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I. Úvod 

 

Při sestavování koncepce rozvoje školy vycházím z Koncepce rozvoje Základní školy T. G. 

Masaryka Rajhrad na období 2014-2018, z výročních zpráv ZŠ TGM Rajhrad, z evaluací 

školy, z hodnocení ČŠI, ze závěrů pedagogických rad, z hodnocení a dalších záměrů 

zřizovatele a z vlastních zkušeností s řízením této školy z období 2003 -2018. 

 

II. Oblast vzdělávací 

 

1. 

Ve školním roce 2018/2019 škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Škola, 

základ života. Ve škole musí i nadále pokračovat trend vysoké náročnosti, které umožní 

žákům studium na středních školách a učilištích, čímž se bude udržovat dobré jméno školy. 

V pedagogické práci je nutno diferencovat nejen podle ročníku, ale i podle schopností a 

předpokladů žáků. Zde mám na mysli dobře připravit výuku pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáky talentované.  

 

2. 

Na prvním stupni bude i nadále převažovat hravá forma výuky se zaměřením a důrazem na 

základní učivo. V pátém ročníku nastane postupné zvyšování nároků, aby si žáci přivykli na 

obtížnější práci na druhém stupni ZŠ. Proto v některých předmětech 4. a 5. ročníku mohou dle 

podmínek a aprobačních možností školy vyučovat i učitelé 2. stupně ZŠ.  

 

3. 

Výuka na 2. stupni dává všem učitelům velký prostor k tvůrčí práci, k výběru různých i 

netradičních forem a metod vyučování při probrání a procvičení základního učiva dle osnov.  

Do výuky budeme více zařazovat skupinovou práci. 

V některých předmětech je nutno omezit velké množství informací a zaměřit se na zvládnutí 

základních informací s možností rozvoje schopností žáků vyvozovat a vyhledávat další 

důležité poznatky. 

 

4. 

Rozpracování hlavních úkolů v jednotlivých předmětech je obsahem celoročního plánu práce 

na každý školní rok. Tyto hlavní úkoly musí být každoročně zapracovány do plánu práce do 

jednotlivých předmětových komisí.  

 

5. 

V oblasti vzdělávání  dětí se specifickými vzdělávacími potřebami je nutné dbát na následující 

aspekty: 

- včas rozpoznat rozvoj specifických poruch učení a chování, 

- TU, výchovný poradce nebo pracovníci ŠPZ ve spolupráci s rodiči doporučí nezbytná 

vyšetření v PP, 

- pečlivé vedení evidence žáků s SVP TU a výchovným poradcem, 

- v této oblasti bude škola komunikovat s PPP a SPC, 

- třídní učitelé musí rodiče přesvědčit o nutnosti spolupráce, aby byla zachována úzká 

vazba: rodina – škola - speciální poradenské zařízení, 

- ve škole bude nadále pracovat školní poradenské pracoviště pod vedením výchovného 

poradce v něm budou pracovat školní psycholog, speciální pedagogové a školní 

metodik prevence, schůzek ŠPP se bude zúčastňovat i vedení školy. 
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6.  

Zvýšenou pozornost je nutné věnovat environmentální a multikulturní výchově žáků, jak 

v rámci výuky, tak v rámci mimoškolních aktivit. 

 

7. 

Hlavní zásady pedagogické práce jsou: 

- důsledně promýšlet roční plány výuky, stanovit konkrétní témata a objem učiva, 

- výklad musí být jasný, názorný a srozumitelný, což umožní minimum domácí přípravy  

žáků, 

- provádět pravidelné opravy mimo výuku, 

- vést žáky k racionálnímu studiu, naučit je vyhledávat zásadní informace, sestavovat, 

           osnovu pro logický sled faktů, využívat audiovizuální techniku, maximálně využívat  

           názornost a interaktivní techniku, 

- naučit se žáky ptát v hodině na to, čemu nerozumí, 

- sjednocovat náročnost, a to v rámci konkrétního předmětu i srovnatelných předmětů 

třídy. 

 

8. 

