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Škola a umění spolupráce

Vážení čtenáři,

téma nového čísla Bulletinu pro školy jsme nehledali dlou-
ho. Spolupráce, které se na následujících stránkách věnu-
jeme, je důležitou kvalitou, procesem a zároveň uměním, 
které se promítá do všech vztahů uvnitř i vně školy. Inspi-
rovalo nás k němu také dění ve společnosti. Tváří v tvář 
aktuálním migračním trendům volají lidé po větší izolaci, 
státy zdůrazňují svoji samostatnost a začínají více chránit 
své hranice. Výsledkem je Brexit, Donald Trump v čele 
Spojených států, posilování krajní pravice v Evropě nebo 
nedůvěra k velkým mezinárodním institucím nebo Evrop-
ské unii. Tyto trendy jsou možná nutným důsledkem špat-
ného stavu současných demokracií, kdy je stále těžší najít 
jednotný hlas. Internet a sociální sítě společně s neserióz-
ními médii napomáhají šíření konspiračních teorií a faleš-
ných zpráv. V atmosféře, kdy se vše zdá být možným, je 
těžké nepropadnout deziluzi a pocitu lhostejnosti.

Přesto, když se vrátíme k sobě, do našeho nitra, najdeme 
zde stále touhu po jednotě, po sdílení, komunikaci a inter-
akci s ostatními. Troufám si dokonce říci, že většina z nás 
pomáhá lidem kolem sebe, soucítí s nimi a dokáže korigo-
vat důsledky svého jednání s ohledem na druhé. Hodnotu 
společného úsilí a sdílení zdůrazňoval letos festival o lid-
ských právech Jeden svět. Jeho slogan Umění spolupráce 
nyní rezonuje v různých koutech naší republiky. Spolupráci 
představuje mimo jiné jako schopnost klíčovou pro přežití. 
A jako takové se jí lze naučit. Spolupracovat se učíme na-
příklad v rodině, v širší komunitě nebo ve škole.

V Bulletinu jsme se zaměřili na několik oblastí na poli 
vzdělávání, které schopnost spolupráce rozvíjejí a kultivují.

Školní asistent – spolupráce školy a rodiny
Přinášíme Vám sondu do práce školního asistenta, jehož 
posláním je zprostředkovávat a posilovat kontakt mezi ro-
dinou konkrétního žáka a školou. 

Rozhovor s Janem Čižinským – spolupráce obce či 
městské části se školami
V rozhovoru se starostou Prahy 7 Janem Čižinským se 
dozvíte, co všechno může starosta udělat proto, aby školy 
v jeho městské části prosperovaly.

Projektový den v Příboře – spolupráce uvnitř i vně školy
Náplň, cíle a přínosy projektového vyučování přiblíží repor-
táž z projektového dne věnovaného odpovědné spotřebě 
ze Základní školy Příbor, v okrese Nový Jičín.

Aktivita pro práci se třídou Novodobé otroctví aneb 
Kdo kope za mistrovství světa ve fotbale
Nabídneme vám také aktivitu pro práci se třídou na téma 
migrace. 

A na závěr bych vás ráda pozvala na naši Letní školu, kte-
rá se tématu spolupráce bude věnovat a představí peda-
gogické možnosti, jak ji rozvíjet mezi žáky, učiteli, rodiči 
a blízkým okolím.   

Za vzdělávací program Varianty vám příjemné čtení přeje

Jana Odstrčilová  
Mediální koordinátorka 

SPoluPRáce vŠude, KAm Se Podívám, Nebo RAděJi NeSPoluPRAcovAt?
Asi dnes neexistuje více skloňované slovo nežli spolupráce či kooperace. Filmové festivaly nám ukazují umění spolupráce, 
ve školách se učí kompetence kooperovat a ve firmách se budují týmy spolupracující ve vysokém tempu. Trochu to připomíná 
módu a tak trochu „tlak na pilu“. S pomocí „vševědoucího gůglu“ jsem hledal koho nebo čeho se mám zastat oproti protěžované 
„spolupráci“. Našel jsem opozita jako konflikt, konkurence a soupeření. 

Všechna tato slova včetně spolupráce označují tzv. sociální interakce. Ty všechny mají své místo v našem životě a společnosti. 
Každá nám něco přináší a něco bere. Zaměřil jsem se na to, komu a co přináší. Ukazuje se, že na místě přínosů stojí osobní 
prospěch, dosažení osobních cílů a pak přínosy pro ostatní. Pro jednotlivce jsou všechny důležité a z tohoto úhlu pohledu se hodí 
všechny.

