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Podrobný popis RRSA 

 

Jaké podmínky a učiněné kroky nejvíce přispěly k úspěchu opatření? 

K tomu, aby se škola stala školou, která respektuje práva, musí přehodnotit svůj étos 

a praktiky, aby zajistila, že jsou v nich zakotveny zásady Úmluvy OSN o právech dítěte. 

Nejúspěšnější jsou z hlediska respektování práv školy, jejichž zaměstnanci dbají na to, aby 

byly dodržovány naše pokyny, účastní se našich kurzů a využívají širokou škálu výukových 

materiálů, které poskytuje UNICEF Spojené království.  

 

Jaké zúčastněné subjekty se podílely na určování potřeb a plánování a navrhování 

opatření? 

Aby škola mohla uspět v soutěži RRSA, musí se zapojit celá školní komunita, zaměstnanci 

a žáci, rodiče a školní rada a podporovat ambice školy.  

 

Kdo se podílel na provádění opatření? 

Proto je nezbytné, aby se v účasti školy v RRSA angažovala celá školní komunita a zejména 

ředitel a vrcholné vedení. 

 

Kdo nese hlavní odpovědnost za provádění opatření? 

Ředitel a vrcholné vedení. 

 

Jak jsou podporováni různí lidé zapojení do provádění opatření (např. absolvují 

speciální školení)? 

To zahrnuje poskytování podpory vedení RRSA a zajištění, aby měli čas i zdroje k provádění 

praktik, které respektují práva, včetně účasti na školení RRSA a následně poskytnutí tohoto 

školení ostatním zaměstnancům. 

 

Jaké překážky se při zavádění opatření objevily? Jak byly řešeny? 

Zajistit, aby se s programem ztotožnili služebně starší učitelé a ideálně provozní vedení. 

 

Co se monitoruje? 

Soutěž má tři úrovně: Recognition of Commitment (ROC, neboli uznání za angažovanost), 

úroveň 1 a úroveň 2. Dosažení úrovně 2, tedy nejvyššího ocenění udělovaného organizací 

Unicef Spojené království, může trvat tři až čtyři roky. Ocenění na úrovni 1 a 2 platí tři roky, 

poté musí být provedeno nové hodnocení škol. 
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Kdo a jak provádí monitorování? 

Máme tým profesionálních poradců, kteří jsou rozmístěni po celém Spojeném království 

a úzce spolupracují se školami, poskytují jim podporu a školení a provádějí hodnocení. Tým 

má rozsáhlou praxi v oblasti vzdělávání, jeho členové pracovali například ve vyšším vedení 

škol. Spolupracujeme též s akreditovanými hodnotiteli a školiteli, abychom zajistili rozsáhlou 

podporu všem našim školám po celém Spojeném království. 

 

Jsou plánována další hodnocení a kdy budou k dispozici výsledky? 

Vypracování zprávy o inspekci, která hodnotí, kde došlo k významnému dopadu, začalo v 

roce 2016. Výsledky ještě nejsou k dispozici. 

 

Jaký mělo toto opatření dopad? 

Nezávislý výzkum a zpětná vazba ze škol ukázaly, že ocenění má velký dopad na děti 

a mladé lidi a na školu jako celek. Když jsou zásady a hodnoty Úmluvy OSN o právech dítěte 

zavedeny a posilovány po celou dobu školní docházky, je to pro děti a širší školní komunitu 

přínosné. Proběhlo hodnocení 31 škol RRS v Anglii a jejich vlivu na blaho a výsledky dětí 

