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1. Úvod
Strategický plán rozvoje školy vznikl dle aktuálních potřeb školy identifikovaných na základě SWOT
analýzy v rámci spolupráce všech pedagogických pracovníků školy, externích odborníků a organizací.

2. Stručná charakteristika školy

Název školy

Základní umělecká škola Podbořany, okres
Louny
Dukelská 155, PSČ 441 01, Podbořany
příspěvková organizace
IČO: 467 64 968

Kraj/město, ve kterém se škola nachází

Ústecký kraj, město Podbořany

Typ školy

ZUŠ

Velikost školy

230 žáků

Velikost pedagogického sboru (přepočteno na
plné úvazky)

9,3

Počet nepedagogických pracovníků

2

Doba ve funkci ředitele (počet let)

4 roky

Doba ve funkci zástupce ředitele (počet let)

2 roky

Škola je nedaleko centra města, při hlavní silnici, proto využívá jako hlavní vchod zadní vchod, kde je
poměrně klid a pro žáky bezpečno. Pobočka školy je umístěna v ZŠ Lubenec, kde je poskytováno
vzdělání pro žáky hudebního oboru.
O školu je velký zájem, takže v současné době je kapacita plně naplněna a škola organizuje umělecké
výtvarné, taneční a hudební kurzy v rámci doplňkové činnosti.
Zřizovatelem ZUŠ je Město Podbořany.
2. 1 Počet oborů, velikost
Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny vyučuje 3 umělecké obory:
Hudební obor – HO, Výtvarný obor – VO, Taneční obor – TO.
Celková kapacita školy, která je dlouhodobě naplněna, je 230 žáků.
2. 2 Charakteristika pedagogického sboru
Výuka je poskytována kvalifikovanými pedagogy, nejvíce jich vyučuje v hudebním oboru. Pedagogický
sbor prochází od roku 2016 postupnou generační obměnou s důrazem na prohlubování odborných
znalostí a dovedností v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Řada pedagogů se věnuje
také aktivní výkonné umělecké činnosti.
2. 3 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce
Škola vyhledává možnosti pro regionální i mezinárodní spolupráci ve spolupráci se zřizovatelem
(Městský úřad Podbořany), jejímž patronátním městem je městečko Ehrenfriedersdorf.
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Spolupracuje se základními uměleckými školami v okrese a regionu, zejména se ZUŠ Žatec a ZUŠ Louny
pořádá společné kulturní projekty formou koncertů a výstav výtvarného oboru. Zapojuje se do
regionálních a celostátních projektů jako např. Muzejní noc, Noc kostelů a Veletrh škol. Spolupracuje
s Muzeem Volyňských Čechů v Podbořanech, Kulturním domem Pegas v Podbořanech, Státním
zámkem Krásný Dvůr, Sborem dobrovolných hasičů Podbořany ad. Pravidelně spolupracuje se
základními a mateřskými školami, se kterými v Podbořanech organizuje zejména výchovné koncerty.
Dále spolupracuje úzce s Masarykovou základní školou v Lubenci, kde má ZUŠ Podbořany, okres Louny
zřízenou pobočku.
2. 4 Vybavení školy a její podmínky
 Budova v Podbořanech má 9 učeben a 1 komorní sál
 Pobočka v Lubenci má 2 učebny
Učebny jsou vybaveny hudebními nástroji pro výuku, škola má k dispozici vlastní
hrnčířský kruh a keramickou pec. Obě místa vzdělávání disponují bezbariérovým přístupem.

3. Plánovací období
Plánovací období pro realizaci strategických plánů, které směřují k naplnění vize školy je stanoveno na
období 5-ti let a to s přihlédnutím na funkční období ředitele dle školského zákona.
3.1 Příprava plánu
V rámci přípravy plánu se uskutečnily první kontaktní rozhovory
ředitele školy s konzultantkou rozvoje školy obecně o škole, situaci, potřebách
apod. Byl projednán návrh souboru postupných kroků.
3.2 Klíčové osoby
Vedle ředitele školy a jeho zástupkyně se do realizace projektu zapojuje celý pedagogický sbor, dle
potřeb se zapojují i nepedagogičtí pracovníci.
 vedení školy – ředitel a jeho zástupkyně
 zaměstnanci: SWOT analýza se zaměstnanci, vyplnění dotazníku Kultura školy, kroky ke stanovení
mise a vize;

4. Analýza organizace
Analýzou organizace se zjišťuje její aktuální stav. V zájmu komplexnosti se zaměřuje na jednotlivé
oblasti/okruhy organizace.
4. 1 Základní rámec školy
4. 1. 1 Koncepce rozvoje školy
Koncepci rozvoje školy vytvořil ředitel školy v roce 2016 jako povinnou součást konkurzního řízení na
pozici ředitele. Pedagogové mají možnost se ke koncepci vyjádřit na pedagogické radě, kde je
projednáváno její plnění. Koncepce je součástí dokumentů školy, má ji také zřizovatel. K nahlédnutí je
5

na požádání. Koncepce je prezentována prostřednictvím zřizovatele, odboru školství a praktickým
prováděním.
4. 1. 2 Interní pravidla fungování školy
Škola funguje podle jasných pravidel - Vnitřní prováděcí předpisy, Školní řád, Pracovní řád, Pracovní
náplně zaměstnanců. Dokumenty školy vytváří ředitel školy. Návrhy na změny podávají i zaměstnanci.
Veškeré dokumenty školy jsou průběžně konzultovány s konzultantem školy, který pro školu pracuje
již tři roky.
4. 1. 3 Organizační struktura školy
15 zaměstnanců: ředitel, zástupkyně ředitele, účetní, pedagogové, školnice/uklízečka