V přínosech pro druhé už to tak jednoduché není a tam se ukazuje, že pro druhé umí být stoprocentně přínosná pouze spolupráce. 
Jasně se to ukáže v případě, kdy se bavíme o cílech sociálních. Ty hrají důležitou roli v různých uskupeních typu party, komunity 
či společnosti. Tam se soupeření stává naopak brzdou a překážkou.

V případě složitých společností dneška se spolupráce jeví spíše jako výhoda. To se týká také dnešní společnosti reálných i vir-
tuálních sociálních sítí. Vypadá to, že umět spolupracovat představuje v současnosti základní dovednost potřebnou pro přežití. 
Doufám proto, že se ji naučí i mé děti. V opačném případě to budou mít – a já s nimi – těžké.

Pavel Košák
Koordinátor vzdělávacích projektů

https://www.varianty.cz/novinky/763-zveme-vas-na-ucitelske-lazne-letos-na-tema-umeni-spoluprace
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bez školní asistentky se neobejdeme

Kateřina vyšínová působí v Základní škole Trmice 
jako asistentka pedagoga již od roku 2005. Kro-
mě standardní práce asistentky, která poskytuje 
podporu konkrétním dětem se speciálními vzdě-
lávacími potřebami přímo při výuce, pomáhá ško-
le už řadu let v kontaktu s rodiči. v rámci projektu 
Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektiv-
nímu vzdělávání všech žáků, který ve škole běží 
od srpna 2016, se stala školní asistentkou.

„V případě Káti je to taková staronová, formalizovaná pozi-
ce. Pracuje tu už dvanáctým rokem a již záhy po nástupu 
jsem viděla, že je velmi šikovná v kontaktu s rodiči. Hodně 
tím škole pomáhá, umí dobře odhadnout situaci, ví, kde je 
potřeba odbourat bariéru a působit vlídně a kde naopak 
postupovat důrazněji,“ popisuje přednosti Kateřiny Vyšíno-
vé, coby školní asistentky, ředitelka Základní školy Trmice 
Marie Gottfriedová. 

Jde PředevŠím o děti

Projekt jim podle jejích slov umožnil práci, kterou Kateřina 
Vyšínová v rámci úvazku asistentky pedagoga vykonává 
ve škole už roky, lépe ohodnotit a díky větší časové dotaci 
také prohloubit. Coby školní asistentka navštěvuje několi-
krát týdně rodiny, například když je potřeba zjistit příčiny 
problémů, které mají konkrétní děti ve škole. Už první kon-
takt školní asistentky s rodinou odbourá podle jejích zku-
šeností strach a bariéru směrem ke škole. „Kolikrát zjistíte, 
že důvodem nepřítomnosti dítěte ve škole je stud matky, 
která nezvládla ušetřit peníze na pracovní sešit spíše než 
záměrné zanedbání nebo ledabylost, i když samozřejmě 
i takové případy známe. Většinou se nám ale společně 
s rodiči podaří situaci vyřešit ve prospěch dítěte,“ vysvětlu-
je pojetí práce školní asistentky paní ředitelka. 

ZáKlAdem Je chodit do ŠKoly

Škola se proto snaží zachytit nejrůznější problémy už na po-
čátku, prioritou přitom zůstává, aby děti docházely do školy. 
Pokud rodiče momentálně nezvládnou ušetřit kvůli tíživé fi-
nanční situaci na pomůcky, škola jim pomůže. Podmínky, 
v nichž dítě žije, musí ale škola znát, protože teprve poté 
může adekvátně reagovat na potřeby samotného dítěte. 

chudobA NeSmí být PřeKážKou

Chudoba jako jeden z faktorů, které ovlivňují školní neú-
spěšnost, představuje v Trmicích aktuální problém. Podle 

Mapy exekucí, kterou na začátku dubna uveřejnila nezis-
ková organizace Otevřená společnost, připadá v Trmicích 
na 2610 obyvatel starších 15 let celkem 6 125 exekucí, 
v průměru tedy 2–3 na jednoho. Jedním z pravidel, kterými 
se ve škole proto řídí, je, že finance nesmí být překážkou 
v kontaktu se školou nebo důvodem absence. „Rodičům 
říkáme, i když nemáte vybavený penál nebo sešit, hlavně 
ho posílejte do školy. My si s tím už nějak poradíme,“ potvr-
zuje slova paní ředitelky Kateřina Vyšínová. Pokud škola 
zjistí hlubší finanční problémy, doporučí rodičům spoluprá-
ci s místní sociální službou, poradnou pro občanství a lid-
ská práva nebo spolkem Romano jasnica, který také nabízí 
poradenské služby. 

