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NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ….














je naplněná spokojenými žáky a studenty
formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost
poskytuje kvalitní všeobecné vzdělání a připravuje všestranně do života
je známa jako leader a vzor kvality výuky německého jazyka
naučí perfektně anglicky
rozvíjí multikulturní přístup, toleranci a respekt
je dobře technicky a moderně vybavená a má zázemí pro kreativní a
zábavnou výuku
je všeobecně známá jako kvalitní vzdělávací instituce a jako leader v oblasti
výuky němčiny
má dostatečné finanční prostředky
má kvalitní pedagogický sbor

POSLÁNÍ ŠKOLY VŮČI ŽÁKŮM








škola umožňuje žákům učit se a vzdělávat se v kvalitním a
moderním školním prostředí, zažít pocit úspěchu a cítit se
v rámci své vzdělávací dráhy dobře
škola umožňuje žákům a studentům získat kompetence pro
další vzdělávání a uplatnění se na pracovním trhu
škola umožňuje žákům a studentům rozvíjet svá nadání a
maximálně využívat potenciál jednotlivce
škola umožní získat žákům kvalitní základní vzdělání
s rozšířenou výukou německého jazyka a dále kvalitní
všeobecné gymnaziální vzdělání s nadstandardní výukou
německého a anglického jazyka

POSLÁNÍ ŠKOLY VŮČI RODIČŮM








škola zajistí rodičům prokazatelně úspěšnou vícejazyčnou
přípravu žáků na víceletá gymnázia a studentům přípravu na
universitní studium i na zahraničních, zejména německých
vysokých školách
škola rozvíjí ve výchovně-vzdělávacím procesu rozvoj sociální a
emocionální inteligence žáků a vede je k toleranci a
porozumění kulturních odlišností a jedinečností každého z nás
škola zajistí i výuku češtiny pro cizince a němčiny na úrovni
mateřského jazyka
škola umožní zapojit se rodičům do výchovně-vzdělávacího
procesu a podílet se aktivně na rozvoji jejich dětí

POSLÁNÍ ŠKOLY VŮČI PEDAGOGŮM









škola vnímá své pedagogy jako dlouhodobé partnery, kterým
umožňuje seberealizaci a osobní rozvoj v inspirujícím
mezinárodním prostředí
škola dbá na profesní rozvoj svých pedagogů
škola dbá na kolegiální spolupráci a příjemné pracovní klima
škola respektuje potřeby psychohygieny a umožňuje relaxaci a
odpočinek svým pedagogům
škola podporuje své pedagogy v jejich nápadech a vítá veškeré
jejich názory a připomínky

KONKRÉTNÍ REALIZACE

2014-2015: MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ












Stabilizovaný rozpočet (o.p.s.)
Identifikace dotačních možností, podávání a využívání
grantových možností (ZŠ, GTM)
Rozvoj vedlejší činnosti (o.p.s.)
Interaktivní tabule – postupné rozšiřování (ZŠ, GTM)
elektronická žákovská knížka, evidence docházky (GTM)
Založení digitální laboratoře
Zajištěné zdravého stravování (ovoce do škol, zdravý automat)
Prostory pro relaxaci (hřiště, odpočinová zóna)
Funkční knihovna na GTM

2014-2015: VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÝ PROCES












Neklesající úroveň u všech realizovaných jazykových zkoušek a
soutěží (ZŠ, GTM)
Zavedení metody CLIL (aj -ICT) do výuky (GTM)
Pokračující mobilita (ZŠ, GTM)
Nová partnerská škola (GTM)
Navýšení rodilých mluvčích (ZŠ, GTM)
Funkční systém prevence společensky nežádoucích jevů (ZŠ,
GTM)
Funkční systém práce s dětmi s SPU(ZŠ, GTM)
Zavedení principů „respektování“ (ZŠ, GTM)

2014-2015: ŽÁCI, RODIČE






Pravidelné vlastní hodnocení školy
Lepší provázanost mezi ZŠ a GTM
Změna přijímacího řízení na GTM
Maximálně možná dvojjazyčná komunikace s rodiči
Pokračování v tradici kulturně-společenských akcí

2014-15: VEŘEJNOST






Funkční a moderní webová prezentace
Využití sociálních sítí
Rozšíření spolupráce o další instituce (PedfUK, Tandem)
Stabilní převis poptávky cca 30%
Rozšíření spolupráce s agenturou SCIO

2015-2016: MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ









Materiální zázemí odpovídající moderní škole
Rozšíření digitální laboratoře o další moduly (GTM)
Dobře vybavená PC učebna (ZŠ, GTM)
Interaktivní tabule (ZŠ, GTM)
Narůstající příjmy z vedlejší činnosti (DVPP, pomaturitní
studium, volnočasové aktivity, pronájmy…)
Využívání dotačních titulů
Vyřešení prostor, stanovení finálního počtu žáků a studentů

2015-2016: VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÝ PROCES

Rozšíření metody CLIL (angličtina, němčina)
 Udržení vysoké úrovně mobility
 Rozšíření nabídky cizích jazyků
 Zavedení žákovských portfolií
 Uplatňování principů respektovat a být
respektován a standardu učitele naší školy


V ROCE 2016
Je škola pozitivně hodnocená ze strany ČŠI,
rodičů, žáků i veřejnost a úspěšně se rozvíjí
 A všichni jsou šťastni 


