Žádná exotika, jen "jiná" výuka
(5plus2, 4.9.2015, Petra Procházková)
O alternativní způsob učení ve vsetínské základní škole na Sychrově je letos obrovský zájem
VSETÍN Na začátku byla souhra náhod, na konci dvě skupiny dětí, které se budou učit jinak.
Vsetínská základní škola na Sychrově, jako vůbec první ve městě, nabídla alternativní vzdělávání.
"Budeme například vyučovat matematiku podle profesora Hejného, kdy děti na postupy přicházejí
samy a netlačí je čas," nastínil ředitel školy Michal Molek. Přidá se i metoda splývavého čtení, která
pracuje se zrakem, dechem, hlasem a sluchem a učí žáky číst nahlas. To vše kombinují s
otevřeným vyučováním s volným rozvrhem činností.
Děti tedy místo počítání v sešitě čeká třeba chůze po číselné ose. Díky ní uvidí, že stojí-li na čísle
jedna a udělají krok, posunou se na dvojku. A informace jim snáze zůstane v hlavě. V prvních dvou
ročnících budou učitelé hodnotit výkon žáků slovně, teprve potom si budou zvykat na tradiční
známkování. Vyjadřovat ale má hlavně osobní posun dítěte a jeho píli, ne encyklopedické znalosti.
Zastánci alternativních metod si pochvalují hlavně to, že dětem odpadne dril, naučí se lépe
komunikovat, hledat vlastní názor nebo maximálně rozvinou svou osobnost.
"Máme dvojjazyčnou rodinu a vím, že v zahraničí se podobný způsob velmi osvědčil a že děti hodně
posouvá dopředu. Jsem ráda, že i ve Vsetíně se začalo něco podobného řešit," uvedla jedna z
maminek.
Ve škole bude vedle nových tříd fungovat i další, klasická. Zájem o ni zatím stále převažuje. "To
respektuji. Alternativní třída je prostě rozšíření nabídky. Myslím ale, že zájem poroste, už to není
žádná exotika," mínil Molek.
Vážně se začal myšlenkou zabývat na začátku kalendářního roku, když se na něj obrátilo několik
rodičů. Zájemci o místa ve třídách byli, zbývalo přesvědčit vyučující. "Pamatuji si některé pohledy,
když jsem záměr oznámil na poradě," smál se Molek. I to se ale nakonec podařilo prolomit.
Celkem se přihlásilo 26 dětí, v jedné třídě jich ale může být nanejvýš dvacet, ideální počet je kolem
15. Škola tak stála před rozhodnutím, jestli zájemce odmítat, nebo nechat třídy dvě, i když s
menším počtem dětí. Protože ale nechtěli rodiče zklamat, vyhrála druhá možnost.
Podporu našel ředitel školy také u zřizovatele, tedy radnice. "Je mnoho rodičů, kteří takové
vzdělávání preferují, je dobře, že jim škola vyšla vstříc. Pro město to žádná zvláštní zátěž nebyla,
pomůcky se nakupovaly z rozpočtu školy," uvedl starosta Vsetína Jiří Čunek.
Základní škola na Sychrově se do povědomí veřejnosti dostala už loni, když otevřela salátový bar.
Žáci si v něm mohou vybrat z několika druhů zeleniny a vzít si jen to, na co mají chuť. Obsluhují jej
sami. Kromě toho má titul Fairtradová škola, kterých je jen 13 v celé zemi, a zapojila se i do
pilotního ověřování akce Hodina pohybu navíc.
"Školství by mělo být pružné, interaktivní tabule a tablety ve třídách to nezachrání. Důležitá je
změna myšlení a chování," prohlásil ředitel.

