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Slovo na úvod
Vážení čtenáři,
držíte v rukou nulté číslo Zpravodaje
ScioPolis. Určitě není poslední, v příštím
roce jej budete dostávat nejméně
dvakrát za pololetí.
ScioPolis je velká věc. A to nejen co do
počtu lidí. Od 1. září by to mělo být asi
750 rodin s téměř 1000 dětmi plus víc
než 150 dospělých ve školách a 60 ve
Scio. To je už víc než 2700 lidí!
Hlavní je, že se všichni společně podílíme na vzniku a rozvoji
úžasného projektu ScioŠkol.
Ten nemá menší cíl, než změnit
vzdělávání v Česku, inspirovat i další
rodiče a další školy. Hledat a najít cesty,
jak připravovat děti na budoucnost ve
světě poloviny 21. století, kde změna
bude trvalý stav. Každá ScioŠkola, Scio,
každý z nás k tomu nějak přispívá. Spojují nás společné hodnoty, společný zájem, jsme na jedné lodi, jsme ScioPolis.
Měli bychom se víc znát.
ScioŠkoly přibývají a ScioPolis se zvětšuje, a tak je toho stále víc, co je potřeba sdílet, o čem vědět, o čem mluvit
nebo alespoň psát. To jsme v minulosti
trochu zanedbali. ScioPles byla jistě
skvělá akce, stejně tak byl úžasný Scio
Fest, o kterém píšeme uvnitř. Výměny
dětí, výměny průvodců, společná setkání vedení škol i dvakrát ročně slet
všech průvodců, to jsou výborné věci.
Ale zdaleka to nestačí. A hlavně to
často nechává stranou rodiče. Téměř
se zděšením zjišťujeme, že informace
o otevření první Střední ScioŠkoly
k některým rodičům nedoputovala!

na srdci nebo zájem o konkrétní témata,
Zpravodaj ScioPolis by měl mít přepište na newsletter@scioskola.cz.
devším informační a inspirativní úlohu.
Rádi bychom se v budoucnu mnohem
Závěrem bych rád poděkoval všem,
víc věnovali koncepčním otázkám, pokteří s námi letos byli
drobněji vysvětlovali,
a nasazovali své síly, aby
proč na ScioŠkolách
se vše dařilo. Především
děláme věci tak, jak je
dětem, pak průvodcům,
děláme, sdíleli různé
ScioŠkoly přibývají
vedení škol, lidem ve Scio
zkušenosti z fungování
a ScioPolis se zvětšuje,
a v neposlední řadě i rodiScioŠkol. Chceme tak
a tak je toho stále víc,
čům za odvahu svěřit nám
mimo jiné pomoci roco je potřeba sdílet,
děti a za vytrvalost, se ktedičům, kteří někdy čelí
o čem vědět, o čem
rou obhajují naše společvýhradám a pochybnostem svého okolí, že mluvit nebo alespoň psát. né představy o moderním
vzdělávání.
ScioŠkola není správná
volba. Myslím, že pro
Budou prázdniny. Pevně
rodiče bude také inspivěřím, že se vašim dětem budou zdát
rativní vidět, že třeba koleje fungují na
zbytečně dlouhé a budou se těšit do
jiné ScioŠkole jinak, než na té jejich, co
školy, ale průvodci, vedení škol a jistě
dalšího zajímavého se jinde děje, jaké
i rodiče si rádi odpočinou. Užijte si
problémy a jak se řeší.
krásné léto s blízkými!
Bohužel jsme taky do tvorby obsahu stihli
Ondřej Šteffl
jen málo zapojit děti a průvodce. A rodiče jsme nezapojili vůbec. I to chceme ale
postupně napravit. Takže máte-li něco
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Aktuality ze Scio a ScioŠkol

Scio Fest

Od září 2018 otevíráme novou ScioŠkolu
na Praze 13

Scio Fest, který se konal 14. června,
uspořádali průvodci a děti ze ScioŠkoly v Praze 11 pod vedením Míši Kubíčkové. Zúčastnili se zástupci z řad
dětí a průvodců téměř ze všech
ScioŠkol. Celkem to bylo asi 400
lidí. Program byl nabitý. Dopoledne probíhala především sportovní klání mezi dětmi ze všech
ScioŠkol - hlavními disciplínami byly
fotbal, florbal, sprint na 60 m, štafeta,
skok do dálky, přetahování lanem,
stání na jedné noze, orientační běh
a další. Odpoledne zaplnily představení a kapely Pošepného náměstí. Během
celého dne měli návštěvníci možnost
vybírat z nabídky různých workshopů

