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Úvod
Koncept komunitních škol pochází z USA. U jeho zrodu stála Mottova nadace, jiţ v
30. Letech minulého století. Koncept se postupně uchytil a vyvíjel i v západní Evropě
a od 90. let 20. století postupně i v Evropě střední a východní.
Naše porozumění termínu Komunitní škola
Komunitní škola je škola otevřená. Jejím posláním je vykonávat kvalitní funkci
vzdělávací a výchovnou s propojením na funkci komunitního, společenského,
kulturního a volnočasového centra. Škola je otevřená ţákům, rodičům komunitě a
zároven ţáky přirozeným způsobem do ţivota komunity zapojuje. Je orientována
na rozvoj měkkých dovedností, pro-sociálního jednání a posilování občanských
postojů ţáků. Přirozenou účastí komunitní školy na ţivotě společnosti, orientací na
prostředí a rozvojem specifických kompetencí ţáků zvyšuje jejich
konkurenceschopnost v ţivotě a na trhu práce.
Tři otázky v úvodu:
Proč myšlenka komunitní školy?
Jsem máma tří dětí, které15 let procházejí českým porevolučním školstvím a jsem
profesí klinický psycholog. 20 let pracuji na vývoji komunitního systému péče o
duševně nemocné lidi, 15 let učím v České republice jak vytvářet komunitní plány
sociálních sluţeb… a další aktivity které souvisí s komunitním rozvojem. Tahle fakta
kdyţ se propojila a s moţností ESF EU nastala doba pro přenesení komunitní
filozofie i do školních lavic a sboroven. Jsem přesvědčená, ţe v rámci reformy, která
čeká naše školství, je Komunitní škola jednou z cest, která podporuje klíčové
kompetence ţákům a rozvíjí jejich měkké dovedností (soft skills), které jsou stěţejní
pro moderní trhu práce. Přirozeným způsobem zapojuje děti do občanského ţivota,
coţ má celoţivotní 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 ţáka, ale i na ţáky
bezproblémové a nadané, kde podporuje jejich pro-sociální jednání a ţivot
v občanské společnosti. Tato role Komunitní školy není okrajová, naopak má zásadní
vliv na generaci, která bude za několik let v této zemi vládnout.
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Jak řekl bývalý ministr školství: ”Komunitní Škola můţe 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 ţáků
ambici, vytvářet nabídku aktivit, které budou uspokojovat místní potřeby v oblasti
celoţivotního učení. Je školou, která ţije 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 ţáky 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 ţivota
školy, konkurenceschopnosti místní ekonomiky). “
Náš projekt Komunitní školy, tím vstupuje na cestu naplňování moderních
evropských trendů ve vzdělávání. Na jeho konci je sebevědomý ţák, který má
dostatečné osobní a sociální kompetence, aby své vědomosti adekvátně uplatnil na
trhu práce, v občanském ţivotě a realizuje pro-sociální chování v rámci své komunity.
Vliv role Komunitní školy na ţáky i na komunitu jsem viděla ve Walesu, Belgii i v USA
a tím nejcennějším co jsem viděla bylo zdravé sebevědomí ţáků a jeho identifikace
se školou, komunitou. Další velký rozdíl byl právě ve schopnosti zahraničního
školství připravit ţáky pro praxi. Naučit je školní vědomosti rozvinout ve schopnosti a
dovednosti vyuţitelné v praxi. Velká slabina našeho školství. V tom vidím
jednoznačnou příleţitost pro komunitní vzdělávání, jejímţ výsledkem bude posílení
konkurence schopnosti ţáka 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 ţivota
školy, pracovní nepořádek, který na školách byl, rozvícená škola v 17 hodin večer,
výzdoba škol plná návodů jak pomoci dětem v komunikaci. Školní jídelna, kde se
dětem vařilo několik jídel, ale všichni si je nemohli dovolit, protoţe na to neměli
peníze. Práce se znevýhodněnými dětmi, praktičnost výuky, dobrovolná práce
učitelů, větší úvazek učitelů ve škole v přímé péči o ţaka, sounáleţitost ţáka se
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školou. Řada aktivit, které rozvíjejí vzdělávací proces např. školní orchestry, či
sportovní aktivity, ale i důleţitost, která se věnuje výtvarnému i hudebnímu rozvoji
dětí. No a určitě smysl pro hapening, humor a hravost školského sboru – učitelský
tým v pyţamu? Sympatické.
Školy co jsme navštívily nebyly elitními školami, naopak, byly to školy, které pracují v
problémových lokalitách a s dětmi, které nemají jednoduchý ţivot. Takţe 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, můţete přinést maximální úspěch sobě,
rodině, komunitě, zemi. Prostě vás nechají vyniknout. Zaţila jsem to na vlastní dceři,
kterou jsme 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 soutěţí, vše má
váhu a důleţitost. Asi nejsilnější mezilidský záţitek bylo setkání s koučem mé dcery,
nádherný člověk ve věku, kdy si naši padesátníci pořizují nové milenky a auta. Tento
muţ si pořizoval nového chlapce k adopci. Vychovával 6 dětí z toho 2 adoptované. I
pro mě byla Amerika velikou školou, ale to je na jiné povídání.
Co je nejdůleţitější pro komunitní školu?
Myslím, ţe stěţejní je motivované vedení školy, které spatřuje v myšlenkách
komunitního školství potenciál svého rozvoje. Pokud nebude motivovaný ředitel školy
a jeho nejuţší spolupracovníci škola má minimální šanci proměnit se, nastoupit cestu
ke komunitnímu vzdělávání. Není to totiţ prioritně o penězích, je to o změně pohledu
a postoje, který se pak promítně do naší kaţdodenní práce. Začít dělat věci jinak,
nově, to je vţdy nejtěţší proces kdekoliv, ať v našem ţivotě či ve firmě, nebo škole.
Na změnu potřebujeme čas, změnu uvnitř nás a týmovou práci. Přijde mi to však,
jako výzva pro tvořivé a činorodé lidi ve školství. Ti, kteří chtěji dělat věci nově,
moderně, umí reagovat na měnící se společnost a potřeby dětí. Umí dobře
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nasměrovat, motivovat, tvořit, poskytnout podporu a radu pro budoucí uplatnění
svých ţáků v ţivotě, kdy budou rozhodovat svými postoji o tom, jak se naše země
bude dále rozvíjet. Komunitní školy mohou realizovat propojení vzdělání a vědění s
praktickým ţivotem, rozvíjet pro-sociální jednání ţáků moţná budoucích politiků, coţ
je myslím stěţejní.
Dnes se komunitní školy mohou rozvíjet jiţ v určitém rámci, existují mezinárodní
standardy komunitních škol, které jsou určitým návodem, co všechno by mohla škola
rozvíjet, mohou čerpat ze zahraničních zkušeností i zůročit co se jim samotným
osvědčilo. Je řada škol, které dělají mnoho aktivit směřujících ke komunitnímu
vzdělávání, ale asi ten základní problém je, ţe ne systematicky a v propojení na
svoje vzdělávací plány. V kaţdé škole je tak důraz kladen na jeden, dva či tři atributy.
Ale říkám si, je to nová myšlenka, nová cesta tak věřím, ţe za 10 - 15 let bude v
Čechách zaţitá, obdobně jako komunitní plánování sociálních sluţeb. Je fajn, ţe k
tomu napomáhají i myšlenky obasaţené 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 manaţerka projektu
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Zkušenosti ze zahraničí
Ve světě je komunitní vzdělávání na rozvoji řadu let. Počátek konceptu komunitní
školy pochází z USA. U jeho zrodu stála Mottova nadace, jiţ v 30. letech
minulého století. Koncept se postupně uchytil a vyvíjel i v západní Evropě a od 90. let
20. století postupně i v Evropě střední a východní.
Komunitní vzdělávání v USA
V USA je přibliţně 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 ţádné 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 sluţeb
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 kvalifikaci, 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 totiţ na britských ostrovech povaţovány 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 mládeţe do 19 let. Jeho cílem je zajistit kaţdému
dítěti, bez ohledu na jeho zázemí a podmínky, v kterých ţijí, potřebnou podporu k
zachování jejich zdraví, bezpečí, harmonického rozvoje i k dosaţení jejich blahobytu.
Byly vytvořeny principy, které by měly být na komunitních školách dodrţovány.
Tzv. základní nabídka (core offer) rozšířených sluţeb, které by měly všechny školy
poskytovat, je tvořena z pěti následujících oblastí:
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1. Zajištění nabídky volnočasových aktivit včetně studijní podpory pro děti a mládeţ.
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), které cílem je vybavit
rodiče znalostmi a dovednostmi potřebnými k podpoře a pochopení vzdělávání jejich
dětí, jeţ se pozitivně promítá i do zlepšování celkového klimatu v rodině.
4. Zajištění snadného a včasného přístupu k odborným sluţbám, které mohou dětem
a mládeţi pomoci překonat překáţky v učení a umoţnit jim rozvinout plně svůj
potenciál.
5. Zajištění přístupu do školských zařízení pro veřejnost a vyuţívání jejich potenciálu
místní komunitou.
Kaţdá 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 rozhodování se podílejí všechny zúčastněné sloţky.
Škola je hodnocena podle výsledků, které jsou zveřejňovány. Komunitní školy
vyuţívají všech prostředků komunity. Vytvářejí se pevná partnerství škol se všemi
místními organizacemi, kaţdá z nich má za zlepšování fungování škol svůj podíl.
Důraz je kladen i na spolupráci, vzájemné ovlivňování 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 (zaloţena 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.
Komunitní vzdělávání v Rusku
Komunitní školy začaly být v Rusku zaváděny před deseti lety. Nyní jiţ 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
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infrastruktura. Vzhledem k zeměpisným rozměrům země bylo třeba proces
koordinovat. V Rusku začalo pracovat Centrum pro podporu komunitních škol a
hledalo spolupracovníky, kterým nabízely vzdělávání a dostupnou odbornou
literaturu. Centrum začalo poskytovat školám partnerství, instruktáţe, 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 oficiálním programem, ke
kterému se mohou přihlásit základní i střední školy. Byly vydány parametry, podle
kterých můţe být škola nazvána komunitní školou. Projekt zavádění komunitní školy
byl prvním v Belgii, na jehoţ realizaci začala spolupráce mezi Ministerstvem mládeţe
a kultury a Ministerstvem financí. Přibliţně jeden rok pracovaly všechny
zainteresované sektory na stanovení jednotného rámce, který se stal pro komunitní
školy závazný, současně však školám nabízí široké moţnosti. Byly zavedeny tříleté
pilotní programy. V současné době běţí 17 takových programů, které jsou
podporovány státem. Komunitní škola je zde chápána jako škola, kde je kladen důraz
na umoţnění širokého rozvoje všech dětí v oblasti vzdělávání a rozvoje jejich
praktických dovedností pro ţivot. Současný ţivot klade na kaţdého člověka obrovské
nároky a komunitní škola si klade za cíl připravit děti na základě konkrétních
zkušeností z mnoha oblastí. Děti se učí „mimochodem“ v běţném 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, umoţňuje
dětem setkání se zajímavými lidmi. Důleţité je propojení prostředí pro učení a pro
ţivot. 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 ţivota: učení pro ţivot, ve skutečném ţivotě. Tento přístup se týká jak
běţných osnov, tak i mimoškolních aktivit a obě oblasti se propojují. Výsledkem je
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nejen podpora akademických výsledků ţáků, 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 finančně 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 uţ v komunitě fungují a vyuţívá je pro svoji práci.
Rámec komunitní školy v Nizozemí pracuje s třemi obecnými cíly, kterých chce
dosáhnout:
- účast na ţivotě společnosti
- orientace na prostředí
- rozvoj specifických kompetencí.
Komunitní škola v Holandsku je školou, která je otevřená dokořán všem, kteří se mají
zájem na vzdělávání a výchově podílet. Ovšem škola je zde chápána jako jádro
vzdělávání a měla by v něm hrát nejdůleţitější úlohu.
Projekt Komunitní škola v Ústeckém kraji
Projekt komunitní školy je v Ústeckém kraji pilotním. Je zaměřen na posílení
otevřenosti školy vůči komunitě a zapojení ţáků základních a středních škol do jejího
ţivota . 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 4 regiony – Ústí nad Labem, Děčín,
Litoměřice, Teplice – Dubí. V kaţdém z nich spolupracuje vţdy základní a střední
škola. Na kaţdé ze škol postupně vznikala malá komunitní centra v regionu, proběhlo
šetření potřeb cílových skupin v komunitě, byly připraveny a realizovány 2 vzdělávací
moduly pro ţáky základních a středních škol zaměřené na rozvoj měkkých
dovedností ţáků pro práci v komunitě. Byly realizovány projektové dílny a projektové
práce ţáků. Proběhlo vzdělávání pedagogů, které bylo podpořeno výjezdem
pedagogů a ředitelů škol do Walesu s cílem poznat filozofii komunitních škol v
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zahraničí. Byl natočen informační film o tématu komunitních škol. Pro širokou,
především rodičovskou veřejnost, byly zrealizovány projektové minifestivaly ţáků s
cílem posílit spolupráci rodiny a školy, byla uspořádaná závěrečná konference k
projektu. Výstupem je pak bulletin o komunitních školách, standarty kvality
komunitních škol, webové stránky a informační systém pro Komunitní školy a
informační film.
Nositel projektu a partneři projektu
Nositelem projektu je nevládní nezisková organizace Centrum komunitní práce Ústí
nad Labem, občanské sdruţení.
Partnerem projektu je Evropská obchodní akademie Děčín a Střední odborná škola
Stará Ústí nad Labem
Do projektu je zapojeno 8 škol ve 4 okresech Ústeckého kraje. Cílem bylo podpořit
spolupráci základních a středních škol a tak byly v kaţdém okrese vţdy zapojeny
jedna základní a jedna střední škola.
Ústecko:
Střední odborná škola Stará – počet ţáků 400
Ředitel: Mgr. Jaroslav Mareš
Koordinátor: Mgr. Lenka Staňková, Mgr. Olga Sosová
Adresa: Stará 100, 400 11 Ústí n. L.
ZŠ E.Krásnohorské – počet ţáků 720
Ředitel: Mgr. Martin Alinče
Koordinátor: Mgr. Iva Svobodová
adresa: E. Krásnohorské 3084/8, 400 01 Ústí nad Labem
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Teplicko – Dubí:
Střední škola sociální Perspektiva – počet ţáků 100
Ředitel: PhDr. Marie Bílová
Koordinátor: Mgr. Jaroslav Zajíc
Koordinátory byly i PhDr. Alena Pilousová a Mgr. Kateřina Svobodová
Adresa: Mírová 218/6, 417 03 Dubí III – Pozorka
ZŠ Dubí 1- celkový počet ţáků 206
Ředitel: Mgr. Alena Pátíková
Koordinátor: Mgr. Dana Sajdlová
Koordinátorem byla i Mgr. Marcela Staníčková
adresa: Školní náměstí 177, 417 01 Dubí 1
Speciální třídy pro děti s LMP: počet ţáků 25
Střední 120, 417 03 Dubí 3
Děčínsko:
Evropská obchodní akademie – počet ţáků 420
Ředitel: Ing. Jiří Petrášek
Koordinátor: Mgr. Jitka Granátová, Mgr. Markéta Veverková,
Koordinátorem byl i Ing. Ladislav Kučera
Adresa: Komenského náměstí 2, 406 81 Děčín
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše – počet ţáků 469
Ředitel: Mgr. Jiří Brouček
Koordinátor: Mgr. Jitka Nováková
Adresa: Vrchlického 630/5, 405 02 Děčín
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Litoměřicko
1.KŠPA Litoměřice – počet ţáků 451
Ředitel: Mgr. Petr Bernard
Koordinátor: Mgr. Rita Vlčková
adresa: Máchovy schody 13/4, 412 01 Litoměřice
Lingua Universal – počet ţáků 135
Ředitel: Mgr. Blanka Jeţková
Koordinátor: Mgr. Blanka Jeţková
adresa: Sovova 2, 412 01 Litoměřice

Přínos pro cílovou skupinu
Přínosem pro ţáky 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 ţáků jako je sebemotivace,
vědomí odpovědnosti, sebevnímání a sebereflexe, vědomí rizika, pozornost a
emapatie, schopnost motivovat a vést, radost ze ţivota optimismus aj. dovednosti.
Vše, co trochu opomíjí klasický český systém vzdělávání a co můţeme
prostřednictvím komunitního vzdělávání rozvíjet a co posílí konkurence schopnost
ţáků na budoucím českém i evropském trhu práce. Stejně důleţité v komunitním
vzdělávání je posílení občanských postojů ţáků, rozvoj jejich pro-sociálního jednání
a zaloţení partnerského vztahu mezi ţáky a učiteli.
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KOMPETENCE OSOBNÍ
vědomí
sebe
odpovědnosti
motivace
vědomí
rizika

suverenita

propojené
myšlení a
jednání

sebeřízení
sebeorganizace

ochota učit se
a přijímat
změny

sebevnímání
sebereflexe

orientace
optimismus
na cíl
radost ze
výsledek snášení schopnost života
stressovýchautentického
situací vyjadřování

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ
14
takt a styl

znalost lidí

schopnost řešit
konflikty

pozornost
a empatie

schopnost
motivovat
a vést

schopnost
navazovat
kontakty
a vztahy

tolerance

schopnost
integrace
a týmové
práce
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KOMPETENCE METODICKÉ
příprava
rozhodnutí

prezentování

zpracování
informací

kreativní
řešení
problémů

zacházení
s časem

vizualizace

rétorické
přesvědčování
a vyjednávání

vedení
a moderování

Naše aktivity v projektu:
Vznik komunitních center.
Náš cíl zřídit 4 komunitní centra byl v projektu překročen o 100%. Na kaţdé 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 sloţitý, mnohem náročnější cíl, bylo
vdechnout centrům ţivot, 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, coţ se v některých aktivitách velmi zdařilo. Centra slouţila jak vnitřním
obyvatelům školy – ţákům, učitelům, rodičům, tak je mohla vyuţívat komunita
v případě, ţe potřebovala prostory k realizaci svých aktivit.
Na to, abychom vybavili komunitní centra kompletně, však nabyly v rozpočtu projektu
finance, ani výzva EU, nebyla takto nastavena. Škoda. Ale myslím, ţe to našim
centrům v projektu nevadilo. Dostaly stolní počítač s programovým vybavením pro
práci na filmech a fotkách, digitální kameru, fotoaparát a diktafon. Vše, co mohlo
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podpořit tvořivé aktivity centra a doplňovalo vhodně výuku ţáků, která probíhala
v rámci projektu. Dvě naše školy, prošly v rámci jiných projektů velkou rekonstrukcí a
potěšující je, ţe do svého plánu jiţ komunitní centra zabudovaly.
Šetření potřeb a rešerše zahraničních materiálů
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 převaţující pohledy na problematiku komunitních škol jednak ze
strany představitelů vzdělávacích institucí v Ústeckém kraji a představitelů
- 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 jehoţ rámci je toto šetření realizováno.
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Záznam výstupů ze SWOT analýzy moţností rozvoje konceptu komunitních škol
v ČR
SILNÉ STRÁNKY

PŘÍLEŢITOSTI

Spojení s místní komunitou / lidmi / veřejností.

Finance z EU. (17b.)

(14b.)
Rovné příleţitosti. (8b.)
Otevřená komunikace zaloţená na rovnosti.
(6b.)
Děti se v KŠ cítí dobře. (3b.)
Flexibilita KŠ/ kreativita. (2b.)
Moţnost propagace školy skrze koncept KŠ.
(2b.)

Společenské objednávka => poptávka. (11b.)
Můţe eliminovat sociální konflikty. (5b.)
Existence strategie EU. (3b.)
Politika EU je nakloněna konceptu KŠ. (1b.)
Propojenost na trh práce. (1b.)
Variabilita konceptu KŠ. (1b.)
Eliminace sociálních rozdílů.

Standardy – principy

Projekt Komunitní školy

Moţnost získat certifikát. (2b.)

CKP UL

Finanční krize.

KŠ můţe eliminovat sociální konflikty. (1b.)
Škola je sluţbou veřejnosti. (1b.)
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, finanční).
Moţnost být součástí sítě KŠ.

SLABÉ STRÁNKY

HROZBY

Formalizace konceptu KŠ. (15b.)

Financování systému školství. (13b.)
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Finanční prostředky / schopnost zajištění

Nepropojení poslání školy se školou

finančních prostředků pro KŠ. (10b.)

komunitní. (13b.)

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

Politické priority. (6b.)

Cesta ke KŠ není popsána. (2b)

Negativní PR/ nepochopení významu a

Nejsou lidské zdroje. (2b.)
Nutnost „hybatele“ / manaţera chybí. (2b.)
Připravenost společnosti na koncept KŠ. (2b.)
Propojení konceptu KŠ s posláním školy (aby
se „nepoţraly“. (1b.)
Chybějící systém spolupráce.
Moţnost syndromu vyhoření.

poslání KŠ. (4b.)
Legislativní podpora pracovních týmů KŠ
eliminující syndrom vyhoření. (2b.)
Ohroţení majetku školy např. ve chvíli, kdy se
stane otevřenou. (1b)
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Neplynou z přijetí konceptu KŠ ţádné výhody.
Předsudky vůči KŠ.

Příklady výstupů z analýzy potřeb v oblasti spolupráce s rodiči:
Graf č.4 Postoj rodičů k tvrzení „Škola povaţuje rodiče za důleţité partnery“.
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Graf č.6 Postoj rodičů k tvrzení „Škola nabízí dětem kvalitní a dostatečnou nabídku
mimoškolních aktivit“.
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Graf č.7 Postoj rodičů k tvrzení „Škola realizuje dostatek aktivit, do kterých se mohou
zapojit sami rodiče“.

Podrobnější výstupy z analýzy potřeb, jejíţ závěrečná zpráva má 100 stran naleznete
na www.komunitniskoly.cz
Informační systém komunitní školy
V projektu vznikly jiţ zmiňované webové stránky a informační systém
http://www.komunitniskoly.cz/cs/informacni-system, který slouţí 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 slouţí a bude v budoucnu slouţit informační
systém komunitních škol.
Regionální informační systém bude poskytovat všem účastníkům informace o
aktivitách komunitních škol. Umoţní jednoduchým způsobem vyhledat konkrétní
aktivitu, činnosti s ní spojené včetně všech potřebných kontaktních údajů a dalších
informací na komunitní školy jak v Ústecké kraji, tak po celé České republice.
Záměrem je umoţnit 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 vyuţitím
systému pro celou ČR popřípadě i k mezinárodní spolupráci.
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Vzdělávací moduly pro ţáky základních a středních škol
Vzdělávací moduly pro ţáky měly dvě linie. První byla zaměřená na vzdělávání dětí
ve 4 a 5 ročníku a druhá na vzdělávání děti ve 2 a 3 ročníku střední školy.
Celý proces je zaměřen na rozvoj kompetencí ţáků, jeţ jsou hlavním cílem
rozvojových vzdělávacích plánů škol, a to zejména kompetenci 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 uvaţování 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 ţáků občanské postoje a pro-sociální
jednání.
Vzdělávací modul pro ţáky základních škol má 3 části:
1. Komunikační dovednosti
2. Práce s multimedii
3. Dovednosti v práci ve skupině a týmové práci
doplněný vţdy čtyřmi projektovými dny, které si škola mohla upravit dle potřeby
např.:Den Evropy, Prostředí ve kterém ţiji, Zapojení rodičů do školy, Stopy historie
naší komunity aj.
Druhá linie je vzdělávací program pro ţáky středních škol. Je zaměřen na rozvoj
sociálních a osobních kompetencí a měl 6 částí:
1. Komunitní vzdělávání
2. Práce s multimédii
3. Osobnost studenta v komunitě
4. Rozvoj komunikačních dovedností
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5. Dobrovolnictví, Projektové učení a sociální soudrţnost
6. Tvorby ţákovských projektů
Akreditovaný vzdělávací modul pro pedagogy
Jednou z klíčových součástí rozvojových vzdělávacích plánů je podpora učitelů, kteří
sami musí převzít zodpovědnost za úspěšnou proměnu učícího se prostředí a
klimatu ve svých školách. K tomu se jim musí vytvořit odpovídající podmínky a
motivační prostředí. Na základě tohoto poţadavku byl vyvinut vzdělávací program
pro pedagogy participujících škol. Vzdělávací modul je zaměřen na podporu
pedagogů s cílem získat nové dovednosti ve 3 oblastech:
1. Komunitní vzdělávání - práce se Standardy kvality komunitních škol
Cílem kurzu je předávání dobrých praxí včetně shrnutí současných poţadavků 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 snaţí posilovat svůj tzv.
komunitní rozměr a ukázat a porovnat moţnosti fungování komunitních škol v ČR i v
zahraničí.
Kurz obsahuje ukázky a porovnání moţnosti 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
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Obsah 6 modulů tvoří seznámení se a základní orientace pro osvojení práce s
nástroji, které pomohou učitelům a vedení škol klást větší důraz na komunitní roli
školy a posuzovat míru naplňování a budování jejího komunitního rozměru, coţ je
jedna z klíčových oblastí sebehodnocení. Hlavní součástí výuky jsou standardy
komunitní školy. Tyto standardy definují klíčové oblasti a jim příslušná kritéria pro
jejich posuzování. V rámci kurzu jsou předávány příklady dobré praxe spojené s
uţitím standardů, dále moţnosti 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 snaţí posilovat svůj tzv. komunitní rozměr. Účastníkům jsou
prezentovány moţnosti 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 seznámeni v praxi s projektovým řízením projektů Evropské unie a
dotačním managementem. Účastníci jsou seznámeni prioritně s vývojem projektové
ţádosti Benefit a následně s realizací a řízením projektu. V pracovních skupinách
mohou zástupci škol vyvíjet a konzultovat projektové záměry a navázat vzájemnou
spolupráci mezi školami. Struktura vzdělávacího modulu byla následující:
 Dotační management
Evropská politika soudrţnosti a Programy 2007 – 2013 a nejvýznamnější zdroje
z pohledu komunitních škol
 Projekt
Definice projektu, zdroje námětů pro projekt, plánování projektu
Projektový cyklus
Identifikace projektu, příprava návrhu projektu, posuzování projektu, financování
projektu, realizace a monitorování
Charakteristika úspěšných projektů
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Co obsahuje návrh projektu, co je třeba dodrţet při přípravě kvalitního projektového
návrhu
 Problém – identifikace, analýza
Co je to problém, kritéria dobře definovaného problému, analýza problému ,Swot
analýza - moţnosti
 Logický rámec projektu
Popis logického rámce, pouţití logického rámce
 Cíle projektu
Definování 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 manaţerování projektu
 Zdroje a Rozpočet projektu
Základní postup při tvorbě rozpočtu, náklady, struktura nákladů, příjmy – finanční
zdroje na realizaci projektu
 Diseminace
Kritéria úspěšné diseminace, úrovně diseminace, časový plán diseminace,
diseminační plán, diseminační materiály
 Udrţitelnost projektu
Faktory zajišťující udrţitelnost, jak naplánovat udrţitelný projekt, marketing,
komercializace
3.Projektové učení
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Poslední modul je zaměřen na inovativní styly práce školských zařízení a kreativních
metody výuky. Nemalou roli zde hraje důraz na skupinou 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 záţitku pocítí, jak fungují skupinové procesy, jak s nimi lze pracovat,
budou si moci proţít proces fungování metody projektového učení, rozšířit si databázi
technik a přístupů.
Vyvinutý vzdělávací program je schválen akreditaci na MŠMT. Absolvující
pedagogové obdrţí certifikát, který se jim bude zahrnovat do dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků.

Standardy kvality komunitních škola
Kdyţ jsme začali vyvíjet projekt Komunitní škola uvaţovali jsme o 7 standardech,
které by měla komunitní škola postupně naplňovat, které jsme shrnuli následovně:
Č. 1 Standard komunikace
Standard komunikace je pro české školy velmi zásadní, komunitní škola by měla
posilovat sociální kompetence svých ţáků – znalost lidí, pozornost a empatie,
schopnost navazovat kontakty a vztahy, schopnost integrace a týmové práce,
systémové vnímání, schopnost motivovat a vést, schopnost řešit konflikty, takt a styl.
Č. 2 Standard spolupráce s komunitou
Komunitní škola vytváří partnerství s ostatními organizacemi a členy komunity
prioritně s občanským sektorem. Zasíťování spolupráce napomáhá provázanosti
sluţeb v komunitě a příspívá k její soudrţnosti a podpoře.
Č. 3 Standard projektové práce a projektového učení na škole
Podpora týmové práce ve třídě na škole, rozvoj kooperace, tvořivosti při řešení
problému, podpora samostatnosti ţáků, vlastního zkoumání, ústup od frontální výuky.
Č. 4 Standard zapojení ţáků do práce školy
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Zapojení ţáků do práce školy by mělo probíhat v partnerské a bezpečné atmosféře.
Ţáci by měly mít moţnost zapojovat se do rozhodování ve třídě, škole, dětském
parlamentu apod.
Č. 5 Standard zapojení ţáků do komunity
Práce ţáků pro komunitu, znalost potřeb komunity, posilování prosociálního jednání
ţáků,podpora jejich občanského ţivota úměrně jejich věku je základem tohoto
standardu.
Č. 6 Standard zapojení rodiny
Zapojení rodiny je jistě nejefektivnější podporou v celém procesu vzdělávání ţáků. je
to jednoznačná priorita všech škol zapojených do projektu. Pokud existuje pozitivní
spolupráce rodina a školy jednoznačně se zvyšuje motivace ţáka a jeho prospěch ve
škole. Jde o najití nových výzev jak zapojovat a systematicky zapojovat rodiče do
přirozeného ţivota školy.
Č. 7 Standard spolupráce se zaměstnavateli
Reálná příprava ţáků 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 uvaţování ještě o
další parametry - standardy. Některé byly velmi podobné a jiné nové, nebo jinak
pojmenované. Uvádíme pro porovnání standardy ze zmiňovaného projektu.
Č. 1 Vedení (leadership)
Kvalitní vedení posiluje a rozvíjí schopnosti všech zaměstnanců a umoţňuje jim
profesní růst. Dobré vedení znamená, ţe 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.
Č. 2 Partnerství
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Dobrá komunitní škola vytváří pevná partnerství s ostatními organizacemi a členy
komunity. Partnerství napomohou návaznosti všech sluţeb a členové komunity se
mohou navzájem podporovat.
Č. 3 Sociální inkluze
Dobrá komunitní škola dokáţe vytvořit příleţitost pro všechny zájemce o vzdělávání
a osobnostní rozvoj – bez ohledu na jejich pohlaví, náboţenskou příslušnost, etnický
původ, místo ve společenském ţebříčku, výši rodinných příjmů, fyzické schopnosti či
sexuální orientaci. Komunitní školy potírají stereotypní vnímání druhých lidí a nabízejí
moţnosti pro všechny. Tím škola přispívá k soudrţnosti společenství, můţe 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.
Č. 4 Sluţby
Komunitní škola by měla být pro místní komunitu hlavní zdrojem nabízejícím co
nejširší škálu sluţeb. Sloţení sluţeb by mělo odpovídat aktuálním potřebám členů
komunity. Zpravidla mezi ně patří podpora rodin, moţnosti dalšího vzdělávání pro
děti i dospělé, zapojení organizací, zdravotnické a sociální sluţby. Škola jako taková
nemusí veškeré sluţby zajišťovat sama, ale můţe prostor pro sluţby poskytované
jinými organizacemi.
Č. 5 Dobrovolnictví
Komunitní škola ţáky podněcuje k participaci na ţivotě komunity – vyuţívají poznatky
z výuky v reálném ţivotě. Díky tomu si uvědomují své občanské postoje a posilují je,
rozvíjejí své znalosti a dovednosti, sebevědomí a sebedůvěru. Ţáci, pro které je
učivo příliš náročné, dostanou moţnost zazářit v roli dobrovolníků. Pro rozvoj dětí je
zásadní fungování ve vztazích s jinými dospělými, neţ s rodiči a učiteli, protoţe na
půdě komunitní školy se vztahy stávají méně formálními. Kvalitní komunitní škola
podněcuje k dobrovolnické práci – děti, rodiče i ostatní členy komunity.