Priority školy 

Základní priority školy je kvalitní výuka všech předmětů, výuka informatiky, zajištění 

dostatečného množství interaktivních tabulí (do každé třídy), kvalitní PC techniky a 

audiotechniky, výukových materiálů a dalších pomůcek. Financování těchto priorit zajistíme 

mimo jiné z různých projektů a grantů – IROP, OP VVV, … 

 

 

III.  Oblast výchovná 

 
Jsme si vědomi toho, že tuto oblast nejvíce ovlivňuje rodina, velký kus práce však zůstává na 

škole. Mohou nastat i takové situace, že škola bude rodinu suplovat. Proto musíme mít na dítě 

vždy tolik času, kolik potřebuje. Neměli bychom odmítnout žádnou žádost dítěte, kterou na 

nás v rámci výuky vznese.  

Hodnocení této oblasti se promítá do napomenutí, důtek, snížených známek z chování, ale i 

pochval a odměn. Vždy musíme mít na zřeteli dopad těchto opatření nejen na dítě, ale i na 

kolektiv třídy a další subjekty. Tato opatření nesmí vidět jako trest, ale skutečně jako opatření 

k posílení kázně a respektování základních norem slušného chování. Do budoucna musíme 

více využívat pochval a odměn.  

Učitel se v této oblasti může taktéž opřít o autoritu výchovné komise, kterou může svolat 

ředitel školy za účasti zástupce ředitele, výchovného poradce, učitelů a zákonných zástupců 

nezletilých žáků. 

Na tomto úseku se zaměříme na vytváření správných charakterových vlastností žáků, na řádný 

vztah k plnění jejich povinností, na vzorné chování ve škole i jinde.  

 

 

Proto je nutné: 

- seznamovat žáky s vnitřním řádem školy, s bezpečností a ochranou zdraví při práci, se 

zásadami požární prevence a dopravní výchovy,  

- stav kázně projednávat na pravidelných poradách, pedagogických radách, poradách 

vedení školy a poradách ŠPP, 

- soustavně si všímat žáků, kterým byla snížena známka z chování nebo byla udělena 

důtka, 
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- stav kázně a prospěchu rozebírat alespoň l krát za měsíc na třídnické hodině, včas 

přijímat opatření a informovat rodiče, 

- důsledně sledovat omlouvání absence žáků, včas kontaktovat rodiče a zvát je k jednání 

do školy,  

- při neomluvené absenci informovat ředitele ZŠ. 

 

Je nutné sjednotit výchovné působení školy, rodiny a veřejnosti: 

- na třídních schůzkách rodiče informovat o problematice a cílech našeho školství 

- seznamovat rodiče se školním řádem včetně pravidel pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků 

- včas informovat rodiče o výkyvech dětí v prospěchu a chování, společně hledat cestu 

k nápravě 

- zvýšenou pozornost věnovat dětem z neúplných a rozvrácených rodin, dětem s SVP, 

tyto děti znát a vhodně s nimi pracovat 

- v osmých osmých devátých třídách informovat o možnostech dalšího studia a o 

učebních oborech 

 

Je velmi důležité podporovat co nejlepší využití volného času dětí a předcházet tak projevům 

sociálně patologických jevů. V tomto směru je dobré zajistit činnost zájmových útvarů, a to 

hlavně při školním klubu, který je dlouhodobě velmi kladně hodnocen. 

 

 

IV. Stavy narozených dětí a bytová výstavba – výhled do roku 2030 

 

Podklady tohoto demografického výhledu jsme obdrželi od ředitelů okolních spádových škol 

a z evidence obyvatel příslušných obecních úřadů. Počty žáků přicházejících na ZŠ Rajhrad 

v následujících letech nemusí být zcela totožné s touto tabulkou. Mohou být nižší, protože 

rodiče dají přednost jiným školám a část dětí může odejít na gymnázia. Taktéž mohou být 

vyšší, protože může přibývat počet obyvatel nejen v Rajhradě, ale i v okolních spádových 

obcích (další výstavba). 

Z přiložené tabulky je zřejmé, že v období od školního roku 2020/2021 a v dalších 

následujících školních letech bude patrně velký nárůst počtu žáků v Rajhradě, ale hlavně 

v okolních spádových obcích. S nárůstem počtu žáků souvisí i nárůst počtu tříd, počtu 

strávníků ve školní jídelně a počtu dětí ve školní družině a školním klubu. 