Protože je po ScioŠkolách velká poptávka a rodiče na mnoha místech po celé ČR volají po otevření ScioŠkol právě
u nich, zatím každý rok nějakou otevíráme. Od září 2018
chceme otevřít novou základní ScioŠkolu na Praze 13. Plánovaný Brandýs a Zlín snad otevřeme příští rok. S tím se pojí
spousta práce – od vyběhání papírů na úřadech (schválení

města a kraje, zápisu školy do školského rejstříku na MŠMT)
přes hledání a rekonstrukce budov po výběr vedení a průvodců a získání dostatečného počtu dětí. Do nové školy sháníme
to nejlepší vedení a průvodce, což obnáší řadu setkání, besed,
assessment center, hodnocení a následně zaučování.

Střední ScioŠkola otevírá od září v Bohnicích
Volná místa ještě jsou, hledáme aktivní
mladé lidi a odvážné rodiče.
Od září 2018 plánujeme otevřít první Střední
ScioŠkolu, a to na Praze 8. Koncepce školy stojí
na třech pilířích. Prvním je, tak jako u základních
ScioŠkol, studijní autonomie. Spoléháme na vnitřní
motivaci mladých lidí a jejich touhu být aktivní, prospěšní
a měnit svět. Studenti mají přímý vliv na obsah i formu toho,
co se budou učit. Druhým pilířem je individuální přístup ke
každému studentovi. Jako podklad pro ústní pohovor odevzdávají uchazeči o studium takzvaný Individuální studijní

plán. V něm mají upřesnit, s čím do školy přicházejí a co mohou nabídnout, ale hlavně, co by se chtěli nebo potřebovali
v příštích čtyřech letech naučit. Po celou dobu bude student
tento plán upřesňovat a ladit se svým osobním mentorem,
tedy průvodcem, kterého si sám vybere. Třetí pilíř nazýváme „životní autonomie“. Školu tvoří studenti. Mají zodpovědnost za praktický chod školy, podílejí se na sestavování
rozpočtu školy. Školní shromáždění je příležitostí naučit se
v praxi demokratickým dovednostem: diskutovat, argumentovat, dělat kompromisy. Společně se učíme, společně
rozhodujeme. Podrobnější informace a přihlášky na https://
stredni.scioskola.cz/.

Scio jako
stabilní
společnost
V červnu jsme se dozvěděli, že Scio bylo
zařazeno společností Bisnode, přední organizací ve shromažďování a vyhodnocování ekonomických informací,
mezi 0,2 % nejstabilnějších subjektů
v ČR s ratingem AAA. Hodnotícími
kritérii byla mj. dlouhodobá existence
subjektu, transparentnost při zveřejňování údajů o hospodaření, nulové nebo
nízké zadlužení či solventnost. Z pohledu Scio jde o nezávislé
ocenění kvality naší práce
v dlouhodobém horizontu. Pro všechny ScioŠkoly je pak tato skutečnost
dobrou zprávou o ekonomické stabilitě zřizovatele
a solidní zárukou jejich
dlouhodobého rozvoje.
https://www.bisnode.cz/produkty/
oceneni-aaa/

i zhlédnout školní divadelní, taneční
a umělecká vystoupení. Ale nešlo
tam jen o děti, pěknou mezigenerační vložku zařídilo čtení babiček
z organizace Mezi námi (Linda Obrtelová). Řadu stánků s občerstvením připravili také děti z různých
ScioŠkol a jejich rodiče. Veškerý
výtěžek šel do komunitního centra Filipovka, Hornomlýnská, o.p.s.
– Odlehčovací služba a osobní asistence u dětí s postižením, které sídlí hned vedle školy. Akce se povedla,
a tak doufáme, že se stane tradicí,
nebo že podobnou akci pro všechny
ScioŠkoly uspořádá i někdo další.

