Základní škola a Mateřská škola Bělčice, okres Strakonice
Koncepce školy
I. Základní cíl
Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. U žáků vytvořit předpoklady pro
další celoživotní vzdělávání, osvojení si strategie učení se, komunikace, spolupráce
s ostatními. Naučit je samostatně rozhodovat se a projevovat se v souladu s obecně
uznávanými životními a mravními hodnotami.
V rámci předškolního vzdělávání dovést dítě aby v rozsahu svých osobních předpokladů
získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a tím základy pro jeho
další rozvoj a učení.
II. Prostředky k dosažení cílů
1.Vzdělávací program školy
Základní prostředkem k dosažením cílů je plnění RVP ZV.
Při plnění vzdělávacího programu plnit nejen cíle poznávací, ale i cíle hodnotové zaměřené na
formování osobnosti žáka. Orientovat se na praktické využití znalostí, tak aby byla žákům
usnadněna profesní orientace.
V 1. – 5. a 6. – 9.třídě pracovat podle ŠVP „Škola pro všechny“, rozpracovat jej do
tématických plánů. Postupně upravovat ŠVP podle získaných zkušeností a podle potřeb žáků.
V mateřské škole pracovat podle předškolního vzdělávacího programu „Rok v mateřské
škole“.
2. Klima školy
Neustále zkvalitňovat kulturní prostředí školy. Zlepšovat kvalitu a systém mezilidských
vztahů, zaměřit se na vztahy mezi učiteli a žákem, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy,
učiteli a rodiči, mezi žáky samotnými. Získávat pedagogy, provozní zaměstnance i rodiče pro
podporu cílů školy.
3. Organizace školy
Organizace školy se řídí organizačním řádem, organizační strukturou a ostatními
organizačními směrnicemi školy. Organizační směrnice neustále inovovat tak aby odpovídaly
potřebám školy. Při práce prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost. Budovat
autoritu, která vychází z osobních i profesionálních kvalit pracovníků. Při organizování a
řízení rozvíjet a uplatňovat další formy komunikace, zaměřit se na informovanost pracovníků.
4. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Škola vzdělává a vychovává všechny žáky.
Ve spolupráci s PPP, SPC a rodiči pečovat o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Zpracovat plány pedagogické podpory či neformální individuální vzdělávací plány pro
jednotlivé žáky, pracovat podle nich ve spolupráci s rodiči. Práci podle těchto plánů
pravidelně vyhodnocovat. Pracovat s těmito žáky i v kroužku nápravného čtení. Nadále
rozšiřovat logopedickou péči.
Nadaným či mimořádně nadaným žákům připravit školní kola soutěží a olympiád, pracovat
s nimi při přípravě na vyšší kola soutěží a olympiád.
Umožnit přístup k výpočetní technice i mimo výuku.

5. Mimotřídní a zájmová činnost
Mimotřídní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně vzdělávací procesu. Je
zaměřena na využívání volného času dětí a ukázání možnosti volnočasových aktivit. Bude
rozvíjena nejen v rámci školy, ale i spoluprací s dalšími subjekty. V rámci školy se zaměří
zejména na rozvoj činnosti školní družiny a sportovního kroužku.
Ve spolupráci s ostatními subjekty umožní výuku náboženství.
V rámci rozvoje sportovních aktivit žáků bude pokračovat spolupráce s TJ Sokol Bělčice.
Školní dvůr využívat pro přestávkové pohybové aktivity a výuku.
6. Škola a veřejnost
Rozvíjet aktivní spolupráci s rodiči, poskytovat základní a objektivní informace o škole a
pravidelně informovat o studijních výsledcích žáků. Vytvářet a rozvíjet aktivní oboustranný
tok informací mezi rodiči a školou. Informovat veřejnost o aktivitách školy pomocí
„sborníku“ a sdělovacích prostředků.
7. Trendy
Nadále rozvíjet práci s výpočetní technikou, tak aby ji každý žák dovedl uživatelsky používat.
Rozvíjet pozitivní vztah k získávání vědomostí a vyhledávání informací. Naučit žáky
prakticky využívat znalosti cizích jazyků. Seznamovat žáky s protidrogovou problematikou na
úrovni jejich věku. Vyvolávat u žáků zájem o volnočasové aktivity.
Zaměřit školu na technického a přírodovědného vzdělávání.
Ve spolupráci s městech Bělčice postupně modernizovat školu a její okolí.
Ve spolupráci se zájmovými organizacemi v městě směřovat žáky na aktivní využívání
volného času – užší rozvoj spolupráce s TJ Sokol Bělčice a JS Bělčice.
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