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Proměna cílů a obsahů vzdělání 

KVALITA PROCESŮ 
• KOMUNIKACE 
• SOCIÁLNÍ KLIMA 
• METODY a STRATEGIE UČENÍ 
• HODNOCENÍ 

RVP 



PŘÍSTUP 

ÚCTA 

RESPEKT 

DŮVĚRA 

TOLERANCE 

SPOLUPRÁCE 



 

VIZE ŠKOLY:   

  

Škola pro děti – postupné směřování k podobě otevřené komunitní školy, která respektuje jedinečnost dítěte! 

 
 

ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ ŠKOLY:    

 

Dosažení demokratizace, humanizace a modernizace výchovného a vzdělávacího procesu včetně 

podmínek a prostředí. 

 
 

 

OBECNÉ CÍLE ŠKOLY:  

 

 Vnitřní transformace – utváření partnerských vztahů. 

 Poskytnout každému dítěti možnost dosáhnout v nějakém směru pocitu úspěšnosti s tím, aby 

z naší školy odcházeli žáci nejen s potřebnými znalostmi, ale i s dovednostmi a návyky, které jim 

umožní orientaci v životě, se schopnost přiměřeně řešit životní situace i s chutí dále se vzdělávat. 

K. Čapek: „ Vzdělání je to, co v nás zůstane, pokud všechno zapomeneme.“ 



KONKRÉTNÍ CÍLE ŠKOLY:   

 
1) Cíle mateřské školy:  

 Vytvořit prostředí plné pohody, klidu, pocitu bezpečí a jistoty 

 Rozvíjet osobnost dítěte způsobem pro dítě přirozeným – prožitkovým učením, hrou 

 Umožnit každému dítěti dospět v době, kdy opustí naši MŠ, do takové úrovně, která je pro něj individuálně dosažitelná 

 Každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost  

 Vycházíme ze znalosti aktuálního rozvojového stavu dítěte a konkrétní životní a sociální situace 

 Respektujeme právo každého dítěte být jiné, mít jiné potřeby a možnost vzdělávat se vlastním tempem 

 Oceňujeme pouhou snahu, víme-li, že dítě pracuje na hranici svých možností 

2) Cíle základní školy: 
 Osvojit si strategii učení pro celoživotní vzdělávání. 

 Rozvíjet schopnost tvořivě myslet, logicky uvažovat, získávat informace, kriticky je hodnotit a pracovat s nimi při řešení problémů 

 Vytvářet informační prostředí 

 Vést k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

 Učit toleranci, ohleduplnosti, schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěch vlastní i druhých 

 Vychovávat samostatné osobnosti, které umí uplatňovat svá práva a znají své povinnosti 

 Poznávat lidi různých kultur a porozumět jim a naučit se s nimi žít 

 Vést k odpovědnosti za své zdraví a ochranu životního prostředí 

 Rozvíjet své reálné schopnosti a možnosti, hodnotit je a uplatňovat je s osvojenými vědomostmi a dovednostmi 



ŽIVOTNÍ ZLOM = VSTUP DO ŠKOLY 

 

• Školní prostředí 
• Noví, neznámí lidé 
• Školní povinnosti 
• Zvyšují se nároky na výkon 

 
 



• Práce na sobě samém 
• Zvyšující se požadavky na kázeň 
• Omezuje se okamžité uspokojení 

vlastních potřeb (hra, kontakt..) 
 

ŽIVOTNÍ ZLOM = VSTUP DO ŠKOLY 
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ŽIVOTNÍ ZLOM = VSTUP DO ŠKOLY 



ŽIVOTNÍ ZLOM = VSTUP DO ŠKOLY 





Návštěva základní školy 



Zápis do 1.třídy 



PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ 
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VSTUP DO ŠKOLY 



SPOLUPRÁCE 

Akce školy 



SPOLUPRÁCE 

Akce školy 



SPOLUPRÁCE NEKONČÍ 

• Podpora čtenářství 
• Nové metody práce  
• Vzájemné návštěvy tříd 

 



SPOLUPRÁCE nikdy NEKONČÍ 

• porady 
• metodické sdružení 
• DVPP 
• společenské akce  



Děkuji za pozornost 

Mgr. Bc. Hana Stýblová 
ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov 
styblovaha@zsbozkov.plzen-edu.cz 
+420 724 147 718 
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