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Příloha č. 1 – Okruhy otázek pro ředitele škol 

1. Obecné informace o škole – rok založení, počet tříd, počet žáků celkem, 

průměrný počet žáků ve třídě, počet pracovníků školy 

2. Učitelé – počet celkem, počet učitelů mužů, věk, vzdělání učitelů a rodilých 

mluvčí, přijímání do zaměstnání, další vzdělávání, sebehodnocení a reflexe 

3. Vyučované jazyky – bilingvní program 

4. Práce s psychologem a speciálním pedagogem 

5. Školní družina – program 

6. Školní knihovna 

7. Školní jídelna – možnost diet 

8. Sportovní a další mimoškolní aktivity 

9. Školné – roční výše 

10. Přijímání dětí do první třídy – průběh 

11. Důvod založení školy 

12. Vize a filosofie školy – cíle, motto 

13. Vzdělávací program – tvorba školních dokumentů 

14. Původní rozhodnutí – přizpůsobení, změna, zrušení 

15. Nadstandardy školy – vybavení, činnost školy, výuka 

16. Financování školy 

17. Využívání alternativních programů – Obecná škola, Montessori, Waldorfská 

škola apod. 

18. Individuální přístup k žákům 

19. Hodnocení žáků – způsob, frekvence, sebehodnocení 

20. Organizace výuky – rozvrh hodin, integrované bloky 

21. Projektové vyučování 

22. Moderní technologie 

23. Průřezová témata 

24. Sexuální výchova 

25. Výtvarná a hudební výchova 

26. Spolupráce s rodiči – semináře, komunikace 

27. Klima tříd 

28. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

29. Vztahy s místní samosprávou a komunitou 

30. Plány inovací – inspirace, změny 
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Příloha č. 2 – Rozhovory 

Rozhovory jsou mírně kráceny a upraveny, je upravena spisovná stránka 

jazyka. 

Rozhovor ZŠ Spektrum 

Povězte mi, prosím, nějaké informace o Vaší škole (rok založení, počet 

tříd, počet učitelů apod.). Rok založení školy je 2009, v současné době máme 

šest tříd, s tím, že postupně nabývaly. Začínalo se s jednou třídou. Celkový 

počet žáků je sto jedenáct, vlastně sto dvanáct k dnešku, přijala jsem jednu 

žákyni. 

Průměrný počet žáků ve třídě bude jiný, než je náš plán, ale nabíráme 

maximálně do dvaceti žáků do jedné třídy kvůli individuálnímu přístupu. 

Počet pracovníků školy – osm učitelek, čtyři vychovatelky, v učitelkách jsem 

počítaná i já. Takže dvanáct pedagogických pracovníků a pak jednatelka. 

Školník a jedna paní uklízečka jsou jen na velice částečný úvazek. 

Řekněte mi něco více k těm učitelům – jak je vybíráte, podle jakých kritérií. 

Vždycky děláme výběrové řízení a vždycky zvažujeme plnou kvalifikaci i 

s ohledem na aprobovanost, na kterou se dnes už tak moc nehraje, ale já 

vzhledem k tomu, že jsme škola s rozšířenou výukou angličtiny, tak 

samozřejmě upřednostňuji ty pedagogy, kteří mají vzdělání pro výuku prvního 

stupně a specializaci angličtinu. Takže hledíte jen na vzdělání? A také 

samozřejmě vítám, když je tam alespoň nějaká malá praxe. V rámci pohovoru 

s těmi učiteli se snažíme zjistit, jestli nějakým způsobem zapadají do filosofie 

naší školy, jestli jsou schopni spolupráce s ostatními a u těch vybraných do 

takového užšího kola chceme vidět ukázkovou hodinu, jak pracují s dětmi. Máte 

dostatek, nebo nedostatek učitelů? Hlásí se poměrně hodně učitelů, když to 

výběrové řízení vyhlásíme, nicméně dá se říct, že mizivé procento z nich 

splňuje naše požadavky. Zejména se jedná o tu specializaci angličtiny. Jaká je 

stabilita učitelského sboru? Mění se to, ale od letošního roku si slibuji, že už 
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by se učitelský sbor měl stabilizovat, protože teď už tedy budou žáci vycházet 

podruhé z páté třídy, takže už ten počet je stálý.  

Nějaké další vzdělávání pro učitele poskytujete? Určitě ano, samozřejmě. 

Hodně. Například všichni povinně jsme tady u nás realizovali kurz „Respektovat 

a být respektován“, zároveň byl i pro rodiče. Jinak zajišťujeme přednostně 

vzdělávání k doplnění kvalifikace, to už nám schází jen u jedné paní 

vychovatelky. Pak specializační studia, což je studium metodika prevence 

v současné době. Chystáme se ještě na to, že nám dostuduje výchovný 

poradce. Pak preferuji zvládnutí takových věcí jako je genetická metoda výuky, 

víceméně didaktické záležitosti. Dost také se účastníme kurzů, které jsou 

zaměřené na specifické poruchy učení a na práci s dětmi, které mají speciální 

vzdělávací požadavky. 

Probíhá nějaké sebehodnocení, reflexe učitelů? Nemyslím si, že bychom 

v tomhle byli špičkoví, je pravda, že zhruba jednou ročně je zvu na takové 

posezení, kdy si dáme tady v ředitelně společně kávu a řekneme si, co se daří - 

nedaří, co se líbí – nelíbí a jestli máme nějaké návrhy co realizovat, co kdo od 

koho čekáme, co změnit a podobně. 

Takže učitelé nemusí odevzdávat vyplněné papíry a tak podobně? Ne, 

takové výkaznictví vůbec nemáme. Jediné, co po nich chci, je, aby do třídních 

knih zapisovali, když vzájemně hospitují v hodinách. Jinak nás je tak málo, že 

jsme v natolik úzkém kontaktu, že prakticky si takové nějaké informace stíháme 

říkat v průběhu školního roku pořád. 

Máte učitele mužského pohlaví? Ne. Žádné. Máme ale zase v rámci 

odpolední mimoškolní činnosti. Zajišťujeme konverzaci s rodilými mluvčími a 

tam naopak mužů máme sto procent. Mně by se samozřejmě líbilo, kdybych 

tady normálně nějaké učitele měla, ale na tom prvním stupni jich tak moc 

nepracuje, nevyučuje, takže nemám jinou možnost. Ale určitě ten mužský prvek 

tady schází. 
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Rodilé mluvčí tedy zařazené ve vyučování nemáte. Ne. Konverzace 

s rodilými mluvčími nejsou součástí školního vzdělávacího programu, jsou u 

nás realizovány v rámci mimoškolní zájmové činnosti. Nicméně organizuje to 

celé školy, spolupracujeme s jedním rodilým mluvčím již delší dobu na základě 

dohody a jinak nám zbývající rodilé mluvčí zajišťuje organizace „Miluj English“. 

Hodiny angličtiny jsou jen v kompetenci českých učitelek? Ano, zatím se 

nám daří pokrýt všechny hodiny tímto způsobem. 

Rodilí mluvčí mají pedagogické vzdělání? Nemyslím si. 

Jaký je počet učitelek do třiceti let? Tři. A v důchodovém věku? Nikdo. 

Zhruba průměrný věk je třicet čtyři let. 

Jaké jazyky se vyučují na vaší škole? Jenom angličtina. My povinnost 

dalšího cizího jazyka nemáme ze zákona a zatím to ani neplánujeme. Kdyby se 

tady měla vyskytovat výuka dalšího cizího jazyka, tak jedině formou zájmové 

činnosti, uvažovali jsme třeba o španělštině. 

Máte svého psychologa? Nemáme, spolupracujeme s psychologem 

z pedagogicko-psychologické poradny, do které spadáme obvodem. Ještě 

spolupracujeme s psychology ze střediska výchovné péče Klíčov. Ta 

spolupráce vypadá nějak specificky? Ano, do poradny posíláme děti 

v případě, že paní učitelky potřebují nějakým způsobem ušetřit to dítě a 

s Klíčovem jsme dělali takovou ambulantní práci ve třídách s cílem změnit, 

vylepšit klima ve třídách. 

Spolupracujete se speciálním pedagogem? Speciálního pedagoga máme, 

dvě paní v pedagogicko-psychologické poradně a od letošního školního roku 

pracuje i jedna paní učitelka, která má vystudované učitelství pro první stupeň a 

má i speciální. 

Máte školní družinu? Ano. Mají paní vychovatelky pedagogické vzdělání? 

Jedna jediná si ho doplňuje, jinak všechny ostatní jsou kvalifikované. Dělají děti 

v družině nějaké speciální aktivity, nebo probíhá volná aktivita? Družina se 

nám smrskla na to, že se různě děti předávají do zájmových kroužků a zase 
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přebírají zpátky, to znamená, že na organizovanou činnost je poměrně málo 

času. Nicméně zajišťujeme jak relaxaci, tak volnou hru, ale střídají se s činností, 

která je nějak řízená. Snaží se tam rozvíjet dětskou fantazii, kreativitu, ať už je 

to čtení, kresba, nebo nějaké tvoření. Pokud je jenom trošku dobré počasí, tak 

chci, aby byly s dětmi venku. Máme k dispozici velkou zahradu, takže pobyt na 

vzduchu, odpočinkové aktivity a lehce sportovní činnosti probíhají také. Do 

kolika hodin družina funguje? Každý den do 17:30, od 7:00 od rána. Mohou 

rodiče nechat dítě v družině i déle? Po dohodě je možné se v družině zdržet, 

ale je to samozřejmě za úplatek. 

Máte školní knihovnu? Oficiálně ne, nefunguje. Máme jen něco jako 

knihovničku pro děti, ale knihovnu jako takovou nemáme, nemáme na ni ani 

prostor. 

Jak se děti stravují? Funguje Vám školní jídelna? Ne, tu nemáme. Chodíme 

do jídelny na blízké střední škole. Mají tam žáci možnost vybrat si jídlo? 

Možnost diet? Žáci si mohou vybrat mezi dvěma jídly, diety tam nefungují. 

Jaké sportovní aktivity, mimoškolní aktivity dětem nabízíte? Máme toho 

velmi hodně na výběr. Ze sportovních kroužků například karate, florbal, jóga, 

golf, badminton, pohybové hry, hip-hop, moderní tance, jojování. Snažíme se, 

aby se procento kroužků s nějakým pohybem zvyšovalo, protože děti potřebují 

pohyb. V rámci školního roku se žáci účastní různých soutěží, dále jezdíme i na 

zimní školy v přírodě, takže se žáci dostanou i k lyžování, nebo jezdíme bruslit 

na Harfu. V rámci společně trávených víkendů i s rodiči bývají cyklistické výlety 

a podobně. A co se týče nesportovních zájmových aktivit? To máme 

výtvarný kroužek, keramika, příprava na přijímací zkoušky na osmiletá 

gymnázia, procvičování gramatiky v angličtině, vaření, počítačový kroužek, 

zábavná logika, věda nás baví, a letos i gumičkování. Myslím si, že je to škála 

docela pestrá, když si vezmete, že je to pro sto jedenáct dětí. 

Jakou máte roční výši školného? Pro příští školní rok to bude třicet tisíc. 

Hrazeno ve dvou splátkách. Co je vše zahrnuto ve školném? Školné jako 

takové, konverzace s rodilými mluvčími, přípravné kroužky na přijímačky, to už 
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se nehradí. Ostatní zájmovou činnost rodiče hradí, k tomu hradí ještě družinu. 

Družina činí tisíc korun za pololetí. A hradí ještě pracovní sešity, tedy materiál, 

který děti spotřebují. Pak rodiče ještě hradí částku na základní spotřební 

materiál, protože my se snažíme podávat takovou jakoby „all-in“ službu, to 

znamená, že dětem na výtvarnou výchovu, praktické činnosti je víceméně 

100% materiálu zakoupeno školou, nemusí si ho děti nosit z domova. 

