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ZPRAVODAJ

ScioPolis
Vážení rodiče
a průvodci,
držíte v rukou druhé číslo Zpravodaje
ScioPolis. Už v nultém čísle jsem psal
o tom, proč Zpravodaj vydáváme:
„Spojují nás společné hodnoty, společný zájem, jsme na jedné lodi, jsme
ScioPolis. Měli bychom se víc znát.
ScioŠkol je už deset, a tak je toho stále víc, co by bylo potřeba sdílet, o čem
vědět, o čem mluvit nebo alespoň psát.
Zpravodaj ScioPolis by měl mít především informační a inspirativní úlohu.“
Tuhle funkci ale může Zpravodaj
plnit jen tehdy, když se k vám dostane.
A to se nám zatím moc nedařilo.
I proto přicházíme s dotazníkem, ve
kterém se snažíme zjistit, jakými cestami vám můžeme Zpravodaj zprostředkovat, případně jakou jinou formou
bychom vás měli o dění ve ScioPolis
informovat. Také uvítáme tipy na to, co
vás zajímá, co byste chtěli mít v obsahu.
Zde najdete dotazník.
Představa je, že se Zpravodaj výrazně
změní, a tak budeme rádi, když se na
tom s námi budete podílet. Starší čísla najdete ve formě pdf na webových
stránkách ScioŠkoly zde.
A co mě ještě potěšilo? Byl jsem se
podívat na studenty Střední ScioŠkoly
na jejich lyžáku, vlastně na celou školu.

A moje zpráva zní: Studenti, zatím je
jich jen 14 ve věku 15 až 18 let, jsou
opravdu skvělí. Mají zájem, mají názor,
chtějí se učit, jsou milí a vstřícní, chovají se zodpovědně. Odvaha, aktivita,
svoboda, morálka, optimismus, otevřenost – všechno u nich najdete. Za těch
pár měsíců se naučili spolu skvěle jednat, hledat a najít konsensus. Měl bych
chválit i průvodce a vedení, ale od těch
se to tak nějak čeká, že budou skvělí. To

překvapení jsou studenti. Byla opravdu
radost s nimi být, poslouchat je a besedovat s nimi.
Přeji všem, rodičům, průvodcům,
vedení škol a hlavně dětem ve ScioŠkolách vše dobré a skvělý rok 2019.
Speciálně pak našim deváťákům úspěch
u přijímacích zkoušek na střední školy.
Ondřej Šteffl
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Aktuality ze Scio a ScioŠkol
Nové koleje v Brně
Co to v našem pojetí vlastně je kolej? Je to skupina žáků
napříč věkem, která se pravidelně potkává. Je to střet opravdu rozdílných názorů, prostor pro diskuzi. Jsou to práce
a společné zážitky, z nichž časem vzniknou legendy.
DuchMech, Fenixové, Havrani, Dragones del Mar a Du
Weldenvarden. Tak se jmenovaly naše původní koleje.
Po dvou letech fungování jsme se rozhodli přetrhnout řetěz, abychom na něj navázali nový. Z jiných vláken a s něčím navíc. Tentokrát měl každý možnost volby. Žáci si vybírali
z průvodců, kteří zároveň nesli téma koleje. Tématy kolejí byly
garance oblastí potřebných pro fungování školy.
Od konce listopadu se tedy schází skupiny, které se budou starat o PR, nahlédnou do financování a politiky školy,

patřičně zkrášlí společné prostory, nechají rozpučet naši pustou zahradu a povýší odpolední
Klub do maximálních výšin.
Od doby jejich vzniku už děti zkoumaly hodnotu peněz,
rozplánovaly velké věci pro zahradu i chodby. Podívaly se, jak
funguje školní web, a rozhodly se dát umělé dýchání našemu
umírajícímu YouTube kanálu. Začaly také testovat nové druhy
zájmových aktivit pro Klub (lekce kulinařiny nenechala chladného jediného hladového masožravého průvodce).
Děti i průvodci jsou plni očekávání. Jaké nové koleje budou. Co dokážou, co společně zažijí. Už teď víme, že to bude
nezapomenutelná jízda.
Jirka Bříza Březina

První bolestné setkání se zodpovědností
Ve ScioŠkole se děti možná poprvé
setkávají se svobodou ve vzdělávání.
Mohou si vybrat, čemu se chtějí věnovat, průvodci jim nabízejí příležitosti,
přičemž zajišťují bezpečné prostředí.
Mohlo by se zdát, že to je pro ně skvělá příležitost, ale skutečnost bývá jiná.
Svoboda se pro děti stává labyrintem,
v němž bloudí a hledají cestu. Navíc je
svoboda spojená se zodpovědností za
to, co dělají, a to bývá velmi bolestivé.
Pojďme se podívat na jeden takový příběh ze ScioŠkoly na Praze 6.
Dvě nejstarší věkovky (6. a 7. třída)
dostaly možnost si samy vymalovat
třídy (nejdřív vybílit, posléze vyzdobit
freskami):
FÁZE 1 – SVOBODA
Děti si přinesly potřeby, pracovní oděvy, koupily barvy a s pocitem svobody
a volby se s vervou pustily do akce.
Potřeba pracovat se postupně transformovala v potřebu řádit, natřít se barvou
všude možně a dělat otisky, klouzat se
po mokré a barvou zacákané plachtě,
tancovat. Prostor se tedy změnil v totální chaos: umývárny s umyvadly, koberce, nábytek, děti samotné – vše bylo
pokryté bílým balakrylem.
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FÁZE 2 – ZODPOVĚDNOST

FÁZE 3 – REFLEXE

Pak nastal čas přebrání zodpovědnosti, tedy uvedení věcí do pořádku – úklid.
To už není zábava, je třeba se domluvit,
kdo, co a jak uklidí. Radost se změnila ve
vztek, hádky o pořadí na vysavač, slzy.
Neschopnost domluvit se mezi sebou
vedla logicky k tomu, že úklid byl bolestný a trval daleko delší dobu, dokonce
přetáhl školní čas.

Druhý den jsem situaci předešlého dne reflektovala a zeptala se dětí, jak
to vidí s odstupem. Seděli jsme v kruhu
a zaznívaly jejich reakce, které se dají
shrnout do několika okruhů:

Zajímavé bylo sledovat děti – některé
ignorovaly vše a zašily se do temného
kouta, jiné se jen hlasitě dohadovaly,
ale neposlouchaly se navzájem. V nejvypjatější fázi se hrstka spojila a začala
velmi intenzivně uklízet. Bylo zajímavé
sledovat ty, kteří nejvíc spěchali, jak začali „makat“ na společných prostorách,
aby to bylo hotové a oni mohli konečně odejít. Přestali spoléhat na ty druhé,
přestali je přemlouvat, spoléhali se v té
chvíli jen na sebe, přebírali tedy zodpovědnost sami za sebe.
A my průvodci jsme čelili jejich emocím: „Nemáte právo nás držet po škole!
Spěchám na trénink a trenér mě zabije!
Budete mi muset zaplatit doučování, které prošvihnu! Nemůžete nás nenechat
jít na oběd!“ Nasadili jsme poker face
a neustoupili jsme – děti odcházely
o půl hodiny později, emoce rozjitřené.

– pociťovali nespravedlnost (neřekli jsme jim přesně, jak to mají dělat,
včas jsme jim neřekli, že je čas uklízet, drželi jsme všechny až do konce, i když někteří museli odejít dřív),
– vnímali svoji neschopnost se domluvit, nehádat se, zabrat společně.
Dodala jsem k tomu, že jim tady ve
škole dáváme svobodu, možnost volby, vytváříme k obojímu podmínky, ale
současně je vedeme k zodpovědnosti
za vlastní učení i práci a posunujeme je
v komunikaci a týmovosti. A právě při
takových akcích vidíme, že ještě nejsou
dostatečně autonomní, proto byla celá
akce malování výzvou pro ně samotné.
A co dál? Je jasné, že tenhle proces
je dlouhodobější, ale potřebný. Je podmínkou pro studijní autonomii, která je
jedním ze základních cílů ScioŠkol.
Janka Codlová

Upozornění: Text od studenta ponecháváme
autentický, bez úprav a korektur.

Proč se neflákáme, i když bychom mohli?
OTEVŘENOST. AKTIVITA. MORÁLKA. ODVAHA.
OPTIMISMUS. SVOBODA.
Za sebe můžu říct, že tyto vypsané hodnoty naší školy nejsou pouhým marketingovým tahem, my jimi skutečně žijeme. Plyne z toho jedna otázka: Jak je vůbec možné, že toho
nezneužíváme? Máme tu vůbec nějaká pravidla?

VNITŘNÍ MOTIVACE, TO ONA ZA TO MŮŽE!
Může za to vnitřní motivace. Když se totiž zajímáš o něco,
co ti přijde opravdu důležité, nebo snad i cítíš, že se tomu
chceš v budoucnu věnovat, je to právě ona, vnitřní motivace.
Potřebuješ za to dostat známku? Nebo udělat křížek do čtverečku na papír, skrze který tě pak ostatní soudí? Při vnitřní motivaci se zajímáš o věci, protože tě obohacují, nikoli proto, že
mermomocí chceš získat co nejnižší číslo, které by vypovídalo
o tom, jestli jsi splnil vše, co ti nadiktoval někdo, kdo ti je třeba úplně ukradený a není to tvůj vzor. My dáváme známkám
za pět.
To, co se budeme zrovna učit, si volíme my. Zvolíme si
všichni jedno velké téma, kterému se v dopoledních hodinách
věnujeme, ale každý si v tom velkém tématu může najít své
malé podtéma, ke kterému má nejblíže. A to, jak se tímto té-

matem bude zabývat, je na něm. Když jsme se po dobu dvou
týdnů zabývali tématem film a fotografie, já jsem například
natočil dokumentární snímek o tom, jak konkrétně to v naší
škole funguje, snažil jsem se to udělat zábavnou formou a jsem
s výsledkem spokojený. Natáčení, stříhání a celkově věci okolo filmu mě velmi zajímají, proto jsem měl v sobě ten výše
zmiňovaný pohon, vnitřní motivaci. (Dokument je ke zhlédnutí na YouTube kanálu školy: Střední ScioŠkola.)
Naše škola je taková živá platforma, která má v sobě
spoustu aplikací, jež se pravidelně aktualizují a postupně nás
dostávají do vyšších a vyšších levelů. Jsme odvážní nejen my,
ale i průvodci, máme totiž vlastní vzdělání ve vlastních rukou.
Ano, myslíš si to správně, zní to logicky, ovšem není to samozřejmost. Za den se toho naučíme tolik, že vývojáři aplikace
se nestačí divit. Jen se tedy vždy nemusí jednat o vyčíslování
chemických rovnic a provádění příčného řezu pestíkem tulipánu zahradního.

MŮŽU SE TU CELÝ DEN VÁLET V BLÁTĚ?
Je na sebereflexi každého z nás, jak se bude chovat. Pochopitelně se musíme vzájemně respektovat, bez toho by
naše komunita nemohla fungovat. Ale proč se jednoho dne
nerozhodneme, že to tady celé obrátíme vzhůru nohama? Je
to přeci pořád škola..
O školu se u nás starají nejen průvodci, ti, kteří
nás vzděláním provázejí, ale hlavně my studenti.
Pravidelně se všichni setkáváme, debatujeme o
pravidlech, reflektujeme, co u nás funguje, a na čem
bychom mohli ještě pracovat. O školu samozřejmě
pečujeme i mimo shromáždění. Sami si uklízíme,
nakupujeme různé věci, staráme se o marketing
a administrativu školy - zvedáme telefon, odepisujeme na e-maily, spravujeme sociální sítě.
Organizujeme různé události, což je právě to,
co se nám hodí do života. Školy si vážíme už jen
z toho důvodu, že si ji vlastně sami tvoříme.
Myslím si, že ideální prostředí pro studenty je
jednoznačně to, které si studenti sami vybudují.
Šimon Kytka, student 1. Střední ScioŠkoly
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Šťastné dítě za to stojí!
Ve ScioPolis je pro nás důležitá vzájemná
zpětná vazba. Vnímáme, že většina z nás
je nadšená z projektu inovativních škol, ale
zároveň vidíme i slyšíme spoustu podnětů
ke zlepšování ScioŠkol. Jedním z nástrojů,
kterým získáváme zpětnou vazbu, je pro nás
dotazníkové šetření Mapa školy. Tento sběr
zpětných vazeb od dětí, rodičů a průvodců
proběhl ve ScioŠkolách v červnu 2018. Při
sběru dat a jejich analýze nám pomáhali kolegové ze Scio, kteří se běžně mapováním
školního prostředí zabývají. Celkem jsme
dostali zpětnou vazbu od 310 žáků 1. stupně a 157 žáků 2. stupně. Z rodičů nám odpovědělo 321 jednotlivců. A k tomu se ještě
přidalo 65 průvodců ze ScioŠkol.

moc rádi, že ve většině škol by průměrně
80 % rodičů ScioŠkolu doporučilo, ale vnímáme i hlasy těch rodičů, kteří by naši školu
spíše nedoporučili. Doporučení od někoho,
komu důvěřujete, hraje největší roli při rozhodování o výběru školy. Je to tedy vlastně
nejsilnější stránka propagace ScioŠkol, proto

školní jídelně docela chutná.

JAKÉ JE TO BÝT RODIČEM
SCIOŠKOLÁKA?
Tuto otázku jsme kladli všem rodičům školáků Scioškol. Nejčastěji byli rádi, že se jejich

OBLÍBENOST PŘEDMĚTŮ U DĚTÍ NA PRVNÍM STUPNI, PRAHA 11

SAMÉ DVOJKY
V dotaznících jsme rodiče žádali o oznámkování celkového dojmu, který ze školy mají.
Každá ScioŠkola si pochopitelně vedla trochu jinak, ale nejčastěji ScioŠkoly dostaly
dvojku, případně takovou horší jedničku.
Z takového vysvědčení máme radost.
Děti jsme na škále 0–5 bodů poprosili
o hodnocení ve stylu čím víc bodů, tím lepší škola. Například v Brně dalo své škole na
1. stupni 5 bodů 54 % dětí a dalších 31 % dětí
dalo své škole 4 body.
K celkovému hodnocení školy určitě patří i to, jestli tam všichni chodí rádi. Na Praze 4 do ScioŠkoly chodí rádo 86 % průvodců
a 88 % dětí na druhém stupni. Na prvním stupni uvedlo 78 % dětí, že do školy chodí rádo.
Důležitou otázkou pro žáky druhého stupně bylo, jestli se ve škole cítí dobře. Záporně
na tuto otázku ve ScioŠkole v Jihlavě neodpověděl nikdo.
Pro naše školy je hodně důležité i to, jestli
by je rodiče doporučili svým přátelům. Jsme
HODNOCENÍ ŠKOLY RODIČI, PRAHA 6

budeme rádi, když to i nadále zůstane naší
silnou stránkou.

MATEMATIKA BAVÍ, JÍDELNA NE
Určitě vás zajímá, co je nejoblíbenějším
předmětem ve ScioŠkolách. To je ovšem
hodně různé. Potěšilo nás ale, že na Praze 11 je na prvním stupni nejoblíbenějším
předmětem matematika.
Dětí ve školách jsme se také ptali, jestli
souhlasí nebo nesouhlasí s různými výroky.
Asi nebylo žádným překvapením, že napříč
školami nejméně žáků souhlasilo s tvrzením:
„Naše školní jídelna má celkově dobrou úroveň.“ I když i na tom se hezky projevuje, že
naše školy rozhodně nejsou uniformní, neboť například ve Frýdku-Místku dětem ve

dítě posouvá v dovednostech, komunikaci
a sebejistotě. Většina rodičů si také uvědomuje, že musí pracovat na sobě a na tom,
jak to funguje doma. Co nás hodně potěšilo, je, že si velká většina rodičů užívá, že
má doma spokojenější dítě. Také je dobré
vědět, že jen málokteří rodiče se cítí být pod
tlakem okolí kvůli tomu, že dali své dítě do
ScioŠkoly.
Inspirativní odpovědi ale nebyly jen čistě pozitivní: „Mám obavu, že se dítě ve
ScioŠkole nenaučí to, co by mělo, aby uspělo v dalším studiu a v životě. Nicméně vzhledem ke specifikům povahy mého dítěte
a špatné zkušenosti z předchozí školy nevidím jinou možnost. Takže se (se sebezapřením) snažím do toho nezasahovat, moc to
nekomentovat a jen tiše doufám, že průvodci vědí, co dělají. Šťastné dítě za to stojí.“
V souhrnu informací z Mapy školy jsem
se snažil vypíchnout hlavně silné stránky
ScioŠkol. Nicméně je nutné dodat, že se ve
školách potýkáme s řadou složitých a nových situací. Důležitou stránkou našeho přístupu je, že chyby tu nejsou od toho, abychom za ně někoho trestali, ale abychom se
z nich poučili.
Podrobné výsledky Mapy školy najdete na
webových stránkách své ScioŠkoly.
Jan Kratochvíl, Tým pro ScioŠkoly
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Co se děje ve ScioŠkolách
Sametové posvícení propojilo Prahu s Basilejí
Sametové posvícení je tak trochu jiná
oslava 17. listopadu. O co jde? Ulicemi Prahy prochází satirický průvod masek, který
se hravě a inteligentně vyjadřuje k současným společenským problémům. Průvodu
se účastní nejrůznější občanské iniciativy
a spolky, které pomocí masek v nadživotní velikosti zhmotňují palčivá témata, jimiž
se dlouhodobě zabývají, nebo která se jich
momentálně dotýkají.

v rodinách našich dětí a měli s námi společný program (prohlídka Prahy, večeře na
lodi a samotný průvod). Na oplátku budou
v březnu hostit naše děti na Fasnachtu.“ Ale
zpátky k přípravě průvodu. Každý účastník
si vyrábí masku a kostým sám, tvorba je
poměrně náročná, tradičním způsobem je
modelování masek z hlíny, odlévání forem
ze sádry a následné kašírování masek z papíru a malování. Děti letos vytvářely mas-

satirické texty, které téma blíže vysvětlují.
Průvod prochází centrem Prahy a probíhají
dvě defilé – představení jednotlivých „klik“
(skupin), čtení jejich pamfletů a krátká dramatická pohybová scéna. Defilé probíhá již
několikátý rok na náměstí Republiky a na
Kampě.
SPOUSTA PRÁCE, KTERÁ DÁVÁ SMYSL

„Všechny zúčastněné to stálo hromadu
energie a času navíc, ale taková akce určitě má smysl a hodně nás bavila. Nejvíc se
nám průvodcům líbilo nadšení dětí, to, kolik času a energie nad rámec výuky do celé
akce investovaly, s kolika skvělými nápady
přišly. Pro některé byl samotný průvod hodně náročný a skončily dříve, ale ty nejvytrvalejší šly i večerní část, kdy už musely být
velmi unavené a zmrzlé. Přesto si to hodně
užívaly a při závěrečné fireshow dokonce i
tancovaly. Děti měly cenný zážitek z reálné
akce, kdy musely stihnout obtížnější úkol v
určitém termínu, a skutečně o něco šlo.“
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A JAK ZNĚL LETOŠNÍ SATIRICKÝ
PAMFLET?

Konečně budeme mít všichni plné žaludky.
Zveme vás na naši mořskou hostinu plnou
průhledných zážitků!
To, že se loni, dokonce tehdy jako první
základní škola, a poté i letos zapojily děti ze
ScioŠkoly Prahy 6, je zásluha průvodkyně
Míši. „Je to pro ně skvělá příležitost společensky se angažovat a mít prostor vyjádřit
vlastní názor,“ hodnotí akci Míša a pokračuje: „Téma si děti vybírají samy. Nejprve proběhne „burza nápadů“, a pak se odhlasuje
jedno téma. Loni nás bylo asi dvanáct. Děti
chtěly upozornit na ohrožené druhy zvířat a
pytláctví. ”Protože se jedná o satirické ztvárnění témat, uchopily je po svém – vytvoří
masky v podobě zvířat vyparáděných lidskými doplňky. Téma nazvaly LIDOPLŇKY.

ky různých mořských živočichů (lachtan,
delfín, želva, chobotnice, medúza) a téma
nazvaly: Konečně máme všichni plné žaludky. Laternu – ústřední výtvarný objekt, který
téma dál rozvíjí – ztvárnily jako veliký žaludek plný plastů a jako prostřený stůl s plastovým jednorázovým nádobím. Funkce laterny je veledůležitá: v průvodu ji nese celá
skupina, což je nelehký úkol. Účastníci průvodu rozdávají divákům pamflety – krátké

Můžete si s námi pochutnat na plastu velikosti jednohubky nebo se těšit z gigantických zásob oceánů.
Nová potrava má neomezenou trvanlivost.
Je to jedinečná víceúčelová surovina, hodí
se jak na plastovou polévku, tak ochrání
vaši kůži. Je totiž lehká, a zároveň nezničitelná a odolná.
Je extrémně příjemná zvenku i uvnitř, jen
občas trochu škrtí.
Přejeme vám dobrou chuť s plasty navěky!

„Letos jsme celou akci rozšířili o spolupráci s dětmi ze Scioškoly Praha 11 a hlavně o spolupráci s dětmi z Basileje, odkud
pochází inspirace pro Sametové posvícení.
Existuje tam tradice Fasnachtu, třídenního
karnevalového průvodu s více než 20 000
maskami, které se také vyjadřují k různým
společenským tématům. Děti z Basileje
v této tradici vyrůstají, hrají v průvodu na
hudební nástroje a připojily se k nám s tématem Plasty. Obě skupiny vytvářely masky
v duchu vlastního pojetí tématu a několik
dní před Sametovým posvícením přijeli Basilejci do Prahy, společně s námi
ve škole masky dokončovali, spali
5
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JAK JSME UDĚLALI RADOST KRABICEMI OD BOT
Kolej I am Chef si na jednom ze svých pravidelných setkání odhlasovala velké věci. Děti diskutovaly o tom, jak mohou pomoci svému
okolí. Rozhodly se, že se zapojí do projektu Krabice od bot. Cílem
projektu je potěšit dárky děti z chudších rodin v celé České republice.
A tak jsme se ve čtvrtek 6. 12. sešli v koleji a stali se z nás vánoční
skřítci. Děti přinesly spoustu hraček, oblečení, knih a mnoho dalších
drobností, ze kterých se jiní ještě mohou radovat. Nejprve jsme vše
rozdělili, a pak postupně dávali do krabic od bot, které jsme nakonec
zabalili do vánočního papíru a ovázali stužkou. Když jsme viděli, kolik
dárků jsme vytvořili, začali jsme se obávat, jak je všechny přepravíme
na sběrné místo. Nakonec nás ale zachránil ScioJežíšek – tatínek našeho páťáka Michala D., který nám ochotně pomohl všech 27 dárků
odvézt.
Máme neskutečnou radost, že se nám tato akce podařila a těšíme se
na další. A co nás čeká? Chystáme se vařit jídlo pro lidi bez domova.

BRNO: PETER ŽIVÝ
V listopadu poctil svou návštěvou brněnskou ScioŠkolu Peter Živý. Muž, který se již
mnoho let zabývá intuitivní pedagogikou
a aktivně se zapojuje do jejího šíření mezi
laickou i odbornou veřejnost. Společně
s námi strávil celý den, během kterého
navštívil výuku, celoškolní shromáždění
a sdílecí poradu s průvodci. Odpoledne si
připravil praktický workshop pro průvodce
i veřejnost, ze kterého pochází následující
fotografie.

B

MIKULÁŠ V ADVENTNÍM ČASE
Středa 5. prosince ráno. Nic nenasvědčuje tomu, že bude něco jinak. Děti se
po ranním shromáždění rozeběhly (protože ony nechodí) do tříd, jen šesťáci
a sedmáci kuli pikle, resp. překvapení. Stejně jako loni totiž chystali Mikuláše. To obnáší nejen radost a poťouchlost, ale také zodpovědnost, při které se báječně propojí
různé dovednosti, jež děti získávají ve ScioŠkole:
– matematický odhad spotřeby bonbónů na jednoho člověka
– sestavení rozpočtu a jeho obhájení u vedení školy
– vytvoření objednávky, její odeslání, zaplacení
– trpělivost při opakovaném volání na dispečink rozvozu
P6
– komunikace s řidičem
– kreativita při líčení a dramatických scénkách
Tohle všechno klaplo, a tak jsme si Mikuláše a jeho suitu čertů a andělů jaksepatří
užili.
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Střípky, aneb Když rodiče
představují své zaměstnání
Tak jsem si na jedno dopoledne vyzkoušel práci průvodce ve ScioŠkole.
Všechno to začalo tak, že si můj syn
Míša (prvňáček) vybral téma na svůj
druhý školní projekt. To téma bylo „počítače“ a mě to, jakožto rodiče, který
mu s tím měl pomoct, nadchlo. Od malička jsem počítače miloval. Když jsem
byl zhruba v Míšově věku, tak mi dědeček přivezl ze západního Německa

lit. Snažil jsem se to vymyslet tak, aby
i prvňáček byl schopen to nějak předat ostatním. První výukovou pomůckou byl starý rozebraný počítač, kde si
děti mohly vzít jednotlivé části do ruky
a všechno si prohlédnout. Druhou pomůckou byl jednoduchý paměťový obvod spájený ze dvou tranzistorů a dvou
LED diod – děti mohly vidět, jak funguje počítačová paměť, obvod si pama-

jsou celé jen mikroskopická bludiště
z tranzistorů, a pak předvést, co konkrétně ty tranzistory dělají.
Míšův projekt měl u spolužáků
úspěch a po rozhovoru s průvodci jsem
se odhodlal k tomu, že si pro děti připravím povídání o počítačích, abych
doplnil to, co jim Míša ukazoval. Měl
jsem především obavy, že neudržím
jejich pozornost, ale dopadlo to nakonec skvěle. Na povídání o počítačích
a o jejich historii jsem si připravil výběr
různých videí z YouTube, a to
hodně pomohlo. Děti prostě
potřebují něco konkrétního
vidět, na něco si sáhnout
a vidět věci v pohybu. Nakonec jsem si
dal dvě vyučovací hodiny pro prvňáčky,
a pak dvě hodiny pro starší děti, které
se mohly přihlásit na kurz.
V obou případech to vyšlo skvěle.
Děti to bavilo od začátku do konce.
Chtěl bych tímto podpořit další rodiče,
pokud mají zajímavá témata, že to stojí
za to. Děti jsou prostě skvělé!
tatínek ScioŠkoláka z Prahy 4

Atari. Než se tak stalo, tak jsem si venku
místo kopání s míčem maloval počítač
klacíkem do hlíny a dělal jsem, že na
něm něco dělám.
Všiml jsem si, že většina dnešních
dospělých lidí nemá vůbec ponětí
o tom, jak počítače fungují, a přitom to není až tak složité na pochopení. Jak to ale bývá, dělá se z toho moc
věda. Tak jsem Míšovi připravil několik
pomůcek, aby to dětem mohl vysvět-

toval, kterou diodu rozsvítily naposled.
Poslední pomůckou byl funkční model
tranzistoru z lega, kde místo elektrického proudu byly použity cvrnkací
kuličky. Kuličky mohly do modelu vstoupit ze dvou různých drah,
v jedné z nich blokovala kuličku
závora a kulička neprošla skrz, dokud neprojela kulička v sousední dráze (nadzvedla svojí váhou tu závoru).
Celý ten koncept spočíval v tom ukázat nejprve, co je vevnitř, dále že to
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Co se děje ve Scioškole v Olomouci
V olomoucké ScioŠkole se nám podařila věc na poli umění nevídaná. Naším dlouhodobým záměrem je zkvalitňování akustického prostředí školy. Kvůli
tomu jsme pořídili větší množství akustických panelů (molitan + osb deska)
relativně velkých rozměrů. Navíc jsme
je nechali potáhnout bílým plátnem.
Pak jsme poprosili lektorku a účastníky školního výtvarného kroužku, aby
nám panely vyzdobili. Děti i někteří dospělí ze školy se toho chopili a vzniklo
12 pomalovaných panelů. Díky spolu-

práci s nedalekou Galerií Caesar jsme
měli možnost uspořádat dvoudenní výstavu těchto panelů nazvanou Ponožky
na nožky. Výstavu jsme zahájili 29. listopadu večer klasickou vernisáží i s doprovodem školní kapely „Ahoj Kočko!“
Velká část školy se podílela na přípravě Benefiční akce, která se konala
20. prosince. Celovečerní program, jehož součástí byla divadelní představení,
dražby, občerstvení a další atrakce, jsme
již podruhé pořádali ve spolupráci s Nadací Via. Akci organizovala projektová
skupina starších dětí spolu s průvodci.
Výtěžek akce byl
věnován projektu
Green life/Prales dě-tem na ochranu
a výkup pralesa na
Sumatře. Součástí spolupráce byly
také zdařilé přednášky od obdarované organizace.

Nově u nás začala fungovat parlamentní komise, kam jsou delegovány
děti ze všech ročníků, aby společně připravily návrhy nových pravidel a opatření. Zdá se, že nás čeká hlasování o dobrovolnosti školního shromáždění, které
je až dosud povinné pro všechny žáky,
což mnoha lidem ve škole nevyhovuje.
Na konci ledna 2019 se těšíme na
opětovnou návštěvu cizinců/stážistů
z projektu Edison, který pořádá společnost Aisec. Akce se koná již podruhé
– v září tohoto roku k nám zavítali studenti z Turecka, Maroka, Ruska a Brazílie
a přinesli naší komunitě nové podněty
formou prezentací i pouhou přítomností mezi námi.

Návrat do jeskyně – měsíční projekt
ve ScioŠkole Jihlava
pokračuje cesta dál. Vlastně mě to ani nepřekvapilo, protože
jsme zdolávali různé terény, jen jsem měla pocit, že se tam
nemohu vejít. A jaké hrůzné zjištění bylo, že cesta dál nevede!!! Takže zpátky úzkou dírou ven – jenže to nešlo, nohy se
neměly o co opřít. Pocity bezmoci a bezvýchodnosti však byly
vyváženy snahou dětí zachránit svého průvodce – a tak tahaly
a tahaly. Ale nakonec museli pomoci silní dospělí muži – jeskyňáři. Pro děti to ovšem byl jeden z největších jeskynních
zážitků :-)

Ráda prožívám s dětmi opravdové, skutečné dobrodružství,
a tak možnost „exkurze“ do jeskyně se zkušenými speleology
byla vítána. Onu exkurzi si však nepředstavujte jako při návštěvě Macochy, kde chodíte po betonových chodníčcích :-).
Naše realita byla zcela jiná, dokonce nad všechna naše očekávání! Náš projekt měl podtitul PODZEMNÍ VODA, což znamenalo, že 14 dní byl ve škole naším tématem koloběh vody
a chování vody podzemní - abychom pak rozuměli tomu, že
se ocitneme ve skutečném korytě podzemní řeky, ale vzhledem k suchu bylo opravdu bez vody.
Na strach, potažmo odvahu, jsme si ale všichni sáhli už
na úplném začátku, kdy sestup do jeskyně, kam se normálně
turisté nedostanou, byl podmíněn tím, že vlezeme v podstatě
do kanálu – skruže po 17 m žebříku...
Pak jsem se já, jako průvodce, nechala napálit zkušenými jeskyňáři a vlezla jsem do velmi úzké díry s tím, že tudy
8

Všichni jsme si třídenní projektový výjezd užili a totálně zabahněné oblečení a boty šťastně zabalili do igelitových pytlů
jako důkaz domů, že jsme si sáhli na skutečně divokou přírodu 70 m pod terénem Moravského Krasu.
Hana Habermannová, Hana Doležalová,
průvodci a děti z 2.– 5. třídy

Jak to vidí děti?
Upozornění: Texty od žáků ponecháváme autentické, bez úprav či korektur.

Scioškola nás připravuje
na budoucnost
Před dvěma týdny jsme v naší Scioškole měli celotýdenní
projekt, jenž se nesl v duchu výběru našich budoucích povolání. Navštívili jsme spoustu zajímavých míst a poznali spoustu
zajímavých lidí. Měli jsme možnost vybrat si kam půjdeme na
střední školu a čím bychom jednou chtěli být………………….
Týden pro nás začal netradičně v úterý (v pondělí bylo ředitelské volno). Sešli jsme se ve škole a po malých skupinkách
vyrazili do různých zajímavých firem a prací rodičů, kteří se předem nabídli. Třeba já jsem byl ve firmě jménem “TOPMONKS”,
která se zabývá startupy. Dotyční nás provedli, všechno nám
ukázali a zodpověděli dotazy.
Ve středu jsme se šli podívat do různých středních škol. Já
jsem byl na Střední ScioŠkole, což je škola která funguje na stejných principech jako naše Scioškola. Setkali jsme se opět ve
škole a v tentokrát již trochu větších skupinkách vyrazili. Když
jsme dorazili, žáci a učitelé nás uvítali a řekli nám něco o chodu
jejich školy, a pak následovala diskuze a dotazy.

Čtvrtek jsme strávili reflexí ve škole. Povídali jsme si o tom, co jsme za poslední dva
dny viděli a zažili, vyplňovali jsme různé listy
a myšlenkové mapy.
V pátek jsme se sešli na Vyšehradě a navštívili veletrh středních škol “Schola Pragensis”. Veletrh jsme si
prošli, obešli spoustu stánků různých zajímavých i nezajímavých
škol a všechny informace o jednotlivých školách si zapisovali do
listů.
Ještě ten samý den, potom co jsme si prošli celý veletrh, jsme
zamířili do nedaleké kavárny, kde jsme tento celotýdení projekt
ukončili, s pocitem, že už máme lepší povědomí o tom jakou
cestou se v životě vydáme ;-).
Filip Krejčí, žák Scioškoly, Praha 11
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Zprávy ze Scio
Zápisky ze země tisíce jezer
Ucelených článků o finském školství už
bylo díky jeho popularitě napsáno poměrně
hodně. Tento si neklade za cíl jim konkurovat.
Cílem a přáním jeho autora je přidat do mozaiky zprostředkovávaných informací o tomto
fenoménu pár obzvláště barevných kamínků
z vlastní zkušenosti.
Zkušenosti, jak už to u nich bývá, jsou
zcela subjektivní, a dovolím si je proto takové
nechat. Pocházejí z mé podzimní výpravy za
odhalováním tajů Mekky evropského demokratického školství. Průvodcem a hostitelem
na této výpravě mi byl vysokoškolský učitel
Marcus Talvio, který kromě svého působení na helsinské pedagogické fakultě objíždí
svět v roli mezinárodního školitele školitelů kurzů P.E.T. a T.E.T. – výchovy a školy bez
poražených, kde jsem měl tu možnost se
s ním poznat. Vděčím mu za výběr zajímavých
míst, která jsme při našem putování navštívili,
i za postřehy k tomu, co se kolem děje, a to
od někoho, kdo daným záležitostem opravdu
rozumí (a navíc rozumí i tomu, co si kolem lidé
říkají).

se do hodin angličtiny. Řekl bych, že úroveň
angličtiny, kterou jsem měl možnost sledovat
u dětí přibližně od 7 do 13 let, je srovnatelná
s úrovní, na kterou jsem zvyklý od nás. Rozdíl
jsem ovšem vnímal v tom, že učitelé (kteří byli
obvykle jedinými, se kterými jsem si anglicky
opravdu popovídal) svorně tvrdili, že anglicky
se přece časem naučí každý.
A tak jsem měl možnost si v jedné
z takových angličtin zahrát „všichni proti
všem“ s dětmi, které poté, co vyplnily povinný pracovní list, už nechtěly svou angličtinu
ten den dále zdokonalovat. Dlužno dodat, že
jazyk sportovní hry byl univerzální. Navíc mi
chlapec, jehož obzvláště originálně vyplněný
pracovní list můžete vidět na obrázku, vysvětlil rozdíl oproti české verzi: „Head not dead.“
Tedy volně přeloženo: „zasáhnete-li někoho
míčem do hlavy, dotyčný nevypadává ze hry“.
Předpokládám, že toto pravidlo bylo do hry
zavedeno proto, aby se děti navzájem nestrefovaly do hlavy. Vzhledem k tomu, že obrannou strategií některých chlapců bylo naopak
nastavit letícímu míči hlavu, je možné, že je
tento můj předpoklad mylný.

Úkol doplnit pracovní list lze pojmout různě ;)
ZÁPISEK PRVNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ JE DLOUHODOBÁ ZÁLEŽITOST, TUDÍŽ JE MU POTŘEBA POSKYTNOUT ČAS (DLOUHÁ DOBA =
HODNĚ ČASU). A KDYŽ MÁTE HODNĚ ČASU,
NENÍ POTŘEBA SPĚCHAT.

Aby Finové dopřáli dětem dostatek času,
tak mimo jiné posílají děti do školy o rok později než u nás, dopřávají jim delší přestávky
a ve škole je nedrží zas tak dlouho, přičemž
domácí úkoly nedávají.

Jedním z rozdílů, které jsem ve finských
školách oproti těm českým vnímal, byla menší uspěchanost. Zdá se, že Finové jsou více
ochotni dopřát dětem čas, který pro zvládnutí
nových dovedností potřebují. A spolu
s časem zřejmě i větší důvěru, že to
děti zvládnou.
Jelikož sledovat konverzaci ve finštině
je pro mě stejné jako dívat se na němý film, rád
jsem využil každé nabízené příležitosti podívat
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Před školou

Na příkladu rozvrhu pro 6. a 7. třídu je
vidět, že některé školy se také vydávají směrem, kdy si děti volí aktivity dle svých potřeb
a zájmů: X v rozvrhu značí skupinovou či samostatnou práci, kterou si děti volí samy.

Rozvrh pro 6. a 7. třídu (en- angličtina, käsityö –
pracovní činnosti, ru – švédština, liikunta – hudební
výchova)
ZÁPISEK DRUHÝ – KDYŽ SI TO UDĚLÁTE
PŘÍJEMNÉ, TAK TO MÁTE PŘÍJEMNÉ.
Dalším rozdílem, který jsem měl možnost vnímat, byl důraz na prostředí. Od lidí,
se kterými jsem se na toto téma bavil, jsem
opakovaně slyšel, že kladou důraz na to, aby
děti měly možnost si najít místa, kde jim bude
příjemně – ať už samostatně nebo s ostatními dětmi. Jeden z učitelů to formulovat tak,
že lidé obecně, a děti obzvláště, kladou důraz
na to, co je a co není příjemné. A že je tedy
důležité se soustředit především na to, neboť
když se děti budou cítit příjemně a zvyknou si
na to, ostatní už přijde samo. Vysvětloval mi to
na příkladu podpory zdravého pohybu venku
a toho, jak se ve Finsku starají, aby turistika
byla příjemná. Musím se přiznat, že jakožto průměrnému Čechovi mi přišlo
vysypávání lesních pěšin jemným štěrkem dost přehnané, ale například polystyrenové prkénko, které příjemně
hřálo na latríně uprostřed národního
parku, jsem ocenit dokázal.

Jak už jsem zmínil, je pro Finy pobyt na
čerstvém vzduchu důležitý, proto se za samozřejmost považuje, že děti chodí hodně ven
(někde každou přestávku) a že mají venku
možnost se bavit, hrát si, sportovat.
V budovách škol pak člověk může najít
nejrůznější zákoutí, která si děti mohou přizpůsobit a využívat k nejrůznějším účelům.
A místa, jejichž účel je předem dán (např.
knihovna, jídelna, chodba) jsou zařízena tak,
aby se i tam děti cítily příjemně. Když nic víc,
tak jsou v každé třídě alespoň třeba sedátka
na zaoblených podstavcích, na kterých se lze
houpat (z vlastní zkušenosti vím, že „sedět
v klidu“ na nich ani nejde), či místa pro ty, kteří
raději pracují ve stoje.
ZÁPISEK TŘETÍ – KVALITNÍ ŠKOLU TVOŘÍ
KVALITNÍ PEDAGOGOVÉ, KTEŘÍ O SVÉ PRÁCI
PŘEMÝŠLÍ.
A konečně snad nejpodstatnější rozdíl,
který jsem vnímal jako všudypřítomný, byl

pocit mnohem větší důvěry. Důvěry ve školu
jako instituci, pedagoga jako odborníka, rodiče jako partnera, dítěte jako plnohodnotnou osobnost. Ten rozdíl je patrný nejen ve
školách, ale také na pedagogické fakultě. Ve
Finsku je pedagogická fakulta nejatraktivnější
volbou univerzitního studia. V přijímacím řízení uspěje podle oboru, na který se hlásí, zhruba každý 10. až 20. uchazeč. Možná si říkáte,
že v tomto stádiu je snadné školství důvěřovat,
otázka ovšem je, jak se k němu dopracovat
i u nás a zda se v tuto chvíli náhodou neubíráme opačným směrem.
Podmínky pro studium na pedagogické fakultě se řídí stejnými principy, jaké platí u škol.
A tak i tady můžete najít atraktivní prostředí,
které poskytuje studentům mnoho možností.
Jasně, že ve ScioŠkolách nesrovnáváme, ale
kdybychom náhodou srovnávat chtěli…

vhodné podmínky pro jejich práci. Těmto průvodcům důvěřují, že vytvoří vhodné podmínky pro práci i dětem a že jim budou důvěřovat
a pomůžou jim k tomu, aby si samy vytvořily vhodné podmínky pro svůj vlastní rozvoj
a mohly tak budovat důvěru samy v sebe.
Musím konstatovat, že v tomto kontextu
by ve Finsku nebyly ScioŠkoly ničím výjimečným. Rodiny, které by neměly školu přímo
pod nosem, by své děti dál spokojeně posílaly
jinam, rodiny z nejbližšího okolí by své děti s
důvěrou ScioŠkole svěřily – jen by za to neplatily. Ve Finsku věří, že kvalitní vzdělání pro
všechny by mělo být zadarmo. Ovšem našince
stále vyjde výhodněji zaplatit školné než posílat dítě do nejbližší finské školy.
Jan Kumstát
Tým pro ScioŠkoly

To, čím se ScioŠkoly pyšní, je výběr kvalitních průvodců, kterým se snaží poskytnout

Jedno z variabilních školních zákoutí

Z chodby

Neformální prostory na pedagogické fakultě
Z „přednášky“ 1. ročníku studentů pedagogiky – co není
z obrázku úplně patrné, je propojení mobilů studentů
s aplikací, která jim umožňuje interagovat
v rámci přednášky. Za zmínku také stojí dvě molitanové kostky na stolku přednášejícího, které
obsahují mikrofony, a když studenti chtějí něco
říct všem ostatním, můžou si je házet.
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Setkání s Hejného metodou
– zaměřeno na rozvoj osobnosti dítěte
V současnosti patří Hejného metoda
výuky matematiky mezi velmi diskutovaná témata. Mění celkový pohled na způsob výuky matematiky. Zabývá se cíli, které
mají být naplňovány, i cestami, jak k těmto
cílům dojít. Přibývá učitelů, kteří se o tuto
novou metodu zajímají. V období od ledna do října 2018 bylo proškoleno 2955
učitelů. Do tohoto počtu pochopitelně
nejsou zahrnuti pedagogové, kteří navštěvují semináře rozšiřující nebo seznamující
s novými náměty. Takové semináře slouží
i ke vzájemné výměně zkušeností. Novinkou
je organizování seminářů pro rodiče, které
jsou velmi vyhledávané.

a budování motivace. Zabývali se také gradovanými testy a analýzou písemných řešení
žáků. Mezi další zajímavá témata dílen patřil
například osobnostně-sociální rozvoj žáků
přímo v hodinách matematiky, ale také oblast
kolegiální podpory výuky matematiky, vedení
profesního portfolia včetně významu rozboru
audiovizuálního záznamu vlastních hodin. Podobný způsob práce je totiž důležitým nástrojem při analýze práce žáků, umožňuje zamýšlet se nad jednotlivými detaily průběhu hodin,
které odhalují příčiny jednotlivých situací
a často unikají pozornosti učitelů.
Součástí programu byly také kulaté stoly, které se zbývaly především oblastí (sebe)
hodnocení a zpětnou vazbou. Mezi tématy
se objevila informace o průběhu pilotního
projektu, který zaštituje MŠMT a který se týká
odpoledních klubů zaměřených na rozvoj výuky matematiky v lokalitách se znevýhodněným prostředím. Podle garantů tohoto projektu se začíná ukazovat, že vyvolání zájmu
a schopnost systematické práce nebo podpora motivace je i v těchto lokalitách možná
a setkává se s kladnou odezvou nejen dětí,
ale také rodičů. Můžeme se těšit na vyhodnocení tohoto projektu.

