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Komunitní škola je škola otevřená. Jejím 
posláním je vykonávat kvalitní funkci vzdělávací 
a výchovnou s propojením na funkci komunit-
ního, společenského, kulturního a volnočasového 
centra. Škola je otevřená žákům, rodičům, 
komunitě a zároveň žáky přirozeným způsobem 
do života komunity zapojuje. Je orientována 
na rozvoj měkkých dovedností, pro-sociálního 
jednání a posilování občanských postojů žáků. 
Přirozenou účastí komunitní školy na životě 
společnosti, orientací na prostředí a rozvojem 
specifi ckých kompetencí žáků zvyšuje jejich 
konkurenceschopnost v životě a na trhu práce.

1Naše porozumění termínu 
komunitní škola

Koncept komunitních škol pochází z USA. 
U jeho zrodu již ve třicátých letech minulého 
století stála Mottova nadace. Koncept se 
postupně uchytil a vyvíjel i v západní Evropě 
a od devadesátých let dvacátého  století 
postupně i v Evropě střední a východní.
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Proč myšlenka komunitní školy? 
Jsem máma tří dětí, které patnáct let procházejí 
českým porevolučním školstvím, a jsem profesí 
klinický psycholog. Dvacet let pracuji na vývoji 
komunitního systému péče o duševně nemocné 
lidi, patnáct let učím v České republice jak vytvářet 
komunitní plány sociálních služeb ... a další aktivity, 
které souvisí s komunitním rozvojem. Propojením 
těchto faktů s možnostmi ESF EU nastala doba pro 
přenesení komunitní fi lozofi e i do školních lavic 
a sboroven. Jsem přesvědčená, že v rámci reformy, 
která čeká naše školství, je komunitní škola jednou 
z cest, která podporuje klíčové kompetence žáků 
a rozvíjí jejich měkké dovednosti (soft skills), které 
jsou stěžejní pro moderní trh práce. Přirozeným 
způsobem zapojuje děti do občanského života, což 
má celoživotní vliv na jejich existenci v demokratické 
společnosti jako dospělých a svébytných občanů. 
Komunitní škola nemá dopad jen na znevýhodněné 
skupiny obyvatel, kde je jednou z forem úspěšné 

práce s celou rodinou žáka, ale i na žáky bezproblé-
mové a nadané, kde podporuje jejich pro-sociální 
jednání a život v občanské společnosti. Tato role 
komunitní školy není okrajová, naopak, má zásadní 
vliv na generaci, která bude za několik let v této 
zemi vládnout.

Jak řekl bývalý ministr školství: „Komunitní Škola 
může být školou, která se nebojí otevřít veřejnosti 
v lokalitě svého působení. Školou, která vnímá 
kulturní, sociální a vzdělávací potřeby místa, kde 
působí, a má kromě klasického vzdělávání žáků 
ambici vytvářet nabídku aktivit, které budou 
uspokojovat místní potřeby v oblasti celoživotního 
učení. Je školou, která žije a rozvíjí se spolu s občany 
a opouští tradiční formu nadřazené „kamenné“ 
instituce, která nepotřebuje komunikovat s okolím. 
Školou, která se svou otevřeností hlásí k principům 
spuštěné reformy našeho školství a sebevědomě 
prezentuje široké veřejnosti svou práci s žáky 

a kvalitu svého školního vzdělávacího programu. 
Komunitní škola uplatňuje v praxi konkrétními 
aktivitami myšlenku role školy jako Centra rozvoje 
místní komunity (v oblasti vzdělání, kultury, podpory 
místního partnerství, zapojování rodičů a seniorů 
do života školy, konkurenceschopnosti místní 
ekonomiky).“

Náš projekt Komunitní školy tím vstupuje na 
cestu naplňování moderních evropských trendů 
ve vzdělávání. Na jeho konci je sebevědomý žák, 
který má dostatečné osobní a sociální kompetence, 
aby své vědomosti adekvátně uplatnil na trhu 
práce, v občanském životě a realizuje pro-sociální 
chování v rámci své komunity. Vliv role komunitní 
školy na žáky i na komunitu jsem viděla ve Walesu, 
Belgii i v USA a tím nejcennějším, co jsem viděla, 
bylo zdravé sebevědomí žáků a jeho identifi kace 
se školou, komunitou. Další velký rozdíl byl právě 
ve schopnosti zahraničního školství připravit žáky 

pro praxi. Naučit je školní vědomosti rozvinout ve 
schopnosti a dovednosti využitelné v praxi. Velká 
slabina našeho školství. V tom vidím jednoznačnou 
příležitost pro komunitní vzdělávání, jejímž 
výsledkem bude posílení konkurenceschopnosti 
žáka na Evropském trhu.

Co Vás ještě inspirovalo v zahraničí?
Asi nejvíce atmosféra na školách. Úsměvy učitelů 
a ředitelů, radost z práce, která na nás působila, 
týmový duch vedení školy. Prostor pro zapojení 
studentů do života školy, pracovní nepořádek, který 
na školách byl, rozsvícená škola v šest večer, výzdoba 
škol plná návodů jak pomoci dětem v komunikaci. 
Školní jídelna, kde se dětem vařilo několik různě 
fi nančně náročných jídel. Práce se znevýhodněnými 
dětmi, praktičnost výuky, dobrovolná práce učitelů, 
větší úvazek učitelů ve škole v přímé péči o žáka, 
sounáležitost žáka se školou. Řada aktivit, které 
rozvíjejí vzdělávací proces, např. školní orchestry, 

2Tři otázky na úvod 
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či sportovní aktivity, ale i důležitost, která se věnuje 
výtvarnému i hudebnímu rozvoji dětí. No a určitě 
smysl pro happening, humor a hravost školského 
sboru – učitelský tým v pyžamu? Sympatické.

Školy, které jsme navštívili, nebyly elitními školami, 
naopak, byly to školy, které pracují v problémových 
lokalitách a s dětmi, které nemají jednoduchý život. 
Takže se pedagogický sbor musel neustále zamýšlet 
nad pedagogickými postupy – jak děti něco naučit. 
Tedy důraz na proces, nejen na obsah!

V USA mě pak fascinovala podpora, která je dávána 
jednotlivci, jeho dovednostem, maximální prostor 
pro rozvinutí jeho schopností. V psychologii bychom 
řekli osobní, sociální a metodické kompetence, 
na to je školství v USA orientováno. Nikoliv však 
v sobeckém slova smyslu. Jste-li dobří, můžete 
přinést maximální úspěch sobě, rodině, komunitě, 
zemi. Prostě vás nechají vyniknout. Zažila jsem to 
na vlastní dceři, kterou jsem měla rok na studiích 
v USA. Její úspěchy ve sportu v Kalifornii, byly na 
české poměry jen málo představitelné. Sportu se 
tam věnovali na středních školách profesionální 
koučové a to několik na jedné škole. Školy mezi 
sebou soutěží, vše má váhu a důležitost. Asi 
nejsilnější mezilidský zážitek bylo setkání s koučem 
mé dcery. Nádherný člověk ve věku, kdy si naši 
padesátníci pořizují nové milenky a nová auta. 
Tento muž si pořizoval nového chlapce k adopci. 

Vychovával šest dětí, z toho dvě adoptované. I pro 
mě byla Amerika velikou školou, ale to je na jiné 
povídání.

