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Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice 

 

 

 

  

VIZE ŠKOLY 

Přílohy:  
Program rozvoje města VLACHOVA BŘEZÍ na období 2015 – 2020 
Program rozvoje Mikroregionu Vlachovo Březí na období 2015 - 2020 

 
Prvořadým úkolem školy je poskytovat základní vzdělání, které vede k tomu, aby si 

žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu 
učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat 
a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, 
být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, 
poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi 
a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. 

Základní vzdělání chápeme jako službu dětem a jejich zákonným zástupcům, kterou nám 
prostřednictvím státu zadali. Tato služba by měla reflektovat jejich očekávání i individuální 
potřeby. Našim žákům by se mělo dostat takových znalostí a dovedností, které budou dobře 
použitelné v životě. Méně encyklopedických poznatků, zato více akčního učení se zaměřením 
na praxi. Méně zprostředkované sumy vědomostí a zkoušení žáků ze znalostí faktů, dat, 
pouček, pravidel atd. Nikdy nekončícím příběhem proto bude přechod od školy 
transmisivního typu ke škole typu konstruktivního. Zaváděním efektivních metod výuky, 
jakými jsou například skupinové-kooperativní vyučování, projektové nebo problémové 
vyučování vést naše žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti i respektu. A 
v tomto trendu budeme samozřejmě pokračovat a rozvíjet ho a obohacovat. Přestože tu byly 
zmiňovány metody kooperativního vyučování, bude i nadále středem našeho zájmu, péče a 
vlastní pedagogické práce jednotlivec – žák. Rozvíjení jedinečnosti žákovy osobnosti – to je 
mementem a výchozím momentem celé naší pedagogické práce.  

Úkolem školy je dát prostor všem. Nadaným, průměrným i zaostávajícím, stejně jako 
objektivně postihovat, rozvíjet a podporovat nadání intelektuální, pohybové, manuální, 
estetické. Nemalý důraz již nyní klademe na integraci žáků, ať již jakkoliv handicapovaných. 
Takový přístup je podstatný a nezastupitelný především pro ně samotné, ale stejně tak je 
důležitý a nezbytný pro jejich zdravé spolužáky. Každý žák je pro nás osobností, která se 
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vyvíjí, zraje. My však nikdy nemůžeme určit, kdy se v takovou kvalitní osobnost promění, a 
proto musíme naše svěřence na tento okamžik připravovat a vybavovat. 

Škola by měla být místem, které žáky motivuje a povzbuzuje, aby se učili aktivně. Místem, 
kde se budou cítit  bezpečně a spokojeně. A obdobným způsobem by se měli cítit i zákonní 
zástupci našich žáků při každé návštěvě školy a kontaktu s učiteli.  

Žák by se neměl každodenně strachovat, že bude neustále prověřován a uváděn do stresových 
situací. S tím také velmi úzce souvisí i nový pohled na kvalitu vzdělávací služby školy zvenčí.  

Důležitou úlohu chceme přikládat i činnosti školní družiny. Do její činnosti bychom chtěli 
začlenit i rozmanitější nabídku zájmových útvarů i větší podíl při organizování akcí. Školní 
družina má mít charakter činnostního místa, místa kde žáci v kulturním prostředí rozvíjí své 
schopnosti a dovednosti, odkud si odnesou výrobek, vědomosti.  

Škola se bude snažit vybavovat žáky takovými kompetencemi, které budou v 1. polovině 
XXI. století pro jejich život zde, v jihočeském regionu, v České republice, v Evropě a ve světě 
nezbytné. Ke zvládnutí tohoto vysoce náročného úkolu by proto mělo směřovat veškeré úsilí a 
um celého sboru kantorů Základní školy profesora Josefa Brože ve Vlachově Březí. 

Další úkoly ZŠ PJB Vlachovo Březí: 

- Vést naše žáky k poznávání jejich města a jeho blízkého i vzdálenějšího okolí a samozřejmě 
i okolních osad a obcí.  

- Přibližovat život lidí našeho města a regionu, jejich práci, um a zvyky.  

- Vést naše žáky k vědomí, že zde nežijeme v uzavřeném prostoru, ale jsme součástí většího 
celku – Jihočeského kraje, dále pak České republiky – Čech, Moravy a Slezska, které se od ne 
paměti nacházely uprostřed nejstaršího kontinentu - Evropy a že náš světadíl je opět jen částí 
světa – celé naší modré planety Země, kterážto pak je součástí vesmíru.  

- Tvořit a rozvíjet jejich komunikaci v jazyce českém, německém a anglickém. 

- Připravovat žáky na budoucí využívání informačních a všech dalších technologií XXI. 
století. 

- Vést naše žáky k jejich budoucím aktivním činnostem v oblastech kulturních, 
společenských, estetických, sportu a tělovýchovy a zdravého životního stylu. 

- Dále dlouhodobě udržovat kontakty naší školy s partnerskými školami v zahraničí, v tom 
chceme pokračovat i nadále a přitom rozvíjet smysluplné cestování a poznávání našeho 
regionu a ČR.  
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- Naše snažení zaměříme i na výchovu žáků k dodržování obecných pravidel slušného 
chování a stanovených pravidel – zejména pak pravidel školního řádu. Přičemž budeme 
respektovat jak práva, tak i povinnosti každého jedince. Při rozvíjení všestranné osobnosti 
každého našeho žáka budeme pracovat s klasickými a uznávanými životními a mravními 
hodnotami, s demokratickými občanskými postoji. 
 

S novým dokumentem sm_48 Organizačního řádu školy – Vize školy byli pedagogové 
seznámeni při pedagogické radě dne 28.8.2017 

Dokument sm_48 Vize školy je platný od 28.8.2017 

Dokument sm_48 Vize školy nabývá účinnosti dne od 28.8.2017 

Současně se ruší platnost dokumentu sm_48 z 25.9.2015 

 

Ve Vlachově Březí dne 28.8.2017 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Novotný 
      ředitel školy 


