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Vážení přátelé,
držíte v rukou historicky první číslo občasníku
Školamyšlení. Náš časopis vznikl na koleně. Díky
ochotě paní učitelek, příspěvků dětí a především
díky rodičům. Nejsme profesionální spisovatelé,
ani redaktoři. Jsme amatéři – nadšenci, kteří chtějí zaznamenat něco málo z dění kolem naší školy.
Chceme šířit myšlenku školy hrou, vzdělávat, informovat. Časopis je určen všem lidem otevřené
mysli, rodičům, dětem a zvědavcům, kteří mají
zájem o Školamyšli zjistit více :-). Pokud se vám
časopis líbí, předávejte jej dále! Děkujeme a přejeme hezké čtení.
rodiče Školamyšle

Zuzka, 7 let / Anděl

školamyšl
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V září 2016 otevíráme
II. stupeň ZŠ

Jsme kompletní škola, chceme dětem poskytnout základní vzdělávání
na prvním i druhém stupni. Proto již
v příštím školním roce (2016/2017)
otevíráme šestý ročník, v následujících letech pak další ročníky druhého
stupně až po devátý. Druhý stupeň
školy bude ve svém pojetí navazovat
na principy vzdělávacího programu
Začít spolu. I starší děti tedy zažijí
spolupráci, učení se v souvislostech
prostřednictvím tematických projektů, slovní hodnocení atd. To vše při
zachování školy s rodinnou atmosférou (menším počtem dětí ve třídách),
ve které je prioritou budování dobrých sociálních vztahů a bezpečného
prostředí pro učení se.
Jak bude vyučování na 2. stupni
vypadat?
Děti zažijí:
• vzdělávací bloky (60-90 minut), které jim umožní ponořit se
do problematiky daného předmě-

•

•

•
•

•

tu hlouběji, mít čas věci objevit,
prodiskutovat i procvičit (45 minutová vyučovací hodina k tomu
většinou nestačí),
tematické projekty, které propojují
jednotlivé předměty do logických
celků,
výuku probíhající v odborných centrech – třídu uspořádanou do odborných pracovišť, umožňujících
realizovat témata z fyziky, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, výchovy
k občanství i ke zdraví,
samostatný matematický a jazykový blok (český jazyk, cizí jazyk),
integrovanou výuku výtvarné, hudební výchovy, pracovních činností, informačních a komunikačních
technologií, která bude v maximální míře propojována s tématy
projektové výuky,
exkurze vázané na obsahy projektů, tedy učení se v terénu, propojování s reálným světem.
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I na druhém stupni chceme zachovat benefity, které přináší vzdělávání
dětí ve věkově smíšených skupinách.
Předpokládáme propojení dvou
ročníků 6.-7., 8.-9., pokud to problematika, kterou se děti mají zabývat,
dovolí.
V příštím školním roce budou pracovat šesťáci převážně samostatně,
jsou první studijní skupinou na druhém stupni. To ale neznamená, že
budou vyčleněni z chodu školy jako
takové. Naopak budou mít mnoho
příležitostí ke spolupráci s vyššími
ročníky prvního stupně, zejména
s páťáky, a to díky společným tématům vycházejícím z učebního plánu,
stejně tak jako příležitosti k běžnému potkávání se se všemi dětmi
a pedagogy školy – společná ranní
setkání, celoškolní akce, tematické
exkurze…
Zaujala vás myšlenka šestého ročníku? Máte doma páťáka – budoucího
šesťáka?
Ozvěte se pro více informací nebo
i s nabídkou spolupráce na tomto
„„projektu“. Příležitost mít vliv na podobu vzdělávání svých dětí je i pro vás
otevřena.
Kapacita šestého ročníku zatím není
zcela naplněna.
Bližší informace o koncepci druhého
stupně budou postupně dostupné
na www.skolamysl.cz.

školamyšl
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Co je
„„Začít spolu“?
Začít spolu v mezinárodním
kontextu
Začít spolu je vzdělávací program
(v mezinárodním označení Step by
Step), který v současné době realizují učitelé ve více než 30 zemích světa.
V České republice je vzdělávací program Začít spolu se souhlasem ministerstva školství realizován od roku
1994 v mateřských školách a od roku
1996 v základních školách. Tedy
na jednu stranu “nic nového pod sluncem”, na stranu druhou jde v praxi
stále o spíše výjimečný způsob vzdělávání, byť škol se zájmem o program
Začít spolu stále přibývá.

(rámcových programech) = s požadavky, které klade stát na všechny
školy. Tedy vlastně žádná alternativa!
Začít spolu je inovativní program, který reaguje na potřeby tohoto světa,
chce být dětem nápomocný v posilování dovedností potřebných pro život
v 21. století jako jsou:
• schopnost přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat,
• schopnost kriticky myslet,
• umět si volit/vybírat, nést za svou
volbu odpovědnost,
• schopnost rozpoznávat problémy
a řešit je,
• mít představivost, být tvořivý,

Věra Krejčová
rodič, metodický garant školy a předsedkyně
spolku Školamyšl v jedné osobě

———————————————————————————————————————————

Je důležité říci, že program Začít spolu svými východisky a metodickými
postupy naprosto koresponduje se
současnými požadavky na vzdělávání,
které jsou obsaženy v oficiálních národních vzdělávacích dokumentech

• mít zájem a odpovědnost vůči
společenství, obci, zemi a prostředí, ve kterém žijeme.
Je to program, který zdůrazňuje individuální přístup k dítěti a partnerství

školy, rodiny i širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání.
O rozvoj programu se stará organizace Step by Step ČR www.sbscr.cz,
www.zacitspolu.eu, která prostřednictvím svých lektrorů, mentorů a konzultantů napomáhá školám a učitelům zavádět program Začít spolu
do praxe.
Věra Krejčová
rodič, metodický garant školy a předsedkyně
spolku Školamyšl v jedné osobě

———————————————————————————————————————————
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Jeden den
ve Školamyšli
Jak probíhá běžný
školní den?
RANNÍ KRUH
Školní den začíná ranním kruhem –
společným setkáním všech (cca 20
minut). Děti a paní učitelka se přivítají, sdělí si zážitky z předchozího
dne, to na co se těší i co je třeba trápí. Někdy je kruh prostorem k řešení
etických otázek, jindy k muzicírování
ať už česky nebo anglicky. V ranním
kruhu se děti dozvědí, co je čeká,
o čem se budou učit. Tyto informace
jsou dětem zprostředkovány ve formě ranního dopisu, který má paní
učitelka pro děti na každý den nachystaný.
„„TRIVIUM“
Následuje společná práce – I. blok
„„trivium“ (60-90 minut), v němž děti
pracují na úlohách z českého jazyka,

Ranní kruh

matematiky, angličtiny. Učivo si děti
procvičují jak formou různých didaktických her, tak s pomocí pracovních sešitů a listů (např. slovní druhy,
pravopis, sčítání a odčítání v oboru
do 20, 100, 1000…, násobilka...).
V rámci „„trivia“ pracují děti samostatně, ve dvojicích či menších skupinách, rozdělených nejen dle ročníků,
ale i podle schopností konkrétních
dětí. Např. prvňák, který s nástupem
do školy už čte, se ve čtení přidá
ke starším dětem nebo má připravený samostatný úkol, odpovídající
jeho aktuálním dovednostem.
CENTRA AKTIVIT
Po přestávce (30 minut) přichází II.
výukový blok - práce v centrech aktivit (60-90 minut). Třídy jsou u nás
uspořádané do těchto center aktivit
(učební koutky): centrum jazyka (ČJ,
AJ, tvořivé psaní), centrum matematiky, centrum pokusy a objevy, cen-