(Sebba a Robinson, 2010). Při hodnocení byly zjištěny důkazy o zlepšení učení ve dvou 

třetinách hodnocených škol, včetně zlepšení docházky a výsledků žáků, což vedlo ke snížení 

míry předčasného odchodu ze vzdělávání. Zjištění vycházela z ročních návštěv dvanácti škol 

v pěti místních správních obvodech v letech 2007 až 2010 a jednorázových návštěv 

devatenácti škol v dalších deseti správních obvodech na začátku roku 2010. Důkazy byly 

získány formou dotazníků, diskusí s žáky, připomínek návštěv, práce žáků, diskusí se 

zaměstnanci, pozorování a hodnocení. Při hodnocení bylo zjištěno, že většina škol RRS má 

významný dopad na učení a blaho, včetně těchto hlavních prvků: 

 • V letech 2007 až 2010 se v osmi ze čtrnácti škol, v nichž bylo přes 20 % dětí způsobilých 

pro bezplatné stravování ve školní jídelně, zlepšily studijní výsledky žáků; v sedmi školách se 

zlepšila docházka a v šesti snížil počet vyloučení žáků. Ve třech ze čtyř škol s více než 50 % 

žáků způsobilých pro bezplatné stravování ve školní jídelně se zlepšila docházka a studijní 

výsledky a snížil počet vyloučení na dobu určitou.  

• Zlepšení docházky a studijních výsledků lze prokázat ve dvou třetinách hodnocených škol. 

To je připisováno skutečnosti, že ve třídách panuje atmosféra „příznivá pro učení“.  

• Zjistilo se, že děti, zaměstnanci, školní rada a někteří rodiče jsou dobře obeznámeni 

s Úmluvou OSN o právech dítěte, což se projevilo ve „významném posunu postojů 

a chování“ směrem k sociálnímu začleňování a diverzitě.  

• Vztahy mezi žáky a zaměstnanci byly velmi pozitivní. Bylo zjištěno, že si vzájemně 

naslouchají, respektují se, jsou empatičtí a že případy šikany nebo křiku jsou ojedinělé či 

žádné.  

• Děti uváděly, že se cítí silnější a respektují prostředí a práva druhých. 

 • Děti se aktivně zapojovaly do rozhodování ve škole.  
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• Dospělí a mladí lidé se shodli na tom, že pozitivní vztahy založené na respektování práv ve 

třídě vytvářejí atmosféru příznivou pro učení.  

• Téměř ve dvou třetinách z 31 škol došlo v období 2007−2010 ke zlepšení studijních 

výsledků a v necelé polovině škol ke zvýšení kontextového skóre přidané hodnoty, ačkoli 

typické meziroční kolísání hodnot tohoto skóre interpretaci ztěžuje. 

 • Počet vyloučení na dobu určitou klesl ve třinácti školách a stabilizoval se v dalších třech 

z 26 škol, o nichž byly údaje k dispozici. V pěti školách v daném období nedošlo k žádnému 

vyloučení na dobu určitou.  

• Ředitelé škol používali rámec k zajištění soudržnosti stávajících iniciativ, jako je občanství, 

iniciativa Social, Emotional and Affective Learning (Sociální, emocionální a afektivní učení, 

dále jen „SEAL“), Healthy Schools (Zdravé školy) a Eco Schools (Eko školy). 

 

Další informace (internetové stránky, e-mail kontaktní osoby, údaje o organizaci) 

Ústřední tým RRSA je k dispozici na adrese rrsa@unicef.co.uk.  

Příslušné dokumenty, fotografie nebo videa 

Final Evaluation Report of RRSA UK: https://www.unicef.org.uk/rights-respectingschools/wp-

content/uploads/sites/4/2014/12/RRSA_Evaluation_Report.pdf  

WISE Report: Learning and Well-being: An Agenda for Change: http://www.wise-

qatar.org/sites/default/files/asset/document/wiseresearch-5-eispptu-11_17.pdf. RRSA 

Spojené království, internetové stránky, popis soutěže, materiály a síť GLP: 

https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/about-the-award/the-rrsa/ 

Impact Report 2016 – Rights Respecting Schools Award (RRSA UK) 

https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/wp-

content/uploads/sites/4/2016/08/Impact-Report.pdf  
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