Foto: Marian Golis

FM

ScioŠkoly
na soutěži
iKid
V celostátním finále soutěže žákovských
týmů v podnikatelských projektech
iKid se setkaly děti hned ze dvou
ScioŠkol – z Prahy 9 a z Brna.
Tým dětí ze ScioŠkoly v Praze 9 se
třetího ročníku soutěže iKid zúčastnil
s aplikací MyMoz, pomocí které můžou
děti trénovat kritické myšlení. Nejen
že vyhrály Cenu zaměstnanců KPMG,
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P9

Foto: Eliška Pácaltová

ale po vyhlášení vítězů soutěže jeden
z porotců prohlásil, že by jim rád udělil speciální cenu, aby mohl být jejich
skvělý nápad realizován. Skvělá práce
Kristiana, Aničky, Báry, Naty, Ami
a Adama a průvodkyně Elišky!

B

Foto: Vítězslav Dohnal

Brněnští scioškoláci v konkurenci jedenácti týmů patřili k těm mladším, a tak
si medaili zatím nepřivezli, ale těší je, že
první cena zůstala u jejich starších kamarádů z brněnského gymnázia.
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Co se děje na ScioŠkolách obrazem

P4

P4

V této rubrice bychom chtěli nechat mluvit spíše fotky doplněné jen o krátké komentáře.
Potěší nás, když poslouží k inspiraci, co se na ScioŠkolách děje a může dít.

B

S 1. až 4. třídou jsme se vydali vlakem na čtyřdenní školu v přírodě do Vilémova. Bydleli jsme na statku Zvěřinec a mohli
jsme si vybrat přístřešek na spaní.

PRAHA 4:

PRAHA 4: 5. a 6. třída si naplánovaly vodu, na kterou se vydalo 15 dětí, 5 dospěláků a pes. Vlakem se všichni dopravili do Chebu a odtamtud pluli po řece Ohři do Karlových Varů.

P9

BRNO:

P9

Je to větší makačka, než to vypadá!
Městečko: děti si vymýšlejí a připravují vlastní obchůdky a služby – zkrátka vše, co ve městečku bývá. Své „firmy“ pak propagují, obchodují s ostatními a snaží se přitom, aby byly úspěšné. Někdy končí bankrotem, jindy velkým ziskem, ale každopádně se hodně učí! :-)

PRAHA 9:

B
P11

BRNO:
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Nejlepší chvíle zachycená na fotce!

PRAHA 11: 23.5. proběhla prezentace ročníkových prací dětí z 8. ročníku a odvážných
sedmáků. Všichni přihlášení své práce zdárně
dokončili a prezentace tak byla zajímavou
přehlídkou celé řady témat.

P11

Na konci května jsme všichni (děti i průvodci) vyjeli na závěrečnou školu v přírodě.
Měli jsme jenom pro sebe celý ostrov na řece Otavě pod zříceninou hradu Rabí. Spali jsme
v chatkách a nejstarší děti ve stanech.

PRAHA 11:
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Jak to vidí děti?

Zprávy ze Scio

Do této rubriky budeme vždy vybírat z příspěvků od dětí. Protože o ně i jejich vnímání tu přece jde!
Upozornění: tyto texty neupravujeme, necháváme je autentické.

Naše první společná voda
Voda. To bylo něco, kam už jsme chtěli jet dávno. A teď na to
konečně došlo.

okořeněnou rajčatovou omáčkou. Pak jsme vždycky večer seděli
jen tak u ohně a povídali si, než oheň zhasl.

Zase jsme balili krosny, nepromokavé oblečení a hlavně plavky
a opalovací krém. Mastili jsme se pořád. Už jsme si připadali jako
na dovolené s rodiči.

Když jsme jeli poslední den, tak v půlce Marek dvě lodě vyklopil. Všichni byli na durch mokří. Aspoň si zkusili, jaké je to být
pod hladinou. Byla to sranda. Samozřejmě, že došla řada i na
koupání. Krásně nám svítilo slunce, hned jsme uschli. Večer nám
průvodci objednali na poslední večeři pizzu. A pro bezlepkáře
a bezlaktozáře byly hranolky. Hezké zakončení vody.

