ZÁKLADNÍ ŠKOLA
VE VYSOKÉ NAD LABEM?
Vážení obyvatelé obce,
dovolte mi, abych se na vás obrátil s námětem, které bude některé z Vás jistě zajímat.
Základní škola ve Vysoké nad Labem chybí, to je jisté. Mimořádný zpravodaj se bude
věnovat právě tomuto tématu a také prezentuje řešení.
Některé obce v okolí Hradce Králové, ač velikostí nebo významem mnohem menší, svou základní
školu mají. Proč by tedy školu nemohla mít Vysoká nad Labem, kde jsou v současnosti přibližně
dvě stovky školáků a každý pracovní den se dopravují do školy mimo své bydliště? Ba co více, proč
by dynamicky rostoucí obec nemohla mít to, co nenajdete v celém kraji – soukromou školu, která
bude relizovat moderní a žáky podoporující výuku? Když už nová škola, tak co nejvíce komunitní
a spojená s rodiči svých žáků – a to není fráze, ale filozofie, podpořená činy. Dovolte mi, abych
prezentoval Soukromou základní školu Fénix, kterou můžeme společně vytvořit a Vy se na tom
můžete podílet formou, jakou uznáte za vhodnou.

Základní škola Fénix (versus česká státní škola)
Ukazuje se, že někteří rodiče udělají cokoliv, aby své děti nemusely dát do státní školy. Dokonce
jsou ochotni vzdát se svého zaměstnání a děti učit doma. Není divu, že v České republice rostou
soukromé školy jako houby po dešti. Bohužel jsou velmi často zakládány tak trochu na koleně,
v klubovnách a bytech – navíc lidmi, kterým chybí základní odborné znalosti, praxe a vzdělávací
vize. Škola, kterou chceme ve Vysoké nad Labem založit, nebude trpět zmíněnými neduhy. Jaké
tedy budou rozdíly ve výuce mezi naší školou Fénix a státní školou? Velmi výrazné! Filozofie naší
školy vychází z myšlenky, že pro vzdělávání dětí je nezbytné vytvořit podporující a podnětné
prostředí, které bude rozvíjet přirozenou spontaneitu a touhu objevovat. Učení bude realizováno
na základě partnerského přístupu, který rozvíjí samostatnost a zodpovědnost dítěte. Základem
efektivního vzdělávání budou pestré, prakticky zaměřené aktivity. Ty zahrnují jak integrovanou
výuku nebo epochy, tak i projekty nebo další aleternativní prvky. Motivující pro žáky bude také to,
že činnost ve škole se přiklání k zájmům žáka, což je prezentováno individuálními plány každého
žáka. Ve státní škole se všechny děti v dané třídě učí všechno stejně, ve stejný moment a na stejné

úrovni. Dochází k tomu, že některé učivu nestačí a jiné se nudí. Jejich senzitivní období nikoho
nezajímá, jede se podle předem daných plánů. Učitelky tam učí celou třídu, ne žáky jako
individuality rozdílnými úkoly podle jejich schopností. Existují třídy, kde se počet žáků blíží nebo
přesahuje třicet – my počítáme s dvaceti žáky ve třídě jako maximem. U nich nebude jedna učitelka
(jako ve státní škole), ale více pedagogů. Zatímco ve státní škole žák nemá možnost výběru volby
a učí se to, o čem rozhoduje učitelka pro všechny, v naší škole má žák velmi často možnost volby
na mnoha úrovních – čemu se v dané době věnovat, jak a s kým úkol nebo svůj vlastní námět
realizovat. Žáci si volí nejen své činnosti, ale dokonce i samotné předměty nebo kurzy, kterých se
chtějí účastnit. Výuku povedou moderně myslící, výborně didakticky vybavení a neustále se učící
pedagogové, pracující podle nových vzdělávacích trendů a za použití kvalitních edukačních metod.
Rozhodně nepůjde o nějaké „odškolnění“ ale o školu, která vytvoří žákům podmínky, které jsou
pro státní školu nedosažitelné. Výuka bude organizována nejen klasicky „školně“, ale i cestou
volitelných předmětů a kurzů, exkurzí, projektů, volnočasových aktivit apod. Každý žák bude mít
svůj individuální plán, který ovšem zahrnuje i aktivity týmové práce nebo vzájemného učení.

