Která škola v Česku je nejlepší? Díl 16.
O nejlepší škole rozhoduje unikátní projekt
společnosti Učení on-line, 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 Prahy. Na svých stránkách
je dnes představuje i Deník.
Škole, která vás nejvíc zaujme,
můžete poslat hlas na www.nejlepsiceskaskola.cz.
(Stranu připravili: ole, baka, ska)

ANKETA: Co mám ve své
škole nejraději?
ZŠ Hostýnská

ZŠ Hostýnská? Taková normální škola
Malešice – Žluté zdi Základní
školy Hostýnská prosvítají
mezi šedivými fasádami paneláků malešického sídliště.
Na první pohled obyčejná
škola, v níž některé interiérové části, které se mísí s moderně řešenými, ukazují, že
škola byla postavena koncem
60. let.
Malešická základní škola je
jednou ze škol, která se zapojila do soutěže o titul Nejlepší
česká škola. Do soutěže ji přihlásil její ředitel Albert Hotový.
„Dnes je potřeba se zviditelnit a upozornit na to, že škola existuje, I když si myslím,
že naše škola má v okolí dobré jméno a zapisuje se sem
každý rok hodně dětí, chceme se zviditelnit více, než jsme
vidět,“ vysvětluje usmívající
se ředitel školy.
Hostýnská působí velmi rodinným dojmem. „Líbí se mi
tu fajn vztahy mezi učiteli a
žáky. Když si s nimi rozumíme, tak pak je výuka o něčem
jiném,“ svěřuje se žákyně deváté třídy Adéla Chlapcová.
Kromě výjimečných vzta-

ALBERT HOTOVÝ, ředitel Základní školy Hostýnská ve své pracovně. Foto: Deník/Barbora Kabátová
hů, které si pochvalují jak učitelé, tak i žáci, má škola v okolí renomé sportovní školy díky mnoha programům, které
se zaměřují na sport a tělovýchovu.
„Jsme normální škola, taková, jaká má být každá škola. Sice tělesné výchovy a
sportu máme hodně, ale za
sportovně zaměřenou školu se
nepovažujeme, ani jí nejsme,“

objasňuje
ředitel
školy.
V rámci sportovních aktivit
spolupracuje Hostýnská s Nadačním fondem dětského a juniorského tenisu. „Děti mohou v rámci tělesné výchovy
hrát navíc i tenis, a to celoročně, jelikož se v zimě hřiště
překryje nafukovací halou,“
říká Hotový.
Kromě sportovního vyžití
představuje základní škola od

roku 2006 i zázemí pro komunitní centrum Kruh. „Komunitním centrem se rozumí, že je škola otevřená všem
komunitám žijícím v okolí,“
uvádí Hotový. „Vznikly zde
prostory pro setkávání, pořádání kulturních i společenských akcí. Takové místo
v této lokalitě chybí,“ vysvětluje.
Mimo školních tříd se ve
škole nacházejí i přípravné
třídy, do nichž chodí děti, které dostanou odklad. „Tyto třídy naplňujeme do patnácti dětí. Je to takové ulehčení školkám, jelikož jsou v současné
době často přeplněné,“ dodává ředitel školy.
(baka)

ZŠ Hostýnská
- v posledních deseti letech školu
navštěvuje průměrně 500 dětí,
třídy jsou naplňovány do 24 žáků
- v současné době zde učí 32 pedagogů
- letos škola oslavila 43 let své
existence
- do školní družiny se ročně přihlásí okolo 125 dětí

Školu na sídlišti nabarvil David Vávra
ZŠ Kavčí hory se chlubí nadprůměrnými výsledky žáků a útulným prostředím
Marie Beránková

Lucie Pištěková

Kateřina Nováková

Líbí se mi, že tu
máme malé divadlo
a můžeme tu hrát
divadelní hry. Také
je super, že tu jsou
přípravné třídy pro
děti, které mají
odklad. Také mám
ráda
zdejší
sportovní akce.

Jsou tu hodní učitelé.
Škola též organizuje
hodně sportovních
programů, což je
super. Z předmětů tu
mám
nejradši
dějepis, přírodopis
a společenské vědy,
a to hlavně proto, že
to učí príma učitelé.