V současné době máme ve škole 23 tříd ( 1. – 3.ročník = 7 tříd budova Masarykova,  4. - 9. 

ročník = 16 tříd budova Havlíčkova), z nichž jsou již 2 umístěny na školním klubu. Kapacitu 

školní družiny není již možné navyšovat. Taktéž kapacitní a provozní možnosti školní jídelny 

jsou již dnes maximálně naplněny. 

 

Možné  řešení ze strany školy: 

 

1. Kmenové třídy z odborných učeben 

Jednu 4.třídu přesuneme do učebny informatiky v budově školy ulice Masarykova. 

Učebnu cizích jazyků je možné spojit s učebnou. Dále je možné zrušit učebnu dějepisu 

a přírodopisu. Tím získáme 4 kmenové třídy, ale ztratíme většinu odborných učeben. 

Takto bychom měli pouze jednu učebnu informatiky, F/Ch, HV v suterénu by se 

využívala ještě pro cizí jazyky a dvě tělocvičny.  
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2. Přístavba školy 

Přístavba školy je možná dostavbou 3. nadzemního podlaží na budově Havlíčkova 

452, a to z jedné poloviny prostoru nebo podlaží celého (třídy, kabinety, WC). Takto 

bychom mohli získat 9 tříd a 3 kabinety. Tím by bylo k dispozici 34 kmenových tříd. 

 

Přístavba školy je možná i v prostoru školní zahrady, a to v kombinaci s výstavbou 

nové haly. 

 

3. Areál ŠJ 

Školní kuchyni je možné rozšířit o prostory jídelny a jídelnu umístit do přízemí školy. 

Taktéž přichází do úvahy vybudovat areál ŠJ v prostorách zahrady, a to v souvislosti 

s výstavbou haly nebo samostatně. 

 

4. Stávající stav 

Okolní obce si mohou vybudovat svoje školy s 2. stupněm ZŠ a naše škola by pojala 

maximálně po dvou třídách na 1. stupni a čtyřech třídách na 2. Stupni, vše při 

odbourání odborných učeben. 

 

Počty žáků v 1. – 5. třídách k 14. 12. 2018 

 

Šk. rok 2018/2019 
1.tř. počet 

žáků 
2.tř. počet 

žáků 
3.tř. počet 

žáků 
4.tř. počet 

žáků 
5.tř. počet 

žáků 

ZŠ Holasice 7 23 11 10 5 

ZŠ Opatovice 11 12 14 7 11 

ZŠ Rajhradice 20 18 22 17 19 

ZŠ Syrovice 29 24 19 21 12 

ZŠ Rajhrad 50 58 41 57 40 

Celkem 117 135 107 112 87 

Počet tříd - 
max.naplněnost 4 5 4 4 3 

Počet tříd -optim. 
naplněnost 5 6 5 5 4 

Šestý ročník ZŠ Rajhrad 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 
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Počty narozených dětí v období od 1. 9. 2012 - 31. 8. 2018 

 

Období 

R
ajh

rad
 

R
ajh

rad
ice

 

O
p

ato
vice

 

Syro
vice

 

H
o

lasice
 

Celkem 
Počet tříd - 

max.naplněnost 

Počet tříd - 
optimální 

naplněnost 

6. ročník 
ZŠ 

Rajhrad 

1.9.2012 - 
31.8.2013 55 25 16 35 15 146 5 6 2024/25 

1.9.2013 - 
31.8.2014 67 15 15 36 17 150 5 6 2025/26 

1.9.2014 - 
31.8.2015 54 26 12 41 12 145 5 6 2026/27 

1.9.2015 - 
31.8.2016 60 17 10 30 14 131 5 5 2027/28 

1.9.2016 - 
31.8.2017 63 15 9 29 7 123 5 5 2028/29 

1.9.2017 - 
31.8.2018 58 24 15 29 17 143 5 6 2029/30 

 

 

 

V. Oblast personální 

 

1. 

Současná situace 

V současné době na ZŠ TGM Rajhrad pracuje 35 učitelů (32,0 přepočtených úvazků),  

5 vychovatelky ŠD (4,2 přepočtených úvazků), 1 vedoucí ŠK (0,2 přepočtených úvazků),   

7 asistentů pedagoga (3,4 přepočtených úvazků),  6 správních zaměstnanců (5,3 přepočtených 

úvazků),  6 kuchařek (4,9 přepočtených úvazků) a 2 THP pracovníky (2,0 přepočtené  

úvazky). 

