Program konference „Komunitní škola“
20. dubna 2011
Konání: zámeček Větruše Ústí nad Labem
Čas: 9.00 – 16.00 hod.
Moderování: PhDr. Lenka Krbcová Mašínová, manažerka projektu
Tlumočení – Mgr. Jitka Blažková
Registrace: 8.30 – 9.00 hod.
první blok 9.00 – 12.00 hod., věnovaný filozofii komunitních škol
9.00 – 9.15 hod.
Zahájení – zástupce Ústeckého kraje a Statutárního města Ústí nad Labem
9.15 – 9.45 hod.
Pam Boyd – výkonná ředitelka ContinYou Cymru (Velká Británie – Wales)
Politický kontext rozvoje komunitních škol ve Walesu, jak vypadají komunitní školy,
jaký dopad mohou mít a jaká můţe být budoucnost komunitních škol.
9.45 – 10.15 hod.
Lenka Krbcová Mašínová – ředitelka CKP a manažerka projektu
Představení projektu Komunitní škola v Ústeckém kraji.
10.15 - 10.45 hod.
Pam Boyd - výkonná ředitelka ContinYou Cymru (Velká Británie – Wales)
Mezinárodní standardy komunitních škol: Mezinárodní standardy Komunitních škol
obecně, jak jsou vyuţívány a jak vyuţíváme Mezinárodní standardy komunitních škol
ve Walesu.
10.45 - 11.15 hod.
Colin Boyd – zástupce ředitele Wallasey School (Velká Británie – Anglie)
Ţivot na komunitní škole v Anglii.
moderovaná diskuse po každém z příspěvků

přestávka 11.15 – 12.00 hod. s rautem, který pro nás připraví catering Fokus Ústí nad
Labem
druhý blok 12.00 – 15.00 hod.
Jak jsme se rozvíjeli jako komunitní školy. Vystoupení jednotlivých komunitních škol
zapojených do projektu:
Zahájení druhého bloku 12.00 hod.:
Komunitní projekt Taneční - Tanec bez hranic – tančí žáci SOŠ sociální a veřejnosprávní
Stará, Ústí nad Labem a žáci ZŠ speciální a MŠ Pod parkem, Ústí nad Labem.
12.15 – 12.45 hod., Region – Ústí nad Labem
SOŠ sociální a veřejnosprávní Stará, Ústí nad Labem – podpora standardu dobrovolnictví
a rozvoje komunity
Dobrovolnictví na střední škole – přednáší Jaroslav Mareš, ředitel, Olga Sosová a Radka
Sirotková, koordinátorky a studenti školy.
Anotace příspěvku:
Zapojení školy do projektu Komunitní škola, představení studentských aktivit v rámci
komunitního centra, prohloubení dobrovolných aktivit a motivace studentů prostřednictvím
metody Time-banking.

ZŠ E. Krásnohorské, Ústí nad Labem – podpora standardu zapojení rodičů
Zapojení rodičů do života školy – přednáší Martin Alinče, ředitel a Iva Svobodová,
koordinátorka
Anotace příspěvku:
Zapojení rodičů do života školy v rámci projektu.
moderovaná diskuse po každém z příspěvků

12.45 – 13.15 hod., Region Litoměřice
1.KŠPA Litoměřice – podpora standardu partnerství a rozvoj komunity
Partnerství získaná zapojením do projektu Komunitní školy – přednáší Rita Vlčková,
koordinátorka projektu, Hana Lísalová, lektorka KŠ a studenti školy pracující v projektu
Anotace příspěvku:
1.KŠPA – stav na začátku projektu, partnerství se Zdravými městem Litoměřice, spolupráce
s neziskovými organizacemi, projekty studentů, projekt Síla lidskosti, 1.KŠPA po 2letém
cyklu projektu, hodnocení školní inspekce.

Lingua Universal soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o. – podpora standardu
zapojení rodičů a kultura školy
Otevřenost a kultura školy a zapojení rodičů do jejího života – přednáší Blanka Ježková,
ředitelka a žáci školy pracující v projektu
Anotace příspěvku:
Škola a její komunitní aktivity, činnosti vedoucí k navazování spolupráce s rodiči, aktivity, do
kterých se rodiče zapojují, netradiční rodičovské schůzky a celková kultura školy.
moderovaná diskuse po každém z příspěvků
13.15 – 13.45 hod., Region – Děčín
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Vrchlického 5, Děčín II. – podpora standardů vedení školy,
zapojení rodičů, partnerství
Partnerství vytvářená v rámci komunity a přístupy k vedení rozvíjející se komunitní školy –
přednáší Jiří Brouček, ředitel a J. Nováková, koordinátorka
Anotace příspěvku:
Jaká je úloha ředitele v komunitní škole, čím projekt školu obohatil, aktivity, které utužují a
rozvíjejí partnerství mezi ostatními organizacemi a členy komunity.

Evropská obchodní akademie Děčín - podpora standardu partnerství v komunitě a rozvoj
komunity
Realizace komunitních projektů v Děčíně – přednáší Jiří Petrášek, ředitel, Jitka Granátová,
koordinátorka a studenti školy
Anotace příspěvku.
Realizace komunitních projektů v Děčíně, zasíťováni školy v komunitě a rozvoj partnerství
školy.
moderovaná diskuse po každém z příspěvků
13.45 – 14.15 hod., Region – Dubí
Střední škola sociální Perspektiva a VOŠ s.r.o. Dubí III. – podpora standardu partnerství
Partnerství bez limitů – přednáší Marie Bílová, ředitelka
Anotace příspěvku:
Kdo je partner pro školu a jaká je hlavní zásada partnerství, společný cíl, jak ho hledat a jak
partnerství budovat, jak měříme přidanou hodnotu partnerství, spolupráce s partnery se musí
řídit, reciprocita v partnerství.

Základní škola v Dubí 1 – podpora standardu sociální začleňovaní
Jak může komunitní škola podpořit práci se žáky s lehkým mentálním postižením – přednáší
Alena Pátíková, ředitelka a Dana Sajdlová, koordinátorka
Anotace příspěvku:
Realizování modulů a projektů s žáky s lehkým mentálním postižením, zapojení rodičů do
života školy
moderovaná diskuse po každém z příspěvků

14.15 – 14.45 hod., Hosté
ZŠ Vojnovičova, Ústí nad Labem – příklad dobré praxe
Biskupské gymnázium Bohosudov – příklad dobré praxe
moderovaná diskuse po každém z příspěvků
Předpokládané ukončení mezi 15.00 – 16.00 hod.

Během konference bude probíhat výstava Komunitní školy v prostorách zámečku Větruše,
která bude pokračovat v obchodním centru Fórum do 20. 5. 2011. V přísálí bude promítání
filmu o komunitních školách ve Walesu a prezentace aktivit projektu a škol.

Na setkání s vámi se těší
Lenka Krbcová Mašínová, manažerka projektu
Tomáš Jeník, asistent projektu

