
 

 

Naše filozofie 

Gymnázium Komenský 

Schützengasse 31, 1030 Vídeň 

„Tradice s budoucností“ 

 

„ ...moudře promluvil, kdo řekl,  
že školy jsou dílny lidskosti, 

 tím totiž že způsobují,  
aby se lidé stávali v pravdě lidmi“ 

 
„Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.“ 
Jan Amos Comenius, Velká didaktika 

 

Naše škola je bilingvní soukromá škola s právem veřejnosti (vyučovací jazyky čeština/slovenština a němčina). 
Provozovatelem je Školský spolek Komenský. 

Školský spolek je soukromý provozovatel s tradicí humanistického životního stylu na základě velkého pedagoga 
Jana Ámose Komenského. Schola ludus – škola, jako hravá příprava pro život, se závaznými pravidly a 
disciplinovaným a zodpovědným jednáním zúčastněných, tvoří  základ pro aktivní výuku a učení. 

Snažíme se našim žákům v příjemných pracovních podmínkách a v atmosféře vzájemného respektu a výchovy 
rozvíjet radost z učení  a přispět k rozvoji jejich osobnosti. 

Naše žáky v rámci jejich zájmů podporujeme především ve dvojjazyčnosti a vychováváme k samostatnosti, 
kritičnosti a zodpovědnosti. Ve vyučování klademe důraz na individuální rozvoj intelektuálních, duchovních, 
uměleckých, muzikálních a sportovních schopností. 

S inovační výchovnou a vzdělávací nabídkou se snažíme rychle reagovat na společenské změny. 

Díky vzájemnému propojení české a slovenské menšiny dochází k vytváření mezinárodních kontaktů. Naši žáci 
jsou tímto připraveni na nároky souvísející se společným soužitím v evropské centrální oblasti. 

Chceme jít dobrým příkladem pozitivním postojem k životu, který zahrnuje úctu k lidské důstojnosti, vzájemný 
respekt, porozumění a důvěru. Důraz klademe taktéž na společné soužití, zodpovědnost vůči naší zemi a 
respektování jiných kultur.  

Rodinná atmosféra, na které se podílejí všichni školní partneři, a přehlednost školy jsou pro nás důležitými 
předpoklady. Dobrá atmosféra přispívá ke zpříjemnění práce na naší škole. Dále je pro nás mimořádně důležitá 
aktivní spolupráce s rodiči, učiteli, žáky, a proto všechny pravidelně zapojujeme do celého školního dění. 

Našimi výchovnými cíly jsou: 

- Osobní kontakt, ucelená dvojjazyčná výchova v příjemné atmosféře 
- Působení na rozvoj osobnosti a posilování sociálních kompetencí 
- Aktivní soužití v kolektivu za respektování individuálních potřeb 
- Kultura uznání a respektu 

  



 

 

Das Leitbild 

Gymnasium Komensky 

Schützengasse 31, 1030 Wien 

„Tradition mit Zukunft“ 

 
„Denn weise hat der gesprochen, welcher sagte, 

die Schulen seien Werkstätten der Menschlichkeit, 
indem sie eben bewirken, 

dass der Mensch wirklich Mensch werde.“ 
 

"So viele Sprachen du kannst,  
so oft bist du Mensch." 

Jan Amos Comenius, Didactica Magna 

Unsere Schule ist eine bilinguale Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht (mit den Unterrichtssprachen 
Tschechisch/Slowakisch und Deutsch), deren Schulerhalter der Schulverein Komensky (Comenius) ist. 

Der Schulverein Komensky ist ein privater Schulerhalter in der Tradition der humanistischen Lebensgestaltung 
im Sinne des großen Pädagogen Johann Amos Komensky (Comenius). Die schola ludus, die Schule als 
spielerische Vorbereitung auf das Leben, mit verbindlichen Regeln und diszipliniertem, 
verantwortungsbewusstem Umgang aller mit allen und allem ist die Basis für engagiertes Lehren und Lernen.  

Unser Ziel ist es, in einem guten Arbeitsklima und in der Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung unseren 
SchülerInnen die Freude am Lernen zu vermitteln und ihre Entwicklung zu fördern. 

Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler in ihren Interessen besonders und umfassend vor allem in der 
Zweisprachigkeit fördern und sie zu selbstständigen, kritischen und verantwortungsbewussten jungen 
Menschen erziehen. Im Unterricht legen wir großen Wert auf die individuelle Förderung intellektueller, 
geistiger, künstlerischer, musischer und sportlicher Fähigkeiten. 

Mit innovativen Erziehungs- und Bildungsangeboten wollen wir rasch auf gesellschaftliche Veränderungen 
reagieren. 

Durch die weltweite Vernetzung der tschechischen und slowakischen Minderheit ergeben sich Chancen auf 
internationale Kontakte. Unsere SchülerInnen werden damit insbesonders auf die Anforderungen des wieder 
zusammengewachsenen europäischen Zentralraumes vorbereitet. 

Wir wollen Vorbild sein in positiver Lebenseinstellung, welche die Beachtung menschlicher Würde, den Respekt 
untereinander, das Verständnis füreinander, gegenseitiges Vertrauen, miteinander Feiern, die Verantwortung 
gegenüber unseres Planeten und die Wertschätzung anderer Kulturen einschließt.  

Eine familiäre Atmosphäre, an der alle Schulpartner mitwirken, und die Überschaubarkeit der Schule sind für 
uns wichtige Voraussetzungen. Durch diese gute Atmosphäre fördern wir das Wohlbefinden aller an der Schule 
Beteiligten. Wir bekennen uns zu einer gelebten Schulpartnerschaft und binden Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, 
Schülerinnen und Schüler in die Gestaltung des Schullebens ein. 

Unsere Erziehungsziele sind: 
- Lebensnahe, ganzheitliche zweisprachige Erziehung in vertrauter 

Atmosphäre 
- Persönlichkeitsbildung und Stärkung der Sozialkompetenz 
- gelebte Gemeinschaft auf der Grundlage einer dazu notwendigen 

Individualität 
- Kultur der Anerkennung und Wertschätzung 


