ZBIERKA NÁVRHOV ORGANIZÁCIE
A PRINCÍPOV IDEÁLNEJ ŠKOLY

(výstup projektu IiSee Erasmus + 2016-2018)

Táto brožúrka obsahuje myšlienky a predstavy žiakov (vo veku 13-15 rokov)
o ideálnej škole. Žiaci boli súčasťou pracovného tímu v projekte Erasmus+
pod názvom "Invent an Ideal School through a European Experience"
realizovaného v rokoch 2016 - 2018 v spolupráci so školami vo Francúzsku,
Poľsku, Španielsku a Taliansku.

Cieľom projektu bolo umožniť žiakom zamyslieť sa nad ideálnou vzdelávacou
inštitúciou. Prostredníctvom návštevy ostatných partnerských škôl zapojených
do uvedeného projektu a zapojenia sa do vyučovania v nich, vytvorili
prostredníctvom medzinárodnej spolupráce model ideálnej školy, v ktorej
uplatnili efektívne pricpípy fungovania vzdelávacieho systému navštívených
škôl.

Výstupom projektu je zbierka, ktorá obsahuje 12 tematických okruhov,
v ktorých sú opísané princípy ideálnej školy a jej organizácia na druhom stupni
tak, ako si ju predstavujú mladí ľudi vo veku 13 - 15 rokov.
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ORGANIZÁCIA IDEÁLNEJ ŠKOLY
Škola bude poskytovať
v troch úrovniach:

vzdelávanie

žiakom

vo

veku

3-16

rokov

predškolský stupeň: pre žiakov vo veku 3 - 5 rokov (3-ročné vzdelávanie)
prvý stupeň: pre žiakov vo veku 6 - 10 rokov (5-ročné vzdelávanie)
druhý stupeň: pre žiakov vo veku 11-16 rokov (5-ročné vzdelávanie)
V každej triede bude 20 žiakov (rovnomerný počet chlapcov a dievčat).
V každom ročníku budú tri triedy.
Výzdobu chodieb v škole budú mať na starosti žiaci, na chodbách budú
nástenky s akciami, ktoré sa na škole konajú, úspechmi žiakov, projektami
a inými aktivitami školy. Triedy budú vyzdobené rôznymi plagátmi, mapami
a praktickými informáciami - všetko v réžii žiakov.
Triedy budú vybavené počítačom a interaktívnou tabuľou, bielou tabuľou,
prípadne kriedovou tabuľou.
Triedne aktívy sa budú konať trikrát do roka (na začiatku šk.roka, pred
ukončením prvého polroka a na konci šk.roka).
Každý rok navrhnú žiaci motto, s emotívnym odkazom, ktorý bude škola
napĺňať v daný rok.
Žiaci sa budú môcť zapájať do medzinárodných projektov spolupráce ako
Erasmus+, eTwinning a pod.
Škola nebude mať uniformy, žiaci však musia chodiť vhodne oblečení.
Na hodinu TV budú žiaci nosiť tenisky, biele tričko s logom školy
a tmavomodré, prípadne čierne tepláky, alebo krátke nohavice.

BUDOVA IDEÁLNEJ ŠKOLY
Škola bude mať štvorcový pôdorys a dve poschodia.
Budova školy bude rozdelená na štyri pavilóny. V jednom z pavilónov sa budú
nachádzať triedy pre predškolské deti a žiakov prvého stupňa, v ďalšom sa
budú vzdelávať žiaci druhého stupňa, v tretej budove bude veľká telocvičňa
a plaváreň a vo štvrtej jedáleň a veľká prednášková sála s pódiom
a stupňovitými sedadlami pre rôzne stretnutia.
V škole sa bude nachádzať niekoľko odborných učební na výučbu HV, VV,
prírodovedných predmetov (laboratórium) a výučbu cudzích jazykov. Triedy
budú vybavené počítačmi s prístupom k online materiálom na aktivizáciu
žiakov. V škole budú dve knižnice s oddychovými zónami s kreslami
a gaučovkami. Jedna knižnica bude v budove pre predškôlkárov a žiakov
prvého stupňa, druhá v budove druhého stupňa. Dozor nad žiakmi bude
vykonávať službukonajúci učiteľ.
V každej triede budú mať žiaci skrinky na odkladanie vlastných vecí (každý
žiak svoju). Kabáty a vetrovky si budú žiaci vešať na vešiačiky v triedach. Žiaci
sa v škole budú prezúvať len v nepriaznivom počasí. V období bez snehu
a dažďa sa prezúvať nebudú.
Škola bude vybavená plavárňou, telocvičňou futbalovým ihriskom,
a multifunkčným ihriskom.
Žiaci sa môžu stravovať v jedálni (obedy) a počas prestávok v bufete
s automatmi.
Počas prestávok sa žiaci môžu zdržiavať na chodbách.