Mohla byste mi říct, jak vypadá přijímání dětí do první třídy? Jak to u vás 

funguje? Funguje to na základě zápisu, kdy zkoumáme školní zralost, ale 

přidáváme si k tomu ještě matematické představy, jemnou a hrubou motoriku, 

zkoumáme, jestli dítě nemá nějaké závažnější logopedické vady, práci ve 

skupině. To je důležité. Děti u zápisu mají nějaký společný úkol, připravený tak, 

abychom viděli, jak pracují ve skupině. V letošním školním roce chceme udělat 

trošku změnu – chceme dělat zápis ve skupinách vůbec. Doteď jsme měli asi 

pět center, kterými dítě procházelo a teď by procházela skupina tří až čtyř dětí 

zároveň, přičemž bychom viděli i tu interakci mezi nimi samotnými, jak pracují. 

Dále v rámci zápisu připravujeme ještě dva dny otevřených dveří a ve večerních 

hodinách pak děláme takový projekt „Hrajeme si na školu“, kdy ti, co mají zájem 

přijít k zápisu, absolvují jednu vyučovací hodinu, kde se vystřídají všechny paní 

učitelky, aby se děti seznámily jednak s prostorami, jednak s vyučujícími. Takže 

děti pak k zápisu přijdou do trošku známého prostředí a všichni pro ně nejsou 

úplně cizí. Myslím si, že jim to hodně pomáhá. Zápis bodujeme, uděláme 

pořadí, čáru, top dvacet, letošní rok to bylo výjimečně top 40, přijímáme, zbytek 

je pod čarou. Bohužel, kapacity nám neumožní nic jiného. Bereme i cizince, 

požadujeme jen základní znalost češtiny. A pokud má dítě vážné logopedické 

vady, tak nedoporučujeme naši školu, protože učíme angličtinu od prvního 

ročníku a myslíme si, že by to pro to dítě bylo příliš náročné. 

Od jakého roku jste ředitelkou? Teď třetím rokem, jako druhá. Jaké je Vaše 

vzdělání? Vysokoškolské magisterské studium prvního stupně, specializace 

praktické činnosti. 
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Víte, jaký byl důvod založení školy? To nevím. Řídí se škola nějakým 

mottem? Já jsem převzala školu po první paní ředitelce, téměř nic jsem o této 

škole nevěděla. Sama jsem si pak vytvořila strategii rozvoje školy a na základě 

toho jsme si se všemi učitelkami sedly a řekli jsme si, která slova by mohla 

charakterizovat naši školu, o které oblasti nám jde. Jsou to tato: respektování, 

úspěšnost, spolupráce, komunikace, poznatky, tvořivost, ekologie, moderní 

metody. 

Jaká je základní vize, filozofie školy? Škola rodinného typu. Tím se nejvíce 

profilujeme. Jde nám o to, aby žáci měli co nejplynulejší přechod z mateřské 

školy do základní školy, aby pro ně učení nebylo něčím nepříjemným a aby se 

nastartovali na další vzdělávání, prakticky na celoživotní učení. Další taková 

speciálnost je v tom, že učíme interaktivně a ta angličtina. Krom toho, že ji 

vyučujeme, tak tedy ještě jsme už oficiálně certifikovaným střediskem 

Cambridge pro organizaci zkoušek YLE (Young Learner Exams) a jsme i 

oficiálním partnerem British Council a jsme zařazeni do programu Advanced 

v kategorii Silver. 

V čem je podle Vás Vaše škola výjimečná, jiná? Určitě je to domácí 

prostředí, individuální přístup díky tomu, že žáků je tu málo, je jich málo ve 

třídách, všichni se známe, všichni víme, jak ke kterým přistupovat apod. Myslím 

si, že to je velké plus, to se rodičům hodně líbí. Pak samozřejmě angličtina, 

protože k nám přichází většinou děti, které se s ní nějakým způsobem setkaly a 

rodiče mají touhu v tom dále kvalitně pokračovat, aby to nepřišlo v niveč. Pak si 

myslím, že přednost naší školy je v tom, jak s rodiči komunikujeme. Jsme jim 

neustále k dispozici, všechno s nimi konzultujeme, jsme ochotni s nimi probírat 

veškeré problémy, ale i naopak když se něco hodně vydaří. Máme velice 

nadstandardní informační a komunikační systém přes internet, tzv. Gradebook, 

kde s rodiči komunikujeme, diskutujeme, zasíláme jim fotografie, případně i 

okopírované prověrky, píšeme tam, jaké jsou domácí úkoly včetně komentářů, 

rodiče nám zasílají zprávy, mohou zde omlouvat své děti. Funguje to také jako 

elektronická žákovská knížka. Takže nemáte papírové žákovské knížky? 

Nemáme, funguje to i tak, že rodiče mohou vidět diagram, jak si jejich dítě stálo 
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při daném například diktátu v rámci třídy. My vůbec komunikujeme s rodiči tak, 

že neděláme klasické třídní schůzky, to děláme jen zřídka, záleží to na třídních 

učitelkách. Ale vyžaduji jednou za pololetí takové povídání s dětmi o dětech, 

kdy se sejde učitel, rodič, žák, eventuelně další vyučující a povídají si otevřeně 

nejenom o prospěchu, ale i o tom, jak se dítě cítí, jestli chce něco jinak a tak 

dále. 

Zahrnujete rodiče ještě do dalších činností školy? Určitě. Pomáhají nám 

třeba i při posilování dohledů, když se s dětmi někam jde – do divadel, na 

interaktivní výstavy apod. Tímto způsobem nám rodiče pomáhají, pak máme 

další společné akce, například Vánoční trhy, vítání jara, zahradní slavnost, 

cyklistické výlety. S rodiči budoucích prvňáčků začínáme komunikovat už 

v květnu před zahájením školního roku, v červnu se potom koná akce pasování 

na školáka u nás na zahradě, kde se všichni rodiče setkávají i s vyučujícími a 

už se tam tvoří nějaké vztahy. Díky tomu nás také rodiče hodně podporují, 

takže máme poměrně slušnou odezvu v rámci sponzorských darů. 

Pořádáte nějaké semináře pro rodiče, co se týče rozvoje dětí? Například 

jak zvyšovat gramotnost u dětí, apod.?  Mám to stoprocentně v plánu, ale 

zatím se nám to nedaří realizovat spíše z časových důvodů. Máme toho nějak 

moc. Ale mám v úmyslu dělat taková odpoledne, kde budeme seznamovat 

rodiče s tím, co učíme, jak učíme, jak pomoci žákům doma. Stejně tak, pokud 

bych našla nějaké zajímavé téma na seminář realizovat tady, tak je to vždycky 

možné jedině za podpory účasti rodičů, protože nás jak je málo, tak by každá 

akce pro nás byla finančně nepřijatelná. 

Stalo se, že jste museli přizpůsobit, změnit, či zrušit nějaké původní 

rozhodnutí, protože se je nepodařilo prosadit nebo nefungovalo? Předloni 

jsme museli upravovat školní vzdělávací program, když jsme tam zapracovávali 

dopravní výchovu atd., a tak jsme to vzali z gruntu a kompletně jsme ŠVP 

předělali podle sebe, protože jsme měli ještě starý ŠVP, který zpracovávala 

bývalá paní ředitelka. 
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Funguje nějakým způsobem reflexe školy? Jak? Jednou ročně oslovuji 

rodiče i žáky formou dotazníku, kde si děláme takovou autoevaluaci školy. 

Děláme i dílčí šetření, děti si stěžovaly, že jim nechutná v jídelně, tak jsme 

dělali takovou anketu o jídelně a řešili jsme to pak s jídelnou a podobně. 

Mohla byste mi říct něco o vybavení vaší školy? Údajně máme 

nadstandardní vybavení podle inspekční zprávy, ale osobně si myslím, že 

nadstandardně máme vybavené všechny kmenové učebny, tzn. interaktivně. Ve 

všech je připojení na internet, postupně dáváme do tříd jeden počítač 

s připojením na internet jenom pro žáky. Na to jak jsme malá škola, máme 

počítačovou učebnu. Každý učitel má svůj počítač i ve třídě, i ve sborovně, 

nebo v kabinetě. Máme základní učební pomůcky a tam tedy osobně vidím, že 

je ještě co dokupovat, v tom nejsme zcela plně vybaveni. Ale je to postačující. 

Co byste mi řekla o financování školy? Funguje tady sponzoring, platí se 

školné a samozřejmě dostáváme dotace od ministerstva. O tom já moc nevím, 

to má na starosti paní jednatelka. 

Využíváte alternativní vzdělávací programy (např. Montessori, Daltonská 

škola, Obecná škola,…)? Možná z toho Montessori občas něco, ale s žádným 

z těch systémů se v plné šíři nijak neztotožňujeme. Ještě nějaké prvky 

z programu „Začít spolu“, hlavně se držíme té demokratické výchovy 

„Respektovat a být respektován“. 

Povězte mi, prosím, o individuálním přístupu k žákům na vaší škole. To 

záleží na učiteli, nabíráme jen do dvaceti žáků do třídy, aby byl individuální 

přístup umožněn ke všem žákům, nejenom k těm, kteří jsou dejme tomu 

nadaní, nebo jsou na tom naopak hůře. U nadaných žáků to řešíme i tak, že 

máme dítě, které od první třídy chodí na matematiku o rok výš, protože ten 

chlapec měl potvrzené nadání z poradny i z centra nadání. Já jsem si ho 

prověřila, jeho znalosti, a pak jsem ho jen na tu matematiku dala výš, to 

znamená, že jsem musela stavět rozvrh tak, aby se tam matematiky potkávaly. 

A jiné podobné případy nemáte? Mám to zatím u jednoho žáka, ale máme tu 

ještě jednoho, ale tam to nadání nebylo až tak převyšující a rodiče si nepřáli, 
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abychom to řešili takovým způsobem. Vedete konzultační hodiny pro žáky? 

Každý učitel má oficiálně stanovené konzultační hodiny, ve kterých ho může 

navštívit zejména tedy rodič, protože se žáky se domlouvají individuálně a 

pokud se rodiči nehodí termín konzultací, tak navrhne termín jiný a vždycky se 

snažíme nějakým způsobem vyhovět. Ale vzhledem k tomu, že jsme 

certifikovanou školou Rodiče vítáni, tak samozřejmě musíme splňovat i jednu 

z podmínek, která je právě ta, že jsme rodičům k dispozici v takové době, aby si 

na nás nemuseli brát žádná volna v práci a podobně. Například moje 

konzultace jsou denně od 8:00 do 9:00 a v úterý od 10:00 do 17:00 hodin. A 

dále po dohodě. 

Jakým způsobem žáky hodnotíte? Hodnotíme klasifikačními stupni, ve velmi 

výjimečných případech hodnotíme slovně a to zejména tam, kde by dítě mělo 

horší známku a je tam třeba nějaká porucha a cítíme to tak, že bychom třeba to 

dítě nemotivovali k nějaké další práci, kdyby tam měl tu ošklivou známku. 

Probíhá i sebehodnocení žáků? To děláme průběžně, záleží na každé paní 

učitelce, jak tohle vnímá. V první třídě si například vybarvují schody podle 

stupňů, kde se cítí být, v páté už pak reálněji hodnotí své výkony a podobně. 

Vždy je tam ale nastaveno, co s tím dál, jak pracovat dál, jak se zlepšit. 

Využíváte klasický rozvrh hodin? Ano, jediné co dovoluji, je propojování 

předmětů, jako je tělesná výchova, do dvouhodinovek, protože od třetí třídy žáci 

chodí do pronajaté tělocvičny na blízké střední škole. Stejně tak se takový blok 

tvoří s výtvarnou výchovou, případně s praktickými činnostmi. Ale takové to 

klasické integrování různých předmětů do nějakého dalšího to neaplikujeme. 

Uplatňujete projektové vyučování? Děláme ho, já bych si představovala, že 

bude mít větší podíl ještě. Dost na tom pracujeme. Právě dnes jsem rozesílala 

učitelkám výzvu, protože jsem našla zajímavé školení o projektech, tak je tam 

chci poslat. 

