Která škola v Česku je nejlepší? Díl 9.
O nejlepší škole rozhoduje unikátní projekt
společnosti Učení online, regionálního Deníku,
České televize a Českého rozhlasu 2. Pořadí
můžete ovlivnit i vy.

Škola Porubská 831: anglický jazyk
se žáci učí už od první třídy

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 a nyní
se v něm objeví základní školy z Moravskoslezského kraje.
Na svých stránkách je dnes představuje i Deník.

Ostrava – V Ostravě-Porubě
je hned několik škol. Mezi ty
největší patří Základní škola
Porubská 831, která sídlí naproti zimnímu stadionu Sareza. Budova školy je zařazena
do památkové zóny. Školu
navštěvuje 654 žáků a je zaměřena na výuku cizích jazyků. Už od první třídy se školáci učí angličtinu, na druhém
stupni pak přibírají další cizí
jazyk. Mohou si vybrat němčinu, francouzštinu, ruštinu
nebo španělštinu.
„Jazyky nám pomáhají učit
rodilí mluvčí. Snažíme se být
škola náročná, demokratická,
ale spravedlivá,“ říká ředi-

Škole, která vás nejvíc zaujme,
můžete poslat hlas na

telka školy Milena Walderová
a pokračuje: „Vedeme žáky k
zodpovědnosti, samostatnosti
a k respektování společně vytvářených pravidel, i když
někdy narážíme na nepochopení starostlivých rodičů,“
míní.
Žáci této školy v průběhu
školního roku vyjíždějí na
adaptační kurzy do blízkého
okolí, ale také na poznávací
pobyty do Anglie, Francie,
Německa nebo Švýcarska.
„Pořádáme také vodácké, lyžařské nebo cyklistické kurzy, ale také školy v přírodě a
ozdravné pobyty v Itálii,“ doplňuje ředitelka.

MILENA WALDEROVÁ, ředitelka
Základní školy Porubská 831.
Foto: Deník/Miroslav Kucej

Přestože tahle škola patří k
těm větším, spolupráce mezi
žáky funguje podle ředitelky
na jedničku. „I když jsme
velká škola, jsme velmi propojeni, starší žáci připravují
soutěže, zábavné programy,
branně ekologické kurzy,
karnevaly, turnaje, diskotéky
a další akce pro mladší spolužáky,“ zmínila Walderová.
Základní škola Porubská 831
byla v tomto roce zapojena do
programu – No Country is an
Island – agentury Comenius,
v rámci kterého žáci vycestovali do Švédska a v další fázi
přivítali žáky partnerské
švédské školy z Burserydu.

www.nejlepsiceskaskola.cz.
(Stranu připravili: Tereza Krumpholzová
s přispěním Niny Macoškové.)

ANKETA:
Proč do své školy
rádi chodíte?
Základní škola Porubská 831,
Ostrava

Aneta Tovaryšová,
9 let:
Ve škole se mi líbí,
protože mám moc
hodné paní učitelky. Taky se mi líbí,
že si můžeme vybrat ze spousty
kroužků. Teď třeba
chodím do keramiky a moc mě to
baví.

Vít Mališ, 10 let:

Adam Dziobek, 10 let:

Máme tady krásnou knihovnu, ve
které je fakt moc
hezkých
knížek.
Zapojujeme se do
spousty celoškolních projektů a některé z nich jsou
opravdu zábavné.
Navíc
máme
spoustu kroužků,
kam můžeme po
škole chodit.

Asi nejraději mám
na naší škole, že se
tady mohu už od
první třídy učit
anglicky.
Také
mám hodné učitele
a nové hřiště, kam
chodíme v tělocviku.

Základní škola Karviná-Hranice,
ulice Slovenská

Jana Mazalová,
8 let, Karviná:
Jsem ve třetí třídě
a baví mě předměty tělocvik, výtvarná výchova a
svět práce. Tam
třeba
skládáme
různé věci z papíru, naučila jsem se
loďku, slona a další věci. Na téhle
škole je to fajn.