Č. 6 Celoţivotní učení
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Vzdělávání v průběhu celého ţivota je nezbytné k tomu, aby se člověk dokázal
vyrovnávat s překotně se měnícím okolním světem. Je zapotřebí, aby děti mohly
vidět, ţe učení je celoţivotní záleţitost a ţe škola je pouze jedním z míst, kde učení
probíhá. Je důleţité, aby rodiče byli dětem příkladem a ukázali jim, ţe vzdělávat se
člověk můţe profesně i pro radost. Školy, které podporují vzdělávání dospělých
přispívají v širší komunitě k atmosféře, v níţ budou děti lépe prospívat.
Č. 7 Zapojení rodičů
Ţáci 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, ţe mezi rodiči a učiteli probíhá aktivní dialog.
Č. 8 Kultura školy
Komunitní škola je otevřená a vstřícná ke změnám. Na všechny aspekty školního
ţivota 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 ţáci rozvíjejí své
schopnosti a dovednosti díky jejich praktickému uplatňování.
Č. 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, angaţovat se v komunitě a poskytovat sluţby
místním lidem. Škola můţe pomoci třeba tak, ţe zájemce seznámí s tím, jak se
pořádá porada či schůze, jak se provádí průzkum, pomůţe s vyhodnocením výsledků
apod. Tématu standardů je věnována zvláštní publikace, která v projektu vzniká, viz
www.komunitniskoly.cz
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Projektové dny a zasíťování škol do komunity
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 kaţdém 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 zaloţit. 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 vţdy účastnil odborník – facilitátor na dané téma a škola spolu
s partnery s komunity, které si vybrala. Na středních školách se projektového dne
účastnili i ţáci.
Zahraniční zkušenost z Walesu
V případě komunitních škol je jedinou moţností jak čerpat zkušenosti vyjet do světa. I
v našem projektu se podařilo se skupinou 16 pedagogů a ředitelů navštívit Wales.
Celou stáţ nám pomohla připravit a zajistit nevládní organizace ContinYou, zaloţená
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 jiţ trochu mluvili na začátku. Náš program byl sloţený 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 prestiţními školami právě naopak. Byly to školy, které pracovaly v
problémových lokalitách, takţe vzdělávací proces byl stíţený nepříznivou sociální
situací dětí a jejich rodin. Bylo tedy nezbytné vzdělávací proces přizpůsobit potřebám
dětí, jejich rodin s vyuţitím pozitivního potenciálu komunity. Zde je několik postřehů,
které nás ve Walesu zaujaly:
 Příjemné 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
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 Prostor pro zapojení studentů do ţivota školy,
 Pracovní nepořádek, který na školách byl, bylo vidět, ţe je to prostor pro děti
 Rozsvícená škola v 18 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 jídel, které byly cenově
odstupňované dle sociální situace dětí
 Řada muţů 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, neţ v Čechách v přímé péči o ţaka,
 Sounáleţitost ţáka se školou – celý tým pracuje na podpoře identifikace ţáika
se školou
 Řada aktivit, které rozvíjejí vzdělávací proces např. školní orchestry, či
sportovní aktivity,
 Důleţitost, která se věnuje dílčím výchovám - výtvarnému i hudebnímu rozvoji
dětí.
 Smysl pro hapening, humor a hravost školského sboru – učitelský tým v
pyţamu?
 Inovativní - tvořivé pedagogické procesy
Podrobněji zkušenosti s výjezdem do Walesu uvidíte v informačním filmu k projektu.
Informační film o tématu Komunitní škola, včetně zkušeností z Walesu
Nosnou částí Informačního film 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 důleţité mezníky, osoby a organizace, které se do
projektu zapojili. 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…
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Projektové minifestivaly na podporu spolupráce s rodinou
Projektové minifestivaly se během projektu staly tradicí na závěr školního roku
kaţdé, ze zapojených škol. Jejich hlavním posláním je zapojit rodiče do ţivota školy.
Celou akci připravují pro rodiče sami ţáci. 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 ţáky, prezentací jejich prace 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 kaţdém
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.
Závěrečná konference projektu s mezinárodní účastí partnerů z Walesu
Návštěva zahraničních partnerů z organizace ContinYou z Walesu pozvedne naši
konferenci na mezinárodní úroveň. Odborný program umoţní diskusi a výměnu
názorů o závádění komunitního vzdělávání v ĆR, prostřednictvím 20ti let zkušeností
kolegů z VB. V rámci závěrečné konference budou prezentovány veškeré aktivity a
dění kolem projektu. Konference je připravená pro široké spektrum odborné i laické
veřejnosti. Cílem je seznámit veřejnost jak s projektem, jeho vývojem a realizací, tak
přinést podněty k diskuzi ohledně tématu zavádění nových forem komunitního
vzdělávání do škol. Konference se uskuteční 20.4.2011 na zámečku Větruše v Ústí
nad Labem.
Promotion projektu a propagace tématu komunitní škola
Důleţitou součástí projektu byla propagace myšlenky komunitní školy. Pokusit se
veřejnosti přiblíţit myšlenku, ţe škola můţe vystoupit ze svých Českých stereotypů a
vstoupit do Evropského, či světového kontextu. Několik z mnoha akcí byly věnovány i
Mezinárodnímu dni komunitních škol 1.3.2011. V rámci našeho projektu tak bylo
uskutečněno celkem cca 40 akcí pro veřejnost z toho 20 z nich se věnovalo záměrně
propagaci tématu komunitní škola např. na Týdnech pro duševní zdraví, nebo na
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farmářských trzích, či vánočních trzích, na Čaji o páté - diskusním setkání pro
veřejnost s našimi kolegy z Walesu, na sportovních akcích škol, na divadelním
představení hry Krysaře, či na taneční akci mezi zdravými a znevýhodněnými dětmi,
či při otevírání kavárny na půl cesta v Teplicích. Nebo dlouhodobá propagace tématu
na světelné reklamní tabuli v Ústí nad Labem, či rozdávání informačních materiálů na
všech konaných akcích pro veřejnost a závěrečné výstavě v obchodním komplexu
Forum v Ústí nad Labem. Věříme, ţe myšlenka komunitních škol bude i nadále ţít
vlastním ţivotem.
Deset standardů – principů komunitní školy
Následující text je podkladem pro přemýšlení o tom, jak se můţe rozvíjet česká škola
směrem ke škole otevřené – komunitní. Podkladem bylo rozpracování standardů
vytvořených v projektu s propojením na standardy mezinárodního projektu, kterého
se účastní organizace ContinYou Cymru (Velká Británie – Wales), která nám byla
inspirací.
Vedení - otevřenost
Kvalitní vedení posiluje a rozvíjí schopnosti všech zaměstnanců a umoţňuje jim
profesní růst. Dobré vedení znamená, ţe 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.

1 – ţádný vývoj, 2 – počáteční stadium, 3 – významný pokrok, 4 – vynikající
Vedení školy (existuje vize, strategie, podpora a prostředky určené k této
činnosti)

S naším úkolem souhlasí a účastní se na něm ţáci, rodiče, široká veřejnost a další
organizace

Vytváříme strategické plány, které berou v úvahu zájmy a potřeby ţáků, učitelů,
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rodičů a významných nezúčastněných osob

Stanovujeme prostředky – lidi, místa, zařízení, kde to lze také finanční zdroje pro
tuto činnost

Zajišťujeme, aby personál získával schopnosti k získávání lidí, zajišťoval rozvoj a
organizoval činnost

Podporujeme a oceňujeme vyšší úroveň vzdělání a zlepšení individuálního pokroku
a osobnostního rozvoje

Naše vedení podporuje vytváření nových nápadů, nových způsobů práce a nových
reakcí na výzvy a podporuje ostatní k přebírání zodpovědnosti a za svá rozhodnutí
a činy

Můţete přidat další vlastní ukazatele

Poznámky

Významné (prioritní) akce
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Vedení školy – otevřenost vedení školy
Všichni zainteresovaní ţáci, rodiče, široká veřejnost a další organizace
(agentury) plně souhlasí s naším posláním
Zapojujeme ty, kteří nejeví o školu zájem
Zajímáme se o názory „nepřátelských“ a „nezapojených“ dětí
Konzultujeme s mnoha skupinami a frakcemi ve společnosti - konzultujeme s širokou
škálou dalších organizací aktivních ve společnosti
Vytvoříme strategický plán, zahrnující zájmy a potřeby ţáků, učitelů, rodičů a
významných nezúčastněných osob
Máme strategický plán obsahující vizi, dlouhodobé cíle a činnosti, které mohou být
monitorovány a hodnoceny
Cíle, kterých chceme dosáhnout, jsou v souladu s potřebami celé společnosti
Pravidelně informujeme a hodnotíme existující aktivity i měnící se místní potřeby
33

Strategické plánování je nutností a prioritou a uskutečňuje se pravidelně v určitém
období kaţdého roku
Plán je stále veřejně dostupný a pravidelně o něm informujeme lidi, kteří se o něho
zajímají
Stanovíme prostředky – lidi, místa, zařízení a moţné dotace pro naši činnost
Jsme schopni zdůvodnit stanovené prostředky
Je jasné, kdo je zodpovědný za to, ţe plán je realizovatelný a časové rozmezí
dosaţitelné
Máme podpůrný systém (např. poradce nebo zajištění určitých schopností/ zařízení/
sluţeb) pro jednotlivce nebo skupiny, kteří získávají prostředky mimo školu
Zajišťujeme, aby personál získával schopnosti k získávání lidí, zajišťoval
rozvoj a organizoval činnost
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Máme přesný audit schopností zaměstnanců, který identifikuje existující schopnosti i
potřeby
K dispozici máme specifická školení pro zaměstnance, která jim umoţní pracovat
efektivněji
Jsou dostupná různá školení, např. školení pro psaní ţádostí, vedení projektů,
provádění změn, management rizik a popř. i finanční management
Máme systém pravidelného hodnocení zaměstnanců, který hodnotí existující
poznatky a zkušenosti a monitoruje výsledky vzhledem ke ustanoveným cílům
Podporujeme a oceňujeme zvýšení úrovně výsledků a zlepšení individuálního
pokroku a osobního rozvoje
Dosaţené výsledky hodnotíme pravidelně, veřejně a okamţitě různými způsoby
Oceňujeme různorodé úspěchy prospěšné celé komunitě, i mimo akademickou
působnost školy
Sledujeme dosaţené úspěchy a vývoj jako klíčové poloţky hodnocení vzhledem ke
stanoveným cílům ve strategickém plánu
Zaměřujeme se na uskutečnění cílů našeho plánu s důrazem na odstranění barier
Naše vedení školy podporuje realizaci nových nápadů, nových způsobů práce a
přebírání zodpovědnosti zaměstnanců za své rozhodnutí a činy
Máme evidenci o nových a novátorských změnách, vzniklých na základě nápadů
zaměstnanců, ţáků a veřejnosti
Učitelé podporují lidi z komunity, aby sami identifikovali problémy komunity a podíleli
se společně na jejich řešení
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příklady dobré praxe

Bálintovská skupina – bezpečná supervize pro učitele
Profese učitele klade na ty, kdo ji vykonávají, řadu nároků. Nutí je pracovat
intenzivně nejen s rovinou odborného zaměření výuky, ale stále častěji také s
problematikou vztahovosti. Očekává neustálou pozornost a flexibilitu, citlivé
zacházení s novými poznatky, schopnost pruţně reagovat na nové situace a
vyrovnávat se s narůstající osobní i profesní zátěţí. Bálintovská skupina poskytuje
moţnost se bezpečně o problémy se vztahy podělit, získat zpětnou vazbu a zmírnit
svou nejistotu či úzkost.
Škola a učitel se vztahy stále více pracují, a stávají se tak specifickým polem, přes
něţ se filtruje řada nových i starších společenských problémů (závislosti, šikana,
xenofobie apod.). Souborné označení pak tuto profesi charakterizuje jako profesi
pomáhající (cílem těchto profesionálů je pomáhat svým klientům), mimo centrum
pozornosti však zůstává problematika pomoci právě těm, kdo pomáhající profese
vykonávají.
Bylo by moţno zmínit také existenční jistoty a pracovní hodnocení, specifickou
osamělost v procesu výuky, obtíţné uvolnění sebe samého z profesní role, efekt
odloţených výsledků vlastní práce a problém učitelovy skryté práce, zůstaneme však
přednostně u problému učitelské profese jako profese specificky exponované,
profese, která klade vysoké nároky na vztahovost, přitom poskytuje relativně málo
prostoru pro uvolnění napětí a uprostřed vší té vztahovosti často vede k pocitu
osamění. To vše je však obtíţné ventilovat, uţ kvůli té vně i uvnitř profese tradované
představě, ţe učitel musí všechno vědět a všechno zvládat. Můţe ovšem v takové
situaci vůbec učitel poţádat o pomoc? A jak to má udělat?
Význam supervize
Jednou z moţných forem pomoci je zajistit, aby učitel v náročné profesní situaci
nebyl sám -dopřát mu kvalitní a kvalifikovanou zpětnou vazbu, moţnost podívat se
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na své profesní pochybnosti, nejistoty, úspěchy a neúspěchy spolu se zkušeným a
důvěryhodným odborníkem. Jinými slovy je třeba nabídnout učiteli kvalitní a
bezpečnou formu supervize. Pravdou je, ţe se v našich školách objevují nové
způsoby práce se zpětnou vazbou (např. videotrénink interakcí), v kaţdodenní praxi
však stále ještě převaţuje způsob, který zdůrazňuje nedostatky a negativa a opomíjí
pozitiva učitelovy práce.
Naproti tomu supervize nabízí moţnost podělit se o problémy, otázky či pochybnosti
se zkušenými, chápajícími odborníky. Umoţňuje redukovat úzkost a nejistotu, získat
jiný úhel pohledu na problém či vztah a začlenit se do bezpečného společenství
supervizní skupiny.
Dovoluje zabývat se poměrně bezpečnou formou problémovými situacemi v profesi,
zejména učitelovy práce se vztahy. Podrobněji se budeme proto zabývat podpůrnými
efekty postupu, jeţ byl původně zaměřen k jinému cíli, a to vyuţitím bálintovské
skupiny u učitelů. Naše zkušenosti přitom vycházejí zejména z práce v kurzech
celoţivotního vzdělávání.
36

Balint a jeho skupiny
Jde o specifickou formu supervize, která kombinuje klasickou supervizní práci
zaměřenou na problém ve vztahu s klientem s víceúrovňovou moţností sociální
opory. Jejím zakladatelem je v Británii působící lékař maďarského původu Michael
Balint (v češtině se objevuje i v delší, počeštěné verzi jména - Bálint). Jeho přínosem
pro práci s pacientem je zejména upozornění na význam vztahu mezi lékařem a
pacientem (klientem).
Co je Bálintovská skupina
Bálintovská skupina se postupně vyvíjela z kazuistického semináře praktických
lékařů. Její současnou podobu by bylo moţno vymezit jako burzu nápadů o vztahu
mezi klientem a tím, kdo s ním pracuje, tj. terapeutem, sociálním pracovníkem,
pedagogem. Je vedena podle určitých pravidel. Tato forma práce nenabízí ideální
řešení, její výhoda spočívá především v tom, ţe nabízí více úhlů pohledu na vztah a
uvolnění ze zajetí zaběhaných výkladových schémat či předsudků. Poskytuje svým
účastníkům také určitou míru porozumění a sociální oporu. Daná podoba skupinové
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práce akceptuje různorodost, proţitky, iracionalitu, pochybnost či pocit selhávání.
Nejde rovněţ o efekt rychlý a jednorázový, spíše bychom mohli uvaţovat o skupině
jako o dlouhodobém procesu, který „zraje“ v čase. Inspirace, pochopení, aha-efekt se
pak mohou u účastníka skupinového dění dostavit aţ se zpoţděním několika dnů.
Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 4/2007
Partnerství – spolupráce
Dobrá komunitní škola vytváří pevná partnerství s ostatními organizacemi a členy
komunity. Partnerství napomohou návaznosti všech sluţeb a členové komunity se
mohou navzájem podporovat. Podporujeme členy komunity, aby spolupracovali
s učiteli ve třídách nebo na mimoškolních aktivitách

1 – ţádný vývoj, 2 – počáteční stadium, 3 – významný pokrok, 4 – vynikající
Partnerství (Škola úzce spolupracuje s dalšími, pořádá společné akce, dělí se o
informace i zdroje

Spolurozhodujeme s partnerskými agenturami, včetně komunitních organizací

Podílíme se na společných iniciativách s partnery

Sdruţujeme prostředky s partnery na určité veřejně prospěšné iniciativy

Máme sepsané smlouvy o spolupráci

Propagujeme a podporujeme vzájemné aktivity
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Začleňujeme se do místní, regionální a národní sítě komunitních škol

Po vyučování, o víkendech a během školních prázdnin je školní zařízení dostupné
pro veřejnost/ komunitu

Spolupracujeme s ostatními při řešení problémů v komunitě

Můţete přidat další vlastní ukazatele

Poznámky
38

Významné (prioritní) akce

Partnerství
Rozhodujeme společně s partnerskými agenturami, včetně komunitních
organizací
Aktivity a iniciativy plánujeme od začátku spolu s partnery, rodiči a ţáky
Při vytváření nových iniciativ vyuţíváme zkušenosti mladých učitelů, ţáků, rodičů i
společenských organizací
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Abychom mohli správně rozhodovat, předáváme si navzájem informace s partnery
Zapojujeme se do společných iniciativ s partnerskými organizacemi
Dělíme se o zodpovědnost a riziko za všechny iniciativy
Podílíme se na výsledcích úspěšných iniciativ
Propagujeme a podporujeme akce našich partnerských organizací
Sdruţujeme prostředky s partnery na veřejně prospěšné iniciativy
Je- li to účelné, vkládáme prostředky na podporu společných iniciativ do společných
fondů
Je-li to vhodné, nabízíme odborné posudky našich zaměstnanců na realizaci
společných iniciativ
Uzavíráme smluvně zakotvené spolupráce
Přesně víme, jak budeme spolupracovat
Kaţdému je jasné, kdo je vedoucí činitel a na které akci se podílí
Dodrţujeme dohodu
Propagujeme a podporujeme vzájemné aktivity
Vhodně uvádíme informace o našich partnerech v různých publikacích, webových
stránkách, oznámeních
Zveřejňujeme přínos našich partnerů v různých publikacích, oznámeních, atd.
Povzbuzujeme členy komunity, aby se zúčastňovali aktivit, pořádaných našimi
partnery
Zapojujeme se do místní, regionální a národní sítě komunitních škol
Kdykoliv je to moţné, navštěvujeme akce pořádané v rámci sítě a tak seznamujeme
s naší prací širší veřejnost
Kdykoliv je to moţné, navštěvujeme tyto akce, abychom získali nové zkušenosti a
vědomosti
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Zasíláme dalším komunitním školám informační materiály nebo je informujeme o
naší práci jiným způsobem
Zařízení naší školy je k dispozici pro vyuţití komunitou ( veřejností) po
vyučování, o víkendech a během školních prázdnin
Naše škola je k dispozici všem skupinám a osobám bez ohledu na jejich sociální
postavení, pohlaví, věk, sexuální orientaci, náboţenství nebo národnost nebo jejich
platební schopnosti
Zvláště usilujeme o zajištění dostupnosti školních zařízení osobám a skupinám, které
si nemohou dovolit za ně platit
Pracujeme s ostatními na řešení komunitních problémů
Škola se podílí na řešení problémů, které se vyskytují v komunitě
Vyzýváme členy komunity, aby se podíleli na řešení problémů, které se vyskytují ve
škole / ovlivňují školní prostředí
40

Sociální inkluze
Dobrá komunitní škola dokáţe vytvořit příleţitost pro všechny zájemce o vzdělávání
a osobnostní rozvoj – bez ohledu na jejich pohlaví, náboţenskou příslušnost, etnický
původ, místo ve společenském ţebříčku, výši rodinných příjmů, fyzické schopnosti či
sexuální orientaci. Komunitní školy potírají stereotypní vnímání druhých lidí a nabízejí
moţnosti pro všechny. Tím škola přispívá k soudrţnosti společenství, můţe 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.
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1 – ţádný vývoj, 2 – počáteční stadium, 3 – významný pokrok, 4 – vynikající
Sociální integrace (Všichni ţáci jsou aktivně podporováni vyuţívat všechny
moţnosti nehledě na pohlaví, náboţenství, národnost, fyzické schopnosti a
sexuální orientaci)

Učitelé vytváří a podporují zásady a chování podporující lidská práva a sociální
integraci všech menšin

Sociální integrace je nedílnou součástí školní politiky a praxe

Sluţby a programy jsou dostupné pro všechny skupiny

Škola aktivně podporuje stejná práva na kvalitní vzdělání pro všechny členy své
místní komunity

Můţete přidat další vlastní ukazatele

Poznámky

Prioritní akce
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Sociální integrace
Učitelé vytváří a podporují zásady a chování podporující lidská práva,
společenské začlenění/integraci všech menšin
Vyuţíváme takové učební materiály, které odráţejí různorodost a podporují respekt
mezi lidmi
Rozvíjíme schopnosti studentů spolupracovat, vyjednávat a kriticky myslet
Zavádíme a upravujeme školní prostředí podle různých potřeb a zájmů studentů i
jejich rodičů
Učíme studenty vnímat nerovnoprávnost ve třídě a v místní komunitě a učíme je hájit
rovnoprávnost
Pouţíváme proaktivní metody popírání/ odmítání stereotypů
Podporujeme studenty v uvaţování o jejich vlastních stereotypech a předsudcích
Sociální začlenění je nedílnou součástí školní politiky a praxe
42

Škola má jasné, sepsané zásady, které stanovují, ţe podporuje přístup k učení pro
všechny a také zásady sociální spravedlnosti, se kterými jsou seznámeni ţáci,
zaměstnanci, rodiče, širší veřejnost/ komunita a ostatní agentury
Zajišťuje potřebná školení a pomoc k vytváření individuálního a rovnocenného
přístupu pro zaměstnance, rodiče, dobrovolníky a členy komunity
Sluţby a programy jsou dostupné pro všechny skupiny
Školní zařízení je dostupné pro lidi s fyzickým postiţením (rampy, toalety) pokud je to
moţné
Jestliţe je to zapotřebí, škola zajišťuje pomoc při překladu textů pro jedince
z národnostních menšin
Škola aktivně podporuje stejná práva ke kvalitnímu vzdělání pro všechny členy
své místní komunity
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Zjišťujeme, jestli neexistuje nějaká skupina, která nemá přístup, nebo jí nejsou
zajišťovány určité sluţby
Zavádíme a provádíme speciální projekty zaměřené na zvýšení povědomí veřejnosti
o zásadách rovnoprávnosti
Provádíme speciální projekty zaměřené na pomoc národnostním menšinám, aby
dosáhly svého plného potenciálu.
Aktivně podporujeme spolupráci menšinových skupin v komunitě (lidé s fyzickým
postiţením pracují jako dobrovolníci, atd.)
Sluţby veřejnosti
Komunitní škola by měla být pro místní komunitu hlavní zdrojem nabízejícím
co nejširší škálu sluţeb. Sloţení sluţeb by mělo odpovídat aktuálním potřebám
členů komunity. Zpravidla mezi ně patří podpora rodin, moţnosti dalšího
vzdělávání pro děti i dospělé, zapojení organizací, zdravotnické a sociální
sluţby. Škola jako taková nemusí veškeré sluţby zajišťovat sama, ale můţe
prostor pro sluţby poskytované jinými organizacemi.

1 – ţádný vývoj, 2 – počáteční stadium, 3 – významný pokrok, 4 – vynikající
Sluţby (Škála sluţeb poskytovaných školou nebo jejími partnery, podle potřeb
komunity)

Nabízíme sluţby na základě podrobné analýzy potřeb

Monitorujeme a hodnotíme sluţby, které jsou poskytovány ve školním prostoru,
abychom zjistili,
kdo je vyuţívá a komu jsou prospěšné
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Zjišťujeme důvody nevyuţívání nabízených sluţeb

Zajišťujeme další provoz sluţeb, abychom zajistili jejich přístupnost pro všechny
členy komunity
a sociální integraci

Podporujeme a hodnotíme přínos dalších agentur provozujících sluţby/ konzultace
ve školním
prostoru nebo v komunitním prostředí a propagujeme a podporujeme je

Zajišťujeme širokou škálu sluţeb ke zvýšení a obohacení vzdělávání ţáků, rodin a
komunity
44

Můţete přidat další vlastní ukazatele

Poznámky

Prioritní akce
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Sluţby veřejnosti
Nabízíme sluţby zaloţené na podrobné analýze potřeb
Vyuţíváme všechny dostupné údaje z různorodých zdrojů, abychom stanovili
současné a budoucí potřeby komunity (např. od místních úřadů, místních
dobrovolnických skupin a agentur, názory jednotlivců, sdruţení stálých obyvatel a
nájemníků atd.)
Mapujeme (nebo vyuţíváme zmapování od jiných spolehlivých zdrojů) uţ existující
zabezpečení analyzovaných potřeb
Sluţby jsou určovány podle potřeb a respektují charakteristické kultury specifických
skupin uvnitř komunity
Monitorujeme a hodnotíme sluţby, které jsou prováděny na našem území a
zjišťujeme, komu jsou prospěšné a výhodné
Provádíme pravidelné průzkumy mezi uţivateli sluţeb
Víme, co funguje dobře, protoţe jsme seznámeni s plánovanými záměry sluţeb
Víme, co nefunguje dobře, protoţe analyzujeme informace od uţivatelů
Mapujeme účast vzhledem k demografickým údajům a znalostem potřeb komunity
Víme, kdo nevyuţívá našich nabízených sluţeb
Zjišťujeme důvody nevyuţívání nabízených sluţeb
Zaměřujeme se na potenciální účastníky a zjišťujeme důvody, proč nevyuţívají
sluţeb
Vyuţíváme různé metody a práci mnoha organizací, abychom zjistili důvody neúčasti
Jsme si vědomi fyzických i kulturních barier, které brání vyuţití sluţeb
Zajišťujeme další kroky, abychom zajistili dostupnost a sociální integraci
Všechny činnosti jak uvnitř tak vně školního zařízení jsou prováděny se znalostí
určitých barier u specifických skupin
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Bariery zjišťujeme systematicky při konzultacích s uţivateli sluţeb
Podněcujeme a oceňujeme přínos dalších agentur při zajišťování sluţeb/
konzultací v prostorách školy nebo v komunitním prostředí, propagujeme je
podporujeme
Neprovozujeme sluţby duplicitně, ale spolupracujeme s dalšími poskytovateli sluţeb
a podporujeme je
Máme aktuální seznam všech sluţeb poskytovaných komunitě školou a dalšími
provozovateli a tato informace je dostupná pro veřejnost
Zajišťujeme školení a pomoc dalším provozovatelům sluţeb
Máme partnerskou dohodu s dalšími agenturami o školních prostorách, která detailně
popisuje povinnosti školy i provozovatelů sluţeb
Zajišťujeme širokou škálu sluţeb ke zvýšení a obohacení vzdělání ţáků, rodin a
komunity
Naše sluţby zahrnují širokou škálu moţností vzdělávání včetně mezigeneračních
moţností
Moţnost vzdělávat se je zajišťována také dalšími organizacemi ( např. těch, které
pracující s mládeţí), včetně různých metod vyučování. Hodnotíme jejich přínos a
připojujeme je k základnímu školnímu učebnímu plánu
Dobrovolnictví
Komunitní škola ţáky podněcuje k participaci na ţivotě komunity – vyuţívají
poznatky z výuky v reálném ţivotě. Díky tomu si uvědomují své občanské
postoje a posilují je, rozvíjejí své znalosti a dovednosti, sebevědomí a
sebedůvěru. Ţáci, pro které je učivo příliš náročné, dostanou moţnost zazářit v
roli dobrovolníků. Pro rozvoj dětí je zásadní fungování ve vztazích s jinými
dospělými, neţ s rodiči a učiteli, protoţe na půdě komunitní školy se vztahy
stávají méně formálními. Kvalitní komunitní škola podněcuje k dobrovolnické
práci – děti, rodiče i ostatní členy komunity.
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Dobrovolnictví
Vytváříme příleţitosti pro dobrovolníky z řad ţáků i rodičů ze všech sociálních skupin
Vypracováváme kaţdoročně plán iniciativ pro dobrovolníky
Máme tým (např. dobrovolnické centrum), které koordinuje práci všech dobrovolníků
Zapojujeme dobrovolníky různých věkových kategorií a rozdílných zázemí
Nabízíme školení a pomoc pro dobrovolníky
Pro dobrovolníky pořádáme školení a semináře různých úrovní
Manaţeři (vedoucí) dobrovolníků průběţně zdokonalují své schopnosti / kvalifikaci
(např. v získávání a udrţení dobrovolníků, motivaci, manaţerské schopnosti)
Vyuţíváme širokou škálu způsobů motivace a podpory dobrovolníků (zvláštní
setkání, dárky?)
Ţáci naší školy mají moţnost iniciovat, navrhovat a vést dobrovolnické akce
Kaţdý rok se ţáci se zúčastňují aktivně navrhování dobrovolnických aktivit
Ţáci jsou informováni o moţnosti podávat návrhy dobrovolnických iniciativ
Podporujeme ţákovské nápady (soutěţ o nejlepší projekty)
Naši dobrovolníci mají šanci spolupracovat se svými kolegy v jiných oblastech,
regionech, zemích
Pořádáme pravidelné setkání dobrovolníků ve městě/regionu
Naši dobrovolníci se účastní společných dobrovolnických iniciativ s účastí několika
škol ve městě/ regionu
Naši dobrovolníci prezentují svoje zkušenosti na konferencích, setkáních, diskusních
fórech atd.
Máme moţnost vyměňovat si zkušenosti ze svých dobrovolnických iniciativ on-line
Monitorujeme a hodnotíme naše aktivity, abychom se ujistili, ţe jsou efektivní
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Shromaţďujeme informace různými způsoby (soustřeďujeme se na určité skupiny,
dotazníky, průzkum)
Vyuţíváme informace z různých zdrojů (TV, noviny, průzkum v komunitě) při metodě
hodnocení efektivity našich iniciativ
Provádíme speciální akce, jestliţe zjistíme, ţe některé iniciativy nejsou efektivní

1 – ţádný vývoj, 2 – počáteční stadium, 3 – významný pokrok, 4 – vynikající
Celoţivotní učení( Moţnost učit se po celý ţivot k získání teoretických znalostí,
odborných schopností a pro radost)

Snaţíme se, aby si ţáci oblíbili proces učení se, soustřeďujeme se více na to, jak se
učit,
nejen na vědomosti a znalosti

Nabízíme podporu/ pomoc a moţnosti učení se pro všechny generace

Zajišťujeme výukové programy, které počítají s různými učebními způsoby a zahrnují
rekreační,
odborné a praktické vyučování

Vyuţíváme komunitu jako zdroj učení se, zveme členy komunity, aby se podělili o
své znalosti a
odborné schopnosti s našimi zaměstnanci a ţáky
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Poznámky

Prioritní akce

Dobrovolnictví
Vytváříme příleţitosti pro dobrovolníky z řad ţáků i rodičů ze všech sociálních skupin
Vypracováváme kaţdoročně plán iniciativ pro dobrovolníky
Máme tým (např. ţákovské/studentské dobrovolnické centrum), které koordinuje
práci všech dobrovolníků
49

Zapojujeme dobrovolníky různých věkových kategorií a rozdílných zázemí
Podporujeme pedagogy k tvorbě metodických materiálů pro výuku dobrovolnictví na
naší škole

Nabízíme školení a pomoc pro dobrovolníky
Pro dobrovolníky pořádáme motivační setkání o dobrovolnictví, školení a semináře
různých úrovní
Manaţeři (vedoucí) dobrovolníků průběţně zdokonalují své schopnosti / kvalifikaci
(např. v získávání a udrţení dobrovolníků, motivaci, manaţerské schopnosti)
Vyuţíváme širokou škálu způsobů motivace a podpory dobrovolníků (zvláštní
setkání, dárky, děkovný dopis ředitele, aj.)
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Ţáci naší školy mají moţnost iniciovat, navrhovat a vést dobrovolnické akce
Kaţdý rok se ţáci se zúčastňují aktivně navrhování dobrovolnických aktivit
Ţáci jsou informováni o moţnosti podávat návrhy dobrovolnických iniciativ
Podporujeme ţákovské nápady (soutěţ o nejlepší projekty)
Podporujeme individuální iniciativy a skupinové projekty třídních kolektivů
Podporujeme dobrovolnictví tzv. vzájemně prospěšné zaměřené na potřeby naší
školy a našich ţáků a veřejně prospěšné orientované na pomoc okolí školy a
participaci s dalšími organizacemi a institucemi (např. den dětí, závody dobrovolných
hasičů, den seniorů, obecní a městské akce, …)
Naši dobrovolníci mají šanci spolupracovat se svými kolegy v jiných oblastech,
regionech, zemích
Pořádáme pravidelné setkání dobrovolníků ve městě/regionu
Naši dobrovolníci se účastní společných dobrovolnických iniciativ s účastí několika
škol ve městě/ regionu
Naši dobrovolníci prezentují svoje zkušenosti na konferencích, setkáních, diskusních
fórech atd.
Máme moţnost vyměňovat si zkušenosti ze svých dobrovolnických iniciativ on-line
Monitorujeme a hodnotíme naše aktivity, abychom se ujistili, ţe jsou efektivní
Shromaţďujeme informace různými způsoby (soustřeďujeme se na určité skupiny,
dotazníky, průzkum)
Vyuţíváme informace z různých zdrojů (TV, noviny, průzkum v komunitě) při metodě
hodnocení efektivity našich iniciativ
Provádíme speciální akce, jestliţe zjistíme, ţe některé iniciativy nejsou efektivní
 Dobrovolnictví je aktivizační činnost pro školu, vedle výchovné a vzdělávací
úlohy školy se objevují další společenské hodnoty a význam školy pro
prostředí.
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 Dobrovolnictví na počátku potřebuje investici, časovou dotaci, aby mohlo
nabrat směr, a pak se vloţené úsilí začne vracet.
 Dobrovolnictví se musí věnovat tým, nejméně 3 lidí, pokud stojí na aktivním
jednotlivci, vede k vyhoření nebo s jeho odchodem končí v organizaci
schopnost řídit a organizovat dobrovolnictví a škola bude stát na začátku.
 Zajímavé je dobrovolnictví starších ţáků k mladším, zařazeným do programu
pomoci. Například ţáci po nemoci, z jiné školy, kteří se přistěhovali, jiného
jazyka, … mohou mít svého staršího mentora, jehoţ dobrovolnická činnost je
např. v pondělí, ve středu a v pátek svého mladšího kamaráda navštívit o
jedné z přestávek a zjistit, jestli s něčím nepotřebuje pomoci.
 Problém je, ţe školský zákon neumoţňuje Střediskům volného času, Školním
klubům ani Školním druţinám legalizovat spolupráci s dobrovolníky – toto se
můţe řešit malými DPP, DPČ. Proto na MŠMT vznikl projekt Klíče pro ţivot,
jehoţ součástí je Výchova k dobrovolnictví a testování, v jakých formách lze
do budoucna problematiku dobrovolnictví do školských zařízení
implementovat.
 Osvědčené aktivity: V rámci výuky s ţáky/studenty diskutovat témata: kde se
mohou v našem okolí uplatnit dobrovolníci, jaké činnosti jsou nevhodné pro
dobrovolníky, co by mohlo být náplní studentského dobrovolnického centra,
jak informovat další ţáky a studenty o dobrovolnictví, jak udělat dobrovolnictví
pro mladé lidi zajímavé atp. V rámci motivačního setkání vyuţít filmů
k dobrovolnictví, ilustrační materiály, www.mladezvakci.cz (evropská
dobrovolná sluţba) www.dobrovolnik.cz (národní web Evropského roku
dobrovolnictví) www.dcul.cz (regionální dobrovolnické centrum),
www.dobro.cz publikované příběhy, moţnost vloţit vlastní, inspirovat se
www.makeaconnection.cz informace o projektech mladých lidí v 9. ročnících
programu MaC, typologie, přehled nápady
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příklady dobré praxe

Příklady dobré praxe v oblasti dobrovolnictví naleznete na stránkách:
http://www.makeaconnection.cz/podporene-projekty/viii-rocnik/severozapad
„Nechceme jen „sedět“ ve škole aneb kříţem kráţem naším krajem“
Projekt „Nechceme jen „sedět“ ve škole aneb kříţem kráţem naším krajem“ je
kontinuálním projektem poznávacích exkurzí skupiny ţáků a kamarádů ze Střední
školy sluţeb a cestovního ruchu Varnsdorf. Pracovní projektový tým tvoří skupina 7
spoluţáků ze třídy HT3. V době od 1. září do 31. prosince 2009 plánujeme
zorganizovat 2 exkurze vícedenního charakteru (2 noci) a 2 exkurze jednodenní.
Rádi bychom viděli „na vlastní oči“ ta místa a zařízení, o kterých se učíme v hodinách
a především bychom si chtěli vyzkoušet vlastní organizační, průvodcovské,
animátorské, kulinářské a sportovní dovednosti v praxi. Plánovanými cíli našich
exkurzí jsou: Český ráj, Krkonoše, Terezín a Dráţďany. Vytvořené presentace
(power-point) a fotodokumentace z jednotlivých exkurzí budeme presentovat na
školních webových stránkách, ve školním i místním tisku a během „veřejných besed“.
Hry bez hranic
7 -členná skupina mladých lidí pořádá jednodenní akci druţstev „ Hry bez hranic“ v
netradičních sportovních disciplínách. Akce bude probíhat v Chebu v prostorách
Krajinné výstavy a areálu DDM Sova Cheb pro veřejnost od 13 - 99 let z našeho
regionu.
Cílem je zapojit veřejnost regionu a neziskové organizace do společných aktivit,
ukázat jim moţnost, jak lze trávit volný čas a navázat další spolupráci s účastníky
her.
Akce bude propagována na školách prostřednictvím letáků a regionálního tisku.
Inspirujeme a učíme se dále
Projekt Inspirujeme a učíme se dále se věnuje dětem ze sociálně vyloučených lokalit.
Projekt těmto dětem zajišťuje kvalitní trávení jejich volného času pomocí návštěv
kulturních, společenských, sportovních či edukativních zařízení. Cíle projektu jsou:
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smysluplně strávený volný čas dětí, vytvoření programu, který dětem umoţní přístup
k informacím, zlepšení vztahů s majoritou, zkušenost setkání s majoritou, zlepšení
vztahů uvnitř skupiny dětí, rozšíření obzoru dětí, motivace k samostatnému
vyhledávání volnočasových aktivit a zmírnění napětí plynoucího z vyloučení z aktivit
majority.
Hudba pro všechny
Projekt Hudba pro všechny zajistí zlepšení a dlouhodobý provoz hudební zkušebny,
která je určena začínajícím i zkušeným hudebním skupinám (zkoušení, koncerty),
veřejnosti (koncerty, přístup do zkušebny), dětem ze základních a střeních škol
(přístup do zkušebny spolu s radami, hudebním doučováním) a dětem ze sociálně
vyloučených lokalit v podobě hudebních workshopů.
O dobrovolnictví
Cílem projektu je natočení krátkého dokumentárního snímku o dobrovolnících v Ústí
nad Labem, o aktivitách, kterým se v rámci výkonu své sluţby věnují a o lidech,
kterým jejich činnost pomáhá. Má jít o dokument natočený z pohledu mladých lidí,
kteří se dobrovolnictví dlouhodobě věnují, chtějí o svých aktivitách hovořit, informovat
o nich širokou veřejnost a vyvrátit tak nejeden mýtus spjatý s tématem. „Pojďme
hravě hovořit o dobré věci“!
Míčový víceboj
Uspořádání otevřených turnajů v tradičních kolektivních míčových hrách (basketbal,
volejbal, sálová kopaná, florbal, korfbal, házená) Turnajů se bude moci zúčastnit
kdokoliv, na základě vyhlášení jednotlivých kol. Turnaje budou pro cca 8 – 10
druţstev v kaţdé disciplíně. Jako bonus je zařazen turnaj v netradičních sportech a
to Ringo a Vybíjená. Jednotlivé turnaje se budou konat od října do března , přibliţně
1x za 3 týdny. Cílem je aktivní proţití víkendu ve smyslu – Ve zdravém těle zdravý
duch. Projekt předkládá Michal Lapáček a Jakub Mocker se svými sourozenci a
kamarády.
Poznávejme se navzájem
Projekt je určen handicapovaným dětem z Ústavu sociální péče Kamarád Lorm v
Ţatci, kteří jsou schopni učit se, ale potřebují mít pro to vytvořeny specifické
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podmínky. Cílem projektu je zprostředkování a příprava společné módní přehlídky.
Pro účely módní přehlídky budou v rámci spolupráce vytvořeny modely, doplňky a
fotografie, které budou zveřejněny. Realizační tým je tvořen ţákyněmi druhého
ročníku oboru krejčí a jejich vyučujícími. Délka trvání základní části projektu je čtyři
měsíce, a po té bude pokračovat aţ do června 2010.
Herní klub
Jsme skupina studentů se zájmem o moderní deskové hry a chceme vytvořit
společnou sbírku her, kterou zpřístupníme všem spoluţákům, kamarádům a dalším.
Pořádali bychom pro ně pravidelná setkání kaţdý týden v herním klubu v prostorách
budovy gymnázia. Herní klub by měl rozšířit nabídku krouţků, které jsou ve městě
dostupné. Je tedy určen zejména dětem a mládeţi, ale budeme rádi, pokud se ho
bude účastnit i kdokoli jiný se zájmem o deskové hry. Herní klub je přínosný tím, ţe
nabízí smysluplnou a inteligentní zábavu, hraním se rozšiřuje logické myšlení,
případně i další znalosti a mimojité působí jako prevence proti různým škodlivým
lákadlům. Probíhal by po celý podzim roku 2009.
Co je to doma
Jsme skupina studentů středních a vysokých škol, rádi pracujeme s dětmi a neradi
slyšíme, ţe se v Čechách nic zajímavého neděje a dít nemůţe. Rádi bychom
uspořádali pro neorganizované děti z Dubí a Teplicka tři tematicky odlišné akce a
ukázali jim, co všechno kolem sebe máme, na co všechno můţeme být hrdí a jak
„hezky česky“ se dá trávit volný čas. Chtěli bychom, aby aţ účastníci tohoto projektu
jednou budou někomu vysvětlovat, nebo jen sami přemýšlet, z jaké země ţe to jsou,
jim na mysl přispěchal celý arzenál pokladů, které Čechy mají: krásná příroda,
bohatá historie, kouzlo tradic… Projekt bychom připravovali a realizovali od července
do prosince 2011, přičemţ by jednotlivé akce proběhly v Praze, Zubrnicích a Dubí u
Teplic.
První pomoc mezi námi II
Hlavním cílem projektu je zvyšování znalostí a dovedností v oblasti poskytování první
pomoci. Dalším neméně důleţitým cílem tohoto projektu je rozvoj dobrovolnictví.
Cílovými skupinami tohoto projektu jsou: ţáci a ţákyně (6. aţ 8. třída základní školy),
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široká veřejnost, dobrovolníci. Projekt bude realizován od 1.8.2009 do 30.11.2009.
Celková doba realizace projektu jsou 4 měsíce.
Koně jsou naši kamarádi
Hlavním cílem tohoto projektu je umoţnit klientům útavu zlepšení jejich psychického i
zdravotního stavu pomocí Hipoterapie. Dalším neméně důleţité cíle jsou: zvyšení
adaptability osob s mentálním a zdravotním postiţením; smysluplné vyuţití volného
času. Cílovými skupinami projektu jsou klienti a klientky DOZP Všebořice, široká
veřejnost, dobrovolníci. Projekt bude realizování od 1.9.- 15.12.2009. Celková doba
realizace je 3,5 měsíce. Stěţejní aktivity projektu jsou Pobytoví víkend zaměřený na
Hipoterapii a Soutěţní odpoledne pro klienty a klientky DOZP Všebořice.
My Tobě - Ty nám
Naším cílem je pomoct dětem ze ZŠ i DD ve věku 12 – 16 let. Chceme, aby si
navzájem přiblíţily své problémy a způsoby ţivota, aby si uvědomily, ţe je důleţité
pochopit, ţe kaţdý problém se lépe řeší s pomocí jiných, na vše nemůţou být samy.
Ať to jsou problémy v rodině, ve škole či jejich osobní (drogy, šikana..) Naší prioritou
je, aby děti poznaly samy sebe a dokázaly komunikovat s kamarády, v rodině a
později třeba i v práci. To vše by se odehrávalo na společných sezeních na naší
škole. Podle tématu řešeného na daném sezení si pozveme hosta, který měl nějaký
podobný problém a podařilo se mu ho úspěšně vyřešit. Jsme studentky SŠ a máme
bohaté zkušeností s danou problematikou. Zároveň také chceme dále šířit naše
získané vědomosti a zkušenosti.

Pokud chcete začít s dobrovolnictvím, začněte např. s workshopy jako v našem
projektu:
NÁVRH VZDĚLÁVÁNÍ V PROJEKTU -TÉMA: VÝCHOVA K DOBROVOLNICTVÍ
Cíl setkání:
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Seznámení účastníků se základními informacemi o dobrovolnictví, formami
dobrovolnictví v ČR, motivaci k dobrovolnictví dětí a mládeţe a s metodikou přípravy
a realizace vlastního dobrovolnického miniprojektu. Program bude přizpůsoben
konkrétním zkušenostem účastníků, po kaţdém předneseném tématu následuje
diskuse a individuální nebo skupinová práce.

12.00 – 12.30

Zahájení kurzu, představení a očekávání účastníků

12.30 – 14.00

Základní definice pojmů dobrovolnictví, práce s dobrovolníky

v NNO, historie dobrovolnictví v ČR, zhodnocení dosavadních zkušeností
s dobrovolnictvím, mapování „motivace“ organizace k dobrovolnické činnosti;
vyhledávání a výběr činností pro dobrovolnictví; dobrovolnictví ve smyslu vyváţenosti
svobodné vůle a zodpovědnosti jako základní platforma ve vzdělávání mladé
generace; legislativní zakotvení dobrovolnictví, jeho stav a vývoj – presentace +
diskuse
14.00 – 14.15

Přestávka

14.15 – 15.15

Témata: koordinátor dobrovolníků, jeho role, výcvik a supervize;

výběr dobrovolníků a metody získávání dobrovolníků, jejich výcvik, základní
dokumenty; organizační struktura a místo a role dobrovolníka v organizaci; supervize
dobrovolnické činnosti; úvod do zpracování osnovy pilotáţe vzdělávacího programu
nebo dobrovolnického projektu podle principů managementu dobrovolnictví dle
dodané osnovy.
15.15 – 15.45

Zpracování osnovy pilotáţe vzdělávacího programu nebo

dobrovolnického projektu podle principů managementu dobrovolnictví dle dodané
osnovy – skupinová práce
15.45-16.15

Presentace osnov + jejich konzultace

16.15-16.30

Zhodnocení kurzu, závěr.

Text k dobrovolnictví byl zpracován ve spolupráci Mgr. Lenka Černá,ředitelka
Dobrovolnického centra Ústí nad labem tel.: 606 512 905, e-mail: lenka@dcul.cz,
www.dcul.cz
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Celoţivotní učení, vzdělávání
Vzdělávání v průběhu celého ţivota je nezbytné k tomu, aby se člověk dokázal
vyrovnávat s překotně se měnícím okolním světem. Je zapotřebí, aby děti
mohly vidět, ţe učení je celoţivotní záleţitost a ţe škola je pouze jedním z míst,
kde učení probíhá. Je důleţité, aby rodiče byli dětem příkladem a ukázali jim, ţe
vzdělávat se člověk můţe profesně i pro radost. Školy, které podporují
vzdělávání dospělých přispívají v širší komunitě k atmosféře, v níţ budou děti
lépe prospívat.

Celoţivotní učení, vzdělávání
Snaţíme se, aby si ţáci oblíbili učit se, soustřeďujeme se více na to, jak se
učit nejen na obsah vědomostí a znalostí
Zajišťujeme pravidelné školení pro učitele, vychovatele, instruktory a pomocný
personál, aby dokázali podnítit lidi všech věkových kategorií , aby je učení bavilo
Učíme zábavně
Podporujeme studující všech věkových kategorií, aby sami provedli hodnocení studia
a zajišťujeme moţnost zpětné vazby
Jsme přesvědčeni, ţe všichni jsou učiteli a všichni jsou ţáky
Nabízíme pomoc a studijní příleţitost všem generacím
Víme, které věkové skupiny se vzdělávají a které ne (a proč)
Aktivně podporujeme a zajišťujeme studium v rodině a veřejně oslavujeme úspěchy
Organizujeme a podporujeme mezigenerační aktivity na území školy i mimo ni
Zajišťujeme výukové programy, které počítají s různými učebními způsoby a
zahrnují rekreační, odborné a praktické vyučování
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Všichni naši zaměstnanci jsou proškolováni v ovládaní různých učebních technik a
jejich vyuţívání při výuce
Monitorujeme způsob, jakým učitelé a pomocný personál odhadují, které učební
techniky jsou vhodné pro ţáky a jakým způsobem je pouţívají v praxi
Podporujeme inovace ve třídách i mimo ně
Máme metody, které pro učební potřeby všech studujících stanoví způsob výuky a
toto je pravidelně kontrolováno
Vyuţíváme komunitu jako zdroj učení se, zveme lidi z komunity, aby se podělili
o své vědomosti a odborné znalosti s našimi zaměstnanci a ţáky
Máme katalog schopností a odborných znalostí členů komunity, který je běţně
dostupný zaměstnancům a je široce vyuţíván
Organizujeme tematické veřejné školicí dny, kdy členové komunity jsou zváni do
školy a všichni se učíme společně
Zajišťujeme, aby schopnosti komunity byly oceňovány a hodnoceny pravidelně
Přivádíme ţáky na akce komunity a podporujeme je v účasti (výstavy, představení,
karnevaly)
Zapracováváme i znalosti ostatních do studijního plánu a tím ho zhodnocujeme
1 – ţádný vývoj, 2 – počáteční stadium, 3 – významný pokrok, 4 – vynikající
Rozvoj komunity ( Škola podporuje/ pomáhá místní komunitě určovat a řešit
nejčastější problémy)

Nabízíme školení a pomoc komunitním organizacím

Zabezpečujeme, aby komunitní organizace měly dostatečné znalosti a byly schopny
se podílet na rozhodování
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Školní zařízení můţe být vyuţíváno komunitními organizacemi

Pomáháme komunitním organizacím provádět průzkumy a konzultační cvičení
při naší práci s rodiči a dětmi

Pomáháme komunitním organizacím vytvářet a organizovat komunitní projekty

Můţete přidat své vlastní ukazatele

Poznámky
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Zapojení rodičů
Ţáci 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, ţe mezi rodiči a učiteli
probíhá aktivní dialog.

1 – ţádný vývoj, 2 – počáteční stadium, 3 – významný pokrok, 4 – vynikající
Zapojení rodičů ( Škola úzce spolupracuje s rodiči, pomáhá odstraňovat bariery a
zajišťuje,
aby děti měly domácí prostředí, které podporuje vzdělávání

Komunikace mezi rodiči a školou je pravidelná, oboustranná a smysluplná

Podporujeme a pomáháme rozvíjet schopnosti rodičů

Rodiče hrají aktivní roli ve vzdělání studentů

Dobrovolnictví rodičů je ve škole vítáno, a usilujeme o jejich podporu a pomoc

Rodiče jsou rovnocenní partneři při rozhodování, které má dopad na jejich děti

Rodiče jsou obhájci kvality vzdělání svých dětí
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Můţete přidat vaše ukazatele

Poznámky

Prioritní akce

Zapojení rodičů
Komunikace mezi rodiči a školou je pravidelná, oboustranná a smysluplná
Rodiče jsou seznámeni se školním plánem, umístěním studentů, školními aktivitami,
sluţbami studentům a volitelnými programy
Pořádáme schůzky v čase vhodném pro rodiče
Pravidelně a plánovitě umoţňujeme rodičům hodnotit práci svých dětí ( zasíláme
studentské práce domů a dáváme prostor pro připomínky rodičů)
Ţádáme průběţně o rodičovské názory na činnost školy prostřednictvím
kaţdoročního průzkumu nebo jiným způsobem
Vytváříme různá rodičovská fóra, kde mohou diskutovat o svých názorech i
starostech s učiteli a školní správou
Vydáváme rodičovský informační bulletin - který seznamuje rodiče o akcích a
iniciativách ve škole
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Podporujeme a pomáháme rozvíjet schopnosti rodičů
Podporujeme rodiče (pořádáme školení, pomáháme se získáváním prostředků i
dalšími sluţbami)
Zajišťujeme praktické kurzy nebo programy, které pomáhají rodičům s rodičovskými
problémy (na téma komunikace, kázně, drogové a alkoholové závislosti, osamělého
rodičovství, atd.)
Zapojujeme rodiče do programů uvnitř komunity a tak zajišťujeme podpůrné sluţby
rodinám
Rodiče hrají aktivní roli při výuce studentů
Informujeme rodiče o specifických očekávaných výsledcích studentů
Zajišťujeme rodičům ţáků na základních a středních školách přehled školních osnov
a „učební balíček“, který naznačuje rodičům jak pomáhat s domácím učením
Existuje způsob, který umoţňuje rodičům monitorovat práci studentů a vést dialog
s učiteli
Zadáváme domácí úkoly, které vyţadují, aby je studenti prodiskutovali s rodiči
Kaţdý rok zapojujeme rodiče do plánování učebních a studijních záměrů
Ţádáme rodiče, aby se aktivně zapojili do hodnocení studentského portfolia podle
standardů
Doporučujeme knihy, které mohou číst rodiče nebo je mohou doporučit svým dětem
Rodiče jsou rovnocenní partneři při rozhodování, které ovlivňuje jejich děti
Zahrnujeme rodiče do strategického plánování školy ( vytváření vize, úlohy, vytyčení
strategických cílů)
Rodiče jsou účastni na vedení školy a zajišťujeme jim nutné informace a proškolení
k činění poučených rozhodnutí
Umoţňujeme aktivní účast rodičů na rozhodnutích, které mají vliv na jejich děti (např.
tvorba individuálního plánu)
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Existují veřejně známé postupy, které umoţňují rodičům přednést jejich problémy
nebo starosti, představit svá rozhodnutí a nabízet vlastní iniciativy
Ţádáme rodiče o hodnocení programů, politik a způsobů práce školy
Informujeme rodiče o místní a národní problematice, která ovlivňuje vzdělávání

Rodiče jsou obhájci kvality vzdělávání svých dětí
Pomáháme rodičům podporovat skupinové nebo rodičovské organizace, které bojují
za lepší vzdělání a výchovu jejich dětí
Zajišťujeme školní prostory, kde se mohou scházet a organizovat
Umoţňujeme rodičům setkávat se s různými politiky na místní, regionální i národní
úrovni
Podporujeme rozvoj schopností rodičů prosazovat své názory (kurzy, školení)
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příklad dobré praxe

Jako příklad dobré praxe uvádíme výtah z broţury: Solupráce,partnerství podle
plánu“ – rozvíjení efektivní a smysluplné školní – rodinné – společenské
spolupráce ve Spojených státech amerických.
Partnerství podle plánu je zaloţeno na předpokladu, ţe většina pedagogů, kteří
aktivně hledají rodiny se snahou o jejich zapojení do práce školy jsou bez výsledku
po kterém by touţili. Projekt Partnerství podle plánu je navrţen tak, aby pomohl
pedagogům přejít od spoléhání se na zapojení typické rodiny směrem k budování
více efektivních a smysluplných školních-rodinných-společenských partnerství uvnitř
jejich tříd, programů, nebo škol.
Partnerství podle plánu je praktický, skutečný prostředek zaměřený na práci
s rodinami a společenstvími. Můţe poskytnout jednoduše-čtené informace a účinně
plánované postupy. Obsahuje jednoduché formy, pracovní listy a aktivity, které vám
pomohou napsat váš vlastní školní-rodinný-společensky partnerský plán, zahrnující :
1. Ohodnocováni aktuálního státu s vaší spoluprácí s rodinami a členy
společenstvích
2. Formování vize jak byste chtěli, aby partnerství vypadalo v budoucnu
3. Nastavení plánu akce, který zahrnuje definující jednoduché cíle a úkoly,
navrhování moţností pro nové partnerské aktivity a vytváření postupu
(procesu) pro pravidelné hodnocení partnerského plánu

Proč mít napsaný plán spolupráce?
Formulování plánu vás donutí přemýšlet, kam chcete, aby váš plán došel a jak se
,,tam„„ dopracujete. Plán se stane vodítkem, či mapou, po které budete postupovat
během toho, jak se plán bude
rozvíjet a růst- poskytování a
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definování směru více se soustředit na to, co můţe být od vaší spolupráce
očekáváno. Zvedá se tím šance na úspěch. Psaný plán pomůţe sestavit vodítko pro
rozvoj smysluplné, dobře naplánované a dlouho přetrvávající spolupráce.
Partnerský (spolupracovní) plán je dokument, který vytváříte, kdyţ vezmete myšlenku
a práci skrz všechny faktory, které budou mít dopad na úspěšné spuštění, účinnost a
vedení vaší školní-rodinné-společenské spolupráce. Spolupráce podle plná by měla:


Definovat cíle a výsledky pro toto úsilí a práci, zahrnující okamţité (současné)
a budoucí pokyny a instrukce a popsat způsob, který uţijete pro dosáhnutí
těchto cílů.



Navrhnout detaily rolí, které kaţdý z partnerů budou hrát při pomoci dosáhnutí
vzdělávacích cílů.



Předvídat potenciální bariéry v průběhu cesty a formulovat odpovědi na ně.



Identifikovat strategie při zhodnocování úspěchů spolupráce na schůzích,
hledání úspěchu, popř. neúspěchů a formulovat metodu jak je odstranit, popř.
plán přepracovat
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Plánovaný proces (průběh) by měl zodpovědět většinu otázek o kterých se doposud
nemuselo příliš přemýšlet tak moc, jako o nabízených otázkách, které se mohou
otočit v budoucí příleţitosti. Protoţe tu není ţádné návod na úspěšnou školnírodinnou-společenskou spolupráci, proto by plán měl být zaloţený na lokálních
potřebách a situacích. Ačkoliv vytváření plánu můţe zabrat pěknou část času a
energie, určitě to bude dobře oceněný výkon.
Charakteristiky smysluplného zapojení zahrnuji:


Rodiče a veškerý personál se aktivně zajímají o to, aby kaţdé dítě bylo
v pohodě (jak tělesně tak i duševně) a členové učitelského sboru berou zájem
o pohodu kaţdého dítěte rodiny jako rozvoj dítěte.



