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Vize školy 
 

Vizí školy je nabízet v rámci střední Moravy kvalitní výchovně vzdělávací služby pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami. 
  
Naší snahou je vytvářet předpoklady a možnosti pro co nejširší uplatnění našich žáků ve 
společnosti. Chtěli bychom být školou, do které chodí žáci, rodiče i zaměstnanci rádi, je 
otevřená vůči rodičům, okolní komunitě a novým myšlenkám a přístupům. 
 
 
Filozofie školy vychází z těchto principů: 

- princip partnerství – vstřícnost školy vůči rodině, žákům, komunitě a společnosti 

- princip otevřenosti novým myšlenkám, podnětům, metodám a přístupům 

- princip integrace – co nejširší začlenění žáků školy do společnosti 

- princip individualizace – individuální přístup s cílem podpořit osobnost a  samostatnost 
žáků 

- princip angažovanosti – aktivní a tvořivý přístup pedagogických pracovníků  

- princip odbornosti – kvalifikovaný tým zaměstnanců a  úzká spolupráce s odborníky a 
odbornými pracovišti 

 
Absolvent naší školy by měl být v ideálním případě spokojený mladý člověk s co nej-
větší mírou samostatnosti a soběstačnosti vzhledem ke svému znevýhodnění, který najde 
uplatnění na pracovním trhu a prožije v rámci svých možností kvalitní život (rodinný, pra-
covní i občanský). 
 
 
Filozofie školy pro oblast výchovy 

Systém sociokulturních regulativů, t.j. norem, hodnot, pravidel a vzorů chování, který má 
být sdílen všemi zaměstnanci a žáky, je součástí koncepčních materiálů školy.  
 
1. Zásady systému výchovy na základní škole a odborném učilišti: 

- vytváření atmosféry vzájemné důvěry, pomoci a spolupráce, 

- pěstování a upevňování pocitu sounáležitosti se školou, pocitu hrdosti na příslušnost 
ke škole, 

- dodržování závazných norem chování, 

- vytváření podmínek pro rozvíjení zájmů žáků, rozvíjení jejich tvořivosti, rozhledu, kul-
turnosti a hodnotného využívání volného času, 

- organizování školních akcí za účelem prezentace práce učitelů a výsledků a schop-
ností žáků, 

- prevence negativních antisociálních jevů, netolerantních, rasistických, xenofobních a 
extremistických projevů v chování žáků, 
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- zaujímání aktivního postoje proti všem projevům lidské nesnášenlivosti, 

- přiměřené uplatňování svých práv a respektování práva a oprávněných zájmů druhých 
lidí, 

- prevence záškoláctví, zneužívání drog a alkoholu, poruch příjmu potravy, kouření, ši-
kany, vandalismu, delikvence, kriminality, gamblerství a dalších forem nežádoucího 
chování spadajícího do oblasti rizikového chování, 

- rozvoj dovedností, které vedou k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agre-
sivity a porušování zákona, 

- šetrné zacházení se školním majetkem, majetkem smluvních firem pro výuku OV a 
majetkem spolužáků, 

- plnění studijních požadavků, pokynů pedagogických a ostatních zaměstnanců školy, 
pravidelná školní docházka, včasný příchod do výuky, řádné a včasné omlouvání ab-
sence, 

- dodržování zásad slušného chování a jednání při komunikaci se zaměstnanci školy a 
zaměstnanci smluvních firem, 

- podpora zájmu o zlepšení studijních výsledků žáků, 

- snaha o zvýšení zájmu rodičů o studijní výsledky žáků a o život školy,  

- důsledné dodržování předpisů vztahujících se k BOZP a PO zvláště při výuce OV na 
smluvních pracovištích, 
 

2. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a veškerých aktivit školy je vychovat žáka, 
který: 

- je slušný, asertivní a tolerantní ve svém jednání i vystupování, 

- ocení vzdělání a uvědomí si jeho nezbytnost pro život, 

- propaguje dobré jméno školy na veřejnosti, 

- aktivně se účastní školních a mimoškolních akcí souvisejících se zvoleným oborem 
vzdělání, prezentuje výsledky své práce, 

- dodržuje závazné normy chování, hodnotně využívá volný čas, 

- dle svých možností a schopností dokáže aplikovat teorii do praxe, 

- připravuje se svědomitě na své budoucí povolání, 

- dokáže uplatnit svá práva, respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, 

- zachází šetrně s veškerým majetkem, 

- chodí řádně do školy, plní své povinnosti,  

- zdvořile komunikuje s dospělými i svými vrstevníky, vyjadřuje své názory, naslouchá 
názorům druhých, domluví se, 

- spolupracuje, pomáhá a nechá si pomoci, spolupodílí se na řešení problémů, 

- je samostatný a zodpovědný za své jednání a chování, 

- v rámci svých možností a schopností kriticky myslí, pracuje se zdroji a vyhodnocuje 
je, 

- pečuje o své zdraví, 

- čelí nedemokratickým postojům, projevům rasismu, xenofobie apod., 

- v rámci svých možností a schopností je ochoten se dále vzdělávat, 

- dodržuje zásady BOZP a PO. 
 
 