Ředitel školy

Zástupce ředitele

Školnice/uklízečka

Účetní

Pedagogičtí pracovníci

Rozsah kompetencí a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců je definován v Organizačním řádu školy.
4. 1. 4 Dokumenty školy
Veškerá dokumentace školy je zaměstnancům přístupná, všechny změny a úpravy školních dokumentů
jsou projednány na pedagogických radách, které se konají 5x ročně a na pracovních poradách. Platná
pravidla jsou respektována pedagogickými a ostatními zaměstnanci školy a také rodiči/zákonnými
zástupci, kteří jsou o pravidlech prokazatelně informováni. Dokumenty týkající se žáků a veřejnosti jsou
zveřejněny na internetových stránkách školy. Zásadní informace jsou také rodičům a veřejnosti
sdělovány na třídních přehrávkách. K porušování vnitřních předpisů školy dochází příležitostně
v různých oblastech u žáků, u rodičů, občas i u zaměstnanců. Vše je vždy individuálně řešeno.
4. 1. 5 Informační systém uvnitř a vně školy
Komunikace ve škole:
Vnitřní systém – nástěnky, informační tabule, poskytování informací osobně.
Vnější systém - dálkový přístup, internetové stránky školy, iZUŠ. Učitelé každoročně pořádají interní
přehrávky, kde jsou informace předávány veřejnosti a rodičům.
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Škola má aktualizované internetové stránky, dále s rodiči komunikuje prostřednictvím systému iZUŠ.
Na Třídních přehrávkách jsou poskytovány informace, učitelé jednají s rodiči osobně dle potřeb.
4. 1. 6 Pedagogické vedení školy
Vzhledem k tomu, že pedagogický sbor tvoří 13 pedagogů, jedná se o tým, který se dobře řídí. Jedná
se o 2 formy, a to:
a) řízení školy jako organizace
b) vedení lidí a práce s lidskými zdroji.
Pokud se jedná o systém pedagogického řízení, je postaveno na základě jasné představy o obsahu
výchovy a vzdělávání žáků. Učitelé se aktivně spolupodílí na tvorbě ŠVP, jehož obsah je každoročně
aktualizován. ŠVP ředitel konzultuje s jinými ZUŠ a konzultantem školy (bývalým pracovníkem ČŠI).
Vedení školy sleduje výsledky výuky žáků, účastní se všech koncertů a třídních přehrávek. Ředitel
vyhodnocuje činnost školy každoročně, na základě toho jsou pak prováděny úpravy v dokumentaci a
plán na další období. Je stanoven plán hospitační činnosti pro školní rok. Po hospitaci je pořízen
hospitační zápis, který je s učitelem projednán. Součástí pohospitačního pohovoru je návrh opatření
na zlepšení, pochvala a poděkování.
Vedení školy dbá na dobré vztahy na pracovišti. Po akcích školy se konají neformální setkání, škola
pořádá zájezdy, posezení. Osobní přímé jednání, rozhovory a znalost osobních podmínek prohlubují
důvěru, respektování pravidel a plnění slibů.
4. 1. 7 Kvalita pedagogického sboru
Pedagogický sbor není plně kvalifikovaný. Někteří učitelé mají ředitelem přiznaného výkonného
umělce, jiní studují. Jeden případ je nyní v řešení.
Škola má směrnici o dalším vzdělávání. Někteří pedagogové se vzdělávají aktivně, některým
pedagogům je nutno další vzdělávání nařídit. Pedagogové mohou dávat návrhy na své další vzdělávání,
vybírají si semináře dle vlastního uvážení nebo zkušeností.
Motivací pro pedagogy jsou jednak podpora vedení školy, jednak příznivé pracovní podmínky, vybavení
a především dobré mezilidské vztahy.
4. 1. 8 Výuka
Škola reaguje na potřeby veřejnosti, např. otevírá nová studijní zaměření (zpěv, trubka, ukulele,
kontrabas, pěvecký sbor). Výstupy mohou rodiče také konzultovat s učiteli individuálně nebo na
třídních přehrávkách. Žáci procházejí postupovými zkouškami, výsledky svého vzdělávání prezentují na
interních a veřejných akcích. V kompetenci každého vyučujícího je hodnocení podmínek, průběhu a
výsledků vzdělávání. Učitelé si jsou plně vědomi, že v ZUŠ je individuální přístup samozřejmostí.
4. 1. 9 Výsledky vzdělávání
Výsledky vzdělávání žáků jsou sledovány na ročníkových postupových zkouškách - jejich obsah je v
protokolech, zápisy ve školní dokumentaci, klasifikační řád je součástí Školního řádu a kritéria
hodnocení v ŠVP. Informace o výsledcích vzdělávání žáků je vedeno v systému IZUŠ, statistky, relativita
hodnocení však existuje u každého individuálně. Úspěšnost školy jako celku je vyhodnocována na
základě výsledků v soutěžích, úrovní veřejných akcí, zájmem zřizovatele a médií, slovních vyjádření
rodičů, na jednáních pedagogické rady a evaluací.
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5. SWOT analýza ZUŠ Podbořany ze dne 25. 11. 2019
SWOT analýzu na základě katalogových položek vypracovávali odděleně vedení školy (ředitel a jeho
zástupkyně) a zaměstnanci školy. Všichni zaměstnanci školy byli rozděleni do 4 skupin. Formou
brainstormingu napsali postupně technikou „sněhové koule“ položky do všech oblastí. Následně pak
společně vybrali pět nejvýznamnějších položek v každé oblasti.
Katalogové položky – SILNÉ a SLABÉ stránky
1. Personální zajištění
(kvalifikovanost, odbornost oborová i učitelská, další vzdělávání PP, vztahy, komunikace a
spolupráce)
2. Řízení školy – vedení lidí
(vize a koncepce, pravidla, řády, směrnice, školní poradenské pracoviště, DVPP,
projekty, doplňková činnost a její využití)
3. Výchovný a vzdělávací proces
(žáci, ŠVP a jeho naplňování, výukové strategie (metody, formy), prostředky ICT ve
výuce, role učitele v přípravě a realizaci procesu, podpora rozvoje, klíčové kompetence, klima
školy /atmosféra, hodnocení (sebehodnocení), volnočasové aktivity
4. Další aktivity školy
5. Škola a rodiče, zákonní zástupci – komunikace a spolupráce
6. Prostorové podmínky
7. Materiálně-technické vybavení
8. Prezentace školy (Public relations - P. R.)
Vypracovaná SWOT analýza vedením školy
PŘÍLEŽITOSTI
Rozšíření prostor budovy (nová budova)
Aktivní zřizovatel – finanční podpora školy
Příležitost od zřizovatele prezentovat školu na význ. akcích města – prezentace
Spolupráce firem (sponzoři)
Čerpání fondů EU
HROZBY
Obtížná dopravní obslužnost
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků
Nárůst administrativy
Ochrana osobních údajů (porušení)
Patologické jevy v okolí školy
SILNÉ STRÁNKY
Akce pro veřejnost, umělecká realizace školy
Týmová práce ve vedení školy
Vedení školy – ředitel
Dobré pracovní podmínky pro zaměstnance
Soutěže EKN
SLABÉ STRÁNKY
Vzdálenost školy od větších měst
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Obtížná doprava
Omezená kapacita školy
Personální omezení (dojíždění, kvalifikace)
Rezervy v týmové práci
Vypracovaná SWOT analýza zaměstnanci školy
PŘÍLEŽITOSTI
Výhled – nová budova školy
Dobrá finanční podpora ze strany MU
Kulturní akce – spolupráce s jinou ZUŠ – prezentace
Rozšíření o nové obory (LDO)
Promo – lepší možnosti medializace
HROZBY
Zhoršení dopravní dostupnosti z okolních obcí
Nedostatek žáků, učitelů
Bohatá nabídka mimoškolních aktivit na školách
Případná negativní reklama z řad rodičů a veřejnosti
Případná menší finanční podpora městského úřadu
SILNÉ STRÁNKY
Dobrá reprezentace školy při kulturních akcích
Dobrá reprezentace s městem a ostatními firmami
Dobrá komunikace s vedením
Spolupráce učitelů
Klima školy – vstřícné, přátelské
SLABÉ STRÁNKY
Omezené prostory
Chybí archiv not
Nedostatek nástrojů
Účastníci vzdělávání (rodiče) nevyužívají iZUŠ
Za určitá období chybí historické záznamy v kronikách
Na základě formulovaných katalogových souborů byly propočítány konfrontační matice.
Na základě výpočtu obou matic bylo stanoveno pořadí a vyznačeno v čem se vedení školy shoduje se
zaměstnanci. (Modře je shoda vedení školy a zaměstnanců.)