Respektování a ohodnocování odlišných příspěvků rodin a integrování jich do
školního ţivota.



Povzbuzování rodičů k převzetí rozmanitých rolí jako podporovatelů,
diplomatů, advokátů, dozorců a lidí schopných rozhodovat.
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Neomezovat ´´smysluplné zapojení rodin´´ při aktivitách, které se konají
(odehrávají) ve školních prostorách, či budovách.

Aktivní zapojení rodin
Kdyţ učitelé slyší pojem ´´zapojení rodin´´, většinou přemýšlí o aktivitách, které
pomohou rodinám se zapojit do školního ţivota. Toto obvykle zahrnuje věci, jako
slouţit či pomáhat jako dobrovolníci, hrát si na dozor, pracovat nad finančně
přínosnými činnostmi, navštěvovat atletické, hudební a divadelní události ve škole a
spolupráce na otevřených dveřích školy a rodičovských schůzích.
Učitelé často uznávají, ţe se informace o těchto aktivitách nedonesou ke všem
rodinám. Oni pak nemusí ani vidět, jak mohou tyto aktivity zvýšit úspěch studentů,
nebo jak jsou aktivity spojeny s celkovými cíly školy vedoucím ke zlepšení. Aktivity
pro rodinné zapojení jsou často brány jako pouhé doplňky k obvyklým třídním
povinnostem a lidé jim nevěnují přílišnou pozornost a berou je tak, ţe jsou jiţ hotové
a myslí si tedy, ţe je můţou vyškrtnout ze seznamu listu pro rodinné zapojení. Kvůli
tomu se často stává, ţe činnosti jsou většinou vykonávány způsobem, který
nebuduje spolupráci mezi rodinou a školním personálem.
Rodinní příslušníci a členové komunit ve spolupráci se školami.
Spolupráce, podle definice, je odlišná od předcházejících přístupů. Partnerství
(spolupráce) jsou o ´´ budování vztahu mezi jednotlivci, nebo skupinami, které jsou
charakterizovány vzájemnou spoluprácí a zodpovědností a snahou o dosaţení
specifikovaných cílů na úspěch. Takţe, školní-rodinná-společenská spolupráce je
vzájemně spolupracující vztah mezi rodinou, školou a společenstvím postaven tak,
aby vynášel pro děti a mladistvé zejména positivní výsledky ve vzdělání a
společnosti.
Partnerství (spolupráce) předpokládá vzájemnou spolehlivost a vzájemný respekt.
Všichni partneři si zodpovědnosti dělí mezi sebe a přijímají odměny zaloţené na
práci na rozšiřování akademického a sociálního růstu dětí, kterou vzájemně odvádějí.
Zdroje jednotlivých investorů jsou vyrovnané, takţe kaţdý přispívá na společných
cílech vzdělávání. Partnerství (spolupráce) rozpoznává význam a potenciální vliv
všech účastníku, kteří pracují a investují do vzdělání dětí- jejichţ budoucnost bude
mít postupně vliv na kvalitní ţivot celé komunity.
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Zatímco ´´rodinné zapojení´´ často přemýšlí o specifických sadách aktivit
vykonávaných určitým počtem účastníků, ´´partnerství (spolupráce) ´´ otvírá různé
moţnosti. Partnerství (spolupráce) poskytuje širší sadu aktivit, které mohou být
prováděny, větším počtem účastníků. Uvnitř partnerství, plánovači a organizátoři
vytváří bohatou, záţitky odměňovanou (namísto toho, aby došli k typické) sadě
aktivit. Všichni partneři zastávají názor, ve kterém říkají ´´my to musíme udělat, tak
pojďme a prostě to udělejme´´ a drţí se v postoji, kdy společně pracují na úspěších
studentů.
Kdy zapojit rodinné příslušníky a členy komunit
Nikdo by nezačal obchod, nebo obchodní partnerství bez toho, aniţ by znal veškeré
partnery, dojednávající to, jak se partnerství (spolupráce) bude vyvíjet. Většina lidí by
nikdy nedala jejich peníze někomu, koho neznala, nebo by nenechala tyto lidi
rozhodovat o tom, jak se jejich peníze vyuţijí a kam budou investovány a pro jaký
účel bez toho, aniţ by měli dohodu (smlouvu). Většina z nás by nedala naše peníze,
nebo nějakou finanční podporu někomu od koho by za chvíli slyšela, kde se vyskytl
problém atd. …
Přesto jsou rodiče k tomu vyzíváni a pobízeni kaţdým dnem. Rodiče posílají ty, co
jsou nejvíce nadaní do školy a jejich dětský úspěch ponechávají v rukou učitelů a
administrátorů, které v podstatě nikdy nepotkali. Často, rodičovská rada o tom, jak
vzdělávat jejich děti, s jakým programem a co dělat v případě jakýchkoliv komplikací,
není často vyslyšena. Rodiče a školní personál vědí, jak bude kaţdé dítě
vzděláváno, nebo jak případné komplikace budou řešeny. Rodiče a školní personál
se většinou znají navzájem.
Nápady pro akci
Aby se v pořádku zajistil úspěch vaší školního-rodinného-společenského partnerství
(spolupráce), rodinní příslušníci a členové komunit by měli být od začátku plně
zapojeni do školního ţivota. Několik způsobů jak Severozápad zapojuje rodinné
příslušníky a členy komunit od samého začátku jsou uvedeny níţe:
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Uvítací setkání: Jedna škola, zavázána na několik rodičovských/ učitelských/
studentských setkáni (konferencí) ročně, vytvořila metodu (postup, taktiku..)

ve

které je první schůze organizována ještě před začátkem školního roku. Tato
konference je pořádána proto, aby uvítala studenty a rodiče ve škole / ve třídě a celé
je to o dětech a plánování její, či jeho vzdělávání. Učitelé vybízejí rodiče k tomu, aby
mluvili o jejich dětech (včetně věcí, které na nich mají nejraději), o jejich silných
stránkách (i kdyţ třeba nevypadají na to, ţe by ke vzdělávání měli nějaký hlubší
vztah), o způsobech jak se jejich dětí nejlépe učí a vzdělávají a o tom, co jejich děti
potřebují od učitelů k tomu, aby měli úspěšný rok. Učitelé se také ptají rodičů nato,
aby mluvili o tom, jak nejlépe si oni samy představují způsob jakým učitelé budou
vzdělávat jejich děti, jak si představují komunikaci mezi učiteli a rodiči. Nakonec
učitelé mluví s rodiči a studenty o třídě, učebních metodách a učitelské filosofii a
rodičům dávají najevo jednoduché způsoby, jak by mohli s nimi navzájem
spolupracovat a jak by jim mohli pomoci v budování úspěchů dítěte.
Komunikovat brzo a často: Jiná škola zapojuje rodiče tak, ţe zakládají rutinu, kdy
telefonují s rodiči, nebo jim posílí osobní vzkazy domů během prvního měsíce školypředtím, neţ nastanou jakékoliv problémy. Učitelé dávají rodičům vědět o tom, co se
ve třídách děje a oznamují pozitiva o jejich dětech. Druhým, či třetím telefonátem,
nebo dopisem, většina rodičů je za zprávy od učitelů ráda a vitá další spolupráci a je
přesvědčena, ţe učitel se o jejich děti upřímně zajímá. V současné době se většina
rodičů ochotně a s radostí stává partnerem učitele.
Domácí návštěvy: Jedna škola uţívá domácí návštěvy jako účinnou strategii
k porozumění jejich studentů a propojení s jejich rodinami. Mnoho dětí se chová
doma odlišněji neţ ve škole a k tomu pomáhá vidět děti v jejich domácím prostředípoznat jejich osobnosti, způsob jak se učí, poznat jejich zájmy a silné stránky. Učitelé
vyuţívají poznatky, které na domácích návštěvách o dítěti objevili k sestavení
základních osnov s tématy pomocí kterých se snaţí dítě co nejlépe zapojit do výuky,
nebo k výběru knih ke čtení.
Pro úspěšnou domácí návštěvu, rodinní příslušníci potřebují vědět, ţe návštěva je
čistě dobrovolná a musí vědět přesný důvod návštěvy. Tato škola našla dostatečné
řešení hledáním času pro učitele, aby vykonávali domácí návštěvy a s rodiči během
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návštěvy spolupracovali. Většina učitelů dělá tuto práci s nadšením pro pozitivní
výsledek na všech aspektech výuky a vzdělávání ve třídách a i doma.
Pomoc s přesunem: Další škola vytvořila spolupráci (partnerství) prací
s předškolními učiteli a poznáváním rodičů nově přicházejících studentů. Škola si
uvědomila, ţe přechod do nového prostředí je jak pro děti tak i pro rodiče velice
stresující. Tento přechodový čas nabízí dobrou šanci informovat rodiče, ţe je
moţnost, aby dítě přešlo právě na tu a tu danou školu a zapojilo se tak do určitého
sytému vzdělávání a zároveň šance k tomu ukázat rodičům, jak je moţné dětem
pomoci v tomto potenciálně těţkém (náročném) období. (Samá spolupráce
(partnerství) by mohla být vytvořena během jiných přechodů (změn): např., kdyţ dítě
mění školu a přechází ze základní na střední a ze střední na vysokou.)
Škola jako společenské centrum: Tento poslední návrh se zaměřuje na to, ţe školy
na Severozápadě jsou více zaplněny členy komunit a společenství a staly se
úţasnými zdroji (prostředky) pro mimoškolní čas. Odlišné oblasti uvnitř školy
(knihovna, počítačové místnosti, tělocvičny, třídy atd.. jsou vyuţívány k veřejným
setkáním a přínosnými kurzy pro dospělé, jako jsou počítače, umění, nebo fines
kluby. Například, jedna škola spolupracuje se zastánci zdravého ţivotního stylu a
organizuje tak wellness kluby a tím do školního ţivota zapojuje spoustu lidí.
Kde jste teď? Názory a předpoklady
Následující čtyři aktivity dávají všem příslušníkům komunit šanci podívat se na jejich
vlastní předpoklady, které mají, najít cestu jak rozehnat předjímané představy a
změnit názor a vyřešit, či najít, kdo rodiny skutečně jsou.
Odraz jednotlivců na jejich předpokladech
Instrukce: Toto je soukromá aktivita, tj. měla by být vykonávána jednotlivcem a
neměla by být sdílena se skupinou
Členové komunit by si měli vzít okolo pěti minut k tomu, aby promyšleně a poctivě
zváţili a promysleli následující otázky, aby se dozvěděli více o předpokladech, které
od ostatních mají. Psaní odpovědí není vyţadováno – jenom důkladné promyšlení o
předpokladech, které od ostatních mají. Na konci cvičení, kaţdý člen by se měl
přemístit na Osobní akční kroky/rozhodnutí (na další straně) a napsat tři aţ čtyři
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rozhodnutí (formulace) jak by on, nebo ona mohl, či mohla změnit jeho/její vlastní
očekávání a mít tak positivní dopad na partnerství (spolupráci).


Kdyţ jsou rodiny projednávány ve školách, co bývá řečeno? Říkají lidé ¨tyto
rodiny¨ se o jejich děti nestarají, či nemají zájem o jejich vzdělávání? Nebo
jsou termíny jako nápaditý či podporující pouţívány v souvislosti s tvrzením o
silných stránkách rodin a věnování se jejich dětem?



Kdyţ jsou příslušníci učitelského sboru projednávány (diskutovány)
v domácnostech, nebo ve společenstvích, jsou brány jednotlivě (se
slabinami/silnými stránkami kaţdého z nich), nebo jsou házeny do jednoho
pytle (skupiny)? Je jejich práce viděna (brána) v souvislosti s federálními,
státními, či lokálními nařízeními, nebo v souvislosti s oblastní politikou a
politiky? Nebo jsou členové personálu brány jako individuálně zodpovědní ke
všemu, co se přihodí?



Kdyţ se začínají plánovat rodinné zapojovací/partnerské akce co personál
říká? Slyšíte spíše více stíţností (např. nedocházejí na konference,
nekontrolují úkoly, nebo neodpovídají na dopisy)? Nebo spíše více
komplimentů (např. vţdy se na ně můţeme spolehnout, nebo jsou výbornými
zdroji)?



Kdyţ rodiny diskutují o zapojení do školních aktivit a výuky studentů, jsou
lehce dávány omluvy pro to, nebýt více zapojen (např. jsem příliš vytíţený/á,
nebo nejsem dostupný/á během dne)? Nebo říkají věci jako, ¨Nejsem
zapojený/á… doma, ¨ nebo ¨ Byl/a bych schopný/á pomoci, kdybych věděl/a,
kde by moje schopnosti a talent byli nejlépe vyuţity? ¨



Kdyţ studenti mají problém, co je předpokládaný důvod? Je to přisuzováno
rodinné situace jako nemoci, nebo jiné problémy v domácnostech? Je to
přisuzováno ke školní situaci- studenti se nudí, nebo styl učení a výuky není
nic moc?



Při práci se studenty, kteří mají problém, kde a jak se hledají řešení? Je
předpokládáno, ţe budě těţké, či jednoduché pracovat s rodiči? Začíná
učitelský sbor, rodinní příslušníci a studenti s positivním, problém-řešícím
řešením s patřičným přístupem a s řešením, které vstupuje do
partnerství/spolupráce jako řešení, které problém vyřeší?
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Instrukce:Toto je soukromá aktivita,tj. měla by bát vykonávána individuálně. Sdílet
se skupinou se může, pouze pokud s tím jedinec souhlasí.
Podle vaší úvahy na předešlé stránce napište tři akční kroky (rozhodnutí) jednotlivce,
které vám pomůţou v procesu jako pracovat více efektivně se studenty, školním
personálem, rodinou a členy komunit. Začněte vaše rozhodnutí frází: ¨Já budu…¨
Zaloţeno na mé úvaze… Akční kroky/rozhodnutí jednotlivce:
Příklady:


Promyslím si to, před tím neţ si udělám o někom názor a budu od něho něco
očekávat



Zavolám paní učitelce mého dítěte na matematiku a domluvím si sní schůzku.
Raději si sní, popovídám a dám ji nějaké otázky, neţ abych obvinil/a jí, nebo
mé dítě
a další……

1.
71
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4.
Pokud kaţdý dostal šanci napsat jeho/její akční krok/rozhodnutí, zeptejte se, pokud si
někdo přeje sdílet své kroky/rozhodnutí s ostatními.
Skupinové aktivity na předpoklady
Instrukce: Přečtěte si kaţdou úvahu v levém sloupečku a zamyslete se jestli to je,
nebo to není předpoklad, který by bránil tvorbě partnerství/spolupráce ve vaší škole.
Aţ s tím budete hotovy, prodiskutujte názor, či předpoklad, který skupina pokládá za
nejzávaţnější. Dohromady, identifikujte (rozdělte) pozitivní předpoklady/názory
(stejně tak jako příklad, který se nachází níţe na pravé straně), které změní názory a
pomůţou tvorbě partnerství/spolupráce.
Předpoklady/názory,které

Pravdivý?

Co můţe být skutečnosti?

brání tvorbě partnerství/
spolupráce
Příklad:I když nejsou schopni

Rodiče, kteří nenavštěvují
školní aktivity (události) se
nestarají o jejich děti a
nenapomáhají tak k úspěchu

Ano
Ne

navštěvovat školní
aktivity(události),přesto mají
velký podíl na péči o dítě. Mnoho
rodičů si najde čas a způsob jak

dítěte ve vzdělávání

podpořit dítě ve
vzdělávání,doma.

Rodiče, kteří jsou
negramotní, nebo nemluví
anglicky nemohou pomoci

Ano
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Ne

Rodiče z odlišných
národností a ras nerozumí
roly, která mají při vzdělávání
jejich dětí

Ano
Ne

Je to na rodičích, aby si
zjistili co se ve škole děje.

Ano
Ne

Zapojit rodinu zabere hodně
času a energie, většinou
s výsledkem, který
neodpovídá vynaloţenému

Ano
Ne
73

usilí.
Problémový děti většinou
pochází z rodin, které
neberou vzdělávání váţně.

Ano
Ne

Je v pořádku, pokud školní
personál kontaktuje rodiče
pouze pokud má dítě
problémy

Ano
Ne

Problém těţce dosaţitelných
rodin a rizikových studentů je
chyba rodin samých.

Ano
Ne
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Příliš moc se očekává od
učitelé, ţe budou hrát roly jak
učitele,tak i rodiče při jejich
povolání.

Ano
Ne

Kdo vlastně jsou členové vaší školní komunity?
Teď, kdyţ máte dané předpoklady drţené vámi a ostatními členy, je čas poznat členy
vaší školní komunity. Více a pečlivěji znát, neţ pouze dostat běţné informace o nich.
Při této aktivitě dostanete šanci, kdo doopravdy jsou a přináší ke stolu (jejich
prostředky, majetky a silné stránky). S přesným obrazem rodiny a členů komunity se
vám lépe budou plánovat aktivity a stejně tak se vám lépe budou identifikovat bariéry
a problémy s kterými se během toho můţete setkat.
Pouţijte váš školní zlepšovací plán a informace o oblasti ve které se nachází vaše
škola k tomu, aby jste si udělali obecný přehled o vaší školní komunitě, zahrnující
aspekty jako:


Procento domovů, kde dítě vychovává pouze jeden rodič



Číslo ESL/ELL rodin a jakým jazykem doma mluví.



Rychlost pohyblivosti

Instrukce: Napište následující údaje na kousky papíru a rozmístěte je okolo pokoje.
Zeptejte se členů týmu, aby šli ke kousku papíru s jejich rolí (rodina, škola, mládeţ,
společenství), která je níţe dole zvýrazněná. Nechte, aby jednotlivci prodiskutovali
údaje a napsali věci o skupině o kterých chtějí, aby lidí v místnosti věděli. Pokud jsou
s jejich ´´plakátem – vzkazem ´´ hotovi, nechte je chodit po místnosti a číst práce
ostatních a říct svůj názor


Pár věcí, které by škola měla znát o rodinách v této společnosti je:



Pár věcí, které by rodina a členové komunit měli znát o škole je:



Pár věcí, které by rodiny, společnosti a školy měli znát o mládeţi v této
společnosti je:
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Pár věcí, které bychom měli znát my o společnosti je:

Poté co dostali šanci ke kaţdému z výše uvedených údajů, zajistěte, aby
spolupracovali všichni a diskusi podporujte. Připomínejte skupině, aby pokračovali
k dalšímu papírku s údajem, pokud jsou jiţ hotovi. Ve chvíli, kdy veškeré fráze
byly zodpovězeny, zeptejte se jedinců, aby se posadili zpět na svá místa a
zeptejte se nějakého jedince, aby přečetl/a odpovědi ze svého kousku papíru….
Vyuţívání odpovědí jako diskusi zvyšuje porozumění mezi členy týmu a skupinou,
kterou representují.


Pokud bych jen měl/a přistup k………………., mohl/a bych být o hodně
lepší učitel (rodič, administrátor, student, atd.). (Mezeru doplňte)



Pokud by jen tato komunita měla/byla…………….., moje povolání jako
učitel (rodič, administrátor, student, atd.) by bylo mnohem jednodušší.
(Mezeru doplňte).



Jaké jsou výzvy směrem k rodinám a školnímu pořádku, které by byli na
denním programu?
75

Podnebí a podmínky v okolí školy
Rodinní příslušníci a členové komunit jiţ mají dřívější zkušenosti se školou, která
bude mít positivní popř. negativní vliv na rozsah (stupeň) zapojení, které si přejí mít
(dostat). Učitelé musí toto vzít v úvahu, kdyţ plánují a realizují partnerství
(spolupráci) ve školách. Průzkum naznačil propojení mezi školním klimatem a
prostorem do kterého jsou rodinní příslušníci a členové komunit pozvání a
zapojovány. Oni mohou být pouze zapojeni, pokud školní klima – sociální a
vzdělávací atmosféra školy – je takové, aby se v něm cítili vítáni, respektováni, aby
bylo důvěryhodné, aby byli vyslyšeni a aby byli uţiteční.
Kdyţ škola vytváří positivní klima sahající aţ k rodinným příslušníkům a členům
komunit a pokud poskytuje prostory pro ně, kde budou zapojovány, výsledek je
potom efektivní spolupráce, která propojuje školy, rodiny a členy komunit, coţ
pomáhá dětem být úspěšnými ve škole a nadále i v jejich budoucnosti.
Právě tak jako se můţete učit o jedincích pouhým pozorováním a zkoumáním, kde
on/ona bydlí, nebo pracuje, stejně tak se můţete hodně dozvědět a naučit o školním
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klima pouhým pozorováním prostředím dané školy. Můţete se dozvědět hodně věcí
o tom, co je důleţité a hodnotné ve škole, coţ jsou věci jako znaky, co je (a není)
zobrazeno na stěnách, způsob jakým jsou místnosti zdobeny a udrţovány, jak moc
jsou lidé vítáni a vyslyšeni a zda se jedinci cítí/necítí, ţe jsou zaznamenáni.
Gretchen McKay, kmenový autor pro Pittsburské Pracovní Noviny, zpozoroval, ţe je
přísloví o školních administrátorech, které říká, ţe pokud chcete cítit pulz (impulz)
z jednotlivých budov, jedna z prvních věcí, které byste měli udělat je ¨strčit¨ vaší
hlavu do toalet. Pokud najdete čisté podlahy a zdi a adekvátní provozní materiál, pak
je pravděpodobně vysoký stupeň hodnocení školy a zároveň i smysl v zapojování se.
Ale pokud objevíte staré grafiti načmárané na zdech a obecně nečistotu, poukazuje
na to jak nepropojenost mezi studenty (a personálem) můţe být ve škole vycítěna, na
to jak si váţí okolního prostředí a zároveň říká studentům a těm co danou školu
navštíví hodně o klimatu a postojích školy (McKay, 2000).
Mimo to, naše ţivotní prostředí můţe o nás hodně vypovídat (říct), většinou je těţké
pro jednotlivce se kriticky dívat na jejich vlastní prostředí. Vidí ty samé věci kaţdý
boţí den a mohou se stát imunními o podstatách, které jejich okolní prostředí tvoří.
Pokud je to moţné, zeptejte se členů komunity, aby ´´vzali kritický pohled´´ na
nějakou jinou školu – školu, kterou navštěvují jejich děti, nebo nějakou jinou školu
v okolí a navštívili jí během hodin operování (výuky), aby viděli, jaké by to bylo
procházet se školou poprvé. Nechte je uvaţovat nad následujícími otázkami :


Jaké dojmy mají z této školy?



Co říkají podmínky školy (uvnitř i venku) o tom, jak moc se lidé o danou školu
starají?



Dá se zpozorovat ve škole, co si školní personál myslí o studentech a
návštěvnících?



Zaloţeno na tom, co viděli, co si myslí, ţe je pro danou školu důleţité?

Tato zkušenost můţe být pouţita k tomu, aby členům komunity pomohla se při této
aktivitě dívat více objektivně na jejich vlastní školu.
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Dotazník (seznam) týkající se ţivotního prostředí a fyzická procházka
Instrukce na dotazník (seznam) o ţivotním prostředí: Dejte si jednu aţ dvě minuty
na zodpovězení otázek na Dotazníku o ţivotním prostředí na str. 17. Pro všechny
otázky, které nemůţete zodpovědět, nechte políčko prázdné. Přemýšlejte o těchto
otázkách, kdyţ děláte vaší fyzickou procházku a během ní vyplňte otázky, které jste
mohli minout.
Instrukce pro fyzickou procházku: Rozdělte partnerský rozvojový tým do menších
skupin o dvou aţ třech jedincích. Kaţdý menší tým by neměl obsahovat více neţ
jednoho rodinného příslušníka, člena komunity, člena učitelského sboru, nebo
studenta, proto aby měl kaţdý tým šanci se na školu dívat z větší perspektivy. Určete
týmům, aby zkoumali dvě aţ tři specifické oblasti školy, coţ můţe zahrnovat
parkoviště, vchody, hlavní kancelář, haly (jídelny, vestibuly), třídy, místnosti určené
pro rodiny/ členy komunit, toalety, kavárny, knihovna, hřiště/ rekreační oblasti/ hrací
plochy, a ředitelnu/ úřednickou kancelář.
Pouţijte poznámkový papír na str. 18 pro zaznamenání komentářů/ poznámek
tykajících se oblastí, které vám byly přiděleny. Otázky na vrchu stránky napomůţou
vašemu kritickému zkoumání, ale dodejte jakékoliv komentáře, které si myslíte, ţe
jsou důleţité.
Dejte si 15 min na dokončení procházky a zkoumání. Poté nechte členy týmu se
znovu sejít ve schůzovní místnosti, aby se mohli podělit s jejich záţitky, zkušenostmi
a názory. Pouţijte následující otázky, které napomůţou vaší konverzaci.
Instrukce pro vůdčí otázky: Poté co doděláte procházku skrz areál, nechte členy
týmu prodiskutovat věci, které jim leţí v hlavě a věci, kterých si předtím nemuseli
vůbec všimnout. Jsou zde nějaká překvapení? Po obecné diskuzi, nechte členy týmu
zodpovědět následující otázky:
Zaloţeno na vašich zjištěních:


Jak moc přívětivá škola je?



Jaký je rozdíl mezi tím co vidí děti a co vidí dospělí?



Co si myslíte o tom, co je pro školu důleţité a čeho si cení, váţí?
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Je toto místo, kam rodiče chtějí posílat jejich děti a kam děti chtějí docházet?
Cítí se zde jako doma?



Jaké změny okolního prostředí byste udělali proto, aby zde rodiče a členové
komunit chtěli budovat jakoukoliv spolupráci (partnerství)?

POZNÁMKA: Můţete pouţít něco z toho, co jste našli/ zpozorovali během vaší
procházky pro nabídnutí nápadů na partnerské aktivity během fáze plánování.
Dotazník (Seznam) týkající se ţivotního prostředí
Jsou tam místa na parkovišti reservovaná pro rodiny a členy
komunit?
Nachází se tyto místa blízko hl.vchodu?
Je materiál, který se nachází na hracím hřišti bezpečný a v dobrém
stavu?
Jsou hřiště udrţovány?
Vypadá exteriér budovy dobře?
Bez ohledu na to, odkud člověk do budovy vejde, najde poté hlavní
kancelář lehce?
Je tón uvnitř školy přívětivý a příjemný?
Jsou práce studentů vyvěšovány na chodbách a ve třídách?
Jsou lidé vřele vítáni, kdyţ vstoupí do budovy? (např. jsou zaměstnanci
školy rádi, ţe návštěvníky vidí? Pouţívají při komunikaci příjemný tón
hlasu?)
Jsou lidé vítáni individuálně, kdyţ školu navštíví? (např. pozdraví je
zaměstnanci školy a představí se kaţdý z nich při setkání? Volají
zaměstnanci na návštěvníky jejich jmény? Pouţívají zaměstnanci
zdvořilý jazyk?
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Jsou zaměstnanci ochotni pomoct?
Je škola a třídy zároveň dostupná všem studentům a příslušníkům
rodin? Je přístupná i lidem na invalidním vozíku?
Jsou toalety čisté a dobře osvětlené?
Jsou dávkovače mýdel naplněné a jsou dostupné papírové utěrky?
Jsou dveře na záchodech v dobrém stavu? Je moţné je zamknout?
Jsou stoly a lavice v kavárně čistě a v dobrém stavu?
Je podlaha v kavárně čistá?
Je knihovna dobře zásobená materiálem na čtení?
Je knihovna místo, kam studenti rádi chodí?Láká je to zajít dovnitř a
něco si přečíst?
Je návštěvníkům povoleno pouţívat materiál a veškeré prostředky, co
knihovna nabízí? (knihy, počítače?)
Je v řiditelně stůl, který se dá při setkáních vyuţít?
Odhaluje řiditel-na osobní stránku řiditele?
Odrazuje se v prostředí školy to, jak se personál ke studentům chová?
Nachází se ve škole místnost upravená speciálně pro rodinné
příslušníky a členy komunit?
Jsou v místnosti pro rodinu stoly a ţidle pro dospělé?
Nachází se v místnosti pro rodiny telefon?
Je v místnosti pro rodiny místo, kam se dají uloţit cenné a osobní věci?
Odráţí se na místnosti pro rodiny, to jak se školní personál k rodinám
chová a co si o nich myslí?
Cítí se rodinní příslušníci a členové komunit ve škole vítáni?
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Poznámkový papír o fyzické procházce (rekapitulaci)
Instrukce: Na níţe poskytnutý řádek vepište oblast školy, do které jste byli přiřazeni.
Do místa pod čárou uveďte vaše postřehy a poznámky z dané oblasti a pouţijte níţe
uvedené otázky k přímým a jasnějším odpovědím.


Co je první věc, které si normální člověk všimne, kdyţ vstoupí do této oblast?



Jaký je stav věcí a záleţitostí, které jste viděli?



Jsou napsané poloţky v rodném jazyce studenta?



Odráţí se tato oblast positivně na tom, jak se školní personál chová ke
studentům a jejich rodinám?



Co se dá v souvislosti s danou oblastí školy říct, ţe je pro školu důleţité a
čeho si nejvíce cení?

Oblast školy:
80
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Oblast školy:

Hodnocení daných aktivit
Před tím, neţ se přesunete na vytváření vašeho nového plánu, je dobré se podívat
na to, čím jste se v poslední době zabývali a co bylo vaší náplní práce a samozřejmě
jaké výsledky to přineslo a co jste si z těchto aktivit odnesli.
Instrukce: Do prvního řádku napište seznam zapojovacích aktivit pro rodiny a
partnerskou spolupráci, kterými se škola zabývá a které tak i provozuje. Do rámečku
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pod tím zodpovězte otázku uvedené na levé straně pro to, abyste ukázali jaký efekt
dané aktivity pro školu, a rodiny mají.
Zapojovací

Příklad:Dobrovolná

aktivita pro

výpomoc od rodin

rodiny, nebo

ve třídách

partnerské
aktivity
Napomáhá

Samo od sebe ne,

nějak tato

ale tato aktivita

aktivita

dává učitelům více

studentovým

času na to, aby

vzdělávacím

mohli více pracovat

cílům, či cílům

na cílech školy

školy? Jak?

vedoucích k jejímu

1.

2.

3.

4.
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zlepšení.

Jak oceňujete

Počítáme počet

úspěch(

dobrovolníků a

výsledek) této

počet odvedených

aktivity?

hodin.

