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Slovo úvodem 
 

V letošním roce je toto první číslo školního občasníku, 

kterým chceme zviditelňovat aktivity, které ve škole děláme 

s cílem stát se dobrou školou. 

 

Je nás stále více, kteří vidíme ve společném vzdělávání 

dětí příležitost a smysl, kteří si uvědomujeme, že síla je  

ve spolupráci ne v soutěživosti a že respekt je nezbytnou 

součástí symetrické nezraňující komunikace mezi lidmi. 

 

Budeme rádi, když si zpravodaj přečtete, ale budeme 

ještě raději, když s námi povedete diskuzi a zároveň nás 

tak budete inspirovat na naší cestě a zvláště na cestě našich/ 

vašich dětí za dosažením dobrého vzdělání, což pro nás  

znamená získání kompetencí, které jsou a budou 

nezbytné pro úspěšný život – 

 

 KOMUNIKACE, SPOLUPRÁCE a SCHOPNOST SE UČIT. 

 

S přáním krásných svátků a všeho dobrého do nového roku 

 

 vedení školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPRAVODAJ ZŠ A MŠ VELKÉ HAMRY 

          

OBSAH: 

 

 Dobrá škola aneb Ro-

zumíme inkluzi 

 

 

 Žákovský parlament 

 

 

 Podpora pedagogů ve 

šk. roce 2019/20 

 

 

 Pozvánka: přednáška 

na téma kyberšikana 
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Co je to vlastně ta dobrá škola 
aneb Rozumíme inkluzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

V každém městě stojí škola, která 

je pro děti a jejich rodiče nejbližší, 

to je fakt. Přáním jistě každého       

z nás je, aby tato nejbližší škola 

byla dobrá – to znamená důvěry-

hodná, otevřená, s učiteli –            

profesionály a v neposlední řadě 

tak flexibilní, aby se v ní mohlo 

vzdělávat každé dítě, které bydlí  

v blízkém okolí.  

Toto má nepochybně velké   

přednosti – děti se učí v místě,     

ke kterému mají vztah, společně   

s dětmi, ke kterým mají blízko a     

se kterými budou v budoucnosti 

ve větším či menším kontaktu. 

Budou se mezi sebou potkávat     

v obchodě, na úřadech, budou 

se stýkat jejich potomci. Mohou se 

tak učit rozvíjet svůj vztah k městu 

a k lidem       v něm – ať už se   

jedná o chudé, bohaté, sociálně 

slabé nebo silné osobnosti. Toto je 

jedna z důležitých kompetencí – 

občanské povědomí a spoluzod-

povědnost za své okolí. Děti     

mohou do nejbližší školy docházet 

pěšky či dojíždět v rozumně    

dlouhé době, nehledě na finanční 

úspory. 

Nic by na tom neměl měnit fakt, 

že každé dítě se narodilo jiné,         

s různými potřebami. Důležité je 

vědomí komunitního života a   

respekt ke každé lidské bytosti.  

Samozřejmě může dojít na        

situace, kdy vzdělávací či          

výchovné potřeby dítěte jsou   

natolik specifické, že je potřeba 

větší či jiné specializované péče, 

a tyto nemohou být naplněny ani 

v dobré základní škole, která je 

nejbližší. Domnívám se, že se jedná 

o jednotlivce v rámci stovek dětí  

u školy na malém městě. 

Dobrá škola je také škola, kde 

realita, kterou známe ze seriálu 

My všichni školou povinní, nebo   

z filmu Marečku, podejte mi pero, 

již není dominantní, ideálně se 

nevyskytuje vůbec a tato realita 

nám zůstane (možná nostalgic-

ky) spojena s minulým stoletím, 

stejně jako kalamáře a rákoska   

s Marií Terezií. Ptáme se proč? 

Tradiční pasivní výuka s            

dominantní rolí učitele zamezuje 

probuzení důvěry, vnitřní         

motivace (dělám to pro sebe,  

ne pro odměnu nebo trest), a tím 

brání vytvoření podmínek         

pro skutečné učení se. Není 

snadné přijmout fakt, že učitel 

má být průvodce, ne nositel 

pravdy, podporující partner      

pro žáky, a ne již více               

přednášející, ze kterého mají děti 

strach.  

Důležité jsou v neposlední řadě 

metody – metody, které dle    

výzkumů jednoznačně podporují 

učení a kompetence, které jsou 

důležité pro další život žáků. Jsou 

to metody kritického myšlení        

a rozvoj čtenářské gramotnosti 

(analýza textu, interpretace textu 

– přemýšlení o napsaných      

informacích, nejen samotné   

čtení), matematické gramotnosti 

(nejen samotné počty, ale     

aplikace znalostí, prostorové  

vidění, představivost, logika)       

a např. počítačová gramotnost 

či projektové vyučování, včetně 

naučení se prezentovat         

před ostatními. Patří sem i formy 

jako je skupinová práce a       

párová práce.     

 

 

 

 

 

 

  

Tomu se uzpůsobují prostory –  

lavice jsou uskupeny jinak           

(do hnízd, řad, kruhů), pracuje se 

jazykových a specializovaných 

učebnách. Jedná se o výuku   

individualizovanou, která umožňu-

je tzv. inkluzi – vzdělávání každého 

žáka společně s ostatními.  

