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Která škola v Česku je nejlepší? Díl 15
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 Karlovarského kraje. Na svých stránkách je dnes představuje i Deník. Příští týden se
podíváme do tří základních škol
v Praze. Škole, která vás nejvíc zaujme, můžete poslat hlas
na www.nejlepsiceskaskola.cz.
(Stranu připravili: jah, šma, sim)

ANKETA: Co mám ve své
škole nejraději?
ZŠ M. C.-Sklodowské Jáchymov

Jáchymovská škola už není popelkou
Jáchymov – Kvalitní počítačová technika, otevřený přístup k žákům i snaha zapojit
do dění ve škole. To jsou jen
některé věci, kterými se může
pochlubit Základní škola M.C.Sklodowské a Mateřská škola
Jáchymov. Ta má připraveno
i mnoho dalších projektů.
„Vzhledem k lokalitě máme
výjimku z průměrného počtu
žáků. Máme přibližně padesát
procent socio - kulturně znevýhodněných žáků. Na to při
výuce musíme vždy myslet,”
řekl Jan Musil, ředitel školy.
Z tohoto důvodu se škola
rozhodla transformovat na
školu inkluzivního typu.
„Chceme vzdělávat děti kvalitně bez rozdílu nadání, pleti i
jedince s různými poruchami,” dodal ředitel školy.
Ten musí společně s učiteli
brát v potaz i to, že do školy chodí hodně Romů, Vietnamci i
Rusové. Z tohoto důvodu je potřeba být multikulturní. Myslím, že se nám to daří, protože v
uplynulých letech například
výrazně klesla šikana a takové
problémy už tady moc nemáme. Žáci jsou vedeni ke vzájemné toleranci,” uvedl Musil.

Škola se může pochlubit i
tím, že rozjíždí nejrůznější
projekty a snaží se získávat
nejrůznější dotace. „Díky tomu se nám podařilo například
postavit moderní multifunkční hřiště. Také má škola nový
nábytek, moderní počítačové
vybavení. Zároveň chystáme
vylepšení naší školní zahrady. Chceme, aby se naši žáci
naučili mít vztah k přírodě a
ekologii,” dodal ředitel.

Rodiče jsou vítáni
Škola se aktivně snaží zapojit
do dění také rodiče dětí. „Kontakt s rodinami je důležitý.
Chceme, aby škola byla otevřená lidem a nefungovala
pouze tak, že se po výuce zhasne, škola se zamkne a do druhého dne bude opuštěná. Snažíme se tady dělat nejrůznější
besedy, workshopy a pracuje
zde i školní psycholog. Snažíme se děti naučit, jak správně
reagovat a také o tom informovat rodiče. Podobné besedy
a aktivity se skutečně vyplácejí. Důkazem je i to, že naši žáci před časem zachránili život
pánovi, který zkolaboval. Du-

chystáme i nákupy knih a
chceme zde mít i knihovnu plnou zajímavých knih. Chystáme se také nabízet vzdělávací programy i pro dospělé.
Chystáme také cvičný byt,”
řekl další zajímavosti a plány
ředitel ZŠ M.C. -Sklodowské.

Nevzdávat to
Ředitelem jáchymovské školy je
Jan Musil Foto: Deník/Jan Havelka
chapřítomně a rychle zareagovali a zavolali mu včasnou
pomoc. Vždy nás potěší, že podobné aktivity přinášejí výsledky,” nastínil Jan Musil.

Knihy mají co říct
Na jáchymovské škole se nezapomíná také na nutnost číst
knihy. „Spousta dětí dnes čte
velmi málo, což je podle mě
velká škoda pro slovní zásobu
a vůbec celkové znalosti. Vše
válcují počítače. My se jim
snažíme nabídnout obojí. Máme dostatek špičkové počítačové techniky, ale zároveň

Škola v Jáchymově dokazuje,
že i když to nemá zrovna lehké, tak dokáže dělat velké věci
a ubrousit hrany mezi děti.
Škola má spolehlivý učitelský
sbor, který dokazuje, že každý
žák si zaslouží šanci a toleranci. „V každém dítěti něco
je. My se snažíme, aby měli dostatek prostoru dokázat, že
mají na to stát se úspěšnými a
dobrými lidmi. Myslím, že se
nám to daří a jsem rád,” uzavřel Musil.
(jah)

ZŠ Jáchymov
- ve škole je celkem 147 žáků
- 72 dětí chodí do mateřinky
- celkem tam pracuje 17 pedagogických pracovníků
- škola dělá úspěšné projekty

Škola vychovává šikovné řemeslníky
Martina Novotná
8. třída
Jsem velmi ráda,
že nemusím nikam
dojíždět. Máme tady skvělé učitele,
se kterými se dá v
klidu hovořit. Také tady mám fajn
spolužáky, se kterými je sranda.

