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KVÍZ
Kutná	Hora	otevře	Centrum	
regionální	podpory	vzdělávání

České	školství	potřebuje	změnu.	
Na	Kutnohorsku	s	ní	už	začali

tatistiky	mluví						Sjasně:	české	děti					

se	těší	do	škol	

nejméně	z	celé	Evropy.	

Zvrátit	tento	nepříznivý	

trend	se	rozhodla	nezis-

ková	organizace	Edu-

změna.	Přišla	s	plánem	

systematické	proměny	

vzdělávání	v	České	re-

publice	a	pro	pětiletý	

pilotní	projekt	si	vybrala	

region	Kutnohorska.	

Na	většině	mateřských,	

základních	a	středních	

škol	zde	nyní	probíhá	

proces,	který	nemá	v	če-

ském	vzdělávacím	systé-

mu	obdoby.

Na	podporu	celorepublikové	kampaně	natočila	

Eduzměna	video	s	příběhem	dívky,	která	se	rozhodne	

říct	svůj	názor	na	školu	nahlas.	(www.eduzmena.cz)

dětí nebaví
 škola

času ve škole 
jsou děti pasivní

žáků získá vyšší 
vzdělání než rodiče

32 % 75 % 20 %
jen

(pokračovánı	́na	str.	2)

Kutnohorsko	vyráží	první!!!
	kvali�ikaci	regionů	na	účast	

Vv 	 p r e s t i ž n ı́ m 	 z á vo d ě	

„Změňme	 způsob,	 jakým	

vzděláváme	 naše	 děti”	 zvı́tězil							

v	roce	2020	na	celé	 čáře	tým	ředi-

telů,	učitelů,	zřizovatelů,	dětı	́a	rodi-

čů	Kutnohorska.	Nadačnı	́fond	Edu-

změna	 vybral	 tento	 region	 pro	 pi-

lotnı́	 projekt,	 dı́ky	 kterému	 nynı	́

procházı	́většina	mıśtnıćh	škol	sys-

tematickým	 transformačnı́m	 pro-

gramem.	 Na	 svůj	 běh	 na	 dlouhou	

trať	vyběhly	před	dvěma	 lety	a	do	

cıĺe	 je	nynı	́ čeká	 ještě	 třıĺetá	cesta.	

Na	 jejıḿ	 konci	majı	́ být	 školy	 lépe	

připravené	 vzdělávat	 děti	 v	 oblas-

tech,	které	budou	v	životě	skutečně	

potřebovat:	 komunikace,	 kritické	

myšlenı,́	vedenı	́projektů,	spoluprá-

ce	 aj.	 „Čas	 běží,	 ale	 tým	 kutno-

horského	 regionu	 si	 vede	 skvěle.	

Pokud	udrží	tempo	a	nasazení,	pro-

běhne	 v	 roce	 2025	 Kutnohorsko	

cílem	jako	region,	který	prošel	smy-

sluplnou	proměnou	a	jehož	děti	cho-

dí	do	školy	rády,	vzdělávají	se	v	do-

vednostech	 pro	 21.	 století	 i	 mají	

prostor	 svobodně	 rozvíjet	 své	 ta-

lenty.	A	také	jako	region,	který	bude	

vzorem	pro	zbytek	České	republiky,”	

vysvětluje	 za	 Eduzměnu	 kapitán	

projektu	Zdeněk	Slejška.	Průběžné	

výsledky	 závodu:	 1:0	 pro	 všechny	

účastnıḱy.

SPORT

32	%	dětı	́v	C�eské	republice	se	

ve	škole	nudı	́a	75	%	času	trávı	́češtı	́

žáci	pasivnıḿ	naslouchánıḿ	učite-

lům.	Nedokážı	́efektivně	komuniko-

vat,	 spolupracovat	v	 týmu,	klást	 si	

samostatně	otázky	ani	obhájit	kon-

struktivně	vlastnı	́názor.	Z	pravidel-

ných	průzkumů	 	vycházejı	́už	mno-

ho	 let	 podobné	 alarmujıćı	́ závěry,	

které	ukazujı	́na	to,	 že	 český	vzdě-

lávacı́	 systém	 potřebuje	 zásadnı	́

změnu.	

„Dnešní	 škola	 nepřipravuje	

děti	 na	 budoucnost.	 Většina	 z	 nich	

nepoznává	 a	 nerozvíjí	 svůj	 poten-

ciál,	 nemá	možnost	 zažívat	 úspěch	

ani	nacházet	své	místo	v	životě.	A	to	

má	dopad	nejen	na	ekonomiku,	ale					

i	 na	 budoucnost	 naší	 země,”	 řı́ká	

Zdeněk	 Slejška,	 ředitel	 Eduzměny.	