Když jsme na loď poprvé sedli, tak se to celé kývalo, proto se
i jedny holky cvakly. No jo, první přiutopená dvojice :-). Každý den stavět stan, nafukovat karimatku a rozdělávat spacák.
A hlavně si každý den vařit jen z toho, co sis v Tescu před odjezdem nakoupil, byla fakt otrava. Ani byste nevěřili, za celý týden
jsme sjeli tři řeky, Lužnici, Novou řeku a Nežárku, a ujeli skoro
50 kilometrů. Byla to dřina pořád vyjíždět z rákosí do rákosí.
Ale vždycky na konci dne nás čekal jez. To bylo fakt jak na tobogánu! A nebo se ten jez sjet nedal a museli jsme ty lodě vzít
a přenést je. Na konci dne jsme vyndali zbytky zapařených svačin z barelu a sundali smradlavé vesty a už nás čekalo uvařit si
večeři. Nejlepší večeře byla 100% kukuřičné těstoviny s výborně

Bez toho aniž bysme na nádraží museli ráno dobíhat, by prostě
Scioškola nemohla odjet. Až jsme dofuněli do kupéček ve vlaku,
tak jsme teprve zjistili, jak nás všechno bolí.
Myslím, že pokračování určitě bude i příště, protože pojedeme
znovu. Tak se těšte!
Lucie Vyskočilová
žákyně 6. třídy ScioŠkoly Brno

Sloupek Ondřeje Šteffla
(uveřejněno 18. 6. v deníku Metro)

Takže namísto čeština – výborně, matematika – chvalitebně by tam bylo
třeba tohle: Chce a umí se učit, má
radost z objevování a uvědomuje si,
že zdroje poznání jsou všude kolem
nás – výborně. Je otevřené novým zkušenostem, poznatkům,
názorům, lidem, kulturám – dostatečně.
Má sebeúctu, dokáže pracovat samo
se sebou, je motivované, pracuje se
svojí soustředěností – dostatečně. Je
empatické a vytváří kvalitní mezilidské vztahy – chvalitebně.
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ScioŠkoly netvoří jen děti. Spolu s nimi
jsou tu také průvodci a vedení škol, ale
také tým ze Scio, zřizovatele ScioŠkol.
My všichni pracujeme na tom, aby
ScioŠkoly naplňovaly své hodnoty
a principy, aby vzdělávání ve ScioŠkolách dávalo dětem smysl a děti se do
nich těšily. A to obnáší spoustu spolupráce na všech frontách. Dovolte nám
stručně načrtnout, co se vedle každodenní práce ve školách během uplynulého roku událo, jak se setkáváme
a spolupracujeme.
Setkáváme se při různých příležitostech
v různém složení. Osmkrát se uskutečnilo setkání vedení – tam se potkávají
všichni z vedení škol s týmem ze Scio,
který se Scioškolám věnuje, a s Ondřejem
Štefflem. Řeší se tu důležité otázky fungování celého projektu
i jednotlivých škol, třeba finance
a rozpočty, mise a poslání ScioŠkol,
způsob řízení, kompetence škol.
A také se věnujeme různým aktuálním tématům, jako je například GDPR
a zacházení s osobními údaji, nebo věcem, které zrovna školy řeší – například
jak si poradit s dětmi s problémovým
chováním.

Empatie –
chvalitebně
Napjatě očekáváme, jaké známky za
pár dnů najdeme na vysvědčení svých
dětí. Z češtiny, z angličtiny, z matematiky, fyziky či z dějepisu. Zkusme si
na chvíli představit, že by vysvědčení
vypadalo úplně jinak. Místo školních
předmětů, z kterých si už máloco pamatujeme, by tam byly věci v životě
opravdu důležité, trvalé, věci, které
dělají lidi šťastné a úspěšné.

Podpora chodu ScioŠkol
a vzájemná spolupráce

Má schopnost kriticky myslet – výborně. Je kreativní a má radost z hledání – chvalitebně. Pracuje se svými
silnými stránkami a má optimistický
pohled na sebe a okolní svět – dobře.
Je schopné žít svobodně, volit, rozhodovat a přijmout odpovědnost
– chvalitebně. Má zájem o dění kolem sebe a je připraveno do něj aktivně vstupovat – dobře. Je schopno
spolupracovat ve prospěch každého
jednotlivého člověka i společnosti
jako celku – výborně. Na svém úkolu
pracuje nejlépe, jak dokáže, nevzdává se snadno – výborně.

