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OCEŇUJE INSPIRATIVNÍ UČITELE ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

nakažlivá. Je to na učitelích
Bydlíte v Bašce, na tamní škole
vyučuje Tomáš Chrobák, který
cenu GTP CR letos vyhrál. Ne-
vyučujete sice stejné předměty,
můžete se ale vzájemně něčím
inspirovat?
Tomáše jsem potkala popr-

vé na svém kurzu Čtením a
psaním ke kritickémumyšlení
(RWCT). Bylo zajímavémít v
kurzumatikáře s Hejného
přístupem vmatematice.
Mám pocit, že program

RWCT a Hejnéhometodamají
mnoho společných cílů a obě
platformy velmi podrobně
sledují dopad výuky na žáko-
vo učení. Kdybychměla zmí-
nit aspoň pár společných té-
mat, byl by to důraz na kon-
struktivistické pojetí výuky –
tedy na to, že si žák sám vy-
tváří porozumění informací.
Dále se oba přístupy zaměřují
také na vytváření a procvičo-
vání dovedností u žáka, jako
jsou například komunikační či
řešení problémů. Musím ještě
zmínit to, že oba způsoby vý-
uky kladou důraz na klima ve
výuce, na to, aby bylo vytvo-
řeno bezpečné prostředí pro
žáky i učitele zanícené vnitřní
motivací k učení. Mohla bych
zmínit ještě mnoho dalších
prolnutí obou programů, ale
to by bylo spíš na samostatný
článek v odborném časopise.
Zpět k Tomášovi. Věřím, že

se dokážeme inspirovat na-
vzájem. Tomáš je člověk, který
dokáže hledat netradiční cesty
pro řešení různých situací,
je-li problém, řeší ho nejlépe
ihned a osobitým způsobem.
Všimla jsem si, že dokáže na-
vrhnout svému okolí zajímavé
výzvy a náměty a tímto způ-
sobem obohatil nejenmou
pedagogickou činnost, ale i
rodný Frýdek nebo jeho no-
vou školu v Bašce. Zaujalo mě
také, že nachází smysluplné
příležitosti v každodenních
maličkostech. Například i tím,
že vždycky osobitým a racio-
nálním způsobem dokáže re-

agovat na mnoho osobních
dotazů a podmětů svého oko-
lí. Spolupráce s ním je výzva i
radost zároveň.

Máte nějaké pedagogické vize
či cíle?
Mojí vizí je mít školství, kde

je spokojený učitel, žák i rodič.
Spokojený učitel je tehdy,
když má kvalitní podmínky
pro svou práci, podporu vede-
ní školy a svobodu v učení.
Bohužel v dnešní době je

učitel také úřední osoba pro
vypisování velkéhomnožství
podkladů, psycholog pro práci
s dětmi a rodiči, ekonom pro
výběr a evidenci peněz, tábo-
rový vedoucí pro organizaci
různých akcí či manažer pro
organizaci projektů a grantů.
A to za plat skladníka nebo
prodavače v obchodním do-
mě. Přitom si myslím, že po-
žadavky se budou zvyšovat.
Vidím i v naší škole, že roz-

hodující vliv na práci sboru
má ředitel školy. Ten náš je ve
své roli teprve třetím rokem a
podařilo se mu vytvořit at-
mosféru, kdy si troufám tvr-
dit, že většina učitelů i žáků

chodí do školy ráda. Často mu
říkám, že jeho silná stránka je
kromě jiného v tom, jak har-
monizuje vztahymezi lidmi, a
v tom, že mu záleží na každém
jednotlivci. Je vidět, že každý
člověk naší školy je pro něj
důležitý. Takže nejen na uči-
telích záleží, jak říká motto
GTP, ale i na ředitelích.
A třetí téma, na které bych

ráda upozornila, je větší svo-
boda učitelů v jejich každo-
denní práci. Mám pocit, že
pokud by učitelé měli větší
volnost v tom, co budou učit a
jak budou učit, podpoří to více
jejich sebedůvěru v sebe sa-
ma. Myslím tím, aby se zamě-
řili spíš na hloubku učiva než
na kvantitu toho, co mají
probrat. Svobodu a nezávis-
lost máme, ale sami si ji bere-
me tím, že musíme všechno
vědět, všechno stihnout a že
známka je jediný spravedlivý
způsob hodnocení. A to je
největší mýtus, který přetr-
vává v dnešní době ve vzdělá-
ní.
Můj cíl je podpořit nejen

učitele, ale i děti v tom, že
mají možnost si vybírat. Jaký

budoumít vztah ke vzdělání
či jaký život budoumít ve
svých postojích bez ohledu na
okolnosti. Jde o nejdůležitější
rozhodnutí, jaké můžeme
udělat, protože ovlivní všech-
no, co v životě děláme.

Jak obecně vnímáte české
školství v oblasti základního
vzdělávání?
To navazuje na předchozí

otázku. Mám pocit, že chybí
dlouhodobá vize v tom, co je
obsahem vzdělání v České re-
publice, není popsán standard
kvality jak kantorů, tak výuky
a špatné jsou i podmínky pro
vzdělání. Ale nechci tvrdit, že
situace je ve všem špatná.
Velmi bych ocenila, aby se

myslelo na to, co je podstatné
a důležité. Abychom se neza-
bývali jen slabými stránkami
našeho vzdělávání, ale spíš
mysleli na to pozitivní, vy-
cházeli z toho, v čem je naše
školství silné a v čem se nám
daří. Bylo by fajn, kdybychom
pak společně mohli hledat
cesty k zlepšení a doporučení
na aktuální trendy ve vzdělá-
vání nebo na požadavky doby.
Mám ve svém okolí školy,

kde vidím již jisté změny.
Často to jsou čtenářské školy v
rámci programu Pomáháme
školám k úspěchumanželů
Kellnerových. Zde se klade
důraz na rozvoj každého žáka
a na to, aby se každé dítě, uči-
tel i rodič těšili do školy. Tyto
školy mají představu o tom, co
chtějí dělat a čím se chtějí za-
bývat. Prostředníkem k tomu
nám je v rámci projektu velká
podpora z hlediska kvalitního
složení lektorů, mentorů, uči-
telů nebo profesionálně za-
jištěné vzdělávání v duchu
dnešní doby.
Věřím, že když škola má

jasnou vizi a ví, kam chce do-
jít, čeho chce dosáhnout, tak
má ty nejlepší předpoklady
stát se školou úspěšnou a
přátelskou ke všem.

NADCHNOUT ŽÁKY je pro Moniku Olšákovou výzva. „Často jsou děti
výkonnostně nastaveny a někdymámpocit, že se učí hlavně pro jednič-
ky,“ podotýká. Snímky: archiv Moniky Olšákové
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