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ZPRAVODAJ

ScioPolis

Máme tu další školní rok!
Jak jste si užili prázdniny? Ještě na ně
vzpomínáte, nebo už se těšíte na další?
Věříme, že spousta z vás na školu zapomněla a maximálně si vzpomněla na
kamarády či kolegy a že vám i mimo–
školní prostředí poskytlo mnoho příležitostí k učení a máte spoustu nových
zážitků.
My z Týmu pro ScioŠkoly jsme vlastně prázdniny ani neměli, protože vedle
běžné agendy rozjezdu nových ScioŠkol
jsme se museli věnovat i nepříjemné
situaci, která nastala ve ScioŠkole na
Praze 9. Tolik emocí a náročné práce
jsme během letních prázdnin asi dosud
nezažili. O tom, co se stalo, si můžete
přečíst uvnitř Zpravodaje, já jen hlásím,
že ScioŠkola na Praze 9 funguje dál a že
jsme se v mnoha ohledech poučili. Dobré na celé situaci je i to, že jsme zjistili,
že se o sebe můžeme vzájemně opřít, že
ScioPolis funguje – vlna solidarity a vzájemné podpory mezi rodiči, dětmi, Scio
i ostatními školami nám pomohla vše dobře zvládnout.

O prázdninách jsme se také setkali
na Sletu – to je akce, která se koná dvakrát do roka a kde se potkávají průvodci
a vedení ze všech ScioŠkol i my ze Scio,
kteří se na ScioŠkolách podílíme. Sdílíme své zkušenosti a prožitky, inspirujeme se, poznáváme a vymýšlíme. Tím,
jak přibývá ScioŠkol, roste i množství
lidí, takže už jsme velká parta!
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mi průvodci mj. navštěvují i základní
ScioŠkoly a o svém fungování vypráví,
ať už na rodičovských setkáních či při
jiných příležitostech. Jsou to aktivní
mladí lidé a my s radostí sledujeme, jak
se do svého studia ponořili.
Děti z většiny ScioŠkol absolvovaly na začátku školního roku adaptační
kurzy, aby se po prázdninách znovu sladily, poznaly nové spolužáky a později
snáze vpluly do pravidelného denního režimu škol.

Září jsme zahájili slavnostně – otevřeli jsme již devátou
základní ScioŠkolu, a to
Vlna solidarity
na Praze 13. O tom, jak
a
vzájemné
podpory
Na všech školách je teď
se tam rozbíhá výuka,
mezi rodiči, dětmi, Scio
mimo jiné tématem i stonám napsal pár slov
leté výročí založení naší
i školami nám pomohla
ředitel školy Marek
republiky a přestože každá
Remiš. A další novinsituaci na Praze 9
škola se tématu chopila jikou je otevření první
dobře zvládnout.
nak, všechny děti se doStřední ScioŠkoly na
zvídají spoustu zajímavých
Praze 8! Studenti si
a užitečných informací.
školu tvoří z velké části sami a o tom,
jak to ve vznikající škole vypadá, nám
Nejen o tom si můžete přečíst, ale je
napsala jedna ze studentek. Tato novintoho víc. Tak příjemné počtení!
ka bude jistě zajímat především rodiče
dětí z druhého stupně ScioŠkol, nebo
Za Tým pro ScioŠkoly
ty, kteří mají doma středoškoláky. StuGábina Kermesová
denti naší první střední školy i se svý1

Aktuality ze Scio a ScioŠkol
Nadační fond Všechny naše děti
V září se nám podařilo založit Nadační fond Všechny naše děti.
Máme radost, že s členstvím ve správní radě souhlasili herečka
a moderátorka Lejla Abbasová (matka čtyř dětí), významný český
právník a bývalý náměstek ministra spravedlnosti František Korbel
(otec pěti dětí) a bývalý dlouholetý generální ředitel ČSOB Pavel
Kavánek (otec dvou dětí).
Účelem nadačního fondu bude finanční podpora rodin s větším
počtem dětí, které se vzdělávají v soukromých školách. V součas-

né době připravujeme vše potřebné, abychom mohli začít oslovovat potenciální dárce. Pokud se do shánění dárců zapojí
i rodiče, budeme rádi. Potřebné podklady dodáme.
Informace o způsobu předkládání žádostí o podporu zveřejníme
začátkem příštího roku. Plánujeme, že první příspěvky by fond
mohl začít poskytovat od začátku příštího školního roku. Od fungování nadačního fondu si slibujeme především snížení sociálních bariér soukromých škol způsobených nutností platit školné.

