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ZŠ
OSOBNÍ CÍLE














větší počet písní v hodinách angličtiny
řemeslné kroužky angličtiny
stmelení kolektivu dětí 1. třídy
objektivně hodnotit
řešení konfliktů a komunikace
silný prožitek posledního roku páťáků u nás ve škole
smysluplné využití času (svého i ostatních)
komunikace a spolupráce s třídním učitelem
více mluvit s lidmi – říkat i nepříjemné věci
vzdělávání se – lépe organizovat svůj čas (škola x já x rodina)
Ostopovice jsou pro nás učebnicí i učebnou
používáme hodnocení, sebehodnocení, slovní hodnocení jako jednoznačnou
zpětnou vazbu dětem i rodičům, kolegům
najít si čas na odpočinek

SPOLEČNÉ CÍLE







neodmítat nové výzvy (hledat) JG
zajistit prostor pro možnost neformálního setkání, diskuse, sdílení JP
šatny – lepší řešení prostoru MK
zodpovědnost, důslednost – dětí i dospělých PJ
družina v kuchyni, propojení se společnými akcemi školy RC, AH, LP
uchopit tradiční akce nově JP, GW, LP

MŠ
Vzdělávání:
- realizace celoročního environmentálního projektu – Vyprávění starého stromu
- pokračování logopedické prevence ve všech třídách
- zefektivnění sebehodnocení dětí (Žabky + starší Ježci a Myšky)
- spolupráce se ZŠ v rámci projektů „Naše Ostopovice“ a „Pohyb a výživa“
- využívání možností polytechnického koutku
Zlepšení zázemí:
- vybavování didaktickými pomůcky a literaturou – sledovat novinky
- upravování zahrady (pítko pro děti, inovace hmyzího domečku, suchá zídka apod.)
- plánování interaktivních tabulí a herních prvků inspirovaných lesními naučnými
stezkami
ZŠ
- pracujeme a vyučujeme v souvislostech v návaznosti na možnosti Ostopovic a okolí a
ročních období (fenologický a regionální princip)
- kriticky přistupujeme k informacím, třídíme je, diskutujeme a používáme v běžném
životě
- vedeme žáky k sebehodnocení, stanovení si vlastních cílů a jejich hodnocení
- pokračujeme v projektu Tady jsme doma s důrazem na Naše Ostopovice, objevování
a žasnutí nad historii a tradicemi Ostopovic
- pracujeme jednotlivě s každým žákem
- škola jedná otevřeně a vstřícně
- využíváme zázemí certifikované přírodní zahrady a dále ji rozvíjíme
- využíváme nastavených přestávek pro svačiny a pohyb, dodržujeme školní řád a
domluvený systém
- ekologicky šetrný provoz v budově a při výuce vede k pozitivním návykům žáků i
dospělých
- připravujeme a organizujeme akce pro širokou veřejnost
- získáváme finance na další vybavení školy a efektivně využíváme zázemí moderní
budovy
- poskytujeme širokou nabídku kroužků
- naplňujeme vizi a rozpracovanou strategii školy
Cíle jsou nastaveny pro celou organizaci včetně všech provozů.
Projednáno na pedagogické poradě dne 28. 8. 2019