Co je nejdůležitější pro komunitní školu?
Myslím, že stěžejní je motivované vedení školy, 
které spatřuje v myšlenkách komunitního školství 
potenciál svého rozvoje. Pokud nebude motivovaný 
ředitel školy a jeho nejbližší spolupracovníci, má 
škola minimální šanci proměnit se, nastoupit cestu 
ke komunitnímu vzdělávání. Není to totiž prioritně 
o penězích, je to o změně pohledu a postoje, který se 
pak promítne do naší každodenní práce. Začít dělat 
věci jinak, nově, to je vždy nejtěžší proces kdekoliv, 
ať v našem životě, ve fi rmě nebo škole. Na změnu 
potřebujeme čas, změnu uvnitř nás a týmovou práci. 
Je to však výzva pro tvořivé a činorodé lidi ve školství. 
Ti, kteří chtějí dělat věci nově, moderně, umí reagovat 
na měnící se společnost a potřeby dětí. Umí dobře 

nasměrovat, motivovat, tvořit, poskytnout podporu 
a radu pro budoucí uplatnění svých žáků v životě, kdy 
budou rozhodovat svými postoji o tom, jak se naše 
země bude dále rozvíjet. Komunitní školy mohou 
propojit vzdělání a vědění s praktickým životem, 
rozvíjet pro-sociální jednání žáků (možná budoucích 
politiků), což je myslím stěžejní. 

Dnes se komunitní školy mohou rozvíjet již v určitém 
rámci, existují mezinárodní standardy komunitních 
škol, které jsou určitým návodem, co všechno by 
mohla škola rozvíjet, mohou čerpat ze zahraničních 
zkušeností i zúročit, co se jim samotným osvědčilo. 
Je řada škol, které dělají mnoho aktivit směřujících 
ke komunitnímu vzdělávání, ale asi ten základní pro-
blém je, že ne systematicky a v propojení na svoje 
vzdělávací plány. V každé škole je tak důraz kladen 
na jeden, dva či tři atributy. Ale říkám si, je to nová 
myšlenka, nová cesta tak věřím, že za 10–15 let bude 
v Čechách zažitá, obdobně jako komunitní plánování 
sociálních služeb. Je fajn, že k tomu napomáhají 
i myšlenky obsažené v koncepčních dokumentech 
Evropské unie, které s principy komunitního školství 
korespondují.

„Moc bych si přála, aby děti měly radost ze 
vzdělání a vědění, aby jim učitelé tuto radost 
uměli zprostředkovat”.

Odpovídala PhDr. Lenka Krbcová Mašínová,
ředitelka Centra komunitní práce Ústí nad Labem
a manažerka projektu.
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3Bílá kniha EU o mládeži

 Participace mládeže na veřejném životě a rozhodování v něm

 Informace mládeži

 Dobrovolné aktivity mladých lidí

 Větší porozumění mládeži

 Vzdělávání, celoživotní učení a mobilita mladých lidí

 Zaměstnanost mladých lidí

 Sociální inkluze (včleňování) mládeže

 Boj proti rasismu a xenofobii mladých lidí

 Autonomie mladých lidí

Na tomto místě několik myšlenek ze strategických dokumentů EU, které 
korespondují s myšlenkami komunitního vzdělávání. 

Bílá kniha je politickým dokumentem, jejž by měly členské státy promítnout 
do svého zákonodárství a politických koncepcí v oblasti vzdělávání. Jde 
o dokument obecný, který pojmenovává některá témata a problémy a také 
obecně navrhuje některá řešení. V Bílé knize Evropská komise zformulovala 
prioritní oblasti, které formují rozvoj vzdělávání v EU. Řada z nich se přímo 
propojuje na principy komunitní školy např.:
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Komunitní vzdělávání v USA

V USA je přibližně sto tisíc státních škol, které 
navštěvuje asi 25 % dětí. Dále jsou zde školy 
soukromé a církevní. Státní školy podporuje místní 
správa pro státní školy. Úloha ministerstva školství 
je pouze podpůrná a nediktuje školám žádné 
kurikulum.

Komunitní školy v USA kladou důraz na partnerství 
mezi školou a místními občany, kteří mohou 
obohatit činnosti školy. Dochází k integraci 
doplňkové podpory a služeb do ústředního 
vyučovacího programu. Rodiče jsou vnímáni jako 
partneři svých dětí a pomáhají jim získat vzdělání. 
Komunitní školy se zaměřují i na vzdělávání rodičů 
dětí a ostatních dospělých v komunitě. Pomáhají 
jim zvyšovat jejich kvalifi kaci, poskytují jim podporu 
v oblasti zdravotnické, sociální a v oblasti péče 
o duševní zdraví. 

Komunitní vzdělávání ve Velké Británii

Ve Velké Británii se mluví o komunitních školách 
jako o tzv. „rozšířených školách“ (Extended 
schools, někdy jen extended services, ve Walesu 
však Community focused schools). Komunitní školy 
jsou totiž na britských ostrovech považovány za 
jeden z klíčových prostředků k naplňování výstupů 
národního rámce reformní vládní iniciativy (tzv. Every 
Child Matters: Change for Children) přicházející 
s novým přístupem v péči o blaho dětí a mládeže 
do 19 let. Jeho cílem je zajistit každému dítěti, 
bez ohledu na jeho zázemí a podmínky, v kterých 
žijí, potřebnou podporu k zachování jejich zdraví, 
bezpečí, harmonického rozvoje i k dosažení jejich 
blahobytu.

Každá škola si stanoví cíl, ke kterému chce dojít
a na základě jeho plnění je hodnocena. Zlepšuje 
se školní klima, školy jsou bezpečnější, zdravější, 
prospívající a ekonomicky úspěšnější. Na rozhodo-
vání se podílejí všechny zúčastněné složky. Škola je 
hodnocena podle výsledků, které jsou zveřejňovány. 
Komunitní školy využívají všech prostředků 
komunity. Vytvářejí se pevná partnerství škol se 
všemi místními organizacemi, každá z nich má 
na zlepšování fungování škol svůj podíl. Důraz 
je kladen i na spolupráci, vzájemné ovlivňování 

4Zkušenosti ze světa

Byly vytvořeny principy, které by měly být na komunitních školách dodržovány, tzv. základní nabídka (core offer) 
rozšířených služeb, které by měly všechny školy poskytovat, je tvořena z pěti následujících oblastí:

1. Zajištění nabídky volnočasových aktivit včetně studijní podpory pro děti a mládež.
2. Zajištění garantované péče základních a speciálních škol o děti v čase od 8 hodiny ranní do 18 hodiny po 

dobu 48 týdnů v roce. 
3. Podpora rodičům/rodičovské výchovy (parenting support), jejímž cílem je vybavit rodiče znalostmi a doved-

nostmi potřebnými k podpoře a pochopení vzdělávání jejich dětí, což se pozitivně promítá i do zlepšování 
celkového klimatu v rodině.

4. Zajištění snadného a včasného přístupu k odborným službám, které mohou dětem a mládeži pomoci 
překonat překážky v učení a umožnit jim rozvinout plně svůj potenciál.

