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   Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Těškovice 
Září 2021 – červen 2026 

 
 

PREAMBULE 
Koncepce rozvoje školy sleduje hlavní směřování instituce. Jedná se o 
živý dokument, který může být podle okolností průběžně doplňován a 
modifikován. 
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I. HLAVNÍ CÍLE 
 
 Dále zkvalitňovat výchovně vzdělávací proces, který bude atraktivní pro žáky a 

bude směřovat k úspěšné činnosti školy. 
 

 Zaměřit se na přípravu žáků z pohledu vzdělanosti, která povede ke zdárnému 
profesionálnímu i osobnímu životu každého jedince.   

 Pravidelné a efektivní využívání nové školní zahrady ke vzdělávání žáků ZŠ a 
dětí MŠ, coby edukační zelené učebny, podpora environmentální výuky a vzdělá-
vání.  
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 Zahájení a rozvíjení dlouholeté spolupráce, realizace výměnných pobytů se Zá-
kladní školou Valašská Bystřice, pokračovat ve spolupráci s Domem dětí a mlá-
deže v Bílovci a dalšími okolními ZŠ.  

 

 Navázat a rozvíjet partnerství se základní školou stejného typu na základě mezi-
národní spolupráce v rámci eTwinningu, který je nedílnou součástí programu 
Erasmus+ (společné zahraniční projekty, organizování dalších aktivit pro žáky, 
sdílení vzdělávacích postupů, vzdělávání pedagogů v zahraničí aj.).  

 

 Digitalizace dokumentace školy – zavést elektronické třídní knihy, žákovské kníž-
ky, omluvenky, hodnocení vzdělávacích výsledků žáků, informace rodičům atd.   

 Prohloubit spolupráci mezi mateřskou školou a základní školou – zvýšit četnost 
návštěv dětí v posledním roce mateřské školy v základní škole, vznik a realizace 
nového společného projektu mezi MŠ a ZŠ pro děti a rodiče a tím podpořit 
přechod dětí MŠ do 1. třídy naší základní školy. 

 
 

Kroky k dosažení cílů Koncepce rozvoje: 

A)  Směrem k výuce a vzdělávání 
 

1) Škola podporující zdravý zájem žáků o poznání, otevřená rodičům, okolní komu-
nitě, novým myšlenkám, přístupům, novým moderním technologiím. 

 

2)  Zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání, zdravý sociální, psychický i fyzic-
ký vývoj všech účastníků vzdělávání. 

 

3) Pozvednutí prestiže školy k prospěchu všech a ke spokojenosti dětí, rodičů, pe-
dagogů i zřizovatele n to a základě výsledků dlouhodobé činnosti organizace. 

 

4) Zaměřit pedagogickou činnost s žáky na práci s moderními výukovými technolo-
giemi v rámci nové informatiky a to k termínu 1. 9. 2022. Zajišťovat průběžně  
pedagogickému sboru základní školy odborná školení k využití nových 
technologií v souvislosti s výukou nové informatiky. Posílit konkurenceschopnost 
žáků v souvislosti s přechodem na vyšší stupeň vzdělávání. 

 

5) Podpora zájmových kroužků a zájmových aktivit – nově Badatelský kroužek - 
EVVO (zaměření na přírodní vědy a digitální technologie na nové školní zahra-
dě), nadále vést Pěvecký sbor (kulturní reprezentace školy), Kroužek anglického 
jazyku pro mladší žáky, pro starší žáky (podpora jazykového vzdělávání), nově 
Rukodělný kroužek (zaměření na výtvarné práce a pracovní činnosti), Atletický 
kroužek (podpora sportu a návrat k fyzické výkonnosti žáků), nově Žákovský ae-
robic, při ŠD vést Přírodovědný kroužek a Kuchařskou školičku, pokračovat ve 
výuce nepovinného předmětu Náboženství, v rámci velkých přestávek seznámit 
žáky se základy badmintonu, celoroční příprava na turnaj v badmintonu  - 
uspořádání školního turnaje vždy na konci daného roku. V průběhu budoucích let 
je možné začleňovat další jiné sportovní aktivity. 

 

6) Věnovat pozornost rozvoji čtenářské, matematické, informační, přírodovědné, so-
ciální gramotnosti a rozvíjet schopnosti komunikace v anglickém jazyku. 