SPoJKA meZi RodiNou A ŠKolou

Kateřina Vyšínová také doprovází rodiče s dítětem na vy-
šetření do poradny a řeší problémy s konkrétními dětmi 
v jednotlivých třídách ještě předtím, než je případně potře-
ba zasáhnout z pozice ředitelky. Působí také v přípravce 
předškolních dětí, kde má skvělou příležitost navázat spo-
lupráci s rodiči budoucích prvňáčků.

výZNAm PRoStředí

Podle názoru vedení školy je důležité vidět každé dítě 
v kontextu, protože rodinné vztahy a socio-ekonomické 
postavení rodiny významně ovlivňují způsob, jakým dítě 
ve škole prosperuje. Někdy to znamená až detektivní prá-
ci. „Měli jsme tu například žáka, který už 14 dní nepřišel 
do školy, a paní učitelce se nedařilo zkontaktovat jeho rodi-
če. Museli jsme tedy vyslat Kateřinu do terénu, aby zjistila, 
jak to s ním vypadá a kde případně bydlí,“ popisuje úkoly 
školní asistentky Marie Gottfriedová. 

ASiSteNtKA PAtří meZi NAŠe PRioRity

Kolegové z jiných škol se prý na ně občas dívají s nedůvě-
rou až despektem. Nerozumí, proč by škola měla vyvíjet ta-
kovouto iniciativu v kontaktu s rodinami. Z pohledu trmické 
školy to je ale přirozená součást školní práce a bez školní 
asistentky se ani po skončení projektu neobejdou. „Důleži-
té je mít dobře stanovené priority a vědět, co tady chceme 
dělat a bez čeho se neobejdeme. Peníze se pak vždycky 
někde najdou,“ odpovídá paní ředitelka na otázku po dal-
ším financování této pozice ve škole. „Když je o tom člověk 
přesvědčený, dá se společné vzdělávání dělat i na koleně, 
to hlavní leží v hlavě,“ dodává přesvědčivě.

Kateřina Lánská
Programy sociální integrace

http://www.zstrmice.cz/
https://www.varianty.cz/projekty/77-skola-pro-vsechny-inkluze-jako-cesta-k-efektivnimu-vzdelavani-vsech-zaku
https://www.varianty.cz/projekty/77-skola-pro-vsechny-inkluze-jako-cesta-k-efektivnimu-vzdelavani-vsech-zaku
http://romanojasnica.webnode.cz/o-nas/
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Naší největší výzvou je dostatek kapacit ve školách

Jan Čižinský, starosta městské části Praha 7, mj. 
také učitel dějepisu a latiny, má pověst vstříc-
ného politika, který pracuje se skutečným zápa-
lem pro dobro věci. Sešla jsem se s ním v jeho 
kanceláři na městském úřadě a povídali jsme si 
o tom, co všechno může z pozice starosty ovliv-
nit na poli vzdělávání a spolupráce se školami.

co si představujete pod pojmem kvalitní škola? máte 
nastavená nějaká kritéria, podle kterých vybíráte ře-
ditele, případně evaluujete po nějaké době jeho pů-
sobení?

V minulém roce jsme schválili kritéria hodnocení ředitelů 
škol. Teď poprvé proběhne první kolo vyhodnocení. Ve-
doucí odboru školství se s řediteli sejde a jednotlivá kritéria 
s nimi probere včetně toho, jak se je daří či nedaří plnit.

A co jednotlivá kritéria hodnotí?

Hodnotí například to, co zajímá zřizovatele, péči o budovu, 
zda nám ředitel dává vědět, co je potřeba. Chceme, aby 
ve školách existoval fond solidarity, aby movitější rodiče 
mohli přispívat do fondu, ze kterého mohou čerpat ti chud-
ší. V případě, že fond nebude stačit, pak přispěje městská 
část. Chceme, aby ve školách existovalo obědové konto. 
Co se ale týče přímo výuky, to spíše necháváme na ře-
ditelkách a ředitelích a na školských radách. Vzhledem 
k tomu, že k tomu nemáme kompetenci, tak je to v těch 
kritériích obsaženo méně. 

Je to opravdu tak, že jako zřizovatel nemáte vůbec 
žádný vliv na pedagogické řízení jednotlivých ředitelů 
a ředitelek?

