných probíhajících projektů jiných 

subjektů, do kterých bychom se mohli jako partnerská nebo 

spolupracující organizace zapojitDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                       

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Smlouva o spolupráci v projektu



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 06
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.06 - AKTIVITA 06.06.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 06.06

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na konci školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit míru 

připravenosti školy na vzdělávání žáků s různým typem 

speciálních vzdělávacích potřeb a tedy i potřebou 

poskytování podpůrných opatření pro ..

Projektová činnost školy v oblasti inkluze

Vyhledáváním vhodných projektů, do kterých by se mohla 

škola zapojit,chceme přispět k vytváření inkluzivního 

prostředí.

Zhodnocení projektové činnosti školy

Vedení školy, Rada školy, učitelé, zřizovatel

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 06.06.03                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, rada školy 

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                            

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Výstupy projektu, dotazníkové šetření, závěrečné zprávy 



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 06
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.07 - AKTIVITA 06.07.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 06.07

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Přípravný týden v souvislosti s hotovým rozvrhem školy, 

kvůli časovým možnostem jednotlivých učitelů

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit míru 

připravenosti školy na vzdělávání žáků s různým typem 

speciálních vzdělávacích potřeb a tedy i potřebou 

poskytování podpůrných opatření pro ..

Cílené doučování

Opatření je zaměřeno na podpora žáků ohrožených školním 

neúspěchem formou skupinového nebo individuálního 

doučování tak, aby nevznikaly mezery v jejich znalostech. 

Opatření směřuje rovněž .... 

Vytvoření nabídky doučování v jednotlivých předmětech 

a ročnících

Vedení školy, vedoucí předmětových komisí, jednotliví  

učitelé 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                       

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 06.07.01                                   

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Ředitel školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                      

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Přehled nabízených doučování

2. Třídní knihy skupinového doučování



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 06
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.07 - AKTIVITA 06.07.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 06.07

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Počátek září

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit míru 

připravenosti školy na vzdělávání žáků s různým typem 

speciálních vzdělávacích potřeb a tedy i potřebou 

poskytování podpůrných opatření pro ..

Cílené doučování

Opatření je zaměřeno na podpora žáků ohrožených školním 

neúspěchem formou skupinového nebo individuálního 

doučování tak, aby nevznikaly mezery v jejich znalostech. 

Opatření směřuje rovněž .... 

Vypracování nabídky doučování pro žáky a rodiče

Zástupce ředitelky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                    

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 06.07.02                                       

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                          

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Letáčky pro rodiče a žáky s časovým přehledem a 

personálním zabezpečením

2. Umístění letáčku na informační nástěnce a webových 

stránkách školy



Vedení školy, VMK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                              

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Každý pedagog má vypracován plán doučování  pro dané 

časové období

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 06.07

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Periodicky (dle dohodnuté frekvence)

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit míru 

připravenosti školy na vzdělávání žáků s různým typem 

speciálních vzdělávacích potřeb a tedy i potřebou 

poskytování podpůrných opatření pro ..

Cílené doučování

Opatření je zaměřeno na podpora žáků ohrožených školním 

neúspěchem formou skupinového nebo individuálního 

doučování tak, aby nevznikaly mezery v jejich znalostech. 

Opatření směřuje rovněž .... 

Realizace doučování

Učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 06.07.03                           

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 06
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.07 - AKTIVITA 06.07.03



Vedení školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                           

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Písemné zhodnocení v rámci zápisu z jednání MK

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 06.07

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Periodicky, v návaznosti na jednání MK

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Prostřednictvím naplnění tohoto cíle chceme zvýšit míru 

připravenosti školy na vzdělávání žáků s různým typem 

speciálních vzdělávacích potřeb a tedy i potřebou 

poskytování podpůrných opatření pro ..

Cílené doučování

Opatření je zaměřeno na podpora žáků ohrožených školním 

neúspěchem formou skupinového nebo individuálního 

doučování tak, aby nevznikaly mezery v jejich znalostech. 

Opatření směřuje rovněž .... 

Vyhodnocení realizace doučování a zhodnocení jeho 

přínosu

Vedení školy, vedoucí metodických komisí společně s jejími 

členy 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                   

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 06.07.04                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 06
Posílit připravenost školy na inkluzivní vzdělávání 

dětí s potřebou poskytování podpůrných opatření

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.07 - AKTIVITA 06.07.04



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 CÍL 07 - Vytvořit podmínky pro zlepšení pohybových dovedností žáků  

 

Charakteristika cíle 

Mnohé studie dokazují, že děti tráví aktivním sportováním méně času než dříve. Mnohem častěji 

dochází k úrazům dětí, protože jsou pohybově méně zdatné. Delší dobu MŠMT jedná o zavedení 3. 

hodiny tělesné výchovy. Cílem je prostřednictvím různorodých aktivit podpořit zdravý životní styl 

dětí, zlepšit jejich pohybovou zdatnost, přitáhnout je ke sportovním aktivitám, naučit je jednat v 

duchu fair play a vzájemně se podporovat. Neméně významným cílem je naplnit pohybovými 

aktivitami smysluplně jejich volný čas. V rámci podpory pohybových aktivit nejde o soutěživost, 

budeme podporovat zapojení všech dětí s ohledem na jejich možnosti. 

  

 

OPATŘENÍ 07.01 - Realizace přestávek na dětském hřišti 

 

Charakteristika opatření 

Chceme vytvořit podmínky pro bezpečné pohybové aktivity dětí 0. - 2. třídy o velké přestávce na 

dětském hřišti. 

  

 

OPATŘENÍ 07.02 - Zajištění plavání pro žáky 2. - 3. tříd 

 

Charakteristika opatření 

Chceme zajistit pro žáky 2. – 3. ročníku plavání v rámci vyučování a podpořit tak osvojování si 

zdravého životního stylu, posílit jejich fyzickou zdatnost, pohybové dovednosti a eliminovat riziko 

utonutí při pádu do vody. 

  

 

OPATŘENÍ 07.03 - Zajištění bruslení pro žáky 2. - 5. tříd v době vyučování a případně po  

                                   vyučování  

 

Charakteristika opatření 

Součástí výuky tělesné výchovy se stanou návštěvy zimního stadionu, kde se budou žáci pod 

vedením třídní učitelky a trenéra zimního stadionu učit bruslit. Děti si tak rozšíří své pohybové 

dovednosti, naučí se lepší koordinaci pohybů a udržování rovnováhy. Je předpoklad, že pak samy s 

rodiči nebo později samostatně budou v bruslení pokračovat. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

OPATŘENÍ 07.04 - Realizace sportovně zaměřených kroužků ve škole v době po vyučování 

 

Charakteristika opatření 

Realizace sportovních kroužků ve škole zajistí žákům jednak vhodné pohybové aktivity pod 

dohledem pedagogů, případně trenérů a také zajistí smysluplné trávení jejich volného času. 

Sportovní kroužky ve škole umožní zapojení i sociálně slabých žáků, kteří nemají dostatek 

finančních prostředků na návštěvu kroužků domu dětí a sportovních klubů.  

 

 

OPATŘENÍ 07.05 - Organizace sportovních soutěží ve škole 

 

Charakteristika opatření 

Naším cílem je motivovat žáky k pohybovým aktivitám formou soutěží (případně projektů) ve 

škole. Povzbuzovat principy fair play a sounáležitosti s kolektivem třídy a školy a tím posilovat 

pozitivní klima školy. Budeme rovněž všestranně podporovat možnost zapojení všech dětí dle jejich 

možností. 

 



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 07
Vytvořit podmínky pro zlepšení pohybových 

dovedností žáků

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Srpen 2015

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Mnohé studie dokazují, že děti tráví aktivním sportováním 

méně času než dříve. Mnohem častěji dochází k úrazům dětí, 

protože jsou pohybově méně zdatné. Delší dobu MŠMT 

jedná o zavedení 3. hodiny tělesné výchovy. Cílem je 

prostřednictvím různorodých aktivit podpořit zdravý životní 

styl dětí, zlepšit jejich pohybovou zdatnost, přitáhnout je ke 

sportovním aktivitám, naučit je jednat v duchu .. 

Realizace přestávek na dětském hřišti 

Chceme vytvořit podmínky pro bezpečné pohybové aktivity 

dětí 0.-2.třídy o velké přestávce na dětském hřišti.

Vypracování harmonogramu pro pohyb dětí na dětském 

hřišti

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                    

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.01.01                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanov. opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Vypracování měsíč. rozvrhu pohybu tříd  na dět. hřišti



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 07
Vytvořit podmínky pro zlepšení pohybových 

dovedností žáků

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na počátku školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Mnohé studie dokazují, že děti tráví aktivním sportováním 

méně času než dříve. Mnohem častěji dochází k úrazům dětí, 

protože jsou pohybově méně zdatné. Delší dobu MŠMT 

jedná o zavedení 3. hodiny tělesné výchovy. Cílem je 

prostřednictvím různorodých aktivit podpořit zdravý životní 

styl dětí, zlepšit jejich pohybovou zdatnost, přitáhnout je ke 

sportovním aktivitám, naučit je jednat v duchu .. 

Realizace přestávek na dětském hřišti 

Chceme vytvořit podmínky pro bezpečné pohybové aktivity 

dětí 0.-2.třídy o velké přestávce na dětském hřišti.

Zajištění  dozoru na dětském hřišti o velké přestávce

Vedení školy, všichni zaměstnanci školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.01.02                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Je vypracován harmonogram dozorů na dětském hřišti – 

třídní učitelka, asistentka, uklízečka



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Fotodokumetace

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září – listopad, duben – červen (podle počasí)

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Mnohé studie dokazují, že děti tráví aktivním sportováním 

méně času než dříve. Mnohem častěji dochází k úrazům dětí, 

protože jsou pohybově méně zdatné. Delší dobu MŠMT 

jedná o zavedení 3. hodiny tělesné výchovy. Cílem je 

prostřednictvím různorodých aktivit podpořit zdravý životní 

styl dětí, zlepšit jejich pohybovou zdatnost, přitáhnout je ke 

sportovním aktivitám, naučit je jednat v duchu .. 

Realizace přestávek na dětském hřišti 

Chceme vytvořit podmínky pro bezpečné pohybové aktivity 

dětí 0.-2.třídy o velké přestávce na dětském hřišti.

Realizace přestávek na dětském hřišti

Třídní učitelky 0.-2.ročníku, asistentka, uklízečky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                        

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.01.03                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 07
Vytvořit podmínky pro zlepšení pohybových 

dovedností žáků

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.03



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zápisy z jednání pedagogické rady

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Leden - červen 2016

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Mnohé studie dokazují, že děti tráví aktivním sportováním 

méně času než dříve. Mnohem častěji dochází k úrazům dětí, 

protože jsou pohybově méně zdatné. Delší dobu MŠMT 

jedná o zavedení 3. hodiny tělesné výchovy. Cílem je 

prostřednictvím různorodých aktivit podpořit zdravý životní 

styl dětí, zlepšit jejich pohybovou zdatnost, přitáhnout je ke 

sportovním aktivitám, naučit je jednat v duchu .. 

Realizace přestávek na dětském hřišti 

Chceme vytvořit podmínky pro bezpečné pohybové aktivity 

dětí 0.-2.třídy o velké přestávce na dětském hřišti.

Zhodnocení přínosu využívání dětského hřiště v době 

přestávek

Třídní učitelky 0.-2.ročníku, asistentka, uklízečky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.01.04                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 07
Vytvořit podmínky pro zlepšení pohybových 

dovedností žáků

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.04



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Oslovení konkrétní plavecké školy a sepsání smlouvy o 

zajištění výuky plavání

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září 2015

internet, telefon

Mnohé studie dokazují, že děti tráví aktivním sportováním 

méně času než dříve. Mnohem častěji dochází k úrazům dětí, 

protože jsou pohybově méně zdatné. Delší dobu MŠMT 

jedná o zavedení 3. hodiny tělesné výchovy. Cílem je 

prostřednictvím různorodých aktivit podpořit zdravý životní 

styl dětí, zlepšit jejich pohybovou zdatnost, přitáhnout je ke 

sportovním aktivitám, naučit je jednat v duchu .. 

Zajištění plavání pro žáky 2.-3.tříd 

Chceme zajistit pro žáky 2. – 3.ročníku plavání v rámci 

vyučování a podpořit tak osvojování si zdravého životního 

stylu, posílit jejich fyzickou zdatnost,..

Vyhledání plavecké školy pro realizaci

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                         

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.02.01                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 07
Vytvořit podmínky pro zlepšení pohybových 

dovedností žáků

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.02 - AKTIVITA 07.02.01



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Seznam přihl.žáků a vybraná částka na úhradu služby

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Říjen 2015

Oslovení Města Bíliny pro příspěvek na plavání žáků 

(případně na dopravu žáků) a rodičů formou letáčků s 

přihláškou a konkrétní cenou

Mnohé studie dokazují, že děti tráví aktivním sportováním 

méně času než dříve. Mnohem častěji dochází k úrazům dětí, 

protože jsou pohybově méně zdatné. Delší dobu MŠMT 

jedná o zavedení 3. hodiny tělesné výchovy. Cílem je 

prostřednictvím různorodých aktivit podpořit zdravý životní 

styl dětí, zlepšit jejich pohybovou zdatnost, přitáhnout je ke 

sportovním aktivitám, naučit je jednat v duchu .. 

Zajištění plavání pro žáky 2.-3.tříd 

Chceme zajistit pro žáky 2. – 3.ročníku plavání v rámci 

vyučování a podpořit tak osvojování si zdravého životního 

stylu, posílit jejich fyzickou zdatnost,..

Zajištění financí pro realizaci plavání

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                       

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.02.02                                        

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 07
Vytvořit podmínky pro zlepšení pohybových 

dovedností žáků

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.02 - AKTIVITA 07.02.02



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zápisy v TK, fotodokumetace

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Dle dohodnutého termínu – jaro 2016

Poučení o bezpečnosti žáků

Mnohé studie dokazují, že děti tráví aktivním sportováním 

méně času než dříve. Mnohem častěji dochází k úrazům dětí, 

protože jsou pohybově méně zdatné. Delší dobu MŠMT 

jedná o zavedení 3. hodiny tělesné výchovy. Cílem je 

prostřednictvím různorodých aktivit podpořit zdravý životní 

styl dětí, zlepšit jejich pohybovou zdatnost, přitáhnout je ke 

sportovním aktivitám, naučit je jednat v duchu .. 

Zajištění plavání pro žáky 2.-3.tříd 

Chceme zajistit pro žáky 2. – 3.ročníku plavání v rámci 

vyučování a podpořit tak osvojování si zdravého životního 

stylu, posílit jejich fyzickou zdatnost,..

Realizace  plavecké výuky

Vedení školy, třídní učitelky, asistentka

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                    

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.02.03                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 07
Vytvořit podmínky pro zlepšení pohybových 

dovedností žáků

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.02 - AKTIVITA 07.02.03



Vedení školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zápis z jednání pedagogické rady a školské rady

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

červen 2016

Dotazníkové šetření rodičů a učitelů

Mnohé studie dokazují, že děti tráví aktivním sportováním 

méně času než dříve. Mnohem častěji dochází k úrazům dětí, 

protože jsou pohybově méně zdatné. Delší dobu MŠMT 

jedná o zavedení 3. hodiny tělesné výchovy. Cílem je 

prostřednictvím různorodých aktivit podpořit zdravý životní 

styl dětí, zlepšit jejich pohybovou zdatnost, přitáhnout je ke 

sportovním aktivitám, naučit je jednat v duchu .. 

Zajištění plavání pro žáky 2.-3.tříd 

Chceme zajistit pro žáky 2. – 3.ročníku plavání v rámci 

vyučování a podpořit tak osvojování si zdravého životního 

stylu, posílit jejich fyzickou zdatnost,..

Zhodnocení přínosu plavecké výuky

Vedení školy, třídní učitelky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.02.04                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 07
Vytvořit podmínky pro zlepšení pohybových 

dovedností žáků

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.02 - AKTIVITA 07.02.04



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                             

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Dohodnuté hodiny návštěv zim.stadionu třídami ZŠ Lidická 

v dopoled. a případně odpoled. hodinách pro činnost ŠD

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září 2015

Finan. prostředky pro zabezpečení výuky bruslení

Jednání se správcem zim. stadionu a případ. trenéry

Mnohé studie dokazují, že děti tráví aktivním sportováním 

méně času než dříve. Mnohem častěji dochází k úrazům dětí, 

protože jsou pohybově méně zdatné. Delší dobu MŠMT 

jedná o zavedení 3. hodiny tělesné výchovy. Cílem je 

prostřednictvím různorodých aktivit podpořit zdravý životní 

styl dětí, zlepšit jejich pohybovou zdatnost, přitáhnout je ke 

sportovním aktivitám, naučit je jednat v duchu .. 