Jaké moderní technologie využíváte? Kromě počítačů ve třídách, o 

kterých jsme už mluvily? Na všechny předměty, kromě výchov, máme 
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elektronické učebnice. Spolupracujeme s nakladatelstvím FRAUS, jsme 

partnerskou školou. 

Vyučujete nějaké základní předměty v cizím jazyce? Ne, to ne. Tady byla 

ambice udělat bilingvní třídu, ale předchozí paní ředitelka to nestihla realizovat 

a já do toho nechci jít v té chvíli, kdy z prostorových důvodů nemám tu možnost 

mít alespoň paralelní třídy, protože bych si představovala bilingvní třídu 

s možností přechodu do paralelní třídy, když by to nefungovalo. Jediné, co se 

tady objevuje, tak je určitá propojenost mezi předměty, například sčítání 

v matematice v anglickém jazyce. To je možné, ale na vyšší úrovni to nebývá. 

Funguje u vás na nějaké úrovni sexuální výchova? S tím máme trošku 

problém, protože na to samozřejmě nikdo nemyslel, nebylo to v tom prvním 

znění RVP, teď se to tam trošku dostávalo, nejsou na to specialisté. Takže teď 

posílám jednu paní učitelku, aby šla na nějaké školení. Ale vidím v tom dost 

velký problém, protože sexuální výchova chybí, na druhou stranu je do velké 

míry otázkou rodiny. My se tomu nebráníme, ale kdykoliv paní učitelka nastoluje 

toto téma, tak chci, aby to dopředu měla prodiskutováno a odsouhlaseno od 

rodičů, že si přejí, aby dítě v této oblasti bylo poučováno. Je to takový tenký led. 

Zpracováváte průřezová témata? Ano, ale já si o tom myslím své. Ono se to 

teď začalo nějak pojmenovávat a hledat, kam by se co zapsalo a podobně. Do 

třídnice to nezapisujeme, samozřejmě, když je kvalitní učitel, tak to dělá 

automaticky, ani to nemusí mít nikde napsané. 

Vyučujete výtvarnou, hudební výchovu nějakým zvláštním způsobem? 

Snažíme se do těchto předmětů obsazovat ty vyučující, kteří k tomu předmětu 

mají blízko. Tak, aby byly odučeny pokud možno profesionálně. Takže se může 

stát, že na výtvarnou výchovu mají žáci jiného učitele, na hudební také, na 

další zase jiné učitele? Ano, to se u nás stává velmi často. 

Dostávají žáci domácí úkoly každý den? Nedostávají každý den, záleží to na 

vyučujícím. Zpravidla je nikdy nedáváme ze dne na den. V některých třídách 

jsou tzv. týdenní úkoly, kdy má žák možnost si zvolit, kdy si udělá jednotlivé 
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úkoly – přes běžný pracovní týden, nebo jestli to zvládne během víkendu. 

Snažíme se tím vyjít vstříc dětem, které jsou hodně vytížené přes týden a oni si 

to udělají až o tom víkendu. Úkoly se snažíme dávat také individuálně, takže ne 

unisono všem stejně. 

Vaše škola končí pátým ročníkem. Kam potom většina dětí odchází? 

Většina žáků odchází na osmiletá gymnázia. Všichni se dostali, dokonce, i když 

dělali přijímačky na dvě gymnázia, tak se dostali na obě dvě, takže v podstatě 

sto procentní úspěšnost. 

Jak podněcujete vhodnou atmosféru ve třídě? S některými třídami máme 

problémy, někdy to bývá způsobeno právě tím, že je dětí ve třídě málo. 

Snažíme se spolupracovat jak s metodiky prevence, tak s psychology, 

s poradnou. Věnuje se tomu zejména školní metodik prevence. 

Máte žáky se speciálními vzdělávacími potřebami? Ano, evidujeme je. 

Výchovný poradce shromažďuje zprávy o nich, máme takový šanon. Máme dvě 

nadané děti, jedenáct dětí s SPU, ale zatím to žádné nemá tak závažné, aby 

jelo podle IVP. Tělesně postižené už nemáme, mentálně postižené vůbec ne. 

To jsou děti, které u nás nemohou projít zápisem. Jiné národnosti máme. 

Jaké máte vztahy s místní samosprávou, komunitou? Chladné. Soukromé 

školství přece nikdo nemá rád. Kromě rodičů žáků. Je to tak, jsme trnem v oku. 

Já jsem si tady užila i takové nepříjemné emaily od pozorovatelů z okolí, že 

auta rodičů tady ráno brzdí dopravu, že překáží. Řekla bych, že jsme zajímaví 

opravdu jen pro ty naše klienty. 

Jaké jsou plány inovací v nejbližších pěti letech? Chceme koupit nové 

počítače do počítačové učebny. Dobré by bylo nějaké zvukové zařízení na 

zahradu, aby bylo lepší ozvučení při akcích na zahradě, také bychom chtěli 

zrenovovat hřiště. Potřebovali bychom doplnit některé učební pomůcky. A co 

se týče výukových inovací? Líbil by se mi nějaký program pro kantory, aby mi 

nevyhořeli. Dále bych potřebovala více žádat o různé granty. Nedávno jsem 
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dělala strategii rozvoje na pět let, ale nemám to tak detailně zpracované, spíše 

v takovém obecnějším pojetí. 

Rozhovor ZŠ Parentes 

Povězte mi, prosím, nějaké informace o Vaší škole (rok založení, počet 

tříd, počet učitelů apod.). Rok založení školy je 2011. V současném stavu 

máme čtyři třídy s tím, že máme čtvrtou a pátou třídu spojenou, formálně. Ale 

reálně vyučujeme skoro všechny předměty zvlášť. Takže máme čtyři třídy, 

čtvrtá a pátá je rozdělena na češtinu, matematiku a angličtinu. Celkový počet 

žáků je 49, průměrný počet žáků ve třídě je deset, maximum je jedenáct, 

minimum sedm. Pracovníků školy je celkem dvacet, učitelů je deset. 

Mají všichni učitelé pedagogické vzdělání? Máme jednu paní učitelku, která 

je vystudovaná konzervatoristka, ale v současné době učí pouze hudební 

výchovu. Ale ta je zrovna velice dobrá k dětem. 

Řekněte mi něco více k přijímání učitelů – jak je vybíráte, podle jakých 

kritérií? My jsme hodně specifická škola. Jsme škola, která není odlišná 

řekněme pedagogickým zaměřením, jako například Waldorfská škola, z tohoto 

pohledu jsme klasická škola. Ale jsme škola křesťanská, řekněme katolická, to 

znamená, že je pro nás důležitá víra z toho pohledu, že chceme, aby ti učitelé 

měli nějaký morální standard, který nechceme překročit. Takže my si vybíráme 

učitele nejenom podle toho, jaký mají pedagogický profil, ale také podle toho, 

jací jsou lidé. Snažíme se hodně shánět lidi, které známe, za které můžeme 

ručit. Je to poměrně složitá věc sehnat každého dalšího učitele. Máme tady i 

dvě nevěřící paní učitelky, ale rozdíl je v tom, že jsou to paní, které jsou 

z našeho křesťanského pohledu morálně naprosto v pořádku, a nemáme s tím 

žádný problém. Takže rozlišujeme tu pedagogickou zdatnost a potom nějaké 

morální zásady, hodnoty. Máme nějakou filosofii školy a na prvním místě 

našeho smýšlení je rodina. Takže chceme lidi, kteří rodinu mají nebo rodinu 

chápou jako primárního vzdělavatele a vychovatele dětí. Nechceme děti 

vytrhnout z toho rodinného prostředí, vzdělávat je ve škole jako instituci a pak je 

vyplivnout jako hotové lidi, ale snažíme se navázat co neužší kontakt s tou 
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rodinou. To se týká jak výběru učitelů, tak výběru rodin, aby byly připravené na 

to, že na ně budeme mít vysoké požadavky. 

Poskytujete další vzdělávání učitelů? To naše „know-how“ jsme dostali ze 

španělských škol. Jsou to školy, které mají jakýsi systém a právě tyto školy 

nabízí různé celosvětové přednášky. Hodně si předáváme informace jako školy 

téhož typu mezi sebou. Těchto škol je na světě asi pět set, jsou to křesťansky 

zaměřené hodnotové školy, které se snaží vtáhnout tu rodinu do dění. A tyto 

školy nabízí semináře, říkají nám své zkušenosti, jak to nastartovat všechno a 

tak. Za nějakou dobu přijede španělský ředitel těchto škol a také pro nás bude 

dělat přednášky. Takže v současné době máme ty přednášky hlavně mezi 

sebou jako jednotlivé školy. 

Probíhá nějaké sebehodnocení, reflexe učitelů? My máme tutoring. To je na 

několika úrovních. Když začnu od dětí, tak každé dítě má přiřazeného tutora. 

Každý tutor, má přiřazeného svého tutora. Dítě má učitele, se kterým může řešit 

problémy, může se s ním bavit o rodině, o osobnostním růstu, sociabilitě ve 

třídě, a zároveň tento učitel má člověka, se kterým se baví o tom, jak mu ten 

tutoring jde. To je velice přínosná věc. Takže probíhá sebereflexe, je tam i ten 

pohled zkušenějšího tutora, který s tím pomáhá. A s Vámi jako s ředitelem to 

pak probírají? Já jako ředitel mám také svého tutora, specializovaného 

člověka, který se tímto přímo zabývá, tedy osobnostním vedením lidí. 

S ředitelem se řeší spousta věcí, hlavně pedagogické věci, chodím na 

hospitace. 

Máte učitele mužského pohlaví? Tři učitelé, jeden družinář, dva lektoři. Jaký je 

počet učitelů do třiceti let? To jsme skoro všichni, jen dva jsou nad třicet. A 

v důchodovém věku? Jeden. Jaký je průměrný věk učitelů? Počkejte, 

spočítám Vám to. Třicet čtyři let. 

Disponujete rodilými mluvčí? Máme jednoho rodilého mluvčího, který je rodilý 

pro dva jazyky - španělština, němčina. Učí u nás španělštinu. Nemá 

pedagogické vzdělání, je to lékař a teolog. Je způsobilý k tomu, aby učil 

náboženství, ale vyloženě pedagogiku vystudovanou nemá. 
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Jaké jazyky se vyučují na vaší škole? Angličtina a španělština. 

Máte svého psychologa? Máme externího z KPPP (Křesťanská pedagogicko-

psychologická poradna). Ta spolupráce vypadá nějak specificky? Je to 

maminka mého nejlepšího kamaráda, spolupráce je výborná. Řešíme spolu 

problémy ohledně SPU například, potom jsme ji požádali, aby udělala 

screening, sociometrii ve čtvrté a páté třídě. 

Spolupracujete se speciálním pedagogem?  Máme osobu pověřenou 

speciální pedagogikou. 

Máte školní družinu? Mají vychovatelky/vychovatelé pedagogické vzdělání? 

Ano. Dělají děti v družině nějaké speciální aktivity, nebo probíhá volná 

aktivita? Částečně si děti dělají domácí úkoly, částečně chodí na kroužky, 

kterých máme poměrně hodně – English Club, to jsou tři hodiny týdně, potom 

sportovky, IT dva kroužky, zpěv, flétnu, klavír, věda nás baví, španělština, 

fotbalový tým. Kroužky jsou na přání rodičů? Já jsem na začátku letních 

prázdnin poslal Google formulář, ve kterém si rodiče zaškrtali, o co mají zájem, 

a podle toho jsme to sestavili. 

Do kolika hodin družina funguje? Máme ranní družinu od sedmi hodin, 

odpolední do pěti. Zohledňujete v tomto směru přání rodičů? Někteří rodiče 

by chtěli i déle, ale to není úplně to, co bychom chtěli. Dítě patří domů, ne aby 

trávilo celý den ve škole. 

Máte školní knihovnu? Nemáme oficiálně z pohledu ministerstva, ale máme 

maličkou knihovničku. Udělali jsme takový projekt, že děti si ve čtvrté a páté 

třídě vyberou knihy, které by chtěly číst, a my je pak prostě koupíme a dáme je 

do té knihovny. Máme s tím dobrou zkušenost, že pak hodně čtou. Dále je tam i 

spousta encyklopedií k výuce. 