SILNÉ STRÁNKY
vedení
1. Týmová práce ve vedení školy
2. Akce pro veřejnost, umělecká realizace školy
3. Vedení školy – ředitel
4. Dobré pracovní podmínky pro zaměstnance
5. Soutěže EKN
zaměstnanci
1. Dobrá reprezentace školy při kulturních akcích
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2.
3.
4.
5.

Dobrá reprezentace s městem a ostatními firmami
Dobrá komunikace s vedením
Spolupráce učitelů
Klima školy – vstřícné, přátelské

SLABÉ STRÁNKY
vedení
1.
2.
3.
4.
5.

Vzdálenost školy od větších měst
Personální omezení (dojíždění, kvalifikace)
Obtížná doprava
Omezená kapacita školy
Rezervy v týmové práci

zaměstnanci
1. Omezené prostory
2. Nedostatek nástrojů
3. Účastníci vzdělávání (rodiče) nevyužívají iZUŠ
4. Chybí záznamy v kronikách
5. Chybí archiv not
PŘÍLEŽITOSTI
vedení
1.
2.
3.
4.
5.

Aktivní zřizovatel – finanční podpora školy
Příležitost od zřizovatele prezentovat školu na význ. akcích města – prezentace
Rozšíření prostor budovy (nová budova)
Čerpání fondů EU
Spolupráce firem (sponzoři)

zaměstnanci
1. Výhled – nová budova školy
2. Dobrá finanční podpora ze strany MÚ
3. Kulturní akce – spolupráce s jinou ZUŠ – prezentace
4. Promo – lepší možnosti medializace
5. Rozšíření o nové obory (LDO)
HROZBY
vedení
1.
2.
3.
4.
5.

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků
Ochrana osobních údajů (porušení)
Špatná dopravní obslužnost
Patologické jevy v okolí školy
Nárůst administrativy

zaměstnanci
1. Nedostatek žáků, učitelů
2. Případná negativní reklama z řad rodičů a veřejnosti
3. Bohatá nabídka mimoškolních aktivit na školách
4. Zhoršení dopravní dostupnosti z okolních obcí
5. Případná malá finanční podpora městského úřadu
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Výsledky analýzy byly využity pro definování MISE, VIZE a souboru strategických cílů – viz kapitola 7 a
8 tohoto dokumentu.
Podrobný přehled v příloze: Příloha č. 2 – SWOT analýza, matice

