PŘÍBĚH SCIOŠKOL
Díl první:
Jak to vlastně začalo? – jak přišel nápad, padlo rozhodnutí a začala realizace ScioŠkol? A jak vznikla
1. ScioŠkola na Praze 11
Založíme ScioŠkolu!
Několik let před spuštěním první Scioškoly se ve Scio stále častěji objevovala myšlenka založit vlastní
školu, abychom nebyli jenom „kritizujícími teoretiky“, ale sami ukázali, že se školy dají dělat jinak,
lépe a hlavně smysluplně. 10. 9. 2014 jsme se rozhodli, že to zkusíme. Na podání žádosti na MŠMT,
získání všech souhlasů a budovy jsme měli 19 dnů, což jsme zjistili až po onom rozhodnutí. Zní to jako
utopie, ale nakonec se vše povedlo, žádost byla včas podána, což bylo s podivem, protože jsme ani
netušili, co vše musí obsahovat. Dnes už by to kolegové zvládli i za kratší dobu.. Po Novém roce nám
MŠMT školu na Praze 11 uznalo a my jsme v září dalšího roku první ScioŠkolu skutečně otevřeli. Jak to
celé probíhalo?

Koncept
To nejdůležitější a nejnáročnější bylo připravit celkový koncept, jak vlastně vnímáme, že by ScioŠkoly
měly vypadat, co by se na nich mělo dít a na co se u dětí soustředit. Vycházeli jsme přitom
z novodobých poznatků sociologů a psychologů, že se děti chtějí stále něco učit, že každému
vyhovuje jiný způsob učení a že je tedy každé dítě osobností, ke které je potřeba přistupovat
individuálně a s respektem k jejím potřebám.
Zároveň jsme si uvědomili, že opravdu nevíme, jak to bude v tomto rychle se rozvíjejícím světě
vypadat za nějakých 20 – 30 let, kdy současné děti budou v „produktivním“ věku. Odtud tedy naše
heslo Změna je trvalý stav, jenž nás doprovází jak při vývoji postupů v zavedených školách, tak i při
otevírání dalších škol (a ostatně i v rámci jiných projektů ve Scio) a nenechává nás úplně ustrnout.
Ondřej oslovil své známé z různých oblastí, především z byznysu a vzdělávání, a tak vznikla Rada
moudrých (seznam členů najdete na webu ScioŠkol). Jejich první setkání se neslo v duchu hodnot,
které by měly být opěrnými pilíři ScioŠkoly. Jednoznačně se shodli zejména na svobodě a otevřenosti.
Setkání se pak pravidelně konala jednou za měsíc a vždy byla velmi podnětná. Zimní výjezd týmu Scio
v Rakousku byl zaměřen také na první ScioŠkolu. Navazovali jsme na debatu o hodnotách, na nichž
bude škola stát. Když se někdy pozdě večer Ondřej zadíval na flipchart, glosoval: „No, vždyť my jsme
vlastně vytvořili opaky hříchů.“
A ještě jedna historka z výjezdu do Rakouska. Přítomní účastníci jednotlivě tipovali, kolik budeme mít
přihlášených dětí jeden měsíc po oznámení, že otevíráme školu. Většina přítomných tipovala čísla
v rozmezí 10-30. Ondřej tipoval 837. V průměru šlo o číslo kolem 60, což se zdálo rozumné a skoro se
i naplnilo.

Ke všemu se postupně přidali také už vybraní průvodci s vedením, ale i rodiče a děti, jež dorazili na
první Den otevřených dveří.