Zajištění bruslení pro žáky 2.-5.tříd v době vyučování a 

případně po vyučování 

Součástí výuky tělesné výchovy se stanou návštěvy zimního 

stadionu, kde se budou žáci pod vedením třídní učitelky a 

trenéra zimního stadionu učit bruslit. Děti si tak rozšíří své 

pohybové dovednosti, naučí se lepší koordinaci pohybů a 

udržování rovnováhy...

Zajištění hodin výuky bruslení  na zimním stadionu

Vedení školy, rada školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.03.01                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 07
Vytvořit podmínky pro zlepšení pohybových 

dovedností žáků

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.03 - AKTIVITA 07.03.01



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Seznam přihlášených žáků

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Říjen 2015 - třídní schůzky

Tištěné letáčky a přihlášky

Mnohé studie dokazují, že děti tráví aktivním sportováním 

méně času než dříve. Mnohem častěji dochází k úrazům dětí, 

protože jsou pohybově méně zdatné. Delší dobu MŠMT 

jedná o zavedení 3. hodiny tělesné výchovy. Cílem je 

prostřednictvím různorodých aktivit podpořit zdravý životní 

styl dětí, zlepšit jejich pohybovou zdatnost, přitáhnout je ke 

sportovním aktivitám, naučit je jednat v duchu .. 

Zajištění bruslení pro žáky 2.-5.tříd v době vyučování a 

případně po vyučování 

Součástí výuky tělesné výchovy se stanou návštěvy zimního 

stadionu, kde se budou žáci pod vedením třídní učitelky a 

trenéra zimního stadionu učit bruslit. Děti si tak rozšíří své 

pohybové dovednosti, naučí se lepší koordinaci pohybů a 

udržování rovnováhy...

Oslovení rodičů žáků s nabídkou výuky bruslení

Třídní  učitelé, vychovatelky školní družiny

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                    

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.03.02                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 07
Vytvořit podmínky pro zlepšení pohybových 

dovedností žáků

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.03 - AKTIVITA 07.03.02



Vedení školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Fotodokumentace; zápisy v TK

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Listopad 2015-březen 2016

Finanční prostředky na dokoupení některých čísel bruslí, 

poučení o bezpečnosti žáků

Mnohé studie dokazují, že děti tráví aktivním sportováním 

méně času než dříve. Mnohem častěji dochází k úrazům dětí, 

protože jsou pohybově méně zdatné. Delší dobu MŠMT 

jedná o zavedení 3. hodiny tělesné výchovy. Cílem je 

prostřednictvím různorodých aktivit podpořit zdravý životní 

styl dětí, zlepšit jejich pohybovou zdatnost, přitáhnout je ke 

sportovním aktivitám, naučit je jednat v duchu .. 

Zajištění bruslení pro žáky 2.-5.tříd v době vyučování a 

případně po vyučování 

Součástí výuky tělesné výchovy se stanou návštěvy zimního 

stadionu, kde se budou žáci pod vedením třídní učitelky a 

trenéra zimního stadionu učit bruslit. Děti si tak rozšíří své 

pohybové dovednosti, naučí se lepší koordinaci pohybů a 

udržování rovnováhy...

Realizace hodin bruslení v dopoledních (případně 

odpoledních) hodinách

Třídní učitelky 2.-5.ročníku, vychovatelky školní družiny

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.03.03                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 07
Vytvořit podmínky pro zlepšení pohybových 

dovedností žáků

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.03 - AKTIVITA 07.03.03



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zápis z jednání pedagogické rady

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Duben 2016

Dotazníky pro žáky, rodiče a učitele

Mnohé studie dokazují, že děti tráví aktivním sportováním 

méně času než dříve. Mnohem častěji dochází k úrazům dětí, 

protože jsou pohybově méně zdatné. Delší dobu MŠMT 

jedná o zavedení 3. hodiny tělesné výchovy. Cílem je 

prostřednictvím různorodých aktivit podpořit zdravý životní 

styl dětí, zlepšit jejich pohybovou zdatnost, přitáhnout je ke 

sportovním aktivitám, naučit je jednat v duchu .. 

Zajištění bruslení pro žáky 2.-5.tříd v době vyučování a 

případně po vyučování 

Součástí výuky tělesné výchovy se stanou návštěvy zimního 

stadionu, kde se budou žáci pod vedením třídní učitelky a 

trenéra zimního stadionu učit bruslit. Děti si tak rozšíří své 

pohybové dovednosti, naučí se lepší koordinaci pohybů a 

udržování rovnováhy...

Zhodnocení přínosu bruslení 

Vedení školy, učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.03.04                                 

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 07
Vytvořit podmínky pro zlepšení pohybových 

dovedností žáků

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.03 - AKTIVITA 07.03.04



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Nabídka sport. kroužků dětem s čas. harmonogramem) dle 

volna v tělocvičně, příp. v tělocvičně+gymnázia) – den v 

týdnu, hodina, vyučující – floorball, fotbal, atletika, stolní 

tenis, turistika

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

srpSen-září 2015

Zajištění finančních prostředků pro zaplacení jejich práce 

navíc – prostředky školy, preventivní programy města 

případně kraje

Mnohé studie dokazují, že děti tráví aktivním sportováním 

méně času než dříve. Mnohem častěji dochází k úrazům 

dětí, protože jsou pohybově méně zdatné. Delší dobu MŠMT 

jedná o zavedení 3. hodiny tělesné výchovy. Cílem je 

prostřednictvím různorodých aktivit podpořit zdravý životní 

styl dětí, zlepšit jejich pohybovou zdatnost, přitáhnout je ke 

sportovním aktivitám, naučit je jednat v duchu .. 

Realizace sportovně zaměřených kroužků ve škole v 

době po vyučování 

Realizace sportovních kroužků ve škole zajistí žákům jednak 

vhodné pohybové aktivity pod dohledem pedagogů, případně 

trenérů a také zajistí smysluplné trávení jejich volného času. 

Sportovní kroužky ve škole umožní zapojení i sociálně 

slabých žáků, …

Oslovení učitelů s možností jejich odpoledního působení 

ve sportovních kroužcích

Vedení školy, výchovný poradce, metodik prevence

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.04.01                                 

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 07
Vytvořit podmínky pro zlepšení pohybových 

dovedností žáků

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.04 - AKTIVITA 07.04.01



Vedení školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Seznam přihlášených žáků na kroužky

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září 2015

Letáčky s přihláškou pro žáky a jejich rodiče

Mnohé studie dokazují, že děti tráví aktivním sportováním 

méně času než dříve. Mnohem častěji dochází k úrazům dětí, 

protože jsou pohybově méně zdatné. Delší dobu MŠMT 

jedná o zavedení 3. hodiny tělesné výchovy. Cílem je 

prostřednictvím různorodých aktivit podpořit zdravý životní 

styl dětí, zlepšit jejich pohybovou zdatnost, přitáhnout je ke 

sportovním aktivitám, naučit je jednat v duchu .. 

Realizace sportovně zaměřených kroužků ve škole v době 

po vyučování 

Realizace sportovních kroužků ve škole zajistí žákům jednak 

vhodné pohybové aktivity pod dohledem pedagogů, 

případně trenérů a také zajistí smysluplné trávení jejich 

volného času. Sportovní kroužky ve škole umožní zapojení i 

sociálně slabých žáků, …

Oslovení žáků a jejich rodičů s nabídkou sportovních 

kroužků

Zapojení učitelé, metodik prevence

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                    

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.04.02                                

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 07
Vytvořit podmínky pro zlepšení pohybových 

dovedností žáků

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.04 - AKTIVITA 07.04.02



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Třídní knihy zájmových útvarů, fotodokumetace

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

2.polovina září 2015 – polovina června 2016

Sportovní dovybavení – z prostředků AŠSK, případně města 

a vlastních zdrojů

Mnohé studie dokazují, že děti tráví aktivním sportováním 

méně času než dříve. Mnohem častěji dochází k úrazům dětí, 

protože jsou pohybově méně zdatné. Delší dobu MŠMT 

jedná o zavedení 3. hodiny tělesné výchovy. Cílem je 

prostřednictvím různorodých aktivit podpořit zdravý životní 

styl dětí, zlepšit jejich pohybovou zdatnost, přitáhnout je ke 

sportovním aktivitám, naučit je jednat v duchu .. 

Realizace sportovně zaměřených kroužků ve škole v době 

po vyučování 

Realizace sportovních kroužků ve škole zajistí žákům jednak 

vhodné pohybové aktivity pod dohledem pedagogů, 

případně trenérů a také zajistí smysluplné trávení jejich 

volného času. Sportovní kroužky ve škole umožní zapojení i 

sociálně slabých žáků, …

Realizace sportovních kroužků

Vedení školy, metodik prevence, učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                        

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.04.03                                   

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 07
Vytvořit podmínky pro zlepšení pohybových 

dovedností žáků

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.04 - AKTIVITA 07.04.03



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zápisy z jednání pedagogické rady

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Leden - červen 2016

Dotazníky pro žáky, rozhovory

Mnohé studie dokazují, že děti tráví aktivním sportováním 

méně času než dříve. Mnohem častěji dochází k úrazům dětí, 

protože jsou pohybově méně zdatné. Delší dobu MŠMT 

jedná o zavedení 3. hodiny tělesné výchovy. Cílem je 

prostřednictvím různorodých aktivit podpořit zdravý životní 

styl dětí, zlepšit jejich pohybovou zdatnost, přitáhnout je ke 

sportovním aktivitám, naučit je jednat v duchu .. 

Realizace sportovně zaměřených kroužků ve škole v době 

po vyučování 

Realizace sportovních kroužků ve škole zajistí žákům jednak 

vhodné pohybové aktivity pod dohledem pedagogů, 

případně trenérů a také zajistí smysluplné trávení jejich 

volného času. Sportovní kroužky ve škole umožní zapojení i 

sociálně slabých žáků, …

Zhodnocení přínosu realizace kroužků

Vedení školy, metodik prevence, výchovný poradce, třídní 

učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                        

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.04.04                                   

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 07
Vytvořit podmínky pro zlepšení pohybových 

dovedností žáků

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.04 - AKTIVITA 07.04.04



Vedení školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Přehled možných návrhů

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.05

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září 2015

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Mnohé studie dokazují, že děti tráví aktivním sportováním 

méně času než dříve. Mnohem častěji dochází k úrazům dětí, 

protože jsou pohybově méně zdatné. Delší dobu MŠMT 

jedná o zavedení 3. hodiny tělesné výchovy. Cílem je 

prostřednictvím různorodých aktivit podpořit zdravý životní 

styl dětí, zlepšit jejich pohybovou zdatnost, přitáhnout je ke 

sportovním aktivitám, naučit je jednat v duchu .. 

Organizace sportovních soutěží ve škole

Naším cílem je motivovat žáky k pohybovým aktivitám 

formou soutěží (případně projektů) ve škole. Povzbuzovat 

principy fair play a sounáležitosti …

Návrh celoškolních sportovních aktivit

Vedení školy, učitelé, vychovatelky školní družiny, 

žákovský parlament, žáci

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.05.01                                 

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 07
Vytvořit podmínky pro zlepšení pohybových 

dovedností žáků

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.05 - AKTIVITA 07.05.01



Vedení školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Plán práce školy s konkrétními termíny a kacemi školy

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.05

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září 2015

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Mnohé studie dokazují, že děti tráví aktivním sportováním 

méně času než dříve. Mnohem častěji dochází k úrazům dětí, 

protože jsou pohybově méně zdatné. Delší dobu MŠMT 

jedná o zavedení 3. hodiny tělesné výchovy. Cílem je 

prostřednictvím různorodých aktivit podpořit zdravý životní 

styl dětí, zlepšit jejich pohybovou zdatnost, přitáhnout je ke 

sportovním aktivitám, naučit je jednat v duchu .. 

Organizace sportovních soutěží ve škole

Naším cílem je motivovat žáky k pohybovým aktivitám 

formou soutěží (případně projektů) ve škole. Povzbuzovat 

principy fair play a sounáležitosti …

Výběr konkrétních realizovatelných aktivit

Vedení školy, učitelé, žákovský parlament

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                        

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.05.02                                  

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 07
Vytvořit podmínky pro zlepšení pohybových 

dovedností žáků

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.05 - AKTIVITA 07.05.02



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Fotodokumentace, měsíční plány práce, zveřejnění v tisku a 

na webových stránkách

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.05

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku dle plánu práce

Drobné odměny  a diplomy pro nejlepší žáky a týmy

Mnohé studie dokazují, že děti tráví aktivním sportováním 

méně času než dříve. Mnohem častěji dochází k úrazům dětí, 

protože jsou pohybově méně zdatné. Delší dobu MŠMT 

jedná o zavedení 3. hodiny tělesné výchovy. Cílem je 

prostřednictvím různorodých aktivit podpořit zdravý životní 

styl dětí, zlepšit jejich pohybovou zdatnost, přitáhnout je ke 

sportovním aktivitám, naučit je jednat v duchu .. 

Organizace sportovních soutěží ve škole

Naším cílem je motivovat žáky k pohybovým aktivitám 

formou soutěží (případně projektů) ve škole. Povzbuzovat 

principy fair play a sounáležitosti …

Realizace sportovních soutěží

Vedení školy,učitelé, vychovatelky školní družiny, žáci

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.05.03                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 07
Vytvořit podmínky pro zlepšení pohybových 

dovedností žáků

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.05 - AKTIVITA 07.05.03



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 07
Vytvořit podmínky pro zlepšení pohybových 

dovedností žáků

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.05 - AKTIVITA 07.05.04

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 07.05

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku vždy po aktivitách

Hodnotící dotazníky k akcím školy

Mnohé studie dokazují, že děti tráví aktivním sportováním 

méně času než dříve. Mnohem častěji dochází k úrazům dětí, 

protože jsou pohybově méně zdatné. Delší dobu MŠMT 

jedná o zavedení 3. hodiny tělesné výchovy. Cílem je 

prostřednictvím různorodých aktivit podpořit zdravý životní 

styl dětí, zlepšit jejich pohybovou zdatnost, přitáhnout je ke 

sportovním aktivitám, naučit je jednat v duchu .. 

Organizace sportovních soutěží ve škole

Naším cílem je motivovat žáky k pohybovým aktivitám 

formou soutěží (případně projektů) ve škole. Povzbuzovat 

principy fair play a sounáležitosti …

Zhodnocení realizovaných sportovních aktivit

Vedení školy,učitelé, vychovatelky 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                    

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 07.05.04                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Výroční zpráva školy, jednání pedagogické rady, zápisy z 

provozních porad



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 CÍL 08 - Podpořit využívání vyučovacích metod a organizačních forem výuky  

                 pro práci v heterogenních skupinách výuky žáků 

 

Charakteristika cíle 

V souladu se změnami společnosti, školního prostředí a různorodosti potřeb žáků je potřeba reakce 

ze strany pedagogů zejména v oblasti didaktické práce se žáky. To s sebou nese potřebu mnohem 

výrazněji zavádět do vyučovacích hodin prvky kooperativní výuky, peer-tutoringu, flexibilní 

skupinové práce a dalších aktivit, jejichž cílem je motivace žáků, zkvalitnění jejich porozumění 

probírané látce, aktivizace a vzájemná podpora. Podpora uvedených vyučovacích metod a 

organizačních forem výuky je také nezbytným předpokladem pro možnost výraznější 

individualizace a diferenciace přístupu k naplňování potřeb a potenciálu všech žáků a vyžaduje také 

změnu v přístupu k hodnocení, a to od hodnocení kvantity osvojených informací k hodnocení míry 

pokroku (resp. vyzdvihnutí míry úsilí). 

  

 

OPATŘENÍ 08.01 - Příprava pedagogů na změnu vyučovacích metod a organizačních forem  

                                   výuky vedoucí k individualizaci a diferenciaci přístupů pro práci  

                                   se třídní skupinou 

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím uvedeného opatření chceme poskytnout pedagogům dostatek informací a podnětů 

pro postupné osvojování si nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky a jejich 

zavádění do každodenní praxe (poznatky z pedagogické psychologie a didaktiky). Uvedeným 

opatřením chceme přispět k možnosti efektivnějšího naplňování potřeb všech dětí ve vyučování a 

podpořit tak jeden ze základních principů inkluzivní školy. 

  

 

OPATŘENÍ 08.02 - Realizace prvků podpory v oblasti využívání (pro-inkluzivních)  

                                   aktivizujících vyučovacích metod a organizačních forem výuky 

 

Charakteristika opatření 

Chceme postupně posilovat sebejistotu pedagogů ve využívání pro-inkluzivních aktivizujících 

vyučovacích metod a organizačních forem výuky žáků s využitím vzájemné podpory pedagogů a 

efektivní zpětné vazby v podobě vzájemných hospitací a hospitací ze strany předsedů metodických 

sdružení a vedení školy. Jejich zaměření je především konzultační a motivační. 