Jaký přínos má

Vždy máme pár

tato aktivita a

rodičů, kteří dělají

jaké jsou její

hodně

výsledky? Jak

dobrovolných prací.

je

Jsou velice ochotní.

vyhodnocujete?
Jaké jsou

Většinu dobrovolné

problémy

práce dělají stále ti

/slabé stránky

samí rodiče, rád

této aktivity?

bych viděl/a více

Co nepracuje

rodičů, co se

tak, jak byste si

zapojí( tatínky,

přáli? Co byste

nezletilé rodiče,

popř. změnili?

osamělé rodiče)
v naší škole. Počet
dobrovolných hodin
klesá

Jak to bude vypadat, aţ se tam dostaneme?
Školní- rodinná- společenská spolupráce partnerství se na kaţdé škole a v kaţdém
ročníku liší, protoţe potřeby a poţadavky studentů se postupem času dramaticky
mění. Děti rostou a vyvíjí se a stejně tak se mění i školní struktura a dynamika (moc)
rodin, metody a očekávání (poţadavky) partnerství (spolupráce) se mění a vyvíjí.
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Během předškolní doby a doby na základní škole, struktura škol a rodin a potřeby
dětí všeobecně (zpravidla) podporují typické rodinné zapojovací aktivity s docela
slušnými výsledky. Jakmile student nastoupí na střední či vysokou školu, styl
komunikace mezi školou a rodiči se mění. Důvody jsou sloţité (komplexní), zahrnující
ochotu různých učitelů a rozpoznávající rostoucí potřeby mezi mladými lidmi. Další
problémy, které dělají partnerství (spolupráci) odlišnou během toho, kdy mladí
postupují do vyšších ročníků zahrnují větší školní budovy, které se nachází dále od
jejich domovů a komplikovanější rozvrhy.
Léta na střední a vysoké škole jsou pro mladé lidi obtíţnými léty. Je to stadium
(doba) naplněné rostoucím tlakem z okolí, dramatickou fyzickou změnou a
uvědomováním si, ţe je třeba být nezávislí na okolí. Mladí začínají zvaţovat svá
rozhodnutí a případné následky (důsledky), začínají dělat více rozhodnutí
samostatně (bez pomoci), učí se z jejich chyb a vytváří si vlastní sadu hodnot, která
napomáhá (řídí) jejich rozhodnutí a akce. Jsou ve stádiu, kdy si raději nechají poradit
od jejich vrstevníků neţ rodičů. Dospívající děti se často cítí v rozpacích, kdyţ jsou
rodiče v jejich školách přítomnost rodičů ve školách jim můţe vadit.
Role rodičů se také mění. Pokouší se najít balanci mezi tzv. ´´nechat jít´´ a ´´být
tam´´… pro jejich děti. Rodiče i nadále nabízí podporu a lásku, ale pomalu začínají
ustupovat, co se týče ţivota jejich dětí z důvodu poskytnout jejich dětem moţnost
poznat jejich vlastní identitu a také aby ukázali respekt k jejich rostoucí nezávislosti
(vývoji). Rodiče nechávají mladistvé dělat jejich vlastní rozhodnutí a vedou je k tomu
vést zodpovědnost za jejich akce a rozhodnutí.
Postoj a očekáváni školního personálu od přijatelné formy rodinného zapojení se
také můţe měnit. Mnoho rodinně- studentských aktivit, které byly přijatelné na
základní škole, jako je zapisování se ve třídách, navštěvování školních událostí, nebo
chůze do a ze školy, se mnohou zdát jako jediné studentské události do té doby, neţ
student dosáhne střední a vysoké školy. Učitelé a administrátoři často vybízejí
(povzbuzují) rodiče a studenty, aby mohli obhajovat samy sebe a hledat řešení
k jejich problémům.
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Hlasy studentů
Studentské zájmové skupiny byly vedené během jara 2002 pro zjištění myšlenek a
názorů pár mladých lidí vzhledem k rodinnému zapojování. Účastníky representovala
různorodá skupina studentů ze základní, střední i vysoké školy z Portlandské
metropolitní oblasti.
Studenti ve všech ročnících vyjadřují zájem v tom, aby jejich rodiče byli zapojeni do
vzdělávání jich samotných, často se to odráţí na rozvoji informací daných
v předešlých paragrafech. Studenti základních škol přímo chtěli, aby rodiče byli
s nimi ve třídách, ve škole nebo na škole schválených aktivitách. Studenti vysokých
škol říkají, ţe chtějí, aby jejich rodiče byli zapojení a uvědomují si, ţe jejich škole by
chyběla podpora a spolupráce rodičů, ale mladí chtějí, aby jejich rodiče byli zapojeni
bez ohledu na jejich denní aktivity. Studenti středních škol je tzv. ´´skupina mezi´´.
Skupina, kde někteří chtějí zapojeni rodičů do vzdělání zatím co ostatní hledají
nezávislost.
Být v rozpacích kvůli rodičům byl hlavním problémem pro všechny věkové kategorie.
Studenti byli rozpačití (vyvedení z míry) z podobných důvodů. Zvláště chlapci
nechtěli, aby byli oslovování zvířecímu jmény, nebo byli líbáni od maminek před jejich
vrstevníky. Děvčata byla extrémně citlivé (senzitivní) pokud jejich maminky přicházeli
do školy v nepřijatelném oděvu, nebo s nevhodnými vlasy či make-upem. Všechny
věkové kategorie se shodli, ţe nechtěli, aby jejich rodiče sdíleli veselé historky o tom,
kdyţ byli ještě malé děti s kantory, nebo s jejich vrstevníky.
Jeden velice důleţitý problém studentů, který má hlavní význam pro učitele všech
věkových kategorií: Studenti nechtějí, aby rodiče byli jakkoliv zapojeni, či pozváni do
školy, pouze pokud se vyskytne nějaký problém. Studenti chtějí, aby si učitelé a
rodiče navzájem sdělovali pouze dobré a zásluţné věci, které se dějí doma a ve
škole. Studenti ve všech zájmových skupinách říkali, ţe chtějí, aby jejich rodiče
sdělovali učitelům, jak se jejich dítě chová, pokud je mimo třído a zároveň chtějí, aby
učitelé sdělovali rodičům jejich silné stránky a úspěchy ve škole.
Jedna středoškolská studentka shrnula výzvy a očekávání od středoškolských a
vysokoškolských studentů velice výstiţně. Prohlásila: ´´Ne, Nechci, aby moji rodiče
chodili do školy a viděli mě tak při studiu. Pokud jsou tady, nemohu dělat to co já chci
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a být s tím s kým chci skutečně být. Dokáţu být sama sebou. Kdyţ jsou tady oni,
uvádí mě do rozpaků. Ale zároveň jsem ráda a jsem vděčná, kdyţ jeví zájem o mé
studium a školu navštíví, protoţe někteří děti nemají rodiče, kteří školu navštěvují a
projevují tak zájem o jejich studium. Kdyţ jsou moji rodiče ve škole, poukazuje to na
to, ţe na mém vzdělání jim opravdu záleţí a ţe chtějí poznat mé učitele a to co já se
ve škole učím. Domnívám se, ţe je to v pořádku, kdyţ jsou moji rodiče ve škole.´´
Následující část je shrnutí myšlenek a názorů většiny studentů, kteří spolupracují se
zájmovými skupinami. Zaloţeno na obsahu otázek, ne všechny otázky byly
směřovány (poloţeny) všem zájmovým skupinám.
1. Jak jsou tvoji rodiče zapojeni do tvého vzdělávání?


Studenti ze základních škol odpovídali, ţe jejich rodiče je vysazují ve
škole a později je vyzvedávají ze školy



Studenti středních škol odpovídali, ţe jejich rodiče se zapojují tak, ţe se
ujišťují, ţe mají hotové všechny domácí úkoly a veškerou práci do školy
připravenou.



Studenti vysokých škol odpovídali, ţe jejich rodiče se do školy nějak
zásadně neangaţují a spíše se chovají jako jejich záloha.Mnozí dodali,
ţe jejich rodiče je finančně podporují ( poskytují jim finanční pomoc) a
na školní události docházejí pouze pokud je to nezbytné

2. Pokud se řekne ´´rodinné zapojení´´, co to pro tebe znamená? Jak bysto
vysvětlil/a ostatním?


Studenti základních škol uváděli, ţe rodinné zapojení znamená dělat věci
ve škole, jako spolupracovat na školních akcích, věnovat něco škole, být
členem PTA, pomáhat při burzách učebnic a sponzorovat, či doprovázet je
na exkurzích.



Studenti středních škol uváděli, ţe rodinné zapojení pro ně znamená
komunikace mezi učitelem a rodičem o předmětech a věcech co se dějí ve
škole, sponzorování exkurzí, mluvit s učiteli, kdy jsou studenti ukáznění a
prospívají, nebo naopak, kdy ukáznění nejsou a neprospívají.
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Studenti vysokých škol uváděli, ţe rodinné zapojení pro ně znamená
mnoho rozdílných věcí, protoţe kaţdý má odlišný typ rodičů. Ale společný
faktor je, ţe rodič by běl vědět o tom, co se děje v ţivotě jeho dítěte.

3. Chceš, aby tvoji rodiče / opatrovníci navštěvovali školu?


Studenti základních škol se vesměs v odpovědích míchali. Kdyţ mají ve
škole dobré chování a ţádné kázeňské problémy, pak chtějí, aby rodiče
navštěvovali školu, a kdyţ mají kázeňské problémy, potom nechtějí, aby
rodiče do školy chodili.



Studenti středních škol uváděli, ţe nechtějí, aby rodiče školu navštěvovali,
protoţe jejich rodiče je znemoţní. Kromě toho, ţe řekli, ţe v přítomnosti
rodičů ve škole nemohou dělat to, co skutečně chtějí a být s lidmi s kterými
chtějí být tak také uvedli, ´´Kdyţ rodiče nejsou tady, můţu být sám/sama
sebou´´.



Studenti vysokých škol uvedli, ţe jejich rodiče dělají mnoho věcí, které se
týčou školy. Těmto studentům přímo nevadí, kdyţ jsou rodiče ve škole, ale
nechtějí, aby museli dělat věci přímo s nimi.

4. Co bys chtěl/a, aby tvoji rodiče ve škole dělali?


Studenti základních škol chtějí, aby jejich rodiče s nimi obědvali, nosili jim
dárky do třídy a pomáhali jim s učením. Kdyţ byla poloţena otázka jak se
cítí, kdyţ jsou rodiče s nimi ve škole, převáţně uváděli, ţe se cítí šťastní a
nadšení (nabuzení). Mnozí z nich chtěli, aby jejich tatínkovi docházeli do
školy.



Studenti středních škol uváděli, ţe by nebyli nadšení z toho, kdyby byli
jejich rodiče ve škole a uţ vůbec ne, kdyby museli dělat něco s nimi.
Navrhovali, ţe by rodiče mohli vypomáhat v kancelářích, mluvit s učiteli,
pomáhat s třídními pracemi a navštěvovat školní události, či akce.



Studenti vysokých škol uvedli, ţe určitě nechtějí dělat něco přímo s jejich
rodiči. Hlavně je nechtějí mít okolo sebe, pokud jsou se svými přáteli a
nechtějí, aby je jejich rodiče jakkoliv kontrolovali.
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5. Co myslíte, ţe můţe způsobit to jak moc vaše rodiče ve škole chcete?


Studenti základních škol nechtějí, aby jejich rodiče je ve škole ztrapňovali,
či jakkoliv uváděli do rozpaků, např. voláním na ně jejich přezdívkami.
Nechtějí, aby na ně křičeli, vychovávali je, nebo si z nich jakkoliv dělali
srandu. Všichni byli specifičtí, ţe nechtějí, aby k těmto problémům došlo
před jejich přáteli.



Studenti středních škol uvedli, ţe nechtějí, aby jejich rodiče ve škole
vypadali hloupě. Chtěli, aby jejich maminky ve škole vypadali nejlépe co
mohou. Studenti také uvedli, ţe nechtějí, aby se jejich rodiče v době, kdy
jsou ve škole chovali jakkoliv neukázněně,

1. Je něco o co by se rodiče mohli podělit s učiteli a vy byste se pak cítili ve škole
lépe?


Studenti základních škol říkali, ţe rodiče by jim mohli říct, ţe byli dobrý děti a
ţe měli rádi školu



Studenti středních škol odpovídali, ţe rodič se jim lépe pracuje samostatně.
Ostatní souhlasili a jen dodali, ţe si příliš povídají při práci ve skupinách a ţe
se lépe mohou soustředit, kdyţ pracují samostatně.



Názory studentů z vysokých škol byly odlišné. Většina uváděla, ţe jejich
rodiče by mohli říct učitelům věci, které jim pomohou s učením.

2. Jakými způsoby vás rodiče doma podporují a jak vám pomáhají s učením?


Studenti základních škol odpovídali, ţe jsou rádi, kdyţ jim rodiče pomáhají se
školou



Studenti ze středních škol uváděli, ţe je rodiče nechají vypnout TV a studovat.
Studenti jsou rádi za jakoukoliv podporu, kterou doma obdrţí.

3. Jak si myslíte, ţe se učitelé/ administrátoři cítí, kdyţ jsou rodiče zapojováni do
vzdělávání?


Studenti základních škol si mysleli, ţe jsou učitelé rádi, kdyţ rodiče
spolupracují
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Studenti středních škol si myslí, ţe nějací učitelé nemají rádi, kdyţ rodič se
stává dobrovolným pomocníkem. Říkali, ţe bylo hodně lidí v jejich školách,
kteří nevypadali přátelsky a příliš ochotně

Pokud to tedy shrneme, studenti, kteří spolupracovali se zájmovými skupinami
s vysokým hlasem uměli vyjádřit, co chtějí a co potřebují od svých rodičů. Studenti
základních škol chtěli, aby rodiče docházeli do školy a dělali více zábavných věcí.
Identifikovali, ţe pro jejich rodiče je důleţité je vysadit ve škole a poté je ve škole i
nabrat stejně tak jako jim pomoci s domácími úkoly. Jedna věc, která nás opravdu
překvapila mezi studenty základních škol byla ta, ţe si přejí, aby se jejich tatínkové
také zapojovali při vzdělávání. Mnozí uváděli přání, ţe si přejí, aby jejich tatínkové do
školy docházeli častěji.
Studenti středních škol měli rozdílné názory, co se týče rodinného zapojování. Kdyţ
jim byla poloţena otázka, jestli chtějí, aby jejich rodiče docházeli do školy, odpovídali
s rázným NE! Jejich největší starost byla ta, ţe se nechtějí cítit nervózně, kvůli svým
rodičům a stejně tak nechtějí s rodiči vykonávat jakoukoliv práci s nimi v přítomnosti
jejich kamarádů. Ale po poloţení několika dalších otázek se shodli na tom, ţe je
dobré, kdyţ se rodič o jejich výsledky zajímá a ţe je to pro ně dobrým přínosem.
Studenti vysokých škol mluvili velice věcně o tom, co potřebují a chtějí od jejich
rodičů- mluvili jako by jejich vztah byl spíše něco jako podnikatelská dohoda. Věděli,
ze jejich rodiče tam byli pro ně, ale zároveň si byli vědomy, ţe je čas, aby stáli na
svých vlastních nohou a řídili jejich vlastní akademicky a ţivotní úspěch. Studenti
nebyli závislý na souhlasu jejich rodičů, jako třeba studenti v niţších ročnících, ale
pro pomoc a rady se ptali jen pokud to bylo nezbytné.
Odpovědi, které zájmové skupiny do studentů obdrţeli byly odpovědi malé skupiny
studenti ze Severozápadu, ale z obdrţených informací se da říct, co všechno se dá
od studentů získat. Mnoho učitelů nám objasnilo, jak by partnerství a vzájemná
spolupráce v jejich školách měla vypadat. Naslouchat hlasům studentů můţe pomoci
zodpovědět mnoho otázek. Uvaţujte o rozvoji (vývoji) a řízení podobného průzkumu
k získání informací o tom, jaké jsou potřeby a přání studentů co se rodinného
zapojování týče.
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Kromě nasloucháni hlasů studentů, další aktivita( činnost) vám pomůţe se podívat na
vaše vlastní potřeby a okolnosti a pomůţe vám formulovat vizi toho, jak by školnírodinná-společenská spolupráce( partnerství) měla vypadat ve vaší škole.
Rozvíjení (příprava) vaší vlastní představy
Část kaţdého dobrého plánu je mít vizi o tom, jak to bude vypadat, aţ práce bude
hotová.


Knihy na vaření obsahují obrázky hotových jídel



Architekti vytváří plány, potom vytváří makety



Návrháři kreslí návrhy

Podobně

je potřeba mít čistou vizi, jak to bude vypadat aţ školní-rodinná-

společenská spolupráce bude uvnitř vaší třídy, školy, nebo programu vytvořena.
Sdělení o představě zodpovídá otázku, Jak bude úspěch vypadat?„„ a ,,Jak byste
toho v budoucnu chtěli dosáhnout?“. Je to slovní popis, který vyčarovává podobné
obrázky výsledků práce kaţdého člena týmu. Sdělení o představě je vůdčí představa,
která odpovídá partnerským hodnotám. Mělo by to být reálné a věrohodné, dobře
paragrafované a lehce srozumitelné, vhodné, ambiciózní a reagující na změny.
Sdělení o představě by mělo vyţadovat od členů partnerského týmu napnout jejich
předpoklady (očekávání), snahu a úsilí a přednes (výkonnost). Mělo by orientovat
(směřovat) energii týmu a sluţby k akci. Ve zkratce, představa by měla vyzývat a
inspirovat tým k dokončení mise. Je to činnost o této sdílené představě, která
skutečně motivuje lidi pracovat dohromady.
Členové partnerského týmu mohou pracovat velice těţce, ale bez sdělení o
představě nemusí být tak tvůrčí a soustředění při hledání nové a lepší spolupráce.
Partnerské týmy, s jejich členy aktivně hledajícími cestu jak dosáhnout jejich
představy, mají skutečnou výhody před týmy, které pracují bez hotové představy. Je
to škola s čistou představou a plánem, který představu rozvíjí a buduje tak efektivní,
smysluplné partnerství (spolupráci). Následující aktivity byla navrţena tak, aby
asistovala a pomohla partnerským týmům při vytváření jejich vizí.

89

Standardy – principy

Projekt Komunitní školy

CKP UL

Instrukce: Individuálně… představte si prostředky, čas a oddané partnery, kteří
s vámi

spolupracují

a

plánují

rozvoj

školní-rodinné-společenské

spolupráce

(partnerství).


Co se dostavuje jako výsledek positivních školních-rodinných-společenských
partnerství (spolupráce)?



Jak se vaše škola mění?



Jaký vliv má vaše spolupráce (partnerství) na akademický úspěch?



Jak úspěch vypadá?

Buďte kreativní- rozprostřete vaše myšlenky a experimentujte různými způsoby a
přemýšlejte o tom, co úspěch pro vás znamená.
Do níţe poskytnutého místa nakreslete, nebo napište vaší představu (obrázek
úspěchu) o tom, čeho byste v budoucnu rádi dosáhli ve vztahu k vaší škole.
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Poté co všichni členi měli k dispozici dostatek času na vytvoření jejich představ,
nechte, aby se o své výtvory o tom, co pro ně úspěch znamená a jak by měl vypadat,
sdílet s ostatními. Jeden člověk by se měl ujmout slova a ulehčit diskusi a pomoci
ostatním povídat si o tom jací jsou a v co vlastně doufají. Podívejte se na oblasti,
které se objevují vícekrát a stejně tak na nápady, které se naprosto liší. Cílem je najít
jazyk a fantazii, které členové týmu mohou uvádět ve vztahu k představě o
budoucnosti.
Mluvte o tom a sepište si hodnoty, které jsou při sledování představy společné.
Rozlišné nápady nejsou k vytváření třeba. Můţete se vzájemně pobízet k vytváření
odváţnějších a hodnotnějších snů a představ. Pokuste se navrhnout představu
zaloţenou na skupinové diskusi a upravte ji do té doby neţ budete mít něco s čím
členové týmu s nadšením souhlasí.
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Partnerství podle navrţeného akčního plánu
V pozadí této broţury bylo navrhnuto sedm otázek týkající se školní-rodinnéspolečenské spolupráce. Tyto otázky zahrnují cíle týkající se:


Produkování smysluplných partnerství



Vytváření efektivních školních-rodinně-společenských partnerství.



Obsaţení vysoké variace spolupracovníků.



Poukazování na to, jaký vliv můţou aktivy mít na studentský úspěch.



Bliţší spolupráce s partnery na úspěchu školu



Propagování úspěchu



Zahrnování partnerů do problémů- řešení a rozhodování v těchto problémech
týkajících se školy.

Na řadě pomoci aktivitám naplnit tyto skvělé poţadavky, Partnerství podle
navrţeného akčního plánu, nakresleného na základě ´´zpětného návrhu“
presentovaného Grant Wigginses a Jay McTighe v jejich knize Porozumění návrhu
(1998). Jejich plán má tři hlavní kroky.
1. Identifikovat očekávané výsledky
2. Určit přijatelnou dokumentaci
3. Plánovat aktivity
Pro to, aby partnerské aktivity byly více efektivní, uvaţujte o následujících bodech
v uvedeném pořadí. Plánování aktivit bez důkladného přemýšlení o cílech a
výsledcích můţe, nebo nemusí zapojit více rodinných příslušníků a členů komunity,
rozšířit školní-rodinnou-společenskou spolupráci (partnerství) a pomoci dosáhnout
cíle školy na zvyšování studentských úspěchů. Navrhováním vašich hodnotících
prostředků na dosaţení cílů a uspořádáním aktivit pro zaměření na dané výsledky,
tím vším zvýšíte vaší šanci na úspěch.
Další body akce Partnerství podle plánu zahrnuje:
4. Zabránit identifikaci a přesunům
5. Partnerské role a odpovědnosti.
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Jakým směrem (kam) chcete dále postupovat? Cíle a Výsledky.
Rodinný zapojovací program a/nebo školní-rodinná-společenská spolupráce nejsou
občas úspěšné v dosahování cílů, které mají, protoţe zanedbávají – od začátku- cíle
kterých skutečně chtějí dosáhnout. Často si jiţ od počátku nepokládají reálně
měřitelné cíle. Často prostě skočí do plánování aktivit s nadějí, ţe zvýší rodinné
zapojení do škol, ale bez toho aniţ by měli jiné cíle neţ pouze zvýšit procento
rodinného zapojování ve školách.
Krok jedna v projektu Partnerství (spolupráce) podle plánu je určit poţadované
výsledky. Partnerský rozvojový tým si potřebuje pokládat cíle, kterých je schopen
dosáhnout a v které doufá, ţe dosáhne. Cíl je optimistický pohled na to na co by
mohlo být poukazováno v „ jakým směrem (kam) chcete dále postupovat?“. Cíle jsou
údaje o očekávaných výsledcích, které jsou specifikovány ve srozumitelných
termínech. Cíle by měli být nastavené tak, aby jich tým byl schopná dosáhnout, aby
byl schopný dosáhnout všech potřeb, vyřešit problémy, nebo starosti. Specificky- ale
tak, aby byl tým schopný se soustředit na problémy. Dobré prohlášení o cílu je
napsán čistě (srozumitelně) a obsahuje poţadavky na plánování, které se dá
jednoduše měřit. Cíle by měli být jednoduché spisy, které jsou jak krátké tak dlouhé
termíny. Detaily jak jste těchto cílů dosáhli by měly být v plánu rovněţ uvedeny,
Cíle by měli být reálné a proveditelné a konečné plány by měly být specifické a lehce
měřitelné. Potřebují odpovídat na následující otázky:


Jakou změnu přinese výsledek vašeho plánování?



Koho se změny budou týkat?



Jak moc?



Kdy?



Jakou metodou budete cíle dosahovat?

Bez ustanovení cílů, partnerství (spolupráce) by mohl (a):


Postrádat čas a prostředky, které proměňují cíle v realitu



Postrádat schopnost odpovídat na měnící se potřeby školní komunity.



Postrádat jasně daný směr a schopnost se na tomto směru udrţet
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Jak se dozvíte, ţe jste se dostali do cíle?
Výzkum silně podporuje zapojování rodin do vzdělávání jejich dětí a ukazuje na to,
že je to klíčový faktor dětského úspěchu při studiu. Dětí, kteří mají rodiče více
zapojovány při jejich studiu si vedou lépe co se známek týče ( průměrných známek a
testového ohodnocování), docházky, názorů vůči škole a učení, chování (vzrůstající
motivace a sebeúcta) a maturitní úspěšnosti.
Vyhodnocování partnerského úsilí
Tak jako jsou studenti běţně ohodnocovány za to, co se naučili a společně se tomu
přizpůsobují a tak i učitelský sbor musí ohodnocovat účinek partnerského úsilí. Školy
a kdejaké programy rozumí, ţe rodinné zapojení zvyšuje úspěch studentů při
studiích, ale většinou nejsou schopni stanovit spojení s jejich partnerským úsilím a
vlivem, které toto úsilí má na vyučování a učení a na úspěch studentů. Školy nejsou
rovněţ schopny stanovit spojení mezi aktivity a celkovými školními zlepšovacími cíly,
nebo nejsou schopny poukázat (ukázat) jak úspěch jednotlivých událostí přispívá
k celkovému úspěchu jednotlivého studenta.
Krok dva je určit přijatelné podklady (důkazy). Potřebujete být schopní zodpovědět
otázky: Jak se dovíte to, ţe jste dosáhly stanovených cílů? Jak budou tyto cíle
vyměřovány? Jak budete sdílet a propagovat váš úspěch?
Určování přijatelných podkladů (důkazu) zahrnuje:


Popsat podklady, kterými budete potřebovat ukázat (dokázat), ţe skutečně
dosahujete vašich cílů



Plánovat prostředky, které budete pouţívat během ohodnocování efektivity
aktivit a zjišťovat, jestli se postupně dostáváte ke stanoveným cílů, a zlepšovat
vaše plány a aktivity



Popsat jak budou všichni partneři spolupracovat při tomto ohodnocování



Formulovat proces, který bude kontinuálně zlepšovat postup



Vytvořit plán na propagování vašeho úspěchu rodinným příslušníkům a
členům komunit

Obvykle, partnerská snaha (úsilí) je ohodnocováno pouze číslem dobrovolných
hodin, které rodinní příslušníci a členové komunit dobrovolně odpracují, nebo číslem
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rodinných příslušníků, kteří navštěvují školu ( jako na rodinných schůzkách, akcích
jako noc „zpět do školy“, nebo jiných podobných školou schválených akcích). Pečlivé
sledování (zpravodajství) ukazuje na tyto čísla, ale rovněţ by mělo ukázat jak
partnerské úsilí
Do vyhodnocování by měli být zapojeni všichni partneři, tak aby kaţdý jasně věděl
na čem se pracuje, v čem je popřípadě chyba, či co nefunguje, tak jak by mělo a jak
plán zlepšit.
Aby mohla být zhodnocena efektivita plánu z hlediska partnerství (spolupráce),
budete potřebovat náhodně výběr investorů. Pošlete pár průzkumníků, nebo pouze
otázek rodinným příslušníkům, učitelům, studentům, členům komunit a ostatním
partnerům. Buďte připraveni se ptát na těţké otázky typu „Jste šťastní?“ „Cítíte se
vítáni?“ Co dál byste rádi viděli, aby se stalo?“. Pouţijte informace získané
(shromáţděné) z náhodného výběru, zatímco budete plánovat budoucnost rodinných
zapojovacích aktivit. Průzkum by měl být vykonán po kaţdé aktivitě tak aby
shromáţdil (získal) a zuţitkoval odezvy a odpovědi od účastníků a vytvořil tak
budoucí aktivity, které budou školu a komunitu obohacovat.
Jako vyhodnocovací cvičení si můţete vytvořit lehký přehled. Na str. 32 je vzor
přehledu a na str. 33 jsou vzorové otázky, které můţete pouţít při vytváření přehledu.
Výsledek přehledu jako je tento můţe být pouţit na to, aby ukázal jak partnerská
snaha spojena se školními zlepšovacími cíli a jak změnit a zlepšit plány pro budoucí
léta.
Jak se tam dostanete?
Plánování aktivit
Partnerský plán by měl definovat (identifikovat) postup pro to, aby pomohl dostat se
ke stanoveným cílům. Krok tři je plánování aktivit. Jaké aktivity, které vám pomůţou
dostat se k cíli, plánujete udělat? Co jste pro to ochotni udělat? Jak budete
postupovat ohledně otázek, jako co potřebuji a co chci? Jakým způsobem
postupujete dopředu? Jak se aktivity spojují s cíly? Jak budou aktivity poskytovat
propagaci daných cílů?
Plán aktivity zahrnuje:
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Roly a zodpovědnost školního personálu a rodinných příslušníků a členů
komunit. Sepište věci, které potřebují udělat tak aby dosáhli cílů a naplnili tak
představy a vize.



Seznam prostředků, které budete potřebovat.



Časový přehled (přímku) na plánování pořadí aktivit a událostí. Berte v úvahu,
ţe plánujete na několik let, zahrňte detailní popis aktivit na aktuální rok
s náčrtem (přehledem) aktivit na následující roky.