5. Zajištění přístupu do školských zařízení pro veřejnost a využívání jejich potenciálu místní komunitou.

a výměnu zkušeností mezi všemi školami, které se 
postupně stávají komunitními. Je to nezbytné pro 
celý systém a jeho rychlé uvedení do praxe. Zavádění 
komunitních škol ve Velké Británii probíhá za plné 
podpory vlády a agenda je zpracována legislativně. 
Vláda pověřila v roce 2005 nevládní organizaci 
ContinYou (založena v roce 1980 jako Rozvojové 
centrum komunitních škol), aby poskytovala 
technickou pomoc všem vzdělávacím úřadům 
v Anglii, Walesu a v Severním Irsku, které pomáhají 
státním školám v přeměně na školy komunitní.

Ve světě je komunitní vzdělávání na rozvoji řadu let. Počátek konceptu komunitní školy 
pochází z USA. U jeho zrodu stála Mottova nadace, již ve třicátých letech minulého století. 
Koncept se postupně uchytil a vyvíjel i v západní Evropě a od devadesátých let dvacátého 
století postupně i v Evropě střední a východní.
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Komunitní vzdělávání v Rusku

Komunitní školy začaly být v Rusku zaváděny 
před deseti lety. Nyní již existují jak v evropské, 
tak i v asijské části Ruska. Koncem devadesátých 
let školy nebyly státem podporovány a bylo třeba 
nalézt řešení této nepříznivé situace. Aby mohla 
být koncepce komunitní školy zaváděna do praxe, 
musela být nejprve vytvořena funkční infrastruktura. 
Vzhledem k zeměpisným rozměrům země bylo 
třeba proces koordinovat. V Rusku začalo pracovat 
Centrum pro podporu komunitních škol a hledalo 
spolupracovníky, kterým nabízelo vzdělávání 
a dostupnou odbornou literaturu. Centrum 
začalo poskytovat školám partnerství, instruktáže, 
poradenství a workshopy. Významnou úlohu sehrála 
i dobrovolnická činnost.

Cílem všech zainteresovaných je, aby ovlivnili proces 
vývoje ruského školství směrem ke spolupráci 
na vzdělávání dětí především rodičů, ale i místní 
komunity a ostatních organizací.

Komunitní vzdělávání v Belgii (část Flandry)

Ve Flandrech byla v roce 2005 komunitní škola 
vyhlášena ofi ciálním programem, ke kterému se 
mohou přihlásit základní i střední školy. Byly vydány 
parametry, podle kterých může být škola nazvána 
komunitní školou. Projekt zavádění komunitní 
školy byl prvním v Belgii, na jehož realizaci 

aktivit a obě oblasti se propojují. Výsledkem je 
nejen podpora akademických výsledků žáků, ale 
i napomáhání jejich osobnostnímu rozvoji. Původně 
byla komunitní škola zaváděna ve znevýhodněných 
prostředích, ale vláda vyhodnotila tuto koncepci jako 
přínosnou pro všechny oblasti. Tyto školy jsou do 
jisté míry vládou fi nančně podporovány, ale pro tuto 
podporu nejsou dosud stanovena jednotná kritéria. 
Do vzdělávací a výchovné práce školy je aktivně 
zapojováno okolí. Škola ve spolupráci s dalšími 
vzdělávacími organizacemi vyhledává aktivity 
a klady, které už v komunitě fungují a využívá je pro 
svoji práci.

Rámec komunitní školy v Nizozemí pracuje s třemi 
obecnými cíly, kterých chce dosáhnout:
•  účast na životě společnosti,
•  orientace na prostředí, 
•  rozvoj specifi ckých kompetencí.

Komunitní škola v Nizozemí je školou, která je 
otevřená dokořán všem, kteří mají zájem se na 
vzdělávání a výchově podílet. Ovšem škola je zde 
chápána jako jádro vzdělávání a měla by v něm hrát 
nejdůležitější úlohu.

Děti se učí „mimochodem“ v běžném prostředí, kde 
se pohybují, např. ve škole, na hřišti, doma, mezi 
přáteli, na ulici. Komunitní škola na základě daného 
rámce usiluje o rozmanitost učebních prostředí 
a oborů, umožňuje dětem setkání se zajímavými 
lidmi. Důležité je propojení prostředí pro učení a pro 
život. Do vzdělávacího procesu jsou zapojovány jak 
samotné děti, tak jejich rodiče a ostatní partneři.

Komunitní vzdělávání v Nizozemí

Koncepce komunitní školy v Nizozemí pracuje na 
principech učení prostřednictvím reálného života: 
učení pro život, ve skutečném životě. Tento přístup 
se týká jak běžných osnov, tak i mimoškolních 

začala spolupráce mezi Ministerstvem mládeže 
a kultury a Ministerstvem fi nancí. Přibližně jeden 
rok pracovaly všechny zainteresované sektory na 
stanovení jednotného rámce, který se stal pro 
komunitní školy závazný, současně však školám 
nabízí široké možnosti. Byly zavedeny tříleté 
pilotní programy. V současné době běží sedmnáct 
takových programů, které jsou podporovány 
státem. Komunitní škola je zde chápána jako 
škola, kde je kladen důraz na umožnění širokého 
rozvoje všech dětí v oblasti vzdělávání a rozvoje 
jejich praktických dovedností pro život. Současný 
život klade na každého člověka obrovské nároky 
a komunitní škola si klade za cíl připravit děti na 
základě konkrétních zkušeností z mnoha oblastí. 
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Projekt komunitní školy je v Ústeckém kraji pilotním. 
Je zaměřen na posílení otevřenosti školy vůči 
komunitě a zapojení žáků základních a středních 
škol do jejího života. Projekt je prvním projektem 
obdobného charakteru v Ústeckém kraji, ve kterém 
Centrum komunitní práce Ústí nad Labem spolu 
s partnery usiluje o vznik koncepce komunitní 
školy, a jejím pilotním ověření v praxi ústeckých 
škol. V rámci projektu jsou realizovány aktivity, 
které podporují uvádění myšlenek komunitního 
vzdělávání do praxe. Do projektu jsou zapojeny 
čtyři oblasti – Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice 
a Dubí (Teplice). V každém z nich spolupracuje vždy 
základní a střední škola. Na každé ze škol postupně 
vznikala malá komunitní centra v regionu, proběhlo 
šetření potřeb cílových skupin v komunitě, byly 

připraveny a realizovány dva vzdělávací moduly pro 
žáky základních a středních škol zaměřené na rozvoj 
měkkých dovedností žáků pro práci v komunitě. 
Byly realizovány projektové dílny a projektové práce 
žáků. Proběhlo vzdělávání pedagogů, které bylo 
podpořeno výjezdem pedagogů a ředitelů škol 
do Walesu s cílem poznat fi lozofi i komunitních 
škol v zahraničí. Byl natočen informační fi lm 
o tématu komunitních škol. Pro širokou, především 
rodičovskou veřejnost, byly zrealizovány projektové 
minifestivaly žáků s cílem posílit spolupráci rodiny 
a školy, byla uspořádaná závěrečná konference 
k projektu. Výstupem je pak bulletin o komunitních 
školách, standardy kvality komunitních škol, webové 
stránky a informační systém pro Komunitní školy 
a informační fi lm.