PedF Univerzity Karlovy se stala 3. listopadu 2018 organizátorem konference s názvem
Setkání s Hejného metodou. Konference byla
určena pro všechny zájemce, kteří se chtějí
dále rozvíjet a sdílet své zkušenosti s výukou
matematiky. Program byl tentokrát zaměřen
na rozvoj osobnosti dítěte. Konferenci tradičně zahájil pan profesor Hejný. Připomněl, že
autorem myšlenky je jeho otec Vít Hejný. Hovořil o tom, k jakým cílům směřuje jeho metoda výuky matematiky. Jako první uvedl vybudování pozitivního vztahu žáků k matematice
a v podstatě ke všem intelektuálním činnostem. Na druhém místě zmínil rozvoj schopNa konferenci byly zastoupeny i ScioŠkoností sociálních, zejména schopnosti pracovat
ly, prezentoval jsem zde informace o obecv týmu a navodit pocit radosti z úspěchu kaném zaměření ScioŠkol, ale hovořil jsem také
maráda. Díky tomu také buduje imunitu proti
o tom, jak konkrétně ScioŠkoly pomáhají
žárlivosti a závisti. Jako
dětem rozvíjet jejich
třetí byl uveden rozvoj
osobnost. V jakých
schopností kognitivních
aktivitách spatřujeme
Došlo i na myšlenky
a
metakognitivních,
prostor pro takový
J. A. Komenského:
schopnosti vidět prorozvoj a jak souvisí
„Všemu, čemu se musíme učiti,
blém, popsat problém,
s budováním vyššího
nechť se učíme vlastní praxí.
uchopit ho, analyzovat
cíle vzdělávání, kterým
Nechť se učitel sklání k žáku
ho a následně struktuje studijní autonomie
a pomáhá jeho chápavosti všemi žáka. Během prezenralizovat a řešit. Čtvrmožnými způsoby.
tým cílem je podle
tace jsme s účastníky
Žáku přísluší práce, učiteli řízení.“ vyhodnotili, že bunázoru prof. Hejného
získání znalostí. V závědeme spíše průběžně
ru pan profesor uvedl,
diskutovat o jednotliže žijeme v době, v níž jsou děti urychlovány
vých informacích, protože již v jejím průběvývojem a pokrokem dnešní doby v oblasti
hu bylo patrné, že uvedené téma účastníky
kognitivních poznatků. Na druhé straně však
oslovilo. Bylo pro mne velkou poctou, že se
není urychlována stejnou rychlostí morálka.
mé prezentace zúčastnil i pan profesor HejTam si nejsme jistí, jestli jde vůbec vpřed.
ný osobně.
Dále poukazoval na oblast individualizace,
Z ostatních prezentací mne nejvíce oslovil
diferenciace a důležitost spolupráce s rodiči.
příspěvek prof. Kuřiny na téma: „Jak vnímám
Setkání poté probíhalo formou dílen, kde
se jednotliví lektoři zaměřili na oblast léčení formalismu v matematice, reflexi ve výuce
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projekt prof. Hejného“. Profesor Kuřina je
spoluautorem několika publikací profesora Hejného, ale do projektu není zapojen.
Shrnul ze svého pohledu genezi celého pro-

jektu a zamýšlel se nad tím, zda je tato metoda pro všechny, nebo jen pro někoho.
Poukázal, že čas školy Milana Hejného je časem kultivace myšlení žáka, časem rozvíjení
jeho osobnosti, ne časem biflování postupů
a vzorečků. Poukázal na to, že poznatky se
rozvíjejí postupně, nezískávají se definicí. Za
zajímavé výroky považuji následující: „Hejnému nejde prioritně o matematiku, ale
o výchovu dítěte k maximální intelektuální
autonomii a schopnosti komunikace. Učitel nesmí dětem nic vykládat. Říkáme, že
je akusticky nepřítomen, jen dává otázky,
řídí diskuzi, povzbuzuje, chválí, ale nemluví
o matematických podstatách.“ Dále citoval
autory Krček, Kehr (1887): „Učitel matematiky
musí slovy svými šetřiti, opatrně je odvažovati, slovem musí pěstovati umění vyučovati
mlčky.“ Došlo i na myšlenky J. A. Komenského, kdy připomněl jeho slova: „Všemu, čemu
se musíme učiti, nechť se učíme vlastní praxí.
Nechť se učitel sklání k žáku a pomáhá jeho
chápavosti všemi možnými způsoby. Žáku přísluší práce, učiteli řízení.“ Prof. Kuřina uvedl, že
Hejného reformu považuje za významný pedagogický čin. O reformu se podle něj jedná
právě proto, že jde o důležitý obrat v cílech
vyučování, o revoluční změny v metodách
a o výrazné změny v obsahu učiva.
Setkání s Hejného metodou probíhalo
v tvořivé atmosféře, která je právě v době, kdy
se hovoří o nutné revizi RVP, příslibem dobrého vývoje českého školství v dalším období. Ukazuje se, že přibývá učitelů zajímajících se
o Hejného metodu a že vzrůstá zájem i informovanost rodičů. Nastoupili jsme dobrou cestu.
Jan Chudík, ředitel ScioŠkoly na Praze 9

Jak zajímavé máme průvodce
a vedení ve ScioŠkolách
a jak je vybíráme?
Kvalita našich škol je postavena především na lidech, proto jejich výběru i další
práci s nimi věnujeme velkou pozornost.
Usilujeme o to, aby ve chvíli, kdy je tým
na každé škole kompletní, byl co nejvíce
vyvážený. Chceme zde mít jak lidi, kteří už
mají vlastní děti, umí jim nastavovat hranice a efektivně s nimi pracovat, tak mladé
nadšence, kteří mají často neotřelé nápady
a velký zápal pro věc. Vítáme dobré pedagogy, kteří uplatní své zkušenosti, i lidi bez
pedagogického vzdělání, kteří nefungují
v zajetých kolejích. Vždy ale chceme alespoň nějakou zkušenost při práci s dětmi.
Pestrost týmu je zaručena tím, že vybíráme
lidi s různým zaměřením a různými zájmy.
Chceme, aby každý z průvodců do školy
něco zajímavého přinášel, ať už je to jeho
osobnost, energie, nebo nějaký zajímavý
zájem, koníček, dovednost.
Při zakládání nové školy nejdříve vybíráme vedení (ředitel/zástupce). Vybrané
vedení pak prochází vzdělávací Akademií,
kde se seznamuje s filozofií ScioŠkol i Scio,
nastavenými procesy i základními informacemi, které potřebuje k dobrému řízení
školy znát. Následně se vedení podílí na
výběru průvodcovského týmu.
Na místa průvodců i vedení se stále
hlásí hodně lidí (i když vzhledem k současnému stavu trhu práce počty klesají). Na
vedení je to v průměru asi 30 uchazečů na
jedno místo, u průvodců kolem deseti.