Jak se děti stravují? Funguje Vám školní jídelna? Máme výdejnu. Jídlo sem 

vozíme, ohřeje se tu a vydá. Mají žáci možnost vybrat si jídlo? Možnost 

diet? Zatím se to řešilo tak, že čtrnáct dní dopředu ohlásíme jídelníčky, když je 

tam problém, tak rodiče na ten den přibalí dítěti jídlo a my ho tu ohřejeme. 
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Jakou máte roční výši školného? Náklady na dítě jsou šest tisíc měsíčně, to 

znamená 60 000 ročně. Ale je to tak, že naše stanovená podmínka je taková, 

že ekonomické problémy nesmí být překážkou k tomu, aby ten člověk u nás 

mohl studovat. To znamená, že když ten člověk nemá, prokáže dobrou vůli 

v tom smyslu, že stojí o to, aby se u nás jeho dítě vzdělávalo, spolupracuje se 

školou v osobnostním rozvoji dítěte, tak jsou tady takové rodiny, které platí 

mnohonásobně méně. Ale lidé si musí uvědomit, že když to nezaplatí oni, tak 

musí nějaká jiná rodina to doplácet, je to určitý princip solidarity – když na to 

mají, tak připlatí víc, tím pádem jiné rodiny nemusí platit tolik. 

Mohl byste mi říct, jak vypadá přijímání dětí do první třídy? Tak my 

přijímáme rodiny. Nesnažíme se vytvářet nějakou elitní školu z toho pohledu, že 

bychom vzali jen ty nejchytřejší děti. Chceme vzít ty nejlepší rodiny. Zkušenost 

je taková, že když rodiče pracují na tom dítěti a dítě je vedeno stejným směrem, 

tak má neuvěřitelně dobré výsledky. Říkáme rodinám, že to pro ně bude 

náročné, že se budou muset snažit a že když dítě bude dyslektik, tak my jim 

s tím pomůžeme, ale budou s ním muset doma pracovat, že když dítě bude mít 

nějaké jiné problémy, tak my se jim zavážeme, že s tím opravdu všichni 

budeme pracovat a pak tak fungujeme. Přijali jsme i takové děti, které mají 

poruchu autistického spektra, jeden chlapeček má Aspergerův syndrom, 

nicméně nechceme se stát školou zaměřenou na zvláštní případy. 

A jak reálně zápis vypadá? Reálně to vypadá tak, že máme dny otevřených 

dveří, které máme desetkrát za rok. Rodiče přijdou, my s nimi strávíme asi 

hodinu, hodinu a půl, vysvětlíme jim dopodrobna, co děláme a rodiče potom 

většinou přijdou sami na konzultaci. Vždy chceme, aby u toho byli oba dva 

rodiče, je to pak komunikačně jednodušší. Zápis je v lednu, ale spíše se nám ty 

děti objevují v průběhu celého roku, že by chtěly k nám se zapsat. Máme i 

vlastní školku, ze které nám přichází doporučení. Jak velký je zájem o vaši 

školu? Letos to bylo hodně specifické, protože se nám přihlásilo osmnáct dětí 

do první třídy s tím, že my jsme se, jako škola, rozdělili, a tak některé děti šly do 

té pražské části. Takže my máme tady v první třídě jedenáct dětí a zbytek je 

v Praze. 
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Od jakého roku jste ředitelem? Od září roku 2014, v pořadí druhý. 

Víte, jaký byl důvod založení školy? Tuto školu založilo sdružení rodin. 

K založení mělo dva podněty – státní školy nenabízely to, co by rodiče chtěli; a 

druhým podnětem bylo to, že tento typ školy znali ze zahraničí. Buď se tam byli 

podívat, nebo tam studovali, a tím pádem věděli, že to jde mnohonásobně lépe. 

Jak zní cíl školy? Cílem je vést děti k odpovědné svobodě. Aby byli svobodní 

lidé, což není taková legrace, jak si myslíme. Znamená to oprostit se od všech 

možných závislostí, nemyslím jen takové, jako jsou drogy a podobně, ale 

obecně oprostit se od toho, že se cítíme být nuceni k něčemu, co nám není 

příjemné, a zároveň vést děti k zodpovědnosti, aby ostatní netyranizovaly tím, 

že něco chtějí. To je cíl osobnostně duchovního rozvoje a akademicky chceme 

být nejlepší. Chceme být dobrá škola. Ono když se snažíte být průměrná škola, 

tak to, čeho docílíte, je vždy o něco níže, než o co se snažíte. Tak má cenu se 

snažit být prostě nejlepší, být perfektní a potom se k tomu třeba časem 

přiblížíte. Snažíme se všechno, co děláme, dělat dobře. Chceme, abychom děti 

časem odvedli k maturitě, to znamená od školky k maturitě. 

Na jakou školu děti odchází po absolvování vaší školy? My bychom chtěli 

co nejdříve, snad už příští rok, otevřít druhý stupeň. A potom pokračovat 

s dětmi na čtyřleté gymnázium, to je náš cíl. Nicméně v současné době děti 

posíláme hodně na Křesťanské gymnázium do Hostivaře a úspěšnost byla 

veliká, všechny děti, které se hlásily, se tam dostaly. 

Stalo se, že jste museli přizpůsobit, změnit, či zrušit nějaké původní 

rozhodnutí, protože se je nepodařilo prosadit nebo nefungovalo? 

Například rozhodnutí o přijetí jednoho dítěte, které se posléze ukázalo jako 

nezralé pro vstup do první třídy. Takže tam byly nějaké mezery při přijímacím 

řízení. Letos tedy budeme mít u přijímacího řízení vždy psychologa. Zatím tam 

byl jen speciální pedagog. Jinak tedy špatných rozhodnutí je vždy více, než 

těch dobrých, ale je třeba si z nich vzít nějaké ponaučení do budoucna. 
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Zahrnujete požadavky rodičů do chodu školy? My se snažíme, abychom 

vybrali takové rodiny, které budou mít podobné požadavky jako my, na ty děti. 

U vstupu do školy se snažíme právě eliminovat to, že například rodiče tady 

budou chtít odložit dítě v 7:30 a budou si ho chtít vyzvednout v 17:00, což není 

pro to dítě dobře. Snažíme se nalézt společnou filozofii s těmi rodič, směřovat 

stejným směrem. Neřekl bych, že bychom nějak ustupovali rodinám, my se 

naopak snažíme, aby ten systém rodin i školy byl stejný. Samozřejmě nějaké 

kolize jsou, o tom jaké by děti měly dostávat domácí úkoly, kdy je mají dostat a 

přes prázdniny nedostávat a tak podobně, ale to řešíme individuálně s těmi 

rodiči. 

Jaké jsou nadstandardy vaší školy? V čem je vaše škola jiná? Určitě 

tutoring, to je největší přínos, který dětem dáváme. Děti se na to těší, cítí se 

zapojení do školy a je dobré, že mají mimo toho třídního učitele ještě nějakého 

mentora, který je k dispozici, když se něco stane. Jak tutoring vypadá? Je to 

osobní rozhovor mezi dvěma lidmi. Kdykoliv tutor má pocit, že si potřebují 

promluvit, tak si dítě vezme stranou a sednou si někam, klidně i v rámci hodiny. 

Pak se to vyhodnocuje, některé informace se předají rodičům, ale je to velice 

intimní věc, nechceme zklamat důvěru dětí. 

Jaké jsou nadstandardy v rámci vybavení? My jsme škola sice soukromá, 

ale asi jinak zaměřená, než ostatní soukromé školy. My hodně investujeme do 

těch rodin a času a organizování přednášek a takových různých věcí, na té 

vybavenosti musíme ještě pracovat. Máme deset počítačů pro děti, to je na 

každé páté dítě jeden, to asi není nic tak hrozného. Budova školy je nádherná, 

ale není to primárně škola, takže třídy jsou malinkaté, zatím tedy dostačují pro 

ten počet dětí, ale plánujeme se stěhovat. Časem plánujeme udělat 

kampusovou školu, několikahektarový pozemek, na kterém bychom měli hřiště, 

fotbalové hřiště, atletický ovál, apod. 

Co byste mi řekl o financování školy? My bychom byli rádi, kdybychom byli 

soběstační v tom smyslu, že by rodiče platili právě tu částku ročního školné, 

potom bychom nemuseli být závislí na sponzorech, což nikdy není dobře. 
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Každým rokem se to zlepšuje, příštím rokem bychom měli být úplně soběstační. 

Ale v současné době dostáváme sponzorské dary od lidí, kteří smýšlejí 

podobně jako my, kteří mají zájem na opravdovém celostním vzdělávání – 

osoby i ducha dítěte. Někdy jsou sponzory i naši rodičové. 

Využíváte alternativní vzdělávací programy (např. Montessori, Daltonská 

škola, Obecná škola,…)? V tomto směru jsem sociokonstruktivista. Z určitého 

pohledu u nás probíhá dost klasické vzdělávání. Můj pohled na Waldorfskou 

nebo Montessori školu je takový, že je to věc, která je hodně blízká dětem, ale 

nemotivuje je dostatečně k posunu dopředu. Může to znít tvrdě, ale snažíme se 

děti připravit na reálný svět. Kdyby existovala Waldorfská střední škola, 

Waldorfská vysoká škola a pak Waldorfské povolání, Waldorfská rodina a 

Waldorfský svět, tak by to bylo bezvadné. Ale mám pocit, že svět se takhle 

nechová a že děti by pak dostaly velikou ránu, kdyby vylezly na ulici a zjistili, že 

se už nemohou pomazlit s polštářkem. V tomto směru máme poměrně klasické 

vzdělávání. Ale to se netýká metod výuky. Snažíme se o týmovou práci, 

minimalizovat frontální vyučování, děláme skupinové projekty. 

Jak vypadala tvorba školního vzdělávacího programu? Postupujeme podle 

RVP. Já jsem se s tím materiálem dal do kontaktu až teď v září a změnili jsme 

jednu věc – stali jsme se od září bilingvní školou, respektive školou, která má 

povolení k vyučování v cizích jazycích. Místo výtvarné výchovy máme ‚Art‘ od 

třetí třídy, budeme pracovat na tom, abychom měli příští rok ‚Sport‘ a budeme 

v angličtině vyučovat tyto dva předměty. Dál se uvidí, jak dokážeme 

zakombinovat tu angličtinu do výuky tak, aby nebránila v posunu těch dětí. Tam 

je pak problém s terminologií v oblasti biologie, chemie a podobně. Snažíme se 

implementovat tzv. CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka; content 

and language integrated learning) do tříd. 

Povězte mi, prosím, o individuálním přístupu k žákům na vaší škole. To je 

již zmíněný tutoring. Snažíme se personalizovat vzdělání pro děti, jak jen to jde. 

Pokud je to nutné, vytváříme ve spolupráci s poradnou IVP. 
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Jakým způsobem žáky hodnotíte? Máme zároveň známky a zároveň slovní 

hodnocení. Některé děti se cítí být motivováni těmi známkami a některé se spíš 

potřebují podívat na to, jak se jim celostně vede. Já osobně mám pocit, že děti 

jsou těmi známkami zbytečně stresovány, ale na druhou stranu nedá se to 

generalizovat na všechny děti. Některé děti to opravdu potřebují. Ve svých 

předmětech, v angličtině a hudební výchově se snažím potlačit funkci těch 

známek a dělám to třeba tak, že jim dávám písmena – A, B, C, D, F. Nevnímají 

to jako prohru, když dostanou ‚F‘, k tomu je napsána poznámka, že si to mohou 

opravit a oni to vnímají jako symbol a ne jako pětku. 

Probíhá i sebehodnocení žáků? Děti vydávají nějaký svůj ortel – jak se jim to 

líbilo, jak jim to šlo a jaké mají cíle do budoucna ohledně toho učiva. V rámci 

etiky je tady taková specifická věc. Náš program etiky je výchova ke ctnostem – 

máme deset různých ctností na rok, každý měsíc jednu, například slušnost, 

štědrost, zájem o druhé atd. V rámci toho mají rodiče pracovní list, něco udělají 

s tím dítětem doma a hodnotí, jak to dítěti jde. Takže děti mají pohled i od 

rodičů i ze školy. 