POLOHA IDEÁLNEJ ŠKOLY
Škola bude umiestnená v centre mesta, v blízkosti zastávok MHD. Žiaci môžu
do školy dochádzať školským autobusom.

V areáli školy bude park kde budú môcť žiaci relaxovať. V parku budú altánky,
lavičky, hojdačky, multifunkčné ihriská.

V budove školy bude počas prestávok pre žiakov k dispozícii bufet so stolmi
a stoličkami. Otvorený bude pred začiatkom vyučovania, počas prestávok
a po skončení vyučovania.

ŠKOLSKÝ DEŇ
Vyučovanie bude začínať o 9:00. Vyučovacie hodiny budú trvať 50 minút.
Po dvoch vyučovacích hodinách bude 30-minútová prestávka.
9:00 - začiatok vyučovania
9:00 - 9:50 prvá hodina
9:50 - 10:40 druhá hodina
10:40 - 11:10 prestávka
11:10 - 12:00 tretia hodina
12:00 - 12:50 štvrtá hodina (obedňajšia prestávka pre žiakov predškol.stupňa)
12:50 - 13:20 obedňajšia prestávka (pre žiakov 2.stupňa)
13:20 - 14:10 piata hodina
14:10 - 15:00 šiesta hodina (obedňajšia prestávka pre žiakov 1.stupňa)
15:00 - koniec vyučovania
Žiaci budú tráviť prestávky vonku, v nepriaznivom počasí budú tráviť čas
na chodbách, alebo v krytom priestore na školskom dvore.
Každý deň budú mať žiaci prvého stupňa 5 vyučovacích hodín a žiaci 2.stupňa
6 vyučovacích hodín. V sobotu vyučovanie nebude.
Na začiatku a konci vyučovania bude zvoniť zvonec.
Dvojhodinovky budú mať žiaci len z VV, HV, TV a CUDZÍCH JAZYKOV.
Školský rok bude začínať začiatkom septembra a končiť v polovici júna. Žiaci
budú mať dvojtýždňové prázdniny počas Vianoc, týždňové počas jarných
prázdnin a počas Veľkej Noci. Na vybrané štátne a cirkevné sviatky budú
určené dni voľna.

ZAMESTNANCI ŠKOLY
Zamestnanci: učitelia, škola bude zamestnávať lektorov cudzích jazykov,
psychológov, asistentov učiteľa, výchovných poradcov, správcov počítačových
sietí, sekretárky, upratovačky, kuchárky, vrátnikov, školníkov, trénerov.
Vzťahy: učitelia a žiaci budú mať priateľský vzťah. Učitelia budú viesť hodiny
zujímavým spôsobom. Učitelia si môžu vybrať, ako ich budú žiaci oslovovať.
Spolupráca: rodičia a učitelia budú mať priateľský vzťah, čo môže uľahčiť
žiakom mať priateľský vzťah so svojimi učiteľmi. Rodičia budú spolupracovať
so školou - pomáhať organizovať akcie školy, výlety pre žiakov, učiteľov
a rodičov, stretávať sa s učiteľmi a vylepšovať školské prostredie.
Triedni učitelia na dlhšie obdobie: triedni učitelia by sa nemali často meniť,
aby bolo možné vytvorť dobrý vzťah medzi učiteľom a žiakmi. Na prvom
stupni by mal byť jeden triedny učiteľ a na druhom stupni taktiež.

TRIEDY
Okná v triedach budú veľké, aby boli triedy presvetlené. Na oknách budú
žalúzie.
Každý žiak bude mať v triede vlastnú skrinku na osobné veci.
Každá trieda bude mať audiovizuálnu techniku - počítač, dataprojektor,
interaktívnu tabuľu a laptopy k dispozícii pre žiakov.
Žiaci si budú robiť výzdobu triedy sami.
Každá trieda bude mať police na knihy.
Každý žiak bude mať svoju lavicu, tie bude možné v prípade potreby spojiť
do väčších celkov.
V triede bude päť radov individuálnych lavíc, tak, že za sebou budú sedieť
štyria žiaci v rade.