Šest Národních Standardů pro Školní-Rodinnou-Společenskou Spolupráci navrhuje
v tabulce níţe oblasti aktivit. Tyto Národní Standardy jsou vyvinuté Národní PTA ve
spolupráci s Národní Koalicí na Rodinné zapojování ve vzdělávání (NCPIE), byli
sestavěny v závislosti na šesti typech rodinného zapojování identifikovaného
Centrem na škole, Rodinného a Společenského partnerství na Johns Hopkána
Univerzitě. (Národní PTA, 1998)
Národní Standardy pro Školní-Rodinnou-Společenskou Spolupráci
Pravidlo I.: Komunikace
Komunikace mezi domovem a školou je běţná, dvousměrná a smysluplná
Pravidlo II: Rodičovství
Rodičovské schopnosti jsou podporující a povzbuzující
Pravidlo III: Studium
Rodiče hrají základní roli při pomáháni dítěti s učením
Pravidlo IV: Dobrovolnictví
Rodiče jsou ve škole vítáni a jejich podpora a výpomoc (asistence) jsou vyhledávány.
Pravidlo V: Rozhodování a obhajování ohledně školy
Rodiče jsou plní partneři při rozhodování, které má vliv na děti i rodiny
Pravidlo VI: Spolupráce s komunitou
Prostředky komunity jsou pouţívány tak, aby pomohli školám, rodinám a studentům
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Aktivity mohou být pojaté způsobem, který nebude efektivní a nedosáhne ani
jednoho ze stanovených cílů. Kdyţ plánujete aktivity pro vaší partnerskou spolupráci,
pamatujte, abyste je propojili s partnerskými cíli a poukaţte na příleţitosti, které se
tímto otvírají, aby rodinní příslušníci viděli, ţe to co jiţ dělají má přímý dopad (vliv) na
úspěch jejich dětí.
Instrukce k akčnímu plánu
Krok 1. Určete poslání a cíle, které vaše škola a váš Školní Zlepšovací Plán mají
vepište je do poskytnutého místa.
Krok 2. Odpovězte na otázku: „Zaměstnala škola rodiny a členy komunity do
do psaní těchto poslání a cílů?
Krok 3. Jestliţe jste dosud tak neučinili, napište tedy na str. 24-25 vaší
představu, jak si myslíte, ţe by měla spolupráce vypadat.
Krok 4. Diskutujte o vašich cílech a výsledcích, které očekáváte, dokud se celý
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tým neshodne na dvou aţ třech specifických cílech pro vaší školnírodinnou-společenskou spolupráci o kterých si myslíte, ţe jsou nejvíce
důleţité. Vepište je do rámečků. Odvolejte se na str. 26-27 na věci o
kterých můţete uvaţovat. Ujistěte se, ţe vámi vytyčené cíle jsou reálné
uskutečnitelné a ţe se přehled zaměřuje na otázky na str. 27
Krok 5. Diskutujte o cestách (způsobech) jakým rozhodnete, zda-li se vaše
aktivity setkávají s danými cíly. Napište přijatelnou evidenci do tabulek
Odvolejte se na str. 27-28 na věci o kterých můţete uvaţovat. Na
odlišný kousek papíru se ujistěte, ţe jsou uvedeny informace o seznamu
pomůcek, které budete pouţívat, popis jak budou všichni partneři
spolupracovat při vyhodnocování a plán propagující úspěch.
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Krok 6. Diskutujte o aktivitách, které budou postupně dosahovat cílů. Na nápady
přicházející v úvahu, pouţijte informace získané během Fyzické
Procházky skrz (aktivita na str. 15-18) a Potřebné ohodnocení (aktivita
na str. 34-36), které vám pomůţou se rozhodnout, kterou aktivitu byste
preferovali spíš plánovat v současné době. Napište aktivity do
poskytnutých rámečků. Odvolejte se na str.29 na věci o kterých můţete
uvaţovat. Ujistěte se, ţe máte seznam potřebných zdrojů a časovou
přímku s postupně jdoucími aktivitami.
Krok 7. Popište roly, kterou bude partner hrát (zastávat) při plánování aktivit a
dosahování cílů. Určete, kdo bude spolupracovat při rozvoji těchto
partnerských aktivit a jak budou akční plán realizovat. Pro inspiraci
o potenciálních rolích si prohlédněte (přezkoumejte) informace a
pracovní list na str. 42-46.
Krok 8. Zodpovězte otázku: „Souhlasí všichni partneři co se týče vizí a cílů
ohledně školní-rodinné-společenské spolupráce (partnerství)?“
POZNÁMKA: Pokud jste se během toho, co vytváříte váš plán zasekli na bariérách,
odkaţte se na informace a nápady v akci a pracovní list na str. 37-41, abyste si
naplánovali cesty (způsoby), jak se těmto bariérám (potíţím, překáţkám) efektivně
vyhnete, pokud se objeví znova.
Akční plán
1. Jaké jsou vaše cíle a poslání (úkoly) co se školy týče?

2. Angaţovala vaše škola rodiny a členy komunit při psaní těchto poslání a při
plánování těchto cílů?

Ano x Ne
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3. Jaká je vaše představa ohledně školní-rodinné-společenské spolupráci?

4. Jaké jsou vaše cíle se školní rodinnou-společenskou spoluprací
(partnerstvím)
5. Jaký je přijatelný důkaz o úspěchu dosaţení těchto úspěchu dosaţení
těchto
6. Které aktivity budete plánovat pro dosaţení cílů?

7. Jakou roly budou partneři hrát při dosahování cílů?

8. Souhlasí všichni partneři s vizemi a cíli ohledně školní-rodinnéspolečenské spolupráci (partnerství)?

Vzorový (zkušební) průzkum ohledně školních-společenských-rodinných
partnerských aktivit
Instrukce: Vyplňte prosím následující otázky zaloţené na vašem zapojení do
školní-rodinné-společenské partnerské aktivity, která zaujímá určité místo
v naší škole.

Skupinová role (tj. učitel, administrátor, rodič, student, člen komunity)

Datum:
1. Jste dobře obeznámen/a s našimi ´´cíli pro zlepšení školy´´?

2. Byla tato aktivita přínosem pro Vás a vaší rodinu?
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3. Myslíte si, ţe tato aktivita napomohla zvýšit úroveň, nebo nějak ovlivnit
rodinné a společenské spolupráce v naší škole? Ano

Ne

Pokud ano, jak?
4. Jakou část jste si nejvíce uţil/a? Proč?

5. Byl jste zapojen/a do procesu plánování?

Ano

Ne

Pokud ano, jak?
6. Byl/a byste ochotný/á se zapojit do komise pro plánování aktivit a pomoci tak
naplánovat rodinné zapojovací aktivity v budoucnu? Ano Ne

Pokud ano uveďte prosím vaše jméno a kontakt na Vás, abychom vás mohli
kontaktovat a domluvit se na další spolupráci.
7. Jaké další rodinné zapojovací aktivity byste rád viděl/a v naší škole?
100

8. Jak se celkové cítíte/co si celkově myslíte o vaší škole a způsobu/ cestě,
kterým buduje školní-rodinnou-společenskou spolupráci (partnerství)

9. Obecně, cítíte se vítán/a ve škole? Ano Ne

Dodatečné otázky moţné pouţít při ohodnocování/ vyhodnocování
partnerského programu

Jsou cíle a plány z hlediska zapojování rodin a členů komunit ve školách,
dosahovány?
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Jak rodiče a členové komunit přispívají při rozhodování ohledně vzdělávání
studentů?

Jsou školní události, workshopy, nebo tréninky navštěvovány jak rodinami, tak
školním personálem? Proč ano, nebo proč naopak ne? (Co se popř. budě dělat,
pokud nejsou?

Jakým způsobem se jazyk, nebo kultura odráţí na zapojování komunit ve školách,
školních akcích a ve vzdělávání?

Jak jsou prostředky komunity vyuţívány? Jaký má rodič vztah k silnému obsazování
komunit?

Je prostředí uvnitř školy teplé a příjemné? Je tam centrum pro rodiny?

Jsou materiály poskytované ve škole napsány v domácím jazyce studentů? Jsou
dostupní překladači (tlumočníci)?

Jaké jsou reakce lidí ke způsobu komunikace ve škole? Ţádají lidi změnu, či zlepšení
způsobu komunikace? Jak jsou jejich případné rady přijímány? Jsou jejich návrhy
(nabídky, rady) sdíleny mezi školním personálem?
Jak jsou úspěchy sdíleny mezi školní komunitou?
Potřebné ohodnocení
Školy často ţádají rodiče, aby s nimi aktivity o kterých si rodiče myslí, ţe jsou
nadpozemské a ţe je to zbytečné plýtvání jejich časem a schopností (chudé vyuţití
jejich času a schopností). Tyto aktivity zahrnují věci jako slouţit jako dobrovolník,
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tvoření kopií (kopírování) a stříhání papíru, rozesílání emailů, působení jako dozor a
práce nad získáváním finančních prostředků. Kromě toho tyto aktivity nepatří
k hlavním zlepšovacím cílům škol a stejně tak nejsou tolik důleţité. Školy a učitelé
stále chtějí tyto věci, protoţe s asistencí nad těmito věcmi je moţné se plně
koncentrovat nad plněním potřeb studentů.
Pokud přemýšlíte o těchto aktivitách pouze jako o aktivitách na „zapojování rodin“ a
nutíte ostatní rodiče je plnit, potom sniţujete počet jedinců, kteří jsou schopni tyto
aktivity plnit.
Zde je to, kde potenciál spolupráce (partnerství) opravdu otvírá své potřeby ven.
Kdyţ přemýšlíte o školním-rodinném-společenském partnerství jako o vzájemné
spolupráci mezi rodinou, školou a komunitou, pak je to vzájemně prospěšné pro
všechny zapojené strany, máte více lidí pomocí kterých můţete partnerství budovat a
nový způsob jak je zapojovat.
Při této aktivitě vás budeme povzbuzovat při pohledu na prostředky pomoci kterých
můţete tyto úlohy plnit poskytneme vám potřebnou pomoc. Za prvé budete vytvářet
seznam potřeb. Potom uvedete vaše ţádosti a případné výhody, které je moţné
získat. Nezdrţujte samy sebe přemýšlením nad dobrovolnými rodiči. Místo toho
přemýšlejte nejdříve o potřebách, uvaţujte o potenciálních partnerech, kteří můţou
být schopní těchto potřeb dosáhnout a jaké výhody by mohli pro školu mít při
poskytování jejich sluţeb pro školu.
Například, pokud je jednou z potřeb školy údrţba dvorku a sekání trávníku, zeptejte
se rodinních příslušníku a členů komunity, kdo vlastní, nebo pracuje pro společnosti
na údrţbu krajiny a jestli by mohli poskytnout nějaký čas expertízu (odbornou
znalost) jako příspěvek pro školu. Nachází-li se škola ve velkém městě, kde uvnitř
dané oblasti v které se škola nachází můţe být dostatek společností, které tímto
způsobem darují škole svůj čas a schopnosti jednou, nebo dvakrát ročně. Jiná
moţnost je získat důchodce, kteří mají rádi práci typu údrţba dvorku a zahradničení (
a kteří jiţ nemusí zahradu, či dvorek vlastnit) a zeptat se jich, jestli by darovali škole
svůj čas a schopnosti pro zkrášlení školních pozemků. Jedna další moţnost by bylo
se spojit s místními obchody, které obstarávají potřeby mladistvých ( obchod
s oblečením, velkoobchody, obchody s muzikou) a zeptat se jich, jestli by věnovali
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dárkové poukazy pro školu. Potom můţete darovat tyto poukazy mladým lidem (nebo
rodinám), kteří by byli práci na školních pozemních ochotni dělat a zároveň by si
vydělali extra peníze v podobě poukázek a mohli si tak koupit co chtějí a potřebují.
Kvůli podobným vlastnostem spolupráce (partnerstvích) jsme zahrnuli způsob (formu)
jak ohodnocovat potřeby a poţadavky členů komunit a rodinných příslušníků a jak
můţe být škola schopná tyto poţadavky a potřeby plnit. Na druhou stranu listu si
sepište potřeby členů komunit a rodinných příslušníků, sepište jak škola můţe
pomoci plnit tyto poţadavky a sepište kdo další v komunitě můţe pomoci
s poskytnutím prostředků, které pomůţou vyplnit poţadavky a jak oni samy můţou
pomoci.
Potřebná analýza ohodnocení pro školu
Instrukce: Do sloupečku vlevo identifikujte vaše potřeby (coţ zahrnuje i věci, které
chcete, nebo v které doufáte, ţe je obdrţíte (ţe jich dosáhnete). Do prostředního
sloupce uveďte, kdo vám můţe s plněním těchto potřeb pomoci. Do pravého sloupce
uveďte jaké výhody by partner, který by vám pomáhal, měl.
Pro školu … Potřeby?

Kdo vám můţe pomoci?

Výhody pro něj/ni/ně?

Údržba zahrady, péče o

Firmy, které se touto

Odpisy daní

dvůr

Pro třídní učitele ..
Potřeby?

Prací specializují

Kdo vám můţe pomoci?

Výhody pro něj/ni/ně?
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Kopírování, stříhání papíru

Studenti

Uvedení dané práce v

atd.

z vysokoškolských

životopise

obchodních tříd

Pro studenty … Potřeby?

Kdo vám s tím můţe

Jaké jsou pro něj/ni/ně výhody?

Pomoct?
Domácí učitel na čtení

Vysloužilí učitelé

Mohou pracovat se studenty
znovu
104

Potřebná analýza ohodnocení pro členy komunit a rodinné příslušníky
Instrukce: Do levého sloupce uveďte potřeby (včetně věcí, které chcete, nebo stejně
tak v které doufáte, ţe je obdrţíte). Do sloupce uprostřed jak můţe škola pomoci při
plnění těchto potřeb. Do pravého sloupce uveďte potenciální partnery (mimo školu),
kteří mohou být rovněţ uţiteční při plnění potřeb
Pro komunitu … Potřeby? Jak můţe škola pomoci?

Potenciální partneři? Jak
mohou být uţiteční?

Místo, kde se můžou

Škola může zůstat

Jedinci žijící v okolí školy

otevřená večer pro hosty

mohou pomoci

Standardy – principy

konat večerní akce

Projekt Komunitní školy

této akce

CKP UL

s poskytnutím prostředků
a s vedením akce.

Pro rodinné příslušníky

Jak můţe škola pomoci?

… Potřeby?

Potenciální partneři? Jak
mohou být uţiteční?

ESL třídy konané

Škola může zůstat

Profesoři z vysokých škol

v sousedství (sousední

otevřená přes večer pro

mohou poskytnout nějaké

čtvrti)

zájemce o tyto třídy

informace
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Bariéry / Překáţky pro školní-rodinnou-společenskou spolupráci
Kdyţ mluvím o školní-rodinné-společenské spolupráci, mnoho partnerů se soustředí
(zaměřuje) na bariéry, které jiţ přišly do jejich cesty a zablokovali cestu, jak tvořit
efektivní a smysluplnou spolupráci. Ale, místo toho, abychom koukali na bariéry, jako
na překáţky, které vám brání při dosahování cílů, partneři potřebují nový pohled na
tyto překáţky.
Sprinteři se odrazí ze startovacích bloků a běţí přímo rovně s cílem proběhnout
cílovou lajnou před ostatnímu běţci. Jakékoliv překáţky, které se jim dostanou do
cesty jim mohou pokazit celkový čas a leckdy jim zabránit v dokončení závodu.
Překáţkáři naopak vědí, ţe na trati bude několik překáţek umístěné mezi nimi a
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cílem. Dívají se na tyto překáţky jako na způsob, kterým si mohou zlepšovat jejich
techniku a zvyšovat dovednosti. Soustředí se jen na tyto překáţky a na cestu, kterou
zvětší jejich schopnost jak dosáhnout cíle jako první.
Část toho, jak dát dohromady funkční partnerství (spolupráci) je předem upozornit na
moţné ´´překáţky´´ během cesty a formulovat odpovědi na ně. Děláním této činnosti,
členové partnerského týmu se stanou někým jako jsou překáţkáři a budou plánovat
jak úspěšně obejít překáţky v jejich cestě. Pouze s malým mnoţstvím předvídavosti
a opatrnosti a akčním plánem se vám dostane organizované/ uspořádané a efektivní
odpovědi, která můţe eliminovat mnoho problémy a nepředvídané jevy.
Překáţky a Nápady v akci
Víceméně, některé překáţky jsou rodinné zaloţené a některé jsou školně zaloţené.
Školy mohou hrát hlavní roly při prolomování běţných a psychických zábran, které
brání rodinným příslušníkům a členům komunit v jakékoliv spolupráci. Průzkum
ukázal, ţe rozsah (prostor) jak školy podporují a usnadňují spolupráci je lepší
známka o zapojování, neţ jakékoliv rodinné charakteristiky jako např.
socioekonomické charakteristiky, rodinné stavy atd. Průzkum rovněţ ukázal, ţe
zapojování je vyšší, kdyţ školy jsou přívětivé k rodičům a dělají to tak jednodušší pro
ně se zapojovat.
Školy mohou udělat první krok při budování silného vztahu, vytvářením přívětivého
školního prostředí, pravidelným poskytováním informací v jazyku, kterým mluví
rodiny studentů, braním návrhů váţně a soustavnou prací nad budováním positivní
spolupráce.
Následující část je seznam nějakých z běţně identifikovaných zábran/ bariér včetně
pár nápadů jak tyto zabrány překonat.
Nedostatek času: ( pociťováno všemi partnery). Učitelé mají omezený čas jak na
jejich práci ve škole tak na jejich osobní ţivot, kde jsou často samy rodiči. Rodiny
mají často problémy konfliktní ţádosti plánované. Školy organizují události, tak aby to
vyhovovalo personálu avšak aktivity často plánují tak, ţe se to nehodí pracujícím
rodičům
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Akce:


Poskytněte flexibilní hodiny, při kterých se můţe spolupracovat při rozvrhování
jednotlivých představeních.



Natočte školní představení a pošlete po studentech pásky domů rodičům

Doprava: Mnoho rodičů má problémy s dopravou (nevlastní auto, nemají přistup
k veřejné dopravě, nebo veřejná doprava je nevyhovující), coţ se podepisuje na
jejich neschopnosti k navštěvování školních akcí.
Akce:


Obstarejte školní autobus, nebo obstarejte přístup k veřejné dopravě



Pomozte rodičům obstarat si firemní auto



Setkejte se na vhodném místě pro rodiče, jako je např. společenské centrum,
u nich doma, v kostelech (uctívaných místech), nebo na jiných místech
školních pozemků.

Péče o dítě: Nedostatek péče o dítě, nebo vhodně a cenově dostupné péče
zabraňuje rodinným příslušníkům a členům komunity spolupracovat na programu
pořádaného školou.
Akce:


Vyčleňte jednu místnost ve škole, ve které by bylo moţné dítě nechat a v které
by byl někdo, kdo by se o děti postaral.



Seţeňte dobrovolníky na domácí péči (studenty, učitele)



Nechte mladší děti, aby docházeli do školy a zajistěte pro ně program během
akce.

Jazykové potíţe: Anglicky nemluvící rodiny, kterým se dostane pouze anglické
komunikace od školy se mohou cítit tak, ţe škola nerespektuje, nebo si neváţí jejich
tradic. Písemná komunikace není vţdy vhodná (přijatelná) pro všechny rodiny. Kdyţ
učitelé a rodinní příslušníci nemluví stejným jazykem, komunikace se stane
překáţkou a následná spolupráce a porozumění bude omezené.
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Akce:


Mějte materiály vytištěné a přeloţené do jazyků jiných neţ angličtina



Mějte tlumočníky dostupné na všech akcích



Pořádejte rodinné schůze v domácím jazyce studentů zaregistrovaných ve
vaší škole s anglicky mluvícími tlumočníky.

Školní akce, které nevyhovují rodinám, nebo nejsou podporovány rodinami u
kulturní odlišnosti rodin: Rodiny s odlišným jak kulturním tak jazykovým ţivotem si
mohou připadat cizí vůči školám, které s odlišností mají problém. Ti, kteří mluví
anglicky, ale mají nízké vzdělání mohou mít obtíţnou komunikaci se školou, protoţe
jejich záţitky ze ţivota a perspektiva se liší od záţitků a perspektivy učitelé.
Akce:


Pracujte na tom, aby si kaţdý uvědomoval, ţe existují kulturní, jazykové
odlišnosti a aby kaţdý vnímal hodnoty, chování a móresy ostatních



Buďte informovaní o volných dnech kaţdé skupiny ve škole.



Pracujte s poučenými a vhodnými representanty komunity, tak abyste věděli o
kulturních rozdílech komunity

Negativní zkušenosti se školou: Rodiče jeţ mají neúspěšné, nebo stresující
zkušenosti se školou se mohou cítit nepohodlně při spoluúčasti na akcích ve škole a
nemusí být ochotní se do školy vracet. Nějací rodiče mají nízké vzdělání a nejsou si
tak jistí jestli mají něco hodnotného, čím by mohli přispět. Ostatní rodiče se cítí
nedostatečně, hlavně při rozhodování které ovlivňuje akademický ţivot školy.
Akce:


Nabídnout osobní pozvání těm z rodičů, kteří se cítí nepohodlně,
nedostatečně a jsou odtaţití.



Zajímat se o jejich zájmy a schopnosti: a aktivně hledat příleţitosti kde by se
dali jejich schopnosti vyuţít a pro školu by to bylo přínosem

Rodiče nevědí co dělat a jak přispívat: Mnoho rodičů si nejsou jistí jak pomoci
jejich dětem s učením. Rodiče nevědí co škola vyţaduje, nebo nerozumí jak systém
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pracuje. Leckdy se učitelé neptají rodičů na pomoc a neúmyslně tak brání ve
spolupráci.
Akce:


Dejte rodičům informace, nebo materiály, které mohou doma pouţít při
výpomoci s učením jejich dětí.



Dejte jim vědět co vyţadujete. Navaţte přímý kontakt a osobně je poţádejte o
spolupráci.



Neustále informujte komunitu o tom, co se děje a nabídněte jim několik
moţností jak mohou spolupracovat.



Komunikujte o aktivitách a potřebách rozlišnými způsoby (přímá pošta, email
..)

Nadřazenost zásadních potřeb a nedostatek podporujícího prostředí: Mnoho
rodičů bez adekvátních prostředků je jednoduše přemoţeno. Mnoho rodin proţívá
ekonomický stres odráţející se na obstarávání jejich vlastního jídla, oblečení a tak
obstarávání těchto potřeb zabírá více času a převyšuje potřebné zapojovaná rodičů
ve školách jejich dětí.
Akce:


Poskytovat informace, které pomůţou rodičům zabezpečit věci co potřebují



Vytvořit soupis sluţeb jako je agentura sociálních sluţeb, lékařské kliniky,
zásobárny jídla, poradenství, právnické sluţby, literární (gramotné) kursy a
doučování angličtiny a jiných jazyků (ESL)



Povolit organizacím vyuţívat školní budovu během mimoškolních hodin jako
místo (střed) na poskytování sluţeb a prostředků komunitám

Nedostatek výcviků (školení) pro učitele: Mnoho učitelů poztrácí výcvik v tom, jak
pracovat s rodinami. Pár těchto programů pro učitele se zaměřuje na techniku jak
komunikovat s rodinami a mnoho učitelů a ostatního školního personálu neví, jak
zapojit rodiče do vzdělávání jejich dětí.
Akce:


Nabídněte učitelům formální školení o tom, jak spolupracovat s rodinami, jak
pracovat s komunitami a jak porozumět dnešnímu rušnému ţivotnímu stylu
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Vytvářejte příleţitosti jak nastoupit na školení o předmětech jako jsou výhody
a bariéry pro školní-rodinnou-společenskou spolupráci (partnerství), techniky
na zlepšení komunikace mezi domácnostmi a školami a mezi školou a
komunitou a způsoby či cesty jak školy a učitele mohou lépe poznat sociální a
vzdělávací potřeby a sociální sluţby.



Naléhejte na to, aby veškery školní personál navštěvoval školení na školnírodinnou-společenskou spolupráci

Školy jsou nezodpovědné a nepřívětivé: Rodiče mohou cítit, ţe ve škole nejsou
vítáni. Nějací rodiče si mohli z toho prostředí vydedukovat zprávu typu ´´rodiče
nepotřebují zasahovat´´.
Akce:


Obstarejte patrný důkaz o tom, ţe zapojení je vítané



Ujistěte rodiče, ţe budou vítání, pokud se během dne ve škole zastaví



Rozešlete pozvánky ve všech jazycích, kterými se na škole mluví



Projevte (ukaţte) zájem a stejně tak se zapojte do komunity
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Pouţijte tento list bariér/překáţek a nápadu jak na ně odpovědět jako pomoc při
vyplňování tabulky na následující straně. Sepište moţné bariéry, které jsou ve vaší
komunitě a formulujte specifické odpovědi na ně. Plánujte jak úspěšně obejít
překáţky a vyšvihněte s organizovanými a efektivnímu odezvy na tyto překáţky.
Překáţky /Potíţe a Odezvy na ně
Instrukce: Identifikujte překáţky, které mohou bránit ve vytváření spolupráce ve vaší
školní komunitě ( nebo ji mohou zdrţovat od toho, aby byla smysluplná a efektivní) a
definujte plán/akci, který vám pomůţe přes tyto překáţky přejít.
Jaké překáţky vám

Jak je budete

Kdo vám s tím

mohou stát v cestě?

přecházet?

pomůţe?

Co budou dělat?
Jaká bude jejich
role?
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Kontaktovat místní

dopravním

dopravní systém a

systémem na

vyhledávat lístky na

poskytnutí

autobus, volné

povolní/průkazů a

průkazy atd.

rodiče budou moct
vyuţívat dopravy
zdarma.
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Role při vytváření spolupráce
Efektivní a smysluplná školní-rodinná-společenské spolupráce je spolupráce mezi
investujícími jedinci přispívajícími na akademický, sociální a osobní úspěch školní
komunity. K tomu, aby byla spolupráce úspěšná, povinnosti a odpovědnosti kaţdého
partnera musí bít dobře definovány. Kromě toho je to zásadně důleţité, ţe role jsou
srozumitelné všem partnerům.
Kaţdý člověk musí znát věci, kterých musí dosáhnout a které musí splnit a přispět
tak na celkový úspěch partnerství. Mnoţství a čas strávený nad přispíváním by měl

Standardy – principy

Projekt Komunitní školy

CKP UL

být rovněţ specifikován. Také, otázky nad vedením a kontrolou- zda-li se nad
vedením budou podílet všichni partneři- musí být také identifikováno.

Členové všech partnerských rozvojových týmů si budou muset uvědomovat kulturní
rozdíly při dívání se na role a zodpovědnosti. V nějakých kulturách jsou rozdílné
(odlišné) pohledy na školy a role, které rodiče ve vzdělávání jejich dětí mají. Na
učitele se často kouká jako na autoritativní figuru a rodiče jim víceméně kladou
otázky. Tyto rodiče budou na učitele spoléhat ohledně vysvětlení jejich názorů a
moţností a učitele budou ohodnocovány a respektovány rodiči. Učitele a členové
komunity si potřebují toto zapamatovat při plánování rolí a při práci s rodinami
z odlišných kultur.
Škola celkově má odpovědnosti. Zabírá to hodně těţké práce a hodně času a
velkého závazku k partnerství. Úspěšné školy:


Upevňují vazby k vůdcům komunity



Vytváří víru a budují spolupráci



Věnují se všem nabídkám



Znají a rozumí potřebám rodin a mají vztah k rodičům



Vytváří podporu a poskytují různé prostředky



Získávají porozumění v kulturních a jazykových barierách a vědí jak
kulturní/rasové, socioekonomické ukazatele a ostatní faktory ovlivňují
spolupráci



Budují kulturní porozumění

Na následujících čtyřech stránkách jsou pracovní tabulky, které se vyptávají
klíčových postav (rodiče, programoví administrátoři, řiditelé, učitelé/ praktikanti a
ostatní personál) na role, které mají při vytváření úspěšné školní-rodinnéspolečenské spolupráce a při zvyšování úspěchů studentů.
Tabulka na následující stránce týkající se Role a Odpovědností Rodičů můţe ukázat
různé věci, které rodiče jiţ dělají a přispívají tak k úspěchu ve vzdělávání jejich dětí.
Mnoho škol zjistilo, ţe pokud berou na vědomí a uznávají způsob jakým rodiče
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přispívají při vzdělávání dětí, rodiče se pak stanou více aktivnějšími a více se
zapojují. Pokud jednou vyplníte celou tabulku, uvaţujte o všech způsobech, kterým
jsou rodinní příslušníci a členové komunit zapojovány do vzdělávání jejich dětí.
Role a odpovědnosti Rodičů
Rodiče hrají více rolí vzdělávání jejich dětí. Přemýšlejte o rodičích studentů ve vaší
škole, nebo programu a zatrhněte odpověď, která popisuje roli, kterou rodiče hrají.
V

N

P

Ţ

V=Většina, N=Nějací, P=Pár, Ţ=Ţádný… z rodičů
Rodiče jako pečovatelé. Rodiče poskytují přijatelné
prostředí, kde se dítě bude vyvíjet fyzicky, psychicky a
emočně. Udrţují positivní podmínky co se vzdělávání týče a
poskytují dětem celkově zdraví, ochranu, bezpečí a reţim
(chování). Rodiče povzbuzují děti a odměňují úspěchy a
ukazují zájem o to, jaké mělo dítě den.
Rodiče jako studenti. Rodiče získávají nové dovednosti a
vědomosti, které pomůţou přímo a nepřímo jak s studijním a
sociálním rozvojem dítěte a stejně tak pomůţou rodičům
s jejich vlastním rozvojem, růstem a úspěšností v ţivotě.
Rodiče jako podporovatelé. Rodiče zapisují jejich děti ve
škole a ubezpečují se, ţe jsou vhodně oblečeni, do školy se
dostavují včas a docházejí kaţdý den. Kupují jim nezbytné
pomůcky a vybavení a zařizují jim prázdniny a lékařské
prohlídky. Dohlíţejí na to, kolik dítě chodí spát, jako moc se
dívá na televizi a jestli plní domácí úkoly.
Rodiče jako komunikátoři. Rodiče vedou a udrţují efektivní
komunikaci mezi dítětem a školou.
Rodiče jako publikum. Rodiče navštěvují mnoho aktivit
pořádaných školou navrhnutých tak, aby je provedli s jasnými,
osobními informacemi o škole a o jejich otevřených dveřích,
zpět-do školy nocích, atletických závodech, koncertech a
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hrách.

Rodiče jako Učitelé. Tak jako učitelé dětí, tak i rodiče budují
dětem základy o morálním, intelektuálním, emočním a
sociálním rozvoji. Rodiče rovněţ mohou poskytnout
obohacující činnosti, které posílí školní výuku,coţ zahrnuje
číst pro děti, brát je do knihovny a do museí a jiné domácí a
společenské vzdělávací akce.
Rodiče jako Poradci. Rodiče moudře radí a doporučují
dětem věci týkající se jeho, nebo její osobní a vzdělávací
situace. Pokud je to potřebné, efektivně a aktivně
zprostředkovávají a vyjednávají za dítě. Podle chování rodičů
se dítě učí jak být úspěšným poradcem pro sami sebe.
Rodiče jako Spolupracovníci a Řešitelé problémů. Během
práce se školou a komunitou, rodiče pomáhají s problémy při
studiu (učení), řeší problémy, činí rozhodnutí a vytváří
taktik/metody/postupy.
Rodiče jako Poradci a jako Ti, co rozhodují. Většinou skrz
poradenské skupiny rodičů, nebo rodičovské vzdělávací
organizace, rodiče a učitelé společně pracují na řešeních
různých problémů a na problémech týkajících se školy.
Rodiče jako Partneři. Rodiče se mění z role učitelů do
situace o které se podělují se školou.