 
7) Identifikovat individuální potřeby žáků při vzdělávání a zaměřit se na práci s 

dětmi s potřebou podpůrných opatření, spolupráce s odbornými pracovišti. 
 

8) Zaměření vzdělávání školy na environmentální výchovu, pravidelně na každý šk. 
rok vytvářet Plán pro EVVO v ZŠ, v ŠD, v MŠ, pracovat dle těchto plánů.  

 



 3

9) Individuální přístup k dětem chápat jako soustavné získávání informací o výsled-
cích každého dítěte. 
 

B)  Směrem k žákům  
1) Rozvíjení osobnosti přirozeným způsobem, vedení k samostatnému myšlení, 

svobodnému rozhodování a zodpovědnosti. 
 

2) Vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce, příjemného a bez-
pečného prostředí pro děti.  

 

3) Vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu.  
 

4) Trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou. 
 

5) Respektování práv žáka, odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry. 
  

6) Přizpůsobení režimu, dění i plánování potřebám žáka. 
  

7) Prohlubování zájmu o přírodu, sport a jiné aktivity dle vlastního výběru žáka - 
vést ke kladným mezilidským vztahům.  

 

8) Vyhodnocovat domácí přípravy žáků - samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost.  
 

9) Vytvářet systém opatření k prevenci všech forem rizikového chování. 
  

10) Pokračovat s činností ranní školní družiny. 
  

11) Pokračování v dietním stravování dětí MŠ a žáků ZŠ. 
 
 

C) Směrem k rodičům 
1) Garance co nejkvalitnější výchovy a vzdělávání dětí a žáků prostřednictvím for-

málních setkávání s rodiči, např. třídní schůzky, konzultační hodiny i neformál-
ních setkávání s rodiči, např. Vánoční dílny aj.  

 

2) Zajištění zázemí školy, prohloubení spolupráce s rodinami 
  

3) Pokračování v činnosti ranní školní družiny, zajištění bezpečnosti a zájmového 
vzdělávání dětí v ranních hodinách 

  

4) Spolupráce s rodiči na společných akcích, např. úklid nové školní zahrady atd. 
 

5) Dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení. 
  

6) Konání rodinných soutěží prostřednictvím rodinných týmů – rodina základ společ-
nosti.  

 

7) Rozvíjení kladných vzájemných vztahů mezi zaměstnanci školy a rodiči, spon-
zoring a pomoc při organizaci mimoškolních aktivit. 

  

D) Směrem k zaměstnancům 
 

1) Vytvoření harmonického pracovního prostředí pro pedagogické pracovníky i 
správní zaměstnance. 

 

2) Sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst. 
 

3) Motivace všech zaměstnanců k zodpovědné a kvalitní práci v rámci možnosti 
školy. 

 

4) Seznámení zaměstnanců s kritérii hodnocení práce, včetně práce nad rámec 
pracovních povinností. 
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5) Pravidelné provádění evaluace pro stanovování dalších úkolů. 
 

6) Na základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů, v závislosti na skladbě 
žáků, identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky školy. 

  

7) Rozvoj týmové spolupráce a kladných kolegiálních vztahů na pracovišti. 
 

8) Mimopracovní společenská setkávání všech zaměstnanců – Vánoční posezení, 
Den učitelů. 

  

9) Zajistit zaměstnancům spravedlivé odměňování za jejich dobře vykonanou práci, 
podporu, vést je k tvůrčí práci, zodpovědnosti za uložené kompetence. 

E) Směrem ke zřizovateli 
1) Pokračovat ve vzájemně přínosné spolupráci organizace se zřizovatelem, zalo-

žené na vzájemné důvěře, porozumění, spolehlivosti, respektu a kladných 
mezilidských vztazích. 

 

2) Realizování pracovních schůzek se zřizovatelem dle závažnosti, preferovat on-
line komunikaci. 

 

3) Oslovení zřizovatele ve věci spolupráce naší základní školy s partnerskou školou 
- ZŠ Valašská Bystřice a se školou ze zahraničí v rámci mezinárodní spolupráce 
– umožnění rozšiřování poznání žáků z hlediska historického, společenského, ze-
měpisného, navázání nových osobních kontaktů, rozvoj jazykového vzdělávání. 

 

4) Vytvoření stabilního tvůrčího pracovního prostředí. 
 

5) Efektivně využívat na provoz organizace svěřené finanční prostředky od 
zřizovatele. 

