
 

 

VIZE ŠKOLY 

Vize naší školy vychází z filosofie Školního vzdělávacího programu Škola pro Evropu  
 

„Buďme školou, kde dítě, učitel i rodič jsou partnerem, nikoliv podřízeným."  

Budujme školu, do které se všichni těší a neradi ji opouštějí, tj. školu, na kterou se 
s úctou a láskou vzpomíná. 

 

Chceme být školou, ve které … 
 
• … nabízíme vysokou kvalitu vzdělávání, uplatňujeme individuální přístup, a tak 
         umožňujeme úspěšnost v životě každého člověka a dosažení jeho osobního 
         maxima  
 
• … se podporuje rozvoj, předávají se kompetence, očekává se zodpovědnost a je 
         oceňována kvalitní práce  
 
• … se respektují jasná předem společně vytvořená pravidla a sdílené hodnoty  
 
• … fungují vyvážené, spokojené vztahy a uplatňují se otevřené způsoby komunikace  
 
• … je podporována týmová práce  
 
• … jsou nastaveny kvalitní pracovní podmínky a dodržují se zásady psychohygieny 
 
• … se podporuje pozitivní přístup ke vzdělávání a vnitřní motivaci všech zúčastněných  
 
• … jsou zaměstnanci školy díky svým kvalitám společností uznáváni a respektováni  
 
• … je zřejmá její transparentnost a otevřenost, ve které existují dobré vztahy mezi 
         všemi partnery ve vzdělávání a myslí i na komunitní projekty   
• … každý žák se maximálně učí a prožívá úspěch 
 
 

Koncepce vzdělávání v ZŠ Dobřichovice 

Vzdělávání na ZŠ Dobřichovice vychází z cílů základního vzdělávání a z koncepce, která 
vznikla několikaletou snahou o inovaci pedagogického procesu a života naší školy. Jsme 
škola s vlastním vzdělávacím programem „Škola pro Evropu“, který: 

• je orientován na žáka, respektuje jeho osobní možnosti a individuální potřeby 
• umožňuje efektivní profesionální práci učitele, má snahu všem vytvořit zázemí, které 

umožňuje rozvíjet tvořivost, a současně zohledňuje možnosti školy  



 

 
 

• má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný život 
• pečuje o sociální vztahy mezi žáky, učiteli, rodiči 
• klade důraz na efektivní, profesionální a promyšlenou práci učitele, která využívá metod 

konstruktivistické metodiky 
• školní práci plánuje a směřuje ke konkrétním cílům  
• využívá hodnocení žáka učitelem i žákovo sebehodnocení 
• rozvijí studijní dovednosti žáka. 
• vychází také z tradičního postavení školy v obci a propojuje její působení se životem 

i potřebami Dobřichovic, což je též významný prvek při vytváření občanských 
kompetencí 
 

Zaměřujeme se zejména na tyto oblasti: 

• Mezinárodní aktivity 
- Výměnné pobyty s partnerskou školou v ESCHWEGE v Německé spolkové republice  
- Výměnné pobyty se školou ve Francii – Villieu Loyes Mollon 
- Mezinárodní setkání škol v Alpách 
- Tematické a vzdělávací výjezdy do Anglie a Francie 
- Zapojení se do programu Evropské Unie pro základní a střední školy SOCRATES v 

rámci podprojektu COMENIUS 
- Hostování vysokoškolských studentů z různých zemí světa v programu EDISON,  
 

Vzhledem k těmto aktivitám se naše škola řadí mezi jednu z mála škol v ČR, které mají 
přímé partnery v zahraničí a vytváří tak nové, podnětné a neobvyklé podmínky pro 
vzdělávání svých žáků.  

 

• Rozšířená výuka jazyků 
- žáci mají od 5. ročníku 4 hodiny angličtiny (běžné jsou tři hodiny) 
- dále si mohou už od 6. ročníku vybrat ze tří dalších jazyků (francouzský, německý a 

ruský) 
- ve škole vyučuje rodilý mluvčí angličtiny (všichni žáci od 6. ročníku – 1 hodina 

konverzace) 
- škola disponuje rodilým mluvčím ve francouzském jazyce pro všechny žáky s touto 

výukou, v současné době máme i rodilého mluvčího německého jazyka 
- v odpoledních hodinách nabízíme dětem kvalitní konverzační kurzy angličtiny vedené 

rodilým mluvčím 
• Sounáležitost s naším regionem (cílená výuka reálií Dobřichovic a nejbližšího okolí) 
• Ekologie, trvale udržitelný rozvoj (systematické projekty Pomozme Popelce, třídění 

odpadu, sběry)  
• Finanční gramotnost (realizace jedinečného projektu Rozumíme penězům) 
• Systém práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a třídními kolektivy 

 



 

 

Naše moderní škola s přátelskou atmosférou … 

… nabízí kromě bezpečného a hezkého prostředí pro kvalitní výuku také rozmanité metody 
práce a aktivity 

- školy v přírodě, tematické exkurze a výlety, klub mladého diváka, lyžařský kurz 
v Alpách, projektové dny, den evropských jazyků, sportovní a oborové soutěže, absolventskou 
slavnost, přednášky, odpolední kroužky a semináře, nepovinný předmět informatika … 
Spoustu dalších zajímavých informací najdete vždy aktuálně na www.zsdobrichovice.cz. 
 

 

 
 

 


