Která škola v Česku je nejlepší? Díl 13.
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 jižních Čech. Na svých stránkách je dnes představuje i Deník. Příští týden se podíváme do tří základních škol ve Zlínském kraji. Škole, která vás nejvíc
zaujme, můžete poslat hlas na
www.nejlepsiceskaskola.cz.
(Stranu připravili: Klára Černá, Jana Štroblová
a Petr Škotko)

ANKETA: Proč do své školy
rádi chodíte?
ZŠ J. K. Tyla Písek

Tyláček vyšel už osmasedmdesátkrát
Písek – Tylovka a Tyláček jsou
spolu už dvacet let. Tolik let
funguje v Písku Základní škola
J. K. Tyla a zároveň dvě desetiletí vydává školní časopis Tyláček. Zájemci si už mohli přečíst 78 čísel. „To svědčí o jeho
tradici, kvalitě a oblibě. Loni
se stal Tyláček časopisem Jihočeského kraje v kategorii
první stupeň a druhý stupeň,
navíc bylo jeho učitelské vedení vyznamenáno Foglarovým žlutým kvítkem. Členové
kroužku využívají k novinářské práci i pro své studijní
účely redakční místnost,“ říká
ředitel„Tylovky“PavelKoc.
Když má vyjmenovat, co
škola žákům nabízí a pořádá
během školního roku, je to
dlouhý výčet. Kroužky, Den
naruby, Den bláznivých účesů, jazykové kurzy v přírodě,
besídky, vydávání školního
kalendáře, absolventský ples
či projekt Školička aneb Přípravka pro budoucí prvňáčky,
která si klade za cíl připravit
dítě předškolního věku na
klidný a příjemný vstup do základního vzdělávání. „Od agamy po žraloka…, u nás si každý
najde to svoje,“ shrnuje ředitel
Koc.

ŘEDITEL. Pavel Koc je ředitelem Základní školy J. K. Tyla Písek od
prvního srpna letošního roku. Foto: Deník
„Umíme také spolupracovat
se školami napříč Evropou. V
letošním školním roce naplňujeme již třetí mezinárodní
projekt z programu Comenius.
Za těch deset let jsme navštívili školy v Řecku, Itálii, Polsku,
Dánsku, Holandsku, Walesu,
Slovensku, Španělsku, Turecku, Rumunsku a Anglii. Sa-

mozřejmě, že už máme nachystaný projekt čtvrtý,“ říká
Pavel Koc, který si pochvaluje
to, že se škola z úplné nuly vyškrábala tam, kde je teď. „Ceníme si toho, že je o nás zájem a
že se o nás ví. Jsme hrdí na svoji 'normálnost' – snažíme se o
všestranný rozvoj dětí, a pokud má někdo zájem rozvíjet

se více v nějakém směru, pak
mu to umíme nabídnout,“ vysvětluje ředitel, který je ve
funkci sice krátce, ale předtím
byl mnoho let zástupcem ředitele. „Začali jsme již před několika lety s akcemi, které se
dnes mnohde teprve objevují.
Šatnové skříňky máme již
šestnáct let a jedenáct let zde
funguje žákovský parlament,“
doplňuje.
„Určitě nejsme tou jedinou
dobrou školou, všechny přihlášené i spousta těch nepřihlášených se snaží na sobě
pracovat, a to je to podstatné,“
říká Pavel Koc. A proč by měla
Tylovka, která se může
pochlubit, že její školní tým se
stal třikrát mistrem České republiky v basketbalu a jednou
v házené, vyhrát? „Důvody vidím dva. Tím prvním je to, že
jsme museli spoustu připraveného textu o naší činnosti
smazat, abychom se vešli do
rozsahu článku. A tím druhým
je, že nikdo jiný by to nedokázal tak důstojně oslavit jako
my,“smějeseředitelKoc.
Základní školu J. K. Tyla
navštěvuje šest set čtyřicet dětí. Pod školu patří čtyři mateřinky.

Děti táhnou hlavně projektové dny
Kateřina Kořenová,
5. třída
Mám tu kamarády
a vždycky se těším
na naši třídní paní
učitelku. Baví mě
tělocvik a přestávky. Chodím na dramatický kroužek,
na line dance a
EKO tým.

Jakub Dvořák,
9. třída
Líbí se mi výhody,
které škola má, třeba hřiště. Sportuji,
ale ze zdravotních
důvodů teď nemůžu. Líbí se mi
nově zrekonstruovaná škola a že má
plastová okna.

Milena Formánková,
7. třída
Mám tu kamarády,
samozřejmě, že se i
něco naučím. Jsou
tu skvělí lidi. Rok
jsem členkou parlamentu a nově
jsem v redakci Tyláčka. Třeba budu
novinářkou.

ZŠ Dukelská Strakonice

Jiří Slabý,
7. třída
Je tu hodně projektových dnů. Například Stonožkový týden nebo dny
světadílů.
Naposledy to byla Asie.
Naše třída měla
Malajsii a vyhráli
jsme!

Michaela Grossová,
9. třída
Baví mě různé projekty. Teď nás čeká
Austrálie a Oceánie. To se celá škola vyzdobí podle toho světadílu. Máme také další akce,
třeba
Vzduchoplavce Kráčmeru.

Eliška Králová,
9. třída
Můžeme se věnovat tomu, co nás
baví. Máme tu třeba
keramický
kroužek, volejbal,
florbal, nově i sbor.
S
historickým
kroužkem jezdíme
na výlety.

