Která škola v Česku je nejlepší? Hlasujte
O nejlepší škole rozhoduje unikátní projekt
společnosti Učení online, regionálního Deníku,
České televize a Českého rozhlasu 2. Na pořadí
se můžete podílet i vy.

Sluníčko sází na rodinnou atmosféru

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. Deník dnes na svých stránkách představuje základní školu z Lipníku
nad Bečvou. Příští týden se podíváme do tří základních škol v Jihočeském kraji.Škole, která vás
nejvíc zaujme, můžete poslat hlas
na www.nejlepsiceskaskola.cz.

• do školy chodí 87 žáků od prvního do devátého ročníku, mateřskou školu navštěvuje 50 dětí
• škola má i odloučené pracoviště
v Bajákově ulici v Přerově, které
navštěvuje okolo stovky dětí
• v Lipníku pracuje ve škole deset
učitelů a dvě vychovatelky
• škola existuje patnáct let, druhý
stupeň vznikl teprve před pěti lety
• první absolventi devátých tříd
tedy školu opustili v loňském roce, mnoho dětí už ale ze školy odchází po pátém ročníku do víceletých gymnázií
• mnoho dětí dojíždí do Sluníčka z
okolních měst a vesnic, sváží je do
ní dva školní autobusy

ANKETA: Proč do své školy
rádi chodíte?
ZŠ a MŠ Sluníčko, Lipník n. B.

Veronika Ernestová,
9 let
Líbí se mi, že se tady všichni rádi učí
a že se toho hodně
naučíme. Baví mě
tady úplně všechno.

Jakub Štěpánek,
9 let
Naučíme se tu různé věci. Těším se,
když nám učitelka
připraví nějakou
hru k počítání, třeba Zmrzlíka.

Filip Staněk,
10 let
Je nás tady méně
než v ostatních
školách. Paní učitelka na nás má
proto více času. Je
to tady krásné.

MARTIN PJENTAK

Lipník nad Bečvou – Při prvním pohledu se ani nechce věřit, že se do nepříliš velké
dvoupodlažní budovy v Loučské ulici v Lipníku nad Bečvou vejde celá škola. Základní a mateřská škola Sluníčko
se však od těch běžných poněkud liší. Sází především na
přátelskou rodinnou atmosféru, a kvůli tomu je v každé
třídě nejvíce šestnáct dětí. Tedy skoro polovina běžného
průměru.
Vcházím do útulné chodby.
Stěny jsou vyzdobeny výtvarnými pracemi dětí a fotkami
z cest, před jednou ze tříd dokonce narážím na odpočívadlo se dvěma pohodlnými sedačkami a knihovničkou plnou dětských knih i klasické
literatury. Jako bych se ocitl
v něčím dětském pokoji.
„Je to náš hlavní cíl, aby se
tady děti cítily dobře, aby do
školy chodily rády. Jsme taková rodinná škola,“ popisuje
Sluníčko jeho ředitel Jaroslav
Mihal. S tím podle jeho slov
souvisí menší počet žáků
v jedné třídě. „Začínáme tam,
kde ostatní školy končí. Zatímco normální škola, když
má ve třídě méně než šestnáct
žáků, musí žádat o výjimku,
u nás je šestnáct žáků ve třídě
maximum,“ vysvětluje Mihal.
Výhody z toho plynou především pro děti. „Učitel tak má
na žáky více času, může se během hodiny každému individuálně více věnovat, upozornit na chybu nebo pochválit,
kde se daří,“ uvádí ředitel. Na
druhou stranu se ale žáci nemají kam schovat. „Musí čas-

ZŠ a MŠ Sluníčko

MALÝ KOLEKTIV. Výuka v malém kolektivu s sebou nese řadu výhod. Děti se už od začátku nebojí komunikovat s učitelem, který má
dost času na všechny otázky i odpovědi. Foto: Deník/ Martin Pjentak
těji mluvit, přijde na ně častěji řada s referátem i vyvoláním,“ podotýká.
Výuka v menším kolektivu
se následně projevuje jak
v lepším přístupu žáků, tak
i v jejich výsledcích. „Každý
rok děláme pravidelně srovnávací testy a naši žáci se vždy
umisťují v plusových číslech
nad běžným průměrem,“ informuje Mihal.
Individuální přístup má dopad i na vztah rodičů ke škole
a výuce jejich dětí. „Mají mnohem větší zájem. Zatímco jinde si ředitelé stěžují, že jim rodiče nechtějí chodit na rodičovské schůzky, u nás se účast
na nich pohybuje zhruba na
devadesáti až sto procentech,“
tvrdí ředitel.
Rodiče se podle něj také aktivněji účastní různých školních akcí. „Na podzim míváme například velkou zahrad-

ní slavnost, kam chodí celé rodiny včetně prarodičů. Každý
něco přinese: ovoce ze zahrádky, mošty, koláče. Zahrada je vždy plná lidí,“ pochvaluje si rodinnou atmosféru na škole Mihal. Podobných akcí pořádá Sluníčko více. Pomalu se blíží tradiční vánoční jarmark, další zimní
událostí bývá country bál pro
děti i dospělé, v létě se zase
společně slaví dětský den.
Specializací školy je výuka
cizích jazyků. „Angličtinu se u
nás děti učí od první třídy, výuku jazyků pak integrujeme
i do ostatních předmětů. Znamená to například, že některé
příklady v matematice řeší
děti v angličtině nebo že pracovní listy v předmětech jako
zeměpis jsou také v anglickém
jazyce,“ popisuje Mihal. Žákům devátého ročníku navíc
škola umožňuje složit mezi-

národně uznávané Cambridgeské zkoušky.
Dále se Sluníčko zaměřuje
i na výuku výpočetní techniky. S počítači a další technikou pracují děti už v prvním
ročníku, na druhém stupni
mají v rozvrhu i předmět multimédia. „Navíc od páté třídy
výše má každý žák k dispozici
vlastní notebook,“ dodává ředitel. Třetí složkou výuky,
kterou škola posiluje, jsou přírodní vědy.
Základní a mateřská škola
Sluníčko z Lipníku je soukromá. To znamená, že rodiče platí za své děti školné. „Jeho výše není nijak vysoká, je přiměřená zdejšímu regionu.
I když vybíráme několikanásobně méně peněz než třeba
soukromé školy v Praze, daří
se nám s finančními prostředky dobře vycházet,“ uzavírá Mihal.