Sandra Doanová
8. třída
Školu mám moc
ráda. Když jsem se
přestěhovala do
Plzně, stýskalo se
mi po škole. Proto
jsem byla ráda,
když jsme se přestěhovali zpět. Je
to tady fajn.

Jan Vítek
9. třída
Nejvíc mě baví nové hřiště a takové
super vybavené
počítače. Mám rád
i zdejší učitele,
kteří se k nám chovají slušně a umí
věci velmi dobře
vysvětlit.

ZŠ SKALNÁ

Skalná - Motto Základní školy Skalná je Rosteme spolu na
jediné zemi. „Má vyjadřovat
jednak vztah k životnímu prostředí, ale neméně, a možná i
více, vztah vzájemný,” uvedl
ředitel školy Stanislav Hercig.
„Máme tu velmi dobré vztahy v učitelském sboru a já jsem
přesvědčen, že tyto dobré
vztahy se přenášejí i na žáky.
Kromě toho činíme i cílené
kroky k formování žákovského kolektivu preventivním
programem, ve kterém pracujeme s jednotlivými třídami,”
uvedl. Osobním přesvědčením
ředitele navíc je, že děti z malého města musí vyrazit do
světa, i proto se školáci účastní
celé řady soutěží, ať už naukových, jazykových nebo sportovních. Úspěšní jsou zejména
v dopravní soutěži, kde pravidelněbodují.

Kroužků je dost

Míša Makovcová
7. třída
Chodím sem ráda
hlavně kvůli kamarádům a je tady
zábava. Baví mě
třeba dějepis a
kroužky, které jsou
spojené se školou,
třeba hasiči a další
různé věci.

Denis Maryšesku
7. třída
Chodím sem rád
kvůli kamarádům,
baví mě například
technické
práce
nebo tělocvik, hraji fotbal a mám rád
kolo. Jsem spíše
sportovně zaměřený.

Pavel Rada
7. třída
Mám tu kamarády,
baví mě různé
předměty, například dějepis. Z
ostatních aktivit
mě teď hodně baví
fotbal, ale byl jsem
například sedm let
u hasičů.

ZŠ Tři Sekery

Terezka Koubová
1. třída
Navštěvuji školu
ráda, protože se tu
učíme zábavným
způsobem. Nejvíce
mě tu baví čtení a
psaní. Letos jsme
tu měli i čertí školu, kdy jsme vyráběli čertíky a plnili
jsme čertí úkoly.

Tadeáš Klein
1. třída
Do školní lavice se
těším, protože máme často nějakou
zábavnou akci. Na
jednom divadelním představení
jsem se seznámil s
kouzelníkem Kožíškem. Baví mě
matematika.

Nikol Jílková
2. třída
Nejraději mám ve
své škole asi interaktivní tabule. Na
těch se dají počítat
matematické příklady bez křídy,
pouze mačkáním
prsty. Tabule s námi i komunikuje a
říká, kde je chyba.

„V rámci péče o tělesnou
schránku máme na druhém
stupni tři hodiny tělesné výchovy týdně a ve Skalné exis-

tuje nabídka aktivit, do kterých žáci vstupují, a s dotyčnými organizacemi naše škola
velmi
spolupracuje.
Pro
chlapce je to zejména fotbal od
přípravky až po mládežnická
družstva, pro děvčata tu máme
pod vedením skvělé osoby Evy
Rothové pohybové kroužky.
Stará se také o další aktivity,
jako například o výtvarný
kroužek, byl tu pokus o kroužek vaření, cukrářský. Růžena
Štěříková vede sborový zpěv.
kromě toho spolupracujeme
dlouhodobě se základní uměleckou školou v Lubech, která
žákům nabízí vzdělání v hudebním oboru v našich prostorách. Existuje tu hasičský
kroužek,”vyjmenovalředitel.

Metoda sfumato
Vrátíme-li se ke standardní
výuce, je třeba zmínit, že už
šest let škola vyučuje žáky
prvních tříd čtení unikátní
metodou splývavého čtení
sfumato. „Je to patentovaná
metoda doktorky Marie Navrátilové a odlišuje se od všeho

Stanislav Hercig
běžně známého tím, že nekouskuje slova na slabiky a
písmena, ale snaží se od prvopočátku stavět na mozkových
procesech. Například na těch,
že člověk s vadou řeči zpívat
umí a právě toho využila autorka pro vytvoření této metody. Děti vnímají čtené slovo jako celek a jako celek ho vyslovují. A nejen, že ho přečtou, ale
podstatnéje,ževědí,cočtou.”

