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INZERCE

A
čkoli pandemie koronavi-
ru pedagogůmdoslova pře-
kopala pracovní život, uči-
telka prvního stupně zno-
jemské Základní školy

v Pražské ulici Marcela Přibylová si
rozhodně nezoufá. „Na dětech se
jiná forma výuky výrazně nepode-
psala,“ tvrdí překvapivě Přibylová,
která se v soutěži Global Teacher
Prize zařadila mezi jedenáctku výji-
mečných učitelů. Její unikátní výu-
kové materiály v pandemii mno-
hým vytrhly trn z paty a pochválil
je i vnuk Josefa Lady.

Kdybysteměla dát slovní hodno-
cení uplynulému školnímu ro-
ku, jaké by bylo?
Určitě nám něco dal a samozřejmě
i něco vzal. Všichni jsme byli zajetí
v rutině, ze které nevedla výhybka.
Covid nás naučil reagovat namimo-
řádné situace. Nejen učitele, ale
také děti a rodiče.

Možná najednou šlo to, co dřív
ne. Vidíte to stejně?
Ano. Já si třeba fyzicky odpočinula.
Standardněmám hodněmimoškol-
ních aktivit, bylo mnoho koncertů,
kroužků, akcí… a to všechno od-
padlo. Možná jsem to i potřebova-
la. (úsměv)

Kolikrát jste za dobu covidu sly-
šela „nefunguje mi mikrofon“?
Mám třeťáčky, na které ještě dohlí-

žejí rodiče. Měla jsem stoprocentní
účast a jen jednu holčičku, která ře-
šila technické problémy. Takže
jsem komunikovala neustále s její
maminkou, až se podařilo vše vyla-
dit. Takže u mě takřka bez problé-
mů.

Odborníci se neshodou, co vlast-
ně covidová doba s dětmi udělá.
Jedni mluví o ztracené generaci
a druzí jsou zdrženliví a říkají,
že děti vše v pohodě doženou.
Jak to tedy vidíte vy?
Věřím, že děti pandemie zase tolik
neovlivní. V té situaci byla celá spo-
lečnost, zastavilo se všechno. Když
jsme přišli v květnu do školy, nepo-
střehla jsem téměř, že byla čtyřmě-
síční pauza, děti hned naskočily. Sa-
mozřejmě že některým z nich chy-
bí nějaké vědomosti, ale myslím, že
čas vše vyrovná.

Jsou i menší děti nyní samostat-
nější?
Rozhodně. Myslím, že kdyby přišla
na podzim další uzavírka škol, tak
bychom to vzali už „normálněji“,
nebyla by taková panika, hrůza
a vzdychání. Situace taková je amu-
síme se s ní naučit žít.

Distanční výuka vyhovovala na-
daným dětem, které nemusely
čekat na ostatní a „jely“ vlast-
ním tempem. Naopak dopadala
na ty méně šikovné a ze sociálně
slabých rodin bez technického
vybavení a připojení. Nebyla
nicméně opomíjena „průměrná
většina“?
Osobně jsem se ty nejdůležitější vě-
ci snažila dětem vysvětlit, aby to ne-
museli dělat rodiče, a myslím, že se
mi to u těch zásadních témat poda-
řilo. Udělala jsem pro to, co bylo
vmých silách. I díky pomoci výuko-
vých programů, které jsem dětem
vytvářela přímo na míru. Mám ve
třídě nadaného žáka i žáka se zrako-
vým postižením, takže i to tvoří vel-
ké rozdíly mezi dětmi, ale myslím
si, že nikdo nezůstal opomíjený.
Všechny děti dostávaly pravidelně
zpětnou vazbu.

Pozorujete přesto u dětí nějaký
deficit?
Jsme hudební třída a tam je deficit
velký. Vyučuju na cimbál, na hous-
le a na zpěv a to se rok a půl nesmě-
lo. Myslím, že toho hodně zapo-
mněly hlavně děti, co nemají doma
daný nástroj. Zájmovou činnost po-
znamenala distanční výuka určitě.

