Která škola v Česku je nejlepší? Díl XII.
O nejlepší škole rozhoduje unikátní projekt
společnosti Učení online, regionálního Deníku,
České televize a Českého rozhlasu 2. Na pořadí
se můžete podílet i vy.
Praha – Obě veřejnoprávní média natáčejí ve vybraných základních školách pořady, kde přiblíží svět školy očima žáků i pedagogů. Průvodci jsou sami žáci, jejichž úkolem je představit
originálním způsobem svou školu, nahlédnout do oblíbených
předmětů a seznámit nás s pedagogickým sborem i školními aktivitami. K tomu, co diváci uvidí, se mohou vyjadřovat na internetových stránkách, navrhovat změny či upravovat postupy konkrétní školy. Hodnocení je dvoufázové, ke školním výstupům se vyjádří odborná porota, následně i diváci a uživatelé internetu. Na konci školního roku 2012 pak bude vyhlášena Nejlepší česká škola, která obdrží ocenění TOP školy v ČR
a řadu cen. Projekt se na obrazovkách vysílá pravidelně vždy
ve čtvrtek na ČT2 od 15.45 a nyní se v něm objeví základní školy z Vysočiny. Na svých stránkách je dnes představuje i Deník. Příští týden se podíváme do tří základních škol v Jihočeském kraji.
Škole, která vás nejvíc zaujme, můžete poslat hlas na
www.nejlepsiceskaskola.cz.
(Stranu připravili: Michal Vítů a Eva Bartíková)

ANKETA: Proč do své školy
rádi chodíte?
ZŠ Hálkova Humpolec

V ZŠ Hálkova si každý vybere to své
Humpolec – Malé vědění dává
člověku pýchu, velké skromnost. Tento nápis vítá každého
návštěvníka základní školy v
humpolecké Hálkově ulici.
Přesně v duchu tohoto hesla se
tamní učitelé zařídili.
„Neříkám, že jsme v něčem
výrazně výjimeční, snažíme se
však nabídnout žákům řadu
věcí, které nejsou úplně všude
obvyklé,“ říká ředitel Václav
Strnad.Míní tím zejména
nadrámcové výukové programy. Již čtvrtým rokem se tam
věnují nadprůměrně nadaným dětem. Ty, navštěvují
zvláštní hodiny, kde probírají
náročnější učivo.
Některé z nich dokonce již
chodí o ročník až dva výše. V
současnosti mají ve škole diagnostikovaných devět mimořádně nadaných dětí, další se
na vyšetření chystají.

O medaile a poháry
nemají žáci nouzi
A výsledky na sebe nenechávají čekat. Svědčí o tom nejenom každoroční medailové
žně při různých olympiádách,
od matematické až po tu sportovní. Šikovnost žáků z Hál-

úspěšnost na všech těch olympiádách? Lze to přirovnat k zákonitostem sportovního odvětví.

Výhody výběru

Ředitel školy Václav Strnad.
kovy ulice se projevila i v letošních výsledcích prestižní
celoměstské soutěže Mládí, v
níž dominovali.
O nějakém elitářství však
nemůže být řeč. Stejně tak se v
této škole věnují i dvacítce dětí, které trápí některá z poruch
učení, ale i dalším stovkám
„řadových“ školáků.
„Zkrátka, snažíme se nabídnout dětem široké spektrum činností, jimž se mohou
věnovat. Koneckonců to odpovídá i našemu vzdělávacímu programu, nazvanému Škola všestranného rozvoje,“
doplňuje Strnad.
Čemu ale vděčí ZŠ Hálkova
za již zmíněnou tradiční

Čím více žáků je, tím větší výběr to skýtá. A do „Hálkovky“
chodí přes šest stovek dětí. Z
nich už je možné sestavit slušnou školní reprezentaci, ať už
mladých fyzikářů, češtinářů
či třeba fotbalistů. Ti mimochodem znají atmosféru republikových finále.

Učitel musí být nejen
dobrým vzdělavatelem.
Zejména u těch třídních
pozoruji intenzivní
přátelský vztah.
Václav Strnad, ředitel

„Tak jako ve sportu je zapotřebí jakýchsi trenérů, tedy
učitelů, kteří dokážou žáky na
soutěž připravit a při ní je morálně podpořit. Takové kolegy
já tu naštěstí mám. O to je to
všechno snazší,“ pochvaluje si
ředitel. Za zmínku stojí i pravidelně se rozšiřující nabídka

nepovinných předmětů, díky
čemuž mohou zájemci vědomostně povyrůst v oblasti,
která je doopravdy zajímá.
V neposlední řadě se klade
důraz na úlohu učitele. „Ten
musí být nejenom dobrým
vzdělavatelem, ale dílem také
vychovatelem. V řadě případů, to platí zejména u třídních
učitelů, pozoruji poměrně intenzivní kamarádský vztah,
což je v dnešní době obzvláště
cenné,“ podotýká ředitel Václav Strnad.
Pozoruhodná je samotná
hlavní budova, která patří k
významným humpoleckým
stavbám. Před dvěma roky se v
Hálkově ulici slavilo sté výročí této historické budovy.
K ní dnes samozřejmě náleží i neporovnatelně mladší
stavby a také nezbytné moderní sportoviště.

ZŠ Hálkova
– školu navštěvuje 669 žáků, z
nichž devět má diagnostikováno
mimořádné nadání
– pracuje tam 45 učitelů a dalších
sedm pedagogických pracovníků,
provozních zaměstnanců je 20

Školu v humpoleckém podhradí dnes
znají děti ve všech koutech Evropy
Petra Hynková,
6. třída
Líbí se mi tady
hlavně proto, že tu
máme dobré učitele, kteří umí naučit. Také vztahy
mezi žáky jsou u
nás pěkné. Osobně
bych rozhodně neměnila.

Kateřina Hertlová,
6. třída
Máme tady spoustu kroužků. Třeba
teď chodíme ráno
na florbal, často
jezdíme na soutěže. Škola je celkově
velmi dobře vybavená, zejména pak
počítači.

Aleš Krčil,
8. třída
Jsem vděčný hlavně za nadstandardní režim. Mohu docházet na hodiny navíc, dokonce mi umožnili
přeskočit několik
ročníků, což mi vyhovuje.

ZŠ Hradská Humpolec

Zuzana Moravcová,
9. třída
Na Hradskou chodím ráda především kvůli zdejšímu hezkému prostředí. Škola je
dobře
vybavená.
Máme tu dobrý kolektiv, vstřícní k
nám jsou i učitelé.

Patrik Kašpárek,
4. třída
Je to tady zábavné.
Máme dobré učitelky i projekty.
Bezva je, že můžeme o přestávce hrát
fotbálek nebo pingpong. V kroužku
Čáp na provázku
nacvičujeme Mrazíka.

Matěj Maděra,
7. třída
Líbí se mi tady. Na
druhou školu jsem
jít nechtěl, protože
do vyšších ročníků
sem chodí řada
mých kamarádů.
Jako sportovci se
mi zamlouvá i
zdejší hřiště.

Martin Kutiš,
9. třída
Zejména
musím
ocenit ekologickou
učebnu na školní
zahradě i celkově
příjemné prostředí. Dobře vycházím i s učiteli, snaží se nám vyjít
vstříc.

ZŠ Výčapy

Matěj Slaný,
5. třída
Mě to tu baví, je to
tu super! Ve třídách máme interaktivní tabule. O
přestávkách si tu
můžeme pouštět i
písničky. Na počítačích míváme zábavné programy
na výuku a hry.

Romana Marténková,
5. třída
Líbí se mi, že jezdíme na různé olympiády a soutěže. Z
projektů byl pro mě
nejlepší Den naruby a Běh Dráčka
Funtíčka. Je tu
spousta kroužků,
baví mě i celoškolní akce.

Humpolec – Proč by se měla
stát školou roku právě ta z
humpolecké Hradské ulice?
Nad touto otázkou se zamyslel tamní ředitel Pavel Bílek.
„Do soutěže jsme se rozhodli vstoupit, protože jsme
přesvědčení o tom, že máme co
nabídnout,“ odůvodňuje přihlášku Bílek.
Na Podhradě se mohou poměrně pohodlně vzdělávat tělesně postižené děti, to díky
systému plošin, které je vyvezou zpoza školní brány až do
nejvyššího patra. Vozíčkářům nezkříží cestu jediný
schod.
Ne všude mají rovněž takzvanou interaktivní učebnu
přímo na školní zahradě. A není to jen jakási ozdoba, za příznivého počasí se tam žáci doopravdy učí.

Comenius pomáhá
v rozhledu i s řečí
Ve školách se velice často
skloňuje výraz projekt. Nestraní se jej ani Humpolečtí.
„Těší nás, že jsme pokročili

Ředitel školy Pavel Bílek.
vcelku daleko v otázce spolupráce se zahraničními školami. Jedná se o dvouletý projekt začleněný do programu
Comenius, který přispívá k
navázání vazby s evropskými školami podobného typu,“ vysvětluje Bílek.
Díky grantu čítajícímu čtrnáct tisíc euro, se mohou rozvíjet družební vztahy s polskou, italskou, španělskou a
tureckou školou. Forma je pro
děti velice vděčná. Při výměnných pobytech s partnerskými školami se mohou

porozhlédnout po starém kontinentu. „Zrovna minulý měsíc byli tamní školáci u nás.
Obrovskou výhodou je i skutečnost, že děti spolu mluví výhradně anglicky,“ doplňuje
ředitel Bílek na adresu programu, který se točí okolo
ochrany životního prostředí.
Stranou nestojí ani dohlížející učitelé. Ti mají pro změnu semináře, při nichž se radí o dalším vývoji spolupráce. Po prvním roce dokonce
zpracovali o tom všem časopis.

Vzdělání především
A jak zní obecná, základní
charakteristika školy pod Orlíkem? „Jsme školou v klidném prostředí, školou, kde se
děti mohou vzdělávat prostřednictvím klasických i moderních metod. Za velkou
přednost považuji vstřícnost
učitelů vůči žákům. Také zde
pracuje žákovský parlament,
který nám dospělým napovídá, co všechno se ještě nechá ve
škole zlepšit. Samozřejmě, ja-

ko kterékoliv jiné zařízení
máme i my své problémy. Ty
však řešíme vždy otevřeně, ve
spolupráci s rodiči a dětmi,“
dodává Bílek.
Dobré jméno dělá škole řada šikovných školáků. K
výkvětu patří kupříkladu loňský vítěz humpolecké soutěže Mládí Martin Kutiš, který se
letos stal mistrem Evropy v logické deskové hře jménem Toguz Kumalak.
„O výsledky v soutěžích
nám ale ani tak nejde. Prvořadé je pro nás kvalitní vzdělávaní mladých lidí. Chceme
jim dopřát všechno, co ke svému rozvoji potřebují,“ uzavírá ředitel základní školy
Hradská Pavel Bílek.

ZŠ Hradská
– do školy chodí 468 žáků
– stará se o ně celkem 40 pedagogických pracovníků
– při škole působí také středisko
volného času, které převzalo úlohu zaniklého domu dětí
– dříve tam sídlilo i gymnázium

Výčapská škola jede jako pendolino
Výčapy - Základní škola ve
Výčapech je malou vesnickou
školou s pěti třídami prvního
stupně. Do soutěže se tato škola z Třebíčska přihlásila, aby
rozbila mýtus vesnických
škol. „Domníváme se, že každá škola se musí snažit nabídnout dětem nejvíc, co je v
jejích silách, ať je vesnická,
nebo městská. A tak to také děláme,“ přibližuje hlavní filozofii školy ředitelka Marie
Bartíková.
Výčapská základní škola
prosazuje heslo Ke vědomostem zábavou! Proto se napříč
školním rokem neustále prolínají různé společné akce a
projekty. Na jejich přípravě se
podílí všech pět učitelek a dvě
vychovatelky. Nezřídka se do
různých her zapojí i rodiče.
„Je tu neskutečná spolupráce a souhra učitelek i vychovatelek. Jsme malý kolek-

DEN NARUBY. Pan učitel vchází
do sborovny... I z této stránky
poznají děti chod školy, když se
na jeden den vžijí do role kantorů.
tiv, a umíme se navzájem podpořit a také si vzájemně ohlídat daná pravidla,“ tvrdila ředitelka.
Její slova potvrzuje bezpo-

čet akcí, o jejichž průběhu
svědčí osmadvacítka natočených DVD. Dětmi nejoblíbenější je již tradiční Den naruby, kterým je škola známá v
celém regionu. Při Dnu naruby se děti z páté třídy vtělí do
role kantorů a na tento den si
svědomitě připravují výuku,
jíž se učitelky účasní pro změnu v roli neposlušných žáků.
Děti mají velikou motivaci,
mohou se seberealizovat také
ve školním časopise Poškoláček, kterému vtipný duch rozhodně nechybí.
Ředitelka školy si pochvaluje bezvadnou spolupráci rodičů dětí. „Rodiče jsou skvělí,
neváhají přiložit ruku k dílu.
Leckdy pomáhají s vytvářením kostýmů, pečením a vydatně také třeba se sběrem papíru,“ poznamenala.
Ve sborovně právě panovala tvůrčí atmosféra, která

všechny učitelky pohltila.
Chystají se s dětmi v převlecích za čerty a Mikuláše vyrazit do ulic obce. Průvodu bude
vyhrávat muzika složená z
místních kantorek.
Domácí atmosféra dýchne
na každého už při vstupu do
školy. Vtipné a pestré zařízení
chodeb slouží k relaxaci dětí o
přestávkách – hraje se tu stolní fotbálek či ping-pong nebo
odpočívá na gauči v relaxačním koutku.

ZŠ Výčapy
– školu navštěvuje 90 žáků
– o děti se stará pět učitelek a dvě
vychovatelky
– ve škole funguje 12 zájmových
kroužků, které vedou učitelky a
vychovatelky
– škola vydává vlastní časopis
Poškoláček