Využíváte klasický rozvrh hodin? Klasický, jen začínáme ráno v 8:45 hod. 

Uplatňujete projektové vyučování? Máme tři projekty za rok. 

Jaké moderní technologie využíváte? Máme ty počítače, ale nemáme ani 

tablety, ani jiné takové věci. Máme projektory v některých třídách. Nemáme ani 

interaktivní tabule, ale stejně mám pocit, že kvalita výuky se odvíjí od kvality 

učitele. Dá se dobře učit mezi čtyřmi stěnami, když učitel umí. Není to věc, 

kterou bych vnímal jako nějaký zásadní nedostatek, ale míníme na tom 

pracovat. 

Funguje u vás na nějaké úrovni sexuální výchova? My jsme zatím malá 

škola, takže to neuplatňujeme. Jen máme jakoby pohled na rodinu v rámci té 

etiky. Takže sexuální výchovu jsme neřešili, ale budeme řešit velmi intenzivně 

na tom druhém stupni. Náš obecný názor je takový, že některé věci patří domů 
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a ne do školy. Z mého pohledu má sexuální výchova tak, jak se teď učí na 

školách, poměrně destruktivní charakter. 

Zpracováváte průřezová témata? My to máme v rámci tematických plánů, u 

každého měsíce máme stanovené předměty, se kterými se dá pracovat v rámci 

té probírané látky. 

Vyučujete výtvarnou, hudební výchovu nějakým zvláštním způsobem? Já 

jsem hudebkář a jsem hodně zaměřený na aktivní hudební průpravu. Neučím 

moc děti psát noty, ale učíme se hrát na nástroje. V mém plánu do budoucna je 

zakoupit basovou elektrickou kytaru a elektrické bicí a aktivně vytvářet kapelu 

ve třídě. Výtvarná výchova je tedy v angličtině. 

Uplatňujete princip tzv. „otevřené třídy“? Vznesli jsme tady otázku týkající 

se ‚peer-to-peer‘ programu. Chtěli bychom z páťáků udělat takové jakoby 

patrony nad prvňáky, ale ještě si nejsme jistí, jak to uděláme, abychom tady 

neupevňovali jakousi silovou pozici těch páťáků. 

Dostávají žáci domácí úkoly každý den? Dostávají často. 

Zahrnujete rodiče ještě do dalších činností školy? Máme takový program, 

jmenuje se to „Výlety s tatínky“. Chceme, aby tatínkové vzali děti, šli s námi na 

výlet a maminky by měli čas na sebe. Snažíme se, abychom přispěli k té 

rodinné pohodě, takže jednou za měsíc chodíme na výlet. Chceme, aby děti 

trávili více času s tatínky, ti většinou netráví doma tolik času, kolik by měli. Dále 

nám rodiče pomáhají v různých oblastech – dny otevřených dveří, fundraising, 

výlety, organizace, brigády na zahradě. Rodiče se dobrovolně přihlašují. 

Jak podněcujete vhodnou atmosféru ve třídě? Děláme sociometrii s paní 

psycholožkou. Zároveň hodně pomáhá ten tutoring. 

Máte žáky se speciálními vzdělávacími potřebami? Na škole jich máme pět 

– dva autisty, dvě ADHD, jedno sluchové postižení. Vytváříme vhodné 

dokumenty pro ty děti. Snažíme se, aby se úspěšně posouvali dál. Cizinci naši 

školu nenavštěvují, máme jen jednoho slovenské národnosti. 
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Jaké máte vztahy s místní samosprávou, komunitou? Snažíme se, ale jde 

to ztuha. Komunikujeme s místním občanským sdružením, které by si u nás 

chtělo pronajmout místnost, aby tu měli anglický klub. Byl jsem několikrát na 

úřadě kvůli pronájmu dalších místností, ale to nešlo moc dobře. Zatím nic moc. 

Ono to tak působí, že jsme soukromá škola. Lidé nás nevnímají tak, že bychom 

jim pomohli s problémem kam dát děti, protože ne všechny rodiny by k nám 

chtěly ty děti dát. 

Jaké máte vztahy se sponzory? Nadprůměrně dobré. Protože do nás 

neinvestují žádné společnosti, které by neměli ponětí o tom, co děláme a jsou 

to jednotlivci, kteří nám chtějí pomoct. 

Jaké jsou plány inovací v nejbližších pěti letech? Chceme ten druhý stupeň. 

Chceme postavit vlastní budovu kampusového typu. Dále se budeme snažit 

vybudovat pokračování na gymnázium. Co se týče pedagogiky, tak máme 

systém zavedený, protože jsme ho převzali. My to musíme jen dopilovat, aby 

nám to sedlo do toho českého prostředí, ale ten celkový koncept je hotový. 

Rozhovor ZŠ BEEHIVE 

Povězte mi, prosím, nějaké informace o Vaší škole (rok založení, počet 

tříd, počet učitelů apod.). Rok založení základní školy je 2010. Počet tříd je 

pět, od první do páté třídy. Počet žáků celkem je 48. Maximum žáků ve třídě je 

třináct, minimum tři. Počet pracovníků školy je deset. Počet učitelů je osm – pět 

českých, tři rodilí. Já jsem tu ředitelkou od roku 2012. 

Řekněte mi něco více k těm učitelům – jak je vybíráte, podle jakých 

kritéri? Na základě výběrového řízení, podáme si inzerát, děláme konkurzy. 

V prvním kole si probíráme životopisy, pak následuje rozhovor nad životopisem, 

pak si domluvíme ukázkovou hodinu, a pokud chceme vědět víc nebo máme 

pochybnosti, tak dáváme i celý odučený den a sledujeme učitele i o 

přestávkách a jak řeší různé situace. Na základě toho se potom rozhodujeme. 

Nabízíme pak učitelům i to, že ke konci školního roku mohou s tou třídou, kde 
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budou učit, strávit jeden dva týdny. Požadujeme zaměření na první stupeň, 

zkušenosti, praxi. 

Máte dostatek, nebo nedostatek učitelů? Upřímně nedostatek. Hlásí se nám 

hodně nekvalifikovaných lidí. Dále potřebujeme jako česko-britská škola, aby i 

český učitel, ačkoliv neučí angličtinu, tak aby měl alespoň komunikativní znalost 

anglického jazyka a mohl se tak domluvit s těmi rodilými mluvčími. Bohužel, 

máme teď na prvním stupni učitele druhého stupně, nemám žádného učitele, 

který má vystudovaný první stupeň. Také tu máme přísnější pracovní podmínky 

pro učitele, není to o tom, že učitel si odučí a v půl druhé jde domů. V tom 

trošku narážíme. 

Mají všichni učitelé pedagogické vzdělání? Všichni učitelé mají pedagogické 

vzdělání. I rodilí mluvčí, mají buď psychologii, nebo pedagogickou školu 

vystudovanou. 

Poskytujete další vzdělávání učitelů? Všichni mají povinně během školního 

roku minimálně dva semináře z naší strany. Podporujeme, když učitel přijde, že 

si našel ještě další seminář a škola mu to hradí. 

Probíhá nějaké sebehodnocení, reflexe učitelů? Děláme třikrát do roka. Chci 

vědět, co se jim povedlo, co si myslí, že se jim nepovedlo, co si myslí, že by 

mohli ještě zlepšit a proč. Sedneme si a povídáme si o tom. Pro mě je důležité, 

aby sem ti lidé chodili rádi a cítili se tu dobře. Dále chodím na hospitace do tříd. 

Máte učitele mužského pohlaví? Letos máme jednoho externího. Vždy každý 

rok alespoň jednoho muže máme. Ale je to trošku problém. 

Jaký je věk učitelů? Průměrný tu bude kolem třiceti let. V důchodovém věku 

nikdo. 

Jaké jazyky se vyučují na vaší škole? Od první třídy anglický jazyk. Máme 

povolení vyučovat některé předměty v anglickém jazyce, tak mají děti 

matematiku, prvouku, výtvarnou výchovu, hudební výchovu a tělocvik 

v angličtině. Od třetí třídy mají druhý jazyk – španělštinu. 
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Máte svého psychologa? Máme externí paní psycholožku. Chodí k nám třikrát 

čtyřikrát do roka na depistáže přímo do školy, je k dispozici učitelům ohledně 

IVP, řeší s ní klima třídy a podobně. 

Spolupracujete se speciálním pedagogem? Speciálního pedagoga nemáme. 

Ani externího. 

Máte školní družinu? Máme. Je tam vychovatelka rodilá mluvčí z naší školky. 

Dělají děti v družině nějaké speciální aktivity, nebo probíhá volná aktivita? 

Je to spíš volnější, protože děti chodí na kroužky hodně. Když je venku hezky, 

tak děti chodí ven na hřiště. Někdy děláme v rámci družiny různé soutěže a 

prvních deset výherců třeba jede do aqvaparku pak. Snažíme se s nimi dělat 

různé věci, ale není to úplně řízené. Žáci tu mají od první třídy šest vyučovacích 

hodin denně, takže to odpoledne je pak volnější. 

Máte školní knihovnu? Zakládáme ji, ještě není funkční. Budou ji využívat jak 

k vyučování, tak si budou moci půjčit knihy i domů. 

Jak se děti stravují? Funguje Vám školní jídelna? Máme jen výdejnu. Mají 

tam žáci možnost vybrat si jídlo? Možnost diet? Pokud je ta vývařovna, 

odkud bereme jídla, schopna to poskytnout, tak máme tu možnost. Zatím jsme 

brali vegetariánskou a bezlepkovou. 

Jaké sportovní aktivity, mimoškolní aktivity dětem nabízíte? Sportovní 

kroužek, kytara, klavír, mediální výchovu, taneční kroužek, španělštinu, malý 

přírodovědec, češtinu pro cizince, protože tu máme ještě i mezinárodní program 

a máme tu i cizince v bilingvním programu, populární zpěv, přípravy na víceleté 

gymnázium. To je vše, co se letos otevřelo. Nabízíme každý rok kolem patnácti 

dvaceti kroužků, podle toho, kolik je zájemců, se kroužky otevřou. 

Jakou máte roční výši školného? Holé školné je 150 000 korun ročně. Pak se 

platí družina tisíc korun měsíčně a zápisné činí pět tisíc korun za rok. 

Mohla byste mi říct, jak vypadá přijímání dětí do první třídy? Jak to u vás 

funguje? Je vždy v lednu, děti tu s námi stráví tři hodiny. Dělíme si je do dvou 
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skupinek, v první zjišťujeme školní zralost, pozornost, logické úlohy děláme. 

Druhá skupinka má rozhovor s rodilou mluvčí, kde se zjišťuje úroveň angličtiny. 

Pak mají takové rádoby hravé aktivity, protože my tu učíme matematiku pana 

profesora Hejného, tak s nimi zkoušíme krokování, skládáme z kostiček. Dále 

hodnotíme kreativitu, čistotu práce, grafomotoriku. Požadujete znalost 

angličtiny? Není to úplně podmínka. Jsme schopni přijmout i dítě bez 

angličtiny, jestliže vidíme, že je to dítě nadané, vyčnívá ze skupinky dětí. 

Jestliže je dítě úplný začátečník a ještě navíc se nám u těch přijímacích testů 

nezdá, tak navrhujeme rodičům, aby zvážili, zda vůbec naši školu zvolit, protože 

ono je to náročné. Hlásí se k vám hodně dětí? Poměrně dost, můžeme si 

vybírat. První rok existence školy to bylo tak, že jsme brali téměř každého, ale 

teď už si vybíráme. 

Jak jste se k této práci dostala? Paní zřizovatelka mi nabídla práci paní 

zástupkyně, když se škola zakládala, a pak jsem tedy postoupila na místo paní 

ředitelky. Celkem jsem tu čtyři roky. 

Víte, jaký byl důvod založení školy? Důvodem jsou děti paní zřizovatelky. 