Marie Musilová,
9 let, Karviná:
Mně se tady líbí,
protože jsou tady
fajn učitelé. A líbí
se mi i družina.
Nejlepší je paní
učitelka Marcela
Kašparová.
Ve
škole mě to moc
baví.

Isabella Urbancová,
7 let, Karviná:
Ve škole se mi moc
líbí. Z toho, co tady
děláme, mě nejvíc
baví plavání. Mám
tady taky kamarádky, Elišku a
Světlanku, které
se mnou chodí do
třídy a hrajeme si
spolu i po škole.

Děti ze ZŠ speciální Diakonie
ČCE Ostrava se ankety
neúčastnily

Základní škola Slovenská v Karviné
se může pochlubit titulem Ekoškola
Karviná – Přímo uprostřed
panelového sídliště v městské
části Karviné-Hranice stojí
Základní škola Slovenská,
kde se vzdělává 210 žáků. Škola je typickou pavilonovou
školou ze sídlištní výstavby v
sedmdesátých letech 20. století a nabízí rozšířenou výuku
tělesné výchovy. Vedle kmenových tříd jsou k dispozici
odborné učebny Př, PC, Ch,
Hv, Vv, Fy, cizích jazyků,
dřevo-, kovo- a elektrodílna,
cvičná kuchyně, pět učeben a
dvě třídy s nainstalovanými
interaktivními
tabulemi.
Výuka probíhá také na školním pozemku formou praktického vyučování. Nově byly
ve třídách instalovány pylonové tabule a na prvním
stupni i nové bílé magnetické
tabule. „V době volna a přestávek se žáci mohou pohybovat ve všech prostorách školy,
zde je také zajištěn dohled. V

JIŘÍ KRÁL, ředitel karvinské Základní školy ve Slovenské ulici.
Foto: Deník/Nina Macošková

případě příznivého počasí žáci využívají školních atrií a
umělohmotného hřiště. K
dispozici jsou jim měkké míče
a další pomůcky pro jednoduché pohybové hry,“ popisuje
ředitel školy Jiří Král. Občerstvit se nebo koupit si svačinu
mohou žáci ve školním bufetu. Školní jídelna má čipový
systém a třikrát týdně nabízí
výběr ze dvou menu.
Rodiče jsou informováni o
činnosti školy také prostřednictvím školního časopisu
„Školáček“ a webových stránek školy, které vždy jsou plné aktuálních informací o dění ve škole.
„O klasifikaci jsou rodiče
informováni prostřednictvím
elektronické žákovské knížky, která na naší škole funguje několik let,“ míní ředitel
školy.
Při Základní škole Slovenská pracuje občanské sdruže-

ní Sdružení rodičů a přátel
školy (SRPŠ) zaměřené na vyžití dětí ve volném čase. Už
čtvrtým rokem tady probíhá
Školička nanečisto. „I v letošním školním roce děti z mateřské školy navštíví naši
školu a budou využívat její
prostory – tělocvičnu, učebnu
s interaktivní tabulí, starší
žáci připraví dětem Mikuláše,
jednou ze společných akcí
bude také školní karneval,“
uvedl ředitel školy. Protože do
školy chodí poměrně hodně
žáků z nevhodného sociokulturního prostředí, pokračuje
škola ve spolupráci s Centrem
pro inkluzívní vzdělávání,
ve spolupráci se kterým byl
vypracován i školní podpůrný program.
Škola navázala spolupráci
se dvěma slovenskými partnerskými školami – ZŠ Valaská a ZŠ Slovanská a je držitelkou titulu Ekoškola.