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 08

Podpořit využívání vyučovacích metod a 

organizačních forem výuky pro práci v 

heterogenních skupinách

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.01 - AKTIVITA 08.01.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 08.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září, leden  a v průběhu školního roku dle nabídek 

vzdělávacích center

Katalogy vzděláv. center, internet. Nabídky, finanč. 

prostředky pro kurz. pedagogů – prostředky školy, žádost o 

finanční pomoc ze strany zřizovatele

V souladu se změnami společnosti, školního prostředí a 

různorodosti potřeb žáků je potřeba reakce ze strany 

pedagogů zejména v oblasti didaktické práce se žáky. To s 

sebou nese potřebu mnohem výrazněji zavádět do 

vyučovacích hodin prvky kooperativní výuky...

Příprava pedagogů na změnu vyučovacích metod a 

organizačních forem výuky vedoucí k individualizaci a 

diferenciaci přístupů pro práci se třídní skupinou

Poskytnout pedagogům dostatek informací a podnětů pro 

postupné osvojování si nových vyučovacích metod a 

organizačních forem výuky a jejich zavádění do každodenní 

praxe (poznatky z pedagogické psychologie a didaktiky). 

Uvedeným opatřením ... 

Zajištění vzdělávacích seminářů z dané oblasti

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 08.01.01                                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                        

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Plán vzdělávání pedagogů v oblasti zavádění nov.forem 

výuky, osvědčení o účasti pedagogů na seminářích, zápisy ze 

schůzek metod. sdružení a předmět. komisí



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 08

Podpořit využívání vyučovacích metod a 

organizačních forem výuky pro práci v 

heterogenních skupinách

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.01 - AKTIVITA 08.01.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 08.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku 

Nabídky nakladatelství, vzdělávacích center, internetové 

materiály ke stažení; inance na zakoupení literatury a tisk 

materiálů

V souladu se změnami společnosti, školního prostředí a 

různorodosti potřeb žáků je potřeba reakce ze strany 

pedagogů zejména v oblasti didaktické práce se žáky. To s 

sebou nese potřebu mnohem výrazněji zavádět do 

vyučovacích hodin prvky kooperativní výuky...

Příprava pedagogů na změnu vyučovacích metod a 

organizačních forem výuky vedoucí k individualizaci a 

diferenciaci přístupů pro práci se třídní skupinou

Poskytnout pedagogům dostatek informací a podnětů pro 

postupné osvojování si nových vyučovacích metod a 

organizačních forem výuky a jejich zavádění do každodenní 

praxe (poznatky z pedagogické psychologie a didaktiky). 

Uvedeným opatřením ... 

Zajištění kvalitní odbornéliteratury a dalších 

informačních zdrojů pro učitele

Vedení školy, učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                   

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 08.01.02                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Přírůstky do učitel. knihovny; odesl. odkazy na internet. 

materiály pro pedagogy školy; přehled dostupné literatury ve 

škole a internet. zdrojů jako součást plánu inkluzivního 

vzdělávání školy



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA Konkretizace 

osoby kontrolující realizaci a výstupy 

aktivity

Záznamy o návštěvách škol ze strany vyučujících a zápisy v 

metodických a předmětových komisí

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 08.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku dle možností učitelů a školy

Finance na zajištění dopravy konkrétních pedagogů do škol

V souladu se změnami společnosti, školního prostředí a 

různorodosti potřeb žáků je potřeba reakce ze strany 

pedagogů zejména v oblasti didaktické práce se žáky. To s 

sebou nese potřebu mnohem výrazněji zavádět do 

vyučovacích hodin prvky kooperativní výuky...

Příprava pedagogů na změnu vyučovacích metod a 

organizačních forem výuky vedoucí k individualizaci a 

diferenciaci přístupů pro práci se třídní skupinou

Poskytnout pedagogům dostatek informací a podnětů pro 

postupné osvojování si nových vyučovacích metod a 

organizačních forem výuky a jejich zavádění do každodenní 

praxe (poznatky z pedagogické psychologie a didaktiky). 

Uvedeným opatřením ... 

Zajištění náslechových hodin ve školách a u učitelů, kteří 

inkluzívní didaktické prvky ve vyučovacích hodinách již 

využívají

Vedení školy, vedoucí metodických a předmětových 

sdružení, učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 08.01.03                           

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 08

Podpořit využívání vyučovacích metod a 

organizačních forem výuky pro práci v 

heterogenních skupinách

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.01 - AKTIVITA 08.01.03



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zápisy o vzájemných hospitacích

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 08.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku 

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

V souladu se změnami společnosti, školního prostředí a 

různorodosti potřeb žáků je potřeba reakce ze strany 

pedagogů zejména v oblasti didaktické práce se žáky. To s 

sebou nese potřebu mnohem výrazněji zavádět do 

vyučovacích hodin prvky kooperativní výuky...

Realizace prvků podpory v oblasti využívání (pro-

inkluzivních) aktivizujících vyučovacích metod a 

organizačních forem výuky

Chceme postupně posilovat sebejistotu pedagogů ve 

využívání pro-inkluzivních aktivizujících vyučovacích 

metod a organizačních forem výuky žáků s využitím 

vzájemné podpory pedagogů a efektivní zpětné vazby v 

podobě vzájemných hospitací a hospitací  ...

Zajištění vzájemných hospitací v oblasti používání 

nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky

Vedení školy, vedoucí metodických a předmětových 

sdružení

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 08.02.01                                   

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 08

Podpořit využívání vyučovacích metod a 

organizačních forem výuky pro práci v 

heterogenních skupinách

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.02 - AKTIVITA 08.02.01



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Hospitační záznamy

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 08.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Leden-červen 2016

Realizace aktivity nevyžaduje žádné náklady ani vybavení

V souladu se změnami společnosti, školního prostředí a 

různorodosti potřeb žáků je potřeba reakce ze strany 

pedagogů zejména v oblasti didaktické práce se žáky. To s 

sebou nese potřebu mnohem výrazněji zavádět do 

vyučovacích hodin prvky kooperativní výuky...

Realizace prvků podpory v oblasti využívání (pro-

inkluzivních) aktivizujících vyučovacích metod a 

organizačních forem výuky

Chceme postupně posilovat sebejistotu pedagogů ve 

využívání pro-inkluzivních aktivizujících vyučovacích 

metod a organizačních forem výuky žáků s využitím 

vzájemné podpory pedagogů a efektivní zpětné vazby v 

podobě vzájemných hospitací a hospitací  ...

Poradenské a motivační hospitace ze strany vedení školy 

Vedení školy, vedoucí předmětových komisí, učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                       

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 08.02.02                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 08

Podpořit využívání vyučovacích metod a 

organizačních forem výuky pro práci v 

heterogenních skupinách

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.02 - AKTIVITA 08.02.02



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Hospitační záznamy; evaluační zprávy; fotodokumentace; 

zápisy v TK

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 08.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září 2016 - červen 2017

Hospitaní dotazníky,  prezenční listiny lektorů a odborných 

pracovníků v oblasti inkluze

V souladu se změnami společnosti, školního prostředí a 

různorodosti potřeb žáků je potřeba reakce ze strany 

pedagogů zejména v oblasti didaktické práce se žáky. To s 

sebou nese potřebu mnohem výrazněji zavádět do 

vyučovacích hodin prvky kooperativní výuky...

Realizace prvků podpory v oblasti využívání (pro-

inkluzivních) aktivizujících vyučovacích metod a 

organizačních forem výuky

Chceme postupně posilovat sebejistotu pedagogů ve 

využívání pro-inkluzivních aktivizujících vyučovacích 

metod a organizačních forem výuky žáků s využitím 

vzájemné podpory pedagogů a efektivní zpětné vazby v 

podobě vzájemných hospitací a hospitací  ...

Zhodnocení rozsahu a efektivity využívání nových 

vyučovacích metod a organizačníchforem výuky

Vedení školy, vedoucí předmětových komisí, učitelé, 

odborní pracovníci

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                        

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 08.02.03                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 08

Podpořit využívání vyučovacích metod a 

organizačních forem výuky pro práci v 

heterogenních skupinách

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.02 - AKTIVITA 08.02.03



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 CÍL 09 - Vytvořit podmínky pro budování pozitivního klimatu třídy  

 

Charakteristika cíle 

Podoba a kvalita klimatu třídy má velký vliv na výsledky žáka, na jeho celkový přístup ke škole a 

ke vzdělávání. Snahu o vytváření pozitivního a podpůrného klimatu ve třídách považujeme za 

nezbytný předpoklad budování inkluzivního prostředí školy, je podmínkou úspěšné inkluze dětí s 

jakoukoli potřebou podpůrných opatření. Klima třídy a potažmo celé školy vychází ze vztahů žák-

žák, žák-učitel.  Důležitou úlohu zde hraje vztah třídního učitele a dalších učitelů k žákům, 

naslouchání jejich názorům a okamžité řešení případných problémů. 

  

 

OPATŘENÍ 09.01 - Realizace třídnických hodin  

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím realizace třídnických hodin bude dán prostor dětem vyjadřovat se k různým 

třídním, školním i osobním problémům. Bude tak posilováno bezpečné a pozitivní klima školních 

tříd, zájem o dění ve třídě i zájem o spolužáky. Realizace dané aktivity rovněž přispěje k rozvoji 

komunikačních dovedností dětí.  

  

 

OPATŘENÍ 09.02 - Diagnostika tříd 

 

Charakteristika opatření 

Formou pravidelných depistáží ve třídách chceme efektivně sledovat formování vztahů mezi žáky a 

včas odhalovat případné nežádoucí jevy. Včasná diagnostika je nezbytným předpokladem pro 

možnost včasné a efektivní reakce. 

  

 

OPATŘENÍ 09.03 - Práce se třídami s diagnostikovanými riziky v klimatu  

 

Charakteristika opatření 

Na základě diagnostiky tříd a rozboru možných problémů v jednotlivých třídách bude realizována 

práce s kolektivem, kde se ukázaly nebo předpokládají problémy, které by mohly ovlivnit postavení 

žáků v kolektivu a jejich vztah ke škole jako celku. Zvláštní pozornost bude věnována postavení 

dětí s potřebou podpůrných opatření a dětí z odlišného sociokulturního zázemí. 

  

  



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

OPATŘENÍ 09.04 - Adaptační výjezdy  

 

Charakteristika opatření 

Realizace adaptačních stmelovacích pobytů pro jednotlivé třídy již v minulosti napomohla 

zkvalitnění vztahů ve školních kolektivech a posílila vazbu žák – žák, učitel – žák. Cílem je i nadále 

v těchto aktivitách pokračovat zejména v období přechodu žáků na 2. stupeň nebo v případě 

slučování třídních kolektivů.  

 

 

OPATŘENÍ 09.05 - Třídní projekty a soutěže  

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím podpory realizace různorodých třídních aktivit chceme přispět k vzájemnému 

sebepoznávání, formování přátelských vztahů mezi žáky, vytváření bezpečného podpůrného 

prostředí, budování vzájemné tolerance, respektu a pocitu sounáležitosti. 

 



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 09
Vytvořit podmínky pro budování pozitivního 

klimatu třídy

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.01 - AKTIVITA 09.01.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 09.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Průběžně po celý školní rok 

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Podoba a kvalita klimatutřídy má velký vliv na výsledky 

žáka, na jeho celkový přístup ke škole a ke vzdělávání. 

Snahu o vytváření pozitivního a podpůrného klimatu ve 

třídách považujeme za nezbytný předpoklad budování 

inkluzivního prostředí školy, je podmínkou úspěšné inkluze 

dětí s jakoukoli potřebou podpůrných opatření. Klima třídy a 

potažmo celé školy vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel. 

Důležitou úlohu zde hraje vztah třídního učitele ....

Realizace třídnických hodin 

Prostřednictvím realizace třídn. hodin bude dán prostor 

dětem vyjadřovat se k různým třídním, školním i osobním 

problémům. Bude tak posilováno bezpečné a pozitivní klima 

školních tříd, zájem o dění ve třídě ..

Stanovení podmínek pro realizaci třídnických hodin 

(okruh pedagogů, frekvence, zda se bude využívat nějaký 

písemný  záznam apod.)

Vedení školy, výchovný poradce, školní metodik prevence, 

všichni  třídní učitelé 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                    

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 09.01.01                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, výchovný poradce  

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Písemné podmínky pro realizaci třídnických hodin  

2. Pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s podmínkami



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Je zajištěno vzdělávání pedagogů společností Jules and 

Jim a navrženy termíny realizace 

2. O školení a termínech jsou informováni pracovníci  

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 09.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Do konce června 2015

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Podoba a kvalita klimatutřídy má velký vliv na výsledky 

žáka, na jeho celkový přístup ke škole a ke vzdělávání. 

Snahu o vytváření pozitivního a podpůrného klimatu ve 

třídách považujeme za nezbytný předpoklad budování 

inkluzivního prostředí školy, je podmínkou úspěšné inkluze 

dětí s jakoukoli potřebou podpůrných opatření. Klima třídy a 

potažmo celé školy vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel. 

Důležitou úlohu zde hraje vztah třídního učitele ....

Realizace třídnických hodin 

Prostřednictvím realizace třídn. hodin bude dán prostor 

dětem vyjadřovat se k různým třídním, školním i osobním 

problémům. Bude tak posilováno bezpečné a pozitivní klima 

školních tříd, zájem o dění ve třídě ..

Proškolení pedagogů k vedení třídnických hodin 

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                   

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 09.01.02                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 09
Vytvořit podmínky pro budování pozitivního 

klimatu třídy

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.01 - AKTIVITA 09.01.02



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 09
Vytvořit podmínky pro budování pozitivního 

klimatu třídy

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.01 - AKTIVITA 09.01.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 09.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na začátku školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Podoba a kvalita klimatutřídy má velký vliv na výsledky 

žáka, na jeho celkový přístup ke škole a ke vzdělávání. 

Snahu o vytváření pozitivního a podpůrného klimatu ve 

třídách považujeme za nezbytný předpoklad budování 

inkluzivního prostředí školy, je podmínkou úspěšné inkluze 

dětí s jakoukoli potřebou podpůrných opatření. Klima třídy a 

potažmo celé školy vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel. 

Důležitou úlohu zde hraje vztah třídního učitele ....

Realizace třídnických hodin 

Prostřednictvím realizace třídn. hodin bude dán prostor 

dětem vyjadřovat se k různým třídním, školním i osobním 

problémům. Bude tak posilováno bezpečné a pozitivní klima 

školních tříd, zájem o dění ve třídě ..

Vypracování plánů třídnických hodin 

Vedení školy, třídní učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                       

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 09.01.03                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, výchovný poradce

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Vypracované plány, zápisy v třídních knihách 



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 09
Vytvořit podmínky pro budování pozitivního 

klimatu třídy

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.01 - AKTIVITA 09.01.04

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 09.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Podoba a kvalita klimatutřídy má velký vliv na výsledky 

žáka, na jeho celkový přístup ke škole a ke vzdělávání. 

Snahu o vytváření pozitivního a podpůrného klimatu ve 

třídách považujeme za nezbytný předpoklad budování 

inkluzivního prostředí školy, je podmínkou úspěšné inkluze 

dětí s jakoukoli potřebou podpůrných opatření. Klima třídy a 

potažmo celé školy vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel. 

Důležitou úlohu zde hraje vztah třídního učitele ....

Realizace třídnických hodin 

Prostřednictvím realizace třídn. hodin bude dán prostor 

dětem vyjadřovat se k různým třídním, školním i osobním 

problémům. Bude tak posilováno bezpečné a pozitivní klima 

školních tříd, zájem o dění ve třídě ..

Realizace třídnických hodin   

Třídní učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                  

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 09.01.04                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, VMK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zápisy v třídních knihách 



Vedení školy, VMK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Písemné zhodnocení v rámci zápisu na pedagogických 

radách

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 09.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Čtvrtletně listopad, leden, duben, červen

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Podoba a kvalita klimatutřídy má velký vliv na výsledky 

žáka, na jeho celkový přístup ke škole a ke vzdělávání. 

Snahu o vytváření pozitivního a podpůrného klimatu ve 

třídách považujeme za nezbytný předpoklad budování 

inkluzivního prostředí školy, je podmínkou úspěšné inkluze 

dětí s jakoukoli potřebou podpůrných opatření. Klima třídy a 

potažmo celé školy vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel. 

Důležitou úlohu zde hraje vztah třídního učitele ....

Realizace třídnických hodin 

Prostřednictvím realizace třídn. hodin bude dán prostor 

dětem vyjadřovat se k různým třídním, školním i osobním 

problémům. Bude tak posilováno bezpečné a pozitivní klima 

školních tříd, zájem o dění ve třídě ..