Založila nejprve školku pro své děti, bude mít teď desáté výročí. To se docela 

slušně rozjelo a jak děti dospívaly, tak se rodiče začali pídit po nějakém 

pokračování, stejně jako teď se rodiče ptají po pokračování na druhý stupeň. 

Příští rok tedy otevíráme šestou třídu. Budoucnost by měla být taková, že by 

chtěla paní zřizovatelka i čtyřleté gymnázium jako návaznost. 

Jaká je základní vize, filozofie školy? Naším mottem je věta „Buď tím, kým 

chceš být.“ Základní filozofií je to, aby děti rády chodily do školy, individuální 

přístup dětem podle jejich osobního maxima, chceme si zachovat rodinnou 

školu, malý počet tříd, snažíme se být otevření jak dětem, tak rodičům a novým 

klientům. 

Je váš vzdělávací program v něčem zajímavý? Oficiálně jsme akreditovaná 

škola ministerstvem školství a jsme základní škola, která má povolení vyučovat 

vybrané předměty v anglickém jazyce, tedy jsme bilingvní škola. A máme tedy i 
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mezinárodní program, který je určen pro cizince. Ti mají veškerou výuku 

v anglickém jazyce a učí je rodilí mluvčí podle Britského kurikula. 

Jak dalece zahrnujete požadavky rodičů do chodu školy? Snažíme se 

rodiče vyslechnout, a pokud to není v rozporu se ŠVP a s filozofií školy a je to 

v našich silách, tak se samozřejmě snažíme rodičům vyjít vstříc. Ale máme 

určité hranice. 

Stalo se, že jste museli přizpůsobit, změnit, či zrušit nějaké původní 

rozhodnutí, protože se je nepodařilo prosadit nebo nefungovalo? Možná 

úplně v začátcích školy to bylo nastaveno tak, že děti měli českou výuku jenom 

hodinu a půl denně. A v tom čase oni museli zvládnout češtinu, matiku, 

prvouku. To jsem radikálně změnila, protože to nešlo. Jinak jsme nic měnit 

nemuseli. 

Jakým způsobem školu propagujete? Snažíme se věnovat hodně 

marketingu, děláme dny otevřených dveří, měli jsme i reklamu v rádiu, 

billboardy po Praze, máme i billboard nad Vinohradskou nemocnicí, máme 

školní autobus, na kterém máme reklamu. Účastníme se různých akcí, kde 

děláme aktivity pro děti, naposledy jsme byli na mistrovství v koňském pólu 

v Chuchli a tam jsme měli koutek pro děti. 

Jaké jsou nadstandardy vaší školy? V čem je vaše škola jiná? Máme 

netbooky pro děti propojitelné s interaktivními tabulemi. Každý měsíc máme dvě 

akce, které jsou propojené s výukou, ať už někdo přijde sem, nebo my s dětmi 

někam jedeme, výlety, děláme lyžařské pobyty pro děti už od školky. Máme 

povinné plavání celých pět let školní docházky, je to součást tělesné výchovy. 

Pak děláme sobotní akce pro děti, kde zajišťujeme pedagogický dozor, jsou to 

návštěvy galerií, muzeí, divadel. Organizujeme letní tábory, do kterých se 

mohou přihlásit jak naše děti, tak i děti z jiných škol. 

A co se týče nadstandardů ve výuce? Děláme hodně projektovou výuku, 

učíme děti dělat prezentace, snažíme se výuku propojovat. Učitelé si hodně 

dělají své materiály, na některé předměty vůbec nemáme učebnice. Není to 
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statická výuka, děti nejsou zvyklé si dělat výpisky a zápisky, naopak učitel dělá 

své vlastní pracovní interaktivní papíry a to je pak pro dítě ten výukový materiál 

a z toho se učí. Na jaké předměty učebnice nemáte? Čtvrťáci a páťáci nemají 

učebnice na prvouku. Ve čtvrté třídě máme jen tři děti, takže jsme ji spojili 

s pátou a prvouku se učí dohromady a učitelé si vytvářejí materiály sami. Pak 

nemáme učebnice na anglickou prvouku. Ale děti mají desky, kam si vše 

zakládají a z toho se pak učí. Zatím s tím rodiče nemají problém. 

Co byste mi řekla o financování školy? Z vlastních zdrojů plus dotace. Občas 

se účastníme nějaké soutěže, naposledy se nám takto podařilo získat sto tisíc 

na basketbalové hřiště. Vyloženě sponzory nemáme. 

Využíváte alternativní vzdělávací programy (např. Montessori, Daltonská 

škola, Obecná škola,…)? Používají si to učitelé, jak jim to vyhovuje, ale 

maximálně jen nějaké prvky. 

Jak vypadá tvorba školního kurikula? Vytváříme podle Manuálu, ale i podle 

sebe. Česká školní inspekce mi to vrátila, že jim tam něco chybí, tak mi bylo 

doporučeno, abych to udělala podle Manuálu. Ale máme tam spoustu věcí 

podle sebe, například ty hodiny, které se učí v angličtině. 

Povězte mi, prosím, o individuálním přístupu k žákům na vaší škole. Máme 

tu integrované děti, protože se stane, že nám přes to přijímací řízení projde 

dítě, které má ADHD nebo musí mít nějaké úlevy, ale máme i nadprůměrně 

inteligentní žáky. Učitelé jsou seznámeni s výstupy od paní psycholožky, mají 

možnost s ní diskutovat, dostanou návrh na individuální vzdělávací plán. Jinak 

díky malému počtu dětí ve třídě není problém, aby nějaké individuální věci stihla 

paní učitelka v rámci hodiny. 

Jakým způsobem žáky hodnotíte? Klasické známkování s tím, že dvakrát do 

roka žáci dostávají report od učitele, kde je zhodnocen každý předmět. Děti 

mají žákovské knížky, máme naše vlastní, tam mají sebehodnocení. 

Využíváte klasický rozvrh hodin? Oficiálně máme klasicky čtyřicet pět minut, 

ale zvoní nám jen ráno, před obědem, po obědě a odpoledne. Jinak si učitel 
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může v rámci toho dne přehazovat předměty podle potřeby, může si hodinu 

udělat delší nebo kratší, jak potřebuje. Začínáme v 8:45. Děti mohou přijít do 

školy už v osm hodin a pak jsou ve svých třídách, kde je dozor, ranní družinu 

nemáme. 

Uplatňujete projektové vyučování? Ano, o tom už jsem mluvila. Děláme i 

projektové dny jako takové, asi tak čtyřikrát do roka. V rámci předmětů si dále 

paní učitelky mohou dělat vlastní projekty. 

Jaké moderní technologie využíváte? Interaktivní tabule, netbooky, 

interaktivní učebnice od FRAUSe na všechny předměty. Snažíme se to hodně 

využívat. 

Funguje u vás na nějaké úrovni sexuální výchova? To mají ve čtvrté třídě 

v rámci prvouky. Jinak nijak extra se sexuální výchově na prvním stupni 

nevěnujeme. 

Zpracováváte průřezová témata? Zařazujeme je ve spojitosti s projektovým 

vyučováním. Učitelé si vše dělají sami, nijak zvlášť to nekontroluji.  

Vyučujete výtvarnou, hudební výchovu nějakým zvláštním způsobem? To 

učíme úplně klasicky. V prvním pololetí slouží hudební výchova k nácviku textů 

a písniček na Vánoční koncert pro rodiče. Probíhá to tedy v angličtině celé. 

V pátek na výtvarné výchově děti vyřezávaly dýně, máme to propojené 

s ročními situacemi. 

Funguje u vás diferenciace žáků podle obtížnosti, případně skupinky 

podle výkonových schopností žáků? To děláme. Snažíme se podpořit ty 

nadanější, paní učitelka pro ně má připravenou nějakou extra práci. I písemné 

práce jsou diferencované podle obtížnosti. 

Dostávají žáci domácí úkoly každý den? Dostávají i týdenní úkoly, jinak 

hodně často dáváme klasické denní domácí úkoly. 

Kam odchází studenti na druhý stupeň? Letos máme první páťáky. Někteří 

chtějí pokračovat u nás, proto vlastně od příštího roku budeme mít i šestou 
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třídu, někteří chtějí na osmileté gymnázium. Ale protože jsme do této třídy brali 

víceméně každého, tak to vidím tak, že jen jedno dítě by se mohlo dostat na 

gymnázium. 

Zahrnujete rodiče ještě do dalších činností školy? Děláme snídani pro 

rodiče, různé workshopy, prezentace, kde děti představují své ročníkové práce, 

teď jsme měli Halloweenskou párty pro rodiče a pro děti. Hodně rodičů se nás 

ptá na charitativní pomoc škole, protože tu máme hodně bilingvní rodiny, které 

to znají ze zahraničí, ale to ne, to neděláme. Jakým způsobem učitelé 

komunikují s rodiči? Buď prostřednictvím emailu, pak přes webové stránky, 

kde jsou rodiče seznamováni s každodenním děním, zadáváním úkolů. Rodiče 

si osobně vyzvedávají děti, děti nesmí odcházet z budovy, aniž bychom věděli, 

s kým odchází, to máme docela přísná kritéria, takže to se s rodiči vlastně 

denně vidíme, když jim předáváme děti. 

Pořádáte nějaké semináře pro rodiče, co se týče rozvoje dětí? Například 

jak zvyšovat gramotnost u dětí, apod.?  Děláváme, chtěli bychom dělat 

matematiku pana prof. Hejného, někteří rodiče v tom dost tápou. Tam jde spíš o 

ten zájem ze strany rodičů, jinak semináře neděláme. Pokud rodiče chtějí, tak 

se přizpůsobíme a seminář zajistíme. 

Jak podněcujete vhodnou atmosféru ve třídě? Řešíme různé hádky, spory, 

ale jinak asi nic, co by nebylo na jiných školách. Děti nosí školní uniformy, tím 

se snažíme potírat rozdíly mezi dětmi. Tady se totiž objevuje jakýsi ‚syndrom 

bohatých rodin‘, ale to bych dál nerozváděla. Máme třídní pravidla, školní 

pravidla, každý pátek se celá škola včetně mě, učitelů a dětí setkáváme a 

přejeme k narozeninám, prezentujeme své práce a podobně. 

Máte žáky se speciálními vzdělávacími potřebami? Máme. Máme dvě 

ADHD, jeden je dysgrafik, dysortografik, dyslektik. Tělesně ani mentálně 

postižené nemáme, vlastně ani žádného mimořádně nadaného ne. 
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Jaké máte vztahy s místní samosprávou, komunitou? Tady vůbec nějaký 

kontakt s okolím není. Nevnímáme, že by někdo škodil. Snažíme se 

nevyvolávat konflikty, žít za tou svojí bránou. 

Jaké jsou plány inovací v nejbližších pěti letech? Pokračování na druhý 

stupeň, zlepšit marketingovou propagaci, mít větší počet žáků ve třídách. Náš 

strop je šestnáct dětí ve třídě, což v žádné třídě nemáme, takže určitě chceme 

naplnit školu. Pak následně čtyřleté gymnázium. Trochu bychom chtěli i změnit 

způsob výuky, nějakým způsobem se více přiblížit tomu britskému školství, ale 

bohužel legislativa tomu nedovoluje. Takže plány tohoto směru můžeme mít, 

ale. Také bychom rádi, kdyby se nám více naplnil mezinárodní program, kde 

jsou jen cizinci, to zatím máme jen čtyři děti. Dalším cílem je najít budovu, kam 

bychom se všichni vešli. Inspirujete se v zahraničí? Jezdíme každý rok do 

jedné britské školy, kde se děti i účastní výuky, takže hodně inspirací 

získáváme i tam – hlavně výzdoba tříd, tematické nástěnky. Hodně získáváme 

v té Británii. Takže rodilí mluvčí jsou všichni Britové? Nejsou, Američané. 

Měli jsme tu Angličany, ale je to různé. Nelpíme na tom, my hlavně potřebujeme 

rodilé mluvčí. 

