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individuální přístup
respektující komunikace mezi všemi
environmentální aspekt
komplexní tematická výuka
venkovní učení s důrazem na region

Vážení rodiče,
děkujeme za Vaše vyplnění dotazníku z července 2022. Za základní školu máme 55 odpovědí,
což je skoro polovina z Vás. Vaše odpovědi jsme prodiskutovali v rámci pedagogického týmu.
Zásadní pro nás byly i Vaše komentáře na konci dotazníku, které jste mnozí doplnili. Vnímáme
každý podnět ( i jen od jednoho z Vás) za důležitý. Určitě Vaše postřehy nebudeme zlehčovat.
Naopak je naší povinností zapracovat komentáře do života naší školy dle našich možností.
Výstupy a naše řešení jsme diskutovali v týmu pedagogů, podle potřeby i s jednotlivci.
S ohledem na to, že byl dotazník anonymní, nebudeme Vaše texty zveřejňovat. Pokud byste
chtěli cokoli dodat, nebo by Vám chyběla reakce školy na konkrétní věc, obracejte se osobně
na ředitele školy. 
Naše reakce jsou pro nás závazné a důležité. Pokud byste měli připomínky a náměty 
v průběhu roku, jsme zde pro Vás. 

CÍL ŠKOLY
Žák je připraven pro život. Je odpovědný k sobě, ostatním lidem a všemu, co ho obklopuje.
Škola je moderním centrem pro výuku a výchovu žáků a celé komunity.
 
ZÁKLADNÍ PILÍŘE NAŠÍ ŠKOLY

VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROCES V ZŠ
V návaznosti na změnu legislativy byly jmenovány zástupkyně ředitele pro MŠ a pro ZŠ. 
Jsou odpovědné za soulad celé organizace a jednotné užívání metod a forem práce. 
Cílem je větší propojení činnosti v celé organizaci a příprava dětí na školu, příprava žáků 
na vyšší ročníky, přechod na 2. stupeň, příprava na život. 

U žáků naší školy rozvíjíme jejich vědomosti, dovednosti, postoje, schopnosti a hodnoty 
v souladu s Rámcovým, tedy i Školním vzdělávacím programem. Nově jsme připojili vedení dětí
k zvědomění jejich vnitřních kvalit - ctností a pracujeme v programu Výchova ke ctnostem
https://vychovakectnostem.cz/. Hovoříme s dětmi o jejich zodpovědnosti za učení, formujeme
jejich samostatnost, pracovitost, ochotu a nadšení. Jedině díky posílení kvalit, a především
jejich uvědomění, může docházet k učení na základě vnitřní motivace, tedy neutuchající touhy
učit se, se kterou se rodíme. 

https://vychovakectnostem.cz/
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Úkolem nás učitelů (průvodců) je pak příprava podnětného prostředí a výuka učebních
strategií. Podněty k učení v logickém uspořádání vidíme na chodbách i třídách. Respektujeme
odlišnost každého dítěte a citlivě pak reagujeme na jeho momentální potřebu. Naším cílem 
je individuální přístup k žákům s respektující komunikací a diferenciace úkolů. Domácí práci
zadáváme žákům průběžně. 
Součástí vzájemného respektu je zpětná vazba žákům k jejich práci, důležité je zejména
sebehodnocení na základě stanovených kritérií - tedy měřítek kvality. Dítě ze své podstaty
nepotřebuje hodnotit, ale dát jasně najevo popis toho, co vidíme a slyšíme. Hodnocení jako
takové provádíme plně do 4. ročníku slovní formou přes Edookit jako informaci rodičům. 
V 5. ročníku je prováděno formativní hodnocení slovně, sumativní pak známkou. 
Výuku napříč školou “žijeme” v tematických celcích, které kopírují realitu “za okny”. Jedině tak
vnímáme život ve škole za smysluplný a v souladu s učením Jana Amose Komenského. 
Tedy nás uvidíte venku pozorovat přírodu, učit se přecházet přes přechod a mluvit s lidmi,
kteří nám mají a chtějí něco zajímavého sdělit. Kromě tradic a obracení se do minulosti 
a vědomým bytím v přítomnosti vzhlížíme k budoucnosti a používáme moderní technologie,
učíme se jazyky. 
Nově dělíme všechny ročníky při výuce jazyků na menší skupiny. Věříme sobě a věříme
dětem. Vzájemná důvěra a zdvořilé jednání jednoznačně utváří bezpečné klima školy, 
ve kterém všichni chceme žít a připravovat se na život.

Za pedagogy školy
Mgr. Petr Juráček 

V Ostopovicích 
16. 11. 2022






