5Projekt Komunitní škola 
v Ústeckém kraji
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6Nositel projektu 
a partneři projektu

Ústecko
Střední odborná škola Stará, Stará 100, 400 11 Ústí nad Labem – počet žáků 400 
Ředitel: Mgr. Jaroslav Mareš
Koordinátor: Mgr. Lenka Staňková, Mgr. Olga Sosová

ZŠ E. Krásnohorské, E. Krásnohorské 3084/8, 400 01 Ústí nad Labem – počet žáků 720
Ředitel: Mgr. Martin Alinče
Koordinátor: Mgr. Iva Svobodová

Teplicko
Střední škola sociální Perspektiva, Mírová 218/6, 417 03 Dubí III-Pozorka – počet žáků 100
Ředitel: PhDr. Marie Bílová
Koordinátor: Mgr. Jaroslav Zajíc (koordinátory byly i PhDr. Alena Pilousová a Mgr. Kateřina Svobodová)

Speciální třídy pro děti s LMP, Střední 120, 417 03 Dubí 3 – počet žáků 25 

Nositelem projektu je nevládní nezisková organizace Centrum komunitní práce Ústí nad Labem, o. s.
Partnerem projektu je Evropská obchodní akademie, Děčín a Střední odborná škola Stará, Ústí nad Labem. 
Do projektu je zapojeno osm škol ve čtyřech okresech Ústeckého kraje. Cílem bylo podpořit spolupráci 
základních a středních škol a tak byly v každém okrese vždy zapojeny jedna základní a jedna střední škola. 

ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177, 417 01 Dubí 1 – počet žáků 206
Ředitel: Mgr. Alena Pátíková
Koordinátor: Mgr. Dana Sajdlová (koordinátorem byla i Mgr. Marcela Staníčková)

Děčínsko
Evropská obchodní akademie, Komenského náměstí 2, 406 81 Děčín – počet žáků 420
Ředitel: Ing. Jiří Petrášek
Koordinátor: Mgr. Jitka Granátová, Mgr. Markéta Veverková (koordinátorem byl i Ing. Ladislav Kučera)

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Vrchlického 630/5, 405 02 Děčín – počet žáků 469
Ředitel: Mgr. Jiří Brouček
Koordinátor: Mgr. Jitka Nováková

Litoměřicko
1. KŠPA Litoměřice, Máchovy schody 13/4, 412 01 Litoměřice – počet žáků 451
Ředitel: Mgr. Petr Bernard
Koordinátor: Mgr. Rita Vlčková

Lingua Universal, Sovova 2, 412 01 Litoměřice – počet žáků 135
Ředitel: Mgr. Blanka Ježková
Koordinátor: Mgr. Blanka Ježková
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Přínosem pro žáky základních a středních škol je 
rozvoj měkkých dovedností (soft skills), které se 
zabývají dovednostmi v oblasti mezilidských vztahů 
a tím, jak pracujeme sami na sobě. Jak jste schopni 
pracovat sami na sobě – osobní kompetence, 
jak jednáme s lidmi – sociální kompetence, jak 
řešíme úkoly – metodické kompetence. Patří 
sem takové dovednosti a schopnosti žáků jako je 
sebemotivace, vědomí odpovědnosti, sebevnímání 
a seberefl exe, vědomí rizika, pozornost a empatie, 

7
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Kompetence sociální

schopnost motivovat a vést, radost ze života, 
optimismus aj. dovednosti. Vše, co trochu opomíjí 
klasický český systém vzdělávání a co můžeme 
prostřednictvím komunitního vzdělávání rozvíjet 
a co posílí konkurenceschopnost žáků na budoucím 
českém i evropském trhu práce. Stejně důležité 
v komunitním vzdělávání je posílení občanských 
postojů žáků, rozvoj jejich pro-sociálního jednání 
a založení partnerského vztahu mezi žáky a učiteli. 
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8Naše aktivity v projektu:
Vznik komunitních center

Náš cíl zřídit čtyři komunitní centra byl v projektu 
překročen o 100 %. Na každé z osmi škol 
zapojených do projektu byly vyčleněny prostory, 
kde začalo vznikat zázemí pro komunitní centrum. 
V některých školách to byla celá třída, někde jen 
část prostoru na škole. Zrod komunitních center 
nebyl tak složitý, mnohem náročnější cíl, bylo 
vdechnout centrům život, náplň, program … 
Z projektu jsme mohli podpořit vybavení center 
a částečné mzdové náklady na koordinátory, kteří 
se o centrum starali. Naší snahou bylo, aby spolu 
centra v regionu spolupracovala, tedy střední 
a základní škola, což se v některých aktivitách velmi 
zdařilo. Centra sloužila jak vnitřním obyvatelům 
školy – žákům, učitelům, rodičům, tak je mohla 
využívat komunita v případě, že potřebovala 
prostory k realizaci svých aktivit. 

Na to, abychom komunitní centra vybavili 
kompletně, však nebyly v rozpočtu projektu fi nance, 
ani výzva EU nebyla takto nastavena. Škoda. Ale 
myslím, že to našim centrům v projektu nevadilo. 
Dostaly stolní počítač s programovým vybavením 
pro práci na fi lmech a fotkách, digitální kameru, 
fotoaparát a diktafon. Vše, co mohlo podpořit 
tvořivé aktivity centra a doplňovalo vhodně výuku 
žáků, která probíhala v rámci projektu. Dvě 
naše školy, prošly v rámci jiných projektů velkou 
rekonstrukcí a potěšující je, že do svého plánu již 
komunitní centra zabudovaly. 
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V období od února do června 2009 bylo pro potřeby 
projektu vyhotovováno šetření potřeb cílových 
skupin v komunitě. Analýza, která vznikla, má tři 
základní linie:
• v první řadě nabízí vhled a obecné porozumění 

konceptu komunitních škol ve světě a v České 
republice, vymezuje, rekapituluje a vysvětluje 
přístupy k problematice komunitních škol 
v jednotlivých částech světa a u nás a doplňuje 
je o pohledy předních českých představitelů 
komunitních škol.

• druhá linie odkrývá převažující pohledy na 
problematiku komunitních škol ze strany 
představitelů vzdělávacích institucí v Ústeckém 
kraji.

• třetí linie se zaměřuje na detailní prozkoumání 
potenciálu rozvoje komunitních škol na vzorku 
čtyř základních a čtyř středních škol v Ústeckém 
kraji, které jsou zapojeny do projektu, v jehož 
rámci je toto šetření realizováno.

Příklady výstupů z analýzy potřeb v oblasti 
spolupráce s rodiči

Graf č. 4 Postoj rodičů k tvrzení „Škola 
považuje rodiče za důležité partnery.“

Graf č. 6 Postoj rodičů k tvrzení „Škola 
nabízí dětem kvalitní a dostatečnou nabídku 
mimoškolních aktivit.“

Graf č. 7 Postoj rodičů k tvrzení „Škola realizuje 
dostatek aktivit, do kterých se mohou zapojit 
sami rodiče.“

Podrobnější výstupy z analýzy potřeb, jejíž 
závěrečná zpráva má sto stran, naleznete na 
www.komunitniskoly.cz.

SILNÉ STRÁNKY

Spojení s místní komunitou/lidmi/veřejností. (14 b.)

Rovné příležitosti. (8 b.)

Otevřená komunikace založená na rovnosti. (6 b.)

Děti se v KŠ cítí dobře. (3 b.)

Flexibilita KŠ/kreativita. (2 b.)

Možnost propagace školy skrze koncept KŠ. (2 b.)

Možnost získat certifi kát. (2 b.)

KŠ může eliminovat sociální konfl ikty. (1 b.)

Škola je službou veřejnosti. (1 b.)

Je nezávislá na místní politice.

Jiná kultura („Jde do řešení problémů“).

KŠ je otevřená/přátelská.

KŠ je stabilní v místě působení (po stránce 
materiální, personální, fi nanční).