6. Analýza kultury školy ze dne 26. 11. 2019
Analýza kultury školy byla realizována formou dotazníkového šetření prostřednictvím pověřené
koordinátorky Ing. J. Riedlové v rámci projektu NIDV - SRP - Šablony pro ZUŠ za účasti všech pedagogů
školy, jejímž výsledkem jsou následující data:
1. Zaměstnanci se účastní společného plánování a znají pracovní cíle.
2. Panuje dobrá důvěra ve vedení školy.
3. Vedení obvykle k názorům pracovníků hodně přihlíží a využívá je i při rozhodování.
4. Je funkční organizační struktura, je uplatňováno delegování.
5. Výsledkům práce a výkonnosti se věnuje náležitá pozornost.
6. Kontrola je na vysoké úrovni, hledají se příčiny problému, ne jen viníci.
7. Motivace pracovníků je na dobré úrovni.
8. Pracovníci jsou dobře informováni, mají dostatek informací, komunikace je bez problémů.
9. Komunikace školy je zaměřena především na rodiče.
10. Inovativnost pracovníků je patrná a je ceněna.
11. Je jasná personální politika, která se v zásadě dodržuje a podporuje vč. DVPP.
12. Jsou dobré pracovní podmínky pro práci učitelů a dalších pracovníků.
13. Estetická úroveň pracoviště je velmi dobrá, bez problémů.
14. Vztahy na pracovišti jsou dobré, pracovníci spolupracují.
15. Dobré vztahy mezi učiteli a žáky přispívají k pohodě při výuce ve škole.
16. Očekává se dosahování nadprůměrných výsledků ve vzdělávání.
Podrobný přehled viz. Příloha č. 1 – Dotazník pro hodnocení školy ZUŠ Podbořany

7. Stanovení Mise
Mise školy vychází z oblastí aktuálního života školy a je formulována na základě kolektivního
selektivního výběru hlavních témat, které aktuálně vnímají pedagogové školy jako obraz současného
vnitřního a vnějšího prostředí školy.
Výsledky práce skupin pedagogů školy:
1.
11








Umělecká škola – hudba, tanec, keramika, kresba, zpěv
Nabízíme kvalitní individuální vzdělání
Hudba
o individuální výuka – hra na nástroje,
o komorní a souborová hra
Instituce pro zajištění kvalitní mimoškolní aktivity, kvalitní vzdělání kvalifikovaných pedagogů
Rozvoj hudebnosti prostřednictvím koncertů (vysílat děti i dál – Praha, Plzeň – koncerty
filharmonií)

2.






Prevence patologických jevů
o Rozvoj estetického vnímání,
o Zlepšování světa celkově
o Příprava na odborné umělecké školy
o Rozvoj duchovních hodnot
o Zlepšení a výchova osobností
o Vliv na kulturní povědomí veřejnosti
Zdravotní plus – dechové nástroje, jemná motorika, hemisféry
Umění jako „odpočinek“ od dnešního hektického světa, od stresu společnosti, od techniky
Tvoříme zdravé, bezpečné a podnětné prostředí pro uměleckou výchovu Vašich dětí

3.



Systematická práce, soustředění, trpělivost, klid (u nástroje i u tvoření) Naopak pohyb – tanec,
vybití energie (po sezení ve škole)
Sebehodnocení žáků (i mimo ZUŠ, v dospělosti si pak uvědomují zodpovědnost)

4.



Rozvoj kolektivní spolupráce (tolerance, rozmanitosti) dobré vztahy, prevence šikany
Sdružování lidí, společnosti – setkání na veřejných akcích

Výsledná formulace mise:
Jsme umělecká škola, která nabízí vzdělání ve třech uměleckých oborech – hudebním, tanečním., výtvarném.
Podporujeme umělecký a osobnostně-sociální rozvoj dětí a mládeže prostřednictvím přímé výuky, interních a
veřejných akcí školy, návštěvou kulturních představení, koncertů, výstav a dalších produkcí. Vytváříme zdravé,
bezpečné a podnětné prostředí pro uměleckou výchovu, vnímáme umělecké vzdělávání jako rozvoj
duchovních hodnot a prevenci sociálně patologických jevů uvnitř i vně školy, rozvíjíme vnitřní i
mimoškolní formy spolupráce, jsme širší platformou pro společenský a kulturní život města a regionu.
(formulace ředitele – reflexe na formulace pedagogů)
Podporujeme mezioborovou spolupráci prostřednictvím společných uměleckých projektů a
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veřejných vystoupení. Zaměřujeme se na podporu hry v komorních seskupeních a v souborech.
Klademe důraz na spolupráci všech, kteří se podílejí na procesu vzdělávání. (přejato z aktual. ŠVP)

8. Stanovení Vize
Vize školy vychází z aktuálního stavu školy a je formulována na základě kolektivního selektivního
výběru hlavních témat, které aktuálně vnímají pedagogové školy jako budoucí cíle vhodné pro rozvoj
školy.
Výsledky práce skupin pedagogů školy:

1.





Kvalitní učitelé
Vzdělávání učitelů (pravidelně, kvalitně, přínosně)
Dobrá atmosféra kolektivu (i žáků)
Spolupracující kolektiv – mezioborová spolupráce

2.











Přestavba, přístavba školy (nová budova)
Notové archivy (Podbořany, Lubenec)
Vystupování v prostorách k tomu určených + jen výjimečně např. na náměstí nebo venku
(nemůžeme se prezentovat naplno s klavírním oddělením)
Prostorná škola – více tříd, koncertní sál, taneční sál
Keramická dílna
Velká sborovna
Literárně-dramatický obor (+ prostor)
Vybavení, dobré nástroje
Reprezentativní prostor pro vystupování
Prostor (pro sbory a soubory)

3.



Více hudebních oddělení (bicí, smyčce, žestě), případně dál do budoucna i orchestr
Literárně-dramatický obor (+ prostor)

4.




Pobočka
o více vybavení (nástroje, tabule pro HN, technika)
o prostory (alespoň pro uskladnění věcí a pomůcek)
o nová budova, třídy pro pobočku ZUŠ
o více učitelů pro pobočku (nabídka pro žáky)
o spolupráce se ZŠ (nebo vlastní – kopírování, wifi připojení)
Notové archivy (Podbořany, Lubenec)
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5.




Komunikace s rodiči – ZUŠ není kroužek, dítě musí absolvovat i nauku, koncerty, komorní soubory
Dostatek žáků (i „zásoba“ – do nové kapacity)
Navýšená kapacita žáků – možnost většího výběru nadaných žáků

6.