Společně	 s	 týmy	 odbornı́ků	 má									

v	plánu	zapojit	do	postupné	změny	

školstvı	́ 	 všechny,	 kterých	 se	 téma	

týká:	 rodiče,	 děti,	 učitele,	 ředitele					

i	zástupce	zřizovatelů.		

Kutnohorsko:	vlajková	loď	

české	změny

Za	prvnı	́region	připravený	na	

reálné	 kroky	 si	 Eduzměna	 zvolila	

Kutnohorsko.	 V	 roce	 2020	 tu	 od-

startovala	pilotnı	́projekt,	ve	kterém	

se	 do	 společné	 práce	 na	 proměně	

vzdělávacı́ho	 modelu	 pustila	 vět-

šina	 mıśtnıćh	 škol.	 Pokud	 se	 kon-

cept	osvědčı,́	začne	jej	Eduzměna	od	

roku	 2025	 rozšiřovat	 do	 dalšı́ch	

regionů	C�eské	republiky.

Projekt	začal	detailnıḿ	mapo-

vánıḿ	situace	na	95	%	škol,	ve	kte-

rém	38	vyškolených	odbornıḱů	zjiš-

ťovalo,	co	koho	ve	školstvı	́na	Kutno-

horsku	 nejvıć	 trápı.́	 „Zjednodušeně	

řečeno,	zatímco	například	ředitelé	se	

kvůli	nadměrné	administrativní	zá-

těži	jen	těžko	dostávají	k	pedagogic-

ké	a	manažerské	práci,	učitelům	chy-

bí	podpora	a	systematické	vedení...,”	

cituje	 některé	 z	 výsledků	 Zdeněk	

Slejška.	„Problémů	jsou	desítky	a	na-

ším	 úkolem	 je	 najít	 způsob,	 jak	 se							

s	nimi	postupně	vypořádat.	Chceme	

školy	 podpořit,	 aby	 se	 proměnily								

v	místa	skutečně	smysluplného	vzdě-

lávání,	kde	je	radost	učit	se	i	učit	dru-

hé,”	vysvětluje	záměr.

Kde	je	problém?

Děti	se	zhoršujı	́ve	výsledcıć h	a	do	

školy	chodı	́nerady.

Rodiče	 se	 o	 školu	 zajı́majı́	 mini-

málně	a	nevědı,́	jak	se	zapojit.

Ředitelé	nemajı	́kvůli	administrati-

vě	čas	na	pedagogické	vedenı	́školy.

Učitelé	 ve	 své	 práci	 nevidı	́ smysl							

a	chybı	́jim	podpora.

Zřizovatelé	 nevědı́,	 jak	 své	 školy	

podpořit	 a	 nemajı	́ jednotná	 pravi-

dla	pro	jejich	hodnocenı	́.

Vize	budoucnosti:

Děti:	 „Učıḿ	 se	 naplno	 a	 s	 radostı.́	

Umıḿ	řešit	problémy	a	spolurozho-

duji	o	své	škole.”

Rodiče:	„Aktivně	se	zapojuji	do	ži-

vota	školy	a	vıḿ,	co	od	nı	́chci.”

Ředitelé:	 „Soustředıḿ	 se	 na	 pod-

poru	 a	 vedenı	́ učitelů,	 plnıḿ	 plán	

rozvoje	školy.”

EDUZMĚNA	
NA	KUTNOHORSKU:	
krok	za	krokem

Téměř	300	rodičů	se	za	prvnı	́

rok	projektu	připojilo	k	5	webiná-

řům	na	aktuálnı	́vzdělávacı	́témata.

Spustili	jsme	Edutéku	-	online	

databázi	projektů,	metodik	i	kurzů	

ve	 vzdělávánı	́ na	 www.eduzmena-

region.cz/eduteka/.

Každá	 škola	 zı́skala	 svého	

vlastnı́ho	 průvodce.	 Ten	 ji	 bude	

provázet	změnou	a	rozvojem.

Připravujeme	 regionálnı	́ roz-

vojový	plán,	který	vzešel	z	analýz.

Máme	za	sebou:

38	 vyškolených	 odbornı́ků	

zjišťovalo,	 co	 koho	 ve	 školstvı	́ na	

Kutnohorsku	 nejvı́c	 trápı́.	 Vznikly	

prvnı	́rozvojové	plány	škol.	Zapojilo	

se	95	%	všech	škol	v	regionu.