Praha 11 - Budova
Jako jediná reálná možnost při výběru prostoru se nabízela část budovy stávající základní školy na
náměstí Pošepného, ve které bylo volné první patro, které ovšem bylo nutné přestavět a zásadně
rekonstruovat.
„Byli jsme na schůzce s ředitelkou vedlejší školy – ona na vyvýšeném křesle na jednom konci dlouhého
stolu a my na takových nepohodlných židlích na druhém konci. To bylo docela symbolické. Pro ni
nejdůležitější věc byla, abychom už podali konkrétní hodinové požadavky na tělocvičnu – a my vůbec
nevěděli, jak bude tělocvik probíhat,“ vzpomíná Jana Codlová, koordinátorka 1. ScioŠkoly, nyní
zástupkyně ředitele ScioŠkoly na Praze 6. „Ještě před otevřením tam přišla paní z hygieny, radila nám,
jak mají vypadat podle ergonometrie správné židle pro děti, a hned nám šoupla letáček nějaké firmy.
A my jsme věděli, že tam moc židlí mít nebudeme.“

Výběr vedení a průvodců
Na inzerát se nám přihlásilo opravdu hodně lidí i přesto, že jsme je filtrovali úkolem, ale bohužel to
často byli stávající ředitelé nebo učitelé z klasických škol. Ředitelů tak 70, průvodců určitě přes 100.
Že by to vypovídalo o nespokojenosti v rámci klasických škol? Hledali jsme je různými informačními
kanály, dokonce jsme šli do Roku jinak (projekt společnosti Vodafone, který umožňuje lidem
z vysokých postů pracovat rok v neziskovkách) a tam jsme ulovili adepta na prvního ředitele.
Výběrové řízení mělo klasicky více kol, jak jsme ve Scio zvyklí: vyřazovací s úkolem, vyřazovací
s besedou, AC, průvodci nám dokonce natáčeli, jak pracují s dětmi, využívali jsme je u zápisů… Lidi do
vedení jsme nechali do posledního kola postoupit 4, s těmi jsme jeli na slaďování do Osinalic, kde se
hodně vymýšlely koncepční věci, vařilo se a brouzdalo ve vodě. Za ředitele jsme vybrali Tomáše

Perglera, za jeho zástupkyni Janu Wills. Hned po dvou nebo třech měsících byl Tomáš z více důvodů
nahrazen dalším účastníkem posledního kola a stávajícím ředitelem Jirkou Hokešem, a to v červenci
před zahájením školního roku.

Začínáme!
Abychom o nové ScioŠkole dali vědět a aby k nám přišly nějaké děti, museli jsme spustit kampaň.
Není ale úplně jednoduché lákat na něco, co nemá tradici ani obdobu, co se teprve tvoří a formuje,
proto si moc vážíme důvěry rodičů, kteří k nám své děti přihlásili… Zde foto jednoho z prvních letáků:

V úterý 1. září 2015 jsme slavnostně otevřeli 1. ScioŠkolu na Praze 11 s počtem 84 dětí a 12
průvodců. Ani pár dní předem jsme nebyli schopni přesně odhadnout, kolik dětí do školy nastoupí.
Během prvního roku jich přibylo dalších 20 a nyní jich zde je 135.
„V září jsme začali s jednou kopírkou a holými zdmi, pár stolů, žádné žídle ;-). Prostě punk. První tři
týdny nebyl ani internet. Objednaný nábytek jsme montovali s dětmi,“ prozrazuje Jiří Hokeš, ředitel
ScioŠkoly na Praze 11.

V květnu 2016 ScioŠkola na Praze 11 úspěšně prošla první inspekční kontrolou. Měli jsme tak první
nezávislé potvrzení, že jdeme správným směrem. Na základě toho nám navíc byla přiznána zvýšená
dotace a mohli jsme oslavovat

Už to budou tři roky…
Tak to tedy bylo s první ScioŠkolou. Už to budou tři roky a stále je co pilovat a řešit, stále se náš
koncept vyvíjí. Dá se vlastně říci, že jsme v podstatě pořád na začátku. Spolu s otevřením dalších

ScioŠkol vznikl organismus, který jsme začali nazývat ScioPolis a všichni se společně s velkým
nasazením snažíme, aby se k nám děti těšily, aby zjistily, jaký je jim nejbližší způsob učení a co je baví,
aby se vyvíjely a byly spokojené a znaly svou hodnotu.
V dalších dílech vám představíme příběhy dalších ScioŠkol, kde sice byla už výhodou částečně
vyzkoušená koncepce i existující škola, ale daleko napínavější to zase bylo se získáním povolení nebo
budovy. A třeba ještě i do konce října se rekonstruovalo….