Neformální vliv má starosta na cokoliv, co uzná za vhodné. 
Z formálního hlediska je to složitější. Teď proběhla médii 
zpráva, že bylo vynaloženo několik miliard na zjišťování 
kvality výuky a žádné výstupy z toho vlastně nevzešly. Já 
jsem učitel, takže vím, že je složité to sledovat. My s ředi-
teli samozřejmě pracujeme, bavíme se o tom, co se daří 
a co ne. Škola je ale současně tak dobrá, jaké má učite-
le, a tudíž dobrý ředitel si vybírá dobré spolupracovníky. 
Současně však musí pracovat i s těmi, které v té škole 
reálně má. Kvalita výuky bývá přitom extrémně individu-
ální a postihnout ji nějak objektivně a finančně představuje 
velký problém. My můžeme apelovat na to, aby se učitelé 
vzdělávali a chodili na školení.  Jak potom skutečně učí, to 
se nejen k nám, ale často i k samotnému řediteli, dostává 
zprostředkovaně. Já jsem ze své pozice schopen hodnotit 

pružnost řešení konfliktů, vstřícnost ředitele a učitelů k ro-
dičům.  Každý ředitel má nějakou svou představu a sou-
středí se na jiné oblasti, což se může projevit například 
u zápisů.

A je podle vás v pořádku, když je zápis upravený tak, 
že vede k výběru dětí pro tu konkrétní školu?

Pokud to splňuje zákon, to znamená, že škola přijme děti 
ze své spádové oblasti, tak si myslím, že pokud škola 
rodičům například slibuje, že bude klást důraz na jazyky 
nebo jiná škola zase na výtvarnou výchovu či na hudební 
výchovu, tak je to v pořádku. V nepořádku by bylo, kdyby 
si všechny školy vybíraly v uvozovkách schopnější děti, 
a zápisy byly jakýmisi přijímacími zkouškami.

máte představu, v souvislosti s povinným předškol-
ním rokem, kolik dětí, které doposud do mateřských 
škol nechodily, přijde k zápisům?

Nemám k tomu žádná data, ale podle odhadu již v minu-
lém roce všichni, kteří chtěli chodit do našich mateřských 
škol, do nich chodili a zbývají pouze jednotlivci, kteří dávají 
přednost soukromým mateřským školám nebo domácímu 
vzdělávání, protože hledají nějakou alternativu.

takže nemáte obavu, že by teď k zápisům přišlo něja-
ké nečekaně velké množství dětí.

Obava, že místa nebudou stačit, je na místě každý rok. To-
hoto roku se tolik neobávám, jsme na to připraveni a při 
nejhorším zařídíme rychle nějaké další kapacity, nejspíš 
dětské skupiny. Máme plán rozvoje, podle kterého jede-
me od voleb. Když jsme byli zvoleni, nedostalo se do ma-
teřských škol 60 % dětí. O rok a půl později již měly místo 
všechny, a to i přes neustálý nárůst počtu dětí.  Podmínkou 
rychlého budování kapacit bylo, abychom nepotřebovali 
územní řízení, a tak se nám ve velmi krátké době povedlo 
vytvořit místa asi pro 220 dětí. Myslím si, že všechny tříle-
té děti se do předškolních zařízení dostanou i letos. Už se 
také připravujeme na rok 2020 a na budování kapacit pro 
dvouleté děti. Podle našeho propočtu budeme potřebovat 
dalších šest tříd, tedy další místa pro cca 160 dětí. 

máte nějakou představu, kolik z dětí, které půjdou 
k zápisům do předškolních zařízení, je ohroženo so-
ciálním vyloučením?

Početně jsem si to nemapoval. Jsou tu děti, které jsou 
takto ohrožené, my s nimi pracujeme, máme i humanitární 
fond, ze kterého mohou lidé dostat finanční pomoc v řádu 
hodin. Nejčastěji takto řešíme situace, kdy hrozí, že se za-
blokuje cesta státní pomoci. 
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rozhovor s Janem Čižinským,  
starostou Prahy 7

A co se týče nefinanční pomoci, existuje tu nějaká 
forma podpory spolupráce škol a rodin, které děti 
do předškolních zařízení nedávaly právě z důvodu 
sociálního vyloučení? myslí se z hlediska zřizovatele 
na podporu škol, třeba v podobě školních asistentů, 
kteří by fungovali jako spojky mezi školou a rodinou?