Možnost být součástí sítě KŠ.

SLABÉ STRÁNKY

Formalizace konceptu KŠ. (15 b.)

Finanční prostředky/schopnost zajištění fi nančních 
prostředků pro KŠ. (10 b.)

Spolupráce je formální zejména s rodiči. (5 b.)

Cesta ke KŠ není popsána. (2 b)

Nejsou lidské zdroje. (2 b.)

Nutnost „hybatele“/manažera chybí. (2 b.)

Připravenost společnosti na koncept KŠ. (2 b.)

Propojení konceptu KŠ s posláním školy (aby se 
„nepožraly“). (1 b.)

Chybějící systém spolupráce.

Možnost syndromu vyhoření.

Neplynou z přijetí konceptu KŠ žádné výhody.

Předsudky vůči KŠ. 

9Šetření potřeb a rešerše 
zahraničních materiálů

PŘÍLEŽITOSTI

Finance z EU. (17 b.)

Společenské objednávka => poptávka. (11 b.)

Může eliminovat sociální konfl ikty. (5 b.)

Existence strategie EU. (3 b.)

Politika EU je nakloněna konceptu KŠ. (1 b.)

Propojenost na trh práce. (1 b.)

Variabilita konceptu KŠ. (1 b.)

Eliminace sociálních rozdílů.

Finanční krize. 

HROZBY

Financování systému školství. (13 b.)

Nepropojení poslání školy se školou komunitní. (13 b.)

Politické priority. (6 b.)

Negativní PR/nepochopení významu a poslání KŠ. (4 b.)

Legislativní podpora pracovních týmů KŠ eliminující 

syndrom vyhoření. (2 b.)

Ohrožení majetku školy např. ve chvíli, kdy se stane 

otevřenou. (1 b)

Záznam výstupů ze SWOT analýzy možností rozvoje konceptu komunitních škol v ČR

spíše nesouhlas
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spíše souhlas
60 %
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14 %
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21 %

rozhodně nesouhlas
7 %

spíše souhlas
40 %

spíše nesouhlas
38 %

rozhodně souhlas
9 %nevím
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Vzdělávací modul pro žáky základních škol má tři 
části:
1. Komunikační dovednosti 
2. Práce s multimédii 
3. Dovednosti v práci ve skupině a týmové práci 

doplněný vždy čtyřmi projektovými dny, které 
si škola mohla upravit dle potřeby např.: Den 
Evropy, Prostředí, ve kterém žiji, Zapojení rodičů 
do školy, Stopy historie naší komunity aj.

Druhá linie je vzdělávací program pro žáky 
středních škol. Je zaměřen na rozvoj sociálních 
a osobních kompetencí a měl šest částí:
1. Komunitní vzdělávání
2. Práce s multimédii
3. Osobnost studenta v komunitě
4. Rozvoj komunikačních dovedností
5. Dobrovolnictví, Projektové učení a sociální 

soudržnost
6. Tvorby žákovských projektů

V projektu vznikly již zmiňované webové stránky 
a informační systém http://www.komunitniskoly.
cz/cs/informacni-system, který slouží k zasíťování 
komunitních škol do komunity i mezi sebou 
navzájem. Podpora pro snazší komunikaci, pro 
rychlejší předávání zkušeností, výměna zkušeností, 
informací a příkladů dobré praxe k tomu všemu 
slouží a bude v budoucnu sloužit informační systém 
komunitních škol. 

Regionální informační systém bude poskytovat všem 
účastníkům informace o aktivitách komunitních 
škol. Umožní jednoduchým způsobem vyhledat 
konkrétní aktivitu, činnosti s ní spojené včetně 
všech potřebných kontaktních údajů a dalších 
informací na komunitní školy jak v Ústeckém 
kraji, tak po celé České republice. Záměrem je 
umožnit všem zúčastněným rychlou orientaci 
v dění v projektu a pohodlný a operativní způsob 
vyhledávání v internetové aplikaci přístupné na 
standardních osobních počítačích. V budoucnu se 
počítá s eventuálním využitím systému pro celou ČR 
popřípadě i k mezinárodní spolupráci.

Vzdělávací moduly pro žáky měly dvě linie. První 
byla zaměřená na vzdělávání dětí ve 4. a 5. ročníku 
a druhá na vzdělávání dětí ve 2. a 3. ročníku střední 
školy. 

Celý proces je zaměřen na rozvoj kompetencí žáků, 
jež jsou hlavním cílem rozvojových vzdělávacích 
plánů škol, a to zejména kompetence komunikativní 
(sebeprezentace), kompetence k řešení problémů 
(samostatná orientace v problematice, umění si 
informace vyhledat a zpracovat je), kompetence 
sociální a personální (skupinová koheze, práce v týmu, 
sebepojetí a sebeprosazení, místo ve společnosti) 
a v neposlední řadě kompetence k učení (samostatné 
uvažování u uchopení tématu, zpracování informací 
a samostatná analýza, výchova k toleranci, k rozvoji 
vlastního vnímání). Vzdělávací program má teoretickou 
i praktickou část, kdy na základě zkušeností z výuky 
dochází k propojení a vyzkoušení získaných dovednosti 
v praxi. Vzdělávací modul rozvíjí u žáků občanské 
postoje a pro-sociální jednání. 

10Informační systém 
komunitní školy

11Vzdělávací moduly pro 
základní a střední školy
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Jednou z klíčových součástí rozvojových vzdělávacích 
plánů je podpora učitelů, kteří sami musí převzít 
zodpovědnost za úspěšnou proměnu prostředí 
a klimatu ve svých školách. K tomu se jim musí 
vytvořit odpovídající podmínky a motivační prostředí. 
Na základě tohoto požadavku byl vyvinut vzdělávací 
program pro pedagogy participujících škol. 

Vzdělávací modul je zaměřen na podporu pedagogů 
s cílem získat nové dovednosti ve třech oblastech:

1. Komunitní vzdělávání – práce se Standardy 
kvality komunitních škol

Cílem kurzu je předávání dobrých praxí včetně 
shrnutí současných požadavků na efektivní 
fungování komunitní školy a komunitního centra, 
dále osobního rozvoje učitelů, vychovatelů a dalších 
pedagogických pracovníků zajišťujících aktivity 
komunitního vzdělávání. Dalším cílem a zároveň 
obsahem je sdílení dobrých zkušeností a praxí škol, 
které se dlouhodobě úspěšně snaží posilovat svůj 
tzv. komunitní rozměr a ukázat a porovnat možnosti 
fungování komunitních škol v ČR i v zahraničí. 
Kurz obsahuje ukázky a porovnání možnosti 
fungování komunitních škol v ČR i v zahraničí 
s následujícími tématy:
1. Klima školy jako nezbytný předpoklad budování 

a posilování jejího komunitního rozměru 
2. Netradiční formy spolupráce školy a rodičů
3. Případové studie komunitních škol v ČR 

a v zahraničí 
4. Standardy kvality komunitní školy 
5. Komunitní plánování, jeho význam pro rozvoj 

školy 
6. Proces budování komunitní školy, příklady dobré 

praxe 

Obsah šesti modulů tvoří seznámení se a základní 
orientaci pro osvojení práce s nástroji, které pomo-
hou učitelům a vedení škol klást větší důraz na 
komunitní roli školy a posuzovat míru naplňování 
a budování jejího komunitního rozměru, což je 
jedna z klíčových oblastí sebehodnocení. Hlavní 
součástí výuky jsou standardy komunitní školy. Tyto 
standardy defi nují klíčové oblasti a jim příslušná 
kritéria pro jejich posuzování. V rámci kurzu jsou 
předávány příklady dobré praxe spojené s užitím 
standardů, dále možnosti jejich aplikace do praxe 
škol a účastníkům. 