Stálé mimoškolní prostory pro koncerty - v lokalitě města
Více společných projektů s jinými uměleckými školami
Rozvoj hudebnosti prostřednictvím koncertů (vysílat děti i dál – Praha, Plzeň – koncerty
filharmonií)

Výsledná vize - VIZE 2025:
Chceme být školou, která rozšiřuje a posiluje svoji vzdělávací nabídku prostřednictvím nových
uměleckých oborů, rozšiřuje se o nové prostory a učebny, navyšuje cílovou kapacitu žáků ve škole,
doplňuje a inovuje svůj výukový inventář, usiluje o stálý pedagogický rozvoj učitelů, podporuje
víceoborovou spolupráci, reflektuje na potřeby veřejnosti, aktivně komunikuje s rodiči a dalším
účastníky vzdělávacího procesu, spolutvoří a reprezentuje obraz školy a města navenek. (formulace
ředitele – reflexe na formulace pedagogů)
Naše škola by v budoucnosti ráda prohloubila mezioborovou spolupráci a stala se hlavním
centrem kulturního a uměleckého dění v regionu, které bude v této oblasti podporovat a
udržovat zájem o umělecké disciplíny a tradice. (přejato z aktual. ŠVP)

9. Potřebné kroky pro rozvoj školy
1.

Na základě zjištěného stavu školy se v I. pol. školního roku 2020/21 zaměřit – v duchu definované
vize školy – na vytvoření smysluplné dlouhodobé koncepce rozvoje školy (strategický plán rozvoje)
se stanovením hraničních termínů plnění jednotlivých formulovaných dílčích cílů (krátkodobých,
střednědobých a dlouhodobých. Ke koncepci vytvořit i metodiku vyhodnocování míry a kvality
plnění stanovených cílů.

2.

Zaměřit se na definované slabé stránky školy vzešlé ze SWOT analýzy aktuálního stavu školy a
hledat nástroje a postupy vedoucí k oslabení či odstranění těchto slabin.

Jedná se o:
1) omezené prostory a omezenou kapacitu školy
2) zavedení archivu not
3) nedostatek nástrojů
4) personální omezení (dojíždění, kvalifikace)
5) nevyužívání rodiči iZUŠ
6) záznamy v kronikách
V obecné rovině se zaměřit na témata:
1) vedení lidí
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2) delegování
3) kontrolu
4) hodnocení a sebehodnocení v pedagogickém sboru

10. Strategické cíle školy
Strategické cíle školy jsou formulovány na základě SWOT analýzy a Vize školy s reflexí k postojům a
potřebám zaměstnanců školy na základě předchozích společných analytických pracovních setkání.
1) Chceme ve spolupráci se zřizovatelem dokončit plánovanou výstavbu nové budovy ZUŠ
v Podbořanech.
2) Chceme být školou, která rozšiřuje a posiluje svoji vzdělávací nabídku prostřednictvím nových
uměleckých zaměření.
3) Chceme ve spolupráci se zřizovatelem navýšit cílovou kapacitu žáků ve škole na celkem 500.
4) Chceme vybavit všechna pracoviště ZUŠ moderními výukovými technologiemi a inventářem.
5) Ve spolupráci s akreditovanými vzdělávacími institucemi chceme podporovat stálý pedagogický
rozvoj učitelů.
6) Chceme podporovat víceoborovou uměleckou spolupráci uvnitř i vně školy.
7) Chceme aktivně reflektovat na vzdělávací potřeby žáků i dospělých.
8) Chceme aktivně komunikovat s rodiči a dalším účastníky vzdělávacího procesu prostřednictvím
vnitřních i vnějších komunikačních systémů školy.
9) Chceme reprezentovat obraz školy a města navenek v ČR i v zahraničí.
10) Chceme vést a doplňovat kroniku ZUŠ.
11) Správa archívu not.
12) Chceme aktivní komunikaci rodičů a školy prostřednictvím systému IZUŠ.
13. Ochrana osobních údajů je prioritou pro všechny účastníky vzdělávání.
14) Chceme být školou, která je prevencí před sociálně-patologickými jevy.
15) Chceme být školou, která mění podobu zatěžující státní administrativy.
16) Chceme být konkurenceschopnou školou v nabídce zájmových aktivit pro děti vůči DDM, klubům,
kroužkům ad.
17) Chceme být aktivní příspěvkovou organizací města, která komunikuje své finanční potřeby
pravidelně se zřizovatelem a hledá další cesty vícezdrojového financování.
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11. Akční plán
citát Petera Druckera
„„Plány jsou pouze dobrými úmysly, jestliže se okamžitě nezvrhnou do podoby tvrdé práce“.
Akční plán školy vznikal na základě několika setkání pedagogického sboru ZUŠ Podbořany, ve kterých
byla realizována analýza kultury prostředí školy, SWOT analýza, stanovení Mise a Vize školy a
strategických cílů školy. Akční plán je vytvořen s vhledem do budoucnosti násl. 5-ti let a zaměřuje se
na prioritní oblasti školy, ve kterých se chce škola zlepšovat.
1. Chceme ve spolupráci se zřizovatelem dokončit plánovanou výstavbu nové budovy ZUŠ
v Podbořanech.
Konkrétní cíl (Akce, úkol): dokončení nové budovy ZUŠ
Kritéria hodnocení: kolaudace novostavby
Indikátor: nová stavba
Nástroj: stavební řízení, spolupráce na projektové dokumentaci, spolupráce se
zřizovatelem a architektem, vč. prováděcích spolupracujících firem
Finanční zdroje: alokace od zřizovatele
Termín: rok 2022
Zodpovídá: ředitel školy

