
Milí dospělí, vítáme Vás na našem společném procesu tvoření a učení ZŠ LABYRINT. Pro pohodu 
a respekt všech prosím o přečtení si těchto doporučení: 

Cena ZA NÁVŠTĚVU FORMOU DOBROVOLNÉHO PŘÍSPĚVKU MIN. VE VÝŠI 200,- KČ, kterým přispíváte na vybavení 
školy pomůckami. 

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY 
* Vypněte si, prosím, mobilní telefon. 
* Sedněte si, prosím, na místo, které vám určí průvodce. 
* Pokud jste přišli ve skupině, prosím, nebavte se mezi sebou, ruší to práci dětí i 

průvodce. 
* Neoslovujte průvodce ani děti - rušili byste je při činnosti, koncentraci. 
* Pokud Vás děti osloví, odpovězte jim stručně a NEKLAĎTE JIM OTÁZKY. 
* Pokud si všechny děti vybraly činnost, můžete se v tichosti procházet po třídě a 

pozorovat jejich práci zblízka.  
* Didaktický materiál v policích i mimo ně si můžete prohlédnout po skončení vyučování.  
  Půjčený materiál vždy vraťte na URČENÉ MÍSTO. 
* Pokud máte otázky, odpoví vám na ně průvodce po skončení vyučování. 
* Neprovádějte fotodokumentaci. 
* Nemůžete vždy rozumět všemu, co vidíte, proto pozorujte a neposuzujte. Používejte 

smysly, abyste vstřebali co nejvíce, myslete až později. Hodnoťte až později po 
rozboru situací s průvodcem  

 
Při pozorování zkuste sledovat tyto klíčové prvky: 
· Pocit bezpečí a nezávislosti 
· Míra koncentrace 
· Respekt k ostatním a ke třídě 
· Pozitivní sociální interakce 
· Spolupráce dětí napříč skupinou 
. Vztah dítěte k prostředí školy 
. Vztah dítěte k práci 
 
V případě, že je ve třídě také VAŠE VLASTNÍ DÍTĚ, mějte na paměti, že se může 
chovat jinak než obvykle. Může se začít stydět, snažit se Vás zaujmout nebo se 
chovat rozpustile či jinak vybočovat z běžného chování. Tato změna chování je 
pochopitelná. Prosíme, nesrovnávejte Vaše dítě s ostatními dětmi během tohoto 
pozorování. 
 
Pokud jste rodič a chcete se svým dítětem ve třídě pracovat, předem se domluvte 
na pravidlech této práce s průvodcem. 
V případě, že tato pravidla pozorování nebudou respektována, vyhrazujeme si právo 
pozorování ukončit. V takovém případě respektujte přání průvodce. 


