
 

 

 
Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy komunitních škol tak, aby mohli na svých 
školách začít realizovat a rozvíjet koncept komunitní školy a aby posílili své kompetence 
pro mapování potřeb komunity a aktivizaci jejích zdrojů v zájmu spolupráce se školou. 
Účastníci se seznámí s modely komunitních škol v zahraničí, s jejich standardy a s 
možnostmi fungování komunitních škol v ČR. 

TÉMA SEMINÁŘE: 

 interpretace pojmu komunitní škola a související témata (komunita, komunitní 
koordinátor, komunitní vzdělávání, komunitní rozvoj, zdroje v komunitě) 

 představení postupů pro budování a posilování komunitního rozměru školy 

 mapování komunit a vnitřní zdroje komunit, započetí komunitního plánování 

 úloha školy v rámci komunity, možné případy jejího zapojení do života obce, 
komunity, změna vnitřního fungování komunitní školy, prezentace případových 
studií komunitních škol (ZŠ Angelova v Praze, ZŠ Pavlovská v Brně, ZŠ Višňové aj.) 

 principy komunitní školy v procesu celoživotního učení  

 případové studie komunitních škol 

 standardy kvality komunitní školy, využití při autoevaluaci základních a středních 
škol 

LEKTOŘI: 

Mgr. Marek Lauermann  

absolvent PedF UK v Praze, konzultant a lektor k oblasti projektového managementu, 

sebehodnocení školy a strategického plánování, učitel na ZŠ Brno, zástupce ředitelky pro projektový 

management a komunitní rozvoj na ZŠ a MŠ Brno. V současnosti působí jako koordinátor 

mezinárodního projektu „Ověření standardů kvality komunitní školy“ pro ČR.  Je autorem nebo 

spoluautorem pěti publikací na téma komunitní škola. 



 

Mgr. Petra Skalická 

vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor zeměpis - biologie. Vyučovala 

zeměpis a biologii dva roky na základní škole a šest let na gymnáziu. Od listopadu 2008 je 

ředitelkou vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni, lektoruje semináře pro 

učitele a vysokoškolské studenty a podílela se na řadě příruček a publikací pro učitele. Je 

certifikovanou lektorkou programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. 

 

Zájemci se mohou přihlásit přímo zde, případně kontaktovat koordinátorku kurzu:  

klara.doudova@clovekvtisni.cz nejdéle do 4.4.2013.   

http://www.inkluze.upol.cz/portal/events/spoluprace-skoly-a-mistnich-komunit-komunitni-vzdelavani-2/