 
 

 

II. Koncepce rozvoje MŠ a ZŠ 

A) KONCEPCE ROZVOJE MŠ 
 

1) Na základě environmentální výchovy (Plán EVVO v MŠ) směřovat činnosti více 
do přírody, poznávat ekosystémy od útlého věku - cílem je maximálně využívat 
okolní prostředí k poznávání živé i neživé přírody, poznávat zákonitosti přírody a 
její krásy, rozvíjet své smysly, pracovat s přírodním materiálem, objevovat vlastní 
možnosti, jak přírodě pomoci. 

 

2) Zavést a realizovat Polytechnické vzdělávání, zajistit pedagogickým pracovníkům 
odborná školení.  

 

3) Přenášet prvky vzdělávací činnosti dětí do přírodního prostředí – zahrada, okolí 
mateřské školy – zaměřit se na prožitkové učení. 

 

4) Vybavit děti poznatky a dovednostmi dle potřeb daných věkem, respektovat indi-
viduální potřeby dětí. 

 

5) V rámci povinného ročníku předškolního vzdělávání se více zaměřit na osobnost-
ní a sociální vývoj dětí. 

  

6) Seznamovat starší děti s novými vzdělávacími technologiemi, práce s tabletem, 
interaktivní výuka. 

 

7) Zabezpečit podmínky podporující zdravý životní styl – pestrá a vyvážená strava, 
pestrá nabídka zeleniny a ovoce, pitný režim, střídání pohybu a klidových aktivit, 
relaxace, spontánní hry, činnosti řízené pedagogem. 
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8) Podporovat pohyb dítěte jako nástroj jeho zdravého vývoje, častý a dlouhodobý 
pobyt venku, pravidelné procházky, pobyt na zahradách/podporovat volnou hru 
jako nástroj sebevzdělávání dítěte a hodnocení pedagogem. 

 

9) Vytvářet v MŠ podnětné a inspirující prostředí pro každé dítě, podporovat samo-
statnost a individualitu dítěte, být nápomocní rodičům při řešení problémů vývo-
jových nerovností ve zralosti dítěte a při odstraňování těchto nerovností, připravit 
dítě na bezproblémový přechod do ZŠ.  

 

10) Spolupráce se ZŠ zejména s pedagogem I. třídy – přechod dětí z MŠ do ZŠ. 
 

11) Organizaci odpočinku řešit dle aktuálního věkového složení dětí (volba dvou 
alternativ: spící a nespící skupiny).  

 

12) Využívat situační a prožitkové učení, zajistit dětem maximum možností, příleži-
tostí a zkušeností k rozvoji dovedností pro jejich budoucí život. 

 

13) Nabídnout dětem zájmovou činnost – příprava na vzdělávání v základní škole 
(anglický jazyk, logopedie, grafomotorika apod.). 

 

14) Zaměřit se na třídění odpadu, sběr víček z PET láhví, sběr starého papíru atd.  
 

15) Spolupracovat se ZŠ – společná kulturní vystoupení, besedy a přednášky zamě-
řené na environmentální výchovu, návštěvy divadel, koncertů, realizace projekto-
vých dnů. 

  

16) Pravidelně pořádat konzultační schůzky s rodiči, poskytovat odbornou pomoc, 
průběžně hodnotit snahu a pokroky dětí, najít nejlepší společné řešení ku prospě-
chu dětí i všech zúčastněných. 

  

17) Zajišťovat, průběžně obnovovat a doplňovat vybavení školy hračkami, pomůc-
kami, náčiním materiálem a doplňky tak, aby odpovídaly počtu dětí a jejich věku. 

 

18) Průběžně zajišťovat údržbu, výzdobu a úpravu interiérů budovy (motivovat děti 
tak, aby se samy podílely na estetické výzdobě školy). 

 

19) Zajišťovat, aby všechny vnitřní i vnější prostory splňovaly bezpečnostní a hygie-
nické normy dle platných předpisů. 

 

20) Společně prožívat svátky a tradice (děti, rodiče, učitelé).  
 

21) Získávat rodiče pro spolupráci s MŠ, rozvíjet a podporovat vzájemné pozitivní 
mezilidské vztahy. 

 

22) Pravidelně informovat o činnosti mateřské školy způsobem dostupným široké ve-
řejnosti (webové stránky, přístupné informační tabule v MŠ, místní rozhlas, e-
mailová komunikace s rodiči). 