Vyhodnocení realizace třídnických hodin 

a jejich přínosu

Třídní učitelé, vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                        

Konkretizace času realizace  

AKTIVITA – 09.01.05                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 09
Vytvořit podmínky pro budování pozitivního 

klimatu třídy

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.01 - AKTIVITA 09.01.05



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 09
Vytvořit podmínky pro budování pozitivního 

klimatu třídy

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.02 - AKTIVITA 09.02.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 09.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Listopad (1x za 2 roky)

Namnožené testy; přístup na placenou platformu diagnostiky 

– proskoly.cz

Podoba a kvalita klimatutřídy má velký vliv na výsledky 

žáka, na jeho celkový přístup ke škole a ke vzdělávání. 

Snahu o vytváření pozitivního a podpůrného klimatu ve 

třídách považujeme za nezbytný předpoklad budování 

inkluzivního prostředí školy, je podmínkou úspěšné inkluze 

dětí s jakoukoli potřebou podpůrných opatření. Klima třídy a 

potažmo celé školy vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel. 

Důležitou úlohu zde hraje vztah třídního učitele ....

Diagnostika tříd  

Formou pravidelných depistáží ve třídách chceme efektivně 

sledovat formování vztahů mezi žáky a včas odhalovat 

případné nežádoucí jevy….

Zajištění materiálů a internetové podpory pro vlastní 

diagnostiku tříd (SORAD, B3, B4..)

Vedení školy, metodik prevence, výchovný poradce

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 09.02.01                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zpracovaná  vlastní diagnostika tříd



Vedení školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zpracovaná  diagnostika tříd a její rozbor s konkrétními 

pedagogy

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 09.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Listopad 2015 (1x za 2 roky)

Finance na zaplacení diagnostiky formou dotačních 

prostředků města nebo kraje, příp. vlastních zdrojů

Podoba a kvalita klimatutřídy má velký vliv na výsledky 

žáka, na jeho celkový přístup ke škole a ke vzdělávání. 

Snahu o vytváření pozitivního a podpůrného klimatu ve 

třídách považujeme za nezbytný předpoklad budování 

inkluzivního prostředí školy, je podmínkou úspěšné inkluze 

dětí s jakoukoli potřebou podpůrných opatření. Klima třídy a 

potažmo celé školy vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel. 

Důležitou úlohu zde hraje vztah třídního učitele ....

Diagnostika tříd  

Formou pravidelných depistáží ve třídách chceme efektivně 

sledovat formování vztahů mezi žáky a včas odhalovat 

případné nežádoucí jevy….

Diagnostika tříd vnějším subjektem

Vedení školy, metodik prevence, výchovný poradce, , 

organizace zabývající se diagnostikou – např. Jules and Jim

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                    

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 09.02.02                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 09
Vytvořit podmínky pro budování pozitivního 

klimatu třídy

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.02 - AKTIVITA 09.02.02



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 09
Vytvořit podmínky pro budování pozitivního 

klimatu třídy

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.03 - AKTIVITA 09.03.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 09.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Dle potřeb školy v průběhu školního roku

Finanční prostředky pro zaplacení školení

Podoba a kvalita klimatutřídy má velký vliv na výsledky 

žáka, na jeho celkový přístup ke škole a ke vzdělávání. 

Snahu o vytváření pozitivního a podpůrného klimatu ve 

třídách považujeme za nezbytný předpoklad budování 

inkluzivního prostředí školy, je podmínkou úspěšné inkluze 

dětí s jakoukoli potřebou podpůrných opatření. Klima třídy a 

potažmo celé školy vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel. 

Důležitou úlohu zde hraje vztah třídního učitele ....

Práce s třídamis diagnostikovanými riziky v klimatu

Na základě diagnostiky tříd a rozboru možných problémů v 

jednotlivých třídách bude realizována práce s kolektivem, 

kde se ukázaly nebo předpokládají problémy, které by mohly 

ovlivnit postavení žáků ..

Proškolení třídních učitelů v práci s 

kolektivem(ovlivňování vztahů, skupin. dynamiky, řešení 

problémů, podpora pozitiv. klimatu)

Vedení školy, metodik prevence, výchovný poradce, , 

organizace zabývající se diagnostikou – např.Jules and Jim

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                    

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 09.03.01                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy  

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Prezenční listiny; zhodnocení ve výroční zprávě školy a v 

hodnocení preventivního programu školy



Vedení školy  

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zápisy v hodnocení preventivního programu školy, zápisy z 

jednání na pedagogických radách

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 09.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Dle potřeb školy v průběhu školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Podoba a kvalita klimatutřídy má velký vliv na výsledky 

žáka, na jeho celkový přístup ke škole a ke vzdělávání. 

Snahu o vytváření pozitivního a podpůrného klimatu ve 

třídách považujeme za nezbytný předpoklad budování 

inkluzivního prostředí školy, je podmínkou úspěšné inkluze 

dětí s jakoukoli potřebou podpůrných opatření. Klima třídy a 

potažmo celé školy vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel. 

Důležitou úlohu zde hraje vztah třídního učitele ....

Práce s třídamis diagnostikovanými riziky v klimatu

Na základě diagnostiky tříd a rozboru možných problémů v 

jednotlivých třídách bude realizována práce s kolektivem, 

kde se ukázaly nebo předpokládají problémy, které by mohly 

ovlivnit postavení žáků ..

Práce třídního učitele a metodika prevence se třídou s 

rizikovými projevy v klimatu

 Proškolený třídní učitel,  školní metodik prevence

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                       

Konkretizace času realizace  

AKTIVITA – 09.03.02                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 09
Vytvořit podmínky pro budování pozitivního 

klimatu třídy

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.03 - AKTIVITA 09.03.02



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 09
Vytvořit podmínky pro budování pozitivního 

klimatu třídy

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.03 - AKTIVITA 09.03.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 09.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Dle potřeb školy v průběhu školního roku

Finanční prostředky na zaplacení práce lektorů

Podoba a kvalita klimatutřídy má velký vliv na výsledky 

žáka, na jeho celkový přístup ke škole a ke vzdělávání. 

Snahu o vytváření pozitivního a podpůrného klimatu ve 

třídách považujeme za nezbytný předpoklad budování 

inkluzivního prostředí školy, je podmínkou úspěšné inkluze 

dětí s jakoukoli potřebou podpůrných opatření. Klima třídy a 

potažmo celé školy vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel. 

Důležitou úlohu zde hraje vztah třídního učitele ....

Práce s třídamis diagnostikovanými riziky v klimatu

Na základě diagnostiky tříd a rozboru možných problémů v 

jednotlivých třídách bude realizována práce s kolektivem, 

kde se ukázaly nebo předpokládají problémy, které by mohly 

ovlivnit postavení žáků ..

Práce externího subjektu se třídou s rizikovými projevy 

v klimatu

Jules and Jim (či jiný zkušený subjekt)  třídní učitel,  školní 

metodik prevence

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                   

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 09.03.03                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy  

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zápisy v hodnocení preventivního programu školy, zápisy z 

jednání na pedagogických radách



Vedení školy  

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                          

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Kontrolní diagnostiky, dotazníkové šetření, rozhovory s 

pedagogy a žáky dané třídy;zápisy v hodnocení 

preventivního programu školy; zápisy z jednání na 

pedagogických radách

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 09.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Červen daného školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Podoba a kvalita klimatutřídy má velký vliv na výsledky 

žáka, na jeho celkový přístup ke škole a ke vzdělávání. 

Snahu o vytváření pozitivního a podpůrného klimatu ve 

třídách považujeme za nezbytný předpoklad budování 

inkluzivního prostředí školy, je podmínkou úspěšné inkluze 

dětí s jakoukoli potřebou podpůrných opatření. Klima třídy a 

potažmo celé školy vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel. 

Důležitou úlohu zde hraje vztah třídního učitele ....

Práce s třídamis diagnostikovanými riziky v klimatu

Na základě diagnostiky tříd a rozboru možných problémů v 

jednotlivých třídách bude realizována práce s kolektivem, 

kde se ukázaly nebo předpokládají problémy, které by mohly 

ovlivnit postavení žáků ..

Zhodnocení efektivity práce se třídou

Školní metodik prevence, vedení školy  

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT               

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 09.03.04                           

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 09
Vytvořit podmínky pro budování pozitivního 

klimatu třídy

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.03 - AKTIVITA 09.03.04



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 09
Vytvořit podmínky pro budování pozitivního 

klimatu třídy

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.04 - AKTIVITA 09.04.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 09.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Sledovat výzvy Krajského úřadu Ústeckého kraje, MŠMT a 

využívat dotačních prostředků obce do oblasti prevence

Podoba a kvalita klimatutřídy má velký vliv na výsledky 

žáka, na jeho celkový přístup ke škole a ke vzdělávání. 

Snahu o vytváření pozitivního a podpůrného klimatu ve 

třídách považujeme za nezbytný předpoklad budování 

inkluzivního prostředí školy, je podmínkou úspěšné inkluze 

dětí s jakoukoli potřebou podpůrných opatření. Klima třídy a 

potažmo celé školy vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel. 

Důležitou úlohu zde hraje vztah třídního učitele ....

Adaptační výjezdy 

Realizace adaptačních stmelovacích pobytů pro jednotlivé 

třídy již v minulosti napomohla zkvalitnění vztahů ve 

školních kolektivech a posílila vazbu žák – žák, učitel – žák. 

Cílem je i nadále v těchto aktivitách..

Získávání finančních prostředků na adaptační výjezdy

Vedení školy, metodik prevence

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 09.04.01                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Podané projekty



Vedení školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Objednávky adaptačních pobytů

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 09.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Internetové odkazy, nabídky a doporučení krajského úřadu, 

doporučení jiných škol

Podoba a kvalita klimatutřídy má velký vliv na výsledky 

žáka, na jeho celkový přístup ke škole a ke vzdělávání. 

Snahu o vytváření pozitivního a podpůrného klimatu ve 

třídách považujeme za nezbytný předpoklad budování 

inkluzivního prostředí školy, je podmínkou úspěšné inkluze 

dětí s jakoukoli potřebou podpůrných opatření. Klima třídy a 

potažmo celé školy vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel. 

Důležitou úlohu zde hraje vztah třídního učitele ....

Adaptační výjezdy 

Realizace adaptačních stmelovacích pobytů pro jednotlivé 

třídy již v minulosti napomohla zkvalitnění vztahů ve 

školních kolektivech a posílila vazbu žák – žák, učitel – žák. 

Cílem je i nadále v těchto aktivitách..

Zajištění vhodného objektu pro realizaci adaptačního 

pobytu

Vedení školy, metodik prevence

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 09.04.02                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 09
Vytvořit podmínky pro budování pozitivního 

klimatu třídy

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.04 - AKTIVITA 09.04.02



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 09
Vytvořit podmínky pro budování pozitivního 

klimatu třídy

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.04 - AKTIVITA 09.04.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 09.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na začátku školního roku v 6. ročnících – krátkodobé 3 

denní (víkendové) výjezdy

Fin. prostředky pro zabezpečení adaptačního výjezdu – 

formou dotací z KÚ nebo města, spoluúčast žáků; poučení o 

bezpečnosti žáků; zajištění dozoru u žáků; vytvořený 

program výjezdu; zajištění dopravy žáků

Podoba a kvalita klimatutřídy má velký vliv na výsledky 

žáka, na jeho celkový přístup ke škole a ke vzdělávání. 

Snahu o vytváření pozitivního a podpůrného klimatu ve 

třídách považujeme za nezbytný předpoklad budování 

inkluzivního prostředí školy, je podmínkou úspěšné inkluze 

dětí s jakoukoli potřebou podpůrných opatření. Klima třídy a 

potažmo celé školy vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel. 

Důležitou úlohu zde hraje vztah třídního učitele ....

Adaptační výjezdy 

Realizace adaptačních stmelovacích pobytů pro jednotlivé 

třídy již v minulosti napomohla zkvalitnění vztahů ve 

školních kolektivech a posílila vazbu žák – žák, učitel – žák. 

Cílem je i nadále v těchto aktivitách..

Realizace adaptačního výjezdu

třídní učitelé, metodik prevence, asistentka

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 09.04.03                                

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA Konkretizace 

osoby kontrolující realizaci a výstupy 

aktivity

Závěr. zpráva o realizace, zhodnocení v rámci prevent. 

programu školy a výroční zprávy, fotodokumentace



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Plán třídních aktivit

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 09.05

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září daného školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Podoba a kvalita klimatutřídy má velký vliv na výsledky 

žáka, na jeho celkový přístup ke škole a ke vzdělávání. 

Snahu o vytváření pozitivního a podpůrného klimatu ve 

třídách považujeme za nezbytný předpoklad budování 

inkluzivního prostředí školy, je podmínkou úspěšné inkluze 

dětí s jakoukoli potřebou podpůrných opatření. Klima třídy a 

potažmo celé školy vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel. 

Důležitou úlohu zde hraje vztah třídního učitele ....

Třídní projekty a soutěže 

Prostřednictvím podpory realizace různorodých třídních 

aktivit chceme přispět k vzájemnému sebepoznávání, 

formování přátelských vztahů mezi žáky, vytváření 

bezpečného podpůrného prostředí..

Návrh třídních projektů a soutěží

Jednotliví třídní učitelé a žáci třídy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                    

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 09.05.01                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 09
Vytvořit podmínky pro budování pozitivního 

klimatu třídy

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.05 - AKTIVITA 09.05.01



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Anotace a zprávy z tříd. projektů a soutěží; plán práce školy 

pro daný škol. rok s přehledem tříd. projektů a soutěží; 

zhodnocení ve výroční zprávě školy

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 09.05

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje vybavení – 

dle požadavků třídních učitelů

Podoba a kvalita klimatutřídy má velký vliv na výsledky 

žáka, na jeho celkový přístup ke škole a ke vzdělávání. 

Snahu o vytváření pozitivního a podpůrného klimatu ve 

třídách považujeme za nezbytný předpoklad budování 

inkluzivního prostředí školy, je podmínkou úspěšné inkluze 

dětí s jakoukoli potřebou podpůrných opatření. Klima třídy a 

potažmo celé školy vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel. 

Důležitou úlohu zde hraje vztah třídního učitele ....

Třídní projekty a soutěže 

Prostřednictvím podpory realizace různorodých třídních 

aktivit chceme přispět k vzájemnému sebepoznávání, 

formování přátelských vztahů mezi žáky, vytváření 

bezpečného podpůrného prostředí..

Realizace třídních projektů a soutěží

Jednotliví třídní učitelé a žáci třídy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 09.05.02                           

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 09
Vytvořit podmínky pro budování pozitivního 

klimatu třídy

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.05 - AKTIVITA 09.05.02



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zprávy z třídních projektů a soutěží; zápisy v TK – 

obsahová náplň třídnických hodin;, zhodnocení na 

provozních poradách a pedagogických radách

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 09.05

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku po provedených aktivitách a v 

závěru školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Podoba a kvalita klimatutřídy má velký vliv na výsledky 

žáka, na jeho celkový přístup ke škole a ke vzdělávání. 

Snahu o vytváření pozitivního a podpůrného klimatu ve 

třídách považujeme za nezbytný předpoklad budování 

inkluzivního prostředí školy, je podmínkou úspěšné inkluze 

dětí s jakoukoli potřebou podpůrných opatření. Klima třídy a 

potažmo celé školy vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel. 

Důležitou úlohu zde hraje vztah třídního učitele ....

Třídní projekty a soutěže 

Prostřednictvím podpory realizace různorodých třídních 

aktivit chceme přispět k vzájemnému sebepoznávání, 

formování přátelských vztahů mezi žáky, vytváření 

bezpečného podpůrného prostředí..

Zhodnocení realizace třídních  projektů  a soutěží

Jednotliví třídní učitelé a žáci třídy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                        

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 09.05.03                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 09
Vytvořit podmínky pro budování pozitivního 

klimatu třídy

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.05 - AKTIVITA 09.05.03



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 CÍL 10 - Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního klimatu školy  

 

Charakteristika cíle 

Mnohé studie dokazují přímý vliv klimatu tříd a školy na výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, 

na spolupráci rodiny se školou a místo školy v oblasti dané obce. Pozitivní klima školy sehrává 

důležitou roli v realizaci vzdělávacích procesů ve škole a vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel, žák 

– vedení školy, učitelé – vedení školy, rodiče – škola. Naším cílem je vybudovat a posilovat ve 

škole pro-inkluzivní klima charakteristické otevřeností, bezpečím, spoluprací, zájmem o druhé, 

vzájemnou podporou a respektem, a to jak směrem ke všem žákům, tak i rodičům a pracovníkům 

školy. 

  

 

OPATŘENÍ 10.01 - Evaluace školy 

 

Charakteristika opatření 

Pravidelným sebehodnocením lze eliminovat slabé stránky a posilovat pozitivní vnímání školy 

rodičovskou a širokou veřejností. V rámci tohoto opatření chceme kombinovat jak postupy evaluace 

vnitřní, tak vnější. 