Průměrné věkové složení pedagogického sboru se pohybuje kolem 44,9 let, do 35 let 10 

učitelé, do 50 let 13 učitelé, do 60 let 10 učitelů, nad 60 let 4 učitelé.  

Oproti roku 2014 se tedy počet učitelů navýšil z 27 na 37 a věkový průměr se snížil ze 47,8 na 

44,9, což bylo záměrem dlouhodobého výhledu z roku 2014. 

 

2. 

Výhled 

Vzhledem k předpokládanému nárůstu počtu dětí v příštích 5 letech bude nutné navýšit i 

počet pedagogů. Naší snahou bude přijímat nejen začínající, mladé a kvalifikované učitele, ale 

i učitele s praxí a zkušenostmi. 

V nejbližších letech budeme patrně potřebovat nejvíce učitele s aprobací matematika, český 

jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, tělesná výchova, přírodopis, chemie, zeměpis a 1. 

učitel stupeň ZŠ. V případě dostatku finančních prostředků by našel plné využití správce sítě a 

odborných učeben PC. Dále chceme posílit i naše ŠPP. 
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VI. Oblast mzdová 

 

Pro tuto oblast je vytvořen Vnitřní platový předpis, který obsahuje tyto údaje: 

- působnost a zásady vnitřního platového předpisu 

- určení platu 

- kvalifikační předpoklady 

- platový tarif 

- zařazení zaměstnance do platové třídy 

- zařazování zaměstnanců do platového stupně 

- postup při zařazování nových zaměstnanců 

- příplatek za vedení 

- plat nebo náhradní volno za práci přesčas 

- zvláštní příplatek 

- osobní příplatek 

- odměna 

- splatnost a výplata platu 

- srážky z platu 

- příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah 

- odměna z dohod 

 

 

Přiznání osobního ohodnocení se řídí těmito pravidly: 

 

- plnění hlavních úkolů (dle bodu 6) 

- do výuky vhodně včlenit práci s IA tabuli a další PC technikou, s Edupage – neplnění 

tohoto bodu je důvodem k nepřiznání osobního ohodnocení 

- práce PK a ÚMS  

- výuka jazyků, JČ, M a první třídy (zohlední se i vysoké stavy žáků, … 

- správa kabinetů, knihoven a odborných učeben 

- prezentace školy na veřejnosti, spolupráce s rodiči 

- vytváření pozitivních vztahů na pracovišti, komunikace s žáky, zákonnými zástupci žáků a 

kolegy 

- pozitivní závěry kontrol včetně ČŠI 

- plnění vyššího rozsahu pracovních úkolů 

- kvalita výuky 

- kvalita dozorů 

- výzdoba školy včetně chodeb a okolí 

- práce nad rámec povinností 

- zapojení do DVPP 

- práce s talentovanými a zaostávajícími žáky, žáky s SVP, inkluze, společné vzdělávání 

- ostatní 

- jednotlivé složky budou bodovány a přepočítány na koruny, částka bude zaokrouhlena 

- při porušování pracovního řádu (pozdních nástupech na hodiny, dozory, …) bude osobní 

hodnocení odňato nebo kráceno 

- osobní ohodnocení správních zaměstnanců dle kvality práce a práce nad rámec povinností 
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  Kritéria přiznání odměny: 

 

Za mimořádný nebo zvlášť významný pracovní úkol se považuje: 

- práce na učebních dokumentech  

- práce na metodických dokumentech  

- publikační činnost 

- konkrétní prezentace školy na veřejnosti 

- vedení zájmových útvarů v mimoškolní činnosti 

- příprava a účast na výletech a exkurzích na úkor svého volného času 

- příprava a účast na kulturních a sportovních akcích 

- práce s integrovanými žáky nad rámec povinností 

-  příprava žáků na soutěže 

- úspěšnost žáků v soutěžích  

- výsledky v soutěžích – okresní kolo    

 první místo 1000 Kč 

 druhé místo  800 Kč 

 třetí místo    600 Kč 

 vyšší kola soutěží vše krát  

  - nižší okrskové kolo děleno ½ okresního kola 

 

 

Nadtarifní složky platu budou i v období 2018 – 2023 rozdělovány diferencovaně podle 

množství a kvality vykonané práce a práce nad rámec pracovních povinností zaměstnanců. 