školamyšl
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padá tak, že si děti dle daných pravidel zvolí centrum, v němž chtějí
pracovat. Pravidla zajišťují, že každé
dítě v rámci tematického projektu

zde prostor ocenit druhé, dávat si
rady, vyměňovat zkušenosti a tím se
od sebe učit navzájem.

ce. Důležitá je aktivní spolupráce
s rodiči dětí. Rodiče mají každodenní možnost podílet se na vzdělávání
v roli asistentů pedagoga. Přicházejí
přímo do výuky a spolupracují s paní
učitelkou v rámci samotného vyučování.
Věra Krejčová
rodič, metodický garant školy a předsedkyně
spolku Školamyšl v jedné osobě

———————————————————————————————————————————
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Trivium psaní

trum ateliér, centrum hudby a dramatiky. Každé centrum je vybaveno
pracovními stoly, židlemi a skříňkou
s pomůckami, které děti využívají
při práci na úkolech. Vše je po ruce,
děti si berou, co k řešení potřebují.
Jednotlivé úkoly zadané do center
spojuje téma, jímž se po určitý čas
(nejčastěji po dobu 2 týdnů) třída zabývá. Téma vychází z učiva prvouky,
vlastivědy, přírodovědy (např. jak se
žilo dříve; můj domov; lidské tělo;
vesmír…) a paní učitelky k němu připravují konkrétní zadání do center.
Úkoly formulují písemně, aby děti
mohly pracovat co nejsamostatněji, bez závislosti na jejich osobě
a tak, aby uplatnily při jejich řešení
různé styly učení i způsoby zpracování: jazykově, matematicky, výtvarně, dramaticky, badatelsky… Úkoly
do center jsou zadávány kooperativně. Jejich splnění vyžaduje spolupráci dětí, domluvení se na postupu,
vyjasnění si názorů, rozdělení rolí
ve skupině. Uvedený způsob vzdělávání (v pedagogických vědách označovaný jako integrovaná tematická
výuka nebo projektové vyučování)
vede děti k učení se v souvislostech,
k hlubšímu vhledu do problematiky,
schopnosti vnímat téma komplexně.
Organizačně to ve druhém bloku vy-

Ranní dopis

projde všemi tzv. základními (povinnými) úkoly, které jsou plánovány
s ohledem ke vzdělávacím standardům. Jedná se o náročné úkoly,
k jejichž vyřešení potřebuje skupina
dostatek času. Při práci v centrech
nastává ve třídě situace, v níž každá
skupina pracuje na něčem jiném. V té
době přechází paní učitelka do role
pozorovatele a případného pomocníka těm, kdo potřebují podporu.
Na závěr práce v centrech provede
každé z dětí písemné sebehodnocení do hodnotícího archu (menší děti
pomocí smajlíků, starší děti s pomocí
slovního komentáře).

Ze strany pedagogů jsou děti v Mozaice hodnoceny slovně – nejsou
známkovány, informace o dítěti mají
rodiče v elektronické žákovské kníž-

HODNOTÍCÍ KRUH
Dopoledne uzavírá hodnotící kruh
(20 minut). V hodnotícím kruhu děti
prezentují výsledky práce z center
aktivit. Jsou vedeny nejen k reflexi
výstupů práce, ale také k vyhodnocení samotného postupu – jak se jim
pracovalo, co bylo obtížné, jak vyřešily problém, na který narazily. Mají
Hodnotící kruh

školamyšl
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Školamyšl – název
pro původní iniciativu rodičů
„„Vážení přátelé, moje činorodá choť
vzala budoucí vzdělávání našich dětí
aktivně do svých rukou a spolu s jinými rodiči zakládá (zřizuje) novou
základní školu Letokruh…“. Tak takto začínal onen osudový mail, který
jsme na konci listopadu 2013 obdrželi od manželova známého z Brna.
Komunita rodičů dětí z lesní školky
zjistila, že se jejich představy o následném základním vzdělávání jejich dětí odlišují od stávající nabídky
okolních základních škol, a proto se
nakonec rozhodla tuto školu navazující na principy lesní školky založit sama. Přišlo nám to jako úžasný
počin, mít tu odvahu se do takové
smysluplné věci vrhnout, sám u sebe
začít věci měnit. Mail jsme pro informaci zaslali Danovi J. a Věrce K.,
o nichž jsme tušili, že mají k tomuto
tématu blízko. Rozvinula se mailová
korespondence, která vyústila v návrh: Co se potkat a o tématu školství
si popovídat? A tak jsme se setkali
a zjistili, že téma je to velké.. a jak
jsme postupem času zjistili, nejen
pro naše dvě rodiny téma zajímavé.
To nás povzbudilo v myšlence téma
vzdělávání otevřít před větší skupinou lidí, které jsme oslovili a pozvali
na 1. společné setkání naplánované
na sobotu 11. ledna 2014 ve Smetanově domě.
Byli jsme plní očekávání a napětí, jak
tato schůzka dopadne. Posuneme
téma „„nové podoby vzdělávání“ někam dál? Schůzky v salónku na Karlově se nakonec zúčastnili zástupci
cca 13 rodin, lidé zajímaví, pozitivní, ochotni o vzdělávání přemýšlet.
Nejsilnější okamžiky přineslo stručné popsání důvodů, proč jsme přišli a čím jsme si sami ve vzdělávání
prošli. Tyto bezprostřední výpovědi
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většinou obsahovaly jisté výhrady
ke způsobu vlastního vzdělávání, odlišné představy o vzdělávání dítěte
svého či smíšené pocity ze způsobu
vzdělávání již staršího dítěte. Už zde
padlo tvrzení, že důvodem aktivity
pro některé z nás jsou nejen naše
děti, ale děláme to i kvůli sobě samotným: přejeme si určitým způsobem kompenzovat to, co jsme sami
nezažili, prožít zkušenost školy znovu a jinak.
Důležitým výsledkem tohoto setkání byla společná chuť se opět sejít
a v debatě pokračovat. Další schůzka
byla naplánována na konec ledna –
se zaměřením na obsah, možné formy existence školy.
Jako organizátoři tohoto prvního
setkání jsme se shodli, že se akce
zdařila, a i kdyby mělo zůstat jenom
u tohoto jednoho setkání, mělo to
smysl. Našli jsme společné téma,
které se z našeho pohledu mělo otevřít i na našem malém městě. Ale
samozřejmě jsme si v hloubi našich
duší přáli, aby konec první schůzky
nebyl koncem, ale naopak začátkem něčeho nového, skutečného
a užitečného. A stalo se, poté se vše
rozjelo. Že z toho všeho vznikne třída, kterou otevřeme již 1. září 2014,
nikdo z nás v tu chvíli netušil.
Krátce po schůzce založil Dan mailovou adresu (mailing list) pro snadnější komunikaci v rámci skupiny rodičů.
V této souvislosti byl poprvé vyslán
do světa název naší iniciativy, později i název spolku (založený v květnu
2014) a konečně také název pro naši
budoucí samostatnou základní školu: ŠKOLAMYŠL.