Žáci jsou zruční
„Vnímáme potřebu, abychom
měli i šikovné řemeslníky. Sice se o tom hovoří, ale stále to

lidé málo chápou,” poznamenal ředitel. „Zbývá udělat ještě
kus práce v osvětě. U nás jsme
zavedli volitelný předmět s
názvem technické činnosti. Je
sice určen spíše chlapcům, ale
i dívky projevily zájem. V tomto předmětu pracují žáci v dílnách s nejrůznějšími předměty od dřeva přes kov, úvod do
elektroinstalačních prací, infrastruktury budov.” Na to
navazuje péče o domácnost a
pro současněji zaměřené tu
existuje předmět informační a
komunikačnítechnologie.„To
je oblast, která je na školách
řešena velice rozmanitě. My
jsme nerozšířili povinný rozsah osnov, protože základ získají žáci ve výuce, další aplikace jsou součástí jiných
předmětů.”
(šma)

ZŠ Skalná
- školu navštěvují žáci z obcí Křižovatka, Nová Ves, Velký Luh a
odloučených částí Starý Rybník a
Vonšov
- celkem má 16 pedagogů

I malotřídka může ostatním konkurovat
Tři Sekery – O kom se neví, jako by ani nebyl! Přesně to si
řekli v Základní škole ve Třech
Sekerách a přihlásili se do
soutěže o nejlepší českou školu.
„Po revoluci nastal trend
plošného rušení malotřídních
škol,” vysvětlovala ředitelka
školy Iva Knedlíková (na
snímku se svými žáčky). „Příčinou byl nízký počet žáků ve
třídách i velká finanční zátěž
pro obce. Tím jak ubývalo finančních prostředků, ztrácel
se i zájem ze strany zřizovatelů. Naše škola měla veliké
štěstí. Podpora ze strany paní
starostky i celého zastupitelstva je dodnes obrovská. Proto
si nejen oni, ale i rodiče a žáci,
kteří školu navštěvují, zaslouží vědět, že právě jejich
škola se snaží být nejlepší,”
popisovala.
A jak by ředitelkasvou školu
charakterizovala? „Jsme malotřídní základní a mateřská
škola, zaměřujeme se především na kvalitní integraci žáků s SPU, přípravu budoucích
prvňáčků na bezproblémový

vstup do základní školy, zkvalitňování výuky zařazením interaktivní, audiovizuální a
výpočetní techniky, poskytování logopedické péče, využívání speciálních programů
Hypo a Kumot a zdravou výživu,” sdělila.
„Zařazujeme do výuky programy orientované na environmentální, multikulturní a
etickou výchovu, využíváme
ve výuce výstupy ze zrealizo-

vaného projektu „Malotřídní
škola nově a kvalitně”, snažíme se opakovaně o získání dalšího grantu pro navazující
projekt „Malotřídní škola - férová škola”, aktivně zapojujeme rodiče do aktivit školy, řešíme problematiku sociální
inkluze, bez obav konkurujeme i velkým městským školám,” řekla Iva Knedlíková.
Školáci se ve Třech Sekerách rozhodně nenudí. Ve ško-

le se dbá na udržování staročeských tradic - pořádají masopust, koncerty v době adventu, seznamují se se staročeskými řemesly. Škola také
pořádá výstavy prací žáků v
místním muzeu Bouda, tvořivé dílny pro děti a rodiče spojené s tradicemi a zvyky. „Úzká
je také spolupráce s mateřskou
školou - funguje zde školička
nanečisto pro rodiče a budoucí
prvňáčky, zařazení programu
Hypo pro předškoláky, program Kumot pro žáky ZŠ i MŠ,
poznávání regionu - pěší turistika, cykloturistika, cílená
'Putování za poznáním' ve spolupráci s chebským muzeem,
tvořivédílny,školnísvačinkyi
pro žáky ZŠ,” vyjmenovala bohatounabídkuředitelka. (sim)

ZŠ a MŠ Tři Sekery
- školu navštěvuje 35 žáků, mateřinku 28
- o jejich vzdělání se stará šest
pedagogů a asistent pedagoga
- škola nabízí mnoho zajímavých
zájmových kroužků