Moc se mi líbí
mimoškolní aktivity,
které pořádá naše
škola.
Například
sportovní akce jako
florbal, fotbal či
tenis.
Super
je
i vztah, který mají
žáci s učiteli. Je to
takový osobní přístup.

ZŠ Kavčí hory

Markéta Soukupová

Eva Štuksová

Jakub Šafránek

Jsou tady hodní
učitelé. Když se učíme, nekřičí na nás a
naučíme se všechno, co potřebujeme.
Nejvíc mě tu asi baví výtvarka a pracovní činnosti.

Když něco nevíme,
učitelé nám s tím
pomůžou a jsou na
nás hodní. Nejradši mám hudebku,
ale baví mě i matematika a pracovní
činnosti.

Máme hodné učitele a hodně dobrého
vybavení. Kamarádi na jiných školách nemají tak
hezké a nové třídy.
Nejvíc mě asi baví
tělocvik a hudebka.

ZŠ Campanus

Sebastian Konrád

Kamila Škrachová

Daniel Cypro

„Máme tu hodné
učitele. Navíc je
škola pěkně vymalovaná, velká a čistá. Rád sem chodím
a rád se tu učím. Je
tu spoustu kamarádů a hodní učitele.“

„Mně se líbí, že je tu
hodně
prostoru.
Hodně dětí dělá
hodně věcí, hrou na
klavír, divadlo. A
nemám ráda víkendy,
protože
nejdu do školy.“

Přišel jsem z nové
školy, kde byla tělocvična a jídelna
v jiné budově, ale
tady je to o moc větší a nemusíme chodit nikam daleko.Taky je to tu moc
hezky barevné.

Pankrác – Procházíte typickou sídlištní zástavbou na pražské Pankráci, když tu vám do
oka padne velká budova školy.
Na první pohled klasický školní komplex s dozvuky Bruselu,
jakých bylo v druhé polovině 60.
let postaveno několik. Ale…
S výraznými úpravami a barvami, které kdysi šedivou stavbu
proměňují v příjemné místo.
„Jsme pět let po celkové rekonstrukci. Návrh dělal pan architekt David Vávra za konzultace s paní ředitelkou, která je
výtvarnice,“ prozrazuje zástupkyně ředitelky Jaroslava
Kolářová, která je se školou
spojená 19 let.
„Bylo to tehdy náročné, například ředitelna, ve které teď
jsme, dočasně sloužila jako
třída,“ popisuje tehdejší bojové podmínky. Ale změna stála
za to.
V budově vás na první pohled upoutají stěny v několika
barevných odstínech a moderně vybavené učebny, které si
pochvalují učitelé i žáci. „Mám
kamarády na jiných školách,

JAROSLAVA KOLÁŘOVÁ vyučuje na ZŠ Kavčí hory právo. Když říká, že jedním ze základů je sehraný učitelský kolektiv, ví, o čem mluví.
Sama je jeho součástí už téměř 20 let. Foto: Deník/Ondřej Leinert
kteří takhle vybavené třídy nemají,“ říká mi desetiletý Jakub
Šafránek.
Ve škole naleznete tři počítačové učebny, mediální pracovnu, laboratoř, knihovnu, zázemí pro talentované fotografy
nebo hudebníky, kteří mají k
dispozici učebnu s ochozem.
Ale, jak upozorňují učitelé,
technika je jen pomůcka. „V
první řadě tady máme výborný
kolektiv,“ těší zástupkyni Kolářovou.