Chtěli byste, aby děti nosily taková vysvědčení? Dozvěděli byste se
takhle o svém dítěti víc, než z toho
klasického školního? A jakpak by se
asi změnily školy, kdyby tohle učily
a musely vydávat taková vysvědčení?
A nakonec, zkuste se v těch předmětech oznámkovat. Jak jste na tom?

Průvodci, vedení i lidé ze Scio se dále
potkávají například při setkáních oborových skupin. Ty slouží ke sdílení
dobrých nápadů i slepých cest k jednomu konkrétnímu tématu: jazyk a komunikace, matematika, science, učební

autonomie, umění, podpora psychologů atd.
Třikrát během tohoto školního roku
jsme se potkali všichni – průvodci i vedení ze ScioŠkol, lidé ze Scio.
Důležitou spojku mezi školami
a Scio tvoří metodici – jsou přítomni na školách, především na těch
nových, pomáhají s rozjezdem škol
i s výběrem vedení a průvodců, pořádají pro nové týmy koncepční setkávání, dělají workshopy, dávají zpětnou
vazbu průvodcům i vedení, přinášejí
inspiraci z jiných škol, propojují školy, „hlídají“ koncepci a směr škol… Jejich činnost zkrátka vyplývá z potřeb
a požadavků škol.
Velkým přínosem všech zmíněných
setkání je osobní kontakt a možnost sdílení získaných zkušeností
napříč všemi ScioŠkolami.
Nasbírané zkušenosti a know-how
využíváme při otevírání nových škol
v rámci tzv. Akademie, která připravuje
nová vedení i průvodce na chod školy.
Všichni se samozřejmě nejvíce učí
v každodenní komunikaci s dětmi,
mají však navíc možnost, někdy i povinnost, dál se vzdělávat. Tento rok
prošly týmy z různých škol například těmito kurzy: Kritické myšlení,
Respektovat a být respektován a Prá-

ce s pedagogickými cíli.
Ve Scio pak také probíhají pravidelná sezení
s profesorem Hejným,
jehož metodu výuky
matematiky praktikujeme. A například
jedna z průvodkyň jihlavské ScioŠkoly připravila kurz o Montessori výuce.
Vítáme, když kdokoli vyjede do zahraničí a navštíví nějaké inspirativní alternativní školy. Letos se povedly dva
výjezdy – do Experimentálního lycea
v Saint-Nazaire ve Francii a do Escola
da Ponte v Portugalsku.
V tomto roce se uskutečnila dvě setkání
pro celou ScioPolis – tedy pro všechny
ze škol – vedení, průvodce, děti, rodiče
i lidi ze Scio. Šlo o ScioPles a Scio Fest.
Obě akce organizovaly školy – plesu se
ujala Praha 6 a festu Praha 11. Na plese
děti zajistily předtančení, moderovaly, rozdávaly tombolu… A o Scio Festu
už jste četli v Aktualitách. Doufáme,
že i v příštím roce se podaří podobná
setkání zrealizovat, neboť jsou skvělou
příležitostí vzájemně se poznat a propojit naše aktivity.
Zde jsme jen načrtli, jak to u nás funguje. Podrobněji se jednotlivým záležitostem budeme věnovat v příštích
číslech.

P.S. Ve ScioŠkolách to máme jinak
a k takovému vysvědčení se pomalu
blížíme. Ale i tak se můžete zkusit
oznámkovat. Anebo řekněte dětem,
ať vás oznámkují.
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Buďme v kontaktu
Pokud nám chcete cokoli sdělit, něco okomentovat či přidat do našeho newsletteru, napište
nám na newsletter@scioskola.cz.
Více informací o ScioŠkolách se dozvíte na
webech jednotlivých ScioŠkol, případně na
www.scioskola.cz. Sledovat nás můžete také na
facebooku ScioŠkoly.
Tento zpravodaj uveřejňujeme také elektronicky na webu www.scioskola.cz, kde se můžete
přihlásit k jeho pravidelnému odběru.