 

Toto vše uvedené je velká výzva 

pro nás všechny – učitele, žáky, 

rodiče a zákonné zástupce.  

Znamená to zvýšené úsilí nás 

všech, znamená to otevřenost     

a respekt a důvěru ve školu,          

v pedagogy i v žáky, a také v to, 

že každý pracuje na svém        

zdokonalení, jak nejlépe dovede, 

aby se ve škole dařilo všem. 

 

 

 

Práce ve skupinách – téma 17.11. v nové 

moderní učebně 
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V neposlední řadě se snažíme o sdílení  

příkladů dobré praxe učitelů mezi sebou 

na tzv. Učitelských klubech a zároveň 

zkoušíme nový způsob práce s             

jednotlivými třídami. V rámci školního 

poradenského pracoviště tak zjišťujeme 

klima třídy z různých pohledů                     

a  nastavujeme kroky k podpoře jak celé 

třídy, tak i jednotlivců. 

 

Nově je v naší škole od 1. 12. 2019        

zaměstnán v rámci Šablon školní             

psycholog, který bude pracovat s třídními 

kolektivy, jednotlivými žáky, jejich         

zákonnými zástupci a také s pedagogy. 

 

Pevně věříme, že společně se nám daří 

ze školy pomalu tvořit místo, kam chodí 

rádi žáci i jejich učitelé.  

 

Naše škola klade velký důraz 

na profesionalitu svých        

pedagogů, proto cíleně       

vyhledává příležitosti pro jejich 

pedagogický i osobnostní růst 

v rámci různých projektů          

a grantů. 

 

V rámci projektu Společné vzdělávání ve 

Velkých Hamrech byli všichni pedagogové 

na dvoudenním pracovním výjezdu 

v Rokytnici nad Jizerou a věnovali se     

tématu hodnocení žáků. Společně vytvořili    

kritéria hodnocení a sebehodnocení, dále 

položili základy pro slovní hodnocení pro  

1. ročník. Považujeme za důležité hodnotit 

každého žáka k jeho vlastnímu výkonu,      

a to tak, aby bylo jasné, kde se na své 

cestě za dosažením cíle nachází a         

motivačním způsobem ho navést, aby ho 

dosáhl.  

Dále podporujeme skupiny pedagogů 

formou supervizí, ve kterých se náhledují 

vztahové problémy a problémy 

s chováním.  

Další formou je mentoring, což je forma 

provázení jednotlivých učitelů na jejich 

cestě ke zlepšení. Probíhá formou schůzek, 

v nichž si učitel definuje, v čem se chce   

ve vedení hodin, práci se třídou, apod. 

zlepšit. Vyškolený mentor mu pomáhá najít 

způsoby, jak toho dosáhnout. Jedná se     

o jeden z nejefektivnějších způsobů práce 

na sobě samotných.  

Mentoring na škole nabízíme jednak interní 

(Z. Juklová a K. Mannová, které procházejí 

výcvikem) a zároveň externí (J. Stejskalová 

ze školicí vzdělávací agentury JOB).  

 

 

Podpora pedagogů ve školním roce 2019/2020 

Výjezd pedagogů - Rokytnice nad Jizerou, září 2019 
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                   Děti z kroužku Coolna v Domově důchodců 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  Prezentace našeho žákovského parlamentu 

 

 

 

 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Setkání žákovské rady 

 popisující obrázek nebo grafiku 

 

 

 

Dne 6. 12. jsme se také zúčastnili 

setkání žákovských parlamentů škol 

v Libereckém kraji na Krajském    

úřadě v Liberci. Zkušenost to byla 

nesmírně pozitivní díky sdílení a     

inspiracím, které žáci načerpali.  

Jelikož naší vizí je úspěch pro       

každého žáka, ale také získání    

zodpovědnosti za své učení a     

chování, tak Žákovský parlament   

na naší škole chápeme jako další 

příležitost pro rozvoj výše                

uvedeného.  

 

 

 

V letošním školním roce jsme ve        

spolupráci s Veronikou Kotyzovou,   

která v loňském roce vedla žákovský 

parlament, rozhodli pojmout tuto    

příležitost pro zapojení dětí do dění 

školy trochu jinak.  

 

Parlament je u nás ve škole nově    

rozdělen na dvě části – jedna je      

volená Žákovská rada, kde jsou vždy 

dva zástupci od 3. do 9. ročníku          

a druhou částí je kroužek týmové    

spolupráce Coolna, který částečně 

pomáhá realizovat akce v terénu.  

 

Žákovský rada se schází jednou       

měsíčně, zpravidla první pondělí 

v měsíci, kdy žáci společně s vedením 

školy - zástupkyní a ředitelkou -      

předkládají své návrhy, které ze svých 

tříd přinesli a debatují nad nimi.  

 

Děti v kroužku Coolna se scházejí   

každou středu odpoledne a realizují 

některé akce, např. navštívili Domov 

důchodců ve Velkých Hamrech, kde 

tvořili společně se seniory. Klademe 

zde důraz na základy dobrovolnické-

ho cítění, které považujeme                

za        důležitý pro život našich žáků. 

Jejich radost z toho, že umožnili zažít 

radost někomu jinému, nám dává   

signál, že to má smysl.  

 

Žákovský parlament v novém kabátě 
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