● Lidé kolem mě

DĚTI SE DAJÍ

i trochu jinak

Začátek školy může v některých dětech
vyvolávat strach. Z učitelů, předmětů, známek.
A lehké to nemají ani kantoři, kteří by chtěli
učit „mimo systém“. Naštěstí existuje místo
plné pohody, kde může být každý sám sebou.

Jitka Lukešová
se současným
ředitelem Jiřím
Burešem

M

JAK SE TADY UČÍ?
Ve třídách s nízkým počtem
dětí je kladen důraz na rozvoj
individuality žáka a jeho
zájmů. Co to znamená?
Děti se učí v tematických
modulech, které doplňují
volitelné předměty. Účastní
se různých projektů a výjezdů
a vše vrcholí třítýdenní
expedicí před prázdninami,
kde děti zpracovávají
dlouhodobé projekty. Více
na www.skoladavinci.cz

ozaika na
chodbách,
všude kolem rozvěšené dětské výtvory a zahrada tak krásná,
až z ní přechází zrak. Je to
místo, které ve vás vyvolává pocit harmonie a bezpečí, a vy víte, že sem byste
se chtěli vracet. Jako byste
snad ani nebyli ve škole…
A přece to škola je. Ta totiž může vypadat i jinak,
než jste zvyklí. A stejně tak
může být jiný i styl výuky.
Své o tom ví Jitka Lukešová,
žena, která nedaleko Prahy
stvořila ráj pro děti a nazvala ho Škola da Vinci.

I když vystudovala
ekonomii, táhlo to Jitku už dlouho předtím,
než založila školu, k jisté
alternativě. Několik let
pracovala v občanském
sdružení Máme otevřeno?, učila na waldorfské
škole, absolvovala celou
řadu vzdělávacích seminářů různých alternativních
pedagogických
směrů, a dokonce v roce
2009 založila v Praze tak
trochu jinou školku, která
byla předchůdcem dnešní
školy. Inspirací jí při tom
byly vlastní děti – kvůli
nim hledala něco jiného
a objevovala jiné směry
ve vzdělávání, které by jí
víc „sedly“. Jak ale sama
přiznává, projekt se jí finančně příliš nevydařil.
„Manžel tehdy řekl dost. Prý už
ohrožuju celou naši rodinu a je
potřeba, abych školku zavřela
a šla pracovat, abych znovu vydělala peníze, které jsme na tom
ztratili,“ vzpomíná. Tehdy si však
uvědomila, že směr, kterým chce
jít, může být ten pravý, všechno
ale záleží na lidech.

Hledala jsem lidi,
kteří by do toho šli.
A tak se pustila do těžké práce,
na jejímž konci dnes stojí dobře
fungující škola. „Nejdřív jsem
ale musela překonat obrovský
strach – strach z toho udělat si
to po svém a mít vše pod kontrolou. Ve fázi, kdy se to změnilo

k lepšímu, jsem začala hledat
lidi, kteří by do toho šli a byli
schopni bez problému fungovat,“
pokračuje Jitka ve svém vyprávění s tím, že to ale také nebylo
zrovna jednoduché – „její“ škola
se totiž nehlásí k žádnému proudu. Učitelský sbor je skupina
lidí, z nichž je každý jedinečný
a úplně jiný a k výuce přistupuje velmi individuálně. Je vlastně
na každém učiteli, jak bude učit.
Hodně do toho přitom zasahují
samy děti, a navíc neexistuje nic
jako předměty – jsou jen jakési
obory, v nichž se učitelé snaží dětem předat to nejlepší, co v sobě
mají. „Důležitá je odvaha být sám

Dětem nabízíme
sociální stipendium.
sebou. Projekt vám totiž rychle
nastaví zrcadlo a ukáže pravou
tvář,“ dodává Jitka s upozorněním, že tento systém není pro každého. Pracovat na této škole totiž znamená mnohem víc než jen
odučit si „to svoje“ a jít domů.
Tým skvělých lidí se jí ale nakonec dohromady dát podařilo.
Školu s podporou svého manžela
uvedla do chodu, zásadní byl ale
vstup podnikatele Jana Červinky,
který projektu poskytl finanční
stabilitu, a ten se tak mohl rozrůstat. „Honza nepomohl jen svými
financemi, ale poskytl prostor
pro rozvoj i svými zkušenostmi.
Na maličké projekty je vyvíjen
velký tlak a musí dělat obrovské
kompromisy, aby se uživily. A to
my teď už nemusíme,“ pochvaluje
si Jitka. V současné době je škola

VZDĚLÁVAT

Kritici většinou
neví, o čem mluví.
nemá ještě žádné maturanty ani
historii, kterou by se pochlubilo.
„Rodiče jsou navíc ochotní dětem poskytnout alternativní vzdělání jen na základní škole, ale na
střední už chtějí něco klasičtějšího. Naše škola tak bojuje s tím,
aby kvalitou a svými výsledky
dokázala, že gympl je opravdu
dobrý a může dětem poskytnout
úžasné vzdělání. Jsme na to připraveni, máme kvalitní tým, ale
nemáme děti,“ říká Jitka a dodává, že ačkoliv se po celou dobu
existence školy snažili vyhýbat
propagaci, v případě gymnázia
udělali výjimku. Natočili video
o tom, jak to u nich ve škole chodí, které umístili na internet, komentáře k němu ale moc lichotivé
nebyly. „Jsme smutní z toho, jak
okolí na tyto věci reaguje. Je těžké s tím bojovat, když ti lidé vůbec neví, o čem mluví,“ dodává.
A právě to je častý problém
alternativních škol – mnoho lidí
si stále myslí, že dětem nemohou
poskytnout kvalitní vzdělání.
Opak je ale pravdou. Jitčina škola sice nemá klasické předměty,
osnovy ale dodržovat musí, stejně jako kterákoliv jiná vzdělávací instituce. Prochází školní
inspekcí a musí plnit stanovený
plán. Jen to probíhá trochu jiným