Řiditel, nebo Administrátor řídící Role a Odpovědnosti
Dole je list odpovědností, které jsou kritické (rozhodující) v organizaci, při rozvoji a
realizaci silné a efektivní školní-rodinné-společenské spolupráci. Prohlédněte si
seznam a označte jak jestli jste jiţ provedli danou činnost. Na konci seznamu je
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místo kam můţete uvést jiné odpovědnosti, které povaţujte za důleţité pro váš
program.

O

Z

N

O=Občas, Z=Zřídkakdy, N=Nikdy (Skoro Nikdy)
Poskytnutí vzdělávacího vedení pro ostatní klíčové hráče- ostatní
zaměstnanci školy, studenti, rodiče a rodiny, ostatní členi komunity

Nastavit škole tón, který je pozitivní, přátelský a otevřený, určený
slouţit všem dětem rovnocenně.

Rozpoznat a potvrdit základní předpoklady pro školní-rodinnouspolečenskou spolupráci. ( všichni děti jsou schopni se učit, rodiče
jsou hodnotnými zdroji, všichni rodiče mají positivní vliv atd.)
Udělat si čas na poznání komunity fungující ve škole- historii vzájemné
spolupráce se školou a působení ve škole, hodnoty a zvyky, místní
hrdiny, oblíbená minulost, výchovu dětí, obavy a snahy.
Určit představy školy a komunity o potřebách a prostředcích
Poskytnout příleţitosti pro personál, rodiče a ostatní členy komunity o
tom, jak poznat jeden druhého
Sestavit/ vést tým zaměstnanců, rodičů, studentů ( pokud moţno) a
členů komunity a rozvíjet s nimi školní-rodinnou-společenskou
spolupráci.
Vyţadovat od personálu spolupráci s rodiči a členy komunity.
Zajisti školení ve školním-rodinném-společenském partnerství.
Nominovat a dosazovat kvalifikovaný personál na spolupráci při
vytváření partnerství.
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Poskytnou poučné informace o tématech, která zajímají rodinné
příslušníky a členy komunity.
Zaloţit a udrţet otevřenou dvojsměrnou komunikaci mezi školou a
komunitou a mezi školou a rodinou.
Dát rodinným příslušníkům a členům komunity příleţitost a slovo při
rozhodování o dalším vzdělávání jejich dětí.
Neustále komunikovat se všemi klíčovými hráči, nabízet jim vstup do
komunity formálně i neformálně.
Monitorovat a vyhodnocovat efektivitu partnerských aktivit.
Brát na vědomí a oceňovat úsilí vloţené učiteli, koordinátory, rodiči,
členy komunity a dětmi.
Ostatní:
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Ostatní:

Ostaní:

Role a odpovědnosti Učitelů
Dole je list odpovědností, které jsou kritické (rozhodující) v organizaci, při rozvoji a
realizaci silné a efektivní školní-rodinné-společenské spolupráci. Prohlédněte si
seznam a označte, jak jestli jste jiţ provedli danou činnost. Na konci seznamu je
místo kam můţete uvést jiné odpovědnosti, které povaţujte za důleţité a o kterých si
myslíte, ţe by učitelé měli vědět.
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O=občas, Z=zřídkakdy, N=nikdy
Vyţadovat vysoké schopnosti od dětí
Prověřovat jejich vlastní názory a postoje ohledně akademických
schopností a zájmu zaloţeném na chovaní, jazyku, psychických
příznaků a rodinném prostředí
Udělat si čas na to poznat děti, kteří representují komunitu – historii
vzájemné spolupráce se školou a působení ve škole, hodnoty a zvyky,
místní hrdiny, oblíbená minulost, výchovu dětí, obavy a snahy.
Jednat se všemi dětmi a jejich rodinami s respektem
Vítat všechny rodiny ve třídách a zařídit to, aby se cítili pohodlně,
přirozeně
Zaloţit a udrţet otevřenou dvojsměrnou komunikaci mezi školou a
komunitou a mezi školou a rodinou.
Poskytnout více moţností pro rodiče jak spolupracovat při vzdělávání
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jejich dětí, včetně domácích prací, třídních projektů, dobrovolné třídní
práce, výlety, získávání financ. prostředků atd.
Spolupracovat při školení personálu ohledně školní-rodinné-společenské
spolupráci
Spolupracovat při aktivitách určených k poznávání jeden druhého mezi
personálem a rodinami.
Dívat se na kulturní odlišnosti jako na moţnosti a učit děti, jak si toho
váţit a jak to oceňovat.
Najít a uţívat způsob (cestu) jak schvalovat mimoškolní záţitky dětí,
začleňovat je do vzdělávacích aktivit
Spolupracovat s ostatními profesionály a rodiči a určit potřeby a
nedostatky ve vzdělávání dětí
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Ohodnocovat školní-rodinné-společenské partnerské aktivity
s pravidelnými informace od ostatních klíčových hráčů
Nikdy nezavrhovat ţádné z dětí
Ostatní:
Ostatní:

Role a Odpovědnosti Školního Personálu
Většina školního personálu je povaţována za ´´první linii´´, kdyţ dojde na partnerské
aktivity. Vedení je první místo, kam se návštěvníci dostanou, kdyţ školu navštíví.
Řidiči autobusů vyzvedávají studenty poblíţ jejich domovů a většinou se setkají
s rodinnými příslušníky. Zaměstnanci v kavárnách, školníci, hlídači školních hřišť,
školní sociální pracovníci, vedení, poradci, zdravotnice a zdravotníci a členové
vojenské sluţby jsou všichni většinou familiární se studenty způsobem, který učitelé
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nikdy neviděli.
Dole je list odpovědností, které jsou kritické (rozhodující) v organizaci, při rozvoji a
realizaci silné a efektivní školní-rodinné-společenské spolupráci. Prohlédněte si
seznam a označte jak jestli jste jiţ provedli danou činnost. Na konci seznamu je
místo kam můţete uvést jiné odpovědnosti, které povaţujte za důleţité a o kterých si
myslíte, ţe by školní personál měl vědět a uvaţovat o nich.
O

Z

N

O=Občas, Z=Zřídkakdy, N=Nikdy (Skoro Nikdy)
„První linie“ je zahrnuta do trénování týkajícího se školní-rodinnéspolečenské spolupráce.
„První linie“ je trénována s učiteli a administrátory o tom, jak
pracovat s rodinnými příslušníky a členy komunity
„První linie“ pracuje s rodinnými příslušníky a členy komunit během
rozvíjení plánu
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Zaměstnanci na vedení vřele vítají návštěvníky ve chvíli, kdy
vstoupí do hlavní kanceláře (např. učitelský sbor vypadá spokojeně
a potěšeně, ţe je vidí, usmívá se a pouţívá milý tón hlasu)
Zaměstnanci na vedení vítají návštěvníky individuálně, kdyţ dorazí
do školy (např. zdraví, oslovují je jmény a představují se)
Personál kanceláře mají nastavený systém pomocí kterého mohou
zavolat učitelům, pokud potřebují zanechat zprávu, mohou
zanechat zprávu i o tom, kdy mají zavolat zpět atd.
Další:
Další:
Další:
Další:
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Kultura školy – komunikace
Komunitní škola je otevřená a vstřícná ke změnám. Na všechny aspekty
školního ţivota 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 ţáci rozvíjejí své schopnosti a dovednosti díky
jejich praktickému uplatňování.

1 – ţádný vývoj, 2 – počáteční stadium, 3 – významný pokrok, 4 – vynikající
Kultura školy (Komunitní škola je otevřená a připravená ke změnám.
Ve všech sférách školního ţivota jsou vyuţívány demokratické zásady)
Při důleţitých rozhodnutích vedení školy konzultuje se ţáky, učiteli,
širší veřejností a dalšími organizacemi

Učitelé pracují jako tým

Učitelé pouţívají účelné vyučovací metody

Učitelé rozvíjí kompetence ţáků důleţité pro úspěšný ţivot

Učitelé rozvíjí schopnosti důleţité pro ţivot

Škola pravidelně informuje o své výchovné činnosti
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Informace jsou předávány všem partnerům

Můţete přidat vlastní ukazatele

Poznámky

Prioritní akce
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Kultura školy
Vedení školy zahrnuje ţáky, učitele, rodiče i širokou veřejnost a další
organizace do rozhodovacího procesu
Existují pravidelná setkání samosprávných organizací (Studentský výbor/ rada,
Sdruţení rodičů, atd.)
Správa školy se setkává se Studentskou radou, Sdruţením rodičů apod. při
důleţitých rozhodnutích
Zapojení Školské rady, Rodičovského sdruţení atd. je písemně doloţeno
Škola funguje jako tým
Učitelé pracují jako profesionálně vytvořený tým
Studenti, učitelé, rodiče a členové komunity pracují v týmu, který plánuje a realizuje
různé projekty
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Učitelé, rodiče a další specialisté pracují společně na vytvoření co nejlepších
podmínek pro výuku dětí a jejich rozvoj (včetně postiţených dětí)
Učitelé vyuţívají účelné metody vyučování
Metody vyučování, které podporují komunitu a vyhovují komunitě
Učitelé vyuţívají individuální přístupy
Učitelé pouţívají interaktivní metody
Učitelé rozvíjejí u studentů dovednosti důleţité pro ţivot
Učitelé rozvíjejí schopnost studentů spolupracovat, vyjednávat, respektovat různé
názory a podporují kritické myšlení
Učitelé vítají rozmanitost a rozdílnost a vytváří model vhodného chování pro své
ţáky
Škola si je vědoma své zodpovědnosti a pravidelně informuje o své činnosti
Škola pořádá veřejná setkání, kde informuje o svém vývoji
Škola informuje ţáky a jejich rodiny
Informace jsou předávány všem partnerům
Škola vyuţívá různé metody komunikace a předávání informací (školní noviny, radio,
veřejné vývěsky, atd.)
Existuje postupný proces plánování, angaţování a hodnocení
Škola pravidelně konzultuje, bere v úvahu názory širší veřejností. Vyuţívá dotazníky,
zaměřuje se na určité zájmové skupiny
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Komunita její rozvoj
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, angaţovat se v
komunitě a poskytovat sluţby místním lidem. Škola můţe pomoci třeba tak, ţe
zájemce seznámí s tím, jak se pořádá porada či schůze, jak se provádí
průzkum, pomůţe s vyhodnocením výsledků apod.

1 – ţádný vývoj, 2 – počáteční stadium, 3 – významný pokrok, 4 – vynikající
Rozvoj komunity ( Škola podporuje/ pomáhá místní komunitě určovat a řešit
nejčastější problémy)
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Nabízíme školení a pomoc komunitním organizacím

Zabezpečujeme, aby komunitní organizace měly dostatečné znalosti a byly schopny
Podílet se na rozhodování

Školní zařízení můţe být vyuţíváno komunitními organizacemi

Pomáháme komunitním organizacím provádět průzkumy a konzultační cvičení
při naší práci s rodiči a dětmi
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Pomáháme komunitním organizacím vytvářet a organizovat komunitní projekty

Můţete přidat své vlastní ukazatele

Poznámky

Prioritní akce

Rozvoj komunity
Nabízíme školení a pomoc komunitním organizacím
Provádíme školení ve škole, např. práce s počítačem, kurzy o problematice výchovy
dětí, inovačních metodách, atd.
Nabízíme technické odborné znalosti/ posudky komunitním organizacím
Jsme schopni předávat určité znalosti a schopnosti, např. jak provádět průzkum
Zabezpečujeme, aby komunitní organizace měli dostatečné znalosti, aby byly
schopny podílet se na rozhodování
Podáváme komunitě zprávu o činnosti školy a výsledcích ţáků
Zaručujeme, ţe komunitní organizace jsou seznámeny s místními politikami a
strategiemi
Seznamujeme komunitní organizace s nejnovějšími výsledky příslušných průzkumů
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Naše školní zařízení je vyuţíváno komunitními organizacemi
Zajišťujeme místnosti pro setkání
Nabízíme administrativní pomoc
Komunitní organizace mohou vyuţívat technické zařízení ve škole, např. počítače
Pomáháme komunitním organizacím provádět průzkumy a konzultační cvičení
v rámci naší práce s rodiči a ţáky
Roznášíme dotazníky rodičům a ţákům
Pomáháme vytvářet dotazníky, určit zkoumané skupiny a analyzovat výsledky
Oznamujeme výsledky rodičům i ţákům
Pomáháme komunitním organizacím tvořit a organizovat komunitní projekty
Spolupracujeme s komunitními organizacemi při určování potřeb komunity, které mají
dopad na výuku dětí
Pracujeme na návrzích řešení, na kterých se mohou tyto organizace významně
podílet
Pomáháme jim s financováním
Pomáháme jim monitorovat a hodnotit jejich práci
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Příklad dobré praxe

Z projektu Zdravá města o spolupráci a rozvoji komunity pro komunitní školy:

Pro Rozvoj komunity je nezbytná snaha o průběţnou a praktickou podporu
udrţitelného rozvoje, zdraví a kvality ţivota v podmínkách měst, obcí a regionů.
V ČR se systematickou podporou zabývá jediná municipální asociace s mezinárodní
certifikací, kterou je – Národní síť Zdravých měst, obcí, regionů ČR /dále jen
NSZM/ www.nszm.cz
Zdravým městem/obcí/regionem je municipalita, která se přihlásí k naplňování a
realizaci mezinárodně uznávaných hodnot zdraví, udržitelného rozvoje a kvality
života. Podporuje kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a zajímá se
o názory a potřeby občanů.
Snaží se ve spolupráci s veřejností vytvářet procesy, které pozitivně ovlivňují kvalitu
života současné generace i generací budoucích. Zdravé město má zázemí úřadu, ale
funguje komunitně.
Základními principy OSN a EU pro Zdravá města/obce/regiony jsou:
 podpora zdraví a kvality ţivota „Zdraví 21“
o je to dokument popisující základní strategii OSN – WHO, z něhoţ
vychází místní politika zdraví
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 udrţitelný rozvoj „Agenda 21“ dokument OSN, z něhoţ vychází místní
postup k
o propojení oblastí: sociální < > ekonomická < > ţivotní prostředí
 participace veřejnosti/ partnerství v komunitě

„Zdravé město/obec/mikroregion/kraj“ /dále ZM/ je prestiţní označení pro
municipalitu, aktivně zapojenou do mezinárodního Projektu Zdravé město pod
patronací Světové zdravotnické organizace /WHO/ a OSN.
Zdravé město má organizační zázemí úřadu, ale je projektem komunitním.
Přispívá k posilování aktivit a zájmu občanů. Podporuje kvalitu veřejné správy, kvalitu
strategického plánování a řízení, směřujícímu k udrţitelnému rozvoji a podpoře
zdraví, za aktivní spolupráce občanů.
Vize Zdravého města/obce/regionu:
 udrţitelné město
 město pro děti
 zdraví (ţivot jako hobby)
 město jako domov
 město informací a technologií
 prosperující město
 naše město stojí za to vidět

Pojem Zdravé město/obec/region
„Zdravou“ můţe být municipalita, která se systematicky a dlouhodobě zabývá
zdravím, kvalitou ţivota a udrţitelným rozvojem – a ptá se svých obyvatel na jejich
názory. Nejedná se tedy „pouze“ o stav ţivotního prostředí, ale zejména o zdravý
ţivotní styl lidí a odpovědnost vůči budoucím generacím.
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Prvky úspěšného postupu municipality v rámci Projektu Zdravé město/místní Agenda
21:
1. komunitní základ – místní partnerství
2. medializace – propagace
3. komunitní plánování
4. projekty
5. strategické řízení
6. podpora zdraví a udrţitelného rozvoje
7. systém zlepšování kvality ţivota, zdraví a udrţitelného rozvoje místními
aktivitami
Členství v NSZM nabízí:
 více informací
 vzdělávání a poradenství
 mediální podporu a propagaci www.nszm/zpravodaj
 inspiraci v Databázi DobráPraxe, informovanost www.dobrapraxe.cz
 internetový informační systém DataPlán www.dataplan.info
 akreditované vzdělávání www.nszm.cz/akreditace
 metodickou podporu www.nszm.cz/metodika
Databáze DobráPraxe
Je veřejně přístupný portál www.dobrapraxe.cz - pomáhá shromaţďovat,
systematicky třídit a nabízet jednotlivé inspirativní příklady dobré praxe v oblastech:
 veřejná správa, informovanost, strategický rozvoj
 ţivotní prostředí
 zdravý ţivotní styl, zdravotní prevence, zdravotní sluţby
 volný čas, sport, kultura, památková péče, společenský ţivot
 sociální problematika, bydlení sociopatologické jevy
 vzdělávání a osvěta
 podnikání, ekonomika, cestovní ruch
 zemědělství a venkov
 doprava
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DataPlán NSZM
Je veřejně přístupný internetový software www.dataplan.cz , který slouţí ke
sledování priorit a cílů v jednotlivých oblastech rozvoje. Ukazuje praktické propojení
expertních strategických plánů a plány komunitními a jejich vazbu na aktuální
rozpočet v municipalitách rozdílné velikosti i pokročilosti implementace místní
Agendy 21 /MA21/. DataPlán NSZM byl v roce 2006 oceněn Cenou Ministerstva
vnitra ČR za inovaci.
Členové NSZM uplatňují v praxi principy místní Agendy 21 - MA21.
MA21 je mezinárodní program zavádění zásad udrţitelného rozvoje na místní úrovni.
Cílem je rozvoj procesů, které příznivě a dlouhodobě ovlivní kvalitu ţivota v daném
místě, ve spolupráci s veřejností.
K nejčastějším partnerům Zdravých měst/obcí/regionů patří všechny typy škol na
území municipality. Jedním ze základních atributů takové spolupráce je skutečnost,
ţe děti se od předškolního věku aktivně účastní nejrůznějších akcí a aktivit
komunitního zaměření, např. kampaní, projektových činností, soutěţí, anket, později
se stávají spoluorganizátory i realizátory komunitních činností. Kromě toho se
zapojují do aktivit prostřednictvím svých dětí i jejich rodiče, případně širší rodina.

Nabídka z několika kvalitních programů, dobře vyuţitelných pro komunitní školy:
Projekt Škola podporující zdraví /ŠPZ/ - (dříve Zdravá škola)
www.mzcr.cz ; www.skolapodporujicizdravi.cz ; www.zdravaskola.cz
Škola podporující zdraví je projektem Světové zdravotnické organizace WHO.
V ČR je projekt podporovaný vládním programem „Zdraví pro všechny v 21. století“,
více na www.mzcr.cz .
Projekt ŠPZ je jasně zpracovanou, certifikovanou a realizovanou filozofií výchovy ke
zdraví dětí, ţáků, studentů i učitelů.
Do projektu se můţou hlásit mateřské, základní i střední školy z celé republiky.
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Cílem projektu je výchova harmonicky rozvinuté osobnosti se schopností všestranně
se vzdělávat pro další profesi a zařazení do praxe v kaţdodenním ţivotě.
Projekt sleduje:
1. pohoda prostředí
 pracovní prostředí, prostředí stimulující osobní rozvoj
 soustavné vytváření příjemného prostředí tříd, školy a okolí
 rozšiřování komunikace související s chodem školy i se soukromými
problémy dětí, prostřednictvím rozhovorů a schránek důvěry
 poţadavky na zdravou ţivotosprávu ţáků i učitelů
2. zdravé učení
 smysluplnost – propojení učiva se skutečným ţivotem a zavádění do
praxe
 moţnost výběru a přiměřenost
 netradiční způsoby výuky – skupinové vyučování, komunikace, vyuţití
zpětné vazby, projektové vyučování
 vyuţití různých forem hodnocení
 zvyšování fyzické zdatnosti
3. otevřené partnerství
 vzájemné ovlivňování meziosobních a skupinových vztahů a jejich
změn
 rozšiřování schopností při utváření komunity školy – dny otevřených
dveří, akademie, informování rodičovské veřejnosti o práci školy
 výchova k demokracii a povědomí o listině lidských práv a svobod
 účast na mimoškolních aktivitách – moţnost různých krouţků
Hlavní úkoly plynoucí z projektu:
 výchova k demokracii
 mimoškolní výchova ţáků
 zvyšování fyzické zdatnosti
 zásady zdravé výţivy
 protidrogová prevence
 výchova k lepším vztahům v kolektivu
 ozdravný reţim
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 zlepšování a péče o ţivotní prostředí
 spolupráce se školní jídelnou
 netradiční spolupráce s rodiči – umoţnění vstupu rodičů do
vyučovacích hodin a přítomnost ţáků při třídních schůzkách
Bezpečné cesty do školy
www.nadacepartnerstvi.cz/doprava
Jedná se o celorepublikový projekt pro školy, děti a rodiče.
Vznikl ve spolupráci Nadace Partnerství s občanským sdruţením Praţské matky a
občanským sdruţením Oţivení.
Projekt má dovést školu ke konkrétním změnám dopravního prostředí v okolí školy.
Bezpečnost v okolí školy posuzují kromě odborníků zejména děti!
Cíle projektu:
 zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy
 volnější pohyb dětí – při pěší cestě do školy
 sniţování znečištění ovzduší omezováním jízd autem
 příznivé vlivy na zdraví dětí
 posílení aktivní a účinné dopravní výchovy
 podnícení zájmu o věci veřejné
Na zelenou
Celorepublikový grantový a asistenční program Nadace Partnerství pro podporu
školních projektů bezpečných cest do školy.
Cíle grantového programu:
 zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy
 podpora udrţitelné dopravy a zdravého ţivotního stylu
 zvyšování povědomí o pravidlech dopravního chování
 zvýšení zájmu ţáků a rodičů o věci veřejné
 zlepšení ţivotního prostředí v okolí škol
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Nadace Partnerství www.nadacepartnerství.cz nabízí vzdělávací programy, finanční
podporu, aktuální grantové výzvy, jednotlivé programy, soutěţe. Více informací,
včetně návodů pro ţadatele o grantovém programu Nadace Partnerství je na adrese
www.nadacepartnerstvi.cz/nazelenou
Bezpečná komunita a odvozený projekt Bezpečná škola
Jsou mezinárodní projekty vyhlášené Světovou zdravotnickou organizací /WHO/
k široké podpoře a zlepšování úrovně prevence úrazovosti, především dětské.
Podrobné podmínky a informační zázemí lze najít na kontaktech:
www.bezpecnakomunita.cz ; www.bezpecna-skola.cz ; www.phs.ki.se/csp
Doporučení: Projekt bezpečná komunita Kroměříţ
Program Ekoškola /Eco- Schools/
Kontakty a informace: www.ekoskola.cz ; www.mzp.cz/ekoskola ; www.terezanet.cz
Je celosvětovým mezinárodním programem, určeným pro celou školu. Vede ke
spolupráci ţáků, učitelů, vedení školy a místní komunity.
Věk ţáků: 1. a 2. stupeň ZŠ, střední školy
Cíle Ekoškoly:
 sniţování ekologického dopadu školy a jednání ţáků na ţivotní prostředí a
zlepšování prostředí ve škole a okolí
 zlepšování znalostí z oblastí energie, vody, odpadů, prostředí, klimatických
změn, dopravy a spotřeby
 Dovednosti: analýza stavu školy


plánování zlepšení stavu



realizace navrţených opatření



vyhodnocení funkčnosti a efektivity změn

 postoje a jednání: smysluplnost řešení a ovlivňování problémů
o zlepšení vztahu k místu (škole)
o naplňování ekologizace školy
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o prezentace úspěchů
o inspirace ostatním
Úspěšné školy získávají mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola.
Celou řadu informací o zmiňovaných projektech a jejich realizaci lze získat na
webových stránkách uvedených vţdy u anoncovaného projektu.
Inspiraci pro rozvoj komunity hledejte v PŘÍKLADECH DOBRÉ PRAXE na webových
stránkách NSZM. www.nszm.cz nebo www.dobrapraxe.cz
Obecně lze konstatovat, ţe účast v jakémkoliv projektu zvyšuje prestiţ, přináší
finanční prostředky, rozšiřuje kontakty a komunikaci, rozvíjí partnerství nejen v místě,
obvykle přináší i vzdělávání realizátorů, někdy i účastníků projektu, zkvalitňuje
úroveň komunitní práce, oslovuje cílové skupiny a rozvíjí s nimi spolupráci.
Je nezbytné zamyšlení se nad výběrem projektu a postupovat např. od výzev
z grantových systémů města, které jsou v rozvinutých Zdravých městech obvyklou
praxí. Přinášejí sice méně finančních prostředků, protoţe se jedná o malé projekty,
ale i takový projekt zajistí získání potřebných zkušeností pro zvládnutí náročnějších
krajských, národních i nadnárodních projektů. Jednoznačným přínosem pro
úspěšnou realizaci a zvládnutí projektů jsou pořádané konzultace a odborné
semináře.
Zpracováno za spolupráce paní Evy Poláčkové národní koordinátorky Zdravých měst
ČR.

133

Standardy – principy

Projekt Komunitní školy

CKP UL

Příklad dobré praxe

Dalším příkladem dobré praxe v naplňování standardu je zapojení komunitní školy do
procesu komunitního plánování v daném místě – komunitě – obci.

Co je komunitní plánování?
Komunitní plánování je přístup – říká co, a proces – říká jak, pracovat s komunitou
134

v daném místě při řešení jejích potřeb.
Systém komunitního plánování je zajímavý tím, ţe v sobě integruje manaţerský
přístup,

z komerční

sféry

s psychologickými,

sociologickými

a

psychoterapeutickými přístupy v práci s komunitou či skupinou.
Bez propojení obou přístupů nemůţe proces komunitního plánování efektivně
fungovat a naplňovat principy z kterých vychází.
Komunitní plánování se tak stává moderní manaţerskou metodou, která je
vyuţívána v sociální ekonomice .
Včasným plánováním přiměřených programů, projektů a sociálních sluţeb, s
propojováním spolupráce zadavatelů, zaměstnavatelů, poskytovatelů a uţivatelů,
můţeme prostřednictvím této metody předcházet sociálnímu vyloučení
znevýhodněných osob na trhu práce a ze společnosti, rozvíjet sociální sluţby dle
místních potřeb a posilovat kapacity sociální ekonomiky.
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Kouzlo komunitního plánování je především v procesu kterým se uskutečňuje, v síle
lidí, kteří proces realizují, v jejich komunikaci a pozitivním myšlení. Kouzlo je pak
vţdy umocněno profesionálními dovednostmi z oblasti projektového řízení,
managementu a marketingu.

Jak se tedy odlišuje komunitní plán od jiného plánu?
Právě tím, ţe je realizován v procesu komunikace a spolupráce, širokého spektra lidí
ţijících v dané komunitě a území, pro které se plánuje. Lidé zapojeni do plánování
jsou různých profesí a postavení ve společnosti. Snahou plánovačů je zapojit do
procesu, politiky, úředníky, poskytovatele sluţeb, uţivatele, úřady práce a
zaměstnavatele. Tedy vytvořit plán v tvořivém ţivoucím prostředí, které umoţní vnést
do plánu potřeby a názory komunity. Na ně pak reagovat nabídkou sociálních a
komunitních sluţeb a to vše dobře zplánovat. Proces plánu je tak stejně hodnotný
jako dobře vytvořený plán a opačně. Plán tedy není vytvářen „od stolu“, ale v práci
s širokou komunitou.
V čem je plán přínosný, proč vůbec plánovat, Jaké je provázanost na Zákon o
sociálních sluţbách?
Systém sociální ekonomiky v ČR je v současnosti připraven na zásadní
transformační kroky. Všechny zúčastněné subjekty (tzn. zřizovatelé, poskytovatelé
a uţivatelé sociálních sluţeb), si uvědomují váţné problémy spojené s dalším
trváním málo přehledného systému sociálních sluţeb a to zejména s ohledem na
nepříznivé demografické prognózy České republiky i Evropské unie v oblasti stárnutí
populace. Dosaţení vyšší efektivnosti sociální ekonomiky je nezbytným úkolem
pro další období našeho ţivota. Vyšší efektivnost celého systému předpokládá
zejména moţnost individuálních řešení nepříznivých sociálních situací občanů které
lze řešit aktivitami prostřednictvím sociálních a komunitních plánů sluţeb. Plány,
které odpovídají skutečným místním a regionálním potřebám je správná cesta jak
efektivně nakládat s veřejnými rozpočty a lidskými zdroji v příslušných regionech.
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Kde to začalo? V Anglii?
Opět v Angli? Asi ano. Zkušenosti z komunitním plánováním jsme začali čerpat
v roce 1996 v Anglie. Jezdili jsme na stáţe, uspořádali tzv. toulavé autobusy do
Anglie, překládali plány, vzdělávali sebe i odborníky. Byla to krásná doba plná
nových vizí a nadějí. V té tobě se v Anglii plánovalo především v oblasti duševního
zdraví při transformaci psychiatrické péče v péči komunitní. I naše začátky jsou
z oblasti péče o dlouhodobě duševně nemocné klienty. Dnes jiţ mají plány v Anglii
širší rozsah i společenský záběr.
Souvisí Komunitní plánování s plánováním v managementu?
Souvisí. Komunitní plánování vychází z obecné funkce plánování tak, jak ho definuje
management. Má stejné funkce i charakter.
Obecně je charakter plánování směřován do budoucnosti. Určuje, čeho má být
dosaţeno a jak. V podstatě zahrnuje plánovací funkce a manaţerské aktivity,
zaměřené na stanovení budoucích cílů a vhodných prostředků pro jejich
dosaţení. Výsledkem plánovací funkce je plán, tj. psaný dokument, specifikující
akce, které musí organizace uskutečnit. A to vše komunitní plánování obsahuje.
Jaké jsou prvky komunitního plánování:
Plánovací funkce vyţaduje po komunitních manaţerech, aby učinili čtyři zásadní
rozhodnutí týkající se základních prvků komunitního plánování:
Stanovit cíle – jsou specifické budoucí stavy, které mají být dosaţeny
Stanovit akce – jsou prostředky, respektive specifické činnosti, plánované pro
dosaţení určených cílů (např. definovaná opatření, sluţby, aktivity).
Stanovit předpověď – pro určení cílů a volbu vhodných aktivit na jejich dosaţení je
třeba mít k dispozici předpověď budoucnosti. Komunitní manaţer nemůţe vytvářet
plány, aniţ zná předpověď budoucích podmínek a situací, které mohou ovlivňovat
průběh plánovaných aktivit a dosahování cílů. Manaţer vychází z analýz potřeb,
sociologických studíí, informačních systémů v regionu či komunitě.
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Stanovit zdroje – představují omezení, které musí manaţer při plánování akcí
respektovat.
Kdo se účastní procesu komunitního plánování? Máme čtyři, nebo tři roviny
zapojení?
Komunitní plánování se uskutečňuje ve třech rovinách:
-

politická rovina – zde pracují zadavatelé plánů

-

odborná rovina - zde pracují poskytovatelé sluţeb

-

uţivatelská rovina - zde pracují uţivatelé a veřejnost

Představíme-li si situaci jako stejnoramenný trojúhelník, tak na jedné straně jsou
místní samosprávy a obce mikroregiony či svazky obcí, které jsou nositeli veřejných
prostředků jimiţ financují sociální sluţby v rozsahu řádově stamilionů korun ročně,
spolu s úřady práce, které do regionu přinášejí prostředky prostřednictvím Aktivní
politiky zaměstnanosti se souhrnně nazýváni zadavatelé.
Na druhém rameni jsou subjekty, které vykonávají určitou sluţbu pro cílové skupiny,
které jsou znevýhodněné na trhu práce. Jsou to především neziskové organizace,
organizace zřizované institucemi či soukromými subjekty, které souhrnně vystupují
pod názvem poskytovatelé. Mezi atypické poskytovatele z pohledu sociálních
sluţeb bychom mohli zahrnout i zaměstnavatele, kteří vytvářejí nové pracovní
příleţitosti i pro sociálně znevýhodněné osoby na trhu práce
Na třetím rameni, zdánlivě nejslabším, jsou uţivatelé jako koneční příjemci pomoci,
sluţby či podpory, tedy skupiny znevýhodněné na trhu práce.
Zadavatelé

Poskytovatelé /komunitní školy/ Uţivatelé /komunitní školy/
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Inovativní přístup i pro komunitní školy – zapojení úřadů práce do komunitního
plánování.
Nově je trojúhelník změněn na 4 komunikující skupiny, které vzájemně kooperují a
dlouhodobě spolupracují při rozvoji sociální sítě v regionu. Náš metodologický přístup
je vyjádřen v tématickém logu projektu, které bylo ve spolupráci s uţivateli vytvořeno
a bude náš projekt provázet po celou dobu jeho realizace.