Jak bude vypadat výuka konkrétně?
V prvních letech školní výuky se budou hojně využívat Montessori pedagogika (i pomůcky), ale i
epochové, tematicky integrované vyučování nebo povinné a nepovinné úkoly v Centrech aktivit
podle Daltonské pedagogiky apod. Vyučování bude mít jednotnou filozofii, ale nebude didakticky
dogmatické. Žáci budou tedy používat pro svůj rozvoj vše kvalitní a užitečné z různých
alternativních pedagogických směrů, od metod lesní pedagogiky, po pracovní činnosti Freinetovské
školy až po práce s moderní technikou. Jde o nejefektivnější způsob edukace a základním
motivujícím prvkem je tu právě pestrost pracovních metod ve škole. Škola bude bez špatných
známek a bez výkonového hodnocení, ale s četnými pochvalami, odměnami a dalším posilováním
žáků - tudíž nedojde k jejich demotivaci, jak jsme toho svědky u žáků na státní škole. V žádném

případě se nestane to, že by žáci byli drceni špatnými známkami, srovnáváním s druhými či
testováním. K posouzení žáků budou sloužit také četné metody sebehodnocení a vzájemného
hodnocení žáků. Učitel bude pracovat podporujícím způsobem a hodnotit pouze vlastní progres
žáka, především slovním hodnocením. Nepůjde o školu bez povinností a pravidel – naopak. Čím
pestřejší je činnost žáků, tím lépe se učí dodržovat pravidla těchto činností a být odpovědné za
svou práci.

Vyučování rozdělí den na bloky.
Blok A by obsahoval tzv „penzum“, tedy tradiční předměty jako je mateřský jazyk a matematika.
Blok B by byl tvořen několika denními kurzy, které by se týkaly přírodních nebo
společenskovědních oborů. Blok C tvoří umělecké, pracovní nebo sportovní aktivity.
Příklad dne s využitím pestrých aktivit, pondělí:
Blok A předmět Český jazyk začíná asociační hrou, kdy žáci říkají slova spojená s lesem. Poté
slova metodou Laso roztřídí do kategorií. Ve skupinkách pak kreslí a malují výukovy list ke každé
kategorii (například Zvířátka v lese nebo Lesní rostliny). Následuje Blok B, který je součástí kurzu
„Každý z nás Einsteinem“. žáci si vybírají zábavné fyzikální pokusy (v tomto případě s vodou),
které si sami vyzkouší a pokusí se je interpretovat ostatním. Blok C den zakončí, tentokrát je na
řadě softbalový zápas.
Jak vypadá úterý?
Blok A obsahuje Zábavnou matematiku, kde si děti na základě individuálně stanovaných
povinných a nepovinných úkolů vybírají úlohy. Ty pak řeší jak sami, tak se spolužáky, zatímco
učitel zasahuje tam, kde je potřebná rada nebo vysvětlení. Na konci proběhne reflexe, kdy žáci
hovoří o svých obtížích a úspěších při řešení v komunitním kruhu. Blok B je součástí cyklu
„Příroda blízko nás“. Žáci se nejdříve postarají o všechny školní rostliny i zvířátka a poté pracují
na herbáři, kde třídí a popisují z minulého týdne usušené rostliny. Blok C je věnován nácviku
tanečku se zpěvem, který je chystán na měsíční školní slavnost.