Podepsali	jsme	Memorandum	

o	 spolupráci	 s	 MS�MT,	 Středočes-

kým	 krajem,	 městem	 Kutná	 Hora					

a	MAS	Lıṕa	pro	venkov.

R� editelé	škol	pravidelně	sdıĺe-

jı	́své	zkušenosti.

1300	 rodičů	 ze	 17	 škol	 se	

zapojilo	 do	 dotaznıḱového	 šetřenı	́	

k	 průběhu	 distančnı	́ výuky.	 S�koly	

dostaly	zpětnou	vazbu	a	měly	šanci	

na	ni	reagovat. KUTNOHORSKO

(pokračovánı	́na	str.	2)

Vezměte základní tvar z loga Eduzměny a dokreslete, co vás napadne. Svůj obrázek vyfoťte a pošlete na adresu kreativec@eduzmena.cz. 
My jej vystavíme a společně vyhodnotíme nejoriginálnější návrhy, které oceníme. 

Co je to?

Nebojte se, buďte kreativní a změna nastane.

Znáte	učivo	základní	

školy?	Otestujte	se	

v	otázkách,	vybraných	

v	loňském	roce	z	písem-

ných	testů	žáka	7.	třídy.	

Zaškrtněte	správné	

odpovědi	a	na	konci	testu	

zjistíte,	jak	si	v	životě	stojíte.	

 19. září 2021
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0–1b	-	Ajaj.	Tohle	byste	měli	vědět,	i	kdybychom	vás	vzbudili	o	půlnoci!	

2–3b	-	Proboha,	jak	jste	si	v	životě	bez	zbývajících	bodů	poradili?

4b	-	Kdo	umí,	umí.	Gratulujeme!

4/	V	kterém	roce	se	narodil	

český	hudební	skladatel	Josef	

Suk?

a/	1874

b/	1864

c/	1854

3/	V	souvětí	„Přestože	jsem	

z	toho	v	mládí	dostal	jedničku,	

dnes	o	tom	nemám	ani	páru,”	

se	objevuje	vedlejší	věta:

a/	přıślovečná	přıč́inná

b/	přıślovečná	přıṕustková

c/	přıślovečná	podmıńková

1/	Hlemýžď	zahradní	má:

a/cévnı	́soustavu	otevřenou

b/cévnı	́soustavu	uzavřenou

Správné	odpovědi:

1a,	2a,	3b,	4a

2/	Jakého	ptáka	měl	

Václav	IV.	ve	znaku?

a/	ledňáčka

b/	krahujce

c/	rajku

Kolik	jste	získali	bodů?

Kvíz

?? ?

Kontaktní adresa 
v Kutné Hoře:

Eduzměna Kutnohorsko
Kutná Hora – Vnitřní Město, 284 01  Bartolomějská 221/11
+420 737 724 283
info@eduzmenaregion.cz, www.eduzmenaregion.cz

EDU-NOVINY Nadační fond Eduzměna
Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3
+420 777 771 082
info@eduzmena.cz, eduzmena.cz

Vydal:

Podívejte se 
na video a buďte 

s námi v kontaktu.

eduzmena.cz

Změňme společně, jak u nás učíme

 19. září 2021

Co	se	potřebují	
české	děti	učit?

EDU-NOVINY



nevěřte

věřte

nevěřte

věřte

vzájemné	 spolupráci	 napřıč́	 před-

měty,	 jak	 v	 rámci	 školy	 společně	

stanovovat	cıĺe...	

Své	mıśto	tu	najdou	i	děti,	kte-

ré	Centrum	na	svých	akcıćh	povede	

prostřednictvı́m	 zážitkových	 pro-

gramů	k	 většı	́ samostatnosti,	 lepšı	́

komunikaci	nebo	zodpovědnosti	za	

vlastnı	́život	i	vzdělánı.́	

„Do	cíle	nás	čeká	ještě	pořádný	

kus,	 ale	 jsme	 na	 dobré	 cestě,”	 řıḱá	

Zdeněk	 Slejška.	 „Za	 první	 rok	 pro-

jektu	 jsme	 na	 Kutnohorsku	 potkali	

desítky	obrovsky	schopných	a	zapá-

lených	 lidí,	kterým	jde	o	 lepší	vzdě-

lání	dětí	a	jsou	ochotni	pro	něj	mno-

ho	 udělat.	 A	 to	 je	 největší	 příslib	

úspěchu.	 Změna	 totiž	 nastane	 tím	

rychleji,	čím	víc	lidí	se	do	ní	vlastními	

silami	zapojí,”	uzavıŕá.

