VIZE 2020+
MAXIMÁLNĚ ROZVÍJÍME POTENCIÁL
NAŠICH ŽÁKŮ A STUDENTŮ ZPŮSOBEM,
KTERÝ PŘINÁŠÍ RADOST NEJEN JIM,
ALE I JEJICH PEDAGOGŮM.

MISE
Veškeré dění ve škole přispívá
k rozvoji základních hodnot, jejichž
nositeli jsou především učitelé.
Stejnou prioritu má rozvoj
potenciálu žáků a studentů.
Navazujeme na původní myšlenku
zřizovatele rozvíjet českoněmecké porozumění. Českoněmecké vztahy a němčinu
obecně chápeme jako prostředek
pro realizaci dalších cílů a rozvoj
našich hodnot.

V případě rozhodování si vždy
klademe otázku: Přispívá tato
aktivita nebo řešení ke
vzájemnému respektu,
porozumění, otevřenosti a
zodpovědnosti? Vede k rozvoji
potenciálu našich žáků a
studentů?
Žáky a studenty učíme chápat
znalosti v kontextu. Učíme je
rozumět světu, ve kterém žijí na
lokální, regionální i globální
úrovni. Nedílnou součástí tohoto
přístupu je i porozumění
zprostředkované znalostí cizích
jazyků a kultur.

NAŠE
HODNOTY

POROZUMĚNÍ

VZÁJEMNÝ
RESPEKT

OTEVŘENOST

ZODPOVĚDNOST

HODNOTY ŠKOLY STAVÍME NA
VZÁJEMNÉM RESPEKTU, POROZUMĚNÍ,
OTEVŘENOSTI A VZÁJEMNÉ
ZODPOVĚDNOSTI.

NAŠE
HODNOTY
POROZUMĚNÍ JAKO
HODNOTA ZAHRNUJE:
Mezinárodní porozumění, které akcentuje znalost
německého a anglického jazyka na vysoké úrovni, staví
na poznání okolního světa a komunikaci se žáky i učiteli
z jiného jazykového prostředí.
Porozumění souvislostem současného i historického dění.
Porozumění učivu, které se prolíná s porozuměním
a respektem k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji.
Porozumění je zásadní hodnotou pro zprostředkování
učiva.
Porozumění s ohledem na věk a individuální vývoj
jednotlivých žáků a studentů (prolíná se opět s
respektem).

RESPEKT JAKO
HODNOTA ZAHRNUJE:
Zpětnou vazbu a její přijímání, poskytování i vyžadování.
Akceptování faktu, že udělat chybu není špatně.
Formativní hodnocení.
Podporu osobního a sociálního rozvoje.
Absenci tzv. komunikačních stopek.
Respekt v komunikaci se všemi aktéry ve škole.

OTEVŘENOST JAKO
HODNOTA ZAHRNUJE
Otevřenost v komunikaci.
Otevřenost k rozvoji potenciálu každého jednotlivce.
Otevřenost k odlišnému chápání světa.

ZODPOVĚDNOST JAKO
HODNOTA ZAHRNUJE
Otevřenost v komunikaci.
Otevřenost k rozvoji potenciálu každého jednotlivce.
Otevřenost k odlišnému chápání světa.