V mateřských školách takové pozice nemáme, ale vždy je 
tam někdo, kdo je v kontaktu s naší sociálkou nebo s OS-
PODem (pozn. red. orgán sociálně-právní ochrany dětí). 
Základní školy fungují také tak. Myslím si, že nemáme moc 
rodin, které neposílají děti z důvodu nějakého vyloučení 
do mateřské školy. Spíše je to tak, že tam naopak děti 
posílají. Bydlí tu i lidé, kteří z principu nechtějí posílat děti 
do školky, ale skutečně se jedná o jednotky rodin.

JAN ČižiNSKý (*1978)

Učitel a politik, starosta Prahy 7, lídr 
PRAHA 7 SOBĚ, organizátor referen-
da za nepředraženou radnici Prahy 7, 
učitel na Malostranském gymnáziu. 

Vystudoval historii a latinu na Filo-
zofické fakultě a politologii a mezi-
národní vztahy na Fakultě sociálních 
věd Univerzity Karlovy. Je učitelem 
dějepisu a latiny na základní a střední 

škole a také učí hospodářské dějiny na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy. Deset let vedl skautský oddíl v Břev-
novském klášteře v Praze. Od dětství zpíval v Kühnově 
dětském sboru. Má rád vysokohorskou turistiku – vylezl 
třeba na Mont Blanc, Monte Rosa nebo kavkazský Elbrus. 
Většinu témat komunální politiky promýšlí, když projíždí 
Prahou na kole. Je ženatý, má dvě malé dcerky.

Sledujete nějaký nárůst v počtech asistentů pedago-
ga do škol poté, co začala od začátku loňského září 
platit proinkluzivní novela školského zákona?

Počet asistentů pedagoga drobně narostl. Nezvýšil se ale 
téměř nijak počet inkludovaných dětí. Dobrou zprávou je, 
že na platy asistentů máme finance z magistrátu. Trochu 
nás omezuje fakt, že ne každá naše základní škola je bez-
bariérová. 

Jak obecně funguje spolupráce radnice se školami 
a školkami? Změnil jste něco po svém nástupu oproti 
předchozí praxi?

S řediteli a ředitelkami mateřských i základních škol máme 
jednou měsíčně pravidelné porady, těch se snažím účastnit. 

Změnil jsem komunikaci s rodiči, snažím se přímo komuniko-
vat s rodiči, kteří jdou k zápisům. Na začátku, když jsme měli 
problémy s kapacitami, jsme udělali setkání s rodiči a snažili 
se jim potom najít místo v mateřských školách třeba i v jiných 
městských částech. Teď už to řešíme spíše formou dopisů.

máte představu, jaká je mezi rodiči poptávka po al-
ternativních vzdělávacích programech nebo například 
po lesních mateřských školkách? 

Uvidíme. Teď začínáme zařizovat lesní školku, máme být 
první městskou částí, která toto řeší. Myslíme si, že o ni 
bude zájem. Školku vybudujeme ve Stromovce u drážního 
domku s plánovanou kapacitou 15 dětí. 

v médiích se nedávno řešilo, že se mŠmt staví proti 
vzniku nových soukromých rodičovských škol. Jak 
se na rodičovské iniciativy díváte vy? vznikla tady 
na Praze 7 nějaká nová komunitní škola?

My tady žádnou komunitní školu nemáme, alespoň o ní 
tedy nevím. Já ale nic proti rodičovským školám nemám. 
Úplně chápu rodiče, kteří se takto domluví, na druhou stra-
nu takové školy nemusí mít dlouhého trvání, často jsou zá-
vislé na několika aktivních lidech a poté jejich projekt třeba 
zase usne. Ale určitě bych takové školy neblokoval.

Jedním z bodů, se kterými jste šel do voleb, bylo 
zvýšení platů schopným učitelům a učitelkám. Jak to 
z komunální úrovně můžete naplnit?

Je to samozřejmě složité, letos učitelům drobně přispěje-
me na platy, což je to, co jsme měli na mysli. Při rozdělo-
vání budeme spolupracovat s řediteli. 

řešíte se školami problematiku začleňování cizinců?

Řekl bych, že máme zkušené školy a učitele. Je to ale 
samozřejmě náročné, děláme letní kurzy češtiny. Nejvíc 
cizinců je na Základní škole Tusarova. Poblíž Holešovic-
ké tržnice žije velká komunita Vietnamců. Škola zároveň 
spolupracuje s organizacemi, které pomáhají v komunikaci 
s rodiči, což je nakonec největší problém. Děti se jazyk po-
měrně rychle naučí.

Jaké plány máte na rozvoj školství a vzdělávání tady 
v Praze 7 do budoucna?