„Domníváme se, že u nás je
tak kvalitní pedagogický sbor
a tak nadstandardní spolupráce s rodiči a s dětmi, že do
projektu Nejlepší česká škola
prostě patříme,“ popisuje Kolářová, co školu přivedlo k
účasti v projektu.
Čím se škola dál může
pochlubit? „Chceme ukázat, že
ačkoliv jsme škola pro všechny, naši žáci dosahují v externích testováních nadprůměrných výsledků, i na pozici prv-

ní až třetí v Praze. Výskyt sociálně patologických jevů je na
naší škole minimální,“ stojí na
webových stránkách školy.
Místní specialitou je pak
vzdělávací program nazvaný
Optimální škola. „Musíte najít společnou cestu, aby vyhovovala všem zúčastněným
stranám: dětem, rodičům, učitelům. Nikoli však, aby jim to
vyhovovalo jako cesta nejpohodlnější, ale aby to byla cesta, která vystihuje název Optimální škola. Tedy optimální
vzdělávání pro všechny poskytované za optimálních
podmínek,“ vysvětluje Kolářová.
(ole)

ZŠ Kavčí hory
- je propojená s mateřskou školou
a střední odbornou školou služeb
- MŠ navštěvuje 112 dětí, na ZŠ se
vzdělává 275 žáků, na SOŠ pak
279
- má 40 pedagogů a asistentů a
čtyři vychovatele
- škola letos slaví 45 let existence

Přátelská škola plná sportovců
Chodov – Nově zrekonstruovaná budova školy na pražském sídlišti působí na první
pohled pozitivním dojmem.
„Máme štěstí, že jsme pavilónová škola. Mohli jsme se
různě stěhovat, aniž by to výrazněji zasáhlo chod výuky a
školních kroužků. Přesto to
bylo náročné a jsme rádi, že
to máme za sebou,“ vypráví
ředitelka školy Lenka Derková o rok a půl trvající přestavbě. Poslední na řadu přišla v září školní jídelna, která
chystá i posun jídelníčku
k zdravější gastronomii.
A v případě některých žáků
školy je vydatná strava potřeba. Jsou mezi nimi i mistryně
České republiky ve florbale a
spousty úspěšných atletů. Tomu odpovídá i kvalitní sportovní vybavení školy, která má
čtyři tělocvičny i venkovní
multifunkční hřiště.
„Pořádáme většinu školních
sportovních turnajů v rámci
Jižního Města. Je to i díky tomu, že jsme jedna z mála škol,
která má cílovou kameru, což je

ŘEDITELKA ŠKOLY Lenka Derková má ráda jak své žáky, tak i své kolegy, se kterými si každý pátek ve sborovně povídá. Foto: Deník/Dimír Šťastný
velmi nákladné zařízení. Vyhrály ji naše žákyně na Kinderiádě,“ vypráví Lenka Derková. Na rozdíl od většiny ostatních školáků umí žáci ZŠ Campanus běhat s tretrami a předávat si štafetový kolík, což není úplně běžné.
A přestože se vitrína u ředitelny poháry ze soutěží jen
hemží, škola poskytuje prostor
i matematicky nebo humanitně
nadaným žáků. „V páté třídě

dělají děti testy, na základě kterých je rozdělujeme do specializovaných tříd. Ti s nejlepšími
výsledky vytvoří matematickou třídu, zbývající žáci zase
podle dispozic jdou do sportovní nebo kulturně orientované
třídy,“ popisuje ředitelka.
Škola má i dva divadelní
soubory, jeden pro první a další pro druhý stupeň, jež mají
pravidelně představení. Dbá i
na jazykovou vybavenost

svých žáků, a proto každou třídu alespoň jednou týdně vyučuje rodilý mluvčí. „Rodiče se
na jeho financování podílejí,
ale jsou rádi. A děti také,“ říká
Lenka Derková.
K rodinné atmosféře zařízení
přispívá i barevný interiér školy a chodby, které jsou pojmenovány jako ulice, například
Karlův most, Výstavní náměstí
nebo Hudební. A také přátelský
učitelský sbor. „S kolegyněmi si
každý pátek uděláme ve sborovně kafe a povídáme si. A já se
vždycky těším, co nového pro
děti připravíme. Jsem jim moc
vděčná za ukázkovou spolupráci,” říká ředitelka.
(ska)

ZŠ Campanus
- přestože má škola kapacitu až
1600 žáků , v současnosti ji navštěvuje 500 dětí ve 29 třídách
- škola má 35 členů pedagogického sboru a vychovatelů
- vznikla v roce 1984 z původně
dvou základních škol, které se
v roe 1996 sloučily do jedné

