
ZŠ a MŠ Chalabalova

Jsme škola pro všechny.
Opravdu.

Škola pro všechny,
je vzdělávací program, podle kterého učíme.

Tyto osnovy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.



Kdo jsme a kam směřujeme

• Jsme dobře namixovaný a přátelsky naladěný tým lidí 
různého věku a rádi (se) učíme.

• Vyšli jsme z alternativních metod i Komenského.

• Pozorujeme dění kolem sebe (= vzděláváme se a 
navštěvujeme zajímavé semináře) a jsme otevřeni všem 
metodám a postupům.

•Dlouhodobě spolupracujeme s několika zahraničními 
školami a univerzitami.



„Because education matters“

• Protože věříme tomu, že „na vzdělání záleží“, je dobré 
mu věnovat čas i úsilí.

• Kdo chce dojít daleko, musí se ve škole soustředit a 
pravidelně se učit.

• Začíná to tím, že chodíme do školy včas a plníme si 
běžné povinnosti.

• Vyžadujeme od žáků zodpovědnost, respektujeme 
vlastní tempo, podporujeme spolupráci i samostatnou 
práci.



Vzdělání je nekonečné 

•Důležité je, aby děti získávaly kompetence, tedy 
dovednosti pro život, které se kontinuálně utváří v 
hodinách, při hrách, projektech, exkurzích, 
výjezdech do zahraničí atd.

•Respektujeme vědomosti (tzv. skryté kurikulum), 
které děti čerpají z internetu a sítí; může tam ale 
číhat nebezpečí, mluvme tedy se svými dětmi.

•Věnujme se ve škole i doma kritickému myšlení a 
nabídněme zkušenosti dospělých.



Vzájemná důvěra a respekt

•Bez vzájemné důvěry se těžko překonávají obtíže, 
které logicky vzdělávání přináší.

•Také proto jsme vždy otevření osobnímu jednání 
třeba u šálku kávy nebo zeleného čaje.

• Jde nám o společnou věc – o dobré uplatnění našich 
dětí a jejich spokojenost.



Rodiče, prosíme, pomozte nám  

•Maminky, dejte dětem do školy poctivou svačinu     
(i na odpoledne do ŠD) a vysvětlete, proč není 
zdravá kofola ani Coca-Cola natož energetické 
nápoje; nejlepší je obyčejná voda.

•Telefon ani notebook nenahradí přímý pohled do 
očí kamaráda nebo kamarádky, odložme telefony o 
přestávkách a bavme se společně.

•Hrubá slova vždy zabolí (ach, ten Facebook), 
podporujme přátelskou a laskavou komunikaci.



ZŠ a MŠ Chalabalova

Komunikujme společně
Rádi vám vysvětlíme, co, jak a proč děláme.

Domluvte si schůzku s jednotlivými učiteli nebo nás 
navštivte kdykoliv, kdy máte pochybnosti nebo nám 

chcete něco sdělit.

Pište na individuální e-maily učitelů nebo na:
vmoskvan@chalabalova.cz
vburesova@chalabalova.cz

dnestrojilova@chalabalova.cz
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