Rozhovor ZŠ Heřmánek 

Povězte mi, prosím, nějaké informace o Vaší škole (rok založení, počet 

tříd, počet učitelů apod.). Rok založení školy je 2011. Počet tříd celkem je 

šest tříd, k tomu máme ještě 90 žáků v domácím vzdělávání. Jsme oficiálně 

škola, která může mít první až devátou třídu, ale pravdou je, že na druhém 

stupni máme jen šest žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je deset, maximum je 

dvanáct. Počet učitelů je dvanáct. 

Řekněte mi něco více k přijímání učitelů – jak je vybíráte, podle jakých 

kritérií? Je to náročné. My potřebujeme učitele, kteří nejsou zvyklí na státní 

systém. Máme s takovými učiteli špatné zkušenosti, protože nemají moc velký 

respekt k dětem. Takže se zaměřujeme na mladé učitele nebo si hodně dlouho 

vybíráme. Většina našich učitelů se rekrutuje v naší mateřské škole, doplní si 

vzdělání a pak učí na základní škole. Máme letáky na vysokých školách, 
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abychom získali další učitele přímo po škole. Lidí se nám hlásí opravdu hodně, 

ale je to velmi složité. 

Jaké charakteristiky učitele jsou pro vás důležité? Hlavně charakter. My si 

jako škola myslíme, že podporující vztah je pro učení důležitý. Připadá mi, že se 

tu vztah mezi učitelem a žákem ztratil, že se posunul do nějakého divného 

vztahu, takového trochu ovládajícího. Mé zkušenosti s mezinárodními školami a 

ze zahraničí jsou o tom, že není potřeba tolik tlaku, který se na to učení vyvíjí. 

V jiné kultuře to funguje docela spolehlivě, teď je otázka, co funguje v české 

kultuře. Tam je potřeba stanovit si nějaké hranice, meze a růst v tomto směru. 

Takže důležitý je pro nás charakter, pak vzdělání a schopnost učit. Více než 

pedagogické vzdělání je pro nás důležitý pedagogický management, tedy to, že 

ten člověk svou osobností zvládne tu skupinu dětí a dokáže ji vést v učení, 

jakýsi učitelský talent. Další charakteristikou, od které můžeme trochu upustit, 

ale přesto ji prosazujeme, je určitá tvořivost ve výuce. Byli bychom rádi, kdyby 

naši učitelé neučili úplně klasickou metodou, ale to je také velká práce, protože 

je to složitější a nemají s tím zkušenosti. Ale to nemají ani absolventi vysokých 

škol pedagogických. Myslím si, že tu tvořivou metodu jim pedagogické školy 

spíše zhnusí, protože to tam přednášejí teoretici. 

Můžete mi říct více o vašich zahraničních inspiracích? Máme partnerskou 

školu ve Švédsku, kam jsme jezdili a získávali hodně informací. Pak jsme 

v Asociaci křesťanských škol, kde jsme byli hodně vedeni k dobrému 

managementu školy a jinému managementu, než je tady zvykem. A pak jsme 

trochu navázaní na systém Montessori, takže tam čerpáme také nějaké 

zahraniční zkušenosti. I když jsme spíše post-montessoriovská škola než 

montessoriovská, to znamená, že používáme jejich metody, ale nepoužíváme 

jejich ideologii. Také jsme přečetli neuvěřitelné množství zahraničních učebnic a 

metodik. 

Další vzdělávání pro učitele poskytujete? Chodí na montessoriovské kurzy, 

pak na kurzy „Začít spolu“. Někteří učitelé budou mít teď kurzy prodejní 

dovednosti. Zkusili jsme cyklus „Kritické myšlení“, máme vyškolené lidi 
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v dramatické výchově. To je to, co se dá tady v Čechách najít. Pak jsme dělali 

zahraniční kurzy – několik z nás bylo na týdenním školení o tom, co je učení 

v Americe, jak se učí, proces učení. Také jsme hodně ocenili a využili kurz 

koordinátora ŠVP, to bylo dobré. 

Probíhá nějaké sebehodnocení, reflexe učitelů? Zavádíme do učitelského 

povolání supervize, teď máme individuální supervize a začínáme mít 

skupinovou supervizi užšího týmu a toužíme přejít ke skupinové supervizi 

užšího týmu, to je hodně přínosné, když se lidé baví o tom, jak řeší různé 

problémy, jak se jim co daří a nedaří a podobně. Je to velmi otevřené. Kdysi 

dávno jsme měli nějaký papír o sebehodnocení, ale myslím si, že výhodnější je 

to o těch supervizích. Také máme hospitace samozřejmě. 

Jaký je počet učitelů mužů? Pět. Jsou to často externisté. 

Jaký je průměrný věk učitelů? Nebudu to počítat přesně, ale řekla bych, že 

kolem třiceti let. 

Máte učitele v důchodovém věku? Nemáme. 

Počet rodilých mluvčí? Bohužel nula. Teď nám jedna odešla. Měli jsme, ale je 

to složité, protože máme tu zkušenost s nimi, že nejsou příliš spolehliví, co se 

týče stability zaměstnání. Zřejmě začneme budovat vlastní systém s českými 

učiteli, už dlouho k tomu spějeme, vykašlat se na tuhle zahraniční podporu, 

protože je to pedagogicky nestabilní. 

Jaké jazyky se vyučují na vaší škole? Anglický a německý jazyk. Tím, že 

příliš ten druhý stupeň nemáme, tak ta němčina je jen taková velmi okrajová. 

Máte svého psychologa? Nemáme školního, ale spolupracujeme s řadou 

odborníků. 

Spolupracujete se speciálním pedagogem? Ano, ale je to zároveň učitel 

třídy. 
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Školní družinu vedete? Ano. Mají paní vychovatelky pedagogické 

vzdělání? Ano. Ten systém je takový, že my nemáme klasické hodiny, my jich 

máme víc. Takže té družiny je pak méně. Začínáme v devět hodin ráno a 

v každém ročníku je pět hodin navíc, takže družině zbývají jen dvě hodiny. Jaké 

hodiny navíc máte? Máme přírodní vědy a pokusy, etická výchova, dramatická 

výchova a další hodina angličtiny. Takže v první třídě nemáme klasicky čtyři 

hodiny, ale pět hodin denně. 

Máte školní knihovnu? Máme. Žáci ji využívají i při vyučování. 

Jak se děti stravují? Funguje Vám školní jídelna? Ano, tu máme. Možnost 

diet je bezlepková a mléčná. 

Jaké sportovní aktivity, mimoškolní aktivity dětem nabízíte? Našich pět 

hodin víceméně nahrazuje nějaké kroužky. Dále máme keramiku, výrobu 

šperků, další dvě angličtiny, sportovní kurz a další výtvarný kurz. Občas máme 

nějaké aktivity v družině, kdy jdeme na lezeckou stěnu a tak dále. Kromě toho 

máme i v rámci vyučování, řekněme prvouky nebo vlastivědy, takové akce, kdy 

jdeme na celý den do Prahy například objevovat památky a podobně. 

Jakou máte roční výši školného? Ročně 25 000 Kč. Je to málo, já bych to 

zvýšila. Ale my jsme začali hodně nízko. 

Mohla byste mi říct, jak vypadá přijímání dětí do první třídy? Nejdříve jsou 

dny otevřených dveří, kdy rodičům velice pečlivě ukazujeme naši školu, aby se 

opravdu se vším seznámili. V druhé části je klasický zápis. Vybíráme podle 

rodiny, podle dětí, ale hlavně chceme, aby si oni vybrali nás. Do každé třídy 

jsme schopni integrovat jednoho žáka s asistentem, ale ne v každé třídě to tak 

máme. Docela dobře umíme integrovat autistické poruchy, zejména Aspergerův 

syndrom a nějaké fáze autismu. Ale máme to pravidlo, že do každé třídy 

můžeme integrovat pouze jeden takový případ. Máme asistenty i k cizincům. 

Asistenty si platí rodiče. 

Víte, jaký byl důvod založení školy? Určitě to byla určité pedagogická 

kontinuita té naší situace, protože to vyšlo z domácího vzdělávání. Druhý důvod 
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je osobní nadšení všech lidí, kteří ji spolu zakládali. Třetí věc je určitá vize, 

touha po změně pedagogiky. Původně jsme školu zakládali jako křesťanskou, 

teď se posunujeme do trochu jiné úrovně, protože tady není situace na 

křesťanskou školu typu, který jsme si představovali. 

Jaká je základní vize, filozofie školy? Myslím, že ta škola stojí asi na čtyřech 

věcech – tvořivé vyučování, dobré vztahy, určitý rys charakteru dítěte, klademe 

velký důraz na tvořivou komunikaci. 

Stalo se, že jste museli přizpůsobit, změnit, či zrušit nějaké původní 

rozhodnutí, protože se je nepodařilo prosadit nebo nefungovalo? Ta 

křesťanská škola. Tam je důležité si uvědomit, že křesťanská škola je pro 

křesťanské děti křesťanských rodičů. Ale ta společnost by musela vypadat 

jinak. A změny, které se týkají pedagogiky? Nic zásadního. 

V čem je podle Vás vaše škola výjimečná, jiná? Od první třídy máme dvě 

hodiny angličtiny, pak to narůstá na čtyři. Potom máme tedy více hodin denně. 

Hodně se zabýváme vědou a polytechnickou výchovou, pracujeme s rukama 

hodně. Myslím si, že jsme dobří v matematice a že ji děláme opravdu dobře, 

děti mají matematiku rády. Pak máme etiku, vytváříme takový systém, jak 

pomoct rozvoji charakteru. Máme dramatickou výchovu, kde se děti věnují 

komunikaci. A nadstandardy v rámci vybavení? Myslím, že jsme dobře 

vybavení. Jsme hodně vybavení zahraničními pomůckami, které se tady 

v Čechách téměř nepoužívají. Jaké například? Všude po světě se používá 

taková stavebnice z kostek, které se do sebe zasunují a se kterými se počítá. 

Máme takové velbloudy a medvědy, které se do sebe zašupují a se kterými se 

výborně počítá. Pak máme klasické Montessori pomůcky – násobilkovou 

tabulku, puzzle a podobně. 

Co byste mi řekla o financování školy? Nemáme sponzory. Máme občanské 

sdružení, které školu založilo. Myslím si, že získávat peníze pro školu není 

úplně snadné, pokud ta škola nemá s tou firmou něco společného. 
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Využíváte alternativní vzdělávací programy (např. Montessori, Daltonská 

škola, Obecná škola,…)? Tak jsme navázaní na Montessori systém, spíše 

tedy post-montessori. Také si vyrábíme spoustu věcí sami. Připadá mi zajímavé 

nechat se inspirovat takovými programy, ale vlastně si vytváříme vlastní 

systém. Kombinujeme to. 

Jak vypadá tvorba školního kurikula? Já jsem byla na tom semináři ŠVP. 

Netvoříme ho úplně podle Manuálu, ale spíše vlastní. Pochopili jsme ten 

systém, co je účelem státu, což není jednoduché. Děláme ho rádi, je to docela 

dobrá metoda řízení a my jsme ze ŠVP opravdu šťastní. Kdyby to školy 

využívaly a pochopily, tak je to může posunout dopředu. Pomocí ŠVP se lidé 

řídí daleko snadněji, protože ŠVP může formulovat vizi. 

Povězte mi, prosím, o individuálním přístupu k žákům na vaší škole. 

Myslím, že neděláme nic jiného, než je obvyklé. Ale vážně se zamýšlíme nad 

každou rodinou speciálně. Hodně o těch dětech přemýšlíme. 

Jak vypadá komunikace s rodiči? Konzultační hodiny nemáme, ale učitelé 

jsou s rodiči hodně ve styku. Čtyřikrát do roka jsou třídní schůzky, také si zvu 

rodiče na čaj, kde si povídáme. Každý měsíc učitelé rodiče informují o průběhu 

vyučování, o plánech, pak si posílají maily, máme Google+ komunitu celé školy, 

kde komunikujeme. 