2. Chceme být školou, která rozšiřuje a posiluje svoji vzdělávací nabídku prostřednictvím nových
uměleckých zaměření a oborů.
Konkrétní cíl (Akce, úkol): zřízení Literárně dramatického oboru, rozšíření nových studijních
zaměření hudebního oboru
Kritéria hodnocení: doplňující údaje v rejstříku škol
Indikátor: aktualizovaný zápis v rejstříku škol
Nástroj: jednání se zřizovatelem, Krajským úřadem, žádost na MŠMT, úprava
zkušebny/zkušeben - přízemí stávající budovy, plánováno po dokončení
nové přístavby školy
Finanční zdroje: zdroje zřizovatele
Termín: rok 2022 - 2023
Zodpovídá: ředitel školy

3. Chceme ve spolupráci se zřizovatelem navýšit cílovou kapacitu žáků ve škole na celkem 500.
Konkrétní cíl (Akce, úkol): žádost o navýšení kapacity školy, zřizovatel, Krajský úřad, MŚMT
Kritéria hodnocení: jednání se zřizovatelem, Krajským úřadem, Žádost na MŠMT
Indikátor: žádosti směrem ke zřizovateli, Krajský úřadu, MŠMT
Nástroj: Zpracování žádostí, viz výše
Finanční zdroje: řešení bez finančních zdrojů
Termín: 2021 - 2022
Zodpovídá: ředitel školy
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4. Chceme vybavit novou budovu ZUŠ moderními výukovými technologiemi a inventářem.
Konkrétní cíl (Akce, úkol): jednání s architektem, odbornými firmami, Praha + region
Kritéria hodnocení: zpracované návrhy na realizaci vybavení nové budovy
Indikátor: zpracování návrhu na vybavení zvukovou technikou, učebním a
nábytkovým inventářem
Nástroj: zpracované požadavky a objednávky
Finanční zdroje: alokace od zřizovatele
Termín: 2021 - 2022
Zodpovídá: ředitel školy
5. Ve spolupráci s akreditovanými vzdělávacími institucemi chceme podporovat stálý pedagogický
rozvoj učitelů.
Konkrétní cíl (Akce, úkol): DVPP – pravidelná účast pedagogů na dalším vzdělávání
v akreditovaných institucích, podrobnosti viz platná směrnice ZUŠ o DVPP
Kritéria hodnocení: evidence absolvovaných aktivit
Indikátor: potvrzení o realizaci DVPP
Nástroj: vzdělávací semináře, workshopy atd.
Finanční zdroje: Šablony ZUŠ, provozní rozpočet školy
Termín: průběžně, ročně 2020 - 2025
Zodpovídá, ředitel školy + jednotliví účastníci DVPP
6. Chceme podporovat víceoborovou uměleckou spolupráci uvnitř i vně školy.
Konkrétní cíl (Akce, úkol): Realizace společných akcí (koncerty, výstavy, taneční vystoupení)
Kritéria hodnocení: technická a umělecká realizace akcí, počet dle domluvy + plán
práce v IZUŠ
Indikátor: příprava, realizace
Nástroj: společné plánování, organizování, realizace, vyhodnocení
Finanční zdroje: rozpočet školy – pronájmy externích prostor atd.
Termín: průběžně, ročně 2020 - 2025
Zodpovídá: pověřený pracovník, pedagog/pedagogové, viz IZUŠ atd.