ZŠ T. G. Masaryka Blatná

Kateřina Vaněčková,
3. třída
Hrajeme tu hezké
hry a baví mě se
učit. Jsem členkou
žákovského parlamentu a domlouváme zajímavé věci, třeba charitativní sbírky. Naše
škola je úžasná,
mám ji ráda.

Nikol Andrlíková,
9. třída
Mám školu ráda i
kvůli kamarádům.
Náš třídní, pan
učitel Voříšek, je
moc dobrý. Hodně
se tady věnujeme
sportům,
například atletice. Ta mě
baví. Anebo florbal.

Ondřej Mikeš,
5. třída
Mám tu hodně kamarádů, výborného učitele na tělocvik a skvělou učitelku na angličtinu. Také se mi líbí
naše nová třída. Je
tu i hodně kroužků, já chodím na
šachy.

Strakonice – Se ZŠ Dukelská,
největší základní školou ve
strakonickém okrese, nás blíže seznámil její ředitel Václav
Vlček. „Jsme velká škola, máme přes devět set žáků. Vyznačujeme se tím, že tu máme rozmanitou výuku,“ uvedl. Kromě běžných tříd je to třída pro
nadané žáky i takzvaná
dyslektickátřída.
Budova je uzpůsobena i pro
žáky s handicapem, je bezbariérová. Pro tyto děti jsou na
škole i asistenti. Na škole pracuje speciální pedagog, školní
psycholog. „Snažíme se podchytit i začínající známky sociálně patologických jevů,“
doplnil.
Děti hodně táhnou projektové dny z celého světa. Byla to
Afrika, Jižní Amerika, Asie a
teď připravují Oceánii a Austrálii. Škola se zúčastňuje nejrůznějších soutěží. „Vyhráli
jsme v soutěži finanční gramotnosti, to jsme i mistři republiky. Zúčastňujeme se
olympiád, ve kterých máme
také dobrá umístění,“ pochlubilse.

Na Základníškolu Dukelská
chodí děti nejen strakonické,
ale i až ze sedmadvaceti okolních obcí. Je to zčásti způsobeno i tím, že jsou v ní třídy pro
nadané děti a zároveň třídy
pro děti se specifickými poruchami učení. Obojí jsou pro
dětizceléhoregionu.
„Jsme velká škola, přesto se
potýkáme s nedostatkem místa. Například máme problémy
se školní družinou, kde nemáme tak velké prostory, musí
být i v několika kmenových
třídách. Potřebovali bychom
nějaké prostory ještě na jazykové učebny a kabinety,“ připustilředitelVlček.
Jinak je škola z velké části
zrekonstruovaná. Má novou
jídelnu, opravenou tělocvičnu. Zbývá jedině rekonstrukce
pavilonu prvního stupně, ale i
k tomu by v průběhu dvou let
mělodojít.
Škola má zčásti také nové
školní hřiště. Projekt na zbývající část je hotov, ale kvůli
nedostatku finančních prostředků na něj řada ještě nepřišla.

ŽÁCI při projektovém dnu, tentokrát věnovanému Asii.
Foto: Archiv školy

Žákovský parlament mají jako první na jihu
Blatná – Základní škole T. G.
Masaryka je letos 44 let. Nejvíce život školy narušila 13. srpna 2002 povodeň, která způsobila milionové škody.
Ve dvanácti třídách je nyní
celkem 262 žáků, s nimiž pracuje 23 učitelů. Děti mají možnost trávit volný čas v těchto
kroužcích: kytarovém, šachovém, tanečním, dovedných
rukou, turistickém, anglického jazyka, paličkování, přírodovědném a moderních pohybových forem.
„Delší dobu u nás funguje
žákovský parlament,” říká ředitelka školy Marie Šampalíková. Když školu oslovilo
Centrum pro demokratické
učení se svým projektem Žákovské parlamenty – S.O.S.,
hned se přihlásili. Po úspěšném absolvování se stali pilotní školou reprezentující v
tomto projektu jižní Čechy. Na
prvním výjezdním semináři
společně s pěti dalšími školami mapovali situaci na zúčastněných školách a přivezli

PASOVÁNÍ prvňáčků panem školníkem. Foto: Archiv školy
si spoustu nových námětů pro
další práci. V září ve škole proběhly volby a nový parlament
počátkem října absolvoval týdenní prožitkový kurz v Plasech u Plzně s plzeňskou a litvínovskou školou. V listopadu
prezentovali žáci svou práci v

Parlamentu ČR v Praze. „Projekt je plánován na tři roky a
my jsme teprve na začátku,”
dodává ředitelka.
Ve škole je milou tradicí patronát deváťáků nad prvňáčky. Letos odstartoval 20. října
slavnostním
pasováním

nejmladších na opravdové
školáky. Nejmenší a nejstarší
žáci školy se setkávají neformálně o přestávkách nebo při
společných akcích a výletech.
Ve škole funguje spousta
dalších aktivit a programů –
od soutěží o nejhezčí dýňové
strašidlo přes dopravní výchovu až k charitativním projektům. A jak říká ředitelka
Šampalíková, za veškerým
děním ve škole stojí učitel,
který všechno naplánoval,
zorganizoval a případně děti k
úspěchu dovedl. Vedle toho
vyučuje své předměty, je třídním učitelem, vyplňuje třídní
knihy, opravuje sešity, řeší
dětské lumpárny, je trpělivý a
tvořivý, dohlíží na žáky, dále
se vzdělává... „Zdá se vám, že
by den měl mít víc než 24 hodin? Pedagogové v naší škole
to zvládají na výbornou a za to
jim děkuji. Dík patří i ostatním
pracovníkům školy za aktivní
a tvořivou práci i za trpělivost,
s jakou se dětem věnují,” dodává na závěr ředitelka školy.