Účastníci si osvojí takové dovednosti, aby mohli 
na svých školách začít realizovat a rozvíjet koncept 
komunitní školy a sdílí dobré zkušenosti a praxi 
škol, které se dlouhodobě úspěšně snaží posilovat 
svůj tzv. komunitní rozměr. Účastníkům jsou 
prezentovány možnosti fungování komunitních škol 
v ČR i v zahraničí. 

Modul je sestaven z praktických workshopů, 
lektorských vystoupení – minipřednášek, skupinové 
práce a diskusí.

2. Projektové řízení 

Pedagogové jsou v praxi seznámeni s projektovým 
řízením projektů Evropské unie a dotačním 
managementem. Účastníci jsou seznámeni prioritně 
s vývojem projektové žádosti Benefi t a následně 
s realizací a řízením projektu. V pracovních sku-
pinách mohou zástupci škol vyvíjet a konzultovat 
projektové záměry a navázat vzájemnou spolupráci 
mezi školami. Struktura vzdělávacího modulu byla 
následující:

• Dotační management 
 Evropská politika soudržnosti a Programy 

2007–2013 a nejvýznamnější zdroje z pohledu 
komunitních škol

• Projekt 
 Defi nice projektu, zdroje námětů pro projekt, 

plánování projektu
• Projektový cyklus 
 Identifi kace projektu, příprava návrhu projektu, 

posuzování projektu, fi nancování projektu, 
realizace a monitorování 

• Charakteristika úspěšných projektů
 Co obsahuje návrh projektu, co je třeba dodržet 

při přípravě kvalitního projektového návrhu
• Problém – identifi kace, analýza
 Co je to problém, kritéria dobře defi novaného 

problému, analýza problému, Swot analýza –
možnosti

• Logický rámec projektu 
 Popis logického rámce, použití logického rámce
• Cíle projektu 
 Defi nování cílů projektu, cíl projektu, druhy cílů
• Aktivity 
 Formulace aktivit, časový plán projektu
• Management projektu 
 Management projektu, úlohy projektového 

managementu, organizace managementu 
projektu, charakteristiky správného projektového 
managementu, úlohy a zodpovědnosti při 
manažerování projektu

• Zdroje a Rozpočet projektu 
 Základní postup při tvorbě rozpočtu, náklady, 

struktura nákladů, příjmy – fi nanční zdroje na 
realizaci projektu

• Diseminace 
 Kritéria úspěšné diseminace, úrovně diseminace, 

časový plán diseminace, diseminační plán
diseminační materiály

• Udržitelnost projektu
 Faktory zajišťující udržitelnost, jak naplánovat 

udržitelný projekt, marketing, komercializace

Projektové učení 
Poslední modul je zaměřen na inovativní styly práce 
školských zařízení a kreativních metody výuky. 
Nemalou roli zde hraje důraz na skupinovou práci, 
umění pracovat se skupinovým děním, umění 
vzájemné komunikace a to jak vnitřní tak i vnější. 
Pedagogové se učí pracovat ve skupinách a umění 
vést skupiny s uvědoměním si prvků skupinové 
práce a dynamiky, které tento styl práce doprovází. 
Formou sebezkušenostního zážitku pocítí, jak 
fungují skupinové procesy, jak s nimi lze pracovat, 
budou si moci prožít proces fungování metody 
projektového učení, rozšířit si databázi technik 
a přístupů. 

Vyvinutý vzdělávací program je schválen akreditací 
na MŠMT. Absolvující pedagogové obdrží certifi kát, 
který se jim bude zahrnovat do dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků.

12Akreditovaný vzdělávací 
modul pro pedagogy 
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Když jsme začali vyvíjet projekt Komunitní škola, 
uvažovali jsme o 7 standardech, které by měla 
komunitní škola postupně naplňovat, a které jsme 
shrnuli následovně:

1. Standard komunikace
Standard komunikace je pro české školy velmi 
zásadní, komunitní škola by měla posilovat sociální 
kompetence svých žáků – znalost lidí, pozornost 
a empatie, schopnost navazovat kontakty a vztahy, 
schopnost integrace a týmové práce, systémové 
vnímání, schopnost motivovat a vést, schopnost řešit 
konfl ikty, takt a styl. 

2. Standard spolupráce s komunitou
Komunitní škola vytváří partnerství s ostatními 
organizacemi a členy komunity prioritně 
s občanským sektorem. Zasíťování spolupráce 
napomáhá provázanosti služeb v komunitě 
a přispívá k její soudržnosti a podpoře. 

3. Standard projektové práce a projektového 
učení na škole
Podpora týmové práce ve třídě na škole, rozvoj 
kooperace, tvořivosti při řešení problému, podpora 
samostatnosti žáků, vlastního zkoumání, ústup od 
frontální výuky. 

4. Standard zapojení žáků do práce školy
Zapojení žáků do práce školy by mělo probíhat 
v partnerské a bezpečné atmosféře. Žáci by měli 
mít možnost zapojovat se do rozhodování ve třídě, 
škole, dětském parlamentu apod.

5. Standard zapojení žáků do komunity 
Práce žáků pro komunitu, znalost potřeb komunity, 
posilování prosociálního jednání žáků, podpora 
jejich občanského života úměrně jejich věku je 
základem tohoto standardu.

6. Standard zapojení rodiny
Zapojení rodiny je jistě nejefektivnější podporou 
v celém procesu vzdělávání žáků. Je to jednoznačná 
priorita všech škol zapojených do projektu. Pokud 
existuje pozitivní spolupráce rodiny a školy, jedno-
značně se zvyšuje motivace žáka a jeho prospěch 
ve škole. Jde o najití nových výzev, jak systematicky 
zapojovat rodiče do přirozeného života školy.

7. Standard spolupráce se zaměstnavateli
Reálná příprava žáků na trh práce by měla být 
jednoznačnou snahou komunitní školy. Realizace 
praktické spolupráce školy se zaměstnavateli a úřady 
práce je snahou všech aktérů v komunitě.

V průběhu projektu jsme se seznámili se standardy, 
které k nám přišly prostřednictvím mezinárodního 
projektu – Mezinárodní standardy kvality 
komunitních škol – projekt mezinárodního akčního 
výzkumu, který rozšířil naše uvažování ještě o další 
parametry – standardy. Některé byly velmi podobné 
a jiné nové, nebo jinak pojmenované. Uvádíme pro 
porovnání standardy ze zmiňovaného projektu.

1. Vedení (leadership)
Kvalitní vedení posiluje a rozvíjí schopnosti všech 
zaměstnanců a umožňuje jim profesní růst. Dobré 
vedení znamená, že mezi zaměstnanci školy –
partnery – panuje shoda ohledně vize školy a všem 
je jasné, kam škola směřuje. Dobré vedení je 
zárukou jasných kompetencí všech pracovníků školy. 

2. Partnerství
Dobrá komunitní škola vytváří pevná partnerství 
s ostatními organizacemi a členy komunity. 
Partnerství napomohou návaznosti všech 
služeb a členové komunity se mohou navzájem 
podporovat. 