Všechny třídy ve škole nebudou mít klasické lavice, některé budou mít tzv. „centra aktivit“ a
nábytek, umožňující dynamickou proměnu podle potřeb jednotlivých činností. Škola bude bez
zvonění, s volitelnými zaměstnáními pro žáky, s individuálními i týmovými úkoly, kreativní a
svobodná, pracovní a prakticky zaměřená, využívající jak výuku v přírodě, tak tablety. V této rovině
edukace nelze totiž zapomenout na vztah k přírodě, ani na moderní techniku, kterou jsme
obklopeni. Ve třídě nebudou chybět zdroje informací ani vše potřebné k objevování, zkoumání a
získávání poznatků. Žák naší školy bude objevitel, který umí kriticky zhodnotit získané poznatky,
systematicky je třídit, vyhodnocovat a interpretovat. Zároveň bude kreativní, nápaditý i myšlenkově
odvážný, matematicky i čtenářsky gramotný, a bude umět číst s porozuměním a bude jazykově
vybavený. Vzdělávání ho bude bavit a bude pro něj nejen cílem, ale i cestou. Takovou edukaci česká
státní škola nezná a podobně žáky připravit neumí.
Nejhezčí škola široko daleko ale není zadarmo
Vysoká nad Labem není jako jiné obce, kde by snad bylo možné získat a upravit nějaké
vhodné prostory. Jako nejlepší varianta se jeví výstavba školy nové, pomocí moderní
technologie boxů. Ta umožní nejen stavbu budovy v řádu týdnů, ale i bezproblémové kapacitní
rozvoj v další budoucnosti školy. Podle projektu by škola začala jako prvostupňová a třídy 6-9 by
se vystavěly hned vzápětí. Stavba boxů trvá řádově týdny, jejich montáž dny. Výhoda takového
řešení není jen v rychlé konstrukci a montáži, ale i v nízkých nákladech na provoz a malé ekologické
zátěži. Výzdobu které školy si mohou žáci sami navrhnout a pak ji realizovat? Pouze boxová škola
má takovou vlastnost a nejen tím se vytvoří přímo kouzelné pouto mezi místem a jejími uživateli!
Tyto stavby navíc v interiéru vytvoří komfort, o kterém si obvyklé školní budouvy mohou nechat
pouze zdát (například ve velikosti oken, které posilují sepjetí žáků s přírodou v okolí).

Projekt základní školy Fénix byl vytvořen jako start-up, který nějakou dobu hledal investora.
Takto bychom ale mohli čekat ještě dlouho, je tedy třeba vzít věci do svých rukou. To je také
důvod, proč ti z obyvatel obce, kteří mají o školu zájem, budou požádáni o jeho vyjádření. Nyní se
totiž myšlenky pohnuly tím směrem, že zakladatelé školy požádají banku, zaměřenou na sociální a
edukační projekty o úvěr a do celé věci se také zapojí sama obec Vysoká nad Labem. Město bez
školy totiž přichází o mnoho akcí, aktivit a chybí mu důležitá vnitřní energie – a to si vedení obce
uvědomuje. Škola je také službou pro velkou a důležitou část občanů a když obec nemá prostředky,
aby vše zafinancovala sama, je třeba vše realizovat standardně: zatímco platy učitelů i na
soukromých školách hradí stát, stavba školy (resp. úvěr), její údržba a další náklady se splatí
školným. Jak vysoké bude? Jeho výše v České republice je velmi kolísavá. Zatímco například
Hořické gymnázium měsíčně vybírá pouhých 1500 Kč, Scioškola má rozpětí jiné: V Praze 7000
Kč, v Brně 6000 Kč a v Olomouci jsou to 4000 Kč. Ale jsou tu i případy další, v blízkém okolí.
Mateřská škola Jablíčko v Hradeci Králové vybírá 8000 Kč za měsíc a musí zájemce odmítat, neboť
má plno. Je to důkaz, že pokud je vzdělání kvalitní, rodiče nelitují prostředky. Již zmíněné Scioškoly
ale nejsou tak úplně přesným příkladem, neboť si své místnosti pronajímají, zatímco ve Vysoké
nad Labem chceme krásnou novou a moderně vybavenou školu postavit na zelené louce. To si
vyžaduje investici kolem pěti milionu korun, počítáme-li stavbu školy a vybavení (bez ceny
pozemku). Projekt viděli lidé z bank a různých projektových akcelerátorů a vyjadřovali se o něm
velmi pochvalně. Je výdělečný, ale všechny peníze, které nebudou sloužit jako splátka úvěrů a
náklady za provoz, škola zase vrátí do svého růstu. Bez podpory svých rodičů ale tato škola
nevznikne, to je jisté. Proto prosím vyjádřete svůj případný zájem vyplněním dotazníku a jeho
vložením do tradiční anketní schránky obce, která je na radnici. A je tedy třeba počítat se školným,
které se bude pohybovat kolem 4000 Kč za měsíc.