Otevřeli	jsme	centrum	Elixıŕu	

do	škol,	které	inspiruje	a	podporuje	

učitele	fyziky,	a	metodické	centrum	

pro	učitele	1.	stupně	a	výchov.

V	 obdobı́	 lockdownu	 jsme	

školám	na	Kutnohorsku	dali	k	dis-

pozici	132	notebooků	a	24	počıt́ačů	

s	monitorem.	156	 žákům	 jsme	 tak	

zajistili	přıśtup	ke	vzdělávánı.́

Na	vzorku	2000	žáků	z	34	zá-

kladnı́ch	 a	 střednı́ch	 škol	 (nejen							

z	Kutnohorska)	 jsme	zjistili,	 jak	se	

děti	 cı́tı́	 po	 návratu	 zpět	 do	 škol					

po	 lockdownu.	 Výsledky	 školy	

využijı	́k	lepšı	́adaptaci	žáků.

2	 školám	 jsme	 �inancovali	

dlouhodobý	výcvik	v	pedagogickém	

leadershipu.	

3	 školy	 zıśkaly	 �inančnı	́ pod-

poru	 na	 rozvoj	 prvků	 distančnı	́

výuky	v	práci	s	dlouhodobě	nemoc-

nými	žáky.

Uspořádali	 jsme	 dětskou	 tis-

kovou	 konferenci	 s	 hejtmankou	

Středočeského	kraje.

Společně	se	ZS� 	Zruč	jsme	po-

stavili	 2	 mobilnı	́ týmy	 odbornıḱů		

na	duševnı	́zdravı,́	které	v	následujı-́

 19. září 2021
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Ředitel	je	takový	
kapitán	lodi.	
A	někdy	je	dost	sám

editelka	Základní	školy	Církvice	Ludmila	RHrušková	se	už	rok	účastní	pravidelného				

sdílení	ředitelů	škol	na	Kutnohorsku,	které	

pořádá	Eduzměna.	Co	jí	to	přineslo?	A	jaké	výzvy	
řeší?

Co	vám	přináší	setkávání	s	ostat-

ními	řediteli?

Pro	mě	to	je	vždy	podpora	a	u-

jištěnı,́	že	všichni	řešıḿe	stejné	pro-

blémy.	Dává	mi	to	opravdu	hodně.	Je	

také	 výhoda,	 že	 jsme	 z	 jednoho	

územı́	 a	 můžeme	 se	 regionálně	

potkávat.

Jaké	byly	vaše	„aha“	momenty	na	

takových	setkáních?

V	době	 distančnı	́ výuky	 nám	

třeba	jedna	ředitelka	dala	inspiraci	

k	tomu,	aby	asistenti	pedagoga	po-

řádali	tzv.	docvičovacı	́hodiny.	A	tak	

jsme	to	hned	nabıd́li	rodičům.	R� edi-

tel	 je	 vlastně	 takový	 kapitán	 lodi.					

A	někdy	je	dost	sám.	A	tady	je	nás	

spousta	 a	 každý	 kapitán	 řešı́	 to	

samé.	

Jaké	 jsou	 největší	 problémy,	

které	jako	ředitelka	řešíte?

Mám	 pocit	 nedoceněnı́	 ve	

společnosti.	 A	 to	 myslı́m	 obecně	

směrem	k	učitelům.	Distančnı	́výu-

ka	byla	hodně	znevažovaná	a	řıḱalo	

se,	že	vše	za	nás	musejı	́dělat	rodiče.	

Mám	 pocit,	 že	 úcta	 a	 oceněnı́	 by	

mohlo	být	většı	́a	je	to	něco,	s	čıḿ	se	

těžko	srovnávám.	

Bylo	pro	vás	těžké	sdílet	s	ostat-

ními	 řediteli,	 jaké	 problémy	 ře-

šíte?

Nebojı́m	 se	 řı́ct	 své	 potı́že								

a	slabé	stránky.	I	když	je	pravda,	že	

když	 jsem	 začıńala,	 tak	 jsem	 spıš́	

sledovala	ostatnı	́ ředitele.	A	 teď	si	

vážıḿ	 toho,	 že	mohu	být	naprosto	

otevřená,	 a	 spoléhám	 se	 na	 to,	 že	

vše,	co	si	na	mıśtě	řekneme,	tam	ta-

ké	zůstane.	

Vaše	 škola	 už	 má	 hotový	 plán,	

svou	vizi.	Co	vám	přineslo	mapo-

vání?