VYUČOVACIE PREDMETY
ROZVRH HODÍN:
o 6 vyučovacích hodín denne
o 5 dní v týždni
o spolu 30 vyučovacích hodín týždenne

VYUČOVACIE PREDMETY: povinné a voliteľné

Povinné predmety :
 matematika - 4 hodiny
 slovenský jazyk - 4 hodiny
 angličtina - 4 hodiny
 ďalší cudzí jazyk - 2 hodiny
 chémia - 2 hodiny
 biológia - 1 hodina
 fyzika - 1 hodina
 dejepis - 3 hodiny
 geografia - 1 hodina
 telesná výchova - 3 hodiny
 informatika - 1 hodina
 náboženstvo/etika - 1 hodina
 - 27 povinných hodín týždenne

Triednicka hodina:
 1 hodina s triednym učiteľom - 1.hodina v stredu
Voliteľné predmety: hudobná výchova, výtvarná výchova, masmediálna
výchova, domáce práca (varenie, práca v záhradke, šitie, práca s drevom atď.),
technika, filozofia, financie a biznis, ďalšie cudzie jazyky
 2 voliteľné hodiny týždenne (v dvoch rôznych dňoch)
Žiaci si na začiatku školského roka vyberú z ponuky 2 hodiny
voliteľných predmetov.
ZRUČNOSTI:
- učiť sa praktické veci pre život: zručnosti nakladať s peniazmi, prezentačné
zručnosti, rôzne typy domácich prác

METÓDY UČENIA SA:
- skupinová práca, vzájomná pomoc žiakov pri problémoch s učením, diskusie,
projektová práca, veľa precvičovať na hodinách,nové veci si osvojovať v škole,
bez domácich úloh, DÚ len na precvičenie učiva (dobrovoľne), rozvíjať tvorivé
myslenie, prepájať učivo s praxou
- vo vyučovaní využívať laptopy namiesto tabletov, mať k dispozícii e-knihy
s domácim prístupom k online materiálom na precvičovanie a osvojovnie si
vedomostí
- možnosť zostať po vyučovaní v škole a s ostatnými spolužiakmi si
precvičovať úlohy
- do vyučovania zapojiť hry

ÚLOHY A HODNOTENIE
Žiaci nebudú dostávať veľa domácich úloh, úlohy budú dobrovoľné, zamerané
na praktické osvojenie si vedomostí a precvičenie učiva - cvičenia z učebnice,
texty na čítanie, vyhľadávanie užitočných informácií. Dôraz bude kladený
na prácu v škole a praktické precvičovanie učiva na hodinách. Čas venovaný
štúdiu doma bude v priemere 15 minút na predmet, t.j. približne 1,5h na deň.
Z jednotlivých predmetov nebude veľa testov, maximálne jeden test na týždeň,
prípadne viac krátkych previerok. Ústne skúšanie bude len na cudzích
jazykoch.
Do vyučovania zaviesť aspoň dvakrát mesačne v každom predmete relevantné
a praktické aktivity mimo školy - exkurzie, vychádzky, zážitkové učenie,
overovanie vedomostí v exteriéri a pod.
Vyučovanie obohatiť o skupinovú projektovú prácu, ktorá umožňuje vzájomné
učenie sa, podporuje spoluprácu a tvorivosť. Pri projektovej práci využívať
laptopy/počítače.
Vo vyučovaní využívať elektronické učebnice s online materiálmi na hodinách, aj počas domácej prípravy.
Dvakrát ročne dostanú žiaci hodnotenie svojej práce - v podobe vysvedčenia.
Stupnica hodnotenia bude od 1 -10, pričom známka desať bude najlepšia.
Na konci školského roka / polroka budú žiaci testovaní z hlavných predmetov matematika, slovenský jazyk, cudzie jazyky, dejepis, geografia, fyzika, chémia,
biológia. V prípade, že žiaci neuspejú, budú mať možnosť opravného termínu.
Každý rok dostanú žiaci školský zápisník s mottom pre daný školský rok
a logom školy. V zápisníku bude priestor na rozvrh hodín, školský poriadok,
mená učiteľov a predmety. Bude zároveň slúžiť ako žiacka knižka, zápisník
úloh a školských akcií a na oznamy od učiteľov a rodičov.

