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Poslání školy 

Chceme být vzdělávací institucí, která bude vychovávat z řad našich žáků nadšené a odborně 

kompetentní znalce knih – šiřitele kultury knihy a kultury vzdělanosti obecně.  

Chceme být užitečným partnerem všech pracovníků nakladatelství, knihkupectví a knihoven. Vztah ke 

knihám a vzdělanosti budeme šířit v místě, kde se nacházíme, I mimo rámec běžné školní výuky. 

Vzděláváním dospělých napomůžeme k jejich začlenění do společnosti a do pracovního procesu.  

 

Motto školy 

Motto školy bylo sestaveno tak, aby odráželo a jednoduše informovalo o hlavním cíli školy, tedy 

„Poznávat, obdivovat a šířit knihu.“ 

 

Vize školy 

Hlavním cílem školy je stát se etablovaným poskytovatelem vzdělání v rámci denní a dálkové formy 

pro studenty, kteří se chtějí vzdělávat v oblasti humanitně ekonomické – zaměřené na knihovnictví. 

V krátkodobém horizontu chceme cílit na studenty z regionu Jižní Morava, v dlouhodobém horizontu 

chceme oslovit svou nabídkou všechny regiony České republiky. 

Hlavním měřítkem úspěšnosti naplňování vize školy bude zvyšující se trend uchazečů o vzdělání. 

 

Cíl školy 

Cílem školy je připravovat studenty pro praktické uplatnění na trhu práce i pro studium na vysokých 

školách humanitního zaměření.  

V souladu s hlavním cílem si klademe cíle dílčí: 

 vytvářet podmínky pro rozvoj žáka i pedagogických pracovníků,  

 reagovat na změny prostředí, rozvíjet zaměstnance a poskytovat jim supervizi. 

 

Priority koncepce rozvoje SŠ KNIH, o. p. s.  

Konkrétní kroky vedoucí k naplnění těchto priorit jsou k dispozici k nahlédnutí na vyžádání u ředitelky 

školy. 
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Rozvoj podmínek ke vzdělávání 

 

1. Propagovat školu a obor  

2. Změnit název školy 

3. Získat sponzorské finanční prostředky 

 

Rozvoj vzdělávání 

 

1. Zvýšit čtenářské a prezentační dovednosti žáků 

2. Zvýšit podíl projektové výuky 

3. Podpořit výuku cizích jazyků 

 

Rozvoj podpory školy žákům, rozvoj spolupráce a vztahů  

 

1. Prohloubit spolupráci se sociálními partnery 

2. Pořádat akce na podporu čtenářství 

3. Stát se centrem dalšího vzdělávání dospělých 

4. Vytvořit platformu pro setkávání učitelů, rodičů žáků a absolventů 

 

Rozvoj práce s výsledky vzdělávání žáků a rozvoj uplatnitelnosti absolventů na trhu práce 

 

1. Odstranit zjištěné nedostatky v práci učitelů 

2. Provádět srovnávací testování 

3. Zvýšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

 

Rozvoj dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

1. Doplnit kvalifikaci zaměstnanců 

2. Modernizovat výukové metody 

3. Zvýšit míru využívání ICT ve výuce 

 

Rozvoj úrovně výsledků školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům 

 

1. Nově koncipovat odbornost školy v ŠVP 

2. Zefektivnit dálkovou formu vzdělávání 

3. Revidovat stávající koncepci rozvoje SŠ KNIH 

 

V Brně dne 1. 1. 2014       Ing. Renata Skýpalová. v. r. 
         ředitelka školy 
 