Následovalo sdílení různých informací mezi rodiči: inspirující odkazy
na školy a podobné počiny rodičů
z jiných měst, různá videa, články,
zajímavé materiály.. Objevovala se
zde jména jako Tomáš Feřtek, Ken
Robinson, Jana Nováčková, profesor
Milan Hejný atd.. Byl to čas určitého
zavalení informacemi, které mnohým z nás nesmírně pomohlo rozšířit si obzory, odpoutat se od tradiční podoby škol a nahlížet na proces
vzdělávání jinak. Ve skupině vládl zápal pro věc, dokonce jsme si vytvořili
jakýsi „„pozitivní panel“ na zahánění
případných chmurných myšlenek. To
kdyby náááhodou…;-) Všichni jsme se
například podíleli na tvorbě filozofie
naší rodičovské skupiny zahrnující
nejen naše cíle, ale i pravidla pro společnou práci a fungování naší skupiny. Většina z nás nezůstávala jenom
u teorie, ale rozjeli jsme se do škol
v našem nejbližším okolí, které nás
můžou inspirovat. A inspirovaly. Pro
někoho byly obohacující i návštěvy
tradičních škol, utvrzující ve faktu, že
klíčovou roli ve škole hraje učitel (bez
ohledu na konkrétní metodiku).
Vlna energie a nadšení spojená s hledáním cesty ke škole pro naše děti
vedla k potřebě rodičů setkávat se
častěji. Poté jsme se tedy setkávali
obvykle každou neděli. Složení rodičů na schůzkách se mírně obměňovalo, zaznamenávali jsme spíše
přirozenou tendenci rozrůstání naší
komunity díky oslovování nejbližších
známých. Diskutovalo se na těchto
schůzkách i mimo ně (vzniklo diskusní fórum na blogu, kde to příspěvky
prostě žilo), detailně jsme se seznamovali se vzdělávacím programem
Začít spolu a poté jsme se shodli, že

ZŠ Mozaika
právě vzdělávací model Začít spolu
bude onou cestou pro naše děti.
Rodiče si vytyčovali a vzápětí rozdělovali potřebné úkoly, poté na pravidelných schůzkách - převážně konaných v Rodinném centru nad doma
vyrobenými dobrotami a za přítomnosti našich dětí - se informovali
o novinkách a výsledcích pracovního
nasazení jednotlivých pracovních
skupin. Postupně se nám obrázek
realizace „„takové normální školy“
(ano, program Začít spolu není žádnou „„divokou“ alternativou) ukazoval
jasněji a jasněji. Všichni jsme ale cítili,
že času není nazbyt a tento časový
tlak byl ve finále pohonem k velkým
výkonům.
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Je toho hodně, co se za těch pár měsíců před otevřením litomyšlské třídy
1. září 2014 pod ZŠ Mozaika v Rychnově nad Kněžnou udělalo a událo,
raději se nebudu pouštět do konkrétního jmenování všech aktivit,
protože bych je stejně všechny nebyla schopna zmínit. Všichni jsme se
do tohoto projektu vrhli s chutí, elánem a velkou energií, bez jakýchkoliv
jistot, bez jakýchkoliv zkušeností se
založením takové školy. Za úspěšné
zhmotnění našich snů v rekordním
čase může především týmová práce
skupiny schopných rodičů.

Ano, ověřili jsme si, jak důležitým
principem programu Začít spolu je
spolupráce…

Hanka Baňouchová

———————————————————————————————————————————
rodič

Základní škola, kterou dnes známe jako Mozaiku z Rychnova nad
Kněžnou, vznikla v roce 1992
ve Vamberku. Smyslem projektu
nové školy bylo vytvořit na popud rodičů a společně s nimi pro
děti prostředí, které jim umožní
první dobrovolné doteky se společenstvím přesahujícím rodinu,
uchování a posílení přirozené touhy po poznání a všestranný rozvoj
osobnosti. Cílem bylo a je vychovávat citlivé a vnímavé děti, které
jsou schopny sebehodnocení, rozvíjet v dětech schopnosti tvořivé
práce, tvůrčího myšlení a jednání.
Dále děti naučit se učit ve smyslu
celoživotního hledání, poznávání
a aplikace poznaného, vychovávat
čisté a charakterní osobnosti.
Od školního roku 1999/2000 již
škola nabízí všech devět tříd základního vzdělávání a od následujícího roku se stěhuje za vyšší kapacitou a lepší dopravní dostupností
do Rychnova nad Kněžnou. Tehdy
také získává název Mozaika, pod
kterým ji známe dodnes. V současnosti se výuky v Mozaice účastní
sto dvacet dětí.
Škola v průběhu let hledala optimální model výuky i hodnocení
žáků, ale principy zůstaly stále stejné. Je kladen důraz na spolupráci
dětí, samostatné plánování a vy-

hodnocování práce ve škole i mimo
ni. Hodnocení je slovní a jeho smyslem je informovat dítě, co konkrétně umí a neumí, a motivovat jej
k dalšímu rozvoji. Na prvním stupni
škola pracuje podle programu „„Začít spolu“, na druhém stupni k obvyklým předmětům přibývá například hodina etické výchovy a jako
nepovinný předmět psaní na počítači. Všechny děti navštěvují také
školní pozemek a již od první třídy
se učí využívat internet a elektroniku jako zdroj informací i nástroj pro
prezentaci výsledků své práce. Získávají tak dovednosti, které budou
moci úspěšně využívat i v budoucím pracovním životě.
Zatím posledním dobrodružstvím,
do kterého se Mozaika vydala, je
zřízení odloučeného pracoviště
v Litomyšli ve spolupráci se spolkem Školamyšl. Tuto spolupráci hodnotí obě strany jako velmi
úspěšnou.

www.zsmozaika.info

školamyšl

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ptáme se rodičů

Petra Beranová
Jak ses dozvěděla o Školamyšli?
Jaká je tvá první vzpomínka…?
O Školamyšli jsem se dozvěděla
od Věrky Krejčové, která věděla, že
mě toto téma zajímá. Pozvala mě
asi na druhou schůzku, jež se konala
tehdy ve Slunci, a mě velmi zaujalo
téma i skupina lidí, které jsem tam
poznala.
Vím, že jsi svého syna vzala z klasické školy a zapsala ho do čtvrté
třídy ve Školamyšli. Řekla bys nám,
proč jsi to udělala? Jaká byla tvoje
motivace k takovému těžkému
rozhodnutí?
Scházeli jsme se pravidelně a vznikala koncepce školy, která se mi velmi
líbila. Děti chodily na tyto schůzky
s námi, takže i ony začínaly tvořit malou partu a poznávat se mezi sebou,
tak jako my - rodiče. Věděla jsem,
že pro Jonyho náturu bude mít tato
škola ideální podmínky, že mu bude
menší kolektiv vyhovovat i vzdělávání v souvislostech a spolupráce
ve smíšené třídě. Bez jeho souhlasu
a chuti do této školy nastoupit, bych
to ale takto sama nerozhodla, bylo to
také jeho rozhodnutí.
Jsi rodič zakladatel, co považuješ
za nejdůležitější hodnotu Školamyšle?
Nejdůležitější hodnotu školy vidím

ve spolupodílení se rodičů na chodu školy a velký potenciál vnímám
v otcích našich ratolestí, kteří v době
spíše převahy učitelek mohou vnést
do školy nový pohled svých naturelů. Velmi se mi líbí věkově smíšené třídy, vnímám to jako vzájemné
obohacování starších dětí mladšími
a naopak. Dále jsem ráda, že výuka
probíhá v souvislostech. Díky tématu, které se prolíná všemi předměty,
je pro děti mnohem snazší si znalosti
ukotvit a zapamatovat. Jako velký
příznivec čtení jsem nadšena ze čtenářských dílen, kdy děti nemusí číst
věci, které je nebaví, ale přinášejí si
své knížky a získávají tak opravdu
vztah k literatuře - každý podle svého zájmu a povahy.
Pozoruješ nějaké změny v chování
nebo v osobnosti tvého syna po roce
ve Školamyšli?
Po roce ve Školamyšli je Jony určitě vyrovnanější, sociálně zdatnější
a hlavně - chodí do školy rád, dá se
říci, že většinou se těší. Myslím, že
má i více sebevědomí a určitě mnoho nabytých znalostí, někdy opravdu
žasnu, co vše ví o vesmíru, přírodě...

dětí, kde mám možnost se vidět kromě prvňáků i s letošními druháky.
Jsem za to moc ráda, protože s nimi
jsem prožívala vloni první čtenářské
dílny, a líbí se mi pozorovat, jak za ten
rok děti vyspěly a těším se z toho, že
jim můžu trochu při centrech pomoci
a pobýt tam s nimi.
Máš nějaké přání? :-)
Školamyšli přeji další tvořivé děti
chtivé vědění a kreativní, pracovité
rodiče. A nám rodičům tvořivé a citlivé učitele i na druhém stupni.

Jana Flachová
Jak jste se dozvěděli o Školamyšli?
První vaše vzpomínka, návštěva
školy atd.?
Kdy a od koho jsem se o Školamyšli
dozvěděla, to už si přesně nevybavím, jen si pamatuji, že mě informace o základní škole s alternativním
způsobem vyučování v Litomyšli
okamžitě zaujala a zbystřila jsem.
Oficiálně jsme si o důvodech založení školy přečetli v městském zpravodaji Lilie a já už jsem věděla: Ano, to
je škola, do které bych sama chtěla
chodit a tím pádem i taková, ve které
bych chtěla mít svou dceru. Zajímavé je, že když jsme se na téma „„nová
škola v Litomyšli“ doma začali bavit,
manžel si uvědomil, že v prostorách
školy vlastně byl, když v místnosti
nad poštou pomáhal vybavit třídu
umyvadlem. Takže to byl z naší rodiny on, kdo navštívil školu jako první.
Protože je naše dcera narozená
v září, její nástup do školy jsme vloni
odložili. Jí samotné to velmi prospělo, neboť měla čas sociálně dozrát.
My jsme mohli sesbírat informace
o škole, jejím fungování a ověřit si,
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Školamyšl je postavena na aktivním
přístupu rodičů. Jaký je tvůj osobní
přínos?
Můj přínos v letošním roce spočívá
ve spolupráci při čtenářských dílnách, kde pracuji s prvňáčky a je to
pro mě krásná a naplněná hodina
nad jejich knížkami, nebo nad knihou,
kterou přinesu já. Povídání plné fantazie i legrace, na které se já osobně
moc těším a doufám, že snad děti
také. A pak jsem s paní učitelkou Helenou domluvena na asistenci v centrech vždy v úterý - také u mladších

školamyšl
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zda je to opravdu škola vhodná pro
naši Žanetku. Názory lidí z našeho
okolí byly příliš různorodé a rozporuplné. Ne každý byl ze školy nadšený jako já. Proto jsem velmi uvítala,
že se pro nové zájemce v prostorách
školy nabízelo setkání s paní ředitelkou z Mozaiky, s učitelkami a rodiči
žáčků Školamyšle, s možností získat
od nich veškeré potřebné informace
o škole a programu Začít spolu. Načetla jsem vše, co šlo, na stránkách
školy, abych věděla, o čem se mluví, a vyrazila na svou první návštěvu
do Školamyšle.
Domů jsem se vrátila potěšená příjemným rodinným prostředím školy.
Mile překvapená výtvory a pracemi
žáků, na kterých bylo vidět, jak hodně
se ve škole pracuje a kolik informací
jsou děti během své práce schopné
získat. Za paní ředitelku mluvily letité
zkušenosti a při pohledu na paní učitelky mi bylo jasné, že si je Žanetka
zamiluje. Nebylo nad čím váhat. Velmi příjemným završením pro mě bylo
srovnání školačky klasické základní
školy a žákyně Školamyšle v podání
maminky Petry Sýkorové. Bylo mi
jasné, že jsem na správném místě.
A protože jsem měla ve výběru školy
pro Žanetku manželovu plnou důvěru, za rodiče bylo rozhodnuto.
Co byl váš hlavní důvod dát Žanetku
do Školamyšle, resp. co hrálo největší roli ve vašem rozhodnutí?
První byl důvod, který plynul z potřeb
a cítění Žanetky. Od narození nerada
pobývala v prostředí s větším počtem
dětí či dospělých, protože v takovém
bylo zákonitě hlučno a tím hodně trpěla. Roky si zvykala na školku, nechápala, proč tam „„musí“ chodit. Dlouho jí
trvalo, než se začala spontánně přátelit s dětmi. Její citlivé vnímání prostředí a vztahů bylo jedním z důvodů,
proč nám nová rodinná škola s malým
počtem dětí ve třídě přišla vhodná pro
její další růst a rozvoj.
Druhý důvod jsem uvedla už v odpovědi na první otázku. Školamyšl
je škola, do které bych chtěla sama
chodit. Její principy jsou velmi při-

rozené, ale ne v každé škole jsou
samozřejmé. A program Začít spolu
se mi líbí, protože ve svém pojetí rozvíjí osobnostní rysy dětí a lépe je tak
připravuje pro další život, než lpění
na obsahu vyučovacího předmětu
a bezpodmínečném naplňování osnov.
Největší roli v našem rozhodnutí hrála Žanetka sama. Když se před zápisem do první třídy naskytla možnost
jít se podívat do vyučování ve Školamyšli, neváhaly jsme a spolu se Žanetkou jedno vyučovací dopoledne
absolvovaly. Na konci vyučování před
ostatními zhodnotila, že se jí mezi
dětmi a paní učitelkou velmi líbilo,
s malým dovětkem do mého ucha:
„„A maminko, můžu zítra přijít znovu?“ A to definitivně rozhodlo, jen si
musela ještě 8 měsíců počkat.
Jak se líbí vaší Žanetce ve škole?
Není zklamaná, že nedostává
známky?
Žanetce se ve škole líbí moc. Přijala
ji za svou. Nyní je spokojená, vyrovnaná. Má ráda
paní učitelky,
paní
vychovatelku.
Má
nové kamarády a kamarádky, se kterými
ráda tráví čas
i po vyučování.
Když přijde ze
školy
domů,
září úsměvem.
Je na ní vidět,
že je šťastná
celkově,
ne
proto, že je konečně doma.
Jak sama říká:
„„Je to nejlepší škola na světě“. Známky Žanetka nikdy v pravém školním
slova smyslu nepoznala. Ví, že je
dostávají děti z jiných škol, ale nevybavuji si, že bychom se o nich někdy
bavily. Za vypracovaný úkol dostává
razítko s obrázkem a ve škole má
nejraději hodnotící kruh, kde se každé z dětí vyjadřuje k tomu, co daný
den dělalo a jak samo sebe hodnotí.

Školamyšl vyžaduje aktivní spolupráci rodičů. Nebáli jste se toho?
Jak se zapojíte vy?
Kdo by se nebál, když neví, co ho
čeká…?
Po prvních společných setkáních
a schůzkách jsme s ohledem k našemu
pracovnímu vytížení měli trochu obavy.
Jejich frekvence byla vysoká. Ale věděli
jsme, že v programu školy je zapojení
rodičů a spolupráce se školou, takže
jsme se bavili i o tom, zda jsme schopni
tohle zvládnout. Shodli jsme se, že se
o to minimálně pokusíme.
Naše první zapojení spočívalo v účasti na schůzkách spolku Školamyšl,
z.s., kam jsme byli zváni a kde jsme
se snažili být pravidelně, abychom se
seznámili s činností spolku, pochopili
vztahy a souvislosti.
Poté proběhlo chystání společného
víkendu rodičů s dětmi ve Vranicích,
o prázdninách zařizování nových prostor pro druhou třídu, když se Školamyšl ve druhém roce svého fungování měla dvojnásobně rozrůst. A teď
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aktuálně se připravujeme na otevření 6. ročníku v následujícím školním
roce. Ale nejlépe stejně škola prezentuje sama sebe ve chvíli, kdy ji navštívíte. Nechce se Vám odejít.
Otázky pokládal a za odpovědi moc děkuje

Leoš Tupec

———————————————————————————————————————————

školamyšl
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1. úhrada nákladů na vybavení a provoz školy (zejména osobní náklady
personálu školy, investiční náklady
na vybavení školních tříd, kabinetů
učitelů a ostatních užívaných prostor školy, běžné provozní náklady neinvestiční povahy - nájemné,
platby za energie, opravy a údržba
pronajatých prostor, mycí a hygienické prostředky, dekorativní
předměty, drobné předměty konvičky, květináče, podsedáky,
atd.)
2. základní učebnice a učební pomůcky pro děti (to, co není základní, si děti platí samy nad rámec
příspěvku na vzdělávání)
Dalším zdrojem financování je poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
na žáka ( jako v každé státní škole),
a dary, vesměs členů spolku Školamyšl z.s., rodičů dětí a právnických
osob.

Příspěvek na vzdělávání je tedy nastaven na 18 000 Kč za rok. Zamysleme se spolu, za co dalšího lze stejné peníze utratit :-):

4 5

až
krabiček cigaret týdně

2 točená piva

50 litrů

denně

1. sloup — pilíř
Základní škola MOZAIKA, o.p.s.
školní vzdělávací program
rozvoj pedagogů
organizační zastřešení
metodická podpora
dvacetiletá tradice
2. sloup — pilíř
Školamyšl z.s.
asistence rodičů ve výuce
technický provoz školy
materiální podpora
marketing
další rozvoj školy

benzínu měsíčně

3 zákusky
denně

prázdninová dovolená
u moře
v êêê hotelu
s polopenzí
pro jednoho
dospělého

1

týdně relaxační
masáž šíje a zad

Václav Flaška a Pavel Maršálek

14

gramů
investičního zlata

rodiče

———————————————————————————————————————————
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Naše škola stojí
na dvou pilířích

Financování naší školy
Školné je příspěvek na vzdělávání, činí
1.500 Kč měsíčně, tj. 18.000 Kč ročně. Platí se na základě uzavření
smlouvy mezi rodiči dítěte, spolkem
Školamyšl z.s. a Základní školou MOZAIKA, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou.
Příspěvek na vzdělávání slouží pro 2
základní účely:

školamyšl

průměrné penzijní
připojištění za rok
výlet za kulturou
do Prahy pro dva
jednou měsíčně

smartphone
nebo tablet

Naše škola stojí na dvou pilířích. Tím
prvním je Základní škola Mozaika
z Rychnova nad Kněžnou, právě pod
její hlavičkou jako odloučené pracoviště můžeme fungovat. Stále ještě
mladá škola tak má maminku, která
má dostatek životních zkušeností.
Využíváme prověřené školní vzdělávací plány a naše pedagožky jsou zapojeny do systematického rozvoje,
který Mozaika svým kantorům poskytuje.
Druhým pilířem je spolek Školamyšl,
který je pomyslným tatínkem a také
se o své dítko stará. Zajišťuje mu
mimo jiné dostatek financí pro jeho
zdárný vývoj a organizuje technické
záležitosti jako úklid tříd a údržba vybavení, ale podílí se také na výuce,
neboť rodiče žáků přicházejí na asistence do hodin. V neposlední řadě leží
na bedrech spolku marketing a příprava plánů na další rozvoj školy.
Václav Flaška

———————————————————————————————————————————
rodič
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výchova
Listopad 2014, tělesná
e.
na Černé hoř

Červen 2015, zahrad
ní slavnost k ukončení
prvního školního roku
na zahradě u Beran
ových.
Děti společně s paními
učitelkami Helenou,
Janou a Zuzkou přip
ravili vystoupení.

rodičů s dětmi
Květen 2015, víkendový pobyt
icích.
(současných i budoucích) ve Vran
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Červen 2015, dě
ti litomyšlské M
ozaiky
ve školním roce
2014- 2015.

Říjen 2014, Předáv
ání mikroskopu od firm
y
Glenmark Pharmaceu
ticals. Zástupci firm
y
dětem vysvětlili, na co
ve firmě mikroskop pou
žívají a na vzorcích uká
zali, jak se používá .

Září 2015, zahájení školního roku.

Květen 2015, na výpravě do skal
během
víkendového pobytu ve Vranicích
.

jovacím
Září 2014, uvítání dětí po zaha
týdenním pobytu.

lo mikroskopu
Říjen 2014, Mikuláš objevuje kouz
o
Jiříh
a
y
Lenk
ace
ordin
ní
od Veterinár
Poláčkových.

Říjen 2014, rodičovské odpoledne
na hasičském záchranném sboru v Litom
yšli. Tentokrát
si vzali odpoledne na starost rodič
e Sýkorovi.

Orlických horách
Leden 2015, lyžarský výcvik v
k).
pro všechny (1.-9.roční

Duben 2015, vystoup
ení naší třídy s paní
učitelkou Helenou v rám
ci Dne Země
na náměstí v Litomyšli.

Říjen 2014, první rod
ičovská sobota s pan
í
ředitelkou Kamilou z
Mozaiky z Rychnova
.
Školní den společně
s dětmi prožili i rodiče.

ídy
m otevření tř
, po slavnostní
terních
áš
ZÁŘÍ 2014
Kl
do
uli
čně přesun
jsme se spole
zahrad.
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jsme si užili.
Září 2014, zahájení školního roku

Září 2014, zahájení prvního školního roku ZŠ
Mozaiky v Litomyšli v naší nové třídě.

edne, tentokrát
Březen 2015. Rodičovské odpol
yšli.
Litom
na zámku v
Mozaikovník,
informační bulletin školy.

Červen 2015, společný dvoudenní
projekt dětí z Rychnova
a Litomyšle.

ích
a v Kláštern

Školamyšlat
Září 2014,
zahradách.

Září 2015, rodičovské odpoledne
. Hledání
„kešek“ s Honzou a Danem.

Fotky do fotorubriky vybral Honza Fulík.
Texty jsou dílem společným Honzy Fulíka a Petry Benešové.

školamyšl
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Školamyšl
= aktivní rodiče!

Na počátku Školamyšle byla pozvánka na setkání od známých a video
v mailu. Jasně, že jsem na onen link
klikl. Pak jsem se jen protáhl ve své
židli a čekal, co se bude dít. Připraven
i na rychlejší průběh, což znamená
klik myší na tlačítko stop :-). Nic takového se nestalo. Video ze školy, kde
děti druhého ročníku naprosto sebevědomě a beze strachu hovoří o svých
pocitech, dávají si zpětnou vazbu
na právě dokončený úkol, mě naprosto šokovalo. Páni, řekl jsem si! To je
síla. Ten mail jsem ihned přeposlal
svým přátelům, o kterých vím, že mají
děti předškoláky stejně jako já a mohlo by je to zajímat. Na schůzku, která
byla právě o jiném typu vyučování,
dorazila spousta rodičů. Toto setkání
odstartovalo ohromnou AKTIVITU
lidí, kteří ve svém volném čase, bez
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Příprava třídy rodiči

Link na shlédnutí
videa na youtube.com

školamyšl
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Rozhovor se starostou
Radomilem Kašparem
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nároku na jakoukoliv finanční odměnu, dokázali za neuvěřitelných 6 měsíců založit fungující školu, vyřídit
veškeré papíry pro vznik, získat souhlas města, nalézt prostory, vybavit
je, oslovit další rodiče a mnoho dalšího. Jsem společníkem ve firmě, takže
vím, jak těžké je motivovat zaměstnance k jakékoliv činnosti nad rámec
pracovních povinností. Jenže tady jde
o naše děti. Není větší motivace. Jsem
moc rád, že jsem měl tu možnost
u toho být. Byla to pro mě obrovská
zkušenost. A nebylo to vždy snadné.
Hodně lidí nevěřilo, pochybovalo,
kroutilo hlavou. Máte-li ale jasný cíl:
šťastné děti, těšící se do školy, stojí
za to vynaložit úsilí. Založením školy
to neskončilo, ba naopak. Aktivita rodičů pokračuje. Scházíme se každý
měsíc, abychom dál rozvíjeli naše
„„dítě“. Úkolů je hodně. Ten největší je
před námi. Otevření druhého stupně.
Účastnit se není povinnost! Každý se
může (nemusí) zapojit, jak sám chce
a jak umí. Společné dílo nás rodičů se
daří. Díky všem!
Leoš Tupec
rodič

———————————————————————————————————————————

Jak vnímáte existenci Školamyšle?
Školamyšl přináší alternativu ve vzdělávacím procesu u nás v Litomyšli.
Přináší něco nového, jež by mělo dostat prostor pro obhajobu svých postupů a svých názorů. Samozřejmě, že
tento projekt přináší i celou řadu pochybností a celou řadu otázek. Jako
mimořádné vidím, že energie do tohoto projektu přichází z té základní
roviny, a sice od rodičů. Ti mají zájem,
ti jsou hybateli projektu, ti jsou spolutvůrci a často i organizátory. To je
zcela mimořádné. Přiznám se, že
u velkých škol si stejný postup nedokáži představit.
Jaký dojem jste měl z návštěvy
školy?
Já jsem povoláním učitel, a tak mám
děti rád. U vás, ale i u jiných škol jsem
rád, když vidím příjemné prostředí
a lidi zapálené pro věc. Bylo to fajn.

Co byste nám popřál do budoucna?
Určitě vše dobré. Především pak radost z vašich děti, které procházejí
základním vzděláváním s trochu jinou
zkušeností, než ostatní děti.
Za rozhovor děkuje
Leoš Tupec
rodič

———————————————————————————————————————————
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Zahajovací pobyt
Školamyšle v Čenkovicích
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Tady jsme bydleli

Na začátku každého školního roku
vyráží rychnovská škola Mozaika
na zahajovací a stmelovací pobyt někam do přírody. Je to hezký začátek
roku. Prvňáci mají možnost se seznámit s dětmi z celé školy a poprvé zažít
spousty nových dobrodružství. Díky
tomu, že Školamyšl je součástí rychnovské školy, vyrazily (už podruhé)
i naše děti z Litomyšle. Letos organizátoři z Rychnova zvolili pro nás blízkou lokalitu a to v Čenkovicích v Orlických horách. Jak to tam probíhalo
a co se tam dělo, jsme se zeptali naší
paní učitelky Heleny a vychovatelky
Marušky.
Helena
Zahajovací pobyt hned na začátku
školního roku jsem prožila tento rok
podruhé. Tentokrát jsme byli ubytováni v penzionu ohromných rozměrů,
který jsme s dětmi nazvali mrakodrapem Orlických hor. Letos jsme vyrá-

želi hned 1. září, takže ze slušivých
šatiček byla rychlá převlékačka
do tepláků a hurá do přírody. (To z důvodu, že 1. září vyšlo na úterý a pobyt
na 3 dny by byl opravdu krátký.) Přes
obavy mnohých z nás ohledně organizace a praktického dopravení se
do Čenkovic, bylo vše velmi rychlé
a až podivně bezproblémové :).
V Čenkovicích jsme se setkali s naší
mateřskou rychnovskou školou a jejich dětmi, se kterými jsme prožili
čtyři prima dny.
Cílem pobytu není jen stmelení nového kolektivu, ale naplnění jednoho ze
vzdělávacích plánů školního vzdělávacího programu, a sice projektové výuky. Loňský projekt byl zaměřen
na multimediální výchovu, letos environmentální. To znamená, že jsme
bádali a zkoumali v přírodě a děti si
toto bádání často vedly a vybíraly si,
co je zajímá. Prostě tak, jak má správný projekt vypadat, iniciován dětmi
a jejich zájmy. Příští rok bude opět jiný
projekt. Tato témata se berou z RVP
(rámcového vzdělávacího programu),
který mají všechny školy společný, ale
každá škola uchopí zpracování témat
jinak. My jsme zvolili aktivní a řekla
bych, dobrodružnou formu realizace
průřezových témat v terénu. Děkuji
za to a těším se na další rok :).
Maruška
Na pobytu v Čenkovicích jsem se
s dětmi adaptovala i já, která, tak jako
mnohé děti, v září nastoupila do naší
Školamyšle. A moc jsem si s dětmi
i milými kolegyněmi a našimi přáteli
z Rychnova tento společný čas užila.
Program byl připravený, daný, nebylo
tedy tolik příležitostí pro tmelení nás
Litomyšláků, ale tmelili jsme se všichni navzájem a i to bylo fajn.

Zvládli jsme společně i mnohá úskalí,
která s sebou bydlení v našem mrakodrapu, jak ho trefně nazvala Helenka, přinášelo. A tak v duchu myšlenky,
TĚŽKO NA CVIČIŠTI, LEHKO
NA BOJIŠTI, jsme šli naproti všem
situacím a zážitkům, které nás očekávaly. Velmi se nám to vyplatilo.
A co že jsme vlastně v Čenkovicích
dělali? Poznávali sebe navzájem, objevovali a zkoumali mnoho nového
a zajímavého v překrásné přírodě Orlických hor a vod, dívali se z výšky
na tu krásu dole, zpívali, tancovali tedy přesněji, pěkně jsme řádili, užili
si táborák a opékání buřtů, stále jsme
pendlovali těmi nekonečnými patry
ubytovny nahoru a dolů, někteří, co
méně poslouchali a hodně zapomínali, ještě častěji, než ostatní. Byly pro
nás připravené bohaté a dobré snídaně a chutné jídlo po celý den, hráli
jsme prima hry, pečoval o nás vstřícný
personál. Chvíle s velkým CH nastá-

valy v době otevření bufetu pro děti
2krát za den, kdy bylo možné nakoupit si z místní nabídky mnohé dobrů-

tky. Každý den před spaním jsme si
četli pohádky. No a to stýskání. Jistě,
objevovalo se, ale buďto jsme ho rozpovídali, nebo rozezpívali nebo rozfoukali nebo začetli pohádkami
a nebo zajedli nějakými čarovnými
pokrmy, po kterých se stýská už jen
tolik, že se to dá zvládnout. Vybojovali jsme si také speciální podmínky
pro stezku odvahy. Děti totiž odmítaly jít samy nebo ve dvojicích. Šli jsme
společně, POŘÁDNÁ TLUPA, pršelo
a bylo to hodně dobrodružné, ale
v závěrečné zpětné vazbě se naši školamyšláci vyjádřili, že nejlepší byla
stezka odvahy a nejlepší bufet na celém světě! TAKOVÉ TO TEDY BYLO!
Už se těším na příští adapťák!!!
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Helena Mazánková
učitelka prvního stupně

Maruška Janýpková
vychovatelka
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Děti a Školamyšl

Lucie Urbanová

Protože naše škola je především o dětech, zeptali jsme se žáků třetí až páté třídy, co pro ně osobně
Školamyšl znamená. Zadání paní učitelky Terezy Veselíkové bylo naprosto volné. Každý se mohl vyjádřit, jakkoliv chtěl. Jsme velmi rádi, že vám můžeme ukázat, jak se to některým z dětí povedlo :-).

5. třída

Diana Střimelská
3. třída
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Julie Maršálková
3. třída

Jonathan Beran
5. třída
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Anděla Krejčová
5. třída
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Představujeme
učitelský sbor
Program Začít spolu je hodně založen na kooperaci dětí. Učí se, jak se
společně na něčem dohodnout a vyjít s ostatními. Také se mi líbí využití
již zmíněného sebehodnocení, čili
reflexe své práce a pokroku nejen
v hodnotících listech, které každý
den vyplňují.

Helena Mazáková
učitelka první a druhé třídy

Kdy jste se poprvé dozvěděla o Školamyšli?
Před rokem a půl v květnu, zrovna
v tu pravou chvíli, kdy jsem hledala
zaměstnání v pokud možno „„jiné“
než klasické škole. Prostě byla jsem
ve správnou dobu na správném místě a dostalo se ke mně, co mělo :).
Jaká je vaše příprava na vyučování?
Chystám se každý všední den
na nadcházející den (co se týče ČJ
a M). Přípravu do center aktivit dělám pak o víkendu, protože je to
celkově náročnější na promyšlení
a v ruchu týdne na to není vhodná
doba a klid. Také mi s nápady někdy
pomáhá tvořivý manžel :).
Co považujete za nejdůležitější při
výuce?
Aby děti měly radost z činnosti, nebyly jen udusány „„důležitostí“ učiva
a někdy i nás dospělých. Také je pro
mne hodně důležité, aby si uvědomovaly svůj pokrok, byly ho schopny
vyhodnotit a popsat svoji práci, kterou zvládly.
Co se vám nejvíce líbí na školním
programu Začít spolu?

Povězte nám, prosím, něco málo
o sobě.
Jsem tvořivý tvor, hlavně tedy v hudební rovině a ráda se odevzdávám
kráse přírody, která mne vždy znovu
a znovu uchvátí svojí čistotou a míruplností. Z ní také nejčastěji čerpám,
když potřebuji nabrat sílu. (Pak tedy
ještě ze svého manžela :). Těšíme
se nyní také na přírůstek do rodiny.
Doufám, že mne osud do Školamyšle v budoucnu opět zavede a já se
sem budu moci nějakým způsobem
vrátit.
Vaše specializace:
Dramatická výchova s alternativními
pedagogickými koncepcemi a dále
tělesná výchova. (Nejvíce ale v praxi
využívám své hudební zaměření :).
Nejoblíbenější kniha:
Moc přítomného okamžiku od E. Tolleho
Nejoblíbenější barva:
světle modrá až lehce do fialova :)
Nejoblíbenější jídlo:
Cokoli, co si mohu sama uvařit, nebo
mi připraví manžel :).
Co byste sama chtěla sdělit:
Chtěla bych poděkovat za všechny
zkušenosti, které jsem zde za rok
a půl mohla nabýt (říká se, že rok
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řet prostředí a podmínky pro to, aby
děti byly ve škole radostné a šťastné. Také je prima, že zde děti pracují
ve skupinkách, jejichž složení se stále
proměňuje, a tak mají mnoho příležitostí ke vzájemnému poznávání,
spolupráci i vzájemné pomoci a k vyjádření svých názorů.

ve škole Začít spolu vyjde zkušenostmi na stejno, jako 5 let v klasické
škole :). Dále bych pak chtěla poděkovat za velkou podporu rodičům
dětí a dětem samotným. Své rodině
pak za trpělivost při víkendových přípravách :). Děkuji všem.

Tereza Veselíková

Čím vám děti udělají největší
radost?
Když vidím, že jsou veselé, ale také
vnímavé, citlivé a ohleduplné.

učitelka třetí až páté třídy

Jaká je vaše příprava na vyučování?
Za svou přípravu na vyučování považuji kromě promýšlení učebních
plánů pro jednotlivé ročníky, také
přípravu duševní. Je pro mě velmi
důležité si před vyučováním udělat
čisto v hlavě a veškeré myšlenky,
které nesouvisejí se školou, nechat
za dveřmi třídy. A vstoupit s nadšením, trpělivostí, tolerancí a nedočkavostí na společnou práci s dětmi.
Co považujete za nejdůležitější při
výuce?
Za nejdůležitější považuji ovzduší důvěry, pochopení pro jednotlivé potřeby žáků a ochotu jim vyjít vstříc. Rozhodně je pro mě při vyučování velmi
důležitý oboustranný respekt. Vážím si
i šance a možnosti být dětem průvodcem na jejich cestě vzděláváním.
Co se vám nejvíce líbí na školním
programu Začít spolu?
Na tomto programu mám nejradši přístup učitele k dítěti. Jedná se
o partnerský vztah. Vážím si i možnosti, kdy děti mohou objevovat učivo tvořivě a prožitkem. Téměř nic jim
není podáváno pouze jako „„suchá“
teorie, ale vše si mají možnost vyzkoušet. Svoje objevy potom mohou
poznat i v souvislostech.
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V čem je vyučování ve Školamyšli
pro vás jiné oproti klasické škole?
Hřeje mě, že mohu být s dětmi v užším kontaktu. Necítila jsem se před
„„hradbou“ lavic a před tabulí v klasické škole moc dobře. Jsem vděčná
za to, že se s dětmi mohu setkávat
v ranním kruhu a mít s nimi vztah
založený na důvěře a pochopení. Být
jim blíž a mít možnost je více poznat
a chápat jejich pohled na svět... Aspoň se o to tedy pořád snažím :).
Čím vám děti udělají největší
radost?
Samostatným přemýšlením, kritickým uvažováním a schopností
konstruktivní diskuse. Hezký obrázek darovaný pro radost, nebo věta:
„„Paní učitelko, já jsem se moc těšila
do školy.“ je pro mě opravdovým pohlazením na duši a ujištěním, že jsem
tam, kde mám být.
Vaše specializace:
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací výtvarná výchova, speciální
pedagogika a anglický jazyk

Nejoblíbenější kniha:
Bratři Lví srdce od Astrid Lindgrenové
Nejoblíbenější barva:
tmavě modrá
Nejoblíbenější jídlo:
Cokoliv s láskou připravené a se všemi mými milovanými snědené :)

Marie Janypková

vychovatelka školní družiny a asistent pedagoga
Kdy jste se poprvé dozvěděla
o Školamyšli?
O Školamyšli jsem se poprvé dozvěděla od mojí kamarádky, která se
také přidala ke skupině rodičů, kteří
tuto školu tzv. rozjeli.
Co se vám nejvíce líbí na školním
programu Začít spolu?
Na Školamyšli se mi líbí, že je to škola
zábavná a blízká dětem. A na vzdělávacím programu Začít spolu třeba to,
že je zde možné pokoušet se vytvá-

Vaše specializace:
Moje specializace ve Školamyšli je
pozice vychovatelky ve školní družině a částečně také pedagogické asistentky při výuce. Vystudovala jsem
střední zdravotnickou školu a absolvovala studium na VOŠP a SPGŠ
v Litomyšli. Ve školství pracuji 13.
rokem. Působila jsem např. ve ŠD
v Praze, v MŠ a ve ŠD na ortoptice
a na dětském oddělení v Litomyšli,
ve ŠD a jako pedagogická asistentka
ve Speciální škole v Litomyšli. Ráda
spoluvytvářím dětské letní tábory
a různé mimoškolní aktivity pro děti.
Baví mě moje rodina - máme 5 dětí,
tedy spíše už 4 syny dospělé a jednu
dceru a krásného bernského salašnického psa, který se jmenuje Balú.
Ráda zpívám a poslouchám hudbu,
maluji, vařím, chodím, čtu, pozoru-

školamyšl
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ji přírodu i lidi, ráda si hraji s dětmi
a hlavně ráda se směji :-).
Moje nejoblíbenější kniha:
Je jich mnoho, ale v poslední době
jsou pro mne objevem knihy Olgy
Černé, krásná je také Slyšel jsem
sovu zavolat mé jméno, Malý strom,
Malý princ, moc ráda čtu knihy Daisy
Mrázkové, Astrid Lindgrenové. Baví
mě knížky pro děti.
Nejoblíbenější barva:
Bílá na záclonách, háčkovaných
ubrusech a výšivkách od maminky, žlutá na obrazech Vincenta van
Gogha, červená na mrazem ošlehaných dětských tvářích, na květinách
a nábytku na našem dvoře, modrá
na mořské hladině v Monaku, fialová
na obrovských levandulových lánech
v Provence, hnědá na koňských stádech, černá na společenských šatech
a celé nádherné spektrum barev,
když se objeví duha.
Nejoblíbenější jídlo:
Vařím moc ráda, ale nejraději mám
jídla prostá, takže třeba opečený
chleba s kousky sýra, hodně ovoce
a zeleniny nebo bramborová kaše,
která je skvělá i studená!
Co byste sama chtěla sdělit:
Mám ráda děti, baví mě být s nimi,
stále mě inspirují a překvapují :)!

Zuzana Maršálková
výuka anglického jazyka

Kdy jste se poprvé dozvěděla
o Školamyšli?
Poprvé to bylo zhruba před rokem
a půl, když mě a mého manžela

hou se k němu vyjadřovat i rodiče.
Souhrnným výsledkem této spolupráce je slovní hodnocení. To je výrazný rozdíl oproti klasickému známkováni.

oslovila skupinka rodičů, která měla
zájem založit trochu jinou školu pro
své děti. Tehdy mě ani nenapadlo, že
bude Školamyšl do půl roku založena. Byla to tedy rychlost.
Jaká je vaše příprava na vyučování?
Jednotlivé hodiny připravuji podle
metodického plánu, který jsem si
připravila na začátku školního roku
tak, aby odpovídal školnímu vzdělávacímu programu rychnovské Mozaiky. Podle potřeby dětí, či situace
přidávám, obměňuji… tak, aby učivo
z angličtiny korespondovalo se všemi
předměty a tedy i měsíčním tématem.
Co považujete za nejdůležitější při
výuce?
Kdybych to řekla jednoduše, tak vzájemné propojení mezi mnou a dětmi.
Jsem tu v hodině pro ně, přináším
do procesu jejich objevování, hledání
souvislostí a smyslu učení, svoji zkušenost, znalost, radu…. Když se mi podaří
a dojdeme společně tam, kam potřebují, je to pro mě to nejdůležitější.
V čem je pro vás vyučování ve Školamyšli jiné oproti klasické škole?
Je toho více, ale kdybych měla vybrat, co je výrazně jiné, byl by to asi
systém slovního hodnocení pomocí
kritérií. S kritérii hodnocení pracují
pravidelně jak děti, tak učitel a mo-

Čím vám děti udělají největší
radost?
Tím, že jsou zdravě sebevědomé, ale
i respektující, zvídavé, kamarádské,
upřímné, bezelstné a i tím, že když
někdy udělám chybu a přiznám ji,
řeknou OK nebo COOL.
Vaše specializace:
Záhady a tajemna, viktoriánská Anglie, muzika, profesní – učitelka anglického jazyka pro první a druhý
stupeň základních a jazykových škol
– domovská ALMA MATER – Masarykova Universita Brno.
Nejoblíbenější kniha:
Emily Brontë – Bouřlivé výšiny, obecně
vše od Ch. Dickense.
Nejoblíbenější barva:
Všechny barvy duhy.
Nejoblíbenější jídlo:
Všechno, které uvaří někdo jiný než já.
Rozhovor připravil

Leoš Tupec
rodič
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školamyšl
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PŘÍLEŽITOST
PRO BUDOUCÍ
„„ŠESŤÁKY“
Od příštího školního roku 2016-17 otevíráme na naší škole II. stupeň.
Vzniká tak příležitost novým dětem - budoucím šesťákům - vstoupit
do naší školy a vzdělávat se „„tak trochu jinak“.
Jak, to je otázka, na kterou můžete nalézt odpověď při návštěvě naší
školy. Sami uvidíte, jak pracujeme, učíme se a žijeme. Rádi vás seznámíme s konceptem vzdělávání na II. stupni naší školy.
Kontaktujte nás na telefonech 776011742
nebo 775612258 a dohodněte si svou návštěvu.

Jste vítáni.

reklama

Andělka, 10 let / Anděl

Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou, pracoviště Litomyšl
Ředitelka školy: Mgr. Kamila Zemanová, www.zsmozaika.info
Zástupce ředitelky na pracovišti v Litomyšli: Mgr. Daniel Janata
(tel: 775 612 258, daniel.janata@skolamysl.cz)
Adresa pracoviště v Litomyšli: Smetanovo náměstí 15, Litomyšl 570 01
Bankovní spojení: KB LITOMYŠL, č.ú.: 107-7612350257/0100

www.facebook.com/

skolamysl

Pedagogové školy v Litomyšli
Mgr. Helena Mazáková – učitelka 1.- 2. ročníku
Tereza Veselíková – učitelka 3.- 5. ročníku
Mgr. Zuzana Maršálková – učitelka anglického jazyka
Bc. Marie Janypková – vychovatelka školní družiny a asistent pedagoga
Základní škola Mozaika Rychnov nad Kněžnou – pracoviště Litomyšl (označované často názvem spolku, který vznikl na podporu vzdělávání dětí v
této škole – Školamyšl) sídlí v Litomyšli, v budově České pošty na Smetanově náměstí č. 15, 2. patro. Děti se zde vzdělávají ve věkově smíšených
třídách dle školního vzdělávacího programu ZŠ Mozaika. Škola pracuje podle metodiky vzdělávacího programu Začít spolu, který má v ČR více než
dvacetiletou tradici a úspěšně jej v základním vzdělávání realizují desítky základních škol.
Informace o přijímání dětí do všech ročníků:
Předsedkyně spolku Školamyšl, z.s.: Mgr: Věra Krejčová, Ph.D., tel: 776 011 742
E-mail: info@skolamysl.cz, www.skolamysl.cz

Školamyšl
začít spolu v Litomyšli

Školamyšlení
Časopis pro přátele školy, rodiče a děti. Vychází zatím nepravidelně. Toto je první číslo! Věříme, že není poslední :-). Velké díky všem, kdo
se na tomto čísle podíleli. Vítěz ranního mailu je Jana Flachová, která poslala článek ve 3:35 hod. ráno. Gratulujeme! Redakční rada: Věra
Krejčová, Václav Flaška a Leoš Tupec. Fotografie byly pořízeny rodiči při různých akcích školy, většina z nich Janem Fulíkem. Všechny
články jsou volně šiřitelné. Jazyková korektura: Soňa a Aleš Bečvářovi. Tisk: Tiskárna H.R.G. Litomyšl. Grafická úprava: Pavel Šmerda.
Náklad 200 výtisků.