POPOLUDŇAJŠIE AKTIVITY
Vyučovanie bude končiť o 15:00. Škola bude v popoludňajších hodinách
ponúkať rôzne záujmové útvary v rôznych oblastiach.
 Jazykové kurzy - výučba rôznych cudzích jazykov
 Športové záujmové útvary - futbal, basketbal, volejbal, tenis, stolný
tenis, plávanie, atletika, bedminton, a pod. ...
 Umelecké záujmové útvary - výtvarné, tvorivé dielne, tanečné,
hudobné, divadelné
 Dobrovoľníctvo - pomoc ľuďom v núdzi, iným žiakom a pod.
 Iné záujmové útvary - joga, relaxačné cvičenia - aj pre rodičov žiakov
 Turistické skupiny - výlety na zujímavé miesta v regióne, krajine
i v zahraničí
 Prípravné kurzy - prípravné kurzy na prijímacie skúšky na stredné
školy, na medzinárodné jazykové skúšky, olympiády a súťaže

ZAPOJENIE ŽIAKOV DO CHODU ŠKOLY
Žiaci sa budú môcť zapojiť do chodu školy prostredníctvom žiackeho
parlamentu. Na stretnutiach budú predkladať svoje požiadavky, návrhy, ktoré
budú riešiť prostredníctvom svojich zástupcov s vedením školy.
Každú triedu z druhého stupňa budú reprezentovať dvaja zvolení zástupcovia,
prípadne dobrovoľníci, volení max. na dva roky. Vedúceho žiackeho
parlamentu spomedzi učiteľov si budú voliť žiaci.
Členovia parlamentu sa budú stretávať 2x týždenne, v pondelky a piatky ráno,
pred vyučovaním o 8:30. Informácie zo stretnutí sprostredkujú zástupcovia
jednotlivých tried svojim spolužiakom na triednickej hodine, ktorá bude
povinná - bude súčasťou rozvrhu. Vždy prvá hodina v stredu.
Členovia žiackeho parlamentu budú pracovať v rôznych tímoch, podľa svojich
úloh.
Študijní referenti - zodpovední za komunikáciu s vedením školy - návrhy,
požiadavky na zmeny, hľadanie riešení problémov, študijné záležitosti.
Výzdoba - zodpovední za výdobu školy.
Školské akcie - zodpovední za organizáciu školských akcií.
Čistota - zodpovední za kontrolu stavu čistoty školy.
Voľnočasové aktivity - zodpovední za športové akcie školy, voľnočasové
aktivity a súťaže školy.
Publicita - vysielanie školského rozhlasu, tvorba a publikovanie článkov
v školských novinách.

INÉ
Na začiatku každej hodiny navrhujeme venovať päť minút relaxačným
technikám na upokojenie mysle žiakov.
Dvakrát ročne bude škola organizovať pre rodičov deň otvorených dverí.
Na začiatku a konci školského roka sa budú žiaci stretávať v prednáškovej sále,
kde im bude v septembri predstavený plán na nový školský rok - aktivity,
školské akcie, výlety, projekty, záujmové útvary, voliteľné predmety a pod.
Na konci školského roka zhodnotí riaditeľ školy všetky aktivity, ktoré sa
uskutočnili v danom školskom roku.
Škola bude mať vlastné rádio s pravidelným vysielaním pre žiakov a vlastné
školské noviny. Na starosti to budú mať členovia tímu žiackeho parlamentu
zodpovední za publicitu.
Škola bude mať webovú stránku, ale aj prístup na sociálne siete s aktuálnymi
informáciami o školských akciách, akciách žiackeho parlamentu. Sociálne siete
budú využívané pre jednoduchšiu komunikáciu s rodičmi.
Na konci školského roka bude mať každý ročník 2.stupňa týždňový školský
výlet. Pre každý ročník bude určená iná destinácia, aby sa tak počas piatich
rokov dostali žiaci na rôzne miesta.

ŠKOLSKÝ PORIADOK
Správanie sa žiakov
Žiaci musia rešpektovať ostatných žiakov a zamestnancov školy.
V prípade porušenia školského poriadku dostane žiak zápis o jeho porušení.
V prípade opakovaných zápisov bude rodič predvolaný do školy a upozornený
na nevhodné správanie svojho dieťaťa. Ak po takomto stretnutí nenastane
zmena, žiak bude pri najbližšom porušení školského poriadku poslaný domov
na rodičovu zodpovednosť s povinnosťou dobrať si preberané učivo a urobiť
zadané úlohy. Alebo potrestaný verejnoprospešnými prácami ako je výpomoc
v jedálni, upratovanie v interéri alebo exteriéri školy a pod.
V prípade prejavov šikanovania budú rodičia ihneď informovaní a predvolaní
na stretnutie s psychológom. V prípade opakovaného priestupku bude škola
okamžite kontaktovať políciu.