  

23) Vytváření podmínek pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 
cizinců, děti ze sociálně slabých rodin (asistent pedagoga, osobní asistent, 
spolupráce s odborníky při tvorbě individuálních vzdělávacích programů a pora-
denství). 

  

24) Pokračovat v obnově a rozvoji materiálně technických podmínek pro realizaci 
stanovených cílů koncepce rozvoje mateřské školy a pro realizaci ŠVP, obnovo-
vat zařízení ve všech třídách – nábytek, modernizace hraček, pomůcek, dosta-
tečné množství materiálu pro rozvoj dovedností dětí, zřízení center aktivit dle 
diagnostiky zájmů a potřeb dětí ve třídě, interaktivní tabule ve třídách). 

  

25) Zaměřit se na materiálně technické vybavení školní zahrady – vzdělávací prvky 
k polytechnickému vzdělávání - s ohledem na dodržení zásad BOZ, hygieny a 
realizaci ŠVP. 
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B) KONCEPCE ROZVOJE ZŠ 
 

1)  Zřídit ekologické koutky živé přírody v jednotlivých třídách (sadba rostlin, vysé-
vání semen, pěstování rostlin, léčivých bylin, okrasných květin a dřevin, rozmno-
žování rostlin, péče o rostliny, pracovat dle Plánu EVVO pro ZŠ). 

  

2) Pravidelně pečovat o novou školní zahradu, učit žáky pracovat se zemědělským 
nářadím, údržba zahrady, pěstování zeleniny na vyvýšených záhonech. 

 

3) Zaměřit se na využívání nových moderních vzdělávacích technologií, práce s PC 
a tabletem, zavést novou informatiku do základního vzdělávání i zájmového 
vzdělávání, zajišťovat průběžně pedagogickým pracovníkům odborná školení. 

 

4) Zaměřit se a podporovat výuku anglického jazyku – příprava na mezinárodní pro-
jekt v rámci eTwinningu. 

  

5) Postupně zavádět a realizovat Polytechnické vzdělávání i na 1. stupeň. 
 

6) Podílet se na estetické úpravě okolí školy, v interiéru pořádat výstavky výtvar-
ných prací a přírodnin. 

 

7) Využívat projekty zdravé výživy, např. Mléko do škol, Ovoce do škol nebo Škola 
plná zdraví. 

  

8) Zaměřit se na dopravní a požární prevenci, pořádání vzdělávacích akcí s odbor-
níky. 

 

9) Třídit odpad v jednotlivých třídách do označených barevných nádob (papír, plasty 
aj.). 

  

10) Spolupracovat s organizacemi na ochranu životního prostředí, např. Nadace na 
ochranu zvířat Ostrava, nadace Česká krajina apod.  

 

11) Pořizovat pravidelnou fotodokumentaci z projektových dnů a veškerých aktivit 
podporujících environmentální výchovu, aktivity dávat pravidelně ve známost 
veřejnosti, umisťovat na webové stránky školy, výroba pozvánek, plakátů, 
rozhlasová hlášení v místním rozhlase (výstavy fotografií, výzdoba interiéru 
školy). 

  

12) V MŠ a ZŠ dbát na respektování speciálních vzdělávacích potřeb i na potřeby 
mimořádně nadaných dětí, žáků, úprava ŠVP dle schváleného RVP pro základní 
vzdělávání a předškolní vzdělávání. 

 
 

C) REALIZACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY  
 

1) Ve škole a v blízkém okolí školy – realizovat besedy a přednášky s odborníky, 
např. beseda s lesním pedagogem, s pediatrem, s kronikářem obce, s policistou 
ČR, zahájit a realizovat aktivity v rámci evvo na nové školní zahradě aj.  

 

2) V terénu – exkurze a výzkumné aktivity, např. návštěva Národní přírodní 
rezervace Kaluža v Hradci nad Moravicí, návštěva Záchranné stanice pro volně 
žijící zvířata v Bartošovicích apod. 
 