To, co my nejvíce řešíme v tuto chvíli, jsou kapacitní výzvy. 
Přibývá tu obyvatel, staví se nových 1125 bytů. To je teď 
náš největší úkol. Ale zvládneme jej, máme dobrý tým. 

Kateřina Lánská
Programy sociální integrace. 
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Náhodný návštěvník Základní školy v Příboře 
by byl ve středu 19. dubna tohoto roku asi pře-
kvapen. Na chodbách, v tělocvičně i v některých 
učebnách panuje čilý ruch, žáci mají plné ruce 
práce. Někteří vyrábí zeleninové a ovocné smo-
othies, jiní zdobí jednohubky, rovnají vlastno-
ručně vyrobené hračky na lavice nebo za zvuků 
rytmické hudby nacvičují kreace na módní pře-
hlídku. běžný režim školy připomíná snad jen 
zvonění.

dlouhodobý PRoJeKt

Projektový den na téma odpovědné spotřeby je v plném 
proudu. Žáci se celý měsíc zabývali tím, co nakupují a jak 
svou spotřebitelskou volbou ovlivňují životní prostředí a ži-
votní podmínky lidí nejen u nás, ale i jinde ve světě. Příbor-
ská škola má s projekty bohatou zkušenost, popisované 
aktivity nyní probíhají pod hlavičkou dvouletého projektu 
Global Schools, který cílí na začlenění globálních témat 
do výuky. Aktivity i témata volí učitelé podle věku žáků.

od iNfoRmAcí K vlAStNí AKtivitě
cena lidské práce

Prvňáci a druháci uspořádali ve třídě bazar hraček. Prezen-
tovali zde hračky, které sami vyrobili a nabízeli je za cenu, 
kterou si sami určili. Kromě toho připravili dvě krátká diva-
delní představení. Ve hře O dřevěném autíčku předvedli 
malí herci celý proces vzniku této hračky – od konkrétního 
stromu přes zpracování jeho dřeva až po prodej hotového 
výrobku. Výzdoba třídy, kde aktivity probíhaly, názorně uka-
zovala, že se děti v předchozích týdnech dozvídaly, z jakých 
surovin a materiálů hračky vznikají, jak a kde se vyrábí, od-
kud se dováží. Navštívili také dílnu místního řezbáře a pro-
gram pro žáky zaměřený na historii hraček, který připravili 
pracovníci Muzea a pamětní síně S. Freuda v Příboře.

vím, co jím

Žáci ze třetí až páté třídy se celé dva týdny před projek-
tovým dnem věnovali potravinám. Dozvěděli se, odkud 
pochází, jak se zpracovávají nebo co obsahují. Podívali se 
také do zákulisí školní jídelny a absolvovali debatu s její ředi-
telkou. Nabyté vědomosti využili při přípravě svačinek, kte-
ré sestavili sami podle vlastních receptů. U celkem dvaceti 
stolečků je měli jejich spolužáci, učitelé nebo kuchařky mož-
nost ochutnat. Chuť, nápaditost a vzhled svačinek, ale také 

kvalitu použitých surovin s ohledem na jejich původ a zpra-
cování, prospěšnost pro zdraví nebo ekologickou stopu hod-
notila pětičlenná odborná komise.  „Snažili jsme se, aby žáci 
pochopili, že každé jídlo by mělo být alespoň z části zdravé, 
třeba i z ekologického zemědělství, s menším množstvím 
cukru. Na přípravě jídel se děti domlouvaly i mimo školu, 
a protože některé suroviny nebo recepty si přinášely prá-
vě z domova, zapojily nepřímo také rodiče,“ přibližuje smysl 
aktivity učitelka Lada Rejmanová, která s žáky na projektu 
pracovala.

móda, já a ti druzí

Na ochutnávky navazovala módní přehlídka v tělocvičně. 
Žáci 6. a 7. tříd se zabývali tématem oblečení, které v tomto 
věku dotváří jejich identitu a stává se výrazem příslušnosti 
k určité sociální skupině. Cílem všech aktivit bylo, aby při 
nákupu oblečení dokázali rozklíčovat, kde a jak jejich ob-
lečení vzniká, od čeho se odvozuje jeho cena, a uměli tato 
kritéria začlenit do svého rozhodování o tom, co si na sebe 
koupí. Na komentované přehlídce předváděli modely, které 
v menších skupinkách vytvořili z odložených kousků nejen 
svého šatníku a nově upravili do originální a nositelné podo-
by. Jeden z modelů, které ocenila porota, předváděl Tomáš 
Sivák ze 7. B. „Na výrobě trička jsme pracovali čtyři, vznika-
lo ve škole na hodině výtvarné výchovy. Bavilo mě to a budu 
rád, když budou další takové akce,“ glosuje vznik modelu 
a jeho prezentaci před spolužáky.

