
JAK JSEM NAVŠTÍVIL (NE)NORMÁLNÍ ŠKOLU

Nadpis ke článku mi vnukla paní ředitelka Najmonová a musím uznat, že je trefný a povedený.
V podstatě je v něm řečeno vše, ale nadpis by redakční radě zřejmě nestačil . Předně bych
měl  vysvětlit,  co  tu  vlastně  u  vás  dělám?  Řada  žáků  už  mě  viděla  několikrát  při  výuce,
dokonce si s sebou vozím další  „ženské“! Ale protože vím, že jste na zástupy „čumilů“ už
zvyklí, nelámu si s tím hlavu. Všechno to začalo zhruba před půl rokem, kdy jsem se poprvé
přijel podívat, jak v praxi vypadá výuka ve vzdělávacím programu Začít spolu. Řadu let se mi
program líbil, teoreticky jsem něco tušil, ale jaká je realita, jsem se dozvěděl až u vás. To už
mám opravdu prozradit celou pointu článku hned na začátku? OK, je to prostě pecka! . Teď
zase  chvilku  vážně…  Vzdělávacích,  chcete-li  alternativních,  přístupů  v pedagogice  existuje
v ČR více. Mohou to být různé Waldorfské, Montessori či Daltonské školy, nejrůznější Zdravé
školy,  Lesní  školy  či  právě program Začít  spolu.  Předně musím zdůraznit  –  nejsem žádný
alternativec  –  přesto  cítím,  že  i  když  je  klasická  frontální  výuka  nenahraditelná,  lze  jí
doplňovat celou řadou činností,  které baví  a jsou funkční.  Ostatně proto pořád říkám, že
pedagogika není o systému, ale o kantorovi. A pokud má takový šikovný pedagog v rukou
například pravidla vzdělávacího programu Začít spolu, učení se stává radostí, která propojí
učitele i žáky. Ano, jak už jsem napsal, tento způsob vzdělávání mě oslovil. Ne snad pro tu
celou škálu činností, které děti při skupinové práci dělají – to lze zapojit i do „běžné“ výuky,
ale zejména pro obrovský přesah, který tyto aktivity s pevnými pravidly mají. To je ostatně
důvod,  proč  jsem  paní  ředitelce  oznámil,  že  „nejste  normální“  škola  .  Jsem  bytostně
přesvědčený o tom, že právě „ten přesah“ pomáhá žákům při běžné komunikaci, schopnosti
se srozumitelně a slušně vyjádřit, ohodnotit se, poměřit svou úroveň vědomostí a dovedností
se spolužákem, ctít a respektovat pravidla, nebo třeba umět pomoci a zároveň bez problému
pomoc přijmout. Vhodnější by bylo spíše napsat, že právě vaše škola „je normální“. Cítím, že
tyto  výstupy  jsou  přesně  to,  co  mnohde  chybí.  Na  vině  je  rozhodně  malý  prostor  pro
vzájemnou komunikaci.  Vzdělávací  program Začít spolu ho dává, dává kantorovi  do rukou
obrovský nástroj, který naprosto přirozeným způsobem připravuje žáky na „něco“, co je bude
provázet celý život. A teď vůbec nemám na mysli matematickou kapitolu o mnohočlenech…
Apropo,  kolikrát  jste  je  v životě  využili?  Ale  k věci.  Odstup  a  zkušenosti  na  školách  bez
programu Začít  spolu mi  jasně ukazují,  že právě ono nastavení  správné komunikace mezi
žákem  a  kantorem  je  alfou  i  omegou  vzdělávacího  procesu.  Ovšem  nesmíme  také
zapomenout  na  to,  že  tím zásadním je  především učitel  a  jeho osobnost  –  jedině  ta  je
schopna propojit, anebo zbortit všechny možné vzdělávací systémy. Tak moji milí, přesvědčili
jste mě a my do toho jdeme také, držte nám palce 
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