Stabilní školné minimálně
do roku 2021/22
Řadu rodičů znepokojilo letošní zvyšování školného. Zvýšení školného byla
nutnost, ke které jsme přistoupili neradi
a především s ohledem na vnější okolnosti. Důvod je zřejmý – skokové navýšení platů průvodců. Spolu s vedením všech
ScioŠkol nyní hledáme cesty, jak školné
v dalších letech stabilizovat a nezvyšovat.
Dobrá zpráva je, že pokud se nestane nic
mimořádného, bude se školné nadále
zvyšovat nejvýše o inflaci.
Výše školného závisí především na třech faktorech
– na výši státních dotací,
objemu mzdových prostředků a na inflaci.

Představujeme

Když to shrnu: Očekáváme, že do roku
2021 nedojde k zásadním změnám
ovlivňujícím reálnou výši školného.
Školné se proto pravděpodobně až
do školního roku 2021/22 nezmění
a bude se případně zvyšovat jen o inflaci. Budeme samozřejmě usilovat
Dobrá zpráva je, že
o to, aby se tento prinpokud se nestane nic
cip (zvyšovat maximálně
mimořádného, bude se
o inflaci) neměnil ani
v dalších letech, případně
školné nadále zvyšovat
aby se další zvyšování týnejvýše o inflaci.
kalo jen nově příchozích
rodičů.

Soukromé základní školy (pokud jsou kladně
hodnoceny Českou školní inspekcí) dostávají formálně tzv. 100% dotace, které se však
počítají s ročním zpožděním. Čili např.
v roce 2018 dostávají školy částku, která je nějak (nevíme přesně jak, podle
všeho ale špatně, takže řešíme s MŠMT
vyjasnění, případně nápravu) spočítána
z reality průměrných nákladů na provoz
veřejných škol v roce 2017. Odpovídající částku, kterou veřejné školy dostávají
na investice včetně např. větších oprav či
rekonstrukcí, soukromé školy nedostávají
vůbec. V horizontu dvou až čtyř let lze
předpokládat, že současná praxe výpočtu výše dotací zůstane zachována, možná se i mírně zlepší.
Od září 2018 se v rozpočtech ScioŠkol
zvýší objem mzdových prostředků na
platy průvodců a klubáků na jednoho
žáka v průměru o 25 % ve srovnání se
zářím 2017. Další zvyšování platů jsme
projednali s vedením jednotlivých
ScioŠkol a v dalších letech už počítáme s mírnějším růstem platů, po8

řád ale takovým, aby platy
v našich školách nezaostávaly za platy ve veřejném
školství. Plánovaný nárůst platů se obejde
bez zvyšování školného.

Prognózy s delším horizontem ovšem
nemůžeme nabídnout, protože vnějších
vlivů, které do toho mohou vstoupit,
je víc. Je například možné, že bude
novelizován zákon o poskytování dotací soukromým školám. A to je politické rozhodnutí, které se sice můžeme společnými silami snažit ovlivnit,
ale výsledek není jistý a může být
ovlivněn celou řadou věcí, například
i volbami. Je možné, že se pro nás nezmění nic, je možné, že se podmínky
zhorší. A je dokonce i možné, že se podmínky zlepší (např. že se dotace budou
počítat bez ročního zpoždění) – to by pak
umožňovalo školné i mírně snížit. Nechci
ale vytvářet plané naděje a rozhodně se
na něco takového nelze spoléhat. Ale
i kdyby došlo k podstatnějším změnám,
lze předpokládat, že nenastanou náhle.
O případných náznacích změn vás budeme vždy neprodleně informovat.
Ondřej Šteffl

GÁBINA KERMESOVÁ, SCIO
Jmenuji se Gábina Kermesová a jsem ve Scio
od března tohoto roku. Mou prací je PR
ScioŠkol, což vlastně znamená propagace –
snažím se, aby se o ScioŠkolách dozvědělo
co nejvíce lidí a oslovuji je různými způsoby:
přes média a sociální sítě, pořádáním besed,
pomocí letáků, aktuálními informacemi na
webu apod. Koncept ScioŠkol je mi blízký,
líbí se mi možnost svobody a vlastní zodpovědnosti a podpora motivace k učení. Naskočila jsem do rozjetého vlaku, tak doufám,
že se mi povede ho vést správným směrem.
V tom mi jistě pomůžete i vy.
Vždycky jsem ráda četla a cestovala, nyní čas
trávím spíš se svým synkem, od kterého se
hodně učím…