Na	začátku	jsem	nevěděla,	co	

to	bude	obnášet,	dostali	jsme	k	sobě	

tzv.	 mapovače,	 což	 byli	 lidé,	 kteřı	́

zjišťovali	 naše	 potřeby.	 Měla	 jsem	

pocit,	 že	 mám	 za	 sebou	 lidi,	 kteřı	́

jsou	 tu	 opravdu	 pro	 nás,	 byla	 to	

ohromná	podpora	a	povzbudilo	nás	

to	 ke	 sdıĺenı.́	 Eduzměna	 nás	 také	

podpořila	 a	 zaplatila	 nám	 projekt	

Učenı	́venku.

Pokračování	rozhovoru	a	mnoho	

dalších	zkušeností	z	praxe	najde-

te	 na	 www.eduzmena.cz/pribe-

hy.

České	školství	potřebuje	změnu.	
Na	Kutnohorsku	s	ní	už	začali
(dokončenı	́článku	ze	str.	1)

Tři pilíře 
Centra regionální 

podpory vzdělávání 
v Kutné Hoře

Administrativně 
organizační zázemí 

+ sdílené služby 
= odbřemenění škol 

od části zátěže, 
která jim ubírá energii

2
1

3

Pedagogická 
podpora škol 

a regionu 
= odborné vedení 

škol a dalších skupin 
v regionu přispívající 

k vzájemné spolupráci 
a zlepšování 

v pedagogické 
oblasti

Komunikace 
= podpora komunikace 
mezi různými skupinami 

a jejich infoservis

Učitelé:	„Mám	podporu	vedenı	́i	ko-

legů.	Mám	čas	se	vzdělávat	i	připra-

vovat	se	na	výuku.”

Zřizovatelé:	 „Jsem	 schopen	 pod-

pořit	své	školy.”

Z	výsledků	mapovánı	́vznikly	

prvnı	́rozvojové	plány	konkrétnıćh	

škol	 a	 každá	 zapojená	 škola	 také	

zı́skala	 svého	 vlastnı́ho	 průvodce	

změnou.	Celý	pětiletý	plán	projektu	

obsahuje	desıt́ ky	kroků	na	několika	

úrovnı́ch,	 které	 Eduzměna	 po-

stupně	ve	spolupráci	s	učiteli,	ředi-

teli,	dětmi	a	zřizovateli	realizuje.	Ať	

jsou	to	semináře,	interaktivnı	́work-

shopy,	platformy	pro	výměnu	zku-

šenosti,	 zakládánı́	 metodických	

center	podpory	učitelů,	�inancovánı	́

dlouhodobého	 rozvoje	 ředitelů							

v	oblasti	leadershipu	či	vzdělávánı	́

učitelů	v	distančnı	́výuce.	Patřı	́sem					

i	konkrétnı	́hmotná	pomoc	školám	a	

žákům.	Napřıḱlad	v	obdobı	́covidu	

Eduzměna	 zajistila	 156	 sociálně	

znevýhodněným	 dětem	 z	 Kutno-

horska	 počıt́ače	 pro	 online	 výuku.	

„Dává	 nám	 smysl	 na	 Kutnohorsku	

investovat	především	do	lidí,	protože	

věříme,	že	to	je	ta	nejdůležitější	a	zá-

roveň	v	minulosti	poměrně	podceňo-

vaná	 oblast.	 Pokud	 se	 ve	 školách								

a	v	regionu	vytvoří	kultura	spoluprá-

ce,	naslouchání	a	vzájemné	podpory,	

tak	 jsme	 přesvědčeni,	 že	 Kutnohor-

sko	má	 opravdu	 nakročeno	 stát	 se	

vlajkovou	lodí	vzdělávání,”	doplňuje	

Slejška	z	Eduzměny.					

Centrum	regionální	

podpory	vzdělávání

V	Kutné	hoře	již	brzy	vznikne	

pro	školy	nové	podpůrné	mıśto.	Pod	

názvem	 Centrum	 regionálnı́	 pod-

pory	vzdělávánı	́ tu	Eduzměna	ote-

vře	prostor,	který	napřıḱlad	ředite-

lům	 škol	 ulevı	́ od	 administrativnı	́

zátěže	ve	stavebnıćh	řıźenıćh,	práv-

nıćh	záležitostech,	správě	 IT,	zajiš-

ťovánı́	 bezpečnosti	 nebo	 sháněnı	́

grantů.	

Učitelé,	 ředitelé	 i	 dalšı́	 lidé							

z	 praxe	 tu	 budou	 ve	 vzdělávacıćh	

programech	společně	hledat	cesty,	

jak	 plánovat	 výuku,	 aby	 měla	 pro	

žáky	 smysl,	 jak	 se	 podporovat	 ve	

cıćh	 letech	budou	 školám	k	dispo-

zici.