  

 

OPATŘENÍ 10.02 - Organizace výjezdu do školy v přírodě  

 

Charakteristika opatření 

Realizace společného výjezdu tříd mimo budovu školy na krátkodobý pobyt (5 – 10 dnů) má 

pozitivní vliv na vzájemné poznávání nejen v rámci tříd, ale také mezi třídními kolektivy. Posiluje 

pozitivní vnímání školy ze strany rodičovské i široké veřejnosti. Chceme rovněž najít cestu, jak 

umožnit výjezd všem žákům školy, bez ohledu na jejich socioekonomické zázemí či jiné případné 

specifické potřeby. 

  

 

OPATŘENÍ 10.03 - Realizace celoškolních projektů a projektových dnů  

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím realizace celoškolních projektů bude vytvořen prostor pro efektivní rozvoj 

komunikačních dovedností žáků s dopadem na veřejnou prezentaci svých výsledků. Bude rovněž 

vytvořen prostor pro setkávání a komunikaci mezi žáky, zlepšení klimatu školy a zapojení všech 

žáků jako platných členů školní komunity. Sekundárně lze opatření považovat rovněž za podporu  



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 

primární prevence případných negativních projevů ve vztazích mezi žáky. Obsahově lze celoškolní 

projekty orientovat rovněž na témata významná pro podporu rozvoje inkluzivního prostředí.  

 

  

OPATŘENÍ 10.04 - Zajištění pravidelné činnosti žákovského parlamentu  

 

Charakteristika opatření 

Reálné fungování žákovského parlamentu a jeho spolupodílení se na aktivitách školy má významné 

místo v posilování pozitivního klimatu školy. Protože výrazně posiluje oblast vztahů učitel – žák a 

vedení školy – žáci. Možnost vyjadřovat se k dění ve škole a ovlivňovat jej upevňuje pocit 

sounáležitosti žáků se školou a připravuje děti na aktivní roli ve veřejném občanském životě.  

 

 

OPATŘENÍ 10.05 - Realizace společných výjezdů do zahraničí  

 

Charakteristika opatření 

Formou výjezdů do zahraničí s větším počtem žáků z různých ročníků a jejich rodičů chceme 

jednak přispívat k vzájemnému poznávání, poznávaní jiných kultur, ale zejména k vytváření 

pozitivního pohledu na školu ze strany žáků, rodičů, zřizovatele a veřejnosti. 

 

 

OPATŘENÍ 10.06 - Zlepšení komunikace s rodiči  

 

Charakteristika opatření 

Chceme být otevřenou inkluzivní školou a opatření je proto zacíleno na rozšíření možností 

komunikace s rodiči, zlepšení jejich informovanosti o aktivitách školy a jejich zapojování do 

činnosti školy.  

 



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 10
Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního 

klimatu školy

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.01 - AKTIVITA 10.01.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Periodicky po 2-3 letech

Využití vytvořených dotazníků v projektu Cesta kvality 

Autoevaluace školy a  vlastních dotazníků

Mnohé studie dokazují přímý vliv klimatu tříd a školy na 

výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, na spolupráci rodiny 

se školou a místo školy v oblasti dané obce. Pozitivní klima 

školy sehrává důležitou roli v realizaci vzdělávacích procesů 

ve škole a vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel, žák – 

vedení školy, učitelé – vedení školy, rodiče – škola. Naším 

cílem je vybudovat a posilovat ve škole pro-inkluzivní klima 

charakteristické otevřeností, bezpečím, spoluprací,...

Evaluace školy 

Pravidelným sebehodnocením lze eliminovat slabé stránky a 

posilovat pozitivní vnímání školy rodičovskou a širokou 

veřejností. V rámci tohoto opatření chceme kombinovat jak 

postupy evaluace ..

Dotazníkové šetření klimatu školy – Autoevaluace školy

ZŘ, třídní učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.01.01                                 

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zhodnocení dotazníkového šetření u pedagogů, rodičů a 

žáků – zpracované výsledky jako součást hodnocení 

preventivního programu školy a výroční zprávy



Vedení školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zpracovaná evaluační zpráva vnějším  subjektem

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Periodicky po 2-3 letech

Finanční prostředky na úhradu evaluačních nástrojů

Mnohé studie dokazují přímý vliv klimatu tříd a školy na 

výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, na spolupráci rodiny 

se školou a místo školy v oblasti dané obce. Pozitivní klima 

školy sehrává důležitou roli v realizaci vzdělávacích procesů 

ve škole a vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel, žák – 

vedení školy, učitelé – vedení školy, rodiče – škola. Naším 

cílem je vybudovat a posilovat ve škole pro-inkluzivní klima 

charakteristické otevřeností, bezpečím, spoluprací,...

Evaluace školy 

Pravidelným sebehodnocením lze eliminovat slabé stránky a 

posilovat pozitivní vnímání školy rodičovskou a širokou 

veřejností. V rámci tohoto opatření chceme kombinovat jak 

postupy evaluace ..

Šetření klimatu školy vnějším subjektem – Evaluace 

školy

Vedení školy, mimoškolní (placený) subjekt

Např. Scio – mapa života, Jules and Jim…

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.01.02                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 10
Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního 

klimatu školy

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.01 - AKTIVITA 10.01.02



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 10
Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního 

klimatu školy

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.02 - AKTIVITA 10.02.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Internet – vyhledávání vhodných projektů a programů 

MŠMT, MŢP, MPSV, KÚ a města, které umoţní výjezd pro 

všechny ţáky

Mnohé studie dokazují přímý vliv klimatu tříd a školy na 

výsledky ţáka, na jeho přístup ke škole, na spolupráci rodiny 

se školou a místo školy v oblasti dané obce. Pozitivní klima 

školy sehrává důleţitou roli v realizaci vzdělávacích procesů 

ve škole a vychází ze vztahů ţák-ţák, ţák-učitel, ţák – 

vedení školy, učitelé – vedení školy, rodiče – škola. Naším 

cílem je vybudovat a posilovat ve škole pro-inkluzivní klima 

charakteristické otevřeností, bezpečím, spoluprací,...

Organizace výjezdu do školy v přírodě

Realizace společného výjezdu tříd mimo budovu školy na 

krátkodobý pobyt (5 – 10 dnů) má pozitivní vliv na 

vzájemné poznávání nejen v rámci tříd, ale také mezi 

třídními kolektivy. Posiluje pozitivní vnímání..

Zajištění finančních prostředků na výjezd 

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.02.01                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Navrţená ŠVP s termínem, lokací a  finančním rozpočtem



Vedení školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Seznam přihlášených tříd a žáků

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Letáky a přihlášky pro žáky a jejich rodiče

Mnohé studie dokazují přímý vliv klimatu tříd a školy na 

výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, na spolupráci rodiny 

se školou a místo školy v oblasti dané obce. Pozitivní klima 

školy sehrává důležitou roli v realizaci vzdělávacích procesů 

ve škole a vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel, žák – 

vedení školy, učitelé – vedení školy, rodiče – škola. Naším 

cílem je vybudovat a posilovat ve škole pro-inkluzivní klima 

charakteristické otevřeností, bezpečím, spoluprací,...

Organizace výjezdu do školy v přírodě

Realizace společného výjezdu tříd mimo budovu školy na 

krátkodobý pobyt (5 – 10 dnů) má pozitivní vliv na 

vzájemné poznávání nejen v rámci tříd, ale také mezi 

třídními kolektivy. Posiluje pozitivní vnímání..

Oslovení žáků a rodičů

Vedení školy, třídní učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                       

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.02.02                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 10
Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního 

klimatu školy

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.02 - AKTIVITA 10.02.02



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 10
Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního 

klimatu školy

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.02 - AKTIVITA 10.02.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Dle dohodnutého termínu z pravidla – květen nebo září 

Seznamy žáků; poučení o bezpečnosti; program výjezdu; 

zdravotní způsobilost žáků

Mnohé studie dokazují přímý vliv klimatu tříd a školy na 

výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, na spolupráci rodiny 

se školou a místo školy v oblasti dané obce. Pozitivní klima 

školy sehrává důležitou roli v realizaci vzdělávacích procesů 

ve škole a vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel, žák – 

vedení školy, učitelé – vedení školy, rodiče – škola. Naším 

cílem je vybudovat a posilovat ve škole pro-inkluzivní klima 

charakteristické otevřeností, bezpečím, spoluprací,...

Organizace výjezdu do školy v přírodě

Realizace společného výjezdu tříd mimo budovu školy na 

krátkodobý pobyt (5 – 10 dnů) má pozitivní vliv na 

vzájemné poznávání nejen v rámci tříd, ale také mezi 

třídními kolektivy. Posiluje pozitivní vnímání..

Realizace školy v přírodě

Vedení školy, třídní učitelé, asistentky, vychovatelky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.02.03                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Závěr. zpráva o realizaci, zhodnocení v rámci prevent. 

programu školy a výroční zprávy, fotodokumentace



Vedení školy, VMK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zápis z provozních porad

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září 2015

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Mnohé studie dokazují přímý vliv klimatu tříd a školy na 

výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, na spolupráci rodiny 

se školou a místo školy v oblasti dané obce. Pozitivní klima 

školy sehrává důležitou roli v realizaci vzdělávacích procesů 

ve škole a vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel, žák – 

vedení školy, učitelé – vedení školy, rodiče – škola. Naším 

cílem je vybudovat a posilovat ve škole pro-inkluzivní klima 

charakteristické otevřeností, bezpečím, spoluprací,...

Realizace celoškolních projektů a projekt. dnů

Prostřednictvím realizace celoškolních projektů bude 

vytvořen prostor pro efektivní rozvoj komunikačních 

dovedností žáků s dopadem na veřejnou prezentaci svých 

výsledků. Bude rovněž vytvořen prostor pro setkávání a 

komunikaci mezi žáky, zlepšení klimatu školy a zapojení 

všech žáků..

Stanovení podmínek pro realizaci celoškolních projektů   

Vedení školy, vedoucí metodických komisí, všichni učitelé 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                            

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.03.01                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 10
Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního 

klimatu školy

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.03 - AKTIVITA 10.03.01



Vedení školy 

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                       

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Je vypracován návrh projektů 

2. Návrh je předán všem vyučujícím

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na začátku školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Mnohé studie dokazují přímý vliv klimatu tříd a školy na 

výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, na spolupráci rodiny 

se školou a místo školy v oblasti dané obce. Pozitivní klima 

školy sehrává důležitou roli v realizaci vzdělávacích procesů 

ve škole a vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel, žák – 

vedení školy, učitelé – vedení školy, rodiče – škola. Naším 

cílem je vybudovat a posilovat ve škole pro-inkluzivní klima 

charakteristické otevřeností, bezpečím, spoluprací,...

Realizace celoškolních projektů a projekt. dnů

Prostřednictvím realizace celoškolních projektů bude 

vytvořen prostor pro efektivní rozvoj komunikačních 

dovedností žáků s dopadem na veřejnou prezentaci svých 

výsledků. Bude rovněž vytvořen prostor pro setkávání a 

komunikaci mezi žáky, zlepšení klimatu školy a zapojení 

všech žáků..

Vypracování návrhů pro jednotlivé celoškolní projekty

Vedení školy, vedoucí metodických komisí

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.03.02                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 10
Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního 

klimatu školy

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.03 - AKTIVITA 10.03.02



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 10
Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního 

klimatu školy

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.03 - AKTIVITA 10.03.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Dle dohodnutého plánu všech projektových aktivit 

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Mnohé studie dokazují přímý vliv klimatu tříd a školy na 

výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, na spolupráci rodiny 

se školou a místo školy v oblasti dané obce. Pozitivní klima 

školy sehrává důležitou roli v realizaci vzdělávacích procesů 

ve škole a vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel, žák – 

vedení školy, učitelé – vedení školy, rodiče – škola. Naším 

cílem je vybudovat a posilovat ve škole pro-inkluzivní klima 

charakteristické otevřeností, bezpečím, spoluprací,...

Realizace celoškolních projektů a projekt. dnů

Prostřednictvím realizace celoškolních projektů bude 

vytvořen prostor pro efektivní rozvoj komunikačních 

dovedností žáků s dopadem na veřejnou prezentaci svých 

výsledků. Bude rovněž vytvořen prostor pro setkávání a 

komunikaci mezi žáky, zlepšení klimatu školy a zapojení 

všech žáků..

Vypracování plánů jednotlivých projektů 

Vedení školy, vedoucí metodických komisí

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                         

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.03.03                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, VMK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                      

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Plán práce školy, měsíční plány školy, fotodokumentace a 

výstupy projektu, anotace a podrobné rozpracování projektů



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 10
Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního 

klimatu školy

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.03 - AKTIVITA 10.03.04

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Periodicky, v návaznosti na jednání MK

Dle námětu projektového dne – archy A2, popisovače, 

barevné čtvrtky, lepidla, mikrofon a ozvučení

Mnohé studie dokazují přímý vliv klimatu tříd a školy na 

výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, na spolupráci rodiny 

se školou a místo školy v oblasti dané obce. Pozitivní klima 

školy sehrává důležitou roli v realizaci vzdělávacích procesů 

ve škole a vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel, žák – 

vedení školy, učitelé – vedení školy, rodiče – škola. Naším 

cílem je vybudovat a posilovat ve škole pro-inkluzivní klima 

charakteristické otevřeností, bezpečím, spoluprací,...

Realizace celoškolních projektů a projekt. dnů

Prostřednictvím realizace celoškolních projektů bude 

vytvořen prostor pro efektivní rozvoj komunikačních 

dovedností žáků s dopadem na veřejnou prezentaci svých 

výsledků. Bude rovněž vytvořen prostor pro setkávání a 

komunikaci mezi žáky, zlepšení klimatu školy a zapojení 

všech žáků..

Realizace projektových dnů 

Vedoucí metodických komisí, učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                         

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.03.04                                 

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, VMK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                    

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Fotodokumentace; plakát o realizaci; prezentace v tisku a na 

webových stránkách 



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 10
Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního 

klimatu školy

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.03 - AKTIVITA 10.03.05

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Periodicky, v návaznosti na jednání MK

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Mnohé studie dokazují přímý vliv klimatu tříd a školy na 

výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, na spolupráci rodiny 

se školou a místo školy v oblasti dané obce. Pozitivní klima 

školy sehrává důležitou roli v realizaci vzdělávacích procesů 

ve škole a vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel, žák – 

vedení školy, učitelé – vedení školy, rodiče – škola. Naším 

cílem je vybudovat a posilovat ve škole pro-inkluzivní klima 

charakteristické otevřeností, bezpečím, spoluprací,...

Realizace celoškolních projektů a projekt. dnů

Prostřednictvím realizace celoškolních projektů bude 

vytvořen prostor pro efektivní rozvoj komunikačních 

dovedností žáků s dopadem na veřejnou prezentaci svých 

výsledků. Bude rovněž vytvořen prostor pro setkávání a 

komunikaci mezi žáky, zlepšení klimatu školy a zapojení 

všech žáků..

Vyhodnocení realizace projektových dnů   a zhodnocení 

přínosu

Vedení školy, vedoucí metodických komisí

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                       

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.03.05                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, VMK

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                            

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Písemné zhodnocení v rámci zápisu z jednání MK, 

zhodnocení dětmi a učiteli 



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 10
Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního 

klimatu školy

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.04 - AKTIVITA 10.04.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Začátek školního roku – září – volby nových členů a 

případně nového předsedy ze stran žáků

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Mnohé studie dokazují přímý vliv klimatu tříd a školy na 

výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, na spolupráci rodiny 

se školou a místo školy v oblasti dané obce. Pozitivní klima 

školy sehrává důležitou roli v realizaci vzdělávacích procesů 

ve škole a vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel, žák – 

vedení školy, učitelé – vedení školy, rodiče – škola. Naším 

cílem je vybudovat a posilovat ve škole pro-inkluzivní klima 

charakteristické otevřeností, bezpečím, spoluprací,...

Zajištění pravidelné činnosti žák.parlamentu

Reálné fungování žákovského parlamentu a jeho 

spolupodílení se na aktivitách školy má významné místo v 

posilování pozitivního klimatu školy. Protože výrazně 

posiluje oblastvztahů učitel – žák a vedení školy – žáci. 

Možnost vyjadřovat se k dění ve škole a ovlivňovat jej 

upevňuje pocit sounáležitosti...

Volba členů žákovského parlamentu

3.-9.třída

Pověřený učitel, školní metodik prevence, třídní učitel, žáci

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                       

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.04.01                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Seznam členů žákovského parlamentu



Další případné poznámky:

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 10
Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního 

klimatu školy

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.04 - AKTIVITA 10.04.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku dle harmonogramu schůzek 

navrženého žáky

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Mnohé studie dokazují přímý vliv klimatu tříd a školy na 

výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, na spolupráci rodiny 

se školou a místo školy v oblasti dané obce. Pozitivní klima 

školy sehrává důležitou roli v realizaci vzdělávacích procesů 

ve škole a vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel, žák – 

vedení školy, učitelé – vedení školy, rodiče – škola. Naším 

cílem je vybudovat a posilovat ve škole pro-inkluzivní klima 

charakteristické otevřeností, bezpečím, spoluprací,...