Probojovala jste se velkou kon-

kurencí do finále soutěže Global
Teacher Prize. Co to pro vás zna-
mená?
Cenila jsem si už jen nominací. Že
někomu stojím za to, že si sedne
a napíše ji. Není to soutěž sympatií
a každý musel splnit opravdu ná-
ročná kritéria, která hodnotí odbor-
níci. Podmínkou byly zahraniční
stáže, vlastní výukové metody, vý-
sledky s dětmi, publikační činnost.
Říkala jsem si, že to snad ani ne-
můžu splnit. Ale začala jsem a zjisti-
la jsem, že ano. (smích)

Sdílela jste vlastní výukovémate-
riály, máte vlastní YouTube ka-
nál a kreativní stránku na Face-
booku. Takže vám online očivid-
ně nevadí…
Sdílení na sociálních sítíchmezi uči-
teli opravdu velmi fungovalo a mě
i hodně motivovalo k další tvůrčí
práci. Je těžké sedět celý den za po-
čítačem a dokola slyšet, že učitelé
mají prázdniny.

Tyhle řeči vás mrzely?
Ano, mrzely, samozřejmě. Ale na
své materiály jsem během distanč-
ní výuky obdržela opravdu mnoho
pozitivních ohlasů, takže tím se to
vyrovnalo. Povedl se mi třeba pro-
jekt Josefa Lady. Velmi milým pře-
kvapením pro mě pak byl krásný
dopis přímo od jeho vnuka, že je to
nádherný projekt, který si sám zku-
sil, a ať se mi daří. To by se mi roz-
hodně taky nestalo, nebýt distanč-
ní výuky!

Vaše krédo v učitelské praxi je
předat dětem cit amorální zákla-
dy – není to povinnost rodičů?
Je, ale bohužel v dnešní době mě
mrzí určitá krutost a bezcitnost.
Prostě se mi líbí slušné chování,
úcta, vděčnost, cit a lidskost.

Vymyslela jste a používáte for-
muvýuky, kdydo všechpředmě-
tů zařazujete hudbu a hudební
nástroje. Jak jste k tomuto nápa-
du došla?
Hraju asi na osm nástrojů. Moji ro-
diče založili ve Znojmě první cimbá-
lovku, u nás semuzicírovalo pořád.
Vždyckymi přišlo, že to dává člově-
ku vážnost, že umí něco víc než
ostatní, že ho to kultivuje. Do toho
chci přivést děti, aby byly středem
a zdrojem toho obdivu a byly samy
se sebou spokojené. Chci to v nich
vypěstovat s tím, že obdiv a schop-
nosti nejsou zadarmo a musíte pro
to něco udělat. V hlavě mám vel-
kou zásobu písniček, které nenajde-
te v žádném zpěvníku. Na letní ško-

le soutěže Global Teacher Prize
mámhudební seminář a chci je pře-
dat ostatním paním učitelkám. Do-
stala jsem i nabídku na semináře
hudební výchovy ve Znojmě, od zá-
ří se na ně chystám amoc se na tuto
novou zkušenost těším.

Takže třeba v matice hrajete na
housle? Jak to v praxi vlastně
funguje?
Například při násobcích vezmeme
buben a triangl a počítáme – jeden,
dva, TŘI. Násobek je na triangl
a ostatní na buben. Roky tutometo-
du používám a děti nesmírně baví.

Dokáže zapojit každého?
Zatím se mi to podařilo. Mám tako-
vou metodu, že se na nástroj doká-
že doprovodit i slabší dítě. Před tře-
mi lety jsme vyhráli soutěž Zlatý oří-
šek pro nejtalentovanější děti, ve
třídě jsem jich měla 24 a zapojeny
byly úplně všechny.

Nenarazila jste někdy na výtky,
že jak učíte, není v osnovách?
Ano, docela narážím.Musím hledat
cesty, často i obhajovat svoji práci,
často z něčeho, čemu skutečně vě-
řím,musím i slevit. I kdyžmá ta prá-
ce krásné a viditelné výsledky,
přesto v některých vzbuzuje nedů-
věru, protože vybočuje z cesty a ně-
kdy úplně nezapadá do davu. Ale
důvěřuji sama sobě, pracuji pocti-
vě a pečlivě, nad rámec, velmi pro-
myšleně, pořád se snažím na sobě
pracovat a naplňovat svoji vizi. Pou-
žívámmetodu, kteroumám léty vy-
zkoušenou, které skutečně věřím,
která mi skvěle funguje, děti moc
baví a nikdy – mě ani děti – nezkla-
mala. I proto jsem ráda, že jsem
oslovila svým stylem práce s dětmi
porotu v odborné soutěži.

