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DAVOS 2019: SWEDISH TEEN ACTIVIST

GRETA TUNBERG

SLEEPS IN TENT IN –18C TEMPERATURES
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1. CO JE PRO MĚ DŮLEŽITÉ?

2. CO POVAŽUJE NAŠE ŠKOLA ZA DŮLEŽITÉ

(TAK JAK DNES FUNGUJE)?

3. CO BY MĚLO BÝT PRO NAŠI ŠKOLU DŮLEŽITÉ

(ABY NAPLNILA MOJE OČEKÁVÁNÍ)?

... neboť na základě toho, co je pro nás důležité - co vnímáme -

se spontánně rozhodujeme a jednáme (praxe je vždy ukotvena v našich 

hodnotách)

osobní hodnoty

hodnoty současné
školy

hodnoty očekávané
školy
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Výsledky diagnostiky umožní zjistit STAV DŮLEŽITÝCH PŘEDPOKLADŮ VITALITY:

 zda mají učitelé a žáci ENERGII pracovat

 v čem chtějí POKRAČOVAT a v čem si žádají ZMĚNU

 zda má ZMĚNA vnitřní podporu lidí

 co a v jaké míře PŘEKÁŽÍ rozvoji školy

 jaká je KVALITA SPOLUPRÁCE žáků, pedagogů a rodičů

 zda je ŠKOLA PROPOJENA SE ŽIVOTEM a DLOUHODOBĚ UDRŽITELNÁ

 čím je zapotřebí ZAČÍT, aby byla škola místem života

a aktivují OSOBNOSTNÍ A PROFESIONÁLNÍ RŮST CELÉ KOMUNITY ŠKOLY
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„MY“

„JÁ“
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„vegetace“ 

 společné dobro 

„voda“

„půda“ 
 osobní potřeby

7. Etika a služba

6. Lokální partnerství

5. Duch a hodnoty (kultura)

4. Organizační rozvoj a inovace

3. Produktivní procesy (výsledky)

2. Uctivé a respektující vztahy

1. Přežití (fyzické, ekonom., instituc.)

„voda“ – zbavení se strachu a soustředění se na sebe
(posun vědomí od „já“ k „my“) 

– svoboda



www.
.sk



okno vitality

udržitelnost
100%

větší nadbytočnost

ekosystémy
reálního

života

hrozí zřícení
(neboť chybí
rozmanitost)

hrozí stagnace
(neboť je malá
efektivita)

rozmanitostuniformita

Politiky 
krátkodobých 
hľadísk

hravé školyizolované výkonové školy
www.

.sk

Model 

hospod. 

rozvoje 

SK
větší efektivita

Politiky dlho-
dobých hľadísk

politiky silných
zpětných vazeb
(kontrol)

Politiky 
(krátkodobých 
hľadísk

politiky bez
zpětných vazeb
(slabá sebareflexe)

politiky dlouho-
dobých hledisk
(odbornosti, důvěry)

síťované proaktívní školy
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Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.

laco@skolskynetwork.sk



Pomáhame Vám byť autonómnymi 

a stále lepšie spolupracovať, 

aby ste naplnili Vaše poslanie

a rozvážne navigovali

v komplexnom svete

www.
.skcontact: laco@skolskynetwork.sk   +421 903 939 702


