Střední zdravotnická škola Evangelické akademie
Koncepce rozvoje školy pro školní rok 2018/2019Ko
„Bůh všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže
člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.“
Kazatel 3,11

ncepce rozvoje školy na období roku 2017
Koncepce rozvoje školy je vypracována na období jednoho školního roku 2018/2019. Jednotlivé
kategorie cílů v rámci koncepce rozvoje školy jsou vytýčeny na plnění:
a) průběžné a dlouhodobé
b) v období daného školního roku

Hlavní cíle rozvoje školy:
1. Vzdělávat kvalitní zdravotníky - profesionály.
2. Dosáhnout toho, aby si absolventi školy osvojili mravní a charakterové vlastnosti, které od
zdravotníků vyžaduje společnost.
3. Podporovat vzájemnou toleranci, úctu a pochopení v mezilidských vztazích.
4. Motivovat žáky i učitele k tomu, aby cítili sounáležitost se školou a šířili její dobré jméno.
5. Usilovat o to, aby škola obstála ve zdravém konkurenčním prostředí podobně zaměřených
SZŠ.
6. Vytvářet podmínky pro využívání moderních trendů ve vzdělávání a výchově budoucích
zdravotnických pracovníků.
7. Snažit se vytvořit příznivé pracovní prostředí pro žáky, učitele a ostatní zaměstnance školy.
8. Docílit spolupráce s rodiči, úřady, institucemi a školami v nejbližším okolí.
VZDĚLÁVACÍ CÍLE
1. Zvyšovat úroveň vzdělávání žáků s důrazem na nutnost a potřebu celoživotního vzdělávání.
2. Podporovat u žáků především schopnost aplikace nových poznatků v praxi, zaměřit se na
aktivní učení žáků.
3. Urychlit a usnadnit proces adaptace žáků prvních ročníků (adaptační kurzy).
4. Zabývat se hodnocením žáků, využívat moderních trendů hodnocení a srovnávání, zjišťovat
vliv vzdělávání ve škole na rozvoj žáka (srovnávací vstupní a výstupní testy).
5. Využívat dovednosti práce s informačními technologiemi ve většině předmětů.
6. Využívat takové metody, které budou podporovat schopnost porozumění literárnímu a
odbornému textu.
7. Podporovat potřebu a dovednost vyhledávání kvalitních informací a kritického myšlení.
8. Podporovat a rozvíjet mediální gramotnost žáků.
9. Usilovat o to, aby žáci dokázali využívat základní matematické operace v praxi, především
logicky uvažovat a rozhodovat se.

10. Podporovat kvalitu vzdělávání cizího jazyka se zaměřením na konverzaci a porozumění
cizojazyčnému textu.
11. Snažit se co nejvíce poznat žáka, jeho rodinné a sociální prostřední s cílem účinného působení
na jeho osobnostní rysy.
12. Podporovat zájem o vzdělání.
13. Sjednocovat klasifikační nároky ve všech formách a technikách zkoušení, srozumitelně a včas
informovat o pravidlech hodnocení tak, aby se minimalizovaly žádosti o komisionální
přezkoušení.
14. Dokázat, aby žáci používali při učení nejvhodnější styly učení, které jim učitelé doporučí,
včetně sledování veřejného dění.
15. Dosáhnout toho, aby bylo co nejvíce absolventů přijato do zaměstnání či k dalšímu studiu na
VOŠ nebo VŠ.
16. Docílit maximální integrace učiva jednotlivých předmětů.
VÝCHOVNÉ CÍLE
1. Dokázat, aby žáci plně uznávali základní lidské kvality, hodnoty společenského života a měli
úctu k lidem.
2. Vychovávat žáky k sounáležitosti se školou tak, aby šířili její dobré jméno (pracovat na
eliminaci kouření žáků u Charlie centra).
3. Pomáhat vytvářet postoje k formování osobnostních rysů a mravních zásad. Pozitivně
podporovat vnímání multikulturní společnosti.
4. Důsledněji poznávat žáka jako individuální bytost, nezobecňovat a nebanalizovat jeho sociální
problémy.
5. Pomáhat vytvářet pozitivní skupiny ve třídě, podporovat přátelskou a pracovní atmosféru.
6. Minimalizovat vliv postižení žáků (především poruchy učení) na výsledky jejich vzdělávání.
7. Motivovat žáky k zájmu o reprezentaci školy v soutěžích, mimoškolních aktivitách a ve
spolupráci s neziskovými organizacemi.
8. Dosáhnout toho, aby žáci posuzovali běžné životní situace z ekonomického a estetického
hlediska: lidská práce, náklady, efektivita rozhodování, produktivita atp.
9. Podporovat spolupráci studentské rady na chodu školy.
10. Aplikovat školní řád do života školy, seznamovat s ním žáky a zákonné zástupce žáků,
vyžadovat jeho plnění a vysvětlovat jeho smysl a záměr.
11. Pokračovat ve spolupráci metodika prevence a výchovného poradce, naplňovat výchovný
plán.
12. Pokračovat na osvětové práci v oblasti užívání návykových látek, zejména se zaměřit na
oblast kouření.
13. Snížit počet absencí, minimalizovat absence neomluvené.
CÍLE V OBLASTI PERSONÁLNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podporovat účast pedagogů v regionálních i celostátních odborných komisích.
Maximálně využít dny samostudia ke zvýšení odbornosti pedagogů.
Usilovat o prohlubování kvalifikace u všech učitelů.
Umožňovat neformální setkávání zaměstnanců školy, dát prostor pro supervizi.
Dosáhnout 100% kvalifikace pedagogických pracovníků.
Dosáhnout plné kvalifikovanosti výuky.
Podporovat aktivní účast pedagogů školy na projektových aktivitách (Šablony I.).

CÍLE V OBLASTI MANAGEMENTU ŠKOLY
1. Průběžně reagovat na legislativní změny týkající se všech oblastí života školy.
2. Dosažení maximální zaměstnanosti absolventů.
3. Zvýšit zájem veřejnosti o školu, zefektivnit presentaci školy (inovovat informační materiál,
účast na veletrhu SŠ, burza SŠ na ZŠ v blízkém okolí, spolupráce s MČ Brno-Líšeň,
spolupráce s MŠ Šimáčkova, ZŠ Novolíšeňská a dalšími školami v okolí).
4. Účinnou kontrolní činností předcházet nedostatkům v práci zaměstnanců školy, porušování
BOZP a vnitřních předpisů školy.
5. Využívat projektů k získání finančních prostředků (Grant ČCE, NFCŠ).
6. Usilovat o naplnění celkové kapacity školy (DDO, Jeden den středoškolákem, Veletrh SŠ).
7. Provádět vlastní hodnocení školy v souladu s právními předpisy, vyhodnocovat a reagovat na
výsledek hodnocení.
8. Využívat ICT ve výuce především v profilových předmětech.
9. Dokončit realizaci ŠVP Praktická sestra.
10. Požádat o změnu nástavbového oboru Zdravotnický asistent na Sociální činnost a zrealizovat
tvorbu nového ŠVP Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství.
11. Uvést do provozu nové webové stránky školy.
12. Věnovat se PR školy na Facebooku.
13. Představit a uvést „do života“ nové logo školy.
14. Sledovat výzvu Šablony II a zapojit se do ní
CÍLE V OBLASTI MATERIÁLNÍHO VYBAVENÍ
1.
2.
3.
4.

Průběžně pečovat o majetek školy, provádět opravy a udržování svěřeného majetku.
Průběžně udržovat vybavení školy v oblasti IKT.
Zmapovat možnosti provedení rekonstrukce osvětlení na chodbách ve školní budově.
V součinnosti s městskou částí Brno-Líšeň začít práce na dlouhodobém záměru úpravy a
využití školní zahrady jako veřejného prostoru.
5. Výhledově zajistit vybavení pracoven učitelů dalšími osobními PC.
6. V součinnosti s ÚMČ Brno - Líšeň zařídit vykácení stromů na školní zahradě, aby byl do
školní budovy zajištěn přístup světla a tepla (severní strana)
7. V součinnosti s ÚMČ Brno - Líšeň pracovat na úpravě a modernizaci kotelny s cílem zajistit
lepší a efektivnější vytápění školní budovy.
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