475	žáků	z	8	škol	a	16	třıd́	vy-

jede	v	zářı	́2021	na	adaptačnı	́kurzy,	

které	podpořı	́jejich	návrat	do	škol.

Čeká	nás:

Dokončı́me	 Centrum	 regio-

nálnı	́ podpory	 vzdělávánı	́ v	 Kutné	

Hoře.

Vytvořıḿe	 rodičovskou	 plat-

formu	pro	sdıĺenı	́ informacı	́a	vzá-

jemnou	podporu.

Vytvořı́me	 dalšı́	 metodická	

centra	pro	učitele.	

	 Založıḿe	 leaderovskou	 sku-

pinu,	 která	 bude	 spojovat	 učitele,	

ředitele	škol	a	dalšı	́odbornıḱy.

Budeme	 dál	 systematicky	

propojovat	 lidi,	 kterých	 se	 kutno-

horské	 školstvı́	 týká.	 Naučı́me	 je	

společně	tvořit	rozvojové	plány	re-

gionu	 a	 zı́skávat	 pro	 ně	 �inančnı	́							

i	lidskou	podporu.

Budeme	dál	pořádat	semináře	

pro	 učitele	 a	 ředitele	 o	 plánovánı	́

smysluplné	výuky,	o	podpoře	efek-

tivnı	́komunikace	ve	sborovně,	pro-

jektové	 spolupráci	 napřı́č	 před-

měty,	aj.	

Pomůžeme	naplánovat	změny	

v	 dalšı́ch	 konkrétnı́ch	 školách											

a	 poskytneme	 jim	 dlouhodobou	

podporu	 ve	 dvou	 klıč́ových	 oblas-

tech:	klima	školy	a	rozvoj	principů	

učıćı	́se	organizace.

V	roce	2025	projekt	vyhodno-

tıḿe	a	rozšıř́ıḿe	ho	na	dalšı	́regiony	

C�R.	

et�lix	uvede	od	řıj́na	2021	

Ndesetidı́lný	 sci-�i	 seriál							

I 	 L OV E 	 MY 	 S CHOOL	

(Miluju	svou	školu,	pozn.	překlada-

tele)	natočený	ve	spolupráci	s	ředi-

teli	českých	základnıćh		a	střednıćh	

škol.	 Jeho	 děj	 se	 odehrává	 v	 roce	

2021	 na	 půdě	 běžné	 školy	 upro-

střed	kutnohorského	regionu.	Hlav-

nı	́postavy	v	něm	tvořı	́dětštı	́hrdi-

nové,	 kteřı́	 prožıv́ajı́	 těžké	 chvı́le						

s	blıž́ıćıḿi	se	 letnıḿi	prázdninami.	

Společnými	silami	se	připravujı	́na	

dvouměsı́čnı́	 odloučenı́	 od	 školy,	

která	 je	pro	ně	druhým	domovem,	

kde	mohou	svobodně	poznávat	své	

talenty,	spolupracovat	na	vlastnıćh	

projektech	a	kde	nacházejı	́bezpeč-

nou	 podporu	 pro	 učenı	́ se	 z	 chyb.	

Vrcholem	 série	 je	 poslednı	́ dıĺ,	 ve	

kterém	 protagonisté	 vymyslı	́ stroj	

pro	cestovánı	́časem,	který	je	posu-

ne	blıž́	k	dalšıḿu	školnıḿu	roku	a	se	

kterým	poté	uspějı	́na	světové	sou-

těži	 inovativnıćh	projektů	pro	děti	

do	14	let	v	japonském	Tokiu.	

Vadí	mi	známkování,	
říká	čtvrťačka	Berta					

epotřebuju	 vědět,	 co	 zna-Nmená	dělenec	a	dělitel,	chci	

dělat	 hudbu.	 A	 proto	 bych	

chtěla	mít	víc	hudebky,	protože	tak-

hle	nemám	tolik	času	hrát	a	cvičit,“	

řı́ká	 Berta,	 čtvrťačka	 z	 křesetické	

základnı	́ školy.	Na	svůj	věk	má	jas-

no:	chce	být	hudebnice	a	odstěho-

vat	se	do	Kanady.

„Nevím,	proč	se	nemůžeme	učit	

základy	z	matiky,	češtiny	a	angličtiny	

a	 v	ostatních	hodinách	by	 se	každý	

rozvíjel	v	tom,	co	ho	baví.	Já	se	chci	

odstěhovat	 do	 Kanady,	 a	 tak	 bych	

chtěla	 mít	 víc	 angličtiny.	 Na	 fran-

couzštinu	 jsem	 si	 stáhla	 aplikaci								

a	učím	se	teď	sama,“	dodává.