způsobem, bez známkování, bez
důrazu na výkon dětí, v nichž
se tak učitelé snaží podporovat
vnitřní motivaci. A právě ve způsobu motivace Jitka vidí největší
rozdíl mezi klasickým a alternativním vzděláváním: „Když se
tlačí na výsledky, dítě se učí jen
kvůli známkám, a ztrácí se tak
celý smysl vzdělávání, tedy vnitřní motivace k tomu učit se. A ta
může fungovat jen v případě, že
ji nezaplácnete vnější motivací,
tedy čímkoliv od známkování
přes hodnocení až po fixování
dětí na nějakou pochvalu. Pokud
děti ví, proč se učí, a cítí, že se
pro to rozhodly samy, funguje to
úplně jinak – přesně tak, jak by
mělo,“ dodává Jitka. Chápe ale,
že i v tomhle je potřeba dělat
určité kompromisy, rodiče totiž
chtějí vidět výsledky. Škola se tak
účastnila například srovnávacích
Scio testů, v nichž se se svými
výsledky dostala mezi první pětinu nejlepších škol v Česku.
Rodiče však musí počítat
s tím, že dítě, které najednou
dostane více svobody a prostoru
pro rozvoj své individuality, se
změní a začne si dělat věci víc
po svém – tak, jak cítí, že by to
mělo být. Důvěřovat tomuto sys-

Nejdůležitější roli
hraje důvěra.
tému se ale vyplatí, což může
Jitka potvrdit i na příběhu svého
vlastního syna, který v její škole
vyrostl: „Než šel náš Štěpán do
první třídy, byl nadprůměrně
nadaný. Uměl počítat a číst, pak
ale číst úplně přestal. Dva roky
nepřečetl ani stránku. Očekávání
a tlak z naší strany byly tak velké,
že čtení prostě blokoval. S mužem
jsme řešili, že stylu výuky musíme jako rodiče buď důvěřovat,
nebo zasáhnout a dát syna jinam.
Nakonec jsme se rozhodli, že to
riskneme. Věřili jsme, že systém
je dobrý. Dnes jde Štěpán do
9. třídy a jeho nejoblíbenějším
předmětem je čeština. Přečetl
řadu knih a jako expediční projekt na závěr školního roku na-

Školní zahrada
ve stylu feng
šui nabízí
i místa, kde
se děti mohou
vyřádit.

psal vlastní divadelní hru, kterou
pak s jedenácti
dětmi odehrál.“
Jitka tedy chápe
časté obavy rodičů, v tuto chvíli
už je ale škola
mnohem dál, než
když na ní začínal její syn. „Teď je tu k dispozici
mnohem větší podpora – máme
poradnu, setkávání s rodiči, víc
zkušeností, víc let za sebou a dokážeme lidem ukázat spoustu
konkrétních příběhů.“
Přesto je pro Jitku, která o sobě
přiznává, že je přehnaně úzkostlivá a zodpovědná, občas složité
celý ten tlak snést. „Bylo pro mě
těžké popasovat se s každodenním strachem. Nést odpovědnost
za to, že dětem dáme svobodu.
Odhadnout, kam až může zajít
důvěra – a to se neustále mění,
u těch malinkých musíte věřit, že
zvládnou vylézt na strom, u větších zase, že se vám někde neopijí,“ svěřuje se Jitka.
Celá situace vyústila před dvěma lety v krizi, která skončila
jejím odchodem z ředitelské pozice. Jitka se poté vrhla na studium, dodělala si pedagogické
vzdělání a ve škole působí jako
výchovná poradkyně, věnuje se
přípravě školních výjezdů, osobnostní a sociální výchově a také

Jitka vidí svou
budoucnost v předávání
informací, jak se taky dá
dělat školství, ostatním.
projektu Učitelé učitelům, v rámci něhož bezplatně nabízí jiným
školám možnost přijet a podívat
se, jak vzdělávání funguje u nich.
Do budoucna by ráda vytvořila
pracovní týmy, které by školám,
jež se chtějí změnit, byly k dispozici a podporovaly je. Myšlení
společnosti se totiž mění, a tak
je v budoucnu možná proměna
i mnohdy zkostnatělého školství.
Nezáleží, zda jde o soukromou
instituci, nebo státní – důležité
je jen to, jestli učitelé sami chtějí
mít ze své školy jen místo, kam
chodí pracovat, nebo prostor, kde
by mohli předávat vzdělání takové, jaké by mělo opravdu být.

Příští týden:
Když vám do života
zasáhne rakovina
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dokonce na takové úrovni, že si
může dovolit nabízet dětem sociální stipendium.
Jaké vlastně byly začátky školy? V historické budově z roku
1860 v Dolních Břežanech škola
nejdříve provozovala jen dvě třídy
– v jedné byli dohromady prvňáci
a druháci, v druhé mateřská školka. Potom ale následovalo rozšiřování, a v současné době tam
najdete dvě plné třídy mateřské
školy („klasickou“ a lesní), devítiletou základní školu, kam se hlásí víc dětí, než mohou přijmout,
a gymnázium. Jedině tam je problém s naplněním kapacity – to je
ale nejspíš jen tím, že gymnázium funguje teprve tři roky, a tak