Škola v Ostravě-Vítkovicích vzdělává
žáky s těžkým tělesným postižením
Ostrava – Základní škola
speciální Diakonie ČCE Ostrava (Diakonie Českobratrské církve evangelické) byla
zřízena v roce 1993 a sídlí v
Ostravě-Vítkovicích. Věnují
se tady výchově a vzdělávání
dětí s kombinovaným postižením. „Jde o žáky s hlubokou, těžkou a středně těžkou
mentální retardací v kombinaci s různými formami dětské mozkové obrny, se zrakovými a sluchovými vadami,
autistickými rysy, autismem
a epilepsií,“ vysvětlila ředitelka školy Irena Savková. V
tomto školním roce školu navštěvuje třicet žáků ve věku
od pěti do šestadvaceti let.
Nově škola funguje také na
odloučeném pracovišti v Porubě.
„Toto pracoviště jsme otevřeli pro potřeby žáků z části
Poruby a z blízkého okolí.
Tím jsme jim umožnili vzdělávání dle našeho konceptu v
místě bydliště, bez zbytečného fyzicky a časově náročného dojíždění. Všichni žáci
jsou imobilní, nekomunikující verbálně a jsou odkázáni
na pomoc dospělé osoby,“
přiblížila ředitelka školy.
Učitelé se žáky snaží vést k
samostatnosti. „Individuální
výchovně vzdělávací plány
jsou zaměřeny na získávání
dovedností
týkajících
se
praktického života. Sociální
problémy koncepčně řeší pe-

dagogičtí pracovníci jednotlivých tříd. Je nezbytné se
touto problematikou zabývat,
protože naši žáci neřeší běžné
sociální situace jako většina
jejich zdravých vrstevníků,
ale potýkají se s dalšími obtížnými úkoly, které s sebou
přináší jejich kombinace postižení,“ uvedla ředitelka.
Mezi žáky je řada dětí s těžkými formami dětské mozkové obrny. Škola jim poskytuje
také fyzioterapeutickou péči
a pravidelné terapie pro rozvoj hrubé motoriky. „Proto
součástí vyučování je nejen
plnění úkolů dané vzdělávacím programem, ale i používání speciálních, u nás stále

netradičních metod práce s
multihandicapovanými
jedinci, fyzioterapeutická činnost a aktivity, kterých se
zcela účastní zdraví vrstevníci našich dětí,“ zmínila ředitelka.
V průběhu vyučování používají učitelé prvky muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie, dramaterapie, kvalitní
výpočetní techniku s dotykovými monitory a také speciální výukové PC programy.
Pravidelně se pak žáci účastní canisterapie, hipoterapie,
individuální fyzioterapie, rehabilitačního plavání, hydromasážních koupelí, relaxační psychoterapie v multi-

PRO POSTIŽENÉ DĚTI. Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava
(Diakonie Českobratrské církve evangelické) byla zřízena v roce 1993.
Foto: Deník/Pavel Sonnek

senzorických
místnostech
Snoezelen, individuální logopedické péče, výuky alternativního komunikačního systému Makaton, VOKS, piktogramů, facilitační komunikace, konceptu bazální stimulace, bucofaciální a orofaciální stimulace, polohování
podle Bobatha, vertikalizování, míčkování, synergické
reflexní terapie, tejpování,
kinestetiky,
pětidenního
ozdravného pobytu v přírodě.
Stejně jako žáci v běžných
základních školách jezdí žáci
této školy na exkurze, účastní
se sportovních i kulturních
akcí a zapojují se do mnoha
soutěží.
„Jsme sice malá škola, ale
známá svou činností, odbornou praxi u nás absolvují
nejen čeští studenti středních
a vysokých škol humanitních
oborů, ale také studenti z Turecka a Norska, odborné návštěvy v minulém roce u nás
absolvovali pedagogové z Poděbrad, Uherského Hradiště,
Krnova, Liptovského Mikuláše,“ vyjmenovala ředitelka.
A čím je tato škola nejvíce
zajímavá?
Individuálním
přístupem-výchova a vzdělávání jsou „šité na míru“ podle
potřeb a možností dítěte.
Součástí výuky není jen učení, ale řada podpůrných činností, které svým obsahem
patří spíše do sociální a zdravotní sféry.