Priestupky
Žiaci sa musia starať o majetok a vybavenie školy. V prípade úmyselného
poškodenia je žiak povinný škodu nahradiť. V snahe predchádzať
poškodzovaniu majetku školy budú na verejných miestach ako sú chodby,
šatne, jedáleň, knižnica a iné spoločné priestory nainštalované kamery.

Príchod žiakov do školy
Vyučovanie bude začínať o 9:00. Žiaci môžu vstúpiť do areálu školy najskôr
o 8:30. Čas do začiatku vyučovania môžu stráviť v spoločenskej miestnosti
monitorovanej kamerami. V miestnosti bude prístup na wifi a priestor
na robenie úloh, čítanie, počúvanie hudby a iné spoločenské aktivity. Všetci
žiaci musia byť v triede o 8:55, pripravení na hodinu. V prípade neskorých
príchodov je rodič povinný žiaka ospravedlniť, maximálne však 5x do roka.
V prípade neospravedlnených neskorých príchodov je rodič informovaný
okamžite.

Dochádzka žiakov
Všetky vynechané hodiny musia byť ospravedlnené rodičom, alebo lekárom.
V prípade, že sa žiak nedostaví na vyučovanie, je rodič povinný okamžite
neprítomnosť oznámiť vyučujúcemu. Žiak bude po príchode do školy
po minimálne týždňovej chorobe ospravedlnený od skúšania celý nasledujúci
týždeň, je však povinný si učivo dobrať. V prípade vážnej choroby, môže byť
oslobodený od skúšania dva týždne. V prípade neospravedlnených hodín budú
rodičia ihneď informovaní. V prípade opakovaných neospravedlnených hodín,
bude žiakovi udelená znížená známka zo správania.
Správanie sa žiakov na vyučovaní
Pracovná atmosféra na hodinách by mala byť priateľská. Žiaci musia byť
sústredení na prácu, s učiteľmi môžu slobodne diskutovať. Žiaci nesmú rušiť
priebeh hodiny, zdvihnutím ruky sa prihlásia o slovo.
Žiaci pracujú na vyučovaní najmä v skupinách, vzájomne sa učia
a spolupracujú.
Žiaci majú dovolené počas hodiny vziať si potrebné pomôcky k vyučovaniu
zo svojej skrinky.
Každý žiak musí udržiavať svoje miesto v čistote a poriadku.
Uniformy
Škola nebude mať uniformy.
Na telesnú výchovu bude predpísaný úbor: tenisky, biele tričko s logom školy,
čierne, alebo tmavomodré tepláky.

Zmeny v triedach
Každá trieda bude mať svoju učebňu. Žiaci sa budú vyučovať v odborných
učebniach len tieto predmety: informatiku, telesnú výchovu, chémiu, biológiu,
fyziku, cudzie jazyky, výtvarnú a hudobnú výchovu.
Počas vyučovania v odbornej učebni si žiaci vezmú len potrebné veci
na vyučovaciu hodinu. Svoje ostatné veci si uzamknú v svojej kmeňovej triede.
Na chodbách budú žiakom k dispozícii šatňové skrinky, kde si nechajú svoje
topánky a kabáty. Prezúvať sa budú len v zime a v prípade nepriaznivého
počasia.
Žiaci prvého stupňa budú mať svoju kmeňovú triedu 5 rokov, následne
na druhom stupni tiež jednu triedu 5 rokov. O triedu sa budú starať, môžu si ju
vyzdobiť vlastným návrhom, tak, aby sa v nej cítili príjemne.
Iné pravidlá
Počas vyučovacích hodín musia mať žiaci svoje mobilné telefóny vypnuté.
Používať ich môžu počas prestávok.
Na vrátnici školy bude trezor, kde si žiaci môžu uzamknúť cennosti.
Do vyučovania budú zaradené hodiny prvej pomoci a správania sa
v nebezpečných situáciách (zemetrasenie, tornádo, požiar a pod.).
Požiadavkami žiakov sa bude zaoberať žiacky parlament.
Do školy bude zakázané nosiť nebezpečné veci ako cigarety, alkohol a drogy.
V triedach budú žiakom k dispozícii laptopy s digitálnymi učebnicami
a učebným materiálom a prístupom na internet s cieľom využívať všetky
dostupné materiály pri osvojovaní učiva.
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