Rodiče jsou partnery
Rodiče jsou partnery školy, jejich vstup do školy je velmi otevřený, hodný označení
komunitní škola. Škola počítá se zapojením rodičů nejen jako pomocníků a hybatelů dění ve škole,
ale i do vzdělávání hned několika způsoby. Společné aktivity s rodiči a akce pro rodiče samotné
budou součástí života školy. Mezi školou a rodiči bude soulad, který je dán jejich společnými zájmy
i cíli, které se týkají vzdělávání jejich dětí. Škola bude zodpovědně a informovaně rodiče vést a
ukazovat jim cestu moderní edukace. Zároveň dobře fungující Rada školy umožní rodičům se
podílet na důležitých rozhodnutích. A nejen to – prostory školy se otevřou i vzdělávacím a
volnočasovým činnostem pro všechny obyvatele obce a mohou sloužit i jejím aktivitám. Milí rodiče,
uvažte jen ten rozdíl, když Vaše dítě jede autobusem významnou dobu do školy a zpátky – nebo
jde s ostatnímí dětmi jen několik kroků do moderní školy, kterou má rádo. Na tomto místě
podotýkám, že pokud budou mít o školu zájem i rodiče z okolních měst a obcí, rodič z Vysoké
nad Labem bude před nimi upřednostněn.
Škola má ambice stát se komunitní a tedy spoléhat i na pomoc rodičů různého typu.
Samozřejmě, investice do školy nebo finanční pomoc by byla velmi vítána! Ovšem rodiče každé
profese (nebo i ti momentálně bez ní) mohou v komunitní škole výrazně pomoci. Pokud to tak
cítíte, vyjádřete prosím škole svou podporu a neostýchejte se i nabídnout svou pomoc.

Kdo za školou stojí?
Celý projekt zpracovala skupina lidí, v jejímž čele stojí Mgr. Robert Čapek, Ph.D. což je i autor
tohoto textu. Takže je asi přirozené, pokud nyní přejde do „ich formy“:
Jako stručné představení bych uvedl, že jsem pracoval mnoho let jako učitel na všech úrovních
školy a v současnosti působím i jako školní psycholog. Svou publikační i lektorskou činností asi
nejvíce odpovídám názvu, který je rozšířen spíše v zahraničí: reformní pedagog. A v našem školství

je opravdu co reformovat! Myšlenka na vytvoření vzorové a v mnoha ohledech kvalitou jedinečné
školy ve mě zrála dlouho a když jsem v blízkosti svého rodného Hradce Králové objevil tak
příhodnou lokalitu, nemohu váhat. Vysoká nad Labem je pro školu ideální místo, to je zřejmé. Já
jsem připraven nasadit všechny síly, energii a znalosti, abych vytvořil něco, na co budou obybvatelé
obce pyšní a co jim bude široké okolí závidět.
Ríd odpovím na případné otázky nebo se setkám s jakýmkoliv rodičem nebo případným
investorem. Kontakt: robert.capek@uhk.cz
Snímky jsou ilustrativní a pocházejí z jiných školních „box“ staveb.
VYJÁDŘENÍ PŘEDBĚŽNÉHO ZÁJMU:
Ano, v případě založení školy FÉNIX ve Vysoké nad Labem vážně uvažuji a zařazení svého dítěte
do této školy, spolupráci s touto školou a placení školného.
Jméno a datum: ......................................................................
Pokud by škola začala svou činnost v příštím školním roce, dítě by nastoupilo do ...... třídy (prosím
vyplňte).
Vyplněný útržek prosím co nejdříve vložte do obvyklé anketní schránky obce.

