
Nová škola? Výuka bude alternativní

(Vyškovský deník, 20.3.2015, Adam Hrbáč)

Od podzimu může v Rousínově fungovat první alternativní škola v okrese. Usiluje o ni spolek rodičů 
ProDěti. Místo už si vyhlédli, teď například ještě čekají na akreditaci. 

Rousínov – Stupnici hodnocení od jedné do pěti si ze školních lavic pamatují už naši praprarodiče. 
Jenomže vyjádřit znalosti a dovednosti dítěte jen pomocí čísel není dostačující. Alespoň takový názor má 
Spolek ProDěti, který sdružuje několik rodičů z Rousínova, Komořan, Olšan, Nemojan a Letonic. Způsob 
hodnocení je přitom pouze jednou z věcí, které jim na tradičním školství úplně nevyhovují. Chtějí proto v 
Rousínově vytvořit alternativní základní školu. 
"Naším cílem je, aby učení bylo pro děti radostí, nikoli povinností. Všichni po vědění bažíme od přírody, 
jde jen o to, jakým způsobem jsme k němu vedení. Alternativní škola dává dětem například možnost 
rozhodnout, o čem se chtějí zrovna učit: zda třeba o ptácích, nebo o savcích. Dítě by mělo samo danou 
látku objevovat. Pedagog není ani tak učitel, jako spíš průvodce. Pokud jde zase třeba o známkování, 
jsme přesvědčení, že slovní hodnocení poskytne dítěti i rodiči jasnější obraz o tom, jak si dotyčný vede," 
vyjmenovala některé z přístupů typických pro alternativní vzdělávání předsedkyně spolku Veronika 
Kalová. 
Podobná alternativní škola v okrese zatím neexistuje. Rousínovská by mohla začít fungovat od podzimu. 
"Máme podanou žádost o akreditaci na ministerstvu školství. Pozitivní je, že ministerstvo schválilo její 
přijetí v mimořádném termínu: teď už se musí jen uskutečnit standardní proces schvalování, který, 
doufáme, dopadne dobře. Druhá zásadní věc je pak kladné stanovisko hygieny. S městem jednáme o 
možnostech, kde školu zřídit. Jedny prostory se nabízejí, zatím ale nevyhovují po hygienické stránce," 
řekla Kalová. O jaké se jedná, zatím nechce s ohledem na probíhající jednání s městem specifikovat. 
Starosta Rousínova Jiří Lukášek potvrdil, že město se spolkem na téma vhodného umístění jedná. "Můj 
názor je takový, že české školství není nějak zanedbávané a každému dítěti i rodiči v rozumné míře 
vyhoví. Je to především o přístupu a schopnostech samotných učitelů, a také o objektivním posuzování 
rodičů. Každopádně nechceme v žádném případě podobným iniciativám bránit," ujistil Lukášek. 
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V tomto případě ale podle něj není jednoduché vyhovět. "Město totiž fakticky nemá objekt, který by pro 
podobnou organizaci byl beze zbytku vhodný, bez stavebních nebo jiných úprav," vysvětlil Lukášek s tím, 
že problém je také v hygienických normách, které jsou o dost přísnější než dřív. 
Například budovy, které desítky let sloužily školám, už dnes nevyhovují. "A to ne kvůli věcem typu, že v 
nich nejsou toalety. Předepsané jsou třeba i normy na výšku stropu nebo osvětlení," poukázal Lukášek. 
Představa spolku je taková, že 1. září škola otevře první třídu, přičemž každým rokem budou přicházet 
noví prvňáčci, až vznikne celkem pět ročníků. Zájem už evidují. "Jen v našem spolku je čtrnáct rodičů. Na 
setkání, které jsme pořádali před měsícem, jich přišlo dalších dvacet, a to nejen z Rousínova, ale i širšího 
okolí. Zájemce máme dokonce i z Vyškova a z jedné vsi poblíž něj. Otázkou samozřejmě je,co bude, až 
dojde na lámání chleba. Do konce března chceme zveřejnit kritéria přijetí a datum zápisu. Pak se teprve 
uvidí, jaký je skutečný zájem," nastínila předsedkyně. 

15 dětí ve třídě 

V otázce, kam dá své děti do školy, má jasno třeba Radka Englová z Rousínova. "Myslím, že pro moje děti 
postačí tradiční škola. Ale proti vzniku alternativní rozhodně nic nemám, někoho může oslovit," řekla 



Englová. 
Aby byla zachovaná možnost individuálního přístupu, má Kalová za to, že ideální počet dětí v ročníku 
bude okolo patnácti. "Pokud jde o vedení školy, ředitelkou se stane jedna z členek našeho spolku. 
Vyhlédnutou máme i první učitelku," naznačila Kalová. 
I na jiných školách v regionu ovšem preferují netradiční přístup nebo zaměření, netýká se ale samotné 
výuky. Jako třeba na Základní škole 711 v Bučovicích, která je součástí programu Zdravá škola. 
"Zaměřujeme se především na vedení dětí ke zdravému životnímu stylu. Aby do něj škola mohla patřit, 
musí splňovat řadu podmínek a každé tři roky znovu žádat o členství. Důkladně a netradičně tedy 
přistupujeme třeba k otázkám pitného režimu nebo individuálního nastavení lavic a židlí. Pokud jde o 
výuku, držíme se tradičních postupů, v tomto smyslu alternativní určitě nejsme," uvedl ředitel školy 
Přemysl Kašpar. 

3,5 tisíce korun je horní hranice školného, kterou rodiče v rousínovské alternativní škole zaplatí. Spodní 
je dva a půl tisíce. "Počítáme s tím, že první rok se částka bude blížit spíš horní hranici, pak by ale mohla 
začít klesat," uvedla předsedkyně spolku Veronika Kalová. 
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