ZÁSADNÍM PROJEVEM RESPEKTU,
POROZUMĚNÍ A OTEVŘENOSTI JE CHÁPÁNÍ
SKUTEČNOSTI, ŽE KAŽDÝ MÁ SVÉ SPECIFICKÉ
NADÁNÍ A ŠKOLA MU UMOŽŇUJE TOTO
NADÁNÍ ROZVÍJET = ROZVOJ POTENCIÁLU.
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KONKRÉTNÍ VIZE PRO
JEDNOTLIVÉ OBLASTI
VÝCHOVNĚVZDĚLÁVACÍ
PROCES
Cizí jazyky a především německý jazyk se stávají nejen cílem,
ale i prostředkem k rozvoji hodnot školy a potenciálů žáků
a studentů. Udržení stávající úrovně a rozvoj vícejazyčnosti slouží
jako zásadní kompetence pro komunikaci v současném světě.
Proto:
V maximální možné míře využíváme ve výuce rodilých
mluvčích.Přijímáme studenty, stážisty a praktikanty
s odlišným mateřským jazykem. Obohatí výuku i kolektiv.
Spolupracujeme se zahraničím - např. Rotary klubem,
realizujeme výměnné pobyty a účastníme se
mezinárodních projektů.
Předáváme unikátní zkušenosti s výukou němčiny na
prvním stupni a spolupracujeme s univerzitami, konkrétně
s pedagogickými fakultami, Učitelem naživo atd.
Přijímáme dlouhodobé stážisty z českých pedagogických
fakult, kterým nabízíme možnost asistovat ve třídě,
případně v družině.
Využíváme německého prostředí při výjezdech, školách
v přírodě, výletech.
Podporujeme cestování a mezinárodní inspirace.
Podporujeme vnitřní motivaci žáků k rozvoji jazykových
kompetencí a chápání nejen německého jazyka jako
prostředku k dalšímu poznávání a vzdělávání se.
Zařazujeme předměty či témata potřebná pro 21.století
(etika, fake news, mediální výchova, ekologie,
gramotnosti, rétorika, osobnostně sociální rozvoj).

Vzhledem k měnícím se podmínkám a neznalosti světa, pro který
žáky připravujeme, je zásadní rozvoj tzv. transverzálních
kompetencí.
Jde o:
Podporu rychlé orientace v neznámém prostředí.
Smysluplné využívání moderních technologií.V
zájemnou spolupráci.
Porozumění životu a světu.
Vnímání školy jako tréninkové prostředí.
Omezení „mrtvých“ poznatků.
Podporu myšlení a procesu učení se, které výzazně
souvisí s formativním hodnocením.
Chápání komplexnosti – odklon od izolovaných informací,
propojování předmětů, podporu mezipředmětových
vztahů.
Rozvoj široké škály gramotností.
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KONKRÉTNÍ VIZE PRO
JEDNOTLIVÉ OBLASTI
NOVÉ VÝZVY A ÚKOLY
PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU
NĚMECKO-ČESKÉHO
POROZUMĚNÍ

Rozvoj školy jako Orff-Schule v České republice a
koncepční uchopení a konkretizace Orffovy metody v
novém školním vzdělávacím programu.
Zavedení integrované výuky předmětu a cizího jazyka
(CLIL). Německý jazyk jako přirozený prostředek
komunikace koncepčně uchopen a konkretizovan novém
školním vzdělávacím programu.
Smysluplné rozdělení garantů a třídních učitelů mezi
německý jazyk a Orffovu metodu.
Posílení spolupráce paralelních tříd - Orff-koncept a
německý jazyk.
Zavedení jazykových dnů, tandemové výuky.
Rozsáhlejší zapojování rodilých mluvčích.
Digitalizace – zavedení elektronické třídní knihy, rozvoj
digitálních gramotností žáků i pedagogů.
Zapojení družiny, která umožní rozšiřovat činnosti
vedené ve třídách.
Podpora komplexního chápání světa a jeho současných
výzev adekvátně věku žáků.

NOVÉ ÚKOLY A VÝZVY
PRO GYMNÁZIUM
THOMASE MANNA:

