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              ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ 
 

ŠKOLA ZAMĚŘENÁ NA ČTENÁŘSTVÍ, MATEMATICKOU LOGIKU, BRITSKOU  
A AMERICKOU ANGLIČTINU, NĚMČINU, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. 

 

 

FILOZOFIE ZÁKLADNÍ ŠKOLY OLOMOUC, MOZARTOVA 48, OLOMOUC 

DESATERO ŠKOLY RADOSTI, ŠKOLY KVALITY 
 

     Naše ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY, a zejména její 

filozofie, je výsledkem snažení a intenzivní práce všech 

učitelů naší školy. Chceme podle ní žáky vychovávat a učit 

účelněji a účinněji, s ohledem na skutečné nároky současného 

života. Budeme respektovat osobnost a hranice schopností 

každého žáka. Vzdělávací program jsme sestavili tak, aby 

odpovídal zvláštnostem našeho olomouckého regionu, naší školy 

a právě našich žáků. Je ušitý na míru. Na co všechno jsme 

myslili a proč jsme zvolili název ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY 

nejlépe vysvětluje následující: 

 

1. VYTVÁŘÍME POHODOVÉ ZDRAVÉ ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ – SNAŽÍME SE 

POROZUMĚT SI VŠICHNI NAVZÁJEM. 

 

Pečujeme o prostředí materiální, sociální, organizační. 

Chováme se k sobě všichni s úctou, vyžadujeme vzájemnou 

slušnost, dospělí a děti jsou partneři – respektujeme princip 

otevřeného partnerství. Vytváříme ve škole příjemné klima. 

Chceme děti provést oběma stupni základní školy s úsměvem na 

tvářích, s radostí z objevování zákonitostí života a ze 

vzájemných přátelských vztahů.  

 

2. ZDRAVĚ UČÍME – CHCEME, ABY ŽÁCI POROZUMĚLI POTŘEBĚ 

VZDĚLÁVAT SE.  

 

Bereme ohled na míru žákových schopností. Neděláme z dětí živé 

encyklopedie - vytváříme v žácích schopnosti (kompetence) 

užitečné ve skutečném životě. Žáci již ve škole prakticky 

využívají, co se naučili. Zdůrazňujeme výuku cizích jazyků. 

Jsme součástí iniciativy ÚSPĚCH PRO KAŽDÉHO ŽÁKA. 

 

3. VYCHOVÁVÁME DĚTSKOU OSOBNOST A ROZUMÍME JÍ.  
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Zajímá nás zejména, jaký člověk vyroste z našeho žáka, nejen 

co všechno bude znát a umět. 

 

4. INTEGRUJEME – ROZUMÍME INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.  

 

Věnujeme se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, 

napravujeme poruchy učení, nikoho ve škole neizolujeme, učíme 

se tolerantnosti a schopnosti kooperovat - spolupracovat. 

 

5. VYTVÁŘÍME PODNĚTNÉ INFORMAČNÍ PROSTŘEDÍ – ROZUMÍME PRÁCI S 

INFORMACEMI.  

 

Nebiflujeme, ale učíme, kde informace vyhledat a jak je 

použít. Smyslem naší práce je zdravé – smysluplné učení. Máme 

a stále zdokonalujeme přiměřené technické vybavení pro 

atraktivnější formy výuky, pro atraktivnější a funkčnější 

věcné prostředí  

 

6. SPORTUJEME A POŘÁDÁME POBYTY V PŘÍRODĚ – UČÍME SE POROZUMĚT 

PŘÍRODĚ I SOBĚ. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL JE PRO NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ. 

 

Sportujeme, plaveme, lyžujeme, jezdíme na výlety, pěstujeme 

turistiku, pořádáme sportovní klání. Poznáváme se při těchto 

aktivitách i jinak než jen při vlastní činnosti ve škole. 

 

7. PRAKTIKUJEME PODÍL ŽÁKŮ NA ŘÍZENÍ – UČÍME TÍM DĚTI 

POROZUMĚT POJMU DEMOKRACIE.  

 

Spojujeme věkové skupiny, učíme děti mluvit, obhajovat svá 

stanoviska.  

 

8. MÁME ZPRACOVANÝ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM.  

 

Organizujeme v rámci prevence před negativními jevy semináře 

pro děti, nabízíme velký výběr specifických programů pro volný 

čas v rámci mimoškolní výchovy. 

 

9. KOMUNIKUJEME S VEŘEJNOSTÍ – SNAŽÍME SE POROZUMĚT SI 

S PARTNERY ŠKOLY.  

 

Vyzýváme rodiče, aby mluvili do věcí školy nejen 

prostřednictvím školské rady. Snažíme se maximálně informovat 

o dění ve škole zejména prostřednictvím webových stránek 

školy. Vítáme odezvu okolí. Naplňujeme komunitní program. Jsme 

nositeli značky RODIČE VÍTÁNI. 

 

10. VYTVÁŘÍME PODMÍNKY PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ – CHCEME, 

ABY KAŽDÝ PEDAGOG POCIŤOVAL NUTNOST CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ.  

 

Pořádáme semináře a setkávání učitelů, jsme škola aktivně 



spolupracující s Univerzitou Palackého a dalšími sociálními 

partnery.  

 