Pořádáte nějaké semináře pro rodiče, co se týče rozvoje dětí? Například 

jak zvyšovat gramotnost u dětí, apod.? Několikrát jsme se pokoušeli je 

někam pozvat, ale ta účast byla dost malá. Určitě k tomu ještě dospějeme. 

Máme v plánu zorganizovat seminář na téma „Jak zvládat hněv“ pro rodiče. Ale 

rodiče se docela brání. Nevím proč. 

Jakým způsobem žáky hodnotíte? Máme to kombinované. První dva roky 

spíše slovní hodnocení a nějaké odměny, v první třídě třeba mají splnit 

nějakých deset věcí a pak dostanou hračku třeba. Děti příliš známkami 

nehoníme, nejsou u nás tolik důležité. Hodnocení spíše probíhá slovně, 

verbálně. 
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Uplatňujete projektové vyučování? Ve vyšších třídách to máme v plánu. 

Jinak děláme celodenní projekty, exkurze a podobně. 

Jaké moderní technologie využíváte? Počítače využíváme, různé výukové 

programy používáme. Máme počítačovou pracovnu, ve třídách mají počítač 

pouze učitelé. Mediální tabule si myslím, že nejsou příliš efektivní. Osobně více 

sázíme na učitele, než na rozvoj mediální techniky ve školství. 

Vyučujete nějaké základní předměty v cizím jazyce? Máme matematiku 

v angličtině, kde využíváme učebnici napsanou v anglickém jazyce. Od první 

třídy. Není to klasická bilingvální výuka, ale učebnici nepřekládáme, čteme ji 

anglicky, ale učíme česky. 

Funguje u vás na nějaké úrovni sexuální výchova? Protože většina z nás je 

křesťanů, tak to děláme citlivějším způsobem. Je důležité si uvědomit, co 

přesně sexuální výchova znamená. Asi bych ji zařadila, ale ještě nejsme ve 

stadiu, že bychom ji potřebovali zařadit. 

Zpracováváte průřezová témata? Já je mám ráda, pochopila jsem je. Máme 

hodně dobře zpracovanou osobnostní a sociální výchovu a hodně ji plánujeme. 

Co se týká těch dalších témat, tak to organizuju tak, aby se tím ti učitelé 

zabývali a vážně to dělali. Je toho hodně a je potřeba to brát vážně. Já jsem to 

studovala, dala jsem si ten čas, abych to opravdu pochopila. Dokonce jsme si 

doplnili vlastní průřezové téma, což je etická a biblická výchova, aby to zasáhlo 

do všech předmětů. Průřezová témata nám totiž dávají šanci dostat se do 

obsahů těch předmětů. 

Vyučujete výtvarnou, hudební výchovu nějakým zvláštním způsobem? 

Máme dobrého hudebníka, hodně dělá s dětmi kapely, učí je na nástroje. Máme 

i dobrou výtvarnici. Máme od první třídy specialisty na hudební, výtvarnou i 

dramatickou výchovu. 

Dostávají žáci domácí úkoly? Já jsem se snažila tomu zabránit, ale paní 

učitelky i rodiče si to přejí. Takže ano, dostávají. V první třídě dostávají třeba 

úkoly jen ze čtení, pak třeba i další věci, ale snažím se ty učitele v tom krotit. 
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Oni mají takovou tendenci ty jistoty získávat z domácích úkolů, že to dítě umí. 

Ale to je špatně. Já jsem proti domácím úkolům. 

Kam odcházejí děti z druhého stupně? My ještě nemáme absolventy, ale 

kdybych měla říct, tak na gymnázia. Děti z našeho systému umí přemýšlet a 

jsou nastavené na pozitivní vztah k učení. 

Využíváte školní uniformy? Mám plánu to udělat tak, že by to bylo na 

dobrovolné bázi rodičů. Když si je budou chtít koupit, tak si je koupí. Nechce se 

nám tlačit na rodiče. Ale mně se ten nápad líbí, je v tom ta určitá identita školy. 

Jak podněcujete vhodnou atmosféru ve třídě? Tak máme tu etickou a 

biblickou výchovu. My jsme na to vlastně zaměření. Ještě ke všemu 

spolupracujeme s jedním americkým psychologem, který vymyslel systém 

s názvem „Forgiveness Curriculum“. Ten systém posiluje sebevědomí a 

zároveň pomáhá určitým způsobem růstu osobnosti. 

Vztahy s místní komunitou, samosprávou? Teď je to dobré, ale dříve, když 

jsme sídlili jinde, tak to bylo šílené, protože jsme byli v jejich budově, ne ve 

vlastní. Rádi bychom tuto pozitivní situaci udrželi. 

Jaké jsou plány inovací v nejbližších pěti letech? Rozhodně máme plány 

v oblasti pedagogiky. Rádi bychom vytvořili nějaké knížky ohledně vědy, vlastní 

pomůcky k výuce, je toho dost. Myslím, že jsme hodně inovativních věci 

postavili už na začátku, jen je potřeba je teď rozvíjet a popsat, protože některé 

věci jsme dělali podle intuice. 
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Příloha č. 3 – Pozorování 

ZŠ Spektrum 

Třídy 

Tvar pravidelné, čtvercové či obdélníkové 

Velikost 

různorodé; některé třídy velmi malé – stěží 

místo pro 10 lavic a malý koberec, 

zhruba polovina všech tříd velmi prostorná – 

polovinu třídy zaujímají školní lavice, další 

polovina slouží k relaxaci 

Uspořádání lavic 

různorodé – klasické tři řady po třech až 

čtyřech lavicích, lavice do tzv. U tvaru, lavice 

v jedné řadě 

děti sedí po dvojicích, či vedle sebe; v každé 

třídě alespoň jedna lavice zvlášť stranou 

pracovní místo učitele v rohu třídy, nebo ve 

středu před lavicemi žáků 

Vybavení 

v každé třídě dva počítače (jeden na 

učitelském stole, další pro žáky) a interaktivní 

tabule, klasické tabule na psaní křídou, 

zároveň i doplňkové tabule pro psaní fixem, 

data projektory 

umyvadlo, koberec, gauč a stolní fotbálek ve 

větších třídách, různé hračky, stavebnice, 

úložné skříně, koutek s knihami 

na stěnách korkové nástěnky, nástěnné 

didaktické obrazy, didaktické plakáty, mapy, 

výtvory žáků 

Chodby 

na stěnách didaktické plakáty a mapy po celé škole, výtvory žáků, 

stěny pomalované barevnými obrázky 

úložné skříňky sloužící místo šaten, úložné prostory na výtvarné 

potřeby pro velikostně menší třídy, polstrované židle 

Budova školy moderní vzhled, spojená s přilehlou školkou 
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Prostředí školy 
škola je umístěna v lokalitě pražského sídliště, disponuje zahradou 

s ping-pongovými stoly, prolézačkou, pískovištěm a lavičkami 

Osobnost 

ředitelky 

charismatická, manažersky schopná, podporuje demokratické řízení 

školy, vstřícná inovacím 

na další spolupracovníky působí kamarádsky 

Učitelský sbor kvalifikovaný, mladý kolektiv 

Komunikace ve 

škole 

charakter komunikace neformální, uvolněný 

žáci se zájmem o novou osobu (výzkumníka) okamžitě zdraví a 

chtějí pomoci 

žák – učitel: kamarádské vztahy 

Osobní postoj a 

dojem 

výzkumníka 

pozitivní; všichni žáci na chodbách okamžitě pozdraví, jsou zdravě 

zvídaví, hned při vstupu do školy v tomto směru znát rozdíl od 

většiny škol státních 

paní ředitelka se aktivně snaží zkvalitňovat chod školy (jako takový, 

ale i pedagogický či didaktický), vstřícně odpovídá na všechny 

otázky 

jedná se o mírně selektivní školu ve smyslu schopností, dovedností 

a znalostí žáků (dle slov paní ředitelky:„někteří by to u nás nezvládli, 

nemají na to“) 
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ZŠ Parentes 

Třídy 

Tvar nepravidelný (různé niky a výklenky) 

Velikost velmi malé, ale pro malý počet žáků dostačující 

Uspořádání lavic 

klasické uspořádání lavic (3 řady), v některých 

třídách lze snadno měnit podle potřeby 

žáci sedí po dvojicích, ti, kteří to potřebují, mají 

možnost sedět sami 

pracovní místo učitele v rohu třídy, nebo ve 

středu před lavicemi žáků 

Vybavení 

počítač pro učitele, klasická tabule, hudební 

nástroje (klavír, flétny, Orffovy nástroje) 

na zemi malý koberec v zadní části třídy, 

úložné prostory 

na stěnách mapy a malé množství didaktických 

obrazů (jen jeden, dva ve třídě), výtvarné práce 

dětí, svatý obrázek 

ve třídách nejsou umyvadla, k mytí tabule je 

k dispozici kýbl s vodou 

Chodby 
na chodbách šatní skříňky pro děti, knihovnička, na stěnách práce 

dětí (projekty) 

Budova školy 

škola působí v malém barokním zámku, používá jedno patro 

zřízena i malá kaple, kde se konají mše; také místnost s pohodlnými 

gauči, kde se setkávají rodiče a tutoři, děti a tutoři apod., jedna malá 

tělocvična 

Prostředí školy 
zámek je umístěn v klidné části obce Dobřejovice, obklopen malou 

zahradou 

Osobnost 

ředitele 

ambiciózní, otevřený, přátelský, neformální lídr, ochotný pomoci 

staví se s učiteli na stejnou úroveň 
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Učitelský sbor 
kvalifikovaný, mladý kolektiv, stabilní 

všichni jsou přátelé 

Komunikace ve 

škole 

na rodinné úrovni, osobní přátelské vztahy mezi celými rodinami 

žák – učitel: učitel jeví evidentní zájem o žáka a jeho rodinu 

Osobní postoj a 

dojem 

výzkumníka 

velmi pozitivní; všichni vstřícní, ochotní pomoci, velmi hezké a útulné 

prostředí a okolí školy 

nabízí kvalitní vzdělání pro všechny, i když většina dětí je věřících, 

děti jsou velmi spokojené, rodinné prostředí 
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ZŠ BEEHIVE 

Třídy 

Tvar pravidelný obdélník 

Velikost 
průměrně velké, za lavicemi vždy prostor k 

odpočinku 

Uspořádání lavic 

klasické (2 řady), lze snadno měnit podle 

potřeby 

žáci sedí po jednotlivcích 

pracovní místo učitele v rohu třídy před 

lavicemi žáků 

Vybavení 

na podlaze celé třídy položen koberec, nebo 

parkety, na kterých leží koberečky, úložné 

prostory na výtvarné potřeby žáků 

počítač pro učitele, v každé třídě interaktivní 

tabule a data projektor (chybí tabule pro psaní 

křídou či fixem), papírový flipchart 

stěny pokryty tematickými a didaktickými 

nástěnkami, pomůckami, většinou v angličtině 

ve třídách chybí umyvadla 

Chodby na stěnách výtvory žáků (většinou projekty), vše v angličtině 

Budova školy velká zrenovovaná vila ve vilové čtvrti 

Prostředí školy malá zahrada, malé basketbalové hřiště, ping-pongový stůl 

Osobnost 

ředitelky 

charismatická, cílevědomá, sebevědomá, manažersky schopná 

dobrý vůdce 

Učitelský sbor 
velmi mladý kolektiv, mezi sebou mluví anglicky 

k žákům přátelský, ale autoritativní 
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Komunikace ve 

škole 

probíhá v angličtině, neutrální atmosféra 

žák – učitel: učitel se k žákovi chová mile, ale s autoritou 

ráno při příjezdu do školy každý rodič předává dítě přímo do rukou 

paní učitelky – rodilé mluvčí, je tedy potřeba, aby každý rodič ovládal 

alespoň základy anglického jazyka 

Osobní postoj a 

dojem 

výzkumníka 

neutrální; didakticky na dobré úrovni, po učitelích je vyžadováno 

velké zapojení do chodu školy a jsou na ně kladeny velké nároky 

jedná se o školu pouze pro majetné rodiny 

děti k výzkumníkovi zaujímají nadřazený postoj 

 