Zajištění pravidelné činnosti žák. parlamentu

Reálné fungování žákovského parlamentu a jeho 

spolupodílení se na aktivitách školy má významné místo v 

posilování pozitivního klimatu školy. Protože výrazně 

posiluje oblastvztahů učitel – žák a vedení školy – žáci. 

Možnost vyjadřovat se k dění ve škole a ovlivňovat jej 

upevňuje pocit sounáležitosti...

Schůzky žákovského parlamentu

Pověřený pedagog, členové žákovského parlamentu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                       

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.04.02                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

Nejsou

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                                 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zprávy z jednání žákovského parlamentu umístěné na 

webových stránkách školy



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zápis z jednání

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

4x ročně – říjen , leden, duben , červen

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Mnohé studie dokazují přímý vliv klimatu tříd a školy na 

výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, na spolupráci rodiny 

se školou a místo školy v oblasti dané obce. Pozitivní klima 

školy sehrává důležitou roli v realizaci vzdělávacích procesů 

ve škole a vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel, žák – 

vedení školy, učitelé – vedení školy, rodiče – škola. Naším 

cílem je vybudovat a posilovat ve škole pro-inkluzivní klima 

charakteristické otevřeností, bezpečím, spoluprací,...

Zajištění pravidelné činnosti žák. parlamentu

Reálné fungování žákovského parlamentu a jeho 

spolupodílení se na aktivitách školy má významné místo v 

posilování pozitivního klimatu školy. Protože výrazně 

posiluje oblastvztahů učitel – žák a vedení školy – žáci. 

Možnost vyjadřovat se k dění ve škole a ovlivňovat jej 

upevňuje pocit sounáležitosti...

Předávání podkladů ze schůzek a společná setkání členů 

žákovského parlamentu s vedením školy

Vedení školy, pověřený pedagog, členové žákovského 

parlamentu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                   

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.04.03                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 10
Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního 

klimatu školy

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.04 - AKTIVITA 10.04.03



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                           

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Závěr. zpráva o činnosti parlamentu, jeho aktivitách, 

hodnocení ze strany žáků a učitelů; zpráva v prevent. 

programu školu a ve výr. zprávě školy

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.04

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Červen 2016

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Mnohé studie dokazují přímý vliv klimatu tříd a školy na 

výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, na spolupráci rodiny 

se školou a místo školy v oblasti dané obce. Pozitivní klima 

školy sehrává důležitou roli v realizaci vzdělávacích procesů 

ve škole a vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel, žák – 

vedení školy, učitelé – vedení školy, rodiče – škola. Naším 

cílem je vybudovat a posilovat ve škole pro-inkluzivní klima 

charakteristické otevřeností, bezpečím, spoluprací,...

Zajištění pravidelné činnosti žák. parlamentu

Reálné fungování žákovského parlamentu a jeho 

spolupodílení se na aktivitách školy má významné místo v 

posilování pozitivního klimatu školy. Protože výrazně 

posiluje oblastvztahů učitel – žák a vedení školy – žáci. 

Možnost vyjadřovat se k dění ve škole a ovlivňovat jej 

upevňuje pocit sounáležitosti...

Závěrečné zhodnocení činnosti žákovského parlamentu

Vedení školy, pověřený pedagog, členové žákovského 

parlamentu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                    

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.04.04                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 10
Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního 

klimatu školy

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.04 - AKTIVITA 10.04.04



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Přehled zájmu - počet přihlášených

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.05

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září 2015

Dotazníky

Mnohé studie dokazují přímý vliv klimatu tříd a školy na 

výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, na spolupráci rodiny 

se školou a místo školy v oblasti dané obce. Pozitivní klima 

školy sehrává důležitou roli v realizaci vzdělávacích procesů 

ve škole a vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel, žák – 

vedení školy, učitelé – vedení školy, rodiče – škola. Naším 

cílem je vybudovat a posilovat ve škole pro-inkluzivní klima 

charakteristické otevřeností, bezpečím, spoluprací,...

Realizace společných výjezdů do zahraničí

Formou výjezdů do zahraničí s větším počtem žáků z 

různých ročníků a jejich rodičů chceme jednak přispívat k 

vzájemnému poznávání, poznávaní jiných kultur, ale 

zejména k vytváření pozitivního pohledu na školu ze strany 

žáků, rodičů, zřizovatele a veřejnosti.

Zjištění zájmu o výjezd do zahraničí ze strany žáků a 

rodičů

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                    

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.05.01                                

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 10
Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního 

klimatu školy

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.05 - AKTIVITA 10.05.01



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                        

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Přehled agentur a cen

2. Výběr agentury – podle lokace, ceny, kvality 

poskytovaných služeb 

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.05

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Říjen 2015

Internet, katalogy

Mnohé studie dokazují přímý vliv klimatu tříd a školy na 

výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, na spolupráci rodiny 

se školou a místo školy v oblasti dané obce. Pozitivní klima 

školy sehrává důležitou roli v realizaci vzdělávacích procesů 

ve škole a vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel, žák – 

vedení školy, učitelé – vedení školy, rodiče – škola. Naším 

cílem je vybudovat a posilovat ve škole pro-inkluzivní klima 

charakteristické otevřeností, bezpečím, spoluprací,...

Realizace společných výjezdů do zahraničí

Formou výjezdů do zahraničí s větším počtem žáků z 

různých ročníků a jejich rodičů chceme jednak přispívat k 

vzájemnému poznávání, poznávaní jiných kultur, ale 

zejména k vytváření pozitivního pohledu na školu ze strany 

žáků, rodičů, zřizovatele a veřejnosti.

Vyhledání vhodné cestovní kanceláře

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.05.02                                

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 10
Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního 

klimatu školy

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.05 - AKTIVITA 10.05.02



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Přehled závazně přihlášených žáků a dalších účastníků

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.05

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Říjen 2015

Tištěné letáky a závazné přihlášky

Mnohé studie dokazují přímý vliv klimatu tříd a školy na 

výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, na spolupráci rodiny 

se školou a místo školy v oblasti dané obce. Pozitivní klima 

školy sehrává důležitou roli v realizaci vzdělávacích procesů 

ve škole a vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel, žák – 

vedení školy, učitelé – vedení školy, rodiče – škola. Naším 

cílem je vybudovat a posilovat ve škole pro-inkluzivní klima 

charakteristické otevřeností, bezpečím, spoluprací,...

Realizace společných výjezdů do zahraničí

Formou výjezdů do zahraničí s větším počtem žáků z 

různých ročníků a jejich rodičů chceme jednak přispívat k 

vzájemnému poznávání, poznávaní jiných kultur, ale 

zejména k vytváření pozitivního pohledu na školu ze strany 

žáků, rodičů, zřizovatele a veřejnosti.

Oslovení žáků a rodičů s konkrétní cenovou nabídkou, 

lokací a termínem výjezdu

Vedení školy, třídní učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                       

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.05.03                                

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 10
Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního 

klimatu školy

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.05 - AKTIVITA 10.05.03



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Přehled oslovených a přihlášených pedagogů

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.05

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Říjen 2015

Realizace nevyžaduje žádné náklady ani vybavení

Mnohé studie dokazují přímý vliv klimatu tříd a školy na 

výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, na spolupráci rodiny 

se školou a místo školy v oblasti dané obce. Pozitivní klima 

školy sehrává důležitou roli v realizaci vzdělávacích procesů 

ve škole a vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel, žák – 

vedení školy, učitelé – vedení školy, rodiče – škola. Naším 

cílem je vybudovat a posilovat ve škole pro-inkluzivní klima 

charakteristické otevřeností, bezpečím, spoluprací,...

Realizace společných výjezdů do zahraničí

Formou výjezdů do zahraničí s větším počtem žáků z 

různých ročníků a jejich rodičů chceme jednak přispívat k 

vzájemnému poznávání, poznávaní jiných kultur, ale 

zejména k vytváření pozitivního pohledu na školu ze strany 

žáků, rodičů, zřizovatele a veřejnosti.

Zajištění pedagogického dozoru

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.05.04                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 10
Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního 

klimatu školy

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.05 - AKTIVITA 10.05.04



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Fotodokumentace; zprávy v tisku o realizaci; zhodnocení ve 

výro.zprávě; dotazník spokojenosti žáků a rodičů

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.05

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Květen 2016

Seznam žáků; přehled ubytování; fin. vyúčtování výjezdu; 

kartičky pro žáky, poučení o bezpečnost; zdrav. způsobilost 

žáků; dotazníky spokojenosti žáků a jejich rodičů

Mnohé studie dokazují přímý vliv klimatu tříd a školy na 

výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, na spolupráci 

rodiny se školou a místo školy v oblasti dané obce. Pozitivní 

klima školy sehrává důležitou roli v realizaci vzdělávacích 

procesů ve škole a vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel, 

žák – vedení školy, učitelé – vedení školy, rodiče – škola. 

Naším cílem je vybudovat a posilovat ve škole pro-

inkluzivní klima charakteristické otevřeností, bezpečím, 

spoluprací,...

Realizace společných výjezdů do zahraničí

Formou výjezdů do zahraničí s větším počtem žáků z 

různých ročníků a jejich rodičů chceme jednak přispívat k 

vzájemnému poznávání, poznávaní jiných kultur, ale 

zejména k vytváření pozitivního pohledu na školu ze strany 

žáků, rodičů, zřizovatele a veřejnosti.

Realizace a zhodnocení výjezdu

Vedení školy, třídní učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                 

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.05.05                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 10
Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního 

klimatu školy

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.05 - AKTIVITA 10.05.05



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zveřejňování na stránkách školy; zhodnocení jako součást 

dotazníkového šetření u rodičů a žáků

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.06

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Průběžně po celý školní rok

Fotografie z akcí, podklady

Mnohé studie dokazují přímý vliv klimatu tříd a školy na 

výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, na spolupráci rodiny 

se školou a místo školy v oblasti dané obce. Pozitivní klima 

školy sehrává důležitou roli v realizaci vzdělávacích procesů 

ve škole a vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel, žák – 

vedení školy, učitelé – vedení školy, rodiče – škola. Naším 

cílem je vybudovat a posilovat ve škole pro-inkluzivní klima 

charakteristické otevřeností, bezpečím, spoluprací,...

Zlepšení komunikace s rodiči

Chceme být otevřenou inkluzivní školou a opatření je proto 

zacíleno na rozšíření možností komunikace s rodiči, zlepšení 

jejich informovanosti o aktivitách školy a jejich zapojování 

do činnosti školy. 

Vytvoření podmínek pro snadnou a pravidelnou 

aktualizaci webových stránek

ZŘ + aktualizace prostřednictvím přístupu jednotlivých 

učitelů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                       

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.06.01                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 10
Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního 

klimatu školy

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.06 - AKTIVITA 10.06.01



Vedení školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Hodnocení ze strany rodičů a učitelů

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.06

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku 2015/2016 zkušebně, od školního 

roku 2016/2017 ostrý provoz

Financování systému Bakaláři – roční pronájem

Mnohé studie dokazují přímý vliv klimatu tříd a školy na 

výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, na spolupráci rodiny 

se školou a místo školy v oblasti dané obce. Pozitivní klima 

školy sehrává důležitou roli v realizaci vzdělávacích procesů 

ve škole a vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel, žák – 

vedení školy, učitelé – vedení školy, rodiče – škola. Naším 

cílem je vybudovat a posilovat ve škole pro-inkluzivní klima 

charakteristické otevřeností, bezpečím, spoluprací,...

Zlepšení komunikace s rodiči

Chceme být otevřenou inkluzivní školou a opatření je proto 

zacíleno na rozšíření možností komunikace s rodiči, zlepšení 

jejich informovanosti o aktivitách školy a jejich zapojování 

do činnosti školy. 

Zavedení elektronických žákovských knížek

Vedení školy, učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.06.02                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 10
Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního 

klimatu školy

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.06 - AKTIVITA 10.06.02



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Fungující e-mailové kontakty učitelů

Zhodnocení četnosti e-mailové komunikace

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.06

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku 

Žádné – správce IT – zřízení funkčních emailových adres 

učitelů, učitelé budou své e-maily pravidelně kontrolovat, 

emailový kontakt na ně bude součástí žákovských knížek, 

od rodičů na počátku zjistí e-mailové kontakty a telefonní 

čísla

Mnohé studie dokazují přímý vliv klimatu tříd a školy na 

výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, na spolupráci 

rodiny se školou a místo školy v oblasti dané obce. Pozitivní 

klima školy sehrává důležitou roli v realizaci vzdělávacích 

procesů ve škole a vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel, 

žák – vedení školy, učitelé – vedení školy, rodiče – škola. 

Naším cílem je vybudovat a posilovat ve škole pro-

inkluzivní klima charakteristické otevřeností, bezpečím, 

spoluprací,...

Zlepšení komunikace s rodiči

Chceme být otevřenou inkluzivní školou a opatření je proto 

zacíleno na rozšíření možností komunikace s rodiči, 

zlepšení jejich informovanosti o aktivitách školy a jejich 

zapojování do činnosti školy. 

E-mailová komunikace s rodiči

Vedení školy,třídní  učitelé, správce IT

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                    

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.06.03                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 10
Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního 

klimatu školy

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.06 - AKTIVITA 10.06.03



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 10
Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního 

klimatu školy

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.06 - AKTIVITA 10.06.04

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.06

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku 

Pozvánky pro rodiče

Mnohé studie dokazují přímý vliv klimatu tříd a školy na 

výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, na spolupráci rodiny 

se školou a místo školy v oblasti dané obce. Pozitivní klima 

školy sehrává důležitou roli v realizaci vzdělávacích procesů 

ve škole a vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel, žák – 

vedení školy, učitelé – vedení školy, rodiče – škola. Naším 

cílem je vybudovat a posilovat ve škole pro-inkluzivní klima 

charakteristické otevřeností, bezpečím, spoluprací,...

Zlepšení komunikace s rodiči

Chceme být otevřenou inkluzivní školou a opatření je proto 

zacíleno na rozšíření možností komunikace s rodiči, zlepšení 

jejich informovanosti o aktivitách školy a jejich zapojování 

do činnosti školy. 

Realizace školních aktivit s přítomností rodičů v 

odpoledních hodinách

Vedení školy,učitelé, vychovatelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                    

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.06.04                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Besídky, vánoční trhy; fotodokumentace; zveřejnění v tisku 

a na webových stránkách školy



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 10
Vytvořit podmínky pro posilování pozitivního 

klimatu školy

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.06 - AKTIVITA 10.06.05

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 10.06

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

5 x ročně říjen, prosinec, leden, duben, červen

Konvice s čajem a kávou, pečivo upečené žáky a učiteli

Mnohé studie dokazují přímý vliv klimatu tříd a školy na 

výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, na spolupráci rodiny 

se školou a místo školy v oblasti dané obce. Pozitivní klima 

školy sehrává důležitou roli v realizaci vzdělávacích procesů 

ve škole a vychází ze vztahů žák-žák, žák-učitel, žák – vedení 

školy, učitelé – vedení školy, rodiče – škola. Naším cílem je 

vybudovat a posilovat ve škole pro-inkluzivní klima 

charakteristické otevřeností, bezpečím, spoluprací,...

Zlepšení komunikace s rodiči

Chceme být otevřenou inkluzivní školou a opatření je proto 

zacíleno na rozšíření možností komunikace s rodiči, zlepšení 

jejich informovanosti o aktivitách školy a jejich zapojování 

do činnosti školy. 

Pravidel. setkávání učitelů a vedení školy s rodiči – Čaj o 

páté na Lidické – neform. setkávání s rodiči žáků, možnost 

probrat možnosti a výsledky žáků, náměty ze strany rodičů 

(chod třídy, školy a jejich aktivit)

Vedení školy,učitelé, vychovatelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                       

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 10.06.05                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                     

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Fotodokumentace; zveřejnění v tisku a na webových 

stránkách školy



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 CÍL 11 - Vytvořit podmínky pro zefektivnění a posilování prevence  

                 rizikových jevů  

 

Charakteristika cíle 

Prostřednictvím široké škály aktivit chceme cíleně působit na vnímání nežádoucích rizikových jevů 

ze strany žáků, eliminovat jejich nevhodné projevy a co nejefektivněji spolupracovat při řešení 

vzniklých problémů s různorodými subjekty. Ve spolupráci s nimi pomáhat žákům a jejich rodičům 

ukazovat správný směr jednání a možnosti řešení vzniklých problémových situací v rodině, ve škole 

a ve společnosti. Naším cílem je rovněž vytvářet ve škole bezpečné prostředí pro všechny žáky. 

