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Koncepce rozvoje školy _ZŠJungmonnovy sady Mžlník,příspěvkovó organizacz
Naše poslúní:
Poskytujeme žákům kvolitnívzdělání, podporujeme radost z učení,,,Ruku v ruce" spolupracujeme

s rodiči, zaměstnanci, žóky, portnery a podporovotelí.

Naše vize:

Chceme být školou, ve které ...
... nabízímevysokou kvalitu vzdělávání
.., uplatň ujeme individuální přístup
... předáváme kompetence a podporujeme
...

osobní rozvoj

očekáváme osobní zod povědnost

litní práci
... 5e respektujíjasná předem společně vytvořená pravidla
... je slušnost na prvním místě
...

oceňujeme

kva

...fungujívyvážené,spokojené Vztahy a uplatňujíse otevřené způsoby komunikace
... je podporována týmová práce
jsou nastaveny kvalitní pracovní podmínky a dodržujísezásady psychohygieny
... se podporuje pozitiVní přístup ke vzdělávánía vnitřní motivace Všech zúčastněných
... jsou zaměstnanci školy díky svým kvaIitám společnostíuznáVáni a respektováni
...

...

je zřejmá její transparentnost a otevřenost, Ve které existují dobré vztahy mezi všemi partnery Ve

vzdělávání
... se

cítímepříjemně a bezpečně

JsME PŘEsVĚDčENl, žE KAžDÝ áK sE MůžEDíKY NAšíPoMocl DENNĚ NAPLNo UčlT A ZAžíVATtJsPřcH.

Díky matematice pana prof. Hejného žáci objevují matematiku sami a bavíje to.
Díky programu Čteníma psaním ke kritickému myšleníse žáci stávají mysliteli, kteříse dokážou na
věci dívat z různých úhlůpohledu.
Díky podpoře rozvoje přírodních věd (moderní pomůcky a vlastn í vytvořené učebnímateriály, využití

MooDLE),
Díky podpoře efektivnídiferenciace výuky aktivním zapo,jením třídních asistentů.
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Koncepce rozvoje školy _ZŠJungmonnovy sody Mělník, příspěvkovd organizace
Aktudlní stav:
22 tříd s počtem žáků583, 2 nebo 3 třídy v ročníku,tj. počet žákůse blížípovolené maximální
kapacitě školy (600 žáků)
6 oddělení školnídružiny s počtem žáků168

školníklub nabízejícíodpoled ní a ktivity naVštěVuje 129 žáků
pedagogický sbor se vzděláním splňujícímpožadavky zákona č. 563/2004 Sb. (Zákon o

pedagogických pracovnících)
Učebny:

kmenové
fyzika/chemie
chemická laboratoř
učebna informatiky / jazykov á
jazyková učebna
víceúčelová
cvičná kuchyňka/pracovna ručníchprací
výtvarná d ílna/dílna
tělocvična

22

I
1

2
2
1
1

t

1

6+1

herny šD a ŠK

ostatníodborné učebny (např. zeměpis, přírodopis) jsou umístěny v kmenových učebnách
pronájem tělocvičny a Venkovního hřiště (soKoL Mělník)
Počty PC:

,
.
,
.
.

pro ždky (PC učebny, odborné učebny)
počet ntb pro žáky
počet netbooků pro žáky
pro učitele včetně ŘŠa ZŘŠ (PC, ntb, toblet)

pro administrativu

40
77

75

49
2

lnteraktivnítobule:
Očekávaný stav:

.
.
,

.
.
,
.
.

cca 22 - 25 tříd s počtem žákůdo 600 (optimálně do 24 žáků/třídu),2nebo 3 třídyv ročníku,
postupný přechod,,C" tříd na l|. stupeň, odpovídajícípočet odděleníŠDa ŠK

odpovídajícípersonální

za

bezpeče n í Včetně asistentů peda8oga a třídních asistentů

vyuŽití učeben dle aktuálních potřeb (včetně vhodného vybavení), obnovení samostatné dílny
a Vybavenítříd (zvláště na ll. stupni), vyřešená akustika tříd

koncepčnípodpora a rozvoj polytechnické výuky
průběžněobměňovaná lcT technika pro učitele i žáky, schopnost reagovat na nové směry
rozvoje V této oblasti
efektivn í využívá n í státního rozpočtu a evropských fondů a grantů, aktivní zapojení do

pro8ramu ERASMUs

+

úspěšnévyrovnáníse s neustálými změnami ze strany MŠMT (vzdělávací program, inkluze)

obecně většípodpora škol od státu izřizovate|e
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Dalibor Ullrych

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Ilona Němcová < ilona.nemcova@gjp-me.cz>
28. ledna 20L6 L2:5L
Dalibor Ullrych

Koncepčnízáměr školy

Na základě vyjádření většiny členůškolské rady sděluji, že školská rada nemá k tomuto materiála žádné
připomínky a souhlasí s ním.
Ilona Němcová
předsedkyně školskérady
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Výpis z.iednáni RM ze dne 1.2.2016

VÝpis z iednání Rady města Mělníka ze dne 1. 2. 2016

19. bod programu
materiál č.
předkládá
za odbor

,72/2016

Mgr. Zlzana lansová
Odbor školství a kultury
Koncepce rozvoje ZS Jungmarrnovy sady Mělník, p.o. na období 2016 2020

VĚC

NÁvRrr usNBspNí
RM schvaluje Koncepci rozvoje
:

zÁvĚRnc.oy:

ZákJadní školy Jungmannovy sady Mělník, p.o, na období 2016 - 2020,

RM schvaluje Koncepci rozvoje
2016 - 2020.
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Zál<|adní školy Jungmannolry sady Mělník, p.o. na období
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