    

 Oblast mzdovou budeme z největší částí pokrývat ze státních prostředků. Část financí na 

činnost školního klubu a udržitelnost projektů OP VK dokryjeme z prostředků zřizovatele. 

Podstatnou část tvoří i prostředky z projektů OP VVV, kterých se aktivně účastníme a část 

našich zaměstnanců ze svého zájmu je do nich zapojena na základě DPP nebo DPČ. 

Tato oblast zůstává při porovnání výše platů a koupěschopnosti na přibližně stejné úrovni jako 

v roce 2014 

 

 

VII. Školská zařízení 

 

1. Školní družina 

Nejvyšší povolený počet žáků ve školní družině je 150, což je její cílová kapacita. Školní 

družina je pro žáky 1. – 3. ročníku (4 oddělení na budově Masarykova) a 4. – 5. ročníku  

(1 oddělení na budově Havlíčkova).   

Ve výhledu na další období z prostorových důvodů neplánujeme další navyšování kapacity 

školní družiny. Dvě oddělení budou využívat prostory ŠD na budově Masarykova, jedno 

oddělení bude v prostorách ŠD na budově Havlíčkova, dvě oddělení budou i nadále  umístěna 

ve třídách na budově Masarykova. Při menším zájmu žáků by bylo možné zrušit ŠD pro žáky 

4. – 5. ročníku. 

Ve školní družině došlo k navýšení kapacity ze 120 na 150 žáků a byla podstatně 

zmodernizována. 
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2. Školní klub 

Nejvyšší počet je stanoven na 60 žáků. Na tuto cílovou kapacitu je stanoven úvazek 0,16, což 

je naprosto nedostačující a tento úvazek je nutné navýšit z prostředků zřizovatele.  

Školní klub se nachází v samostatné budově za školou, oproti dřívějšímu období část prostor 

ŠK připadlo 1. stupni ZŠ. 

Pravidelná zájmová činnost v kroužcích může být např.: 

 

- gymnastika, 

- dramatáček  - několik kroužků, 

- školní kapela, 

- keramika – několik kroužků, 

- rybářský, 

- fotbálek, 

- turistický, 

- výtvarné dílny, 

- netradiční sportovní hry, 

- příprava na víceletá gymnázia, … 

- kondiční cvičení. 

 

V rámci příležitostné zájmové činnosti se budou konat např. tyto akce: 

- víkendové pobyty, 

- turnaje ve stolním tenise, 

- divadelní vystoupení pro děti z okolních škol a školek, 

- výstavy, 

- pohádkový les, 

- školní ples, 

- adventní a jarní dílničky, … 

- cyklovýlety. 

 

O prázdninách budou např. připraveny tyto pobyty: 

       -      letní stanový tábor pro děti, 

       -      letní tábor pro mladší děti a rodiče s dětmi. 

 

Školní klub byl opraven a zásadním způsobem zmodernizován. Přestože do budovy ŠK bylo 

umístěno 1 oddělení ŠD a 2 třídy, jeho činnost nebyla omezena. 

 

3. Školní jídelna 

Nejvyšší povolený počet strávníků stanovený kapacitou ŠJ je 550.  

Pracuje zde 6 kuchařek a vedoucí školní jídelny. Máme školní kuchyni a jídelnu na budově 

Havlíčkova a výdejnu stravy na budově Masarykova. V současné době se zde stravuje 462 

žáků a 55 zaměstnanců školy. S nárůstem počtu žáků a zaměstnanců bude nutné rozšířit nebo 

nově vybudovat kuchyni a jídelnu. 

Došlo k modernizaci tohoto školského zařízení. 

  

VIII. Oblast investiční 

 

Většina finančních prostředků v oblasti investiční je poskytována zřizovatelem. 

Nezanedbatelnými finančními prostředky jsou zdroje z různých grantů a dotací, které bude 

zpracovávat škola ve spolupráci s městem Rajhrad a odbornými firmami. Z větších akcí 

zamýšlíme realizovat : 
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 Budova Havlíčkova: 

- generální oprava vodovodního systému, odpadů a topného systému mimo kotelny, 

- výstavba sportovní haly, 

- případná výstavba školních učeben (ne při rozšíření škol v okolních obcích), 

- rozšíření ŠJ nebo její nová výstavba (ne při rozšíření škol v okolních obcích). 

