
ZPĚTNÁ VAZBA: 

1. Jak na mne škola, žáci, učitelé, učení působilo? 

Už od první chvíle na mě škola udělala velmi dobrý dojem. Prostory jsou krásné, lidé příjemní a 

nadšení do své práce a je to na první pohled vidět. To koresponduje i s množstvím rozvíjejících a 

vzdělávacích aktivit, které jsou zaměstnancům nabízeny. Těžko by si na mě vymezili dostatek času, 

pokud by je práce nebavila a nenaplňovala (alespoň někdy ). Také oceňuji neuvěřitelný přehled 

pana ředitele a jeho zástupkyň, je vidět, že stíhají vnímat a sledovat vskutku všechno. (Když například 

teď pan ředitel navrhuje vhodné změny v suplování. Z osobních zkušeností znám několik, které by 

něco takového vůbec nezajímalo, případně už by další podobné informace o chodu školy nezvládli 

pojmout). Učení mi přišlo velmi propracované, pečlivě připravené, oceňuji různorodost a pestrost 

hodin. Nakolik to oceňují žáci, těžko soudit, když nezažili celohodinový monotónní výklad, jako kdysi 

já, asi jen tak neocení snahu vyučujícího a rozmanitost výuky. 

 

2. Jaká AHA si odnáším? 

Právě ono AHA – žáci si neuvědomují, jak moc a ochotně se jim tu učitelé věnují v porovnání se 

spoustou jiných škol. Další AHA – například jak je důležitá atmosféra školy. Pokud jsou všichni zvyklí 

dělat něco určitým způsobem, nadstandardně, dále se vzdělávat, budou to tak dělat všichni a 

nevzniknou konflikty v pedagogickém sboru, což je také častý jev. Pokud ano, pak pravděpodobně 

není vhodná spolupráce školy a takovéhoto pedagoga. A je to jistě zmíněno u přijímacího pohovoru. 

 

3. Mé doporučení: 

Já osobně jsem dost pedant na češtinu, tudíž docela těžce nesu například zápisy na tabuli s malým 

písmenem na začátku věty, špatnou diakritiku a podobně. Já bych kladla větší důraz na to, abychom 

žákům předkládali informace pečlivě. Naopak s obecnou češtinou třeba problém nemám. 

 

Konec slohovky. 

S pozdravem 

 Anna Fabryová 

 

 

 

 

 



ZPĚTNÁ VAZBA: 

1. Jak na mne škola, žáci, učitelé, učení působilo? 

Asi za všechny musím říct, jak jsme šokováni z propracovanosti systému, který škola má zaběhnutý už 

nějaký ten rok a nejspíš bychom v naší budoucnosti také chtěli nastoupit na podobně zaběhnutou 

školu… Jen nás možná zamrzelo, že přestože škola má úžasný přístup, ale žáci jsou všude stejní a ne 

všichni si takového přístupu váží a vůbec si nevšimnou, že jinde by memorovali jen horu dat a celou 

hodinu by si psali. Na učitelích bylo znát, že někteří učí delší dobu na této škole a ne všichni zvládli 

klid ve třídě, správné formulace otázek a podobně. 

 

2. Jaká AHA si odnáším? 

Jaké možnosti ve škole jsou z jakých grantů, programů lze čerpat peníze, jak ochotni přistoupit na 

tyto změny byli učitelé, kteří snad musí být nejvytíženější v okolí a spoustu času navíc musí věnovat 

těmto změnám. 

 

3. Mé doporučení: 

Možná jen někteří učitelé by měli získat větší respekt a nebýt až takovými „kamarády“, což jsem na 

sobě viděla i na své praxi. 

 

Děkujeme… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZPĚTNÁ VAZBA: 

 

1. Jak na mne škola, žáci, učitelé, učení působilo? 

Škola na mě působí velice svěžím a otevřeným dojmem. Minimálně z toho co jsem viděl, čišela až 

