
Komunikace a sdílené hodnoty leicesterských škol



Velebíme rozmanitost a JEDINEČNOST každého jednotlivce, avšak hledáme, 
budujeme a pečujeme o to, CO MÁME SPOLEČNÉHO – co máme všichni ctít.  

(vlastně výchova k občanství) 

Oslava různosti...
V době návštěvy 10 
pražských pedagogů v 
Leicesteru v červnu 
2017 zrovna na všech 
školách probíhal tzv. 
Week of British Values 
neboli Týden britských 
hodnot.

... a pestrosti 

Babbington Community College (2017): 
vstupní hala s vlajkami zemí původu žáků



Inkluzivní škola může, ba přímo musí fungovat i v „neinkluzivním“ prostředí. 
Špatné vnější podmínky nemohou sloužit jako omluva pro jakékoliv segregační praktiky (oddělování 
žáků podle etnického původu či zdravotního omezení apod.). Je to naopak škola, kde se děti mají učit, 

jak spolu vycházet a jak si pomáhat – navzdory tomu, jak probíhá život za jejími zdmi. Neboť to je jediná 
šance, že se i „život venku“ může jednou změnit. 

Pravidla třídy
Školní pravidla komunikace a vzájemného chování



Každý žák má potenciál učit se. 
Jde jen o to tento potenciál identifikovat a snažit se o jeho maximální naplnění – motto: 

„Nejhorší jsou nízká očekávání“ (jak ze strany rodičů, tak zejména učitelů). 



Kde neprobíhá učení se, neprobíhá výuka. 
Dá se též naformulovat jako: Vyučující je odpovědný za výsledky svých žáků, ředitel je 

odpovědný za kvalitu výuky svých učitelů. 



Oslavujeme úspěchy každého žáka. 
Mj. v českých podmínkách zatím nerozšířená praxe pravidelného oceňování 

zaznamenáníhodného pokroku konkrétních žáků před celou (nastoupenou) školou. 



Jako se proměňuje společenské prostředí, musí se měnit i škola.  
Motorem své změny musí být na prvním místě škola sama – její pedagogové. Škola musí mít svou vizi a tuto 

umět představit a přesvědčit o ní jak své žáky, tak jejich rodiče. Teprve pak je možné očekávat jejich spolupráci 
a zapojení. Tam, kde toho rodiče však nejsou schopní (nebo ochotní), musí škola vyvinout o to větší úsilí žáka 

motivovat a zapojit. 



NEBÁT SE CHYB! ROSTEME SDÍLENÍM! 



Dobré praxe nejsou tolik o své prezentaci jako o vzájemném sdílení!  
Neboli teprve SCHOPNOST PŘENÁŠET PRAXI JINAM SVĚDČÍ O DOBRÉ PRÁCI! 



Škola a třída mají svým žákům poskytovat vizuálně podnětné prostředí. 



Učitel jako manažer vzdělávacího procesu. 
Učitel „pouze“ řídí tok informací, jejich zpracování a předávání a dohlíží na jejich náležitý dopad – 

výsledek ve znalostech a dovednostech žáků.  
Není prostým předávačem „pravd“, jejichž znalost pak testuje. 

  



Podklady pro tento příspěvek byly získány v rámci projektu o.p.s. Člověka v tísni a Centra pro 
integraci cizinců „Rovnost a rozdílnost – Komplexní podpora pedagogů při zapojování principů 
multikulturní výchovy a inkluze do života školy“, financovaného Evropskou unií v rámci 
Operačního programu Praha – pól růstu v roce 2017.