-výměna povrchu hřiště 

- generální oprava vodovodního systému, odpadů a topného systému mimo kotelny 

 

Budova Masarykova: 

-generální oprava vodovodního systému, odpadů a topného systému 

 

Výše jmenovaný záměr je závislý na finančních možnostech města a výši prostředků z grantů 

a dotací. 

 

V období let 2014 – 2019 došlo k zásadní modernizaci většiny prostor naší školy. 

Z plánovaných akcí dlouhodobého záměru z roku 2014 byly splněny téměř všechny. Nedošlo 

pouze k opravě vodoinstalace a odpadů na budově Masarykova. 

 

 

IX. Grantová a dotační činnost 

 

a) V období 2009 -  2018 

 

     1)  Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Rajhrad 

      -   ve spolupráci s MěÚ Rajhrad jsme v roce 2008 připravili grant z Regionálního      

           operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace   

     venkovských sídel, název projektu „Rekonstrukce sportovního areálu“. Celkové 

     náklady jsou 4 571 566 Kč.    

 

 

      2)  Modernizace výuky na ZŠ Rajhrad  

- grant jsme získali z ROP Jihovýchod, prioritní osa „Udržitelný rozvoj měst a 

venkovských sídel, oblast podpory „Rozvoj a stabilizace venkovských sídel“ 

- projekt byl realizován od 1. 3. 2009 – 30. 4. 2009 

- výše přiděleného grantu činila 6.076 403 Kč, příspěvek ROP Jihovýchod činil 

5.620 672 Kč, z toho podíl EU byl 5.164 942 Kč, zřizovatel Město Rajhrad přispěl 

částkou 455 731 Kč 

- udržitelnost projektu probíhala po dobu 5 let, tj. do 30. 4. 2014 

 

3)  Školní poradenství a pedagogicko-psychologické služby na ZŠ TGM Rajhrad 

- projekt jsme získali v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

název prioritní osy „Počáteční vzdělávání“, název oblasti „Rovné příležitosti dětí a 

žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ 

- projekt byl realizován od 1. 4. 2009 – 31. 3.2012 

- výše přidělené dotace činila 2.188 788 Kč 

- udržitelnost projektu probíhala po dobu 5 let, tj. do 31. 3. 2017 
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       4)  ICT technologie pro zkvalitnění výuky na ZŠ TGM Rajhrad 

- projekt jsme získali v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

název prioritní osy „Počáteční vzdělávání“, název oblasti „Zvyšování kvality ve 

vzdělávání“ 

- projekt byl realizován od 18. 2. 2010 – 30. 6. 2012 

- výše přidělené dotace činila 1.985 874 Kč 

- udržitelnost projektu probíhala po dobu 5 let, tj. do 30. 6. 2017 

-  

       5)  Rozvoj moderní výuky na ZŠ TGM Rajhrad 

- projekt jsme získali v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

prioritní osy „Počáteční vzdělávání, oblast podpory „Zlepšení podmínek pro 

vzdělávání na základních školách“ 

- projekt je realizován od 1. 3. 2011 – 31. 8. 2013 

- výše přidělené dotace činí 1.693 198 Kč 

- udržitelnost projektu nebyla stanovena 

 

 

6) Inovace, modernizace a kvalita na ZŠ Rajhrad 

- Grant jsme získali r ROP Jihovýchod, prioritní osa Udržitelný rozvoj měst a 

venkovských sídel, oblast podpory Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 

- Projekt byl realizován v období březen – září 2014 

- Celkem způsobilé výdaje činily 3.483.267,72 Kč, příspěvek ROP Jihovýchod 

2.960.777,55 Kč, podíl zřizovatele Města Rajhrad byl 522.490,2 Kč 

- Udržitelnost projektu bude probíhat po dobu 5 let, tj. do 24. 11. 2019 

 

7) Zvýšení kvality ve vzdělávání ORP Židlochovice 

-  projekt byl realizován od září 2014 

 -  jedná se o projekt OP VK v oblasti práce s žáky s SVP 

 -  byli jsme nefinančním partnerem projektu 

 

 