Projekty školám umožňují podpořit spolupráci mezi 
učiteli a žáky i mezi učiteli nebo žáky navzájem. 
Otevírají školu směrem ven, rozvíjí spolupráci s lo-
kálními spolky, živnostníky nebo médii a jinými 
místními institucemi. Dokáží vtáhnout i rodiče třeba 
jen tím, že dětem doma pomáhají s přípravou pro-
jektových úkolů nebo se zúčastní některé z akcí.

PRoJeKty mAJí výSledKy

Projektového dne se zúčastnila větší část školy, některá 
lokální média, pozváni byli zástupci obce i veřejnosti. Ředi-
telka školy Jarmila Bjačková potvrzuje, že dobře zvládnuté 
projekty zlepšují klima školy a jsou pro všechny zapojené 
velkým přínosem: „Pohltí učitele i žáky, vzájemně úžasně 
spolupracují. Naše děti, když odchází na střední školu, umí 
v projektech fungovat a v tomto ohledu jsou výjimečné.“

Jana Odstrčilová
mediální koordinátorka

http://www.zsjicinska.cz/new/
https://www.varianty.cz/projekty/65-global-schools-svet-ve-vyuce
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Novodobé otroctví aneb Kdo kope  
za mistrovství světa ve fotbale

věKová SKuPiNA: 14–19 let

ČASový RoZSAh: 90 minut

cíle: Cílem aktivity je pochopit pojem novodobé otroctví 
a jeho souvislost s fenoménem migrace. Na konci lekce žáci 
dokáží uvést příčiny, důsledky a možná řešení novodobého 
otroctví a umí napsat text související s tématem hodiny.

JAK PoStuPovAt?

Ukažte žákům obrázek (viz příloha 1) karikující logo plá-
novaného mistrovství světa ve fotbale 2022 v Kataru. Tuto 
informaci žákům nesdělujte, pouze je upozorněte, že jde 
o odkaz k reálné události ze současného světa, a nechte 
je volně popisovat, co vidí a co si myslí, že obrázek symbo-
lizuje. Pro rozšíření nápadů můžete žákům ukázat i druhý 
obrázek. Poté si společně přečtěte úryvek Odvrácená stra-
na sportovních vítězství (viz příloha 2) a nechte žáky ve dvo-
jicích sdílet, jak příběh souvisí s pojmem novodobé otroctví.

uvědomění si významu informací

Aby si žáci uvědomili význam informací, rozdělte je do sku-
pin po 4 a požádejte je, ať se mezi sebou rozpočítají od jed-
né do čtyř a zapamatují si složení své domovské skupiny. 
Poté vyzvěte žáky k vytvoření nových, tzv. expertních skupin, 
ve kterých se sejdou s těmi, kteří mají stejné číslo jako oni 
(skupina samých jedniček, dvojek atd.). Jednotlivým expert-
ním skupinám rozdejte texty 1–4 (vždy jeden podle odpoví-
dajícího čísla skupiny; viz příloha 3) a dejte prostor pro jejich 
přečtení. Nechte žáky, aby uvnitř expertních skupin sdíleli své 
postřehy, otázky či dojmy, které v nich text vyvolal. 

Ponechte čas na krátkou diskusi a shrnutí nejdůležitějších 
informací a faktů. Následně požádejte žáky, aby se vrátili 
zpět do domovských skupin a sdíleli s ostatními, co se do-
zvěděli ze své části textu. Poté mají žáci za úkol, aby jako 
tým složený z expertů na různé oblasti novodobého otroc-
tví vyřešili následující otázky a odpovědi zapsali vlastními 
slovy do připravené tabulky (viz příloha 4). 

Ověřte, zda žáci našli odpovědi na všechny otázky. Pokud 
máte dostatek času, sdílejte v celé třídě, jaké další otázky 
v žácích texty vzbudily a jaká vlastní řešení mohou nabíd-
nout.