„rodinná“ atmosféra a týmový duch. Od mých základkovoých let se zřejmě hodně změnilo. Škola má 

velké množství projektů a mimoškolních aktivit. Opravdu mě nadchly oborové dny/projekty. Pokud 

tyto aktivity zanechají již teď alespoň malou stopu v dětech a tato stopa nebude na SŠ přemazána, 

máme se na vysokých školách (konečně) na co těšit. Škola je dle mého názoru velmi nadstandardně 

vybavená a rovněž má zájem dále vzdělávat své zaměstnance, aby mohli pedagogicky růst. Učitele na 

mě působili uvolněným a přátelským dojmem a bylo pěkné vidět, že svou činnost přizpůsobují 

celoškolnímu směřování (BOV, rozvoj čtenářské gramotnosti, KM). Žáci na mě působili, jako klasické 

děti ve věku druhého stupně. Některé byly ukázněné více, některé méně, někteří jedinci měli o látku 

zájem větší, jiní menší. Zajímavé bylo rovněž, s jakou samozřejmostí vnímali přítomnost 5 cizích 

starších lidí ve třídě – je patrné, že jsou na to zvyklí (ať již na hospitace, nebo pouze studentů). 

 

2. Jaká AHA si odnáším? 

Existují školy, které tvorbu ŠVP neberou jen jako splněné nařízení shora. Škola je ohromně dobře 

vybavena, a pokud se toho ujmou schopní lidé, peníze se sehnat dají. Již se v praxi provádí například 

párová výuka (o té jsem dosud vlastně neslyšel). 

 

 

3. Mé doporučení: 

Pokračujte v dobrém díle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZPĚTNÁ VAZBA: 

 

1. Jak na mne škola, žáci, učitelé, učení působilo? 

Celé prostředí Vaší školy na mě působilo velmi pozitivním a velmi otevřeným dojmem. Je úžasné přijít 

do instituce, kde jsou všichni milí, dobře naladění a usměvaví – to byl určitě můj první dojem, který 

ovšem přetrval po celou dobu mých praxí. Je vidět, že jste si zde postupem času vytvořili tým 

sehraných a nadšených lidí, které jejich práce baví a chápou, jak důležité je pořád se v něčem 

vzdělávat a zdokonalovat. Velmi se mi líbí, jak berete školu komplexně. Také je vidět, že kdokoliv 

přijde s jakýmkoliv nápadem, zde je vždy prostor na realizaci. Ukázkové hodiny byly velmi inspirativní 

– je vidět, že k přípravám hodin přistupují všichni učitelé pečlivě a to se projevuje i na kvalitě výuky. 

Také se mi velmi líbilo, že žáci v hodinách mají velký prostor se vyjádřit a že jsou nuceni ke kritickému 

myšlení. 

 

2. Jaká AHA si odnáším? 

Základní školu jsem absolvovala před více jak 10 lety a rozdíl mezi tím, co jsem jako dítě zažila a tím, 

jak to funguje u Vás, je obrovský. Odcházím „nakažená“ Vašim nadšením a pocitem, že bych jednou 

chtěla, aby to i všude jinde fungovalo takto, nebo alespoň podobně. Velké AHA pro mě bylo zjištění, 

co všechno obnáší organizace školy. 

 

3. Mé doporučení: 

Do výuky bych zapojila více laboratorních cvičení, například v rámci možnosti absolvovat ccvičení 

v jiné instituci – snad by se s tím dal vyřešit kapacitní problém. Jinak mi přišlo v podstatě vše 

perfektní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZPĚTNÁ VAZBA: 

 

1. Jak na mne škola, žáci, učitelé, učení působilo? 

Škola je přátelská jak k žákům, tak k nám a věřím i ke všem ostatním. Velmi se mi líbí prostředí školy. 

Žáci jsou ve výuce aktivní, pozornost je přiměřená k věku a co jsem mohla vidět, znalosti jsou na 

dobré úrovni. Vyučující byli na výuku vždy perfektně připraveni a kolektiv žáků skvěle zvládnutý – to 

mohu jen závidět. Hodně se mi líbí výmalba na chodbě u přírodopisu – vývoj Země/ života. 

 

2. Jaká AHA si odnáším? 

Překvapil mě celková přístup školy: když se chce, tak to jde, líbí se mi nové přístupy k celé koncepci 

školy k výuce. 

 

3. Mé doporučení: 

Z mé pozice se na žádná velká doporučení necítím, snad jen v inovátorském přístupu nejít přes čáru. 

Ale to je jen nebezpečí, které je možné – ne aktuálně reálné! 

 

Díky za příjemnou praxi, povzbudila mne v možném budoucím povolání pedagoga! 

 

 