s nimi diskutujeme o ScioŠkolách a vzdělávání. Zde sledujeme především osobnost
člověka, jeho postoje a názory, schopnost
komunikace, soulad s ideou ScioŠkol atd.
3) Postupující kandidáti dále pokračují
do několikahodinového assessment centra, v jehož rámci plní široké spektrum úkolů. Praktické úkoly jsou postaveny tak, aby
zmapovaly dovednosti důležité pro danou
pozici, schopnost spolupráce v týmu i soulad s hodnotami a principy ScioŠkol.
Assessment centrum pro průvodce se
ve většině případů realizuje přímo v některé z našich škol. Jedním z úkolů je i vedení hodinového projektu s dětmi, který
si uchazeči ve dvojicích předem nachystají.

„Když jsem takový tým viděl
vymýšlet a připravovat program
školy, měl jsem dojem, že by v
případě nutnosti i sestrojili letadlo.
My po nich chceme, aby ,sestrojili´
ScioŠkolu.“ Ondřej Šteffl
Pokud se průvodci vybírají o prázdninách,
kdy školy nefungují, zajistíme jinou skupinu dětí, se kterou mohou pracovat. Kandidáti také absolvují improvizační scénky, ve
kterých řeší reálné situace ze škol, dále pak
pracují na několika skupinových úkolech.

1) Všichni už v první reakci na inzerát
musí písemně odpovědět na několik dotazů a zpracovat úkol – třeba připravit
pětihodinový projekt pro 12 dětí.

Kandidáty na vedení školy chceme
ve většině případů také vidět v interakci
s dětmi, dále pak v rámci assessment centra pracují na specifických úkolech, které
odrážejí potřeby této pozice. Musejí například vytvořit návrh rozpočtů, model řešení
problematických situací ve škole, ukázat
svůj způsob práce s týmem atd.

2) Na základě zaslaných podkladů vybrané pozveme na besedu, kde se s nimi
více poznáme, klademe jim další dotazy, dostanou skupinový úkol a následně

4) Ty, kteří postoupí z assessment centra, pak čeká ještě absolvování online testu
silných stránek a testu pracovního potenciálu. Dále pak stráví jeden den na některé

Výběrové řízení do ScioŠkol je náročné
a skládá se z několika kol:

z našich škol, kde se mohou podívat na
denní chod školy, práci s dětmi, kooperaci
týmu, popovídat si s vedením školy i průvodci. Umožní jim to lépe pochopit, co by
jejich práce obnášela. Z návštěvy pak vypracovávají zpětnovazební zprávu.
5) Finálním kolem je pohovor s Ondřejem Štefflem, který má konečné slovo
u všech lidí, kteří chtějí ve ScioŠkole pracovat.
Jak jsme si již ověřili, skupina takto vybraných lidí se většinou umí ke
každému problému postavit čelem
a společně ho vyřešit.
Jedním z prvních úkolů, který během
jara/léta před novým týmem stojí, je definování toho, jak bude jejich škola vypadat, co musí stihnout nachystat do jejího
spuštění a jak budou vypadat první měsíce
ve škole. V rámci debat o pedagogických
otázkách a práci s dětmi tým spolupracuje
i s konzultanty ScioŠkol. Během léta nový
tým absolvuje letní setkání / slet všech lidí
ze ScioŠkol, na kterém si vzájemně předávají zkušenosti a informace z praxe. Sdílení
informací, návštěvy napříč školami i společná pracovní setkání jsou realizována
také v průběhu celého školního roku. Vedení školy dále dostane seznam doporučeného vstupního vzdělávání, které může
svému týmu zajistit.
Výše popsaný výběr nových týmů se
může mírně lišit od výběrového řízení
na průvodce, kteří jsou do školy nabíráni
během školního roku. Výběr těchto lidí si
už řeší škola/vedení samostatněji. Výběrové řízení ale většinou obsahuje pohovor
a následně assessment centrum, nebo
ukázku práce s dětmi, a zkušební den ve
škole. Testy a pohovor s Ondřejem Š. jsou
povinnou součástí výběru vždy.

... pokračování na další straně
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Pro zajímavost: že se ve ScioŠkolách
potkávají opravdu zajímaví lidé, kteří
mohou být pro děti v mnohém inspirací,
ukazují i některé z jejich předešlých pracovních zkušeností. Zde uvádíme výběr
z odpovědí na jednu z otázek z dotazníkového šetření, které jsme realizovali
mezi zaměstnanci ScioŠkol.

zambijských dětí, ČR.

• Terapeut ve věznici.

• Vedení dramatického kroužku (dramatické techniky, použití dramatických
technik ve výuce).

• Odborné semináře pro učitele a rodiče
na téma poruch učení, zralosti, ADHD
apod., diagnostika – pedagogicko–psychologická poradna.

Jaká je tvá zajímavá pracovní zkušenost z minulosti? (Uveď zajímavé zkušenosti, které by se daly využít na nějaký
specificky zaměřený projekt nebo besedu.):

• Práce v projektech v Zoo Jihlava (propagace, akce pro veřejnost, pořádání
kroužků a projektů z biologie pro školy).

• Výuka angličtiny na ZŠ v jižní Indii,
práce v pražských komunálních službách,
průvodce Prahou, výuka tamilského jazyka na FFUK.
• 1 rok koordinace projektu v rámci
české rozvojové spolupráce v Zambii
5 let jako dobrovolník projektu adopce

• Práce s dětmi s mentálním postižením.
• Bankovnictví, customer relantionship
management, call centrum.

• Design a konstrukce nabytku, interieru. Technicke kreslenie. 3D modelovanie
a vizualizacia. 2D grafika.
• Pracovala jsem 5 let na Ústavu fyzikální
chemie Akademie věd.

• Game designer ve společnosti Real.
Fiction.
Řekněte sami, na kolika jiných školách se děti setkají s učiteli, kteří mají
mimo jiné i takové pracovní zkušenosti?
V příštím čísle Zpravodaje se budeme
věnovat také tématu vzdělávání, tedy
kurzy i koníčky, kterým se zaměstnanci ScioŠkol věnují, a témata, ve kterých
jsou schopni předávat své know-how
dále.

• Projektant kolejových vozidel.

Žaneta Sládková
Tým pro ScioŠkoly

• Mapy učebního pokroku, adaptivní
testování.

Představujeme
MÁRIA MIŠURÁKOVÁ
V Týme pro ScioŠkoly ma zamestnávajú hlavne čísla. Pomáham riaditeľom
škôl s rozpočtami, s hospodárkami riešim pokladne a faktúry
a účtovníčkam poskytujem mentoring, pripravujem návody a pomáham,
keď si s niečím nevedia dať rady. Okrem toho sa snažím, aby to celé nejak
fungovalo, školy mali vždy dosť peňazí na všetky aktivity pre deti, dotácie
boli správne vyúčtované a podklady pre audit pripravené.
Vo voľnom čase rada pečiem, športujem a hlavne cestujem.

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 zveřejňujeme také elektronicky na webu www.scioskola.cz.
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