8) Cizí jazyky a čtenářská gramotnost na ZŠ TGM Rajhrad 

- Projekt jsme získali z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

prioritní osa „Počáteční vzdělávání“, oblast podpory „Zvyšování kvality ve 

vzdělávání“ 

- Projekt byl realizován od 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015 

- Výše udělená dotace činila 689 812 Kč 

- Udržitelnost projektu nebyla stanovena 

 

9) Živo za plotem 

- projekt jsme získali z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

prioritní osy „Počáteční vzdělávání“, oblast podpory „Zvyšování kvality ve 

vzdělávání“ 
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- projekt byl realizován od 1. 2 .2013 – 31.1.2015 

- výše udělené dotace činí 1.660 932 Kč 

- udržitelnost projektu nebyla stanovena 

 

10) Živo za plotem 

- Projekt volně navazuje na předešlý projekt, o finance žádáme od roku 2016 

Jihomoravský kraj 

- Výše přidělená dotace od roku 2015 doposud činila 1.472.520,3 Kč 

- Udržitelnost projektu není stanovena 

        

11) Šablony ZŠ TGM Rajhrad 2016 

- projekt jsme získali z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

- projekt je realizován od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 

- přidělená dotace činila 1.180 644 Kč 

- udržitelnost projektu nebyla stanovena 

 

 

12) Šablony ZŠ TGM Rajhrad 2018 

- projekt jsme získali z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

- projekt je realizován od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 

- přidělená dotace činí 1.524.867 Kč 

- udržitelnost projektu není stanovena 

-  

 

13) Investice do budoucna na ZŠ TGM Rajhrad 

- Projekt jsme získali z programu „Integrovaný regionální operační program“, výzvy  

MAS Podbrněnsko-IROP-Investice do vzdělávání-I. 

- Přidělená dotace činí 3 951 966,78 Kč, podíl zřizovatele Města Rajhrad je 

197 598,34 Kč 

 

V této oblasti jsme patřili mezi nejaktivnější školy regionu. 

 

       

b) Projekty, do kterých se chceme zapojit od roku 2019 

- projekty z oblasti MAS nebo IROP – ve spolupráci se zřizovatelem a poradenskou 

agenturou v oblasti vybavení nebo stavebních úprav na obou školních budovách, 

- OP VVV – Šablony, 

- Živo za plotem, 

- další vyhlašované dotační programy přínosné pro školu. 
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X. Rozpracování dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy  

     jihomoravského kraje z března 2016 

 
1. 

- Priorita 1: kvalita vzdělávání 
- Kvalita procesu vzdělávání, monitorování a hodnocení vzdělávání 
- Podpora pedagogických pracovníků a ředitelů škol 
- Podpora polytechnického vzdělávání včetně EVVO a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 
- Podpora „bezpečného školního prostředí“  
- Podpora rozvoje výuky cizích jazyků 

 
- Priorita 2: Rovné příležitosti ke vzdělávání 
- Podpora společného vzdělávání 
- Podpora poradenského systému 
- Podpora škol samostatně zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením… 
- Podpora znevýhodněných 
- Podpora nadaných a talentovaných dětí, žáků a studentů 

 
- Priorita 3: Sbližování vzdělávání a trhu práce 
- Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol a zaměstnavatelů 
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- Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity 
- Podpora kariérového poradenství 
- Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání 

 
- Priorita 4: Efektivita vzdělávání 
- Budování efektivní sítě škola a školských zařízení 

XI. Závěrečná ustanovení 

 

1. 

Tato koncepce rozvoje školy je otevřeným dokumentem, který bude průběžně doplňován dle 

aktuálních potřeb a situace jak ve škole, tak následně i v celém regionu, a to formou dodatků. 

 

2. 

Ke dni 31. 12. 2018 končí platnost Koncepce rozvoje ZŠ TGM Rajhrad na období 2014 – 

2018 ze dne 23. 4.2014.  

 

3. 

Tato směrnice byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 22. 1. 2019. 

 

4. 

Tato směrnice byla projednána schválena školskou radou dne 8. 1. 2019. 

 

5. 

Tato směrnice vstupuje v platnost dne 22. 1. 2019. 

  

 

                                                                                                       PaedDr. Zdeněk Motlíček 

                                                                                                                 ředitel školy 

 

 

 

 

 

 