Na	kytaru	chtěla	hrát	od	mala,	

ale	dostala	se	k	nı	́až	po	zhlédnutı	́

�ilmu	 Julie	 and	 the	 phantoms.	 „To	

mě	 hodně	 inspirovalo,	 začala	 jsem	

koukat	 víc	 na	 muzikály	 a	 více	 se	

zajímat	o	hudbu.	Zkouším	psát	i	svoje	

písničky,“	řıḱá	Berta	a	přiznává,	že	ve	

škole	 jı́	 moc	 nejde	 matematika.	

„Vím,	že	je	důležitá,	aby	se	mi	nestá-

valo	to,	co	se	nám	stalo	v	Chorvatsku,	

kde	 nám	 v	 obchodě	 prodali	 ten	

nejdražší	 chleba.	 Ale	 nepotřebuju	

vědět	zase	tolik	podrobností.“

Na	 tiskové	 konferenci	 s	 hejt-

mankou	 Středočeského	 kraje	 Pet-

rou	 Peckovou,	 kterou	 uspořádala				

v	křesetické	škole	Eduzměna,	Berta	

otevřeně	 pojmenovala,	 proč	 se	 jı	́

nelıb́ı	́známkovánı:́	„Byla	jsem	ráda,	

že	jsem	řekla,	že	se	mi	víc	líbí	slovní	

hodnocení	než	známkování.	Doma	si	

o	tom	povídám	s	mamkou,	ale	nikdy	

jsem	se	o	tom	nebavila	s	někým,	kdo	

by	 to	mohl	 změnit,“	 řekla	Berta	po	

skončenı	́konference.

květen	2021

Více	 o	Bertě	 a	 další	 inspirativní	

příběhy	najdete	na	

www.eduzmena.cz/pribehy.

EDUZMĚNA	NA	KUTNOHORSKU:	
krok	za	krokem

Berta,	čtvrťačka		

z	křesetické	základní	školy

Členění	prvoků	
mu	nestačilo!

ebývalý	 skandál	 způsobil	

Nčerstvý	 absolvent	 střednı	́

školy	Petr	Bezchyba,	který	

se	 ucházel	 o	 volné	 mıśto	 obchod-

nıh́o	manažera	ve	�irmě	na	výrobu	

psıćh	granulı	́„DOG	SMILE”	ve	stře-

dočeské	C� áslavi.	Na	pohovor	se	do-

stavil	 pečlivě	 připraven	 a	 vybaven	

tıḿ	nejhodnotnějšıḿ,	co	si	ze	školnı	́

docházky	 odnesl.	 V	 představovacı	́

fázi	pohovoru	popsal	HR	manažerce	

Veronice	Zvědavé	kompletnı	́členě-

nı	́prvoků	a	stavbu	těla	mihule	řıč́nı,́	

následně	 chronologicky	 vyjmeno-

val	opery	Bedřicha	Smetany	podle	

dat	jejich	vzniku.	Na	otázku:	„Jaký	je	

váš	 největší	 životní	 úspěch,”	 odpo-

věděl	 jednoznačně,	 že	 ve	 znalost-

nıćh	 testech	 na	 základnı	́ a	 střednı	́

škole	 patřil	 mezi	 nejlepšı	́ ve	 třıd́ě					

a	předevšıḿ	dvakrát	 zıśkal	pıśem-

nou	 pochvalu	 třı́dnı́ho	 učitele	 za	

„Dobrý	 příklad	 ostatním	 žákům							

ve	 vzorném	 podtrhávání	 výpisků							

z	 dějepisu	 zelenou	 barvou	 a	 mate-

matických	de�inic	červenou	barvou.”	

Petra	Bezchybu	však	nečeka-

ně	rozhodilo	zadánı	́HR	manažerky,	

aby	v	následujıć ıćh	60	minutách	na-

vrhl	 vlastnı́	 postup	 zı́skávánı́	 no-

vých	 klientů	 pro	DOG	 SMILE,	 pre-

zentoval	 své	 nápady	 na	 uvedenı	́

začıńajıćı	́ značky	 na	 německý	 trh					

a	načrtnul	možné	rozdělenı	́produk-

tových	 řad	 podle	 cıĺových	 skupin.	

Zaskočen	úkoly,	se	kterými	si	nevě-

děl	 rady,	 opustil	 po	 20	 minutách	

zasedačku	a	v	emočnı	́nerovnováze	

rozsypal	z	přistavené	�iremnı	́dodá-

vky	 30	 pytlů	 prémiových	 granulı	́		

po	 přilehlém	 náměstı́	 Bedřicha	

Smetany.	