3. Sociální inkluze
Dobrá komunitní škola dokáže vytvořit příležitost 
pro všechny zájemce o vzdělávání a osobnostní 
rozvoj – bez ohledu na jejich pohlaví, náboženskou 
příslušnost, etnický původ, místo ve společenském 
žebříčku, výši rodinných příjmů, fyzické schopnosti 
či sexuální orientaci. Komunitní školy potírají 
stereotypní vnímání druhých lidí a nabízejí možnosti 
pro všechny. Tím škola přispívá k soudržnosti 
společenství, může dokonce napomoci znesvářeným 
skupinám vzájemně se poznat. Nepředpojatost je 
nezbytná pro vytvoření příznivé atmosféry ve výuce, 
kde se děti odnaučují stereotypům či negativnímu 
pohledu na druhé. 

4. Služby
Komunitní škola by měla být pro místní komunitu 
hlavním zdrojem nabízejícím co nejširší škálu 
služeb. Složení služeb by mělo odpovídat aktuálním 
potřebám členů komunity. Zpravidla mezi ně patří 
podpora rodin, možnosti dalšího vzdělávání pro 
děti i dospělé, zapojení organizací, zdravotnické 
a sociální služby. Škola jako taková nemusí veškeré 
služby zajišťovat sama, ale může dát prostor 
službám poskytovaným jinými organizacemi. 

5. Dobrovolnictví
Komunitní škola žáky podněcuje k participaci 
na životě komunity – využívají poznatky z výuky 
v reálném životě. Díky tomu si uvědomují své 
občanské postoje a posilují je, rozvíjejí své znalosti 
a dovednosti, sebevědomí a sebedůvěru. Žáci, pro 
které je učivo příliš náročné, dostanou možnost 
zazářit v roli dobrovolníků. Pro rozvoj dětí je zásadní 
fungování ve vztazích s jinými dospělými, než 
s rodiči a učiteli, protože na půdě komunitní školy se 
vztahy stávají méně formálními. Kvalitní komunitní 
škola podněcuje k dobrovolnické práci – děti, rodiče 
i ostatní členy komunity. 

6. Celoživotní učení
Vzdělávání v průběhu celého života je nezbytné 
k tomu, aby se člověk dokázal vyrovnávat s překotně 
se měnícím okolním světem. Je zapotřebí, aby děti 
mohly vidět, že učení je celoživotní záležitost a že 
škola je pouze jedním z míst, kde učení probíhá. Je 
důležité, aby rodiče byli dětem příkladem a ukázali 

jim, že vzdělávat se člověk může profesně i pro 
radost. Školy, které podporují vzdělávání dospělých, 
přispívají v širší komunitě k atmosféře, v níž budou 
děti lépe prospívat. 

7. Zapojení rodičů 
Žáci se nejlépe učí tehdy, mají-li podporu ze strany 
rodičů. Proto je třeba, aby rodiče znali potřeby 
svých dětí a dokázali jim doma vytvořit co nejlepší 
podmínky pro učení. Zapojením rodičů škola přispívá 
k tomu, aby rodiče lépe porozuměli tomu, o co 
škola usiluje, a podpořili její přístup. Rodiče mohou 
přispět i různými praktickými návrhy. Zapojení 
znamená, že mezi rodiči a učiteli probíhá aktivní 
dialog. 

8. Kultura školy
Komunitní škola je otevřená a vstřícná ke změnám. 
Na všechny aspekty školního života se vztahují 
demokratické zásady. Zaměstnanci školy naslouchají 
dětem, rodičům, partnerům a komunitě a vhodným 
způsobem upravují své postupy. Kultura školy 
podněcuje tvořivost, iniciativu a participaci a tato 
atmosféra proniká i do vedení výukových aktivit. 
Tak mají rodiče i komunita důvěru ve školu a žáci 
rozvíjejí své schopnosti a dovednosti díky jejich 
praktickému uplatňování. 

9. Rozvoj komunity
Komunitní školy se zapojují do rozvoje komunity. 
V některých zemích je škola hlavním katalyzátorem 
místních změn a rozvoje. Jinde tato odpovědnost 
připadá jiným organizacím. Tento standard 
a ukazatele jsou určeny těm školám, které jsou 
hlavními aktéry v rozvoji komunity. V takovém 
případě škola pomáhá skupinám v komunitě, aby 
dokázaly aktivně jednat, angažovat se v komunitě 
a poskytovat služby místním lidem. Škola může 
pomoci třeba tak, že zájemce seznámí s tím, jak se 
pořádá porada či schůze, jak se provádí průzkum, 
pomůže s vyhodnocením výsledků apod. Tématu 
standardů je věnována zvláštní publikace, která 
v projektu vzniká, viz www.komunitniskoly.cz.

13Standardy kvality 
komunitních škol
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V případě komunitních škol je jedinou možností, jak 
čerpat zkušenosti, vyjet do světa. I v našem projektu 
se podařilo se skupinou 16 pedagogů a ředitelů 
navštívit Wales. Celou stáž nám pomohla připravit 
a zajistit nevládní organizace ContinYou, založená 
v roce 1980 jako Rozvojové centrum komunitních 
škol ve VB. Výjezd proběhl na podzim roku 2010 
na celý týden do hlavního města Walesu Cardifu. 
O tom, co nás zaujalo v zahraničí, jsme již trochu 
mluvili na začátku. Náš program byl složený jak 
z návštěvy místní radnice, návštěvy komunitních 
škol, tak konference, která se věnovala 20 letům 
budování komunitních škol ve Walesu a Anglii. 
Školy, které jsme navštívili, nebyly prestižními 
školami, právě naopak. Byly to školy, které pracovaly 
v problémových lokalitách, takže vzdělávací proces 
byl ztížený nepříznivou sociální situací dětí a jejich 
rodin. Bylo tedy nezbytné vzdělávací proces 
přizpůsobit potřebám dětí, jejich rodin s využitím 
pozitivního potenciálu komunity. Zde je několik 
postřehů, které nás ve Walesu zaujaly:

• příjemná atmosféra na školách,
• úsměvy učitelů a ředitelů,
• radost z práce, která na nás působila na školách, 
• týmový duch vedení školy, 
• koordinátoři na komunitních školách, kteří 

pracovali i pro dvě školy najednou, 
• prostor pro zapojení studentů do života školy,
• pracovní nepořádek, který na školách byl, bylo 

vidět, že je to prostor pro děti, 
• rozsvícená škola v šest hodin večer, 
• výzdoba škol plná návodů jak pomoci dětem 

v komunikaci, nebo zaměřená na procesy jak se 
mají děti učit, na měkké dovednosti, 

• školní jídelna, kde se dětem vařilo několik různě 
fi nančně náročných jídel,

• řada mužů ve školství, kteří byli na práci hrdí, 
• práce se znevýhodněnými dětmi a jejich 

přirozená integrace, 
• praktičnost výuky, 
• dobrovolná práce učitelů, standardem bylo 

udělat práci navíc – dobrovolně, 

• větší úvazek učitelů ve škole, než v Čechách, 
v přímé péči o žáka, 

• sounáležitost žáka se školou – celý tým pracuje 
na podpoře identifi kace žáka se školou, 

• řada aktivit, které rozvíjejí vzdělávací proces 
např. školní orchestry, či sportovní aktivity, 

• důležitost, která se věnuje dílčím výchovám –
výtvarnému i hudebnímu rozvoji dětí, 

• smysl pro happening, humor a hravost 
školského sboru – učitelský tým v pyžamu? 