Nové ScioŠkoly!
V září 2018 jsme otevřeli dvě nové ScioŠkoly: Základní ScioŠkolu na Praze 13 a první Střední ScioŠkolu na Praze 8.
Dohromady už tedy funguje deset ScioŠkol.
Ředitelem ScioŠkoly na Praze 13 je Marek Remiš, kterého jsme
poprosili o sepsání prvních dojmů ze vzniku a fungování školy:
„ScioŠkola na Praze 13 má za sebou první týdny fungování.
Mnoho věcí se tu děje „jinak“.

každý člověk, jako každé dítě. Je možné, aby nová škola fungovala od prvního dne harmonicky? Není. Každý den však vidíme
pokroky: přebírání zodpovědnosti, budování a upevňování důvěry, sebereflexe a společné nastavování pravidel.

Ohlédněme se tedy zpátky k začátku školního roku: Děti se těší do
nové Scioškoly a rodiče i průvodci nervózně očekávají, co všechno
nastane. A bude toho opravdu hodně. Nastane toho mnoho.

Pro ScioŠkoly je typické, že se s chybou pracuje, netrestá se za
ni. Učíme se chybu vidět, přijmout a následně se vědomě vydat
jinou cestou. Poskytujeme si bezpečné a upřímné prostředí, kde
si to můžeme dovolit. Budujeme vzájemnou důvěru, odpovědnost za sebe a své chování, snažíme se dětem rozkrývat, co to
znamená „následek“ toho, co děláme. Dnes utváříme zítřek.“

Všechny ScioŠkoly mají stejné stavební kameny, a sice hodnoty,
na kterých stojí. Přesto je každá něčím jedinečná, stejně jako
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K otevření první Střední ScioŠkoly a o jejím fungování
v prvních týdnech nám napsala studentka Dominika W.
Upozornění: Text ponecháváme autentický, bez úprav a korektur.

Dva měsíce na Střední ScioŠkole
V září jsme otevřeli novou Střední ScioŠkolu na Praze 8. Místo klasických předmětů zde výuka probíhá hlavně formou tzv.
Ateliérů, který trvá zpravidla dva týdny, kdy se studenti napřed
dohodnou na jednom tématu, které následně zpracují do konkrétních výstupů. Formě výstupu se meze nekladou, může to
být klasická prezentace, ale i video nebo divadlo. V současné chvíli máme za sebou dva ateliéry: Zvelebování školy, ve
kterém jsme se zabývali rozpočtem naší školy, marketingem,
ale zároveň jsme samozřejmě i malovali a vybírali nábytek
a Komunální a senátní volby, kde jsme zkoumali například,jak
tyto volby přesně probíhají, jak funguje senát nebo jak působí
marketingová strategie na psychologii voliče. V současné době
jsme uprostřed ateliéru Ekologie, takže se zabýváme např. Zero
waste, ochranou deštných pralesů atd.
Jedním z našich hlavních cílů je propojit naši školu s okolním
světem, proto v naší škole pořádáme různé workshopy a přednášky, na které si zveme odborníky napříč různými oblastmi.
Navštívili nás např. Lukáš Bárczay autor pořadu Tajemný rok na

rádiu City, Šimon Ornest kapelník skupiny The Tap Tap a jeden
z autorů marketingové kampaně Pirátů na Praze 3 a Jindřich
Ptáček kandidát na starostu na Praze 3. Zároveň se snažíme
inspirovat se mimo naši školu, takže jsme se zúčastnili přednášky Přírodního gymnázia o jejich expedici, kterou podnikli
na jaře v Ralsku, kde např. navštívili romskou komunitu, kde
učili místní děti základy parkouru nebo vytvořili výtvarné instalace, jako připomínku zaniklých vesnic v bývalém vojenském
prostoru Ralsko, které následně umístili do krajiny. V listopadu
se část studentů vydá na Broumovské diskuze jejichž hlavním
tématem je Hrdinství a Odvaha. Zároveň se chystáme navštívit
ostatní pražské ScioŠkoly a podělit se s nimi o naše dosavadními výstupy.
Pro více informací nás sledujte na stránkách školy, Facebooku
a Instagramu.
www.stredni.scioskola.cz
facebook.com/stredniscioskola/
instagram.com/stredniscioskola/
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PERPETUUM
VZDĚLÁVÁNÍ V DIGITÁLNÍM STOLETÍ

Konference o vzdělávání ve světě technologií. Jak technologie
mění školství a trh práce? Co je důležité při výchově dětí?