„Pan	 Bezchyba	 nám	 odevzdal	

papír	se	seznamem	chemického	slo-

žení	našich	granulí	a	doslovnou	his-

torií	�irmy,	které	se	naučil	z	interne-

tu.	Se	slovy,	že	nic	z	našich	úkolů	se					

v	životě	ve	škole	neučil	a	tudíž	to	po	

něm	 přece	 nemůžeme	 chtít,	 odešel	

plačící	 směrem	k	 úřadu	 práce,”	vy-

světlila	HR	manažerka	DOG	SMILE.	

Rozsypané 	 granule 	 odkl idi la													

z	chodnıḱ u	v	brzkých	rannıćh	hodi-

nách	úklidová	četa	Technické	sprá-

vy	 komunikacı́	 a	 se	 souhlasem	

vedenı	́�irmy	je	věnovala	mıśtnıḿu	

psıḿu	útulku.

Má	to	smysl?

cestě“	stovky	a	měnı	́se	naše	před-

stavy	 o	 tom,	 co	 je	 to	 dobrá	 škola.				

Má	to	smysl!

e	reálné,	aby	se	v	jednom	regio-Jnu	domluvili	všichni,	kteřı	́majı	́

něco	 společného	 se	 školou										

a	 vzdělávánıḿ,	 na	 společném	 cıĺi?			

Je	to	možné	ve	chvıĺi,	kdy	na	jedné	

straně	 kulatého	 stolu	 sedı́	 někdo						

z	gymnázia	a	na	druhé	ze	speciálnı	́

školy?	Na	jedné	velký	zaměstnava-

tel	 a	 na	 druhé	 trenér	 fotbalových	

žáků	 ve	městě?	 Jestliže	 se	 to	 opa-

kovaně	 podařilo	 v	 jiných	 oborech,	

proč	 by	 se	 to	 nemělo	 podařit	 ve	

vzdělávánı?́	 Navıć	 je	 to	 dobrý	 tré-

nink	–	jako	se	budou	muset	domlu-

vit	na	Kutnohorsku,	tak	se	budeme	

muset	 konečně	 shodnout	 v	 C�eské	

republice.	 Sdıĺený	 cıĺ	 a	 schopnost	

spolupráce	 nám	 jako	 společnosti	

chybı.́

A	má	smysl,	když	se	něco	ta-

kového	 podařı	́ v	 jednom	 regionu?	

Změnı	́ to	 něco?	 Změnı!́	 Když	 před	

deseti	 dvaceti	 lety	 startovaly	 ne-

ziskové	 reformnı	́ projekty	 promě-

ňujıćı	́veřejné	školy,	vždy	pracovaly	

s	 jednou,	 dvěma,	 nanejvýš	 deseti	

školami.	 Jedno	 zrnko	 ve	 mlýně.	

Dneska	 máme	 dı́ky	 nim	 škol	 „na	

Nový	sci-�i	seriál	
I	LOVE	MY	SCHOOL

(dokončenı	́ze	str.	1)

KULTURA EKONOMIKA/PODNIKA� NI�

Co je EDUZMĚNA?     

Jsme zástupci soukromého, neziskového a veřejného 
sektoru. Chceme společnými silami, svým know-how 
a financemi podpořit systémové změny ve vzdělávání 
dětí v České republice. 

HLEDÁME LIDI. 
HLEDÁME VÁS!
Rodiče
Učitele
Ředitele
Děti
Zřizovatele

Buďte s námi u projektu, 
který postupně mění podobu školství 
na Kutnohorsku i v celé České republice.

Sledujte novinky na eduzmena.cz 
a připojte se do databáze těch, 
kteří to s proměnou vzdělávání 
myslí vážně.

Skutečnou změnu zvládneme 
jen společně!

Soustředíme se na dlouhodobé a udržitelné přístupy, 
které budou mít prokazatelný dopad na zlepšování 
učení dětí. Usilujeme o komplexní společenskou 
proměnu. 

Ludmila	Hrušková,

ředitelka		Základní	školy	Církvice

„

 19. září 2021

Změňme společně, 
jak u nás učíme

Eduzměna staví na zkušenostech svých odborných partnerů, kteří už řadu let dělají skvělou práci: 
České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, EDUinu, Elixíru do škol, JOBu - spolku pro inovace, 
Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, Začít spolu, Unii rodičů a evaluátora Schola Empirica.

Tomáš	Feřtek,

dramaturg,	scenárista	a	publicista

věnující	se	oblasti	vzdělávání

ˇ
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