Definovat nepodkročitelné minimum a nadstavbu
vycházející z výstupů dle rámcových vzdělávacích
programů, upravit školní výukový plán, propojitobsah
jednotlivých předmětů, zvýšit možnosti volby
vzdělávacích obsahů.
Nepodkročitelné minimum zajistí, že žáci dosáhnou kvalitního
všeobecného vzdělání a zároveň budou moci rozvíjet svůj
talent. V platnost by mělo vstoupit v září 2020.
Zavedení koncepce formativního hodnocení a vnitřní
diferenciace.
Zařazení osobnostního a sociálního rozvoje.
Koncepce výchovy ke zdraví.
Koncepce mezipředmětových vztahů.
Koncepce zapojování mezipředmětových vztahů do
výuky.
Digitální standard školy.
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KONKRÉTNÍ VIZE PRO
JEDNOTLIVÉ OBLASTI
MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ
ZABEZPEČENÍ ŠKOLY
ŠKOLY JSOU VYBAVENY TAK, ABY BYLO
MOŽNÉ REALIZOVAT MISI ŠKOLY A ROZVÍJET
ZASTÁVANÉ HODNOTY.
ROZPOČET ŠKOLY
Využívá grantových a dotačních výzev s ohledem na
misi, vizi a hodnoty školy.
Rozvíjí vedlejší činnosti školy a zvyšuje příjmy pro
podporu činnosti hlavní.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Disponuje vybavením potřebným pro
realizaci konceptu Orff.
V každé třídě včetně jazykových jsou
k dispozici interaktivní tabule pro
zajištění moderní výuky všech
předmětů.
Jazyková výuka se koná v
maximálním počtu 12 žáků ve
skupině, týká se i jazykových klubů a
hodin konverzace.

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Zásadní výzvou pro základní školu je optimalizace
stravování žáků. Současná situace neumožňuje rozvíjet
při stravování optimálně naše hodnoty. Cílem je
dosáhnout příjemnějšího zázemí pro stravování

GYMNÁZIUM
THOMASE MANNA
Podpora vzdělávání 4.0:
digitalizace ve výuce,
systém BYOD
(Bring Your Own Device
– přines se své zařízení),
využívání nových metod
a technologií.
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KONKRÉTNÍ VIZE PRO
JEDNOTLIVÉ OBLASTI
PEDAGOGICKÝ SBOR
A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
PEDAGOGICKÝ SBOR SE SKLÁDÁ Z TAKOVÝCH
OSOB, KTERÉ JSOU SCHOPNÉ SPOLEČNĚ
NAPLŇOVAT MISI ŠKOLY A JSOU NOSITELI
STANOVENÝCH HODNOT.
Pro základní školu i gymnázium je nezbytné:Pro
odměňování zaměstnanců školy stanovit
konkurenceschopnou platovou politiku.
Sdílet pedagogický proces, tj. nastavit vhodné formy
tohoto procesu a zajistit jeho využívání v praxi.
Podporovat rozvoj pedagogů s ohledem na hodnoty a cíle
školy.
Posilovat pedagogický sbor pro zajištění personální
stability za všech okolností.
Udržet kvalitu pedagogického sboru.
Podporovat pedagogy při realizaci potřebných změn.
V maximální možné míře využívat spolupráci s rodilými
mluvčími, vybudovat stabilní tým rodilých mluvčích.
Podporovat tzv. well being zaměstnanců školy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Organizační schéma bude
upraveno tak, aby aby vždy
jeden pedagog z paralelní
třídy byl odpvoědný za
rozvoj německého jazyka
ve výuce a druhý za rozvoj
Orffova konceptu.

GYMNÁZIUM
THOMASE MANNA
Organizační schéma bude
definovat nové oblasti
zodpovědnosti a koordinaci
jednotlivých klíčových
aktivit. Dojde ke vzniku
nových pozic.

RODIČE A VEŘEJNOST
DOKUMENT MISE A VIZE ŠKOLY RODIČŮM
A VEŘEJNOSTI SROZUMITELNĚ UKAZUJE,
JAKOU ŠKOLU PRO SVÉ DĚTI VOLÍ A JAKÉ
HODNOTY ŠKOLA VŮČI VEŘEJNOSTI ZASTÁVÁ.
Škola si klade za cíl neustále zvyšovat zájem a
dosahovat převisu poptávky po studiu.
Škola aktualizuje své marketingové a komunikační
nástroje tak, aby odpovídaly současným trendům.
Platnost vize od školního
roku 2019/20

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
ředitelka školy
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