MEDIACE VE ŠKOLE
Mediace ve škole je projekt Agentury pro sociální
začleňování Úřadu vlády ČR, který probíhal od 8/2016 do
4/2017. Jeho cílem bylo ověřit, zda a jak může mediace a
peer-mediace fungovat v prostředí deseti vybraných
českých škol. Agentura nadále pomáhá pilotním pěti školám ve Šluknovském výběžku, mezi
které patří i naše škola, mediaci a peer-mediaci rozvíjet a udržitelně upevňovat. Z poznatků
získaných během pilotní fáze a z průběžné supervize a evaluace na našich školách vytváří
Agentura program, který bude po poctivém vyhodnocení uvádět do života škol v dalších krajích
ČR. Více informací a kontakt najdete na www.mediaceveskole.cz. Jsme hrdí, že právě naše
škola je mezi několika málo průkopníky tak užitečné techniky, jako je mediace
Mediace v naší Základní škole Jiříkov, okres Děčín
Škola je místem, kde se protíná mnoho životních příběhů. Každý den se v ní potkávají
především učitelé a děti, ale do společného prostoru přímo i nepřímo vstupují další postavy –
rodiče, vrstevníci, sourozenci nebo třeba i sousedé. Na malém prostoru tak do sebe narážejí
odlišné názory, přístupy, hodnoty či aspirace, a to samozřejmě přináší i konflikty. Ty mohou
být zjevné či skryté, individuální nebo skupinové, ale vždy mají vliv na školní atmosféru,
ovlivňují podmínky učení, zdraví i mezilidské vztahy. Říká se, že konflikt je koření života – to
platí ovšem za předpokladu, že se lidé nakonec domluví. K tomu, aby se domluvili, může
posloužit právě mediace.
Naše škola patří mezi deset vybraných škol v České republice, které získaly podporu
pro zavedení mediace jako nástroje prevence a řešení konfliktů.
Do projektu se zapojilo vedení školy, učitelé i žáci. Mgr. Miroslava Kubešová a Šárka
Kontárová absolvovaly plnohodnotný stohodinový výcvik v mediaci a jedenáct žáků z 5.–8.
tříd se zúčastnilo bezmála padesátihodinového tréninku takzvaných peer, neboli vrstevnických,
mediátorů s následnou supervidovanou praxí. Žáci 9. ročníků se zapojili do tzv. mediální dílny.
V přízemí budovy II. stupně se zařídila tzv. mediační místnost (místnost s kulatým stolem a
dalším patřičným vybavením), kde proběhly první úspěšné vrstevnické (žákovské) mediace.
Své mediační dovednosti využily i dospělé mediátorky při mediaci třídních kolektivů, případně
při jednání ředitele školy se zákonnými zástupci.
O možnosti využití mediace jako nástroje řešení konfliktu se žáci dozvěděli od
mediátorského týmu představením mediace ve všech třídách, kontakt s mediátory mohou
udržovat prostřednictvím emailu mediace.zsjirikov@email.cz., pro potřebu sdílení a
předejití/ošetření případného konfliktu vznikla facebookovská stránka Mediace ve škole.
Ve školním roce 2017/2018 bude tým mediátorů rozšířen o vyučující 1. stupně (Mgr. Libuši
Cipriánovou, Mgr. Kateřinu Sladkou) a další vrstevnické mediátory, kteří projdou školením již
akreditovaných mediátorek školy.
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