27. listopadu 2018
Centrum současného umění DOX

Svět se mění. A rychlý vývoj se nedotýká jen samotných technologických postupů, ale i vzdělávání, sociálního systému nebo třeba
trhu práce. Stojíme před nelehkým úkolem se s těmito proměnami vypořádat nejen my sami, ale také na existenci v digitálním
století připravit naše děti.
Plné vstupné: 990 Kč

Řečníci

Program konference

Zvýhodněné vstupné: 490 Kč
08.30 - 09.30

Registrace, Prohlídka DOX, Coffee break

09.30 - 11.00

Panelová diskuze Člověk v digitálním století

11.00 - 11.15

Coffee break

11.15 - 12.45

Workshopy

12.45 - 13.45

Oběd

13.45 - 15.15

Panelová diskuze Rodičovství a výchova v digitálním století

15.15 - 15.30

Coffee break

15.30 - 17.00

Panelová diskuze Práce a škola v digitálním století

17.00 - 19.00

Afterparty

Práce a škola
v digitálním století

Člověk
v digitálním století

Rodičovství a výchova
v digitálním století

Neztrácíme základní sociální
dovednosti?

Kde jsou meze rodičovské
kontroly?

Jak pomáhá škola v budování
vztahu k technologiím?

Ovlivňují technologie mentální
a fyzické schopnosti?

Kdy technologie ve výchově
pomáhají a kdy škodí?

Jaká zaměstnání budou a
jaká zaniknou?

Jak budeme trávit všechen nově
nabytý volný čas?

Jak zajistit dítěti ve virtuálním
světě bezpečí?

Máme se připravit na svět
robotů bez práce?

Michal Horáček, antropolog,
spisovatel a novinář

Taťána le Moigne, ředitelka
Google v ČR

Jiří Hokeš, ředitel ScioŠkoly

Dita Malečková, vědkyně a
filozofka, ÚISK FF UK

Ester Geislerová, vizuální
umělkyně a herečka

Zuzana Pavelcová,
psycholožka a
spoluzakladatelka Re:life

Jan Kršňák, Digiděti

Ivan Pilný, zmocněnec pro
digitální vzdělávání, MŠMT

Lidija Zavoralová, generální
konzultantka, Alza.cz

Miroslav Umlauf, Director
Business Intelligence, Avast

Andrej Novik, odborník na
vzdělávání, Scio, moderátor

Jan Veselý, Aliance pro
mladé

Michael Šebek, profesor
kybernetiky, ČVUT
Jan Romportl, kybernetik a
filozof, Chief Data Scientist O2,
moderátor

Miroslav Holeček, rektor
ZČU

Pavel Kysilka, 6D Academy,
moderátor

Více informací a registraci najdete na www.perpetuum.cz/konference.

Situace na ScioŠkole v Praze 9 v září 2018 –
poučili jsme se a pokračujeme dál!
Dne 26. 6. 2018 podalo vedení školy
výpověď. Jako důvody uvedli tehdejší ředitelka Štěpánka Rajchlová a její zástupce
Ivan Čermák preferenci více strukturované školy a také osobní důvody, mezi
jinými vyčerpání z rozjíždění náročného
projektu. O jejich zamýšleném odchodu
jsme nebyli předem informováni, což
značně ztížilo celou situaci. Rozhodnutí
vedení mělo zásadní vliv na tým průvodců, mnozí z nich se rozhodli, že ze školy
odejdou společně jako tým. Následně
jsme se dozvěděli, že část rodičů zakládá
svou vlastní školu, do které vedení a většina odcházejících průvodců přestupují.
V průběhu července se část průvodců
společně s Ivanem Čermákem rozhodla

ke vstřícnému kroku: ve škole setrvat do
konce září, pomoct s přípravou nového
školního roku a přispět tak ke stabilizaci
situace. Další část průvodců se rozhodla
ve škole zůstat.
Během prázdnin se podařilo personálně uvolněná místa průvodců i vedení
pokrýt a zajistit tak fungování školy. Více
se o všech členech týmu můžete dozvědět zde: https://praha9.scioskola.cz/o-skole/nas-tym.
Změna, kterou přinesl odchod vedení
i průvodců, jistě není něco, co bychom si
přáli, ale postavili jsme se k ní jako k výzvě
či dokonce jako k příležitosti se z nastalé situace poučit. Také jsme zjistili, co vše