7. Chceme aktivně reflektovat na vzdělávací potřeby žáků i dospělých.
Konkrétní cíl (Akce, úkol): realizace vzdělávacích doplňkových kurzů (taneční, výtvarné, hudební)
Kritéria hodnocení: realizace na základě potřebného počtu účastníků
Indikátor: zaplacené kurzovné, realizace
Nástroj: pracovní skupiny, kolektivy, aktivity
Finanční zdroje: kurzovné, školné
Termín: průběžně ročně 2020 -2025
Zodpovídá: lektoři, učitelé dle přidělených aktivit
8. Chceme aktivně komunikovat s rodiči a dalším účastníky vzdělávacího procesu prostřednictvím
vnitřních i vnějších komunikačních systémů školy.
Konkrétní cíl (Akce, úkol): zřízení nových webových aplikací/stránek školy
Kritéria hodnocení: zřízení webu školy s reflexí na nové aplikace a technologie
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Indikátor: zřízení webu školy odbornou firmou
Nástroj: webové stránky s uplatněním analytických nástrojů, dotazníky, diskuze fóra,
chytré aplikace pro telefony
Finanční zdroje: rozpočet školy
Termín: 2021 - 2022
Zodpovídá: ředitel školy
9. Chceme reprezentovat obraz školy a města navenek v ČR i zahraničí.
Konkrétní cíl (Akce, úkol): akce s externími kulturními subjekty, spolupráce s městem Podbořany,
spolupráce se zahraničním partnery – město Ehrefriedersdorf, Kronach ad.
Kritéria hodnocení: realizace akcí, umělecké provedení, spolupráce zaměstnanců
školy
Indikátor: 5 – 10 veřejných akcí školy ročně, 1 – 2 zahraniční akce školy ročně
Nástroj: zahraniční umělecké zájezdy, veřejné akce školy ve městě a regionu
Finanční zdroje: rozpočet školy, dotace, sponzoři
Termín: průběžně, ročně 2020 - 25
Zodpovídá: pověřený pracovník, pedagog/pedagogové, viz IZUŠ atd.
10. Chceme vést a doplňovat kroniku ZUŠ.
Kritéria hodnocení: dokumentace akcí ZUŠ, programy, foto, komentáře ad.
Indikátor: zpracování plakátu, programu, popisků, článků, informací o akcích
Nástroj: tvorba a tisk programu, plakátu, článku
Finanční zdroje: rozpočet školy
Termín: průběžně, ročně 2020 - 2025
Zodpovídá: zástupkyně ředitele, pedagog/pedagogové, viz IZUŠ atd.
11. Správa archívu not.
Kritéria hodnocení: evidence a správa notových materiálů v archívu not
Indikátor: evidence notového materiálu, tvorba evidenčního seznamu
Nástroj: zpracování evidenčního seznamu notového archívu
Finanční zdroje: rozpočet školy
Termín: průběžně, ročně 2020 - 2021
Zodpovídá: zástupkyně ředitele, pedagog/pedagogové, viz IZUŠ atd.
12. Chceme aktivní komunikaci rodičů a školy prostřednictvím systému IZUŠ.
Kritéria hodnocení: povědomí rodičů a systému IZUŠ
Indikátor: zpětná vazba od rodičů – rozhovory, odpovědi na el. komunikaci
Nástroj: přístupové údaje má prokazatelně každý rodič
Finanční zdroje: rozpočet školy
Termín: průběžně, ročně, 2020 - 2021
Zodpovídá: zástupkyně ředitele, pedagog/pedagogové, viz. IZUŠ atd.
13. Ochrana osobních údajů je prioritou pro všechny účastníky vzdělávání.
Kritéria hodnocení: GDPR dokumenty ve škole jsou k dispozici a řádně archivovány
Indikátor: Souhlasy všech účastníků GDPR u ředitele a zástupce ředitele
Nástroj: zpracované souhlasy GDPR, směrnice GDPR
Finanční zdroje: rozpočet školy
Termín: průběžně, ročně 2020 - 2025
Zodpovídá: ředitel, zástupkyně ředitele, pedagog/pedagogové, viz. IZUŠ atd.
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14. Chceme být školou, která je prevencí před sociálně-patologickými jevy.
Kritéria hodnocení: právní ukotvení – Školní řád, Pracovní řád
Indikátor: dodržování školního a Pracovního řádu
Nástroj: kontrola zaměstnanců školy, žáků školy. Výchovné přístupy.
Finanční zdroje: rozpočet školy
Termín: průběžně, ročně 2020 - 2025
Zodpovídá: ředitel, zástupkyně ředitele, pedagog/pedagogové, viz. IZUŠ atd.
15. Chceme být školou, která mění podobu zatěžující státní administrativy.
Kritéria hodnocení: Online nástroje - přihláška, GDPR souhlas
Indikátor: přenos dat z papírové podoby do digitální
Nástroj: Inovace webových stránek a jejich funkcí
Finanční zdroje: rozpočet školy
Termín: 2022 - 2023
Zodpovídá: ředitel, zástupkyně ředitele, externí dodavatel
(Pozn.: nárůst administrativy roste enormně ze strany požadavků státních úřadů,
digitalizace veřejné správy probíhá stále omezeně, některé dokumenty nelze zhotovit
jinak, než v papírové podobě, např. Přihláška do ZUŠ)
16. Chceme být konkurenceschopnou školou v nabídce zájmových aktivit pro děti vůči DDM,
klubům, kroužkům ad.
Kritéria hodnocení: zřizování doplňkových uměleckých kurzů
Indikátor: založení a vedení tanečního, výtvarného a hudebního kroužku v doplňkové
činnosti školy
Nástroj: zřizování doplňkových uměleckých kurzů
Finanční zdroje: rozpočet školy
Termín: 2022 - 2023
Zodpovídá: ředitel, zástupkyně ředitele, lektoři/učitelé
17. Chceme být aktivní příspěvkovou organizací města, která komunikuje své finanční potřeby
pravidelně se zřizovatelem a hledá další cesty vícezdrojového financování.
Kritéria hodnocení: zpracování návrhu rozpočtu na každý budoucí rok
Indikátor: zpracování rozpočtu ve spolupráci se všemi zaměstnanci školy + ekonom.
úseku
Nástroj: zpracování dokumentu – Návrh rozpočtu pro jednotlivé roky, projednání se
zřizovatelem
Finanční zdroje: rozpočet školy
Termín: každoročně 2020 - 2025
Zodpovídá: ředitel, zástupkyně ředitele, učitelé, účetní školy

12. Časový plán realizace jednotlivých strategických cílů

Období 2020 – 2021
Správa archívu not. (cíl 11)
Chceme aktivní komunikaci rodičů a školy prostřednictvím systému. IZUŠ (cíl 12)

Období 2021 - 2022
Chceme ve spolupráci se zřizovatelem dokončit plánovanou výstavbu nové budovy ZUŠ
v Podbořanech. (cíl 1)
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Chceme ve spolupráci se zřizovatelem navýšit cílovou kapacitu žáků ve škole na celkem 500. (cíl 3)
Chceme vybavit novou budovu ZUŠ moderními výukovými technologiemi a inventářem. (cíl 4)
Chceme aktivně komunikovat s rodiči a dalším účastníky vzdělávacího procesu prostřednictvím
vnitřních i vnějších komunikačních systémů školy. (cíl 8)

Období 2022 - 2023
Chceme být školou, která rozšiřuje a posiluje svoji vzdělávací nabídku prostřednictvím nových
uměleckých zaměření a oborů. (cíl 2)
Chceme být školou, která mění podobu zatěžující státní administrativy. (cíl 15)
Chceme být konkurenceschopnou školou v nabídce zájmových aktivit pro děti vůči DDM, klubům,
kroužkům ad. (cíl 16)

Průběžné plnění úkolů 2020 - 2025
Ve spolupráci s akreditovanými vzdělávacími institucemi chceme podporovat stálý pedagogický rozvoj
učitelů. (cíl 5)
Chceme podporovat víceoborovou uměleckou spolupráci uvnitř i vně školy. (cíl 6)
Chceme aktivně reflektovat na vzdělávací potřeby žáků i dospělých. (cíl 7)
Chceme reprezentovat obraz školy a města navenek v ČR i zahraničí. (cíl 9)
Chceme vést a doplňovat kroniku ZUŠ. (cíl 10)
Ochrana osobních údajů je prioritou pro všechny účastníky vzdělávání. (cíl 13)
Chceme být školou, která je prevencí před sociálně-patologickými jevy. (cíl 14)
Chceme být aktivní příspěvkovou organizací města, která komunikuje své finanční potřeby pravidelně
se zřizovatelem a hledá další cesty vícezdrojového financování. (cíl 17)

13. Evaluace a aktualizace strategického plánu
Evaluace a aktualizace strategického plánu bude probíhat každoročně. Plnění akčního plánu bude
sledovat vedení školy a na pedagogických radách bude probíhat vyhodnocení jeho plnění.

