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Hlavní myšlenka
- zapojit žáky do života školy

A] Realizované:

• Školní časopis

• Žákovská samospráva tříd

• Školní studentský parlament

B] Nyní postupně zaváděné:

• Možnost ovlivnit podobu interiéru.



Klima školy a vzdělávání

Podle mezinárodních výzkumů i ČŠI existuje silná vazba
mezi výsledky vzdělání a klimatem školy. Klima se dá
zjednodušeně definovat jako pocit, který je na dálku
cítit, který mají přímí účastníci i náhodní návštěvníci při
vstupu do školy. Klima na nás dýchá. Dýchá na nás již při
prvním vstupu také z prostor školy. Estetické stránky,
pořádku, jeho fyzické podoby, na kterou se v projektu
zaměřuji.







Předchozí stav  



Výchozí stav  





Základní barvy interiéru

Bílá 

• Symbolizuje nevinnost, čistotu, jas. 

• Prosvětluje, dodává vzdušnost. 

• Bílé stěny mají uklidňovat, napomáhat k soustředění 
a zvyšování výkonů.

• U mnoha žáků tato barva spíše vzbuzuje úzkost 
a stres, připomíná ústav či nemocnici.

• Množství bělosti totiž vypadá pustě, sterilně. 







Základní barvy interiéru

Šedá

• Považována za konzervativní, důstojnou a uhlazenou.

• Nevzbuzuje nijak velké emoce. 

• Spojuje nás spíše s představou chudoby a pokory. 

• Šedá je i barvou potlačování, omezování a nejistoty, opatrnosti a 
ochoty ke kompromisům. 

• Je smutná, nudná, neutrální, snižuje aktivitu a pobízí lenost.









Stručné představení projektu

• Úpravy interiéru tak, aby se v něm žáci cítili dobře
a aby styl interiéru mohli aktivně ovlivňovat.

• V první fázi- úprava komunikačních prostor
postranního schodiště v budově dle grafického návrhu
vytvořeného jednotlivými třídami.



Otisk tříd

• Otisk - volný průchod fantazie, využití slovních
identifikací, fotografií, karikatur, portrétů a čehokoli
jiného, co si představí žáci pod značkou své třídy.

• „Otisk“ = vzpomínku na studium a čas strávený
ve škole.

• Oživení prozatím šedých částí schodiště.



Fáze

1. Vyhlášení soutěže
2. Setkání se zástupci jednotlivých tříd
3. Rezervace vybraného panelu zástupci tříd
4. Sdělení požadavků na materiál realizačnímu týmu
5. Předložení schváleného návrhu třídy realizačnímu týmu
6. Odevzdání hotového návrhu realizačnímu týmu
7. Převzetí finální podoby panelů od grafického studia
8. Kompletní vystavení panelů na betonové bočnice

zábradlí schodiště v hlavní budově
9. Vyhlášení vítězů a předání cen

























Plakát Diplomy



Vyhlášení vítězů



Reference
• David Doležal, 4. PL: „Nápad to byl a je dobrý, jediný, co mi přijde takový divný, proč zdobíme schody, 

když tudy popravdě většina lidí ani nepůjde. Ale z druhý strany to chápu, protože vypadají strašně, ale 
to už je o tom, jak se to vymýšlelo. Jak na mě působí teď? Rozhodně lépe, než když tam byl šedý 
betonový panel.“ 

• Za třídu 1. PV, Radka Müllerová, třídní učitelka: „Nápad na realizaci projektu "Živá kronika", nadchla 
celou moji třídu 1.PV, už jen proto, že se jedná o třídu velmi výtvarně zdatnou a žáci se tak mohli 
pořádně "vyřádit". Vzhledem k tomu, že celá realizace probíhala jako týmová práce (každý dostal svůj 
úkol), žáci tak měli možnost se lépe poznat a ověřit si charakterové vlastnosti a zodpovědnost 
ostatních žáků k danému úkolu. Myslím si osobně, že komunikace a práce mezi žáky ohledně přípravy 
návrhu a realizace projektu, je velmi stmelila a prohloubila vztahy mezi nimi. Nápad a realizaci 
projektu Živá kronika", tak vnímáme jako velmi pozitivní a hezkou vzpomínku na školní léta,  a vkusnou 
výzdobu školy. Byla to práce, která nás bavila a u které jsme prožili spoustu legrace!
Jinak dáváme palec nahoru!“

• Ing. Lenka Píšová: „Vytvořit Živou kroniku tříd ISŠTE Sokolov byl velmi skvělý nápad. Žáci zde mohli 
ukázat své kreativní myšlení. Prokázali, jak umí pracovat v kolektivu na dané téma . Zajímavé výtvory 
pěkně vyplňují prázdná místa na schodech, kdy je pak každý krok veselejší. Nemohla bych vybrat 
vítěze, protože každý výtvor je originál.“



Reference
• Kristýna Těšínská, 3. PM: „Živá kronika byl ten nejlepší projekt, která se na této 

škole uskutečnil, za ty tři roky, co sem chodím. Palec nahoru!“

• Eliška Hromadová, 3. PM: „Projekt „Živá kronika“ se mi líbí, protože tady po nás 
„něco“ zůstává a zdobí to schodiště, které dosud bylo tmavé a strašidelné.“

• Barbara Kepenešová, 2. PV: „Myslím si, že to byl dobrý nápad, jak vylepšit 
prostředí školy. Mrzí mě, že se toho nezúčastnily všechny třídy. Nejvíce se mi líbí 
deska tříd 2. PM a 3. PM.“

• Nikola Mifkovičová, 2. PV: „Škola se díky tomuto nápadu stala barevnější, tím i 
veselejší a hezčí. Z výtvorů lze vypozorovat, že se do nich pustili studenti s chutí 
a patřičnou fantazií.“
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