Proč vlastně neučíte například
na škole typuMontessori?
Montessori, Scio, waldorfská škola,
to jsou instituce, kterým moc fan-
dím. Snaží se pojmout výuku jinak
a nemají to jednoduché, zapadnout
nějak do nastaveného systému škol-
ství. Jenže u každémi něcomalinko
chybí. Moc bych chtěla svoji sou-
kromou školu, která by byla posta-
vená podle individuálního architek-
tonického návrhu. Mám vizi, přes-
ně vím, jak by měla vypadat. Byla
by netradiční, nadčasová, praktic-
ká, vzdušná a dítě by se v ní už
samo o sobě cítilo mimořádně. Uči-
lo by se tu v blocích, netradičně
a kreativně. Viděla jsem ve světě ně-
kolik takových škol amoc bych si to
přála.

Zdravotnictví, sociální služby, farmacie

Více na www.jobdnes.cz

Elektroinženýr

VŠEOBECNÁ SESTRA - BRNO

Lékárník – dobré ohodnocení a stabilní práce v oboru

PRACOVNÍK/CE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - OSOBNÍ ASISTET/KA, PEČOVATEL/KA

Sociální pracovník/ce v sociální rehabilitaci

Média, polygrafie

Více na www.jobdnes.cz

obsluha knihařských strojů, pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih

Obsluha knihařských strojů, pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih

dělník v polygrafické výrobě

Publishing & Media Specialist - Senior

Publishing & Media Specialist - Senior

Gastronomie, pohostinství, cest. ruch, ubytování

Více na www.jobdnes.cz

Rozpočtář/kalkulant elektro

HR KONZULTANT| BRNO

RECEPČNÍ

HR NOVÁČEK | RECRUITMENTCONSULTANT | BRNO

Stavební inženýr technické podpory

Administrativa

Více na www.jobdnes.cz

***ADMINISTRATIVNÍ PODPORA S VYUŽITÍM AJ, 25000 CZK/m, BRNO***

ZÁKAZNICKÝ SERVIS - VYHRAZENO PRO OZP

ADMINISTRÁTOR VÝROBY

ADMIN PRACOVNÍK S AJ+NJ , 29-38000 Kč/m + 30000 Kč BONUS

REFERENT PRODEJE S POHODOU (až 28.000 Kč)

Markéta Dušková
redaktorka MF DNES

Ať tě hudba provázíZnojemská učitelkaMarcela Přibylová vymyslela a léta
používá formu výuky, kdy do všech předmětů zařazuje hudbu a hudební ná-
stroje. Klidně i domatematiky. Foto: Alice Hrubá

Znojemská učitelka Marcela Přibylová oficiálně patří mezi výjimečné pedagogy. Její recept zní:

Dejme dětem cit a morálku

Zaměstnání - Nabídka
Přijmeme pracovníka na funkci posunovače
na výpomoc na železničních vlečkách v rám-
ci Jihomoravského kraje. Dobré platové pod-
mínky, stravenky. Tel.: 734 641 679 nebo na
e-mail: mitric.sep@centrum.cz237570

Firma v Brně hledá pracovníka do jedno-
směrného provozu na funkci posunovač, na
trvalý pracovní poměr. Dobré platové pod-
mínky, stravenky. Tel.: 734 641 679 nebo na
e-mail: mitric.sep@centrum.cz237619

Přijmeme řidiče C+E. Profesní průkaz, pra-
xe min.1 rok, čistý TR. Tel: 602 363 353 237631

Přijmeme strojníky stavebních strojů. Stroj-
nický průkaz, praxe min.1 rok, čistý TR. Tel:
602 363 353237639

Přijmeme vedoucího stavební dopravy a me-
chanizace. Životopisy na email:
mzd.uc@setra-cr.cz237647

Přijmeme obsluhu mobilní odstředivky kalů.
Možno i brigádně. Nadstandardní mzdové
podmínky. Tel: 602 421 505237655