Je zde nový pohled na komunitní plánování a to zapojení nových aktérů
komunitního plánování, a to jsou úřady práce a zaměstnavatelé, coţ můţe
přinést silnou přidanou hodnotu pro komunitní školy.
Rozšiřuje se tak regionální síť kooperujících sociálních partnerů při řešení
problematiky nejslabší části populace, která je ohroţena sociálním vyloučením z trhu
práce. Zároveň se tím zkvalitňuje Aktivní politika úřadů práce a motivují se
k dlouhodobé spolupráci zaměstnavatelé, kteří tak snadněji mohou vytvářet nové
pracovní příleţitosti přiléhavými formami zaměstnávání znevýhodněných osob na
trhu práce.
Při zapojení zaměstnavatelů do procesů tvorby komunitních plánů spolu s participací
ostatních regionálních institucí, mohou být lépe směřovány aktivity zaměstnavatelů,
kteří jsou motivování pomoci sociálně znevýhodněným skupinám a mají zavedenou
firemní kulturu známou z anglosaských zemí. Jsou to zaměstnavatelé, kteří
standardně poskytují pracovní příleţitosti znevýhodněným skupinám za podpory
úřadů práce a poradenského a sociálního servisu sluţeb neziskových organizací.
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Jaké jsou principy a hlavní charakteristiky komunitního plánování ?
Pokusme se zde odlišit dva typy principů. Jedny, které se vztahují ke komunitnímu
plánování jako k manaţerské metodě:
● Přispívá k dosaţení záměrů a cílů sdílených komunitou /politiky, odborníky,
uţivateli, veřejností /, a můţe zapojit úřady práce a zaměstnavatele do regionální
sítě sluţeb a trhu práce.
● Je prioritní mezi manaţerskými úlohami řídících pracovníků zúčastněných
institucí, včetně úřadů práce a poskytovatelů sluţeb, tvůrců nových projektů.
● Vztahuje se na veškeré aktivity – dochází k pronikání plánů mezi různými
cílovými skupinami i typy sluţeb.
● Umoţňuje efektivní provádění činností a finanční řízení v daném místě –
komunitě s maximálním vyuţitím synergického efektu vzájemné spolupráce a
komunikace.
● Umoţňuje efektivní kontrolování a skládání účtů voličům a zvýšení dostupnosti
sociálních sluţeb a sluţeb zaměstnanosti pro znevýhodněné osoby na trhu práce.
● Zapojuje zadavatele, poskytovatele, uţivatele a motivuje zaměstnavatele a
úřady práce k plánování v komunitě
A druhé, které jsou hodnotami, kterých chceme ve sluţbách pro klienty dosáhnout.
Hodnoty, na kterých je komunitní plánování zaloţeno
•

Umoţnit lidem ţivot ve vlastním domově, s péčí a podporou, a to tam, kde si
sami zvolí. Zajistit dostupnost sluţby a moţnost volby.

•

Zvýšit poskytování péče, tak aby se vyhovělo novým, doposud neřešeným
poţadavkům a potřebám lidí

•

Uskutečnit posun ve vyváţenosti péče směrem od péče institucionální k péči
komunitní

•

Zlepšit kvalitu poskytovaných sluţeb

•

Zajistit integraci všech sociálních sluţeb a programů včetně zdravotní péče
bez rozdílu zřizovatele sluţby
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Deset Kroků komunitním plánováním (souhrnný přehled)
Komunitní plánování má svoje zákonitosti.Celý proces komunitního plánování je
metodicky rozdělen do deseti navazujících kroků, které vás provedou třemi fázemi
plánu:
• fází přípravy plánu, která obsahuje krok č. 1, 2
• fází zpracování plánu, která obsahuje krok č. 3, 4, 5, 6, 7
• fází implementace plánu, která obsahuje krok č. 8, 9, 10
Tabulka, souhrnný přehled:
krok obsah

aktivity

časové fáze č.metodiky

co uděláme - aktivity

krok

časové

metodika

fáze
0

Deset kroků

celkový stručný metodologický přehled

souhrnná metodika

komunitním
plánováním
1
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Příprava

- Vyvolání poptávky v místě plánování

3

prostředí,

- Projednání a schválení zadání v politických

měsíce

jak začít

kruzích

s procesem

- Příprava a schválení principů a hodnot

komunitního

- Příprava uţivatelů

plánování

- Příprava odborníků

metodika č.1

- Formulace základního zadání – cílové
skupiny, plánovací období, velikost území
-Vytvoření iniciačního týmu
-Zpracování časového harmonogramu
-Zpracování projektu, pokrytí finančních
nákladů procesu plánování
-Zajištění odborných konzultací a supervize
procesu

2

Ustavení

- Ustavení řídících plánovacích struktur

3

metodika č.2

řídící struktury

- Zapojení všech účastníků procesu

měsíce

ustavení řídící

KP,

-zapojení zadavatelů, poskytovatelů,

struktury KPP
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zapojeníuţiva

- Zapojení uţivatelů,

metodika č.3

telů,

- Zapojení zaměstnavatelů a úřadů práce

zapojení uţivatelů

úřadů práce a

- Ustavení Skupiny pro dohodu

metodika č.4

zaměstnavate

- Ustavení Manaţerského tým pro plánování

zapojení úřadů

lů

- Ustavení Týmu pro práci s Informacemi

práce a

- Ustavení Tým pro Komunitní plánování –

zaměstnavatelů

výběr zpracovatele plánu
- Ustavení Tým pro Kvalitu a efektivitu
- Ustavení Koordinační skupiny za jednotlivé
cílové skupiny obyvatel a sociální sluţby
-Proškolení týmů
3

Regionální

- Zmapování současného stavu sociálních

informační

sluţeb - začátek tvorby informačního systému obě

regionální

systém

- Vytvoření a zpracování dotazníků

-

informační systémy

sociálních

- Zaloţení informačního projektu - informační

nejkratší

sluţeb

systém pro potřeby plánování

doba 1

- Vytvoření informačního systém pro potřeby

rok

dlouhod

metodika č.5

občanů- zvýšení dostupnosti sociálních
sluţeb
4
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Analýza a

- Mapování potřeb na individuální úrovni

3

metodika č.6

mapování

klientů – management potřeb

měsíce

analýza potřeb

potřeb

- Sociologická a demografická data

uţivatelů

- Provedení analýzy potřeb cílových skupin

uţivatelů

občanů
- Vytvoření mapy sluţeb
-zpracování katalogu sluţeb pro veřejnost
5

Zpracování

- Situační analýzy - SWOT analýzy

4

prvního

- Zpracování struktury plánu

měsíce

návrhu plánu,

- Zpracování procesu tvorby plánu

od představy

- Stanovení cílů plánu

k plánu

- Stanovení opatření plánu

metodika č.7

- Stanovení ekonomických aspektů plánu
6

Proces

- Příprava procesu konzultací

2

metodika č.8

konzultací KP

- Realizace procesu konzultací

měsíce

proces konzultací
plánu
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Zpracování

- Zapracování připomínek do plánu

1 měsíc

metodika č.8

konečné

- Schválení plánu komisemi, radou

proces konzultací

verze plánu

zastupitelstvem

plánu

- Zpracování konečné verze plánu

REALIZACNI OBDOBI PLANU
8

po celé

metodika č.9

plánu do

realizač

implementace

praxe

ní

plánu

Implementace

Implementace plánu

období

9

Evaluace

evaluace a kontrola plánu

1x ročně

komunitního

metodika č.10
evaluace plánu

plánu
10

Smluvní a jiné

smluvní vztahy v procesu KPP

během

metodika č.11

vztahy

celého

smluvní vztahy v

v procesu KP

procesu

KPP
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Role Komunitních škol je ve třech stěţejních oblastech:
 Propojení se sociálními sluţbami v místě komunity, čerpání sluţeb v případě
potřeby školy a jejich ţáků
 Nabídka sluţeb v oblasti vzdělávání komunity
 Práce na úrovni koordinační skupiny dětí a mládeţe
Takto například vypadá organizační struktura komunitního plánování ve městě
Ústí nad Labem. Místo pro práci komunitní školy je ve skupině děti a mládeţ.
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2 krok trvale udržitelné organizační struktury

Rada města
Ústí nad
Labem

Vrcholové instituce v regionu

Skupina
pro dohodu

Sociálně
Zdravotní
komise RM

Oborové
konference
Tým
Pro práci s
Informacemi

Manažerský
tým
Manažeři
Koord.skupin

Město odd.
pod.nest.s.služeb

Tým pro
Komunitní
plánování

Tým pro
Kvalitu a
efektivitu

Centrum
Komunitní práce

zadavatel

Koordinační skupiny za jednotlivé cílové skupiny obyvatel – pravidelná setkání

služby
Senioři
Poskytov.
Uživatel
Pečovatel
zadavatel

Služby
Duševní
Zdraví
Poskytav.
Uživatel
Pečovatel
zadavatel

Služby
Služby
Služby
Služby
Služby
Služby
Osoby
Mentálně
Děti a Zdravotně Etnické
Přechodná
Mládež Postižení Menšiny Závislé na Postižení
Krize
Posktytov. Posktytov. Poskytov. Drogách
Občané Poskytov.
Uživatel
Uživatel
Pečovatel Pečovatel
zadavatel zadavatel

Uživatel
Pečovatel
zadavatel

Posktytov.
Uživatel
zadavatel

Poskytov.
Uživatel
zadavatel

Uživatelé
zadavatelé

J
I
N
É

místo pro KŠ
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Principy komunitního plánování od A do Z
Uvádíme zde principy komunitního plánování, které jsou v mnohém propojitelné na
práci v komunitní škole a její práci v komunitě.

> Akceptovat různé postupy
akceptujte různé postupy kterým komunitní plánování zahájíte na místní úrovni,
identifikujte výchozí bod a postupně směřujte k standardizování vašich postupů tak,
aby jste prošli všemi potřebnými kroky, které vás dovedou k cíli.
> Akceptovat omezení
akceptujte omezení a začleňte je do svých komunitních plánů, omezení se snaţte
pojmenovat, popsat a zpracovat jak s nimi budete pracovat.
> Akceptovat různé vazby
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Zajistěte synergie místních sluţeb zahrnujících sluţby sociální, zdravotní, vzdělávací,
trhu práce aj.
> Být čestný
snaţte se i v krizových situacích a emočně náročných jednáních jednat čestně, dát
najevo svůj nesouhlas, či přiznat neznalost, jedině tak si dlouhodobě udrţíte autoritu
v komunitě.
> Být transparentní
zajistěte, aby vaše rozhodnutí bylo čitelné pro ostatní zúčastněné. Pořizujte zápisy a
usnesení ze všech jednání, plánujte o čem se bude rozhodovat na mítincích,
nejednejte separátně s politiky, nesnaţte se získat výhody pro sebe, či své sluţby,
pokud k tomu dojde snaţte se kultivovat přidané zisky , které z práce máte Vy
osobně či vaše zařízení a hovořit o nich.
> Být visionářský přesto realistický
dlouhodobé vize, postupně přeměňte v reálné programy, sluţby, projekty na kterých
pracuje komunita společně, dokáţete tím ţe dlouhodobé vize jsou potřebné pro
dlouhodobý místní rozvoj a nejsou pouze hrou na“ Vizionáře“.
> Bavit se
vytvářejte i neformální příleţitosti kde podpoříte soudrţnost skupin a vytvoříte
příjemnou nepracovní atmosféru, vhodné jsou programy pro klienty, sportovní utkání
týmů, charitativní koncerty, dětské dny, pálení čarodějnic , ale i společné pracovní
výjezdy , kde po pracovním programu je čas na příjemný společenský večer.
> Deinstitucionalizace
Uskutečňujte prostřednictvím plánu změny a posuny od péče institucionální směrem
k péči komunitní.
> Flexibilita
buďte otevřeni změnám, buďte na ně připraveni. Změny jsou nezbytné a nutné, jsou
důkazem toho, ţe je proces komunitního plánování ţivý, otevřený. Nastavte však
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hranice jak budete změny řešit a projednávat. Flexibilita je součástí dobrého
plánovacího procesu, nebojte se jí.
> Kvalita sluţeb
dbejte na procesy, které umoţní zvyšování kvality poskytovaných sluţeb,
zkvalitněním péče, často zajistíte pokrytí řady potřeb uţivatelů, bez nutnosti zřizovat
nové nákladné sluţby.
> Komunikovat...
snaţte se stále komunikovat , platí zde přísloví: „Vyhodí Vás dveřmi, přijdete oknem“,
komunikace je 50% základ úspěšného komunitního plánování .Vytvořte si
komunikační plán, rozvrh práce, jedině tak bude vaše komunikace úspěšná, bude
směřovat k cíli a vloţíte to ní přiměřený čas.
> Kvalita ne kvantita
někdy méně znamená více, a to i v případě komunitního plánování, dbejte na určitou
vyváţenost mezi mnoţstvím nových sluţeb, redukcí či transformací stávajících
sluţeb, a kvalitou kterou jste schopni klientům poskytnout. Mějte na paměti, ţe
budete plán vyhodnocovat - evaluovat, budete prezentovat úspěchy či neúspěchy
veřejnosti, politikům, zaměstnavatelům, případně jiným skupinám a je lépe
prezentovat ţe jste plán naplnily z 90% neţ ze 30%...Věřte, ţe čemu se nemůţete
věnovat nyní bude řešeno v druhém plánu
> Motivace
Je finanční otázka jedna ze stěţejních motivací? Peníze nebudou stačit na vše co si
naplánujete.
Pro argumentaci je nutné mít dostatek podkladů. Politikům vznášet dotazy? Chtěl
byste ţít v tomto domově aţ zastárnete?
Mít a znát data z výzkumů, informačních systémů a výběr ze studií pokud existují.
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> Moţnost volby
Umoţnit lidem ţivot ve vlastním domově, s péčí a podporou, a to tam, kde si sami
zvolí. Zajistit dostupnost sluţby a moţnost volby pro uţivatele sluţeb.
> Místní vlastnictví procesu
kaţdý proces komunitního plánování je individuální v řešení toho co je potřebou
komunity a uţivatelů, co ji trápí, co musí změnit, kaţdá komunita však prochází
obdobnými kroky, které musí absolvovat aby dospěla k dobrému plánu, proces i plán
je svrchovaným vlastnictvím dané komunity
> Mísit metody
volte různorodé přístupy a postupy, buďte tvůrčí, udrţíte tím motivaci, vzbudíte
zájem, volte alternativní metody práce.
> Nové příleţitosti
vyuţívejte proces komunitního plánování pro nové příleţitosti směřující ke všem
zúčastněným skupinám.
> Ověřování
ověřujte si správnost svých závěrů, cílů, opatření.
> Osobní iniciativa
angaţujte se tak, aby vám vlastní energie a motivace vydrţela po celou dobu
plánování a moţná i realizace plánu, angaţujte se tam, kde je to potřebné,
rozvrhněte si své nasazení v čase, tam, kde to jde, přenechávejte postupně iniciativu
ostatním, i kdyţ si myslíte, ţe to neudělají tak dobře jako vy..... , najděte si dobrého
sparing - partnera pro spolupráci, chraňte se před syndromem vyhasnutí.
> Podporovat spolupráci
opakovaně motivujte zúčastněné skupiny i jednotlivce ke spolupráce, najděte místa
kde je vidět jejich důleţitost, pracujte na tom, aby byla vaše spolupráce vidět na
veřejnosti, poskytněte bezproblémové zázemí pro práci ostatních, vytvořte například
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přístup k počítačům pro uţivatele, kteří ho často nemají, vytvářejte spolupráci na
projektech, vytvářejte výjezdy do zahraničí apod.
> Plánovat proces pečlivě
plánujte proces důkladně a pečlivě, vytvořte si svůj vlastní plán jak postupovat
v procesu komunitního plánování, rozvrhněte si zdroje a sílu, plán vyhodnocujte,
upravujte, dodrţujte
> Plánovat vzhledem k místnímu kontextu, k absorbční kapacitě
před zahájením procesu plánování si dobře zmapujte místní situaci, nejenom
v oblasti potřeb uţivatelů, ale i v oblasti kapacit organizací, politického zadání,
společenských priorit, sdíleným představám komunity, k místním tradicím aj.,
nastudujte si dostupné materiály, analýzy, strategické plány, usnesení rady obce,
kraje, plány úřadů práce, zmapujte důleţité zaměstnavatele.....
> Připravit vše potřebné
celý proces plánování pečlivě připravte tak jak nejlépe můţete „zde a nyní“,
zabezpečte servis, technické zázemí a začněte plánovat, nečekejte na“ ideální“
podmínky, které nikdy nenastanou a vy ztratíte drahocenný čas, energii a motivaci
> Proces je stejně důleţitý jako produkt
soustřeďte se na proces, kterým dojdete k produktu, tedy plánu, pokud proces
nebude ţivoucí i plán bude „materiálem do šuplíku“, tak jako mnoho plánů v historii,
některé však byly stěţejní pro rozvoj, snaţte se aby i vaše plány byly ty důleţité, kdy
po schválení je komunita schopná plány realizovat, tím se ukáţete kvalita vámi
vedeného procesu, mějte stále na paměti ţe je nutné stav věcí naplánovat , ale pak i
stav věcí realizovat, takţe komunitní plánování je proces cyklický...
> Přiměřené poţadavky
poţadujte na ostatních jenom o trochu více neţ mohou, dejte jim prostor nové věci se
naučit, vstřebat, uchopit po svém, motivujte, oceňujte i malé úspěchy, pracujte
s dlouhodobou motivací...
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> Přiměřeně vyuţívat experty
neučte se odborné specializované dovednosti, tam kde je to třeba angaţujte
odborníky a experty, věřte, ţe nemůţete umět vše, co po vás proces komunitního
plánování vyţaduje, najměte odborníky na vzdělávání, analýzu potřeb, informační
systémy, ekonomické analýzy, práci s veřejností, supervizi, poradenství.....
> Pracovat v lokalitě
choďte do praxe, kontaktujte se s praktickými problémy, pracujte v místě, či mějte
systém koordinace nastaven tak, aby jste měli dostatek koordinátorů v lokalitě, kde
pracujete, postupujte od zdola nahoru
> Postupujte od zdola nahoru
nebojte se však i opačného postupu, postupy kombinujte
> Reakce na potřeby v místě
Rozšiřujte péči, tak aby se vyhovělo novým, doposud neřešeným poţadavkům a
potřebám lidí
> Respektovat místní znalosti
nevyvyšujte se, pracujte s místními znalostmi a dovednostmi, jedině tak docílíte toho,
ţe plán bude vytvářet místní komunita dle svých potřeb, nikoliv, ţe se bude
přizpůsobovat vaším vizím a představám
> Sdílení cílů komunitou
přispívejte k dosaţení záměrů a cílů které jsou sdíleny komunitou /politiky,
odborníky, uţivateli, veřejností /zapojte úřady práce a zaměstnavatele do regionální
sítě sluţeb a trhu práce komunitní plánování je dobrá příleţitost
> Spolupráce mezi různými cílovými skupinami
dbejte na pronikání plánů na různých úrovních řízení, koordinujte pronikání plánů
mezi různými cílovými skupinami, typy sluţeb a teritoriem, zamezíte tím neţádoucí
duplicitě a prodraţování plánu
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> Skládání účtů voličům
umoţňuje efektivní kontrolování a skládání účtů voličům a zvýšení dostupnosti
sociálních sluţeb a sluţeb zaměstnanosti pro znevýhodněné osoby na trhu práce.
Politici se pomocí plánů zprůhledňují komunitě – daleko jasněji vystupují a hovoří o
tom čeho se dosáhlo
> Souhlasit s pravidly a hranicemi
vytvořte si jasná pravidla a hranice, které budete během procesu respektovat, na
druhé straně se nebraňte situacím kdy dojde k ustavení neformálních struktur,
vzniku nových procesů pro konzultaci
> Správné tempo
snaţte se na začátku stanovit čas, který na plánování máte projednejte je se všemi
zainteresovanými skupinami. Čas příliš krátký, povede k formálnosti celého procesu,
avšak čas, který nikdy nekončí, kdy se stále všichni pouze scházejí, diskutují a není
patrné kdy bude výsledek jejich práce, je stejně zhoubný a vede k apatii komunity
vůči celému procesu a často k zavrţení metody komunitního plánování
> Sdílet kontrolu
rozdělte systém kontroly na více skupin a manaţerů, sdílejte vzájemně kontrolu nad
cíli a úkoly, které si stanovíte, podělte se o kontrolu s kompetentními institucemi,
stanovte si hranice kontroly do smluvních vztahů
> Trénovat
i kdyţ se vám první věci nepodaří podle představ, nevzdávejte se a věřte ţe trénink,
a opakování situací vám zlepší vaše dovednosti, tam kde je to však moţné naučte se
nové dovednosti prostřednictvím školení a tréninků
> Úcta k lidem
věřte, ţe i uţivatelé mají své dobré vize a zkušenosti, které vám pomohou se
správně rozhodovat, zapojujte je na všech úrovních celého procesu - Zkuste strávit
čas tím, „ţe budete chvíli v cizích botách“.
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> Učit se od ostatních
spoluprácí velké a různorodé skupiny lidí jste umoţnili vytvořit prostředí, kde se od
sebe vzájemně učíte....
Zkuste nalézt lidi, kteří budou pracovat pro Vás – nalézt dobré spoluhráče
> Udrţovat pohyb/dynamiku
Jak nabít systém energií, kde začít? Analýza, kde se nachází energie v místě
Demonstrovat efektivitu systému – nalézt místa kde to funguje = začněte tak, abyste
vyhráli – samo se to dále bude ţivit
Drţet se a nepustit – jak si zachovat vlastní energii a neztratit zájem – nepřestávat se
stýkat, vrcholy a propady, vyuţití médií, společenství se lépe vyţivuje
> Vyhnout se hantýrce
pouţívejte srozumitelný jazyk, tvořte slovníčky pojmů, nepouţívejte slangová slova,
kterým rozumí jenom omezený okruh účastníků, vytváříte tím nepřímou hierarchii v
pracovních skupinách
> Vytvářet místní kapacity
posilujte místní kapacity, organizujte společné vzdělávání, výměnné mítinky,
předávejte si zkušenosti, organizujte konference, najímejte si odborníky, které
aktuálně potřebujete, získejte nové kapacity pro nové příleţitosti, učte se novým
dovednostem v projektovém řízení, učte se dovednostem, které někdy prvoplánově
nesouvisí s poskytováním sociálních sluţeb ale s managementem
Věřte, ţe různé struktury přijímají různé stupně pomoci
> Vystihnout správný čas
vystihněte správný čas, kdy chcete naplánovanou změnu provést, rozvrhněte si
změny v čase, věřte, ţe není moţné provést vše najednou, nebudete mít dostatečné
mnoţství peněz, lidí, politické podpory, odborné podpory a vlastní energie
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> Vynakládat peníze
Jak ţít v rámci toho co si můţeme dovolit ? Dosáhněte prostřednictvím kvalitních
projektů na nové peníze do systému, vynakládejte peníze na nové kvalitnější sluţby,
vynakládejte peníze i na novou infrastrukturu k sociálním sluţbám a celé sociální
sféře, například nové informační a poradenské sluţby, nové dovednosti v oblasti
public relations, marketingu, či managementu kvality sluţeb aj....
>Víra v ostatní
věřte, ţe jen ve spolupráci s ostatními se vám celý proces podaří zrealizovat,
nepodceňujte tedy dovednosti a vlastní přístupy ostatních, hledejte společné postupy
a přístupy, předávejte kompetence a odpovědnost tam, kde je to jen trochu moţné,
pro proces komunitního plánování potřebujete získat spolupráci mnoha lidí v
komunitě
> Vyuţívat facilitátory
vyuţívejte zkušené facilitátory v případě, ţe si na sloţité jednání netroufáte z různých
důvodů, nejste nestranní, chcete zůstat stranou, máte sloţitý problém k vyřešení a je
předpoklad, ţe různé strany hájí různé zájmy a vy potřebujete dospět ke konsensu,
pořádáte velkou reprezentativní akci aj...., stanovte do smlouvy s facilitátorem
podmínky a výstupy jeho práce, osvědčuje se poohlédnout se po zkušených
odbornících
> Vyuţívat místní talent, příklad dobré praxe
vyuţívejte zdroje z vaší komunity, příklady přivezené od jinud se ne vţdy osvědčují,
kombinujte příklady ze zahraničí, pokud je ve vaší komunitě výrazná osobnost, která
můţe podpořit vaši práci, případně na ní můţete ilustrovat dobré příklady,
neváhejte...
> Visualizovat, sdílet vize
pořádejte mítinky s politiky, kde se dozvíte politické vize, vzájemně si budete moci
vize sdělovat, Vize se často nesdílejí a zůstávají pouze v jedné skupině. Vize čeho
chceme dosáhnout, společné myšlenky a sdílení vizí je dobrou stavbou mostu mezi
různými zájmovými skupinami.
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> Zahrnout všechny, kterých se to týká
Zapojujte zadavatele, poskytovatele, uţivatele a motivuje zaměstnavatele a úřady
práce k plánování v komunitě
zahrňte do plánování všechny skupiny, umoţníte tím efektivní provádění činností a
finanční řízení v daném místě – komunitě s maximálním vyuţitím synergického
efektu, který mohou přinést do plánování obce, kraje, úřady práce, zaměstnavatelé,
poskytovatelé, uţivatelé, veřejnost....
> Zahrnout všechny části komunity
do plánu zahrňte všechny části komunity, pokud některou vynecháte, je nutné sdělit
a podloţit toto rozhodnutí
> Zaznamenávat a dokumentovat
vše dokumentujte a vše zapisujte, pečlivě archivujte, zálohujte na počítači, při
nedorozuměních, které mohou nastat se vám to vţdy bude hodit
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Tvořivost, úsměv, hravost
Nová moderní doba přináší řadu stresových situací, komplikovaných
problémů, časové tísně i do našich škol. Je to simulace reality s kterou se
budou děti potýkat ve svém dalším osobním i pracovním ţivotě. Patří opět
k měkkým dovednostem naučit se situace zvládat. Zvládat situace s úsměvem,
nacházet tvořivá řešení, a podporovat hravost dětí.

1 – ţádný vývoj, 2 – počáteční stadium, 3 – významný pokrok, 4 – vynikající
Kultura školy ( Komunitní škola je ve svých přístupech vyuţívá, tvořivost,hravost a
úsměv)
Při řešení problémů škola podporuje tvořivé přístupy
Učitelé a ţáci hledají řešení společně
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Ţákům je daný prostor pro tvořivost v prostorách školy

Ţákům je daný prostor pro tvořivost v prostorách školy

Učitelé vyuţívají tvořivé přístupy k výuce

Učitelé komponují techniku do své výuky

Učitelé přednášejí projektovými metodami

Učitelé se na nás usmívají

Standardy – principy

Projekt Komunitní školy

CKP UL

Poznámky

Prioritní akce
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Standardy – principy

Projekt Komunitní školy

CKP UL

Motto:

„Budeme-li konat vše jak nejlépe dovedeme, proţijeme intenzivní ţivot. Budeme
výkonní, budeme se k sobě dobře chovat, protoţe budeme odevzdávat své rodině,
své komunitě to nejlepší. Ale to, co nás učiní skutečně šťastnými jsou činy. Kdyţ
budeme vţdy dělat vše, jak nejlépe dovedeme, znamená to, ţe budeme jednat.
Konat vše, co nejlépe znamená být aktivní, ale ne proto, ţe čekáme odměnu, nýbrţ
proto,ţe to tak máme rádi…“
Citace: Čtyři dohody, kniha moudrosti starých Toltéků, Don, Miguel Ruiz
Čtyři dohody: Nehřešte slovem, Neberte si nic osobně, Nevytvářejte si ţádné
domněnky, Dělejte vše tak, jak nejlépe dovedete
A jste li učitel, běţte na Čtyři dohody Jaroslava Duška
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Za realizační tým projektu Komunitní škola
Lenka Krbcová Mašínová
Tomáš Jeník
Michal Polesný
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