• inovativní – tvořivé pedagogické procesy. 

Podrobněji zkušenosti s výjezdem do Walesu uvidíte 
v informačním fi lmu k projektu.

14Zahraniční zkušenost 
z Walesu
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Nosnou částí Informačního fi lmu o tématu 
komunitní školy je komunitní školství ve Walesu. 
Příklady z jednotlivých škol, prezentace systému 
anglického, komunitně orientovaného školství. 
Ale i příklady dobré praxe z České republiky, včetně 
rozhovorů se zajímavými lidmi v oblasti komunitního 
vzdělávání. Film představuje postupy, systém práce, 
zachycuje důležité mezníky, osoby a organizace, 
které se do projektu zapojily. Film prezentuje 
zapojení škol do komunity a jejího dění. Bude 
distribuován nejen v Ústeckém regionu, ale i jako 
příklad dobré praxe v rámci ČR. Nechte se příjemně 
překvapit …

Projektové dny komunitních škol podporují širší 
zasíťování školy do komunity a rozvoj partnerství 
s ostatními organizacemi. Školy si zvolily témata, 
která by chtěly rozvíjet. K nim pak postupně 
realizovaly projektové dny. V každém regionu 
probíhá 6 projektových dnů. Na tématech 
spolupracovaly střední i základní školy i společně. 
Témata byla například dobrovolnictví na školách, 
jeho principy, postupy, jak dobrovolnictví na škole 
založit. Dalšími tématy byla spolupráce s médii, či 
spolupráce se sponzory, nebo strategické plánování 
školy spolu se samosprávou, nebo rozvoj spolupráce 
s ostatními školami v komunitě, koučink učitelů 
v komunitě aj. Projektového dne se vždy účastnil 
odborník – facilitátor na dané téma a škola spolu 
s partnery s komunity, které si vybrala. Na středních 
školách se projektového dne účastnili i žáci. 

15Informační fi lm o tématu 
komunitní škola, včetně 
zkušeností z Walesu 

16Projektové dny 
a zasíťování škol do 
komunity
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17Projektové minifestivaly 
na podporu spolupráce 
s rodinou

18Závěrečná konference 
projektu s mezinárodní 
účastí partnerů z Walesu

Projektové minifestivaly se během projektu staly 
tradicí na závěr školního roku každé ze zapojených 
škol. Jejich hlavním posláním je zapojit rodiče do 
života školy. Celou akci připravují pro rodiče sami 
žáci. Na akci pak jsou děti, reportéři – realizují 
rozhovory, kameramani – natáčejí záznam akce, 
či produkční – realizují organizační a přípravné 
aktivity. Rodiče ve velkém počtu navštěvují všechny 
akce realizované komunitními školami. Celkem 
je v projektu realizováno 16 minifestivalů. Jsou 
v podstatě vyvrcholením vzdělávacích modulů 
a pro žáky prezentací jejich práce a výsledků 
činnosti komunitních a vzdělávacích aktivit 
během roku. Aktivity jsou spojené s rozvinutím 

kompetencí komunikace, umění rétoriky, 
sebeprezentace, organizačních dovedností aj. 

Projektové minifestivaly jsou organizovány v každém 
městě: Teplice, Děčín, Litoměřice, Ústí nad Labem. 
Včetně výstavy komunitních škol, která se uskuteční 
na závěrečné konferenci projektu a bude pokračovat 
v prostorách obchodního centra Fórum po dobu 
jednoho měsíce.

Návštěva zahraničních partnerů z organizace 
ContinYou z Walesu pozvedla naši konferenci na 
mezinárodní úroveň. Odborný program umožnil 
diskuzi a výměnu názorů o zavádění komunitního 
vzdělávání v ČR, prostřednictvím dvaceti let 
zkušeností kolegů z VB. V rámci závěrečné 
konference byly prezentovány veškeré aktivity a dění 
kolem projektu. Konference byla připravena pro 
široké spektrum odborné i laické veřejnosti. Cílem 
bylo jak seznámit veřejnost s projektem, jeho vývojem 
a realizací, tak přinést podněty k diskuzi ohledně 
zavádění nových forem komunitního vzdělávání 
do škol. Konference se uskutečnila 20. 4. 2011 na 
zámečku Větruše v Ústí nad Labem. 
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19Promotion projektu 
a propagace tématu 
komunitní škola

Důležitou součástí projektu byla propagace myšlenky 
komunitní školy. Pokusit se veřejnosti přiblížit 
myšlenku, že škola může vystoupit ze svých českých 
stereotypů a vstoupit do evropského či světového 
kontextu. Několik z mnoha akcí bylo věnováno 
i Mezinárodnímu dni komunitních škol 1. 3. 2011. 
V rámci našeho projektu tak bylo uskutečněno 
čtyřicet akcí pro veřejnost, z toho dvacet z nich se 
věnovalo propagaci tématu komunitní škola, např. 
na Týdnech pro duševní zdraví, na farmářských 
či vánočních trzích, na Čaji o páté – diskusním 
setkání pro veřejnost s našimi kolegy z Walesu, na 
sportovních akcích škol, na divadelním představení 
hry Krysař, na taneční akci mezi zdravými 
a znevýhodněnými dětmi nebo při otevírání kavárny 

na půl cesty v Teplicích. Dlouhodobá propagace 
tématu probíhala na světelné reklamní tabuli v Ústí 
nad Labem, při rozdávání informačních materiálů 
na všech akcích pro veřejnost a závěrečné výstavě 
v obchodním komplexu Forum v Ústí nad Labem. 
Věříme, že myšlenka komunitních škol bude i nadále 
žít vlastním životem.
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„Budeme-li konat vše, jak nejlépe dovedeme, 
prožijeme intenzivní život. Budeme výkonní, 
budeme se k sobě dobře chovat, protože budeme 
odevzdávat své rodině, své komunitě to nejlepší. 
Ale to, co nás učiní skutečně šťastnými, jsou činy. 
Když budeme vždy dělat vše, jak nejlépe dovedeme, 
znamená to, že budeme jednat. Konat vše co 
nejlépe, znamená být aktivní, ale ne proto, že 
čekáme odměnu, nýbrž proto, že to tak máme 
rádi …“

Citace: Čtyři dohody, kniha moudrosti starých 
Toltéků, Don Miguel Ruiz

Čtyři dohody: 
Nehřešte slovem, Neberte si nic osobně, 
Nevytvářejte si žádné domněnky, Dělejte vše tak, 
jak nejlépe dovedete.

A jste-li učitel, běžte na Čtyři dohody Jaroslava 
Duška. 

      
Za realizační tým projektu Komunitní škola
PhDr. Lenka Krbcová Mašínová
Michal Polesný
Tomáš Jeník

20Závěr

V bulletinu jsou použity fotografi e z aktivit škol zapojených do projektu:
Střední odborná škola veřejnosprávní a sociální, Ústí nad Labem, Evropská obchodní akademie, Děčín, Střední 
škola sociální Perspektiva, Dubí, Kladenská škola podnikatelské administrativy (KŠPA), Litoměřice, Základní škola 
Elišky Krásnohorské, Ústí nad Labem, Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Děčín, Základní škola Dubí 1, Dubí, 
Lingua Universal, Litoměřice.






