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              ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ 
 

ŠKOLA ZAMĚŘENÁ NA ČTENÁŘSTVÍ, MATEMATICKOU LOGIKU, BRITSKOU  

A AMERICKOU ANGLIČTINU, NĚMČINU, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL  
 

NAŠE MOZARTOVSKÉ STRATEGIE  
 

• Používáme výhradně zpětnou vazbu – žáci potřebují vědět, 

jak si vedou a jak se mají zlepšovat – principy 

FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ 

• Klademe vysoké nároky na každého našeho žáka – i slabší 

žáci se více zlepšují, když na ně klademe vysoká očekávání 

• Vítáme možné chyby – vytváříme tak v naší škole bezpečné 

prostředí, kde žáci nejsou za chyby zesměšňováni, ale z 

chyb učí 

• Sami přiznáváme chybu a umíme přijmout výtku  

• Věnujeme čas pravidelnému procvičování znalostí a 

dovedností žáků 

• Úspěch musí být výsledkem svědomité – systematické – práce 

žáků, nikoli náhody a štěstí 

• Odměňujeme úsilí našich žáků, nikoliv jen jejich výsledky 

– žáky chválíme za dosahování výsledků díky jejich úsilí, 

snaze, vytrvalosti a vhodným postupům, nikoli proto, že 

jsou "chytří"  

• Pěstujeme vytváření emoční vazby k učení. Dítě musí chodit 

do školy s emoční investicí – chce, chce! Pokud dítě danou 

činnost miluje, samo hledá všechny způsoby, jak ji provozovat; 

talent je vnitřní nastavení dítěte k procesu; učitel je 

spoluzodpovědný za nastavení, za vytvoření emoční vazby! Emoční 

vazbu je nutné přenést. 

• Než začneme hodnotit, vždy si stanovujeme, co chceme hodnotit, 

známka žádnou vypovídací hodnotu nemá; o žákovi neříká vůbec 

nic; žák musí znát kritéria hodnocení  

• Známka nehodnotí, známka měří – měří na škále – měří nám, 

učitelům, co jsme děti naučili, jak jsme je inspirovali pro 

učení – to je základní klíčová kompetence – kompetence k učení, 

kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, 

kompetence sociální a personální, kompetence občanské, 

kompetence pracovní, kompetence digitální 
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• Známka nám říká, co jsem dítě naučil naučila; ne, co jsem zadal 

- zadala a dítě se nenaučilo 

• Cílem vzdělávání u nás nesmí být učit – probrat – cílem 

vzdělávání u nás musí být naučit; to není dávat známky zadarmo 

– DOBRÝ UČITEL NEMŮŽE DÁVAT ŠPATNÉ ZNÁMKY! KVALITA UČITELE SE 

POZNÁ VŽDY JEN PODLE VÝSLEDKŮ PRÁCE ŽÁKŮ. 

 

 