 
Vzdělávací akce, přednášky, besedy, projektové dny v rámci environmentální 
výchovy lze zrealizovat v plné míře nebo částečně, a to po řádném projednání s 
pedagogickým sborem, se zákonnými zástupci, se zřizovatelem, se Spolkem rodičů 
a dalšími spolky – Zahrádkáři, Myslivci, Včelaři, Rybáři aj. a zejména dle finančních 
možností školy.   
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III. Koncepce volnočasových aktivit pro žáky 
 
Při zakládání zájmových kroužků vycházet ze zájmů žáků, uspokojit i potřeby žáků 
mimořádně nadaných, nabídnout kroužek badatelský, pěvecký, atletický, rukodělný, 
kroužek angličtiny pro mladší žáky a starší žáky. Nadále umožňovat žákům účast v 
nepovinném předmětu Náboženství. Veškerými nabízenými volnočasovými 
aktivitami žáků preventivní minimální program naplňovat, vytvářet, rozvíjet a 
upevňovat pozitivní vztahy mezi žáky. 
 

1) Pokračovat v činnosti dětského pěveckého sboru „Jasmínek“ – pravidelná výuka, 
nácvik lidových, populárních a jazzových písní, skladby starých mistrů, hra dětí 
na Orffovy nástroje – tamburíny, déšť, zvonkohry apod. Účast na vystoupeních, 
přehlídkách, soutěžích, reprezentace školy i obce na veřejnosti. Uspořádání 
Vánočního koncertu a Jarního koncertu v KD pro rodiče a veřejnost, kulturní 
vystoupení ke Dni seniorů s předáváním dárečků, hudební vystoupení ke Dni 
matek aj. 

 

2) Pořádat celoroční aktivity a projekty se zaměřením na sport, př. SAZKA 
OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ, TURNAJ V ŽÁKOVSKÉM BADMINTONU, účast v sou-
těžích ATLETICKÝ PĚTIBOJ, nově zřídit ŽÁKOVSKÝ AEROBIC aj. 

 

3) Realizovat LYŽAŘSKÉ KURZY, dále PLAVECKÉ ŠKOLY. 
 

4) Rozšiřování nové žákovské knihovny – umožnit žákům 1. – 5. ročníku zapůjčení 
knižních titulů dle jejich vlastních výběrů do domácího prostředí, práce s novou 
literaturou ve škole v rámci výuky českého jazyku – pořádání besed o 
spisovatelích, ilustrátorech. 

  
 

IV. Koncepce občanských aktivit 
 
1) Prezentace školy na veřejnosti, získávání stále lepšího jména celé organizace. 
 

2) Nabídnout budovu ZŠ i MŠ ke konání celoročních vzdělávacích kurzů pro veřej-
nost – jazykové vzdělávání, výuka informatiky, konání školení, besed z řad od-
borníků pro veřejnost, aj. 

 

3) Pokračovat ve spolupráci s Komunitním environmentálním centrem, podílet se a 
spoluutvářet aktivity pro občany (výtvarné práce žáků, tvorba časopisu, naučné 
stezky aj.). 

 

4) Pravidelné konání Dnů otevřených dveří v ZŠ i MŠ pro děti a jejich rodiče. 
 

5) Spolupráce se spolky a občanskými sdruženími v obci a mimo obec, zahájit 
spolupráci s Českým svazem včelařů z.o. Pustá Polom, Mysliveckým spolkem 
Bítov – Těškovice, nadále spolupracovat se Zahrádkáři Těškovic, z.s, viz 
Memorandum o vzájemné spolupráci. 

 

6) Uspořádat Den dětí ve spolupráci se Spolkem rodičů, zřizovatelem a dalšími 
spolky obce. 

 

7) Kulturní vystoupení žáků při významných událostech v obci (schůze, vítání ob-
čánků, životní jubilea, aj.).  

 

8) Pořádání dalších akcí pro děti i rodiče ve spolupráci se Spolkem rodičů, př. 
Dušičková stezka odvahy, Maškarní ples pro děti a rodiče, atd. 

  

9) Veřejné prodejní výstavy – vánoční a velikonoční (výtvarné dílničky, občerstvení)  
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10) Pořádání soutěží rodinných týmů, zdůraznění nezastupitelné role rodiny, rozvoj 
kladných mezilidských vztahů. 

 

11) Charitativní činnost – ve spolupráci a prostřednictvím Spolku rodičů pořádání 
kulturních programů pro veřejnost, zisk věnovat např. dětským domovům, dětské 
onkologii, domovům pro opuštěná zvířata.  

 

12) Pokračovat v adopci ohroženého druhu zvířete – zaslání výtěžku do ZOO 
Ostrava. 

