
Cílem je, aby děti neztratily chuť se učit

(Klatovský deník, 3.3.2015, David Kojan)

Klatovy – Nové způsoby vzdělávání byly tématem přednáškového cyklu, který v sobotu uspořádal ve 
společenském sále klatovské knihovny spolek Ratolest. "Chceme nastartovat diskuzi o inovativním 
vzdělávání v Klatovech. Je to směr, který už funguje téměř všude, v Klatovech o tom však příliš slyšet 
není. Snažíme se, aby se začalo uvažovat o tom, že by se na některé základní škole v Klatovech mohlo 
začít učit systémem, který by přinášel větší respekt k potřebám dítěte, respektování osobnosti dítěte jako 
takového," přiblížil cíl akce i samotného spolku Ratolest jeho člen Radek Vojta. 
Jedním z příkladů inovativního vzdělávání je Hejného metoda vyučování matematiky. "Je to jeden ze 
způsobů vzdělávání, které bychom v Klatovech rádi viděli. Jak jsme se dozvěděli od Lenky Bořánkové, 
která Hejného metodou učí matematiku na základní škole v Janovicích nad Úhlavou a byla jednou z 
přednášejících, v současné době už tuto metodu používají na 830 školách v České republice," nastínil 
Vojta. 
Další z přednášejících byla spoluautorka vzdělávacího programu "Začít spolu" Miroslava Škardová. "Naším 
hlavním cílem je, aby děti neztratilychuť seučit,kteroumá každé dítě, když jde do první třídy. A právě 
zavedení programu "Začít spolu", který je akreditován ministerstvem školství a je zaměřen na 
respektování osobnosti dítěte, by bylo optimálním řešením," vysvětlil Vojta. 
Přednášky byly celkem čtyři, pak následovala beseda s přednášejícími. "Přednášela také Eva Mikešová, 
která se zabývá "respektující výchovou" obecně, nejen ve vztahu ke školství, a pak tu byl Roman Černík, 
který přednáší o inovativním vzdělávání na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity," doplnil Vojta. 
Účast na přednáškové akci pořadatele překvapila. "Přišlo tolik lidí, že jsme museli zajistit videoprojekci do 
předsálí, protože do sálu se všichni nevešli. Takže je vidět, že o naše téma je v Klatovech zájem," 
pochvaloval si Vojta. 
Na přednášky dorazila i Jaroslava Haladová z Klatov. "Akce se mi velmi líbila. Ukázala, že je možné se na 
vzdělávání dívat i jinak, bylo to velmi otevřené a přátelské. U všech přednášejících mě zaujalo, že se 
nesnažili poučovat, že by se něco mělo dělat jinak, ale otevřeně informovali o vlastních zkušenostech a 
nabízeli je jako alternativu. Mám dvouletou dceru, takže mě to samozřejmě zajímá. A není to 
něco,cočlověkřeší,ažkdyžjde dítě do školy, ale lze to uplatnit už od narození," chválila. 
Spolek Ratolest vznikl koncem loňského roku amázatím čtrnáct členů. "S činností spolku se lze seznámit 
na našich webových stránkách www.spolekratolest.cz, kde jsou i kontakty pro případné další zájemce o 
členství, které samozřejmě přivítáme," pozval Vojta. 


