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OTEVŘENÁ ATMOSFÉRA ŠKOLY 

O co vlastně jde? 
Otevřená atmosféra školy je především pojem s velmi širokým významem. Tvoří ji osobnosti, pravidla, metody práce, způsoby 

komunikace, vztahy a výchova a vzdělávání žáků. Naší aktivitou zkoušíme přinést těm, kteří to ocení, hlubší náhled do některých 

témat, díky získaným informacím příležitosti jej posunout, rozvinout v nich místní spolupráci, ukázat dobré zkušenosti se 

zlepšováním klimatu školy a zlepšit vzdělávání k demokratické kultuře a otevřenosti školy. Je těžké hledat v časových a finančních 

možnostech škol, proto přinášíme zdroje a možnosti zvenku a zároveň do našeho regionu. 

Čeho chceme dosáhnout? 

 Zvýšit pozitivní a reflektující klima v základních školách s důrazem na posílení otevřenosti škol vůči žákům a 

jejich rodičům 

 Posílit meziškolní spolupráci na úrovni žáků  

 Podpořit sebevědomí žáků v rozhodování a víře v demokracii 

Jaký máme plán 

 

 

 

Koho hledáme? 

 Učitele, ředitele a žáky, které oslovují semináře v jejich škole 

 Školy s žákovskou samosprávou (parlament, rada, nebo jiný název) nebo chutí ji rozvíjet 

 Pedagogy nebo žáky SŠ, které zajímají dobré zkušenosti z jiných škol, krajů 

 Koordinátory žákovských samospráv – stávající i potenciální 

 Místa, kde se budou akce konat – u Vás ve škole 

Kolik to bude stát?  

Skoro nic. Jen to nejdražší - váš čas. Tedy pro školu i vás zdarma. 

 

1. kultura školy a její propojenost s vizí

2. měření klimatu – nástroje

3. úspěšně vedené třídnické hodiny

4. prospěšnost zavedení individuálních 
třídních schůzek ve formě žák – rodič –
pedagog

5. potenciál školských rad
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4. prospěšnost zavedení individuálních 
třídních schůzek ve formě žák – rodič –
pedagog

5. potenciál školských rad

3 exkurze do škol budujících otevřenou 
atmosféru a respektující přístup k žákům 

(2019 - 2021)

7 pravidelných půlročních setkání 
žákovských samospráv

cyklus 3 tréninkových seminářů pro 
koordinátora žákovského parlamentu

2 obdobné cykly praktických seminářů k atmosféře školy 

2020 - 2021 
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Podpora demokracie ve školách 
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