
SETKÁNÍ 6.11. 2019
učení, hodnocení, rozhovory, koncepce



CO SE DĚJE VE VĚKOVKÁCH
1.,2.,3. - probíhají prezentace rodič/dítě - zajímavé zvíře, následovat bude 
návštěva ZOO

4.-5. - dnes návrat z výjezdu, u 5. třídy vyvstává potřeba pracovat se skupinou 
holek

6.-7. - máme za sebou výjezd, ukončili jsme blok A, čeká nás preventivňák

8.-9. - máme za sebou výjezd, preventivňák, blok A, je znát náročný režim spojený 
s přípravou na přijímačky



KROUŽKY
- nabídka byla rozeslána, nyní probíhá přihlašování
- aktuální stav přihlašování můžete vidět u botníku



CO PLÁNUJEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ
Zítra DOD :-)

6.-9. - pilotáž nových Rozhovorů a celého rozhovorového týdne, zažití oblastí 
dovedností ze škál sebehodnocení, projekt “Jsem laskavec” 13.11.

4.-5. - přespávání ve škole 19.12., rozjíždíme nové průvodky

1.-3. - spaní ve škole 14.11., vánoční program v Zemědělském muzeu 18.12. 



Lyžařské kurzy
Plánujeme lyžování pro celou školu, termíny:

- 1.-3. - 27.1. - 29.1.
- 4.-5. - 20.1. - 24. 1.
- 6.-7. - 13.1. - 17. 1.
- 8.-9. - 6.1. - 10.1.

V historicky krátké době budeme mít rozpočet :-).



Rozhovory, hodnocení
1. 6.-9. třída bude mít vysvědčení složené ze 3 částí

a. Známky (tvořené z objektivních kritérií - včasné odevzdání průvodky + výsledky testů)
b. Dokument obsahující sebehodnotící škály, reflexe minulých období prováděné dítětem, 

plány a strategie, které si dítě tvořilo pro posun v dovednostech)
c. Rozhovor - 30 minut dlouhý rozhovor sloužící k prohloubení reflexe procesu učení a života ve 

škole. Jeho výsledkem by vždy mělo být vyhodnocení minulého období a vytvořený plánu do 
období dalšího

d. všechny tři oblasti škola vnímá jako stejně důležité
2. Z Tripartit se stávají tzv. Rozhovory, odehrávají se opět ve čtvrtletí ve třech dnech.
3. Velký rozhovor - probíhá vždy s průvodcem, kterého má dítě jako patrona. Rodič by se měl zúčastnit 

alespoň 2 ze 4 
4. 7,5 minutové předmětové rozhovory zůstávají. Dítě a rodiče si vybírají předměty, kam chtějí zajít. 

Průvodci mají možnost si předmětový rozhovor vyžádat.
5. 7,5 minutových i 30 minutových rozhovorů se mohou účastnit i děti bez rodičů, kromě rozhovorů 

vyvolaných průvodci viz bod 4.
6. Zapisování je stejné jako v minulosti - termíny zapisují děti ve škole po dohodě s rodičem



Koncepce školy
Na webu najdete záložku ke koncepci zde: 
http://www.naseskolapraha.cz/koncepce/

Odstavce, které v nejbližších dnech doplníme

- Jak hodně se učíme?
- Jak velkou autonomii děti mají?
- Jak probíhá přestup k nám do školy

Kde a kdy budeme 
prezentovat už 

reálnou koncepci 
školy?

Visí od jara na webu. 
Některé oblasti průběžně 

doplňujeme či 
upřesňujeme. 

http://www.naseskolapraha.cz/koncepce/


Koncepční otázky a myšlenky

S čím by se děti měly ve škole setkávat, aby 

byla smysluplná pro dnešní svět?

Jaká jsme škola a jakou školou bychom chtěli být?

Co si představujete pod pojmem autonomie dětí ve škole?



Koncepční otázky a myšlenky

Co mají děti ve škole dělat, aby to dávalo 

smysl?

Jaká jsme škola a jakou školou bychom chtěli být?

Co si představujete pod pojmem autonomie dětí ve škole?

1. Vyberte si jednu otázku, která je pro vás lákavá.
2. Přidejte se do skupiny rodičů s podobným 

zájmem.
3. Skupiny maximálně po 5
4. Deset minut si povídejte o tom, jak byste kdo 

odpovídal.
5. Pak budeme sdílet.