Období 2020 – 2021, dále průběžně každoročně
Strategický cíl
Zodpovídá
Plnění
Vyhodnocení

Správa archívu not. (cíl 11)
zástupkyně ředitele, pedagog/pedagogové
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Opatření

Strategický cíl
Zodpovídá
Plnění
Vyhodnocení
Opatření

Chceme aktivní komunikaci rodičů a školy
prostřednictvím systému IZUŠ. (cíl 12)
zástupkyně ředitele, pedagog/pedagogové

Období 2021 - 2022
Strategický cíl

Zodpovídá
Plnění
Vyhodnocení
Opatření

Strategický cíl

Zodpovídá
Plnění
Vyhodnocení
Opatření

Strategický cíl
Zodpovídá
Plnění
Vyhodnocení
Opatření

Strategický cíl

Zodpovídá
Plnění
Vyhodnocení
Opatření

Chceme ve spolupráci se zřizovatelem dokončit
plánovanou výstavbu nové budovy ZUŠ
v Podbořanech. (cíl 1)
ředitel

Chceme ve spolupráci se zřizovatelem navýšit
cílovou kapacitu žáků ve škole na celkem 500.
(cíl 3)
ředitel

Chceme vybavit novou budovu ZUŠ moderními
výukovými technologiemi a inventářem. (cíl 4)
ředitel

Chceme aktivně komunikovat s rodiči a dalším
účastníky vzdělávacího procesu
prostřednictvím vnitřních i vnějších
komunikačních systémů školy. (cíl 8)
ředitel
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Období 2022 – 2023
Strategický cíl

Zodpovídá
Plnění
Vyhodnocení
Opatření

Strategický cíl
Zodpovídá
Plnění
Vyhodnocení
Opatření

Strategický cíl

Zodpovídá
Plnění
Vyhodnocení
Opatření

Chceme být školou, která rozšiřuje a posiluje
svoji vzdělávací nabídku prostřednictvím
nových uměleckých zaměření a oborů. (cíl 2)
ředitel

Chceme být školou, která mění podobu
zatěžující státní administrativy. (cíl 15)
ředitel, zástupkyně ředitele, externí dodavatel

Chceme být konkurenceschopnou školou
v nabídce zájmových aktivit pro děti vůči DDM,
klubům, kroužkům ad. (cíl 16)
ředitel, zástupkyně ředitele, lektoři/učitelé

Období 2020 – 2025, průběžné plnění úkolů
Strategický cíl

Zodpovídá
Plnění
Vyhodnocení
Opatření

Strategický cíl
Zodpovídá
Plnění
Vyhodnocení
Opatření

Strategický cíl
Zodpovídá

Ve spolupráci s akreditovanými vzdělávacími
institucemi chceme podporovat
stálý
pedagogický rozvoj učitelů. (cíl 5)
ředitel školy + jednotliví účastníci DVPP

Chceme podporovat víceoborovou uměleckou
spolupráci uvnitř i vně školy. (cíl 6)
pověřený pracovník, pedagog/pedagogové

Chceme aktivně reflektovat na vzdělávací
potřeby žáků i dospělých. (cíl 7)
lektoři, učitelé dle přidělených aktivit
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Plnění
Vyhodnocení
Opatření

Strategický cíl
Zodpovídá
Plnění
Vyhodnocení
Opatření

Chceme reprezentovat obraz školy a města
navenek v ČR i zahraničí. (cíl 9)
pověřený pracovník, pedagog/pedagogové

Strategický cíl
Zodpovídá
Plnění
Vyhodnocení
Opatření

Chceme vést a doplňovat kroniku ZUŠ. (cíl 10)
zástupkyně ředitele, pedagog/pedagogové

Strategický cíl

Ochrana osobních údajů je prioritou pro
všechny účastníky vzdělávání. (cíl 13)
ředitel, zástupkyně ředitele,
pedagog/pedagogové

Zodpovídá
Plnění
Vyhodnocení
Opatření

Strategický cíl
Zodpovídá

Chceme být školou, která je prevencí před
sociálně-patologickými jevy. (cíl 14)
ředitel, zástupkyně ředitele,
pedagog/pedagogové

Plnění
Vyhodnocení
Opatření

Strategický cíl

Zodpovídá
Plnění
Vyhodnocení
Opatření

Chceme být aktivní příspěvkovou organizací
města, která komunikuje své finanční potřeby
pravidelně se zřizovatelem a hledá další cesty
vícezdrojového financování. (cíl 17)
ředitel, zástupkyně ředitele, učitelé, účetní školy
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14. Plán seznámení se strategií a její propagace
Akce
Seznámení zaměstnanců
Seznámení zřizovatele

zajistí
ředitel ZUŠ
ředitel ZUŠ

Seznámení rodičů

ředitel ZUŠ

Seznámení žáků
Vyvěšení na web
Vývěsní skříňka/úřední
deska

ředitel ZUŠ
ředitel ZUŠ
ředitel ZUŠ

způsob
porada
schůze Rady/ZO

termín
I. pol. šk. roku 2020/21
dle stanov termínu,
podzim 2020
web školy a vnitřní I. pol. šk. roku 2020/21
informační systém
web, e-mail
web, nástěnky
publikace
vyvěšení
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I. pol. šk. roku 2020/21
I. pol. šk. roku 2020/21
I. pol. šk. roku 2020/21

Přílohy:
Příloha č. 1
Dotazník pro hodnocení kultury školy ZUŠ Podbořany
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Příloha č. 2
SWOT analýza, matice
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