Reflexe

Na závěr hodiny sdělte žákům, že nyní mají možnost rea-
govat pomocí vlastního textu na informace, které se dozvě-
děli. Mohou si vybrat:

• ROLI, tedy člověka nebo věc, z jehož/z jejíž perspektivy 
budou psát,

• ADRESÁTA, tedy ke komu budou text směřovat,
• FORMÁT – zda raději napíšou dopis, inzerát, novinový 

článek, fejeton, žádost, stížnost, SMSku nebo třeba bá-
seň,

• TÉMA, o kterém budou psát, tedy na co konkrétně chtějí 
z dané problematiky upozornit. 

Pro snadnější orientaci se pokuste nejprve společně pojme-
novat veškeré živé i neživé aktéry, kteří jsou nějak spoje-
ni s problematikou novodobého otroctví (pro konkrétnější 
uchopení se můžete vrátit k textu Odvrácená strana sportov-
ních vítězství). Pojmenování aktérů by mělo žákům pomoci 
ve výběru role i adresáta, z jejichž pozice budou psát text. 
Podobně proveďte brainstorming nad možnými formáty. 

Poté požádejte žáky, ať si každý za sebe vybere roli, adre-
sáta, formát a téma. Následně nechte několik žáků stručně 
představit jejich volbu. Ponechte jim také dostatečný čas 
na tvorbu textu. Po uplynutí času požádejte dobrovolníky, 
zda chtějí text přečíst nahlas.

Kde Je celá AKtivitA doStuPNá

Zdroj: Aktivita je převzata z publikace Bohouš a Dáša: 
Tváří v tvář migraci (Varianty, 2015), str. 57–63, kde však 
chybí příloha č. 4. Za chybu se omlouváme.

V plné verzi včetně všech příloh je aktivita dostupná na  
www.varianty.cz/metodicke-listy, lekce Novodobé otroctví.
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Novinky

letNí ŠKolA

Zveme vás na zážitkový pobyt, jehož cílem je načerpat energii a inspiraci do dalšího školního roku. 
Dopřejte své hlavě i tělu odpočinek v Učitelských lázních! Tématem letošních lázní je umění spoluprá-
ce. Dozvíte se, jak může učitel spolupracovat s asistentem pedagoga, s kolegy a s rodiči. Vyzkoušíte 
si, jak lze rozvíjet a hodnotit kooperativní dovednosti žáků. Společně budeme sdílet zkušenosti škol, 
které jsou aktivní v místní komunitě. Lázně se konají od 22. do 24. srpna v Penzionu Mlýn Kamenice.

Nový ZPRAvodAJ Světové ŠKoly

Nový Zpravodaj Světové školy přináší informace ze Světového odpoledne, kde se učitelé a studenti ze 
Světových škol věnovali hlavně motivaci, vztahům v týmu a průběžnému hodnocení. Můžete si přečíst 
jednotlivé vizitky zapojených škol nebo si vybrat některý z nabízených seminářů a z dalších akcí pro 
pedagogy. Zpravodaj také představuje nový webový portál Světové školy.

KomiKSová Soutěž

baví tě komiksy? Pálí tě, co se děje kolem nás? máš konkrétní nápady, jak se mohou věci 
kolem tebe měnit? Zúčastni se naší komiksové soutěže!

V letošním roce vypukne již 7. ročník komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět. Jejím cílem je skr-
ze komiks podpořit zájem žáků o současné dění, aktuální společenské problémy a snahu zapojovat se 
do jejich řešení. Slavnostní vyhlášení nového ročníku a především letošního tématu proběhne už tra-
dičně 1. 6. 2017 na Den dětí. Do soutěže se mohou zapojit žáci základních a středních škol z celé ČR.

výuKové mAteRiály K témAtu migRAce NA JedNom míStě

Chcete se zorientovat v tématu migrace? Dozvědět se, jaké jsou současné migrační toky? A získat 
inspiraci, jak toto téma zavádět do výuky? Přinášíme vám přehled publikací, audiovizuálních lekcí, 
seminářů a kurzů na objednávku, které téma migrace pokrývají. Kromě našeho webu naleznete tyto 
materiály na digifolio.rvp.cz.

Více informací naleznete na www.varianty.cz.

Materiál byl finančně podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

https://www.varianty.cz/novinky/763-zveme-vas-na-ucitelske-lazne-letos-na-tema-umeni-spoluprace
https://www.varianty.cz/novinky/764-prave-vysel-novy-zpravodaj-svetove-skoly
http://www.svetovaskola.cz
https://www.varianty.cz/soutez
https://www.varianty.cz/novinky/765-vyukove-materialy-k-tematu-migrace
http://www.varianty.cz
http://digifolio.rvp.cz
http://www.varianty.cz
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