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Vlastní pojetí výchovn�-vzd�lávacího procesu vychází z ov��ených a osv�d�ených aktivit z p�edchozích let a 

jako takové se stalo základem pro školní vzd�lávací program. 
Hlavním cílem školy je všestranný, harmonický rozvoj t�lesných i duševních schopností žáka. V souladu 

s trendy ve vzd�lávání v Evrop� usiluje škola o to, nau�it žáky p�emýšlet, vybavit je odpovídajícími znalostmi, 
rozvinout jejich individuální schopnosti a vést je k uv�dom�ní vlastní odpov�dnosti a ceny. Škola v�nuje maximální 
úsilí vytvo�ení tv�r�í a bezpe�né atmosféry vzd�lávacího procesu, ve kterém je nutná aktivní ú�ast žák�, pedagog� i 
rodi��. Ve vzd�lávacím procesu nejsou žáci pouhými ú�astníky, ale spole�n� s pedagogy jeho tv�rci. Tomu je 
pod�ízen výb�r metod motivujících a aktivizujících žáky a vedoucích ke vzájemné spolupráci. Ty mnohem lépe 
vystihují operativní pot�eby dnešního dynamického sv�ta a jsou pro žáky aktuálními. Jsou tak  rozvíjeny ty 
kompetence, které jsou nezbytné pro život ve 21. století.  

Cílem školního programu je, aby žáci: 

• poznali a osvojili si strategii u�ení a byli motivování pro celoživotní vzd�lávání, 
• vnímali jevy v souvislostech, využívali p�edchozích znalostí a dovedností a aplikovali je v praxi, 
• dokázali vyhledávat informace a dále s nimi um�li pracovat, 
• zvládli základy všestranné komunikace, 
• nau�ili se spolupracovat a respektovat práci a úsp�chy druhých, 
• byli utvá�eni a projevovali se jako zdravé individuality a svobodné osobnosti, 
• projevovali pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, 
• vnímali citové vztahy k lidem, k prost�edí, kde žijí, a k p�írod�, 
• získali pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivn� je chránili, 
• poznali své reálné možnosti a uplat�ovali je p�i rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci, 
• byli schopni žít spole�n� s ostatními lidmi, byli tolerantní a ohleduplní k druhým lidem, jejich kulturám a 

duchovním hodnotám. 
 

Specifi�nost vzd�lávací nabídky školy vychází z tradi�ní výuky cizích jazyk�. P�vodní rozší�ená výuka 
jazyk� je zachována zvýšenou t�íhodinovou dotací z disponibilních hodin pro druhý jazyk v 6. až 9. ro�níku. Škola 
tak v�nuje nadstandardní pé�i talentovaným žák�m. Druhou variantou je volba dalšího jazyka s dvouhodinovou 
dotací v rozsahu t�íletého cyklu, který je možné zvolit v sedmém ro�níku.  

V hodinách informatiky je výuka celkov� nasm�rována na práci s programy, rozvíjení tvo�ivosti, vyhledávání 
a kritické hodnocení získaných informací. 

Zna�ný prostor je v�nován sportovním aktivitám a mimoškolnímu vyžití d�tí, kde je snahou školy co nejširší 
zapojení žák� v oblastech sportovních, humanitních, technických a estetických. 

 

P�i budování vlastní specifické vzd�lávací nabídky a v souladu s výše uvedenými principy škola vyhledává a 
poskytuje prostor novým nebo alternativním zp�sob�m výuky. Sou�ástí školy jsou t�ídy s waldorfskou pedagogikou, 
která vychází z odlišného p�ístupu k žák�m a odlišné organizace vyu�ování.  

Školní vzd�lávací program zahrnuje dva vzd�lávací sm�ry. První, s akcentem na výuku jazyk�, a druhý 
zam��ený na waldorfskou pedagogiku, která tvo�í samostatnou v�tev programu.  

Krom� obecných cíl� školního vzd�lávacího programu týkajících se školy a žák�, které jsou pro waldorfskou 
pedagogiku shodné, zahrnuje waldorfský program �adu odlišností. Mezi nejzásadn�jší rozdíly pat�í: 

 
• snaha o dosažení dovedností a v�domostí prožitkem, 
• organizace vyu�ování do tzv. epoch-blok� dále d�lených na �ásti rytmickou, vyu�ovací a vypráv�cí, 
• jeden t�ídní u�itel po celou dobu školní docházky, 
• slovní hodnocení, 
• výuka um�leckých obor�, 
• vytvá�ení vlastních u�ebnic, 
• výuka jazyk� od prvního ro�níku 
• p�edstavování sv�ta ve vzájemných vztazích a ve vztahu k �lov�ku.  

 
Snahou školy p�itom je neodd�lovat vzd�lávací programy, žáky a u�itele, ale naopak oba programy ú�eln� 

propojit tak, aby si žáci i u�itelé byli v�domi odlišnosti p�ístup�, a tyto odlišnosti pro n� byli obohacením, jiností 
v tv�r�ím slova smyslu. Zárove� cítili sounáležitost ke spolužák�m, koleg�m a ke škole. 

 

Školní vzd�lávací program není chápán jako uzav�ený, je otev�ený novým podn�t�m a návrh�m.  Jeho další 
dopl�ování a vylepšování bude prakticky nep�etržitým procesem v návaznosti na nové zkušenosti z výuky a vjem� 
z okolního sv�ta. P�ejeme si, aby p�inášel dobré pracovní výsledky. 


