
 

 

 

 

PODMÍNKY PRO REALIZACI VMEGS A MKV 

 

1. Organizace a plánování 

 Škola má v ŠVP vypracovaný a promyšlený popis strategií a kroků, jak vést 

děti ke globální a lokální odpovědnosti. 

 Pravidelně aktualizuje měsíční plány a informuje o tom, co se děje v PT. 

 Řídí se systémem hodnocení vytvořeným pro oblasti PT. 

 

2. Pravidla a zásady komunikace 

  Management školy pracuje na základě participace – společné rozhodování a 

sdílení odpovědnosti v rámci celého sboru pro PT. 

 Uplatňuje etický/profesní kodex pro komunikaci a chování uvnitř školy a 

navenek. 

 Pravidla odpovídají zaměření školy.  

 Škola má jasně definovaný hodnotový rámec, ze kterého vyplývají jasné 

zodpovědnosti a pravomoci pro všechny ve škole. 

 

3. DVPP 

 DVPP v oblastech, které učitele zajímají a napomáhají profesnímu rozvoji. 

 Vedení podporuje učitele v sebevzdělávání a hodnotí je podle jejich 

profesního růstu. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Školní prostředí 

 Volí integrační strategie – zavádí proinkluzivní opatření (cizinci, nový žák, 

nový učitel, příchod prvňáčků, odchod deváťáků…). 

 Klade důraz na prevenci; má vypracovaný intervenční plán pro různé konfliktní 

situace. 

 Vytváří prostředí bezpečné a podnětné pro učení. 

 

5. Spolupráce 

 Učitelé sdílí zkušeností (vzájemné hospitace, návštěvy v hodinách, 

konzultace). 

 Spolupracují s dalšími školami v ČR i zahraničí (partnerství, výměny, účast na 

společném projektu). 

 Rodiče žáků jsou vnímáni jako partneři a mají možnost aktivně se podílet na 

činnosti školy. 

 

6. Aktivity školy 

 Zapojuje se do řešení místních problémů s globálním kontextem/přesahem ve 

spolupráci s dalšími partnery v obci (např. neziskovou organizací, obecním 

úřadem, firmou, institucí). 

 Zajímá se o dění ve světě, o propojenost světa a dopady globalizace. 

 Každá třída si vybere oblast a cílovou skupinu, na kterou se zaměří a 

organizuje akce (kampaň, festival, výstavy, služby pro komunitu, sbírka) za 

účelem zvýšení povědomí obyvatel o vybraném problému a přispění k jeho 

řešení. 

 Hledá možnosti financování akcí (systém mikrograntů pro projektové dny a 

jiné aktivity učitelů ve výuce PT). 

 Pomáhá podporovat LP a rovné příležitosti. 

 


