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Cíle pro mnoho generací….

Smyslem našeho projektu je vytvořit na popud rodičů a společně s nimi pro děti prostředí, 
které jim umožní první dobrovolné doteky se společenstvím přesahujícím rodinu, uchování a 
posílení přirozené touhy po poznání, všestranný rozvoj osobnosti.

Čerpáme z humanistické psychologie, která charakterizuje objektivní znaky lidského zdraví 
především jako schopnost zdravého sebehodnocení, touhu po nových zkušenostech, 
poznání, jednotu osobnosti, přirozený, živý projev, schopnost humorného nadhledu, 
sebeutváření, tvořivost, představivost, demokratickou strukturu charakteru, schopnost lásky.



MOZAIKA JE ŠKOLA NA CESTĚ

Společenství důvěry

učitelé

rodiče žáci



POKLADEM ŠKOLY JSOU JEJÍ UČITELÉ



PILÍŘE VNITŘNÍ MOTIVACE – PODPORA  UČENÍ

Smysluplnost
Svobodná 

volba

Zpětná vazba Spolupráce

• Výběr center

• Výběr četby

• Nabídky předmětů      

• Spolu, jako hlavní úkol

• Projektová výuka

• Centra aktivit

• Kooperativní aktivity

• Vzájemné hodnocení

• Hodnotící kruh

• Formativní hodnocení

• Sebehodnocení

• Plánování v E.U.R

• ITV

• Environmentální 

• Kritické myšlení



TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ   JE  BEZPEČÍ



Naše priority ve vzdělávání

• Odpovědnost za  sebe a své učení

• Čtenářství  vedoucí k vysokofunkční čtenářské

gramotnosti

• Angličtina v maximálně možné míře praktického užití 

bez obav

• Demokratické principy



ODPOVĚDNOST ZA SVÉ UČENÍ

• Sebehodnocení

• Plánování

• Triáda

• Vlastní hodnocení 

na střední školu



ČTENÁŘSTVÍ

• čtenářské dílny od 1.-9. roč. jedenkrát

týdně

• čtení doma, jako životní nutnost

• otevřená knihovna

• rodiče, jako spolutvůrci čtenářského

klimatu

• čtení jako pevná součást výuky

tematických předmětů na I. a II. st.

• aktivní metody učení vedoucí ke

čtenářské gramotnosti





ANGLIČTINA BEZ OBAV

•Angličtina od I. třídy

• Přímá výuka anglického

jazyka

• Rodilý mluvčí

• Anglicky mluvící  

dobrovolníci ve výuce

• Clil

• Projekt EDISON

• Jazykové pobyty v Anglii 

s výukou i pro žáky I. st.





DEMOKRATICKÉ 
PRINCIPY

• školní parlament ( proces

voleb, zastupitelské orgány)

• celoškolní sněm –

jedenkrát týdně 

s rozhodovacími pravomocemi

• postupka pro řešení konfliktů 





CO SE NÁM VYPLÁCÍ

• Škola pro  všechny 

• „ Co toto dítě potřebuje?“

• „ Co tento učitel nabízí, hledá, 

• v čem je expert?“

• „ Co tento rodič může přinést 
škole?“

Přijetí a individuální podpora – žáků + učitelů + rodičů



Spoluodpovědnost všech za celek

• Pravidla 

• Změny v ŠVP

• Dodavatel ovoce do škol a výběr 
sortimentu

• Rozdělení školy na klidové a aktivní 
zóny

• Metody výuky

• Kavárny pro rodiče



Sdílení a otevřenost

• prostor pro nápady a vlastní seberealizaci

• příležitost zkoušet a dělat chyby

• vpustit do školy svět z venku



CO NÁS PODPORUJE

UČITELE

• Supervize

• Mentoring

• Wanda

• Plán osobního rozvoje



CO NÁS PODPORUJE

ŽÁKY

• Co potřebuje tohle dítě?

• Důvěra a svoboda

• Plán osobního rozvoje

• Čas  pro ně



PŘEJI NÁM, AŤ JSOU VŠECHNY ŠKOLY
DOBRÉ MÍSTO K ŽITÍ!

Děkuji za pozornost

Mgr.Kamila Zemanová Stieberová

ředitelka ZŠ Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou


