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Vážení a milí,
máme tady třetí číslo našeho školního časopisu
Školamyšlení. Je to také třetí rok, kdy funguje
naše moderní škola pro aktivní rodiče a zvídavé
děti. Do první třídy nastoupilo deset nových školáků. V nových prostorách jsme otevřeli druhý
stupeň. Máme nové paní učitelky. Rosteme, rozvíjíme se a pracujeme na naší Školamyšli. Je neuvěřitelné, co vše lze vybudovat díky společné
aktivitě lidí. Na počátku našeho příběhu byla myšlenka, která se díky nám všem změnila ve skutečnost. Přejeme všem hezké a inspirativní čtení.
Rodiče Školamyšle

Šimon, 7 let

Kreslený svět Míly Gloserové

Míla Gloserová, rodič, manželka Honzy, matka Bětky a Toničky, učitelka na pajdáku a majitelka výtvarného ateliéru
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Fungování
spolku a školy
spolek – formální/právní zastřešení
rodičovské iniciativy vzniklé v roce
2014. Spolek Školamyšl je zřizovatelem Základní školy ŠKOLAMYŠL
rada spolku – minimálně 3 členové
a maximálně 25 členů. Ke konci října
2016 jsme měli 18 členů rady. Je to
nejvyšší orgán spolku rozhodující
o zásadních věcech spolku. Řeší strategické a finanční záležitosti spolku.
V současnosti jsou členové rady převážně z řad zakladatelských rodin
školy.
předseda spolku – Věra Krejčová:-),
odpovědná za vše!:-)

ZŠ – Zatím fungujeme jen papírově.
Jsme zapsáni v rejstříku škol. Začneme od 1.9.2017. V tuto chvíli Školamyšl funguje jako odloučené pracoviště Základní školy Mozaika, Rychnov
nad Kněžnou.
rada – má 5 členů. Petra Sýkorová,
Jana Flachová, Věrka Krejčová, Václav
Flaška, Leoš Tupec. Schází se jednou
za měsíc. V současnosti pracují na přípravě všeho potřebného k tomu, aby
ZŠ Školamyšl mohla od 1.9.2017 samostatně fungovat.

Text Věrka Krejčová a Leoš Tupec

Spolek ŠKOLAMYŠL
• členská schůze
• rada spolku – volí předsedu,
na návrh předsedy volí členy
výboru, je nejvyšším orgánem
spolku
• výbor spolku – poradní orgán
předsedy, řídící orgán spolku
– kde nerozhoduje předseda
• předseda spolku – statutární
orgán spolku, zastupuje spolek
navenek, jedná za něj, rozhoduje ve všech věcech s výjimkou těch, kde rozhoduje rada
spolku, členská schůze či výbor
spolku, funkční období 1 rok

Základní škola
ŠKOLAMYŠL
školská právnická osoba – vykonávající činnost školy má dva orgány:
ředitele a radu.
• ředitel školy – statutární orgán
školské právnické osoby (ŠPO),
je zodpovědný radě ŠPO, jmenuje ho a odvolává zřizovatel
(rada spolku), je zodpovědný
radě ŠPO, účastní se jednání
rady ŠPO s hlasem poradním
• rada školské právnické osoby
(školy) – dbá na fungování školy
v souladu s cíli, s kterými vznikla,
členy jmenuje a odvolává zřizovatel (rada spolku), je 5 členná
na funkční období 5 let
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členská schůze – shromáždění všech
členů spolku, scházíme se pravidelně
jednou za dva měsíce, ke konci října
2016 nás bylo 41. Platí pravidlo, že
minimálně jeden z rodičů dětí navštěvujících školu musí být členem spolku.

výbor spolku – nejužší výkonní spolupracovníci předsedy spolku. Scházejí
se pravidelně každý měsíc. Je to taková „„vláda“ spolku. Ke konci října jsou
členové výboru Věrka Krejčová – předseda, Jana Urbanová a Pavel Maršálek.

ředitel školy – Daniel (Dan) Janata.
V současné době také funguje jako
zástupce ředitelky školy Mozaika Kamily Zemanové. Stará se o vše, co
souvisí s chodem naší Školamyšle.

Poznámka: V současnosti Školamyšl funguje

jako odloučené pracoviště ZŠ Mozaika, o.p.s.,
Rychnov nad Kněžnou. Díky této škole jsme již
v roce 2014 mohli změnit náš sen ve skutečnost.
Moc děkujeme za tuto možnost.

školamyšl
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Představujeme nové
kolegyně ŠKOLAMYŠLE
Od září 2016 nastoupily do Školamyšle nové kolegyně na pozice
pedagogů II. stupně, vychovatelky
a asistentky pedagoga. Pro doplnění osobních medailonků jsem jim
položil několik otázek. Kdo odpovídal: Monika Horáková – MH, Terezie
Dvořáková – TD, Marta Suchomelová – MS, Nikola Tomancová – NT
a Ivona Lašková – IL. A jaké byly jejich odpovědi?

MS – Zachovat, případně podnítit,
u dětí kladný postoj ke vzdělávání.
V těch, kteří si moc nevěří, budovat
zdravou sebedůvěru, že to zvládnou.
Za důležité považuji vzájemné vztahy.
NT – Umět se přizpůsobit dětem a jejich potřebám, aby obě strany byly
spokojené.
IL – Umožnit i starším dětem trávit
čas po vyučování společně se svými
spolužáky, nabídnout jim zajímavé
aktivity.

Na čem ve Školamyšli od září pracuješ?
MH – Pracuji na uvedení našich několikaměsíčních představ o podobě
2. stupně do praxe.
TD – Učím dějepis, zeměpis, Tv, Vv,
pracovky v šesté a občas v páté třídě.
Pracuji stále na tom, že děti poznávám a hledám tu správnou společnou
cestu, která by nám všem vyhovovala
a přinášela radost a užitek z práce.
MS – Pracuji jako učitelka matematiky, fyziky a informatiky. Mám také
hodinu „„Školní akademie věd“, která
žákům nabízí rozvoj v oblasti, kterou
si sami volí.
NT – Pracuji ve školní družině a společně se školním klubem tvoříme odpolední program.
IL – Od září jsem dětem k dispozici
v dopoledních hodinách jako asistent
pedagoga a odpoledne zajišťuji fungovaní školního klubu.

Co Tě na práci ve Školamyšli těší?
MH – Těší mě vydařená práce a nápady uvedené do života, které se setkají s přijetím a plodí další nápady.
TD – Na práci ve Školamyšli mě těší
možnost a zároveň požadavek být
tvořivá, originální. Líbí se mi rodinné
prostředí.
MS – Jsem moc ráda, že můžu učit
matematiku Hejného metodou. Těší
mě, když vidím, jak děti objevují. Líbí
se mi, že je ve Školamyšli prostor pro
individuální přístup.
NT – Každý den ve Školamyšli je zcela jiný a nikdy člověk netuší, co ho
daný den čeká.
IL – Ve Školamyšli mě nejvíce těší každodenní kontakt a interakce s dětmi
i dospělými, vzájemné obohacování
se, poznávání.

Co považuješ ve své práci za nejdůležitější?
MH – Za nejdůležitější považuji zpětnou vazbu při tvoření a realizaci plánů.
TD – Za nejdůležitější ve své práci
momentálně považuji neustále se učit
a poučovat se z prožitých zkušeností
ve výuce.

Jak vnímáš děti ze Školamyšle?
MH – Děti jsou spontánní, otevřené,
mnohé se neostýchají, umí být samy
sebou.
TD – Přátelské, komunikativní, bezprostřední.
MS – Spokojené, otevřené, spontánní.
NT – Jako velmi zvídavé a tvořivé bytosti, které jsou schopny otevřené
komunikace a vzájemné spolupráce.
IL – Děti ze Školamyšle jsou povahou

stejné jako jiné děti, jsou však vedeny
k samostatnosti, zodpovědnosti
a rozhodování se, vzájemné spolupráci, toleranci.
Co bys Školamyšli chtěla popřát
a zároveň na čem bys chtěla dále
spolupracovat?
MH – Školamyšli přeji, aby se podařilo zhmotnit představy všech členů
o vzdělávání a aby z ní odcházely děti
připravené do života.
TD – Školamyšli bych chtěla popřát
dobrou volbu při rozhodování se
o tom, kam a jak dále směřovat při
stavění se na vlastní nohy.
MS – Školamyšl je v mnohém na začátku, leccos se teprve tvoří. Chtěla
bych popřát, aby našla ten správný
směr, kudy se ubírat.
NT – Určitě bych jí moc přála, aby
i příští rok našla tolik spokojených rodičů.
IL – Školamyšli bych přála další růst
a zrání do krásy, fungování a ráda
bych tomu byla nápomocna.
za odpovědi děkuje Daniel Janata

———————————————————————————————————————————
ředitel

Osobní medailonky

Terezie Dvořáková
učitelka dějepisu, zeměpisu, Tv, Vv

Pocházím z Litomyšle. Nyní však již
několik let bydlím v nedalekých Morašicích, kde jsme se s rodinou trvale
usadili. Vystudovala jsem učitelství
na Univerzitě Hradec Králové. Již při
studiu jsme s manželem postupně
rozšířili rodinu o dvě děti a po mé promoci doplnili pátým členem. Do Školamyšle tudíž přicházím jako úplný
nováček plný nadšení a ideálů.
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učitelství pro 2. st. na UHK, obor ČJ–
On. Po studiu pracovala na ZŠ
v Hradci Králové jako učitelka ČJ a M,
poté v Poděbradech. Má dvě děti.
Monice je blízký přístup k dětem, který jim nechává hodně prostoru a svobody, což si vyzkoušela i při působení
v „„amatérské“ lesní školce.
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Radosti a zájmy
Na prvním místě je mou radostí i zájmem rodina a to užší i širší a pak naši
přátelé. A dohromady vše, co spolu
prožíváme, podnikáme, výletujeme…
S partou kamarádek ráda vyrážím
za sportováním. Velmi snadno propadnu četbě. Musím se přiznat, že
ráda peču. Mám ráda lidi, život a vše,
co obnáší.

Monika Horáková
Monika pochází z Bílého Koně. Poté
žila ve Vysokém Mýtě a Hradci Králové. Pro rodinný život si vybrala chaloupku v Dolním Újezdě. Vystudovala

Radosti a zájmy
Mám radost z hezkého letního dne
na zahradě, z výletů do přírody
a na zajímavá místa v ČR i zahraničí.
Se svou rodinou podnikáme autovandry plné překvapení, zkoušek a poznání. Snažím se rozvíjet sebe a pomáhat dětem v jejich růstu. Společně
pečujeme o prostředí, ve kterém žijeme, a snažíme se ho chránit. Těší mě
venkovní aktivity, ale užívám si i chvilky nad knihou nebo u deskové hry.

Marta
Suchomelová
učitelka matematiky, fyziky a informatiky

Marta pochází z Vysočiny. Nyní žije
s manželem a dětmi v Ústí nad Orlicí.
Vystudovala matematickou statistiku
na Matematicko – fyzikální fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Doplňující

pedagogické studium absolvovala
na PdF v Hradci Králové. Čtyři roky se
věnovala domácímu vzdělávání. Již
na jeho začátku se setkala s Hejného
metodou výuky matematiky, která ji
nadchla.
Radosti a zájmy
Hodně času trávím s rodinou. Ráda
peču – obzvlášť mě těší pečení vánočního cukroví či narozeninových dortů.
Baví mě hlavolamy, sudoku, deskové
hry a asi vše, v čem se nějak skrývá
(a nebo ani neskrývá) matematika :-)
Dobře mě naladí také pěkná kniha,
plavání, hra na klavír nebo koncert
vážné hudby.

Nikola Tomancová
vychovatelka ve školní družině

Pocházím z Červeného Kostelce, kde
jsem strávila většinu svého života.
Kvůli studiu na Vyšší odborné škole
pedagogické jsem se přestěhovala
do Litomyšle a už zde zůstala. Nyní
studuji posledním rokem Cyrilometodějskou teologickou fakultu v Olomouci (obor – Sociální pedagogika).
Radosti a zájmy
Mojí největší vášní je hudba, která je

školamyšl

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

nedílnou součástí mého života. Každým dnem mne provází písničky
od skupiny Roxette, které mi nabudí
dojem krásného dne. Ráda chodím
po horách, procházím se v přírodě
a další vzpruhou, která mě zaručeně
probere je fitbox. Další mojí zálibou je
fotografování převážně dětí (sourozenců), tvoření, cestování a pečení.

Ivona Lašková
asistentka pedagoga a vychovatelka
ve školním klubu

Ivona do svých 18 let žila ve Svitavách, poté studovala fyzioterapii v nástavbovém studiu v Brandýse nad
Labem. To ji přiblížilo k Praze, kde
pracovala jako rehabilitační pracovník
v nemocnici i v ambulancích lékařů.
Pedagogickou dráhu nastoupila v roli
vychovatelky na fakultní základní
škole na Letné. Zkušenosti má také
z oblasti integrace mentálně postižených do pracovního života a volnočasových aktivit, kdy jako osobní asistentka a koordinátorka působila
v občanském sdružení Rytmus. S rodinou se Ivona z Prahy vrátila do svého rodného kraje. Nyní žije v Janově.
Protože ji práce vychovatelky velmi
oslovila, rozhodla se získat v tomto

oboru kvalifikaci a vystudovala
na SPgŠ a VOŠP v Litomyšli obor
Předškolní a mimoškolní pedagogika
se zaměřením na speciální pedagogiku. Ivona má tři dcery – dvě z nich
jsou žačkami Školamyšle.
Ivoniny radosti a zájmy
„„Od malička mě provází příroda. Ta
nikdy nezklame, vždy přinese odpočinek, naladění. Od toho se odvíjí, že
máme doma i dost zvířat: dvě kozy,
mini–prase (které stále utíká dírou
v plotě, kterou si znovu a znovu vyhrabe), slepice, kočky, psa, zajíce, papouška, potkana…. Přináší to radost
a samozřejmě také spoustu dřiny
a uvědomění, že některé mé představy o přesunu z velkoměsta na vesnici
byly trochu romantické. :-) Každopádně mi díky tomu přicházejí do života
zkušenosti, které mě tak nějak celkově obohacují. Jsem za to ráda.
Přírodu provazuji i s výtvarným uměním, baví mě Land art – tvoření v přírodě a z přírody. Od malička jsem
chodila do výtvarky, takže si ráda zatvořím i dnes, ať už jsou to užitné věci
jako oblečení, doplňky, tašky, hračky
nebo objektová tvorba, malování či
automatická kresba.“

7

školamyšl

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

Nový předmět
Výchova ke svobodě
V loňském roce se opakovaně objevovaly debaty o směřování školy
i praktických otázkách jejího chodu,
které vedly až k tomu, že nás někteří
rodiče se svými dětmi opustili. Mnoho
diskutovaných problémů se točilo
okolo míry svobody dětí. (Ne)povinné
domácí úkoly, (ne)povinnost účastnit
se programu připraveného učitelkami… To je tak hluboké téma že by si,
dle mého názoru zasloužilo, abychom
kvůli němu zařadili do osnov nový
předmět Výchova ke svobodě.
Naše děti mají výchov hned několik
– hudební, výtvarnou, později pak
pracovní a občanskou. Všechny mají
rozvíjet konkrétní schopnosti dětí
a vybavovat je zkušenostmi potřebnými pro praktické užití těchto schopností v budoucím životě. Když se dítě
na „„výtvarce“ naučí kreslit, může z něj
být architekt nebo třeba alespoň
zvládne jednou namalovat pejska
vlastním dětem. Svobodná vůle je
schopnost, kterou jsme nadáni všichni, místo ve školním vzdělávacím programu pro její výchovu ale nemáme.
Určitě znáte ve svém okolí lidi, kteří si

s ní moc rady nevědí. Jsou to ti, kteří
nostalgicky vzpomínají na časy, kdy
vše bylo jasně dané nebo touží
po větší regulaci všeho nebo naopak
ti, kteří pod heslem „„máme svobodu,
můžu si dělat, co chci“ znepříjemňují
život svému okolí.
Co by se v tomto předmětu mělo vyučovat? Především bych dětem předával základní princip – svoboda jde
ruku v ruce se zodpovědností. A rovnou můžeme dětem připravovat modelové situace: Za co neseš zodpovědnost, pokud chodíš do školy sám
a nevodí tě rodiče? Za co neseš zodpovědnost, pokud dostáváš kapesné
a můžeš si s ním dělat, co chceš? Končit můžeme u těch nejstarších někde
u: Za co poneseš zodpovědnost, až
budeš moci chodit k volbám? Za co
neseš zodpovědnost, pokud si můžeš
zvolit povolání, jaké jen chceš? Stejně
tak jim můžeme postupně předávat
zodpovědnost za větší a významnější
úkoly. Od mytí tabule v první třídě
po vedení školního časopisu nebo organizaci stánku na náměstí koncem
základní školy.

školamyšl
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Školní
sněm

Zcela jistě se nebude dařit všem hned
skvěle. Když se děti (a nejen ony) učí
něco nového, chybují. Je to nutná součást procesu. A tak je jasné, že se může
stát (a stane), že něco, za co převzaly
zodpovědnost, neudělají nebo nezvládnou. To samo o sobě ještě nemusí být vážný problém, jen bude nutné
s chybou dál pracovat, ale to se od jiných předmětů neliší. Jenom zatím
nevím, jak tenhle předmět známkovat,
ale to mě naštěstí trápit nemusí.
Ve slovním hodnocení si s tím naše šikovné učitelky určitě poradí. A vlastně
nemusíme předmět ani mít nikde oficiálně napsaný, že? Naše děti na prvním
stupni neví, že mají v učebních plánech
nějaké výchovy a v centrech už vedení
k samostatnosti a přebírání zodpovědnosti máme zakomponováno. Pojďme
si tedy alespoň uvědomit, jestli výchovu
ke svobodě považujeme za důležitou
součást vzdělání našich dětí.
Nedá mi to a připíšu pár řádek pro rodiče. My jsme ve škole Výchovu ke svobodě neměli. Kde a kdy jste si toto
vzdělání doháněli Vy? Do jaké míry nesete zodpovědnost za to, jaká je Školamyšl (ve všech významech toho slova)?
Kdo nese zodpovědnost za vzdělávání
Vašich dětí – Vy, dítě samo, škola?
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Václav Flaška
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rodič

Ke každodenní realitě Školamyšle
patří i svoboda projevu. Dalo by se říci,
že se toto heslo hezky říká, ale z běžné životní praxe víme, že se složitěji
uplatňuje. A co teprve té školní, kde
jsou všudypřítomné děti se svými velmi upřímnými a trefnými názory :-)
Aneb hláška z hodiny tělesné výchovy:
„„Paní učitelko, dneska jste hezky běhala, i když už jste stará.“ Nečekala
jsem, že se do kategorie stará dostanu již v 25 letech :-)
Se svobodou projevu a zodpovědností za řečené je velmi úzce spjat náš
školní počin, který vzešel z nápadů
a přání dětí – školní sněm. Naše sněmovna má pramálo společného s tou
státní, ale nikdo nemá problém se při
ní zapotit stejně, jako při sledování
šot(k)ů z politického života.
Sněm se koná jednou měsíčně o velké
přestávce, za přítomnosti celé školy
– a jsme-li pozváni i pedagogů. Bě-

hem tohoto měsíce se sbírají náměty
na zapisovacím papíru, který visí
na chodbě. Témata jsou rozličná –
od přibývajících drobků na pohovce,
přes sprostá slůvka až po rozdělení
úklidu chodby. A jak celá „„věc“ probíhá? Jak již bylo řečeno, za vzrušené
přítomnosti celé školy se u přežvykování svačinek od maminek debatuje.
Každý školní sněm má svého mediátora – dítě, které vede diskusi a dbá
na to, aby byla dodržena veškerá stanovená pravidla. Postupně se čtou
náměty ze zapisovacího papíru a debatují se možnosti, jak cokoliv zmíněné vyřešit.
Školní sněm patří k plnění průřezového tématu – Výchova demokratického občana. Ne vždy se při těchto debatách dojde k výsledku či řešení. Ale
vždy dochází k uvědomění, že v životě
prostě nejde nic jen tak plácnout
do éteru, bez odpovědnosti za svá
slova. A já jako učitelka, doufám, že se

jednou od diskusí nad tím, kam se
nám pořád ztrácí ten toaletní papír
a proč na záchodech nikdo nezhasíná,
dostaneme k rozhovorům o tom důležitějším.... O čem vlastně? :-)
Tereza Veselá

———————————————————————————————————————————
učitelka 3. – 5. třídy
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Školamyšl na společném
víkendu ve Vranicích
Společný pobyt dětí a rodičů ze Školamyšle během prvního červnového
víkendu byl hravý, informativní a pohodový i přesto, že pozvolna směřoval
k nepopulárnímu nedělnímu úklidu.
Plánování akce nikdo nebral na lehkou váhu, pravidelné schůzky organizačního výboru každý týden po dobu
několika měsíců svědčí o vážnosti
akce a obecném očekávání hladkého
průběhu. A vyplatilo se. Ubytování,
jídlo, zábava, nepolámané i veskrze
živé děti, logistika a částečně i počasí
bez větších kotrmelců, by se bez poctivé přípravy nedalo jinak zajistit.
V pátek odpoledne se přibližně 20
rodin sešlo a úspěšně ubytovalo
ve Vranicích v chatě TJ Jiskra Litomyšl. Po prvním vyhnání části dětí z lesa
jsme rozdělali oheň, abychom usušili
druhou část hrající si v potoce, a té
příležitosti jsme využili k opékání buřtů následované uvítáním všech účastníků vedením školy. Večerní uvolněný

program si užili zejména rodiče, kteří
se o svých dětech dozvěděli většinou
až při nahánění po loukách a potocích
těsně před spaním.
Sobotní dopoledne bylo vyhrazeno
diskuzi rodičů budoucích prvňáků
s učiteli a vedením školy. Byly představeny vyučovací metody a pomůcky
a rodiče se mohli osobně přesvědčit,
že matematika dle profesora Hejného
bude klást větší nároky na ně samotné, spíše než na jejich děti.
Po vynikajícím společném obědě (díky
holky) a dalším vyhnání dětí z lesů
a potoka začalo zábavné odpoledne,
kde děti sbíraly za splněné úkoly
sportovního i humanitního charakteru
razítka do karet a poté byly odměněny dárky. Došlo i na speciální odměnu
ve formě čerstvého popcornu a pravého párku v rohlíku. Později odpoledne si děti mohly pohladit živé sokoly,
při správných odpovědích na otázky
získat jejich pravé peří a dozvědět se

školamyšl

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Na co si to jako hlaješ, teto?
Nejsi na to tlošku stalá?

Já nevím, Honzo, možná bychom měli být
trochu hodnější. Dáme jim slevu!
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něco o jejich životě od renomovaného
odborníka, takto bratra jedné z maminek. V podvečer již někteří účastníci sbalili nejen kufry, ale i děti a odjeli, zatímco ti šťastnější zůstali
a debatovali o zábavnějších aspektech nadcházejícího nedělního úklidu.
Pohodový víkend byl před nedělním
polednem ukončen předáním liduprázdné, nepoškozené, nevypálené
a nevytopené chaty zpět majiteli.
A na závěr něco málo poezie, vytvořené začínajícími potomky Seiferta
a Hrubína při plnění jednoho ze sobotních úkolů (redakčně neupravováno): „„Král měl bál potkala ho pryncezna líbezná a vězeň pěkně v jeskyni
měl pěknou kebuli“.
Fotky a text
David Edlman

Já jsem taky mladá a krásná!

Hele, hele Davide, další účastník přijíždí.
Tak je pěkně zkásneme hned u vstupu!
Jo, jo, bez peněz do Vranic nelez!:-)

Tak malej a už ví jak na to.
Ten to jednou dotáhne vysoko.

Hele, Eriku, nebuď tak
chytrej, jo? Myslíš,
že to nevím?

No jo, máma. Zase si hraje na mladou!
To je trapný:-)

Ták, pěkně nad ohněm. Hlavně, ať tu
ponožku (licháče) nespálím. Máma o tom
ještě neví, ale tohle je poslední Vojtova
suchá ponožka:-(

Strejda si myslí, že tu ponožku snad
usuší, ne? Proč ji nedá do sušičky?
Kdo to kdy slyšel,
sušit ponožku nad ohněm?

Stázko, to musíš hezky tím
klacíkem šťourat do ohně.
Pak to líp hoří. Víš?

11

———————————————————————————————————————————
rodič Školamyšle

Jasně děcka, pořádně si mě osahejte!
Já tohle vystupování na veřejnosti fakt
miluju. Už abychom byli doma a já si dal
k večeři nějakou tu myšku.

Děti, moment! Netlačte se! Na všechny se
dostane. Máro, ježišimariá, nekoukej a pomáhej!
Leoši, tobě to tak krásně jde. Paráda.
Ty to snad zvládneš všechno sám!

Jééééé, ten je heboučkej!
Toho chci domů!

Do Vranic za námi přijel i bratr a sokolník Míly Gloserové, Honza.
Nejen, že nám ukázal sokolí mládě, ale i hezky a poutavě vyprávěl o dravcích.
Přednáška trvala více než hodinu. Bylo vidět, že ho to hodně baví:-).

Společný táborák, kde se zpívalo a opékaly špekáčky.

Text u fotek Leoš Tupec
Fotky Jan Fulík a Leoš Tupec

Těm to ale trvá...

školamyšl
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Výlet
na Chotěnov

Společný projekt
s Mozaikou

Červen, čas školních výletů. Ten náš
začal na autobusovém nádraží 22.
června. Batohy, stany, spacáky, “zásoby“ jsme naložili do auta, svačinu
a drobnosti do batohu na záda. Cílová
stanice: Nové Hrady. V Nových Hradech jsme navštívili zámecké zahrady,
bludiště, ohrady s daňky a vydali se
směr Roudná.
I když byla voda v koupališti studená,
děti tam naskákaly skoro všechny.
Osvěženi a trochu odpočati jsme vyrazili přes Jarošov na chalupu na Chotěnov.
Chalupa, kde se mnoho let nedělaly
žádné úpravy, je rájem pro dětskou
fantazii, místo jako stvořené pro dobrodružství a objevování. Přes to vše
jsem trochu měla obavy, jestli se nebudou děcka nudit a jak to jako hostitelka zvládnu organizačně. Děcka
byla naprosto samostatná, postavila
si stany, připravila ležení v domě a pod
ořechem na zahradě.

Dne 24. června nás naše školní matka
Mozaika pozvala na společný projekt
zaměřený na mediální výchovu s cílem
zažít trochu publicistiky, tvorbu zpráv
a mediálních informací. Vyrazili jsme
z Litomyšle několika auty, do nichž
jsme společnými silami poskládali
všechny naše školamyšlí děti. Cílem
byl školní pozemek v krásné přírodě
nedaleko Rychnova nad Kněžnou.
Na louce blízko lesa a v jeho stínu se
nacházela školní zahrada. Zároveň
na několika místech pozemku visely
na velkých balících papírech instrukce. Vzniklé pracovní skupiny si dle
svého výběru volily, na čem budou
pracovat.
Společným obsahem projektu bylo
zaznamenat dění na pozemku, co zde
je, k čemu to slouží apod., a k tomuto
tématu směřovaly všechny reportáže,
ač jejich forma video reportáž, rozhlasová reportáž, fotodokumentační
reportáž apod. byla různá. Naše pra-

Čas plynul, každý si našel svůj prostor
a aktivitu. Houpačky na podstáji byly
v neustálém pohybu, děti bez hádání
a strkanic se na nich střídaly, jiné sta-

věly města z polínek nebo prozkoumávaly zahrady. Večer jsme zpívali
u ohně a opékali marshmallow.
Největším zážitkem pro naši Adélku
bylo spaní pod širákem na zahradě,
kde se ve spacácích uložila nakonec
většina dětí. Pro mě, jako hostitelku,
že v tom počtu lidí nebylo třeba řešit
žádné problémy
a neshody, každý si našel to, co potřeboval, nabídl pomoc nebo si o ni řekl.
Druhý den jsme se společně nasnídali, pobalili a vyrazili přes kopec do Poříčí na autobus, abychom se dostali
zpět do Litomyšle.
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Petra Benešová

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

covní skupiny se rozešly po pozemku,
dotazovaly se ostatních, komentovaly, fotily a natáčely videa např. o bylin-

né zahrádce, jak vznikalo ohniště, jak
se stavěly různé stavby z palet, přístřešky a mnohé další.
Části výstupů byly na závěr dne prezentovány, avšak výsledné zpracování proběhlo ve škole v Litomyšli. Finální výstupy jsme zaslali do rychnovské
Mozaiky.
Děcka práce bavila, strávili jsme celé
dopoledne venku, aktivně v pohybu,
počasí vyšlo a výstupy se podařilo realizovat. Co víc si přát. Den jsme uzavřeli společnými písněmi za doprovodu kytary v rukách paní ředitelky
Kamily.
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Dan Janata

———————————————————————————————————————————
zástupce ředitelky
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Školamyšl navštívila
Rostya Gordon Smith
Paní Rosťa je neuvěřitelná žena.
Plná optimismu, energie a inspirace. Je skvělá, slavná a skromná. Měl
jsem možnost ji poznat před několika lety díky rodinnému centru ze
Svitav. U nás ve firmě nám pomohla
udělat genderový audit. Máme štěstí, že s ní můžeme spolupracovat.
Radí nám s personalistikou. Při posledním pobytu v Litomyšli se chtěla podívat i do Školamyšle. Hodně
jsem naši školu vychválil:-) Nebylo
nic jednoduššího než zavolat Anetě,
jestli můžeme přijít. Strávili jsme
s první a druhou třídou bezmála hodinku. Nedalo mi to, abych se Rosti
nezeptal, jak se jí ve škole líbilo.
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Rosťo, při poslední návštěvě Litomyšle jste krátce navštívila naši
Školamyšl. Jak se Vám u nás líbilo?
Jaký jste měla pocit?
Velice se mi ve Školamyšl líbilo.
Měla jsem pocit, že tam je mnoho
nadšení jak u dětí, tak u učitelů i rodičů. Podpora a zapojení rodičů je
nesmírně důležitá. Líbilo se mi, jak
děti začaly okamžitě pracovat, věděly, co se od nich očekává a byly
plně zapojené.
Víme, že jste sama vychovala 4 syny.
Co je podle Vás to nejdůležitější
ve výuce?
Neustále vytvářet lásku a zvídavost
se učit nové věci. Progres je u každého dítěte individuální a různé názory

reklama —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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—
—
—
—

Najdete na nás
na facebooku
a internetu
www.skolamysl.cz

www.facebook.com/

skolamysl

jsou vítány a respektovány. Zlobivost
se neodměňuje pozorností učitelů
a dětí. Spolupráce, pomoc jeden druhému a empatie se odměňuje. Poznání je možné ve všem a v každé situaci.
Velice důležité je zapojení rodičů.
Ve svém životě jste osobně poznala
mnoho zemí. Můžete tedy srovnávat.
V které zemi je podle vás nejlepší
systém školství a proč? Co nám tady
v Čechách chybí?
V každé zemi, ve které jsme žili, naše
děti chodily do soukromých škol.
V předškolním věku moji synové absolvovali Montessori školky. To si myslím byl pro ně velice dobrý základ.
V každé škole, do které moji synové
chodili, bylo pravidelné setkání rodičů
a učitelů a 4x do roka jsme měli setkání individuálního progresu mezi
učitelem, rodiči a žákem. Bylo to velice dobré pro všechny. Děti věděly
přesně, co učitel rodičům říkal – žádné „„tajemné” rodičovské schůzky, kde

se mluví o studentech před ostatními
rodiči. Veřejné školy byly dobré v Anglii a v Kanadě. V Japonsku mají
ve školách velkou disciplínu a ohromnou úctu k učitelům, které oslovují
Sensei (先生), což doslovně znamená
„„ten, který se narodil přede mnou”.
Tak se oslovují vážení lidé.
děkuji za rozhovor
Leoš Tupec

———————————————————————————————————————————
rodič
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Rostya Gordon–Smith je česká
podnikatelka. V roce 1968 emigrovala bez peněz a bez znalosti
jazyka do Anglie. Vystudovala
univerzitu, vdala se, porodila
a vychovala čtyři děti. Na mateřské dovolené byla 10 let. Kariéru
zahájila až ve svých čtyřiceti letech. Přes dvacet let působí v oblasti řízení a rozvoje organizací,
lidí a týmů nejen v Česku, ale
i v Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Brazílii, Estonsku, Rusku
a v dalších zemích. Získala vzdělání ve Velké Británii, Kanadě
a Austrálii. Působila ve vrcholových pozicích velkých koncernů
i mezinárodních podniků. V roce
2001 byla jmenována jednou
z 50 vrcholových, světových HR
manažerů, v roce 2006 byla zvolena mezi 20 nejvlivnějších žen
v České republice. Je zakladatelkou konzultační společnosti People Impact a celonárodní soutěže
pro nejlepší projekt v HR –
„„HREA“, HR Excellence Award.
Je spoluautorkou motivační knihy „„Úspěšně s kůží na trh“ (Insignis, 2010). Je častou mluvčí
na mezinárodních konferencích,
přednáškách a seminářích. Její
nejnovější projekt Minerva 21
oslovuje české ženy s heslem
„„Čeříme vodu“.
zdroj: Wikipedie
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Improvision
ve Školamyšli

Ukončení
školního roku

Od prázdnin už uteklo spousta vody
v Loučné a mnoho věcí je jinak, než
bylo v srpnu. Ale stejně jako předtím,
tak i teď se nám líbí principy Školamyšle. A taky se nám líbí, jak tam přistupují k životu. Pod slovem život si
můžete představit, co chcete. My to
vnímáme jako to, co se nám děje, co
žijeme. Někdy je to učení, jindy hra,
práce, koukání okolo, chutnání jídla,
smích a radost a taky smutek. Taky
věci, které jdou snadno a věci, které
jdou méně snadno.
Jedna z takových věcí, která může
být v životě náročná, je nastoupit
do nové práce. A protože Školamyšl
roste, tak nutně potřebují nové lidi,
učitele. Jestli jste šli do nové práce,
tak jste možná měli pocity jako: zapadnu mezi kolegy? Jaké to asi bude?
Jak na mě budou působit? A co mám
udělat já, abych zapůsobil dobře?
Ve Školamyšli je opravdu hodně potřeba, aby jim dobře fungoval tým.

Školní rok 2015/2016 byl historicky
druhým rokem, kdy existuje naše
Školamyšl. I ve třetím roce života, tj.
tento školní rok 2016/2017, fungujeme jako odloučené pracoviště Základní školy Mozaika Rychnov nad
Kněžnou. Díky její paní ředitelce, Kamile Zemanové. Konec školního roku
proběhnul ve velmi pohodové náladě
nejdříve ve škole, kde děti dostaly
slovní vysvědčení, (musíme podotknout, že naše vysvědčení je bez známek, to znamená si na vysvědčení
v klidu sednout a pomalu si ho přečíst:-) a pak v areálu Za Sokolovnou.
Zde měli rodiče možnost si v klidu
popovídat nejen mezi sebou, ale
i s učiteli. Věrka (naše předsedkyně
spolku:-) měla krásnou řeč, kde shrnula, co se nám za uplynulý rok podařilo a co nás ještě čeká. Každá paní
učitelka dostala od Dana (náš ředitel)
kytici květin a Dan bednu moravského
vína. Povídali jsme až do večera. Byl
to krásný den!

Tam, kde jsou dobré týmy, tam i člověk raději chodí do práce. Někdy trvá
i několik měsíců, než se tým dá dohromady. Dlouho podvědomě testujeme, co si dovolit a co ne. Jaká jsou
nepsaná pravidla. Tento proces se dá
zrychlit.
Ve Školamyšli to udělali tak, že si pozvali nás – Improvision – abychom
pro ně udělali teambuildingový
workshop. S Danem a s Anetou jsme
se několikrát sešli a dumali nad tím,
co by bylo nejvíce užitečné. A 30. srpna jsme spolu s celým novým týmem
strávili celý den. Pomocí technik aplikované improvizace jsme pracovali
na tom, aby se stará garda setkala
s novými lidmi, aby se poznali v nevšedních situacích. Společně jsme
dumali nad tím, jak si představuji ideální tým, co potřebuji od týmu a co
naopak můžu přinést. Sekundárním
cílem bylo přinést inspiraci k tomu,
jaké techniky a hry by bylo možné
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Tvorbou živého sousoší jsme zkoumali
představy o ideálních vazbách v týmu.

využít ve výuce tak, aby učení měly
děti ještě víc rády.
Aplikovaná improvizace využívá principy, nástroje, metody, kompetence
a postoje vytvořené v kontextu divadelní, hudební či taneční improvizace.
Tyto principy, nástroje atd. pak dále
využívá pro nedivadelní účely. Tímto
způsobem se kromě teambuildingů
dá pracovat také na osobnostním
rozvoji nebo rozvoji soft skills, jako
jsou prezentační, komunikační nebo
lektorské dovednosti.
Den strávený s učiteli Školamyšle byl
velmi užitečný. Využili každou minutu
k tomu, aby se poznali, aby se o sebe
mohli opřít. Jsem moc vděčný, že
jsme mohli být na chvíli součástí Školamyšle. Držíme palce.
Tomáš Jireček a Andrea Moličová

———————————————————————————————————————————
lektoři Improvision

Tvorbou živého sousoší jsme zkoumali
představy o ideálních vazbách v týmu.

Leoš Tupec
Fotky Honza Fulík a Leoš Tupec
Text

———————————————————————————————————————————
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Volné ukončení školního roku proběhlo v areálu
Za Sokolovnou. Bylo krásné počasí, pivo a limo teklo
proudem. Děti si hrály, my dospělí si povídali.
Věrka zhodnotila celý rok. Mluvila i o našich
plánech na prázdniny (příprava nových prostor).

K dobré náladě nám zahrála i skupina složená
z osazenstva Školamyšle. Zprava: paní učitelka
Aneta, Matěj Pecháček a Dan.

Budoucí zpěvačka Žanetka Flachová vystoupila
s individuálním programem společně s Matějem.
Zazpívali dvě písničky a sklidili mimořádný potlesk.
Toto vystoupení muselo stát hodně příprav a odvahy.
Skvělé Žanet! Umělecká kritika byla nadšená:-).

Starší děti z Terky třídy (3.–5. třída) si společně
s paní učitelkou anglického jazyka Zuzkou připravily
krásné divadlo. Jelikož měly i kostýmy, bylo
představení velmi vtipné. Parádní výkon! Bravo!

Anety třída a i někteří z druhé třídy nám
rodičům ukázali, jak hezky umí anglickou písničku
Cup song. Při této písni se nejen zpívá, ale
i „bubnuje“ kelímky v rytmu písně. Kdo neviděl,
neuvěří, jak náročné to bylo a jak byli všichni
sehraní. Výborně!

Společné foto po mimořádném divadelním výkonu
našeho malého uměleckého souboru v čele se
Zuzkou Maršálkovou. Někteří si vychutnávají
i odměnu za vystoupení v podobě nanuku.

školamyšl

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

Nový školní rok
2016/17
A je to tady. Jako každý den mi zvoní
budík. Proč je to ale dnes jiné? Dnes
je den, kdy začne další krásná část
života. Víte jak se říká, že něco krásného končí proto, aby něco nového
začalo... Tak je to tu.
Ještě nedávno jsem Patrinku chovala
jako malé miminko a dnes už jde
do školy. Je tu konec bezstarostného
hraní si ve školce a začne opravdový
život školáka, malé slečny... Přišel den,
kterého se bojím. Co přijde? Co se
všechno bude muset změnit? Jak to
Patrinka i my budeme zvládat? Otázky, na které jsem se snažila najít odpovědi už od doby, kdy nám bylo sděleno, že jsme se stali Školamyšlany.

aktovku, přezůvky... Chyběla udělat
jen svačina a snídaně na společný stůl.
Zkontrolovali jsme, zda je babička
s dědou vzhůru, zavolali druhé babičce s dědou, zda jsou už na cestě do Litomyšle a třetí babičce, kdy se sejdeme. A aby nás nebylo málo, ještě
upřesnění s mojí sestrou. Cítila jsem,
jak je Patrinka ráda, že v tento významný den bude mít kolem sebe
všechny nejdůležitější členy rodiny.
A to, že jsme velká rodina, jste si asi
všichni na zahájení všimli. :-) A cítila
jsem, jak i pro naši rodinu je důležité
vidět, jak jejich vnučka a neteř vstupuje do života školáka.
Hotovo. Jsme připraveni. Samozřejmě nesmí chybět první fotka s aktovkou. Nervozita u mě lehce stoupá. Asi
budu dojetím brečet. Když si představím, jak mi tekly slzy, když jsme dostali od paní učitelky Anety dopis,
ve kterém nám psala, jak se na Patrinku těší a dala jí první domácí úkol,
tak mi bylo jasné, že dnešní den se
bez slz neobejde. Jakmile jsme ale
vstoupili do zámecké jízdárny a viděla jsem všechny kolem, nervozita byla
pryč. Úsměvy, pozdravy, smích...
Vstoupila jsem do tak příjemné atmosféry, do kolektivu lidí, kteří se stávají součástí našeho „„nového“ života.
Když jsme postupně všichni noví žáčci
i s rodiči byli přijati do kruhu, najednou
jsem cítila, že se ta naše rodina, která
Patrinku přišla podpořit, rozrostla. Atmosféra, kterou jsem vnímala jako už
tak moc příjemnou, se ještě zpříjemnila. A nejenom lidmi, kteří nás mezi
sebe přijali, ale i prostorami, které
na nás dýchaly opravdu svátečně. Výjimečnost tohoto dne zvýraznil nejen
tento prostor, ale i vědomí, že je Patrinka tam, kde má být... Ve Školamyšli. Ve škole, která je opravdu radostí.
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Ještě naposledy jsem se ujistila, že je
opravdu čtvrtek 1.9.2016, usmála
jsem se a řekla si: tak jdeme na to....
Hlavně vstát tou pravou nohou. Patrinka se probouzí s úsměvem. Hlavní
věc splněna – těšit se. A protože jsme
nedočkavostí nemohli usnout, měli
jsme už vše připravené. Věci na sebe,

školamyšl

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

Adaptační pobyt
Kubasova chalupa
Nakonec jsme se přece jenom
do školních učeben přesunuli. Ukázali jsme babičkám a dědečkům prostory, ve kterých ode dneška bude Patrinka trávit většinu času. Pak jsme se
všichni zapojili do kruhu, abychom se
seznámili se všemi, kteří budou spolu
sdílet první a druhou třídu. Bylo moc
hezké vidět, jak se rodiče i prarodiče
vtipně zapojili do seznamování. Pak
trochu organizačních věcí a hurááááá,
máme to za sebou. Ale nikomu se
moc ze školy nechtělo. Tak jsme si
ještě chvilku povídali, dokud jsme neměli pocit, že jsme dostatečně načerpali atmosféru, a šli ten výjimečný den
zakončit dobrým obědem.
Nakonec bych chtěla říct, že věci, kterých jsem se bála, jste mi pomohli
zvládnout. Všichni. Dnes s odstupem
času vidím, jak krásně jsme ten vstup
do školy zvládli a jak krásně to všechno „„klape“. Život jsou změny, výzvy,
a já se těším na každý den, kdy si Patrinku ve škole vyzvednu a ona mi
začne povídat, co všechno ve škole
dělali. Dokonce se těším na to, až si
s ní odpoledne sednu a udělám nějaký ten úkol. Vlastně, ta nervozita ze
všeho byla zbytečná. Večer nám vypadl i zub, tak pocit toho, že Patrinka
je prvňák, se ještě zvýraznil, a já ten
den usínala s myšlenkami na to, jak
jsem na svou dceru hrdá a jak se těším na další den ve Školamyšli.

Je 5. září ráno a ve vzduchu je cítit
nový začátek, milé napětí a očekávání. Naše Anežka si soustředěně balí
svůj kufr, čekají ji tři dny adaptačního pobytu se spolužáky a učiteli
– známými i novými. Tentokrát je to
pro ni však jiné. Na „„adapťák“ jede
totiž do našeho centra.
V 7:15 přesně zvoní u dveří první účastníci – dvě růžové holčičky, které statečně vlečou po kamínkách ještě růžovější
kufříky na kolečkách a jejich maminka
s objemnou krabičkou plnou buchet
poptává ty správné dveře do chalupy,
aby konečně uspokojila své natěšené
ratolesti. Od této chvíle přistává před
chalupou jedno auto za druhým,
ve vzduchu se mísí starostlivé hlasy rodičů s posledními radami a připomenutími, ale děti se již ladí na svůj nový svět.
Když jsou všichni úspěšně na místě,
celá Školamyšlí posádka se schází
v hlavním sále na úvodní instruktáž.
Prvňáčci pozorují, oči navrch hlavy.
Starší děti ve skupinkách se svými
kamarády navazují své příběhy přátelství přerušené prázdninami. To nové
dobrodružství, čekající za dveřmi,
však burcuje všechny ke společné
plavbě. Vnímám učitele, jak berou
svými prvními slovy odpovědnost
a vedení do svých rukou. Vnímám
děti, jak se pomalu učí orientovat
v nové životní situaci, kde stojí
na chvíli samy, bez mámy a táty.

Lucka Machová

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

Přichází čas tréninku na život sám.
Začínají se učit, aniž by se „„učily“.
Kde je moje místo a jak se na něm cítím? Jak mě přijímají moji spolužáci
a jak učitelé? Co můžu a co už ne? Co
umím říct a vyjádřit a co ne? Jak se
cítím v této nové společnosti?

Na tři dny se děti zcela odpoutávají
od svého domova, kde znají každý
kout, znají perfektně rodičovský postoj a pravděpodobnou reakci na sebe
sama. Nyní je jim dovoleno začít si
budovat vlastní „„svět“ v rámci laskavých hranic určených učiteli, programem a novým prostorem. Jsem přesvědčena, že zažít adaptační pobyt
znamená pro děti obrovský osobní
rozvoj a cestu ke své osobní síle. Tuto
stopu však vnímám ve Školamyšli nejen v souvislosti s „„adapťákem“. Ten
jako by byl jen „„logickým výsledkem“
přístupu k dítěti jako k osobnosti,
která je schopna samostatného fungování a která potřebuje především
podporovat a inspirovat.
A jak hodnotila pobyt naše desetiletá dcera Anežka?
„„Adapťák byl supr, ale přijela jsem
domů a adapťák je u nás. No nazdar!
I tak myslím, že jsme si to všichni uži-
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li a bylo to fajn :-). Program byl dobře
naplánovaný a rozdělený. Jídlo bylo
supr, ale večerky by se mohly trochu
posunout!“
Monika Kubasová

rodič
www.kubasovachalupa.cz

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

školamyšl

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

školamyšl

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

Píšeme písmem
Comenia Script
Již přes pět let se na českých školách vyučuje psací písmo Comenia
Script®. Do projektu se zapojila
i naše škola a v současné době se
už děti učí psát tímto novým typem
písma.
Projekt nového psacího písma odstartoval v roce 2005 na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze v rámci
doktorského projektu Radany Lencové, jehož součástí byl i návrh nové
školní psací latinky. Autorka vycházela ze svých průzkumů rukopisného
písma současné české populace a dala
si za cíl vytvořit nový moderní model
psacího písma, který by nevycházel
z přežitého krasopisu, ale z principu
jednoduchosti a čitelnosti.
Comenia Script je praktické psací písmo pro děti, které je jednoduché, moderní a současné. Má sloužit jako základní psací tvar, který bude obohacen
o individuální tendence každého písaře,
který si písmo přizpůsobí. Zohledňuje
psaní i dysgrafikům a levákům.
V letech 2010–2012 bylo písmo Comenia Script® ověřováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR v projektu dvouletého pokusného
ověřování a v roce 2012, na základě
velmi dobrých výsledků, schváleno
jako alternativní školní psací písmo pro
použití v českých základních školách.
Nové písmo vzbuzovalo ze začátku
u rodičů i učitelů nedůvěru. Obávali
se, že povede děti k nedbalosti v psaní a nebude v nich trénovat schopnost
soustředit se. Výsledek experimentu
zatím ukazuje, že podobné strachy
nejsou na místě. V současné době se
psací písmo Comenia Script® vyučuje
cca na 200 českých školách. S výukou
nového typu psaní jsou spokojeni učitelé i rodiče. Žáci i ve vyšších ročnících
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píší výrazně čitelněji, psaní je baví
a píší rádi.
Stručná charakteristika písma:
• jednoduchá velká abeceda,
• písmo má volitelný sklon,
• napojování písmen je volitelné, nemusí být vůbec,
• písmo vychází vstříc potřebám
současných dětí,
• jednodušší písmo může být snáz
čitelné v zahraničí,
• tím, že jsou tvary písma bližší tiskovému písmu, umožňuje zjednodušit systém čtení a psaní,
• jednodušší písmo pomáhá více porozumět textu než písmo složitější,
• má vypracované tahy pro leváky
i praváky,
• pro speciální účely je vypracovaná
zcela jednoduchá forma (tzv. bezserifová) vhodná pro dysgrafické
děti, mentálně či tělesně handicapované,

• v abecedě je několik písmen a číslic, jež mají více tvarových variant.
Dítě si samo volí preferovaný tvar.

Sama autorka písma, Radana Lencová, o svém projektu říká (Habitat Bohemicus, 11.3. 2012):

U žáků můžeme sledovat vysokou
motivaci a spontánnost ve vztahu
k psaní i ke čtení. Žáci se psaní nebojí, s chutí zkoušejí nové tvary písmen.
Tento typ písma je také vhodný při
výuce čtení genetickou metodou čtení tzv. hláskováním, kdy se děti učí
zároveň písmenka psát a číst. Pro výuku písma byl také vytvořen rozsáhlý
soubor didaktických materiálů, které
jsou velmi nápadité nejen po grafické
stránce, ale především obsah písanek
je pro děti velmi zajímavý a lákavý.
Psaní se stává zábavnějším.

Dobrý den, jak jste došla k tomu,
že se budete věnovat písmu, a že to
celé budete chtít aplikovat na státní
úrovni?
Písmo jako fenomén, mě začalo inspirovat již na střední škole (SUPŠ v Praze), poté jsem pokračovala v ateliéru
písma a typografie na VŠUP v Praze
u Prof. Jana Solpery. Fascinovalo mě,
jak různorodou může mít písmo podobu. Začala jsem s ním naplno pracovat a experimentovat, tvořit výtvarné abecedy atd. Myšlenka zaměřit se
na psací písmo pro školy přišla až
o několik let později, rozvinula jsem ji
ve svém doktorském studiu na téže
škole. Nový psací model písma, který
jsem navrhla, jsem nejprve začala
„„testovat“ na základních školách
sama, a později ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Praze. Projekt pilotního ověřování nevzešel přímo ode mne, ale z komunikace Pedf.
UK v Praze a Ministerstva školství ČR.

Radana

Lencov
á
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Jaké je Vaše povolání? Co Vás k návrhu písma Comenia Script motivovalo?
Profesně se věnuji grafickému designu, především knižním úpravám,
a také svým výtvarným projektům
(Linie dechu, Přeměna odpadu – proměna duše).
V procesu navrhování písma Comenia
Script jsem se nechala inspirovat jednak osvědčenými historickými písmy
(především renesanční písma), a také
současnými tendencemi písařů – dětí
i dospělých, výzkumy čitelnosti písma
atd. Rovněž jsem sledovala hendikepy
stávajícího psacího písma a snažila
jsem se z nich poučit.

Jaké jsou nejčastější námitky proti používání Comenia Scriptu? Jak
na ně reagujete?
Nejčastější námitkou je obecně to, že
dětem písmo zjednodušuji. Na to se
reagovat nedá, spíše se podělit o výhody jednoduchosti, které pomáhají
nejen dětem, ale i učitelům, a nakonec
i rodičům.
Myslíte si, že pro současné děti,
které už běžně ovládají počítače,
netbooky a iPady, není toto další
zjednodušení na škodu?

Nerozumím, v čem by mělo být
na škodu. Právě naopak je jednodušší písmo bližší písmům, které vidí děti
ve svém životě kolem sebe (knihy,
učebnice, časopisy, mobilní telefony,
počítače, netebooky, iPady), na rozdíl
od vázaného písma, se kterým se dítě
setká vlastně jenom ve školním prostředí, pak už ne.
Bavme se tedy a těšme z pokroku
ve psaní našich dětí.
Simona Edlmanová

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

školamyšl

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

školamyšl

Vyučování
v tématech
Ve Školamyšli mají děti na prvním
stupni (1.–5. ročník) každý měsíc
společné téma, které se prolíná veškerou výukou. Téma vychází z oblasti Člověk a jeho svět (učiva prvouky,
vlastivědy, přírodovědy). V říjnu nás
provázelo téma LIDÉ A ČAS. Zeptali
jsme se našich učitelek, jak s tímto
tématem s dětmi pracovali.

První a druhá třída,
paní učitelka
Aneta Štanclová
V rámci evokace jsme si uvědomili
rozdíly života v minulosti a života
v dnešním světě. Snažíme se o pochopení pojmů minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Celé téma se nám
promítá do trivia a center aktivit. Učíme se číst čas na hodinách, orientovat
se v pojmech dnes, zítra, včera atd.
Vytvořili jsme si svůj třídní kalendář
a denně s ním pracujeme. Součástí

služeb je i tzv. ranní služba, která každé ráno podává hlášení o tom, který
je den, kolikátého je, jaký je měsíc,
sledujeme také změny počasí. Dny
v týdnu a měsíce v roce se učíme prostřednictvím písniček i v anglickém
jazyce. Dny v týdnu jsme se naučili
dokonce ve znakovém jazyce. V ranním kruhu si povídáme o denním režimu. V ateliéru jsme zachycovali své
myšlenky, prostřednictvím metody
tvořivého deníku jsme kreslili sami
sebe v dospělosti. Provází nás také
písnička Měsíce od Hradišťanu.

Třetí, čtvrtá a pátá třída,
paní učitelka
Tereza Veselá
V tomto tématu se zabýváme vším,
co souvisí s časem. Jedná se např.
o denní režim, významné osobnosti
českých dějin, různé měření času, his-

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

Naši šesťáci
torické důvody státních svátků, historie místa, kde bydlím a jeho okolí....
Za jeden z hlavních cílů považuji práci
s diářem. Učíme se plánovat svůj čas
s pomocí diáře. Děti si rozplánovávají
i čas, kdy budou pracovat na domácích úkolech. Máme týdenní interval
zadávání úkolů. Následně řešíme,
zdali se jim podařilo pracovat v čase,
který jsme naplánovali. Důležité je
i mapování svého života pomocí osy
života a zabývání se svou rodinou –
strom života. Často řešíme rozdíl mezi
denním režimem dětí a dospělých.
Proč rodiče stále pracují? Proč dětem
přijde, že si s nimi nepovídají? S tímto
tématem pracuji ve formě ranních
dopisů – skupinová práce na aktuální
téma – Památka zesnulých, Halloween, Den vzniku samostatného československého státu. Tvoříme samostatné projekty např. na Karla IV., kde
se učíme vyhledávat informace na internetu a v encyklopediích. V centru
pokusy a objevy měříme čas, zapisujeme a odhadujeme, co nám jak dlouho trvá. Tvořili jsme i vlastní kalendář.
A potom samozřejmě centra aktivity
– časová osa, tvořivé psaní, videa Dějiny udatného národa českého, dramatizace, rytmické nástroje, skládačky a doplňovačky, pracovní listy,
elektronické prezentace... Celkově má
toto téma souběžně několik hlavních
cílů – pochopit běh času a jakou
v něm hraji roli, zjistit, kam patřím
a z čeho vycházím (diskuse o předcích), vysvětlit a popsat hlavní mezníky českých dějin.
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Za odpovědi Anetě a Terce děkuje

———————————————————————————————————————————
Leoš Tupec

V září 2016 jsme zahájili výuku
na druhém stupni, máme šestý ročník. Položili jsme našim šesťákům
několik otázek:

Vik
tor

Honza
Šárka

Co Tě ve škole zajímá, rád/a děláš?
Anďa: Jsem ráda, že děláme od šesté
třídy Hejného matematiku. Hodně
mě zajímá zeměpis a baví mě výtvarka a pracovky, protože ráda cokoliv
vyrábím.
Lucka: Ve škole mě baví matematika
Hejného – třeba indické násobení.
Nejvíc mě ale baví výtvarka a pracovní činnosti.
Honza: Mně se hodně líbí nové předměty, které jsme na prvním stupni
neměli, jako je fyzika, zeměpis, dějepis.
Co se ti líbí na 6. třídě?
Lucka: Líbí se mi, že máme dvě učebny, ve kterých střídavě pracujeme
a taky to, že máme půlhodinovou přestávku :-). Je fajn, že můžeme chodit
sami na obědy.
Šárka: Líbí se mi, že na 5 žáků jsou 4
učitelé :-). Všichni se navzájem dobře
známe, jsme si blízko.
Viktor: Že jsem jeden z nejstarších
ve škole a že jsme první šesťáci, možná trochu průkopníci něčeho nového!

Honza: Tím, že je nás jen pět, na nás
mají paní učitelky hodně času. Je to
jiné než v normální škole, kde je ve třídě třeba i 30 dětí. Tady nám paní učitelky vysvětlí všechno tak, že se se
mnou mamka už nemusí večer doma
učit a vysvětlovat mi, co jsem nepochopil ve škole. Rozumím všemu.
Rozhovor připravila

———————————————————————————————————————————
Věrka Krejčová
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Jaké to pro tebe je, když je vás
v „„šestce“ jen pět dětí?
Anďa: Super to je! Kdyby nás tu bylo
víc, tak by to byl zmatek :-)
Šárka: Je to pro mě super, protože se
díky tomu tolik nehádáme, nejsou
skoro žádné problémy.
Viktor: Je fajn, že je nás tak málo,
paní učitelky se na nás hodně soustředí a věnují se nám.

Lucka

Aňďa

školamyšl

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

Cítím klid
Lucie Urbanová

Práce
našich dětí
Kreslené pocity – Úkolem každého
šesťáka bylo barevně vyjádřit pocit,
který si vylosoval. Součástí zadání
bylo i nakreslit svůj černobílý portrét,
který by vystihl, jak se při takovém
pocitu cítí. Myslíte, že měli výhodu ti,
kdo si vylosovali pozitivní pocity?

Cítím strach
Šárka Herbrichová

Mám zlost
Anděla Krejčová

Těším se,
že se mi něco podaří
Jan Kocourek

Směju se,
až mi tečou slzy
Viktor Pásek

Rodinný strom rodiny Machovi.
Patrície Machová
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Naše učitelky
Aneta a Tereza
Adélka Benešová
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Smetana
Mikuláš Krejčí

Neandrtálci

Naše škola
Sára Tupcová
a Žanetka Flachová

Anežka Kožená

Existují mimozemštané?
Šárka Herbrichová

školamyšl

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

školamyšl

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

Ptáme se rodičů

Jaroslava Herbrichová
Jarko, tvoje Šárka začala chodit
ve Školamyšli do šestého ročníku. Jaký
byl pro ni přechod z minulé školy? Co
bylo pro ni nejtěžší? Jak vnímá školu,
výukový systém a spolužáky?
Přechod z minulé školy byl snazší, než
jsem očekávala. Po spolužácích z minulé školy se Šárce stýskalo, byli opravdu
dobrá parta a rozuměli si. Tedy za nejtěžší bych považovala proces o prázdninách,
kdy se její původní třída rozpadla a spolužáci se rozprchli na různé svitavské
školy. Vzpomínali jsme doma na předchozí třídu a měli obavy, zda nový kolektiv bude moci konkurovat tomu již neexistujícímu. Velmi nám v tom pomohl
adaptační pobyt pro rodiny v červnu, kde
se sblížila s děvčaty z její budoucí třídy.
Od září i ostatní Šárčini noví spolužáci
vše rychle vyřešili za nás. Jsou to všechno parádní děti a Šárka se s nimi cítí přirozeně a radostně. Na otázky, jak bylo
ve škole, odpovídá většinou „„perfektně“
a já vnímám, že je tam opravdu spokoje-

ná a uvolněná. Líbí se mi volnost, kterou
dostáváme při zpracování např. referátů,
ocenění snahy a podpora ve zkoumání
a poznávání nového. Výukový systém mi
přijde zajímavě a hlavně logicky koncipován, oceňuji, že se jednotlivé předměty
prolínají a doplňují. Šárku to baví a to je
pro nás hodně důležité. Jsem opravdu
hodně zvědavá na další měsíce ve škole,
jak se bude „„náš vztah“ vyvíjet.
Vím, že do Litomyšle dojíždíte z velké
dálky. Jak jsi se o škole dozvěděla? Co
byl ten hlavní důvod tvého rozhodnutí
přihlásit Šárku do Školamyšle?
Školu jsem monitorovala už od jejího
vzniku, vlastně snad i nějakou dobu
předtím, kdy se skupina aktivních rodičů
(měla jsem mezi nimi přátele) snažila informovat školy v Litomyšli o nových přístupech výuky a komunikace s dětmi.
Těmto aktivitám jsem vždycky fandila.
Sama jsem měla to štěstí, že i přesto, že
bydlíme na vesnici, se nám již od školky
dařilo najít vždy respektující školské zařízení, kam mohla Šárka chodit. Když
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jsme čelili rozhodnutí, kam na druhý stupeň, s nelibostí jsem zjistila, že možností moc nemáme. Že jediná škola odpovídající našim požadavkům na přístup
učitelů k žákům a k výuce je právě Školamyšl a že ačkoliv jsem o takové škole
vždycky snila, je příliš daleko (40 km).
Byli jsme tedy i na náhledu v naší místní
škole, kde bylo krásné barevné prostředí, příjemná paní ředitelka, spousta mimoškolních aktivit. Bohužel styl výuky
byl klasický a pohled na znuděné žáky
a rozčílené učitele ve mně budil mnoho
otázek a pochybností. Jedna z nich byla,
zda je opravdu výhodnější dítě vytrhnout
z místní komunity, komplikovat dceři
i nám život každodenním dojížděním
s přestupy, ale umožnit jí zažít podporu
a nadále pokračovat v radostném učebním procesu. Kromě toho jí pomoci spolu se školou posilovat komunikační dovednosti a pracovat na sebevědomí. Či je
prioritou spíše snadné dojíždění, její samostatnost při přesunech a setkávání se
s místními dětmi, ale pro nás zřejmě
neustálý stres z poznámek za zapomínání, stresu ze zkoušení před tabulí a jiného. Uvažovali jsme hlavně s ohledem
na to, co to celé Šárce přinese do života
a jak ji to bude formovat. Jak jsme se
rozhodli, je nyní jasné :-) a i přestože je
dojíždění opravdu náročné, ještě jsme
nelitovali.
Co je pro tebe osobně to nejdůležitější
v systému výuky Začít spolu?
Jak jsem již psala výše, hlavně respekt
k jedinečnosti každého dítěte, prostor
pro tvoření a zvídavost, vzdělávací bloky
a logičnost celého systému v návaznosti na další předměty. Také komunitní
setkávání, možnost se spolupodílet, dávat zpětnou vazbu škole a mít zpětnou
vazbu od školy směrem k nám, rodičům.

Lucie Machová
Jak jste se o Školamyšli dozvěděli?
Co bylo to hlavní, že jste se rozhodli
pro Školamyšl? Jaká jsou vaše očekávání?
Od kamarádky Jany z Miniškolky.
V první řadě je to taková „„rodinná“
atmosféra. Pro mě je hodně důležité,
aby Páťa cítila ve škole takovou řekněme druhou rodinu. Aby se do školy těšila, ráda se učila a nebyla z něčeho nervózní. Nejsem typ člověka,
který by se spokojil s ohodnocením
ve formě známky. Já potřebuji vědět
i to, jak Páťa ve škole funguje, co má
ráda, co se jí líbí, naopak nelíbí. A co
zatím se mi nejvíc líbí je to, že mi

přesně ukážou, jak se má dcerka učí.
Co už umí. Přesný postup výuky:-)
A co za dva měsíce pozoruji, je Páti
samostatnost. Už se nebojí něco říct,
něco sama zařídit. A to je zároveň
i mé očekávání. Spokojenost, samostatnost a zaměření na to, co ji baví.
Má ráda matematiku, tak ji v tom
podpoříme.
Jak se Patricii ve škole líbí? Co ji
nejvíce baví?
Musím říct, že se opravdu líbí. Večer
musíme vše připravit do aktovky, nejlépe udělat navíc nějaký úkol. Tak
trochu si říkám, že je to takové to první nadšení, které opadne, ale zatím se
mi to líbí a budu se
snažit ji v tom co nejvíc
podpořit. A co ji nejvíce baví? Myslím, že
centra. O těch pořád
mluví.

si přijde sama na to, jak škola funguje
a proč chci, aby tam Patrinka chodila.
Nejvíce jí pomohlo být s Páťou celý
týden. Stihla i rodičovskou sobotu
a byla nadšená. Volala mi, jak se jí to
všechno líbilo. Prostě si to musela vyzkoušet a vidět sama. Můj taťka naše
rozhodnutí respektuje a vlastně si
myslím, že nic extra proti tomu nemá.
Jen se vždycky diví, že Páťa nemá každý den úkoly, že pracují hodně v kruhu
ale on to tak bere.
Chtěli byste dodat něco na závěr?
Cokoliv:-).
Asi bych chtěla říct, že obdivuji každého, kdo se rozhodne něco udělat
a zapojovat se do vzdělání svého dítěte. Rozhodnutí o založení Školamyšle muselo být dost těžké, ale mám
pocit, že se to všechno vyplatilo. Nebo
alespoň to takto cítím já. Pro mě je
strašně důležité se do toho všeho zapojovat, protože si myslím, že není nic
horšího, než nic nedělat a jen si stěžovat. Možná nepřesvědčím každého,
koho potkám o tom, proč Školamyšl,
ale já vím, proč to dělám a vím, že
i Patrinka je spokojená. Není důležité
mít jenom dobré známky. Je přece
důležité i cítit se dobře, pak jde přece
všechno líp:-) A můžu říct, že když
Patrince řeknu, že jsem (například)
vymalovala dětem ve škole hernu, tak
byla nadšená, že svoji mamku cítí
i tam. Prostě je to taková rodinná škola:-)
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Jak vaše rozhodnutí, že dáte Patricii
do Školamyšle přijmula vaše rodina?
Jaké byly jejich reakce?
Tak to bylo opravdu
zajímavé. Moje mamka ze začátku byla
hodně proti. Nelíbilo
se jí, že Páťu dáme
do malé „„výběrové“
skupinky. Opět jsme
museli vysvětlovat, že
slovo „„výběrová“ škola
je špatná formulace.
Nabídla jsem mamce,
aby se šla sama podívat do školy, že já ji
o svém rozhodnutí nechci přesvědčovat, že

školamyšl
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Getzelovi
Jak jste se o Školamyšli poprvé dozvěděli?
O Školamyšli jsme se dozvěděli prostřednictvím známých. Jejich spokojené děti, které se do školy těšily, pro
nás byly známkou, že přístup k výuce
je jiný – ne klasický dril, kterým jsme
si sami prošli a který nás často stresoval.
Co byl pro vás hlavní důvod, že jste
se rozhodli pro naši školu? Znali jste
předtím systém Začít spolu?
Jako každý rodič, jsme chtěli pro své
dítě to nejlepší a tak jsme ohledně
školy pro Matouška hodně zjišťovali.

To, co rozhodlo, byly
dobré reference, možnost se zajít do školy
podívat a osobně se
setkat s učiteli. Dříve,
než jsme Matouška
do první třídy zapsali,
jsme během jednoho
dopoledne „„ochutnali“
i výuku prvňáčků. Hravý způsob a důraz
na logické uvažování
se nám líbil stejně jako
to, že starší děti pomáhají mladším.
O systému Začít spolu
jsme se dozvěděli až
potom, co jsme o Školamyšli začali uvažovat.
Váš Matouš je v první
třídě. Co ho nejvíce
ve Školamyšli baví?
Co se předmětů týče,
dnes říká, že matematika. Baví ho krokovací
pás, doma často trénujeme celá rodina.

Fulíkovi
Markéto, Honzo, patříte mezi zakládající rodiny naší školy. Co vás
na začátku třetího roku fungování
napadá? Jak si dle vás Školamyšl
vede? Malé ohlédnutí…
Třetí rok fungování školy – to je fakt,
který ze stolu nesmete ani ten největší skeptik a pesimista. Spousta
práce na mnoha úrovních, které se
navzájem proplétají a navazují
na sebe. Hodinový stroj, jehož srdce
bylo na počátku poháněno pouze sny
několika rodičů, teď pravidelně běží.
Školamyšl se stala rovnocenným

partnerem všech tří tradičních škol
v Litomyšli.
Myslíme, že jsme na tom úplně stejně jako kterýkoliv jiný rodič. Dítě
ve třetí třídě, starost zda má vše
a jestli je vše tak, jak má být. V dnešním světě, kdy je vše uspěchané a čas
pádí jako šílený, jsme rádi že zde platí nějaký řád a časová posloupnost.
Jako rodiče nemáme srovnání s tradičním školským učivem, ale to co
zažíváme při dotazech naší Sáry
doma při řešení domácích úkolů, je
zajímavé. Také spojení škola-rodina
je velice silné a dost se obě prostředí
prolínají. Znamená to mimo jiné, že
školní docházkou styk se školou nekončí – vše podle hesla škola je tu
pro nás a my pro ni.
Vaše Sára je už ve třetí třídě. Co se
jí ve škole nejvíce líbí? Co ji nejvíce
ve škole baví?
Sára je bezprostřední a velice komunikativní. Školu má ráda se vším, co
jí přináší. Bolístky, co přináší život
(a škola je jeho velice podstatnou
součástí), si zatím dokážeme vysvětlit, mnohdy si vysvětlení nalezne
sama. Že je vše v pořádku, nám napoví její odpověď na tuto otázku–
„„Co se Ti ve škole líbí?“ Odpověď: „„Že
je tam kámoška Tonička:-)“. Vidíme
v tom, že ze školy nemá strach, že je
pro ni přirozené do ní chodit. A není
právě toto jeden z důvodů, proč se
učí v „„začít spolu“?

školamyšl

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

hled, přímočarost při hledání či řešení problému, individuální a nebojácný
přístup – to je přesně, co jsme si pro
ni přáli a mnohdy nám samotným
chybí.
Máte něco, co by jste chtěli ještě
říct? Cokoliv?
Snad jen vyslovit přání, aby se v okolí Školamyšle stále nacházel aktivní
duch rodičů a pedagogického sboru.
Aby zde vládla stále příjemná atmosféra, vyplývající z jistoty v tom, co
děláme a viditelnosti výsledku této
práce.
Za odpovědi děkuje

Když pomineme velice důležité předávání vědomostí a třeba životního
pohledu, tak sociální aspekt jakéhosi vzhlížení ke starším a ochranitelský
postoj k mladším, to je to, co by nemělo chybět v žádné výbavě „„celého“
člověka.

Na začátku jste měli jistě nemalá
očekávání. Co se myslíte, že se škole podařilo a co ne?
Doslova na začátku bylo přání, co
nejvíce Sárince zjemnit přechod
školka–škola a najít pro ni co nejlepší formu vzdělávání. A to se, myslíme,
podařilo. Její nynější všeobecný pře-
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Jaký je váš názor na smíšené třídy?
Jaké výhody nebo nevýhody to podle vás může mít pro vaši Sáru?
Smíšené třídy jsou ku prospěchu.
Mnohé bylo popsáno a zdokumentováno, nicméně nezpochybnitelná
výhoda předávání zkušeností napříč
několika ročníky je více než zřejmá.

———————————————————————————————————————————
Leoš Tupec

Kontakt: Josef Jílek - 606 970 697

Raw kavárna v Litomyšli, kde Vám rádi připravíme jednodruhovou výběrovou kávu
od předních českých pražíren, včetně filtrované kávy.
Přijďte k nám ochutnat mladý kokos, cascaru, čokoládu od čokoládové manufaktury
Ajala a Jordis, čerstvé štávy z ovoce a zeleniny a výborné raw dezerty.

Otevírací doba:
úterý - sobota: 9 - 18 hod
neděle: 10 - 18 hod.

29

fotorubrika

ky v nových prostorách
Srpen. Bourání zděné příč
Fanda) si nejdříve mysleli,
za,
Hon
,
(Dan
api
Chl
ě.
na Pošt
é
vou stěnu. Namísto plánovan
tono
okar
sádr
at
bour
že jdou
e celý den. Pomáhal
škol
ve
vili
strá
ale
,
hodinky
.
nucenou dětskou práci!:-)
i Kryštof. Pozor, nejde o
e.
ujem
Hoši děk

školamyšl

Srpen. Náš nový školník
pro rok 2016 až 2017 Hon
za
Gloser při pokládání kobe
rců v nových třídách. Ten
to
táta od Bětky (první tříd
a) a manžel té báječné
a talentované Míly, je taky
neuvěřitelně šikovný!
Proto vyhrál konkurz na
údržbáře a školníka.
Nebo ho nominovala sama
Míla?
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Červen. Přestávkový a
družinový režim v duchu
obchodování a směňování.

stním setkáním
Září. První den ve škole začal slavno
fotografii je vidět
v prostorech zámeckého pivovaru. Na
nin.
radost po dlouhých dvou měsících prázd

Ondřej, Martin,
Srpen. Montážní rodičovská partička:
My ve ŠkolaDaniel uvedla do života učitelské stoly.
děláme sami.
myšli šetříme všude. Vše co jde, si

Září. Tři grácie Věrka, Jarka a Iva.
Prázdniny
skončily. Děti budou chodit opět do
školy. Úleva je
vidět na jejich úsměvech.
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Říjen. Když nás bylo „má
lo“ (v roce 2014 – 11 dět
í;
v roce 2015 – 24 dětí),
vedla v rámci tělocviku
plavání společně s paními
učitelkami Petra Sýkorov
á
(mamka Toničky). Letos
je nás 34, což je dost!
A tak
poprvé předáváme prostor
pro výcvik našich plaveck
ých
dovedností plavecké škol
e. Do Vánoc nás čeká 10
lekcí.

, Jana, Leoš, Dan,
Červenec. Zasedání rady školy (Petra
čně v hospodě
Věrka a Václav), které proběhlo výjime
probíraná témata
Na Sklípku. Díky vychlazené plzni se
školu je holt
vyřešila v rekordním čase. Připravovat
těžká práce.
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Červen. Společné focení v parku. Honza Fulík fotil
skupinky dětí a učitelek. Každý si mohl vybrat, s kým
se nechá vyfotit. Je hezké, když vidíte naše učitelky
na každé druhé fotce.

Co chci vědět o sexu!

vzduchu“…taková
Červen. „S čistou hlavou na čerstvém
a.
občan
ého
ratick
demok
va
Výcho
byla

Texty: Věrka Krejčová a Leoš Tupec

Červen. Zadání znělo: „Vymysli, zprac
uj a prezentuj
ostatním cokoli dle svého uvážení“.

uj a prezentuj
Červen. Zadání znělo: „Vymysli, zprac
ostatním cokoli dle svého uvážení“.
Červen. „V rytmu Evropy…“ Objevujeme
Evropu a svět, uvědomujeme si, že jsme
součástí Evropy, pokračujeme v poznáv
ání
kultur nejrůznějších národů, tentokrát
prostřednictvím pohádek…

Červen. Den dětí jsme ve Školamyšli
oslavili přípravou skvělých nepečených
mistr
dortů, se kterými pomáhal sám raw
Pepa, a samozřejmě zaslouženou
ochutnávkou, dále pak hraním si v atriu
pedagogické školy. Bylo to moc prima!

Říjen. Pracovní sobota. Rodiče pomáh
ali s úklidem naší
Školamyšlí knihovny. O tom, že je to
bavilo, svědčí
jejich úsměvy! Všimněte si, jaké zajíma
vé knihy mají
naše děti v knihovně.

školamyšl

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

Druhé vydání našeho časopisu Školamyšlení 02 prošlo rukama všech lektorů programu Začít spolu, kteří se
v polovině října 2016 účastnili celostátního setkání v Třebíči. Časopis byl
využit jako autentická ukázka příkladů dobré praxe v oblasti spolupráce
školy s rodinou, jednoho z klíčových
pilířů programu Začít spolu. Lektoři
Začít spolu pracovali s články o rodičovských asistencích – autora Leoše
Tupce, o rodičovské kavárně – autorky Heleny Marie Hendrych, o pomůckodraní – autorky Jitky Jílkové, o společném vzdělávání pedagogů a rodičů
na téma “Agrese je OK” – autora Václava Flašky. Příklady ze života Školamyšle porovnávali se standardy kvality programu Začít spolu. Ty jsou
definovány v dokumentu “Kompetentní učitel 21. století”, tzv. Duhové
knize. Dokážete si tipnout, které indikátory označili lektoři jako platné
v praxi Školamyšle?
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Věra Krejčová

rodič, metodik Školamyšle a lektorka
Začít spolu

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

„„Kompetentní učitel 21. století“ v pedagogickém slangu „„Duhová kniha“, je pro učitele
v programu Začít spolu něco jako popis
„„učitelského Pána Boha“, k němuž pedagog
ve svém profesním rozvoji, je-li to ten správný
nadšenec, neustále směřuje.
Úplné znění ke stažení:

Kompetentní učitel 21. století

mezinárodní profesní rámec Kvality issa

Zdroj: Kompetentní učitel pro 21. století, Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA

2. Rodina
a komunita

2.1.

Učitel utváří partnerský vztah s rodinami dětí, nabízí rodinám i dalším členům komunity možnost zapojit se do
výchovy a vzdělávání dětí, zapojit se do života učící se společnosti.

2.1.1.

Učitel zapojuje rodiče dětí i členy rodiny a komunity do vzdělávání dětí, umožňuje jim aktivní vstup do výuky, vítá
jejich přítomnost ve třídě v průběhu vyučování.
Učitel dává rodičům příležitost spolurozhodovat o postupech vhodných k podpoře učení a rozvoje jejich dětí.
Učitel zapojuje rodiny dětí do rozhodování o věcech souvisejících s životem třídy/školy.

2.1.2.
2.1.3.

2.2.

Učitel užívá formálních i neformálních komunikačních strategií ke sdílení informací o pokrocích v učení dítěte
a dalších informací.

2.2.1.

2.2.3.
2.2.4.

Učitel je v pravidelném kontaktu s rodiči dětí, průběžně je informuje o pokrocích, vzdělávacích cílech
vyplývajících z kurikula, o akcích třídy/ školy a to prostřednictvím osobních setkání i písemných materiálů.
Učitel pravidelně komunikuje s rodinami s cílem poznat rodinné prostředí dětí, a tím lépe porozumět jejich
silným stránkám, zájmům, potřebám.
Učitel vytváří příležitosti, v nichž se rodiny mohou od sebe učit navzájem a vzájemně se podporovat.
Učitel zachovává důvěrnost informací týkajících se rodin a dětí

2.3.

Učitel využívá k obohacení vzdělávání nabídky zdrojů, které mu poskytují rodiny dětí i širší komunita.

2.3.1.

Učitel navazuje kontakty a vytváří přátelské vztahy s lidmi, organizacemi a institucemi, které mohou obohatit
vzdělávání dětí, získává od nich odbornou i materiální podporu, umožňuje dětem v rámci výuky vstoupit s těmito
lidmi do kontaktu (exkurze, návštěva ve třídě).
Učitel pomáhá rodičům orientovat se jakým způsobem získávat potřebné informace, pomáhá vyhledávat
informační zdroje a poradenství potřebné ke zlepšení kvalit učení a rozvoje dítěte.
Učitel do vzdělávání začleňuje obsahy a témata, která korespondují se zkušenostmi dětí ze života ve vlastní
rodině/komunitě.
Učitel nabízí rodičům informace a nápady, jak pro děti vytvořit vhodné domácí k učení, (podnětné) stimulující
prostředí a pomáhá rodičům zlepšovat jejich rodičovské kompetence.

2.2.2.

2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

reklama

Časopis Školamyšlení
na setkání lektorů Začít spolu

školamyšl

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

školamyšl

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

Rodičovská sobota nerovná
se Pracovní sobota

Nezúčastněným kolemjdoucím se
mohlo v sobotu 15. října před osmou
hodinou ranní zdát, že fronty v okolních pekařstvích a bufetech jsou
opravdu dlouhé, parkoviště u Smetany plné a do bočního vchodu litomyšlské pošty se hrne neobvyklé množství osob. Pravý důvod tohoto pohybu
ale znali jen Školamyšlané. Vedení
Školamyšle totiž pozvalo rodiče
a žáky do školy netradičně v sobotu,
aby tak společně nahradili den ředitelského volna, připadající na poslední říjnový týden (děti volají hurá, rodiče volají babičky). Tím dalším
důvodem byla nabídka aktivní účasti
rodičů při vyučování a zapojení se
do výuky. V plánu bylo i následné společné diskuzní setkání rodičů a pedagogů. Z výše popsaného je zřejmé, že
takto společně strávené sobotní dopoledne nemělo nic společného s neoblíbenou pracovní sobotou, kterou
mají mnozí v živé paměti a na vlastní
kůži si ji vyzkoušelo.
Když se zástupci školy, rodiče i děti

navzájem pozdravili a pochlubili se
svačinami, přešlo se úderem osmé
hodiny v každém ročníku plynule
do ranního kruhu. Děti a ohebnější
rodiče se pohodlně usadili na koberci
a ti méně pružní a jógu nepraktikující
začali hledat nejvýhodnější polohu
pro dlouhotrvající pobyt na zemi.
První částí rozvrhu byla čtenářská dílna, ve které si děti vybraly knihu
a spolu s rodiči si z ní ve skupinách
předčítali. Jelikož právo volby měly
děti, nedošlo na Lovce mamutů ani
Malého Bobše, ale na moderní dětskou beletrii, o které se rodiče
na svých základních školách ještě
zdaleka neučili. Byla to tedy krásná
příležitost se dozvědět více o novodobých dětských hrdinech, kteří
na nočních stolcích vystřídali Mikeše,
Vinnetoua a Mirka Dušína. Ti nejmenší ovšem spolehlivě sáhli po obrázkových knihách a komiksech. Po společném vyprávění o úryvcích a obsahu
zvolených knih následovala společná
aktivita živelnějšího formátu – štítko-
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vání hřbetů knih ve školní knihovně
barevnými samolepkami, aby i čtenáři začátečníci na první pohled věděli,
po kterém titulu sáhnout (obrázková
kniha), a který si nechat na další roky
studia (encyklopedie).
Konečně nastala přestávka, která, jak
se brzy ukázalo, je stále velmi oblíbená u rodičů, kteří posedávali, komunikovali s přáteli a poctivě odpočívali.
Školní mládež mezitím se svačinou
v ruce silami nerozumně plýtvala neustálým těkáním, pobíháním a výměnou karet s Pokémony.
Poté, co rodiče o přestávce poctivě
dočerpali síly a děti je úspěšně vyplýtvaly, započaly centra aktivit ve 4 oblastech se společným tématem Člověk a čas. Aktivit se zúčastnili
společně všichni přítomní rodiče i děti,
rozděleni losem do skupin, jejichž členové na základě zadání připravili tematické úkoly pro další skupiny. Rodiče se s vervou a neskrývaným
zájmem pustili do přípravy úkolu,
zatímco děti rychle poznaly, že nadšení maminek a tatínků je dostatečně
velké na to, aby si mohly trochu odpočinout po náročné přestávce. Zadání úkolů v centrech bylo díky přítomnosti rodičů připraveno poněkud
složitější formou (nebo se to jen zdálo?), a proto dospělá část skupin dlouhou chvíli pouze obracela papíry a oči,
snažila se najít v zadání srozumitelná
slovní spojení, pohledem hledala pochopení a nápovědu u ostatních, několikrát pročítala a vyhodnocovala
zadání, než odpovědně přistoupila
k vlastní přípravě úkolu. Na tuto situaci by se mohlo aplikovat rčení, říkající, že žádný učený z nebe nespadl,
ale blbce jako by shazovali... Rodiče si
tak na vlastní kůži vyzkoušeli spolupráci v centru – pochopení zadání,

přípravu práce a komunikaci s ostatními a takto poznali, jak každodenně
pracují jejich děti a co jim to přináší.
Minimálně samostatnost a porozumění textu, spolupráci ve vícečlenné
skupině nebo kreativitu při vymýšlení
i plnění úkolů.
Následující hodnotící kruh byl jen
třešničkou na dortu, kde děti samy
s jistou podporou rodičů představily
výsledky své práce a vtipnými poznámkami nebo scénkami tím uzavřely oficiální dopolední výuku. Aktivní
zapojení dětí do závěrečné společné
diskuze nad výsledky práce bylo pro
rodiče tím nejlepším důkazem, že výuka tohoto typu děti posouvá viditelně vpřed ve vzájemné
komunikaci, diskuzi
nad tématem, získaných vědomostech
a představení své práce
ostatním. I ti nejmladší
žáci dokáží sami aplikovat vědomosti z jedné oblasti do jiných
a nedělalo jim problémy si nově získané zkušenosti spojit a vybavit
si je, nehledě na veskrze suverénní prezenta-

ci výsledků práce před
ostatními. Pro rodiče
jsou tyto dovednosti
zbraň vskutku dvojsečná, protože komunikativní a diskuzní schopnosti si děti přenášejí
i do domácího prostředí. Věřte mi, opravdu
vím, o čem mluvím.
Děti se po dopoledním
vypětí způsobeném
společným soužitím
s rodiči a pedagogy vypravily s družinou na čerstvý vzduch,
zatímco rodiče se sešli v učebně s pedagogy na hodinovou diskuzi týkající
se provozu školy, praktických záležitostí výuky, programu školy na nejbližší týdny a měsíce. Na pořadu byly det a i ly t ý k a j í c í s e ly ž a ř s ké h o
a plaveckého výcviku, školní výlety,
provoz družiny, pravidelné setkávání
rodičů a zástupců školy v kavárně, seskok padákem nebo využití sdílených
tabulek pro zaznamenávání účasti dětí
na školních akcích a odchodů z družiny. Ano, ty padáky jsem si vymyslel,
ale rozmanitost aktivit Školamyšle by
i tuto specialitku mohla jednoho dne
do svého programu zahrnout a já bych

se jí se svým prvňákem i přes očekávaný protest manželky zúčastnil.
Dopoledne uteklo jako voda, a rodičovská sobota svůj účel určitě splnila
– rodiče a děti spolu s pedagogy společně strávili několik hodin výukou,
rozhovory, diskuzemi i zábavou. Mnoho z rodičů se opět přesvědčilo, že
volba Školamyšle pro studium jejich
dítěte byla volbou správnou.
Přesvědčený jsem o tom i já.

David Edlman

———————————————————————————————————————————
rodič žáka prvního ročníku Šimona
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… z Veselíkové je Veselá…

36

školamyšl

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

Básně
Anety Štanclové
druhý dech
alejí
mezi nádechem
a výdechem toho
co bylo a co ještě stane se
zadržet dech
procítit sebe
a stromy vykácet

————————
Básně: Aneta Štanclová
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vzduch těžkne
podzimem
poslední z vlaštovek
zoufale čeká
až vylétnu z hnízda
potáhnem spolu
ochablé léto
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nedozrálých jablek

————————
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Miki: Anďa je alk
dohledem paní učitel
y nasává… Ale pod

Anďa: … někdo tad
!
ojte
neb
pod kontrolou,
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Fotky vybrala

Věrka
Texty

———————————————————————————————————————————
Miki a Anďa

o,
by mně vůbec nevadil
Jinak budu mokrej! Což
Miki: Nezaklánět se!
ro. Bazén by to sneslo!
protože bylo fakt ved
šilo, že jsem byla
k slušelo. Moc mě potě je moje!
Anďa: Terezce to tááá
růží, to
ky
líst
í
ětn
okv
t
ova
za družičku. Rozhaz

Aneta Štanclová vypráví
krátkými volnoverši svůj
životní příběh. V básních
se vrací k jistým odžitým
a zdánlivě uzavřeným
okamžikům. Skrze slovo
vytváří novou realitu,
která se zdá být
snesitelnější. Výběr z jejích
textů je součástí sborníku
Kuchařka suchých
autorských čtení.
V současné době
spolupracuje s dalšími
litomyšlskými básníky
na vzniku sbírky.

školamyšl

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

Slovníček
pojmů
Máte někdy dojem, že se v naší školamyšlí hantýrce ztrácíte? Nebo, že
některým pojmům jednoduše nerozumíte? Připravili jsme pro vás slovníček pojmů, které jsou nejčastěji
používány v našich článcích. Ale pokud stejně nevíte, zeptejte se nás:-)
Každý Školamyšlák, rodič, učitelka,
člen spolku rád a ochotně odpoví
na jakékoliv vaše otázky. Rádi povídáme o naší škole, to nám můžete
věřit!
centra aktivit – učební koutky,
do nichž je uspořádána třída v programu Začít spolu (centrum: matematiky,
jazyka, ateliér, pokusy a objevy, hudba
a dramatika). Centra aktivit podporují
týmovou práci dětí a jejich samostatnost (děti v nich pracují bez přímého
vedení učitelem – samostatně dle písemného zadání). Jsou zařazována jako
druhý blok dopoledního vyučování.
hodnotící/sebehodnotící arch – záznamový arch, do kterého děti zapisují, jak se jim pracovalo a jak jsou
spokojené s výsledky své práce. Svoje sebehodnocení vztahují k předem
daným kritériím. Do záznamového
archu píše své vyjádření také učitel.
Záznamy provádějí děti průběžně
(většinou bezprostředně po činnosti).
Na konci týdne si berou arch domů
a seznamují s ním rodiče.
hodnotící kruh – společné zakončení
dopolední práce, prostor pro prezentaci výsledků práce dětí, výměnu zkušeností mezi dětmi, jejich sebehodnocení i reflexi proběhlé činnosti
učitelem
ranní kruh – společné setkání všech,
kterým začíná školní den; prostor

k představení programu dne, ke sdělování zážitků, k vzájemnému naladění se

pedagoga a rodiče svůj další postup
v učení; probíhá 3krát ročně

rodičovská asistence – forma spolupráce pedagoga s rodiči, při níž se
rodič přímo účastní výuky v roli asistenta učitele

trivium – práce dětí a učitele na tématech z českého jazyka, matematiky a angličtiny; v rámci trivia učitel
využívá jak společnou – frontální práci, tak individuální práci dětí, práci
ve dvojicích i menších skupinách; zařazeno jako první blok dopoledního
vyučování

rodičovská kavárna – setkání rodičů
a pedagogů zaměřené na konkrétní
témata související se vzděláváním
dětí s cílem umožnit rodičům lépe porozumět, co, proč a jak se ve škole
odehrává; probíhá většinou třikrát
ročně
rodičovská sobota – den, kdy se výuky společně s dětmi účastní i jejich
rodiče; cílem je umožnit rodičům prožít si na “vlastní kůži”, způsob vzdělávání, kterým procházejí jejich děti;
probíhá jednou ročně – v sobotu, kdy
rodiče mají daleko větší prostor zúčastnit se, než by tomu bylo v pracovních dnech
aktivní rodič – Je ten, kdo vyhledává
příležitosti, jak škole pomoci. Možnosti jsou velmi široké, od přípravy
tříd a školních pomůcek přes asistence ve výuce po působení v orgánech
spolku či školy.
Školamyšl – víceznačný termín, značí
buď spolek (Školamyšl, z.s.) nebo
vznikající školu (Základní školu ŠKOLAMYŠL), také jím je nyní označováno
litomyšlské odloučené pracoviště Základní školy Mozaika
triáda – individuální konzultace, při
které se setkají: dítě – rodič – pedagog; cílem je dát dítěti prostor pojmenovat své pokroky v učení, reflektovat
svoji práci a naplánovat si s pomocí

Začít spolu – vzdělávací program
(v mezinárodním označení Step by
Step), který je realizován ve 33 zemích světa, v ČR ve více než v 200
mateřských a základních školách.
Jedná se o ucelený systém, který svými východisky a metodickými postupy odpovídá požadavkům moderní
školy vzdělávání v 21. století.
Průřezová témata – jsou povinnou
součástí základního vzdělávání. Školamyšl je realizuje formou projektů,
při kterých společně pracují všechny
ročníky. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a pozitivně ovlivňují
proces utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí žáků. Konkrétně se jedná
o Výchovu demokratické občana,
Multikulturní výchovu, Osobnostní
a sociální výchovu, Výchovu k myšlení
v evropských a globálních souvislostech, Enviromentální výchovu a Mediální výchovu viz www.prurezovatemata.cz
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PŘÍLEŽITOST
PRO BUDOUCÍ
„„ŠESŤÁKY“
Ve školním roce 2015/2016 jsme otevřeli na
naší škole druhý stupeň. Díky tomu mají i budoucí šesťáci (od 1.9. 2017) příležitost 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.

Lucka, 11 let / koláž

-)
tady sídlíme:
Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou, pracoviště Litomyšl
Ředitelka školy: Mgr. Kamila Zemanová–Stieberová, 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.skolamysl.cz

Rodičovský spolek Školamyšl (zřizovatel školy) je nezisková organizace. Na podpoře vzdělávání dětí se podílíme asistencemi
ve výuce, údržbou, malováním tříd, úklidem… a také tím, že hradíme veškerý provoz školy, od nájmu, přes vybavení
nábytkem až po školní pomůcky. Je-li vám školamyšlí iniciativa sympatická, podpořte nás. Uvítáme věcné i finanční dary.
Kontaktujte předsedkyni spolku Věru Krejčovou vera.krejcova@skolamysl.cz.
Moc děkujeme za jakoukoliv pomoc!

Chcete
nám
pomoci?

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.

Školamyšl
začít spolu v Litomyšli

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

Školamyšlení — Časopis pro přátele školy, rodiče a děti. Vychází 2x ročně. Velké díky všem, kdo se na tomto čísle podíleli. Redakční
rada: Věra Krejčová, Václav Flaška a Leoš Tupec. Fotografie byly pořízeny rodiči při různých akcích školy. Všechny články jsou volně
šiřitelné. Jazyková korektura: Soňa a Aleš Bečvářovi. Tisk: Tiskárna H.R.G. Litomyšl. Grafická úprava: Pavel Šmerda. Náklad 300 výtisků
+ 37 perzonalizovaných se jmény dětí.