   

13) Významné kulturní, sportovní i jiné akce budou zveřejňovány v místním rozhlase, 
regionálním tisku, regionální televizi Bílovec, popř. Ostrava.  
 

 

 V. Personální zabezpečení 
 
1) Zajištění předepsané odborné kvalifikace všech zaměstnanců. 
 

2) Vytváření podmínek pro vzdělávání pedagogů, zajišťování profesního růstu ce-
lého pracovního týmu. 

 

3) Důraz na profesionální chování a jednání zaměstnanců, dodržování 
společenských pravidel, pedagogických a metodických zásad výchovy a vzdě-
lávání. 

 

4) Vyžadovat od zaměstnanců vynikající výkony. 
 

5) Dodržování bezpečnostních a hygienických norem ze strany zaměstnanců dle 
platných předpisů v interiéru i exteriéru školy, v nové školní zahradě. 

 

6) Vést zaměstnance k sebehodnocení, pozitivně je motivovat k co nejlepším vý-
konům. 

 

7) Udržovat tvůrčí atmosféru školy, založenou na toleranci, vzájemné úctě, 
odpovědnosti za výsledky své práce. 

 

8) Rozvíjet a podporovat na všech pracovištích kladné mezilidské vztahy. 
 
 

VI. Materiální zabezpečení 
 
1) Průběžně doplňovat vybavení ZŠ, MŠ a ŠD pomůckami ke zkvalitnění vzdělává-

ní a výchovy. 
  

2) Průběžně doplňovat a obohacovat knižními tituly napříč celým 1. stupněm žákov-
skou knihovnu. 

 

3) Vybavit prostory ZŠ ekokoutky. 
 

4) Pořizovat v ZŠ i MŠ nové prvky ke vzdělávání, v souvislosti se zavedením Poly-
technické výchovy. 

 

5) V rámci zavádění nové informatiky v ZŠ pořídit žákům robotické stavebnice a 
další vzdělávací pomůcky pro rozvoj digitálních kompetencí (základy programo-
vání). 

 

6) Zajistit internetové připojení na školní zahradě. 
 

7) Dle Projektových investičních záměrů MAP Opavsko II. zrealizovat v mateřské 
škole následující 4 projekty: Modernizace šatny v MŠ, Rekonstrukce technické 
místnosti a modernizace přilehlé chodby v 1. a 2. patře budovy MŠ, Obnova stá-
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vající krytiny na schodištích včetně zábradlí, Nové vybavení dětské hračkárny v 
1. a 2. patře budovy MŠ. 

 

8) Postupně doplňovat dle potřeby vybavení základní školy interaktivními elektro-
nickými studijními materiály. 

 

9) Na úseku školní jídelny opravit klimatizaci v kuchyni, pořídit síta do oken v jídel-
ně, obložit v jídelně plochy u oken, pořídit disk – kotouč do robotu na kostkování 
brambor, pořídit lavičku do chodby před jídelnu na posezení žáků po obědě, kteří 
čekají na zbytek třídy nebo na odložení aktovek žáků, opravit nohy stolů a židlí 
v jídelně, výměna výlevky – kuchyně, obložit chodbu před jídelnou. 

 

10) Efektivně hospodařit s provozními prostředky a nadále v rámci schůzek 
vedoucích pracovníků pravidelně provádět rozbory hospodaření za jednotlivá pra-
coviště ZŠ, MŠ, ŠJ. 

 

11) Důsledně dbát na hospodárné a efektivní využívání energií, vody, spotřebního 
materiálu a dalšího materiálního vybavení. 

 

12) Usilovat o získávání sponzorů pro školu, podněcování ke spolupráci ze strany ro-
dičů a veřejnosti. 

 

13) Usilovat o získávání finančních prostředků z grantů, projektů – vyhlášené dotační 
programy odpovídající této koncepci budou aktivně vyhledávány. Případná finan-
ční spoluúčast zřizovatele bude v nejvyšší možné míře minimalizována.  

 

14) Spolupracovat s obcí při financování oprav budov a zařízení školy, preventivně 
předcházet problémům pomocí neustálé údržby budovy základní školy a budovy 
mateřské školy. 

 
 

 
 
 
V Těškovicích 2. 10. 2021 
                                                                                                   Mgr. S. Jarošová 
                                                                                         ředitelka ZŠ a MŠ Těškovice 
 
                                                                                                                                                              