  

 

OPATŘENÍ 11.01 - Revize dosavadního plánu primární prevence ve škole 

 

Charakteristika opatření 

Pravidelnou revizí preventivního programu školy chceme maximálně zefektivnit jeho účinnost. V 

rámci pravidelné revize rovněž můžeme operativně reagovat na případné změny v prostředí školy i 

tříd.  

 

 

OPATŘENÍ 11.02 - Realizace aktivit zaměřených na prevenci nežádoucích jevů v rámci    

                                   vyučování  

 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím realizace různorodých aktivit  

a opatření chceme přispět k předcházení nežádoucích jevů u žáků v průběhu vyučování v rámci 

ŠVP Duhová škola. Samotný název ŠVP odpovídá naší snaze o vytváření rozmanitého 

multikulturního prostředí a chceme tak eliminovat rovněž projevy případné netolerance či 

nesnášenlivosti k odlišnosti. 

  

 

OPATŘENÍ 11.03 - Realizace zájmových aktivit ve škole v době po vyučování  

 

Charakteristika opatření 

Realizace zájmových kroužků ve škole zajistí žákům smysluplné trávení volného času, posílí jejich 

zájmy a dovednosti v různorodých oblastech – kreativita, vztah k umění, počítačová gramotnost… a 

v době po vyučování posílí předcházení nežádoucích jevů u žáků. Chceme také zvýšit dostupnost  

 



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 

volnočasových aktivit zejména pro žáky z rodin s nízkými příjmy či rodin ohrožených sociálním 

vyloučením, rodin etnických menšin apod. Struktura kroužků bude plánována tak, aby umožňovala 

účast všech žáků, bez ohledu na případnou potřebu podpůrných opatření a individuální přístup k 

jejich potřebám i v době mimo vyučování. 

 

  

 



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 11
Vytvořit podmínky pro zefektivnění a posilování 

prevence rizikových jevů

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.01 - AKTIVITA 11.01.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V závěru škol. roku zmapování součas. stavu – analýza 

nežádoucích jevů. Na počátku škol. roku na základě této 

analýzy vypracování plánu pro nový škol. rok s dopadem na Dotazníkové šetření nežádoucích jevů – písemné dotazníky, 

případné využití webových portálů

Prostřednictvím široké škály aktivit chceme cíleně působit 

na vnímání nežádoucích rizikových jevů ze strany žáků, 

eliminovat jejich nevhodné projevy a co nejefektivněji 

spolupracovat při řešení vzniklých problémů s různorodými 

subjekty. Ve spolupráci s nimi pomáhat žákům a jejich 

rodičům ukazovat správný směr jednání a možnosti řešení 

vzniklých problémových situací v rodině, ve škole...

Revize dosavad. plánu primár.prevence ve škole

Pravidelnou revizí preventivního programu školy chceme 

maximálně zefektivnit jeho účinnost. V rámci pravidelné 

revize rovněž můžeme operativně reagovat na případné 

změny v prostředí školy i tříd.

Pravidelná revize plánu primární prevence škol

Vedení školy, výchovný poradce, metodik prevence

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.01.01                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Preventivní program školy, Program primární prevence a 

jejich zhodnocení ve výroční zprávě školy



Vedení školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Harmonogram besed a přednášek v plánu školy; zhodnocení 

v prevent. programu,zhodnocení ve VZ

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Finance na zajištění lektorného např. přednášková činnost 

protikuřácká kampaň, Rizika dospívání, Drogy

Prostřednictvím široké škály aktivit chceme cíleně působit 

na vnímání nežádoucích rizikových jevů ze strany žáků, 

eliminovat jejich nevhodné projevy a co nejefektivněji 

spolupracovat při řešení vzniklých problémů s různorodými 

subjekty. Ve spolupráci s nimi pomáhat žákům a jejich 

rodičům ukazovat správný směr jednání a možnosti řešení 

vzniklých problémových situací v rodině, ve škole...

Realizace aktivit zaměřených na prevenci nežádoucích 

jevů v rámci vyučování 

Prostřednictvím realizace různorodých aktivit 

a opatření chceme přispět k předcházení nežádoucích jevů u 

žáků v průběhu vyučování v rámci ...

Zajištění přednáškové činnosti k problémovým oblastem

Vedení školy, metodik prevence

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.02.01                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 11
Vytvořit podmínky pro zefektivnění a posilování 

prevence rizikových jevů

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.02 - AKTIVITA 11.02.01



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 11
Vytvořit podmínky pro zefektivnění a posilování 

prevence rizikových jevů

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.02 - AKTIVITA 11.02.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Prostřednictvím široké škály aktivit chceme cíleně působit 

na vnímání nežádoucích rizikových jevů ze strany žáků, 

eliminovat jejich nevhodné projevy a co nejefektivněji 

spolupracovat při řešení vzniklých problémů s různorodými 

subjekty. Ve spolupráci s nimi pomáhat žákům a jejich 

rodičům ukazovat správný směr jednání a možnosti řešení 

vzniklých problémových situací v rodině, ve škole...

Realizace aktivit zaměřených na prevenci nežádoucích 

jevů v rámci vyučování 

Prostřednictvím realizace různorodých aktivit 

a opatření chceme přispět k předcházení nežádoucích jevů u 

žáků v průběhu vyučování v rámci ...

Začleňování témat souvisejících s prevencí rizikových 

jevů do jednotlivých předmětů 

a ročníků

Vedení školy, metodik prevence, učitelé 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.02.02                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zpracování tematických plánů se začleněním prevence 

nežádoucích rizikových jevů; zhodnocení v preventivním 

programu školy



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 11
Vytvořit podmínky pro zefektivnění a posilování 

prevence rizikových jevů

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.02 - AKTIVITA 11.02.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Prostřednictvím široké škály aktivit chceme cíleně působit 

na vnímání nežádoucích rizikových jevů ze strany žáků, 

eliminovat jejich nevhodné projevy a co nejefektivněji 

spolupracovat při řešení vzniklých problémů s různorodými 

subjekty. Ve spolupráci s nimi pomáhat žákům a jejich 

rodičům ukazovat správný směr jednání a možnosti řešení 

vzniklých problémových situací v rodině, ve škole...

Realizace aktivit zaměřených na prevenci nežádoucích 

jevů v rámci vyučování 

Prostřednictvím realizace různorodých aktivit 

a opatření chceme přispět k předcházení nežádoucích jevů u 

žáků v průběhu vyučování v rámci ...

Spolupráce s OSPOD , Policií ČR a dalšími institucemi – 

okamžité řešení identifikovaného rizika

Vedení školy, metodik prevence, výchvný poradce, třídní 

učitelé 

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                           

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.02.03                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zápisy z jednání výchovných komisí



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                    

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Nabídka zájm.  kroužků dětem s čas. harmonogramem) dle 

volna v tělocvičně, příp.gymnázia) – den v týdnu, hodina, 

vyučující – keramika, ruč. práce, mediál. výchova, divad. 

kroužek, ..

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Srpen-září 2015

Zajištění fin. prostředků pro zaplacení jejich práce navíc – 

prostředky školy, preve. programy města, kraje

Prostřednictvím široké škály aktivit chceme cíleně působit 

na vnímání nežádoucích rizikových jevů ze strany žáků, 

eliminovat jejich nevhodné projevy a co nejefektivněji 

spolupracovat při řešení vzniklých problémů s různorodými 

subjekty. Ve spolupráci s nimi pomáhat žákům a jejich 

rodičům ukazovat správný směr jednání a možnosti řešení 

vzniklých problémových situací v rodině, ve škole...

Realizace zájmových aktivit ve škole v době po 

vyučování 

Realizace zájmových kroužků ve škole zajistí žákům 

smysluplné trávení volného času, posílí jejich zájmy a 

dovednosti v různorodých oblastech – kreativita, vztah k 

umění, počítačová gramotnost… 

Oslovení učitelů ve věci možnosti jejich zapojení do 

zajištění působení zájmových kroužků

Vedení školy, metodik prevence, výchovný poradce

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.03.01                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 11
Vytvořit podmínky pro zefektivnění a posilování 

prevence rizikových jevů

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.03 - AKTIVITA 11.03.01



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 11
Vytvořit podmínky pro zefektivnění a posilování 

prevence rizikových jevů

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.03 - AKTIVITA 11.03.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září 2015

Letáčky s přihláškou pro žáky a jejich rodiče

Prostřednictvím široké škály aktivit chceme cíleně působit 

na vnímání nežádoucích rizikových jevů ze strany žáků, 

eliminovat jejich nevhodné projevy a co nejefektivněji 

spolupracovat při řešení vzniklých problémů s různorodými 

subjekty. Ve spolupráci s nimi pomáhat žákům a jejich 

rodičům ukazovat správný směr jednání a možnosti řešení 

vzniklých problémových situací v rodině, ve škole...

Realizace zájmových aktivit ve škole v době po 

vyučování 

Realizace zájmových kroužků ve škole zajistí žákům 

smysluplné trávení volného času, posílí jejich zájmy a 

dovednosti v různorodých oblastech – kreativita, vztah k 

umění, počítačová gramotnost… 

Oslovení žáků a jejich rodičů s nabídkou zájmových 

kroužků

Zapojení učitelé, metodik prevence

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                     

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.03.02                           

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy, rada školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Seznam přihlášených žáků na kroužky



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

TK zájmových útvarů, fotodokumentace, zhodnocení v 

preventivním programu školy; zhodnocení metodika 

prevence v rámci preventivního programu školy

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na začátku školního roku září 2016

Fin. prostředky pro zaplacení práce vedoucích zájm- útvarů 

– žádost na zřizovatele, projekt. činnost školy

Prostřednictvím široké škály aktivit chceme cíleně působit 

na vnímání nežádoucích rizikových jevů ze strany žáků, 

eliminovat jejich nevhodné projevy a co nejefektivněji 

spolupracovat při řešení vzniklých problémů s různorodými 

subjekty. Ve spolupráci s nimi pomáhat žákům a jejich 

rodičům ukazovat správný směr jednání a možnosti řešení 

vzniklých problémových situací v rodině, ve škole...

Realizace zájmových aktivit ve škole v době po 

vyučování 

Realizace zájmových kroužků ve škole zajistí žákům 

smysluplné trávení volného času, posílí jejich zájmy a 

dovednosti v různorodých oblastech – kreativita, vztah k 

umění, počítačová gramotnost… 

Zřízení školního klubuzastřešujícího zájmovou činnost 

žáků ve škole

Vedení školy, výchovný poradce, školní metodik učitelé, 

vychovatelé, asistenti

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                        

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.03.03                                

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 11
Vytvořit podmínky pro zefektivnění a posilování 

prevence rizikových jevů

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.03 - AKTIVITA 11.03.03



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 11
Vytvořit podmínky pro zefektivnění a posilování 

prevence rizikových jevů

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.03 - AKTIVITA 11.03.04

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

2.polovina září 2015 – polovina června 2016

Materiální vybavení kroužků z vlastních zdrojů, příp. z 

prostředků dotace obce a kraje do oblasti prevence

Prostřednictvím široké škály aktivit chceme cíleně působit 

na vnímání nežádoucích rizikových jevů ze strany žáků, 

eliminovat jejich nevhodné projevy a co nejefektivněji 

spolupracovat při řešení vzniklých problémů s různorodými 

subjekty. Ve spolupráci s nimi pomáhat žákům a jejich 

rodičům ukazovat správný směr jednání a možnosti řešení 

vzniklých problémových situací v rodině, ve škole...

Realizace zájmových aktivit ve škole v době po 

vyučování 

Realizace zájmových kroužků ve škole zajistí žákům 

smysluplné trávení volného času, posílí jejich zájmy a 

dovednosti v různorodých oblastech – kreativita, vztah k 

umění, počítačová gramotnost… 

Realizace zájmových kroužků

Vedení školy, metodik prevence, učitelé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.03.04                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Třídní knihy zájmových útvarů, fotodokumetace



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 11
Vytvořit podmínky pro zefektivnění a posilování 

prevence rizikových jevů

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.03 - AKTIVITA 11.03.05

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 11.03

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Leden , červen 2016

Dotazníky pro žáky, rozhovory

Prostřednictvím široké škály aktivit chceme cíleně působit 

na vnímání nežádoucích rizikových jevů ze strany žáků, 

eliminovat jejich nevhodné projevy a co nejefektivněji 

spolupracovat při řešení vzniklých problémů s různorodými 

subjekty. Ve spolupráci s nimi pomáhat žákům a jejich 

rodičům ukazovat správný směr jednání a možnosti řešení 

vzniklých problémových situací v rodině, ve škole...

Realizace zájmových aktivit ve škole v době po 

vyučování 

Realizace zájmových kroužků ve škole zajistí žákům 

smysluplné trávení volného času, posílí jejich zájmy a 

dovednosti v různorodých oblastech – kreativita, vztah k 

umění, počítačová gramotnost… 

Zhodnocení přínosu kroužků a míry zapojení žáků s 

potřebou podpůrných opatření, žáků z etnických menšin 

a žáků z rodin ohrožených sociálním vyloučením

Vedení školy, metodik prevence, třídní učitelé, výchovný 

poradce

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                        

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 11.03.05                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zápisy z jednání pedagogické rady



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

 CÍL 12 - Vytvořit systém opatření pro posílení bezpečnosti školy 

 

Charakteristika cíle 

Tragická událost ve Žďáru nad Sázavou ukázala široké veřejnosti i pedagogům, jak zranitelné jsou 

školy v oblasti bezpečnosti. Řešením není pořízení kamerového systému – to je pouze prvek  

z komplexního systému bezpečnostních opatření, které musí škola vytvořit a dodržovat pro posílení 

své bezpečnosti a proti případnému neoprávněnému vstupu nežádoucích osob do objektu. Chceme 

vytvořit školu otevřenou rodičům i veřejnosti, v rámci pravidel, která budou poskytovat 

odpovídající míru bezpečí našim žákům. 

  

 

OPATŘENÍ 12.01 - Zajištění kamerového systému a dalších bezpečnostních prvků  

                                          na frekventovaných a rizikových místech školy 

 

Charakteristika opatření 

V rámci naplnění stanoveného opatření chceme dovybavit školu bezpečnostními prvky k posílení  

a zajištění bezpečného pohybu dětí ve škole, zabránit vniknutí neoprávněných osob do školy  

a eliminovat tak případná rizika v oblasti bezpečí všech žáků.  

 

 

OPATŘENÍ 12.02 - Posílení bezpečnosti žáků a učitelů v oblasti dozoru a posílení zájmu  

                                     o dění ve svém okolí 

 

Charakteristika opatření 

Prvky pasivní bezpečnosti bychom rádi v rámci tohoto opatření posílily také o prvky bezpečnosti 

aktivní, zajištění účinného dozoru a především pak o informování pedagogů i žáků o možnostech, 

jak reagovat v případech, kdy se stanou svědky nebo účastníky rizikových či nebezpečných situací. 

Opatření také směřuje k posílení zájmu žáků i pedagogů jeden o druhého a o své okolí. Opatření tak 

sekundárně přispívá také k budování bezpečného a spolupracujícího klimatu školy a motivuje děti  

k odpovědnému chování i zájmu o své okolí i v době mimo vyučování. Chceme, aby naši žáci byli 

aktivními občany se zájmem o svou obec i komunitu. 



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 12
Vytvořit systém opatření pro posílení bezpečnosti 

školy

CÍL 12 - OPATŘENÍ 12.01 - AKTIVITA 12.01.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 12.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Finanční prostředky na zaplacení analýzy

Tragická událost ve Žďáru nad Sázavou ukázala široké 

veřejnosti i pedagogům, jak zranitelné jsou školy v oblasti 

bezpečnosti. Řešením není pořízení kamerového systému – 

to je pouze prvek z komplexního systému bezpečnostních 

opatření, které musí škola vytvořit a dodržovat pro posílení 

své bezpečnosti a proti případnému neoprávněnému vstupu 

nežádoucích osob do objektu...

Zajištění kamerového systému a dalších bezpečnostních 

prvků na frekventovaných a rizikově vytipovaných 

místech školy

V rámci naplnění stanoveného opatření chceme dovybavit 

školu bezpečnostními prvky k posílení a zajištění 

bezpečného pohybu dětí ve škole, zabránit vniknutí 

neoprávněných osob do školy..

