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Tři pilíře Zdravé školy 

• Pohoda prostředí 
(materiálního, sociálního, 
organizačního) 

 

• Zdravé učení (smysluplnost, možnost 
výběru, přiměřenost, spoluúčast a 
spolupráce, motivující hodnocení) 

 

• Otevřené partnerství 

     (škola – model demokratického     

     společenství, škola – kulturní a    

     vzdělávací středisko obce) 

 





Volnočasové centrum 



Školní poradenské pracoviště  
ŠKOLNÍ PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY 
 -     výchovná poradkyně (zástupkyně ředitelky    
        školy) 
-       metodička primární prevence 
- školní psycholožka (depistáže ve třídách, 

sociometrie, individuální pohovory s žáky i rodiči, 
práce s malými skupinkami dětí s IVP, spolupráce 
s třídními učiteli, supervize asistentů) 

- úzká spolupráce s OSPOD, PPP, SPC 
 
PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI  UČENÍ A 
CHOVÁNÍ 
- „nápravy učení“ 
- ve školním roce 2015/16 43 žáků s IVP plánem, 7 

asistentů pedagoga  
- asistenti pedagoga velkou pomocí pro žáky se 

SPCH, autisty, žákyni s poruchou dorozumívání, 
žáka s Aspergerovým syndromem a žáka 
s poruchou sluchu 

 
DALŠÍ AKTIVITY 
- třídnické hodiny 
- nabídka konzultací 
- pohybové přestávky 
  
 
 
 



Školní parlament  



Rodiče vítáni 



Výběr projektů a jejich vliv na klima 
školy 



Projekt „Školy v pohybu“ jako zásadní 
zlom v managementu změny 



Společné (nejen)DVPP 



Otevřené partnerství v praxi 
 • Všechny skupiny osob uvnitř školy se považují za 

rovnocenné (nepoužívá se „mocenský přístup“). 

 

• Učitelé se nesnaží žáky „zaskočit“, „nachytat je na 
švestkách“, ale spolu s nimi pracují na jejich 
individuálním maximálním rozvoji, poskytují jim 
reálnou zpětnou vazbu, vedou je k sebehodnocení, 
podporují rozvoj jejich sebeúcty. 

 

• Ve škole funguje princip sdílení. Učitelé společně 
pracují na důležitých školních dokumentech, 
kritériích hodnocení, pravidlech (ta vytvářejí spolu 
s žáky), důsledně a jednotně je dodržují. Při jejich 
tvorbě zohledňují potřeby a požadavky dětí i 
rodičů. 

 

• V procesu učení převládají kooperativní formy 
práce, těm je přizpůsobeno také prostředí. 

 

• Hodnocení procesu učení je záležitostí nejen 
učitelů, ale také žáků a rodičů (týdenní plány, 
slovní a kriteriální hodnocení, mapy učebního 
pokroku, tripartitní třídní schůzky…). Hodnocení 
žáků je motivující. 

• Vedení školy uplatňuje kooperativní, participační 
řídící styl. Učitele školy sjednocuje, vede je 
k vytváření a realizaci společné vize školy, vytváří 
podmínky pro jejich práci. 

 

• Rodiče žáků jsou vnímáni jako partneři (učitelé 
nejsou vůči nim v nadřazeném postavení, ale to 
platí i opačně). Jsou vytvořeny podmínky pro 
otevřenou komunikaci mezi školou a rodiči, pro 
nekonfliktní a neagresivní řešení případných 
problémů. 

 

• Škola vytváří podmínky pro spoluúčast dětí i 
rodičů na jejím rozvoji (školní parlament dětí, 
rodičovské spolky, společné neformální akce a 
aktivity…). 

 

• Škola aktivně spolupracuje s dalšími organizacemi, 
institucemi i jednotlivci, sdílí své „know-how“ 
s dalšími zájemci. 

 





Kontakty: 

• Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, p. o. 

• http://www.5zsmb.cz 

• pavlikova@5zsmb.cz 

"Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, 
podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat 
na škole; a přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost, je 

toho dost pro největší pýchu vychovatelů." 

Karel Čapek 
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