
Otevřená základní škola je název našeho školního vzdělávacího programu a   zároveň hlavní 

idea podporující fungování vztahů ve škole, vztahů školy a okolí a kvalitní poskytování 

vzdělávání a služeb dětem a jejich rodičům. 

Ideovými východisky činnosti Základní školy Květnového vítězství 1554 jsou 

tři pilíře programu Zdravá škola: pohoda prostředí, zdravé učení, otevřené partnerství 

Chceme být škola otevřená: 
• filosofii a zásadám konstruktivistické pedagogiky 

• myšlenkám a metodám kritického myšlení 

• interaktivní výuce 

• vytváření vstřícného klimatu školy 

• všem dětem – talentovaným i s handicapem 

• spolupráci s rodiči jako s partnery v procesu vzdělávání 

• spolupráci s organizacemi podporujícími vzdělávání 

• učitelským osobnostem, kvalitnímu pedagogickému týmu 

Škola je zapojena do projektu OPPA  

Jsme na mapě aktivních škol v programu Rodiče vítáni 

Jsme zapojeni do evropského projektu eSafety Label, jehož cílem je přispět k vytvoření 

standardů v oblasti online bezpečnosti do škol (15.4.t.r. o nás psaly Učitelské noviny). 

 Zaměřujeme se na pestrou nabídku zájmových kroužků , rozvíjející aktivity v družině a na 

nové vyučovací metody – zejména kritického myšlení; proběhlo školení učitelů a pokračuje 

další vzdělávání ve spolupráci s lektory. Hodně konkrétních hodin nebo ukázek máme na 

videích (uvedená fotodokumentace se týká jedné třídy po dobu 3 let, ale stejně se postupuje 

ve všech třídách 1.stupně a již i na 2.stupni). 

Od školního roku 2014/2015 budeme v jedné 6.třídě vyučovat matematiku metodou prof. 

Hejného. Ve využívání informačních technologií jsme nadprůměrní (2 PC učebny po 24 PC, 1 

menší učebna pro DYS klub – pomoc dětem s poruchami učení, 1 MMU, 8 interaktivních 

tabulí) a naši žáci jsou velmi úspěšní v různých IT soutěžích a v aktivitách e-bezpečí. 

Za významný prostředek při objevování a rozvíjení nadání považujeme soutěže – sportovní  a  

vědomostní a dovednostní  (http://archiv.kvetnak.cz/skolni-rok/souteze/ -poslední příspěvky 

v Archívu jsou z probíhajícího školního roku ). Žáci postupují do obvodních i krajských kol, 

máme přední místa i v celostátním měřítku – výrazné úspěchy publikujeme v Síni slávy 

(současný web máme od března, proto některé odkazy dáváme i do Archívu – nejde totiž o 

vzdálenou minulost, ale tento školní rok). 
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