Zpracování analýzy možných rizikových míst školy a 

návrh řešení

Vedení školy, zřizovatel, bezpečnostní firma

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 12.01.01                                

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Rada školy, ředitel školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zpracovaná analýza; návrh řešení současného stavu



Rada školy, vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zpracovaná objednávka

Zajištěné finanční prostředky pro realizaci

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 12.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Cenové návrhy firem

Možné dotační zdroje pro realizaci

Tragická událost ve Žďáru nad Sázavou ukázala široké 

veřejnosti i pedagogům, jak zranitelné jsou školy v oblasti 

bezpečnosti. Řešením není pořízení kamerového systému – 

to je pouze prvek z komplexního systému bezpečnostních 

opatření, které musí škola vytvořit a dodržovat pro posílení 

své bezpečnosti a proti případnému neoprávněnému vstupu 

nežádoucích osob do objektu...

Zajištění kamerového systému a dalších bezpečnostních 

prvků na frekventovaných a rizikově vytipovaných 

místech školy

V rámci naplnění stanoveného opatření chceme dovybavit 

školu bezpečnostními prvky k posílení a zajištění 

bezpečného pohybu dětí ve škole, zabránit vniknutí 

neoprávněných osob do školy..

Zajištění finančních prostředků na realizaci 

bezpečnostních opatření

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 12.01.02                                

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 12
Vytvořit systém opatření pro posílení bezpečnosti 

školy

CÍL 12 - OPATŘENÍ 12.01 - AKTIVITA 12.01.02



Rada školy, vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zrealizovaná zakázka

Uvedení do provozu

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 12.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku

Realizaci v době provoz. prázdnin školy – podzimní, 

vánoční, aby co nejméně práce narušily chod školy

Tragická událost ve Žďáru nad Sázavou ukázala široké 

veřejnosti i pedagogům, jak zranitelné jsou školy v oblasti 

bezpečnosti. Řešením není pořízení kamerového systému – 

to je pouze prvek z komplexního systému bezpečnostních 

opatření, které musí škola vytvořit a dodržovat pro posílení 

své bezpečnosti a proti případnému neoprávněnému vstupu 

nežádoucích osob do objektu...

Zajištění kamerového systému a dalších bezpečnostních 

prvků na frekventovaných a rizikově vytipovaných 

místech školy

V rámci naplnění stanoveného opatření chceme dovybavit 

školu bezpečnostními prvky k posílení a zajištění 

bezpečného pohybu dětí ve škole, zabránit vniknutí 

neoprávněných osob do školy..

Realizace bezpečnostních prvků oslovenou firmou

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                        

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 12.01.03                                 

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 12
Vytvořit systém opatření pro posílení bezpečnosti 

školy

CÍL 12 - OPATŘENÍ 12.01 - AKTIVITA 12.01.03



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 12
Vytvořit systém opatření pro posílení bezpečnosti 

školy

CÍL 12 - OPATŘENÍ 12.01 - AKTIVITA 12.01.04

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 12.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na konci školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Tragická událost ve Žďáru nad Sázavou ukázala široké 

veřejnosti i pedagogům, jak zranitelné jsou školy v oblasti 

bezpečnosti. Řešením není pořízení kamerového systému – 

to je pouze prvek z komplexního systému bezpečnostních 

opatření, které musí škola vytvořit a dodržovat pro posílení 

své bezpečnosti a proti případnému neoprávněnému vstupu 

nežádoucích osob do objektu...

Zajištění kamerového systému a dalších bezpečnostních 

prvků na frekventovaných a rizikově vytipovaných 

místech školy

V rámci naplnění stanoveného opatření chceme dovybavit 

školu bezpečnostními prvky k posílení a zajištění 

bezpečného pohybu dětí ve škole, zabránit vniknutí 

neoprávněných osob do školy..

Zhodnocení účinnosti bezpečnostních prvků ve škole

Vedení školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                          

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 12.01.04                             

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Rada školy, vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Bezpečnostní prověrky

Zhodnocení ve výroční zprávě školy



Rada školy, vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Vypracován harmonogram dozorů na jednotl.místech 

školy–patra, některé učebny, hl. vchod školy s náhrad. 

řešením v případě nepřítomnosti někt. praconíka

2. Vyprac.směrnice pro učitele a zaměstnance školy jak 

postupovat v příp. výskytu narušení bezpečnosti žáků

3. Hospitační záznamy z kontrol dozorů

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 12.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na počátku školního roku

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Tragická událost ve Žďáru nad Sázavou ukázala široké 

veřejnosti i pedagogům, jak zranitelné jsou školy v oblasti 

bezpečnosti. Řešením není pořízení kamerového systému – 

to je pouze prvek z komplexního systému bezpečnostních 

opatření, které musí škola vytvořit a dodržovat pro posílení 

své bezpečnosti a proti případnému neoprávněnému vstupu 

nežádoucích osob do objektu...

Posílení bezpečnosti žáků a učitelů v oblasti dozoru a 

posílení zájmu o dění ve svém okolí

Prvky pasivní bezpečnosti bychom rádi v rámci tohoto 

opatření posílily také o prvky bezpečnosti aktivní, zajištění 

účinného dozoru a především pak o informování pedagogů i 

žáků o možnostech, ….

Zajištění efektivního dozoru na frekventovaných 

místech školy

Vedení školy, všichni zaměstnanci školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                        

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 12.02.01                               

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 12
Vytvořit systém opatření pro posílení bezpečnosti 

školy

CÍL 12 - OPATŘENÍ 12.02 - AKTIVITA 12.02.01



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

1. Prezenční listina z bezpečnostních školení

2. Anotace školení

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 12.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na počátku školního roku, v průběhu školního roku dle 

potřeby

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Tragická událost ve Žďáru nad Sázavou ukázala široké 

veřejnosti i pedagogům, jak zranitelné jsou školy v oblasti 

bezpečnosti. Řešením není pořízení kamerového systému – 

to je pouze prvek z komplexního systému bezpečnostních 

opatření, které musí škola vytvořit a dodržovat pro posílení 

své bezpečnosti a proti případnému neoprávněnému vstupu 

nežádoucích osob do objektu...

Posílení bezpečnosti žáků a učitelů v oblasti dozoru a 

posílení zájmu o dění ve svém okolí

Prvky pasivní bezpečnosti bychom rádi v rámci tohoto 

opatření posílily také o prvky bezpečnosti aktivní, zajištění 

účinného dozoru a především pak o informování pedagogů i 

žáků o možnostech, ….

Pravidelné proškolování všech zaměstnanců školy jak 

postupovat v případě nebezpečných situací

Vedení školy, všichni zaměstnanci školy, případně jiný 

subjekt (bezpečnostní firmy, zřizovatel)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                       

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 12.02.02                            

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 12
Vytvořit systém opatření pro posílení bezpečnosti 

školy

CÍL 12 - OPATŘENÍ 12.02 - AKTIVITA 12.02.02



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 12
Vytvořit systém opatření pro posílení bezpečnosti 

školy

CÍL 12 - OPATŘENÍ 12.02 - AKTIVITA 12.02.03

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 12.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Na počátku školního roku, v průběhu školního roku dle 

potřeby

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Tragická událost ve Žďáru nad Sázavou ukázala široké 

veřejnosti i pedagogům, jak zranitelné jsou školy v oblasti 

bezpečnosti. Řešením není pořízení kamerového systému – 

to je pouze prvek z komplexního systému bezpečnostních 

opatření, které musí škola vytvořit a dodržovat pro posílení 

své bezpečnosti a proti případnému neoprávněnému vstupu 

nežádoucích osob do objektu...

Posílení bezpečnosti žáků a učitelů v oblasti dozoru a 

posílení zájmu o dění ve svém okolí

Prvky pasivní bezpečnosti bychom rádi v rámci tohoto 

opatření posílily také o prvky bezpečnosti aktivní, zajištění 

účinného dozoru a především pak o informování pedagogů i 

žáků o možnostech, ….

Pravidelné poučování žáků o  bezpečném chování ve 

škole, jak reagovat v případě rizikových situací apod. 

Vedení školy, třídní učitelé.  případně jiný subjekt 

(bezpečnostní firmy, Policie)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                        

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 12.02.03                              

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA 

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Prezenční listina zúčastněných  žáků; osnova poučení; 

zápisy v TK



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

CÍL 13 – Podpořit efektivní přípravu žáků na profesní život, rozvíjet jejich       

             kompetence k podnikání a finanční gramotnost 
 

Charakteristika cíle 

Velmi důležitým cílem naší školy je pomoci žákům v orientaci na trhu práce, v nabídce středních 

škol, ale také v oblasti podnikání a finanční gramotnosti. Realita současnosti nahrává školám  

a různým bankovním a nebankovním institucím v manipulaci s lidmi, protože nejsou dostatečně 

obeznámeni s fungováním těchto systémů. Chceme podpořit naše žáky v přípravě na možné 

podnikání a profesní uplatnění na otevřeném trhu práce. Důležité je zde využití moderních 

vyučovacích metod a učení prostřednictvím praktického poznávání.  

 

OPATŘENÍ 13.01 - Realizace aktivit orientovaných na volbu povolání již od 7. ročníku 

Charakteristika opatření 

Prostřednictvím realizace tohoto opatření chceme maximálně podpořit orientaci našich žáků 

v oblasti požadavků trhu práce a nabídky vzdělávacích možností v rámci středního a učňovského 

školství. Chceme rovněž prohlubovat komunikaci na dané téma směrem k rodičům jako partnerům 

v oblasti efektivního hledání adekvátní vzdělávací cesty pro všechny žáky. U rodin ohrožených 

sociálním vyloučením a jeho negativními důsledky rovněž chceme působit preventivně proti 

případnému předčasnému ukončení vzdělávání před získání kvalifikace pro výkon profese.  

 

OPATŘENÍ 13.02 – Rozvoj finanční gramotnosti a kompetencí k podnikání 

Charakteristika opatření 

Opatření je zacíleno na posílení finanční gramotnosti a kompetencí žáků v oblasti orientace na 

finančním trhu, poskytnutí informací o tom, jakým způsobem funguje, jaké finanční produkty 

přináší, jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Přiblížíme rovněž základní principy podnikání  

a budeme posilovat obecné kompetence k podnikání.  



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 13

Podpořit efektivní přípravu žáků na profesní život, 

rozvíjet jejich kompetence k podnikání a finanční 

gramotnost

CÍL 13 - OPATŘENÍ 13.01 - AKTIVITA 13.01.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 13.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Září

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Velmi důležitým cílem naší školy je pomoci žákům v 

orientaci na trhu práce, v nabídce středních škol, ale také v 

oblasti podnikání a finanční gramotnosti.... Chceme podpořit 

naše žáky v přípravě na možné podnikání a profesní 

uplatnění na otevřeném trhu práce. Důležité je zde využití 

moderních vyučovacích metod a učení prostřednictvím 

praktického poznávání. 

Realizace aktivit orientovaných na volbu povolání již od 

7. ročníku

Prostřednictvím realizace tohoto opatření chceme 

maximálně podpořit orientaci našich žáků v oblasti 

požadavků trhu práce a nabídky vzdělávacích možností v 

rámci středního a učňovského školství. Chceme rovněž 

prohlubovat komunikaci na dané téma směrem k rodičům 

jako partnerům...

Zpracování plánu volby povolání pro 7. - 9. ročník jako 

doplněk  ŠVP Duhová škola

Kariérový poradce

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                            

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 13.01.01                                          

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                       

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Plán aktivit zaměřených na problematiku volby povolání pro 

7. - 9. ročník



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 13

Podpořit efektivní přípravu žáků na profesní život, 

rozvíjet jejich kompetence k podnikání a finanční 

gramotnost

CÍL 13 - OPATŘENÍ 13.01 - AKTIVITA 13.01.02

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 13.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

V průběhu školního roku v hodinách PČ dle plánu

Pracovní listy Volba povolání

Velmi důležitým cílem naší školy je pomoci žákům v 

orientaci na trhu práce, v nabídce středních škol, ale také v 

oblasti podnikání a finanční gramotnosti.... Chceme podpořit 

naše žáky v přípravě na možné podnikání a profesní 

uplatnění na otevřeném trhu práce. Důležité je zde využití 

moderních vyučovacích metod a učení prostřednictvím 

praktického poznávání. 

Realizace aktivit orientovaných na volbu povolání již od 

7. ročníku   

Prostřednictvím realizace tohoto opatření chceme 

maximálně podpořit orientaci našich žáků v oblasti 

požadavků trhu práce a nabídky vzdělávacích možností v 

rámci středního a učňovského školství. Chceme rovněž 

prohlubovat komunikaci na dané téma směrem k rodičům 

jako partnerům...   

   

Práce s pracovními listy Volba povolání

Mgr. Sechovcová

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                                      

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 13.01.02                                           

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                          

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zrealizované pracovní listy



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                   

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Zápisy do TK, seznamy zúčastněných žáků a rodičů na 

exkurzi, zhodnocení exkurzí

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 13.01

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Říjen - prosinec

Finanční prostředky na zajištění dopravy

Velmi důležitým cílem naší školy je pomoci žákům v 

orientaci na trhu práce, v nabídce středních škol, ale také v 

oblasti podnikání a finanční gramotnosti.... Chceme podpořit 

naše žáky v přípravě na možné podnikání a profesní 

uplatnění na otevřeném trhu práce. Důležité je zde využití 

moderních vyučovacích metod a učení prostřednictvím 

praktického poznávání. 

Realizace aktivit orientovaných na volbu povolání již od 

7. ročníku

Prostřednictvím realizace tohoto opatření chceme maximálně 

podpořit orientaci našich žáků v oblasti požadavků trhu 

práce a nabídky vzdělávacích možností v rámci středního a 

učňovského školství. Chceme rovněž prohlubovat 

komunikaci na dané téma směrem k rodičům jako 

partnerům...

Exkurze na SŠ

Kariérový poradce

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                              

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 13.01.03                                           

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 13

Podpořit efektivní přípravu žáků na profesní život, 

rozvíjet jejich kompetence k podnikání a finanční 

gramotnost

CÍL 13 - OPATŘENÍ 13.01 - AKTIVITA 13.01.03



STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 13

Podpořit efektivní přípravu žáků na profesní život, 

rozvíjet jejich kompetence k podnikání a finanční 

gramotnost

CÍL 13 - OPATŘENÍ 13.02 - AKTIVITA 13.02.01

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 13.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

1.pololetí školního roku 2015/2016 – říjen - leden

Pracovní listy pro žáky v 7. ročníku

Velmi důležitým cílem naší školy je pomoci žákům v 

orientaci na trhu práce, v nabídce středních škol, ale také v 

oblasti podnikání a finanční gramotnosti.... Chceme podpořit 

naše žáky v přípravě na možné podnikání a profesní 

uplatnění na otevřeném trhu práce. Důležité je zde využití 

moderních vyučovacích metod a učení prostřednictvím 

praktického poznávání. 

Rozvoj finanční gramotnosti a kompetencí k podnikání

Opatření je zacíleno na posílení finanční gramotnosti a 

kompetencí žáků v oblasti orientace na finančním trhu.... 

Přiblížíme rovněž základní principy podnikání a budeme 

posilovat obecné kompetence k podnikání. 

Práce s programem Abeceda podnikání – Junior 

Achievement 

Mgr. Sechovcová

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                               

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 13.02.01                                  

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                               

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Osvědčení pro žáky o absolvování kurzu Abeceda 

podnikání, slavnostní předání v obřadní síni



Vedení školy

NejsouDalší případné poznámky:

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP 

EVALUACE/KONTROLA                                        

Konkretizace osoby kontrolující realizaci 

a výstupy aktivity

Výsledky soutěže

Charakteristika cíle

OPATŘENÍ - 13.02

Popis/Charakteristika opatření a jeho 

očekávaných dopadů

Listopad - březen

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Velmi důležitým cílem naší školy je pomoci žákům v 

orientaci na trhu práce, v nabídce středních škol, ale také v 

oblasti podnikání a finanční gramotnosti.... Chceme podpořit 

naše žáky v přípravě na možné podnikání a profesní 

uplatnění na otevřeném trhu práce. Důležité je zde využití 

moderních vyučovacích metod a učení prostřednictvím 

praktického poznávání. 

Rozvoj finanční gramotnosti a kompetencí k podnikání

Opatření je zacíleno na posílení finanční gramotnosti a 

kompetencí žáků v oblasti orientace na finančním trhu.... 

Přiblížíme rovněž základní principy podnikání a budeme 

posilovat obecné kompetence k podnikání. 

Účast v soutěžích Finanční gramotnost do škol

Mgr. Sechovcová

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI 

Konkretizace aktéra podílejícího se na 

realizaci aktivity

ČASOVÝ HORIZONT                                              

Konkretizace času realizace 

AKTIVITA – 13.02.02                                      

Konkretizace realizované aktivity pro 

naplnění stanovených opatření 

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE 

Konkretizace potřeb

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Základní škola Bílina

Adresa: Lidická 31/18, Bílina

CÍL - 13

Podpořit efektivní přípravu žáků na profesní život, 

rozvíjet jejich kompetence k podnikání a finanční 

gramotnost

CÍL 13 - OPATŘENÍ 13.02 - AKTIVITA 13.02.01