Škola proměnlivého světa
Hlavním důvodem, proč jsme hledali alternativu klasické rigidní školy, je
fakt, že nežijeme v klasickém rigidním světě. Svět našich rodičů byl světem stabilní evoluce, který se příliš nelišil od světa našich babiček. Byla
lepší auta, televize nahradila rádio, místo jednoho programu k ní přibyl
i druhý, časem byla barevná. Mechanické kalkulačky devatenáctého století nahradily kalkulačky na baterie, věci fungovaly lépe, ale svou podstatou byly stejné. Byl to svět, ve kterém škola člověka naučila jeho profesi,
která se v průběhu jeho života příliš neměnila. Náš svět se za dvacet let
proměnil více, než se se od sebe lišil životní styl konce dvacátého století
a doby po první světové válce. Většina dětí v dnešní základní škole za
svůj krátký život zažila nástup tabletů, které dnes vytlačují super chytré telefony, za jejich života komunikaci ovládly sociální sítě, stavebnice,
které jsme kupovali před deseti lety, nahrazuje Minecraft, a MIT vyvinul
programovací jazyk pro děti, které ještě neumějí číst.
ScioŠkola je prostředí, jehož hlavní myšlenkou je naučit děti žít v proměnlivém světě, kde je neustále nutné učit se něco nového. Nejen ovládat nové technologie, ale především se naučit zvládnout proměnlivou
organizaci věcí, rychle se měnící mezilidské vztahy, ale i týmovou spolupráci a schopnost rychlého konsenzu.
Z uvedeného hlediska je každá proměna školy současně ideálním nástrojem k osvojení schopnosti zvládat změnu. ScioŠkola na Praze 9
prošla během prázdnin krizí. Nemá smysl diskutovat o tom, kdo a proč
ji způsobil. Smysl má diskutovat o tom, jak ji využít ve prospěch dětí.
Faktem je, že děti zažily určitý šok. Odešla řada průvodců, přišli noví
a s nimi jiné styly výuky i komunikace. Odešla řada kamarádů, a přicházejí noví žáci. Taková změna vede k negativním emocím ale i k novým
podnětům a pozitivním setkáním. Je to zážitek, který zná většina rodičů
ze situací, jako jsou změna zaměstnání, reorganizace firmy či změna jejího obchodního modelu. Měnící se škola je tak formou životního tréninku, který probíhá v bezpečném prostředí a může přinést řadu poznatků
užitečných nejen v budoucím zaměstnání, ale i v osobním životě.

jsme schopni během poměrně krátké
chvíle zajistit (sestavit tým, zabezpečit
hladký průběh předávání…). Tato situace
zároveň ukázala sílu celé ScioPolis – zázemí ve Scio i v ostatních školách. Dostalo
se nám velké podpory, nabídek i reálné
pomoci od vedení ostatních ScioŠkol,
průvodců i zevnitř ze Scio. A co je pro nás
velmi důležité – podpořila nás také velká
část rodičů.
V současné chvíli přijímáme nové děti
do všech ročníků. Podmínky přijetí uvádíme zde: https://praha9.scioskola.cz/pro-rodice/zapis-prvni-tridy.
Ondřej Šteffl
a Tým pro ScioŠkoly

V těchto měsících tedy naše děti trénují změnu organizace, což je pro
život velmi užitečné. Úlohou průvodců i rodičů je učit děti, jak takovou
změnu zvládat a současně je naučit nebát se změny a dokázat ji pozitivně využít, vnímat ji jako příležitost k prosazení svých potřeb či názorů.
V tomto smyslu se nám docela daří. Děti objevily, že s odchodem řady
lidí, na které byly zvyklé, se nezboří svět, že není problém navázat nové
„pracovní“ i kamarádské vztahy. To je hodně užitečné do života. Děti
vnímají, že změny ve výuce nejsou ohrožením, že je možné věci dělat
jinak a že to má výhody i nevýhody. To také není v životě k zahození.
Také se mohou naučit, že měnící se organizace dává možnost vyjádřit
svůj názor a na změně se podílet tím, že prosadí nějakou svou myšlenku.
To je schopnost, které si váží každý soudný zaměstnavatel.
Jako rodiče vidíme, jak na změnu reaguje náš syn ve třetí třídě. Především ji bere jako normální věc, to je skvělá zpráva. Dále vnímá i zatím
drobné změny, jako jsou středy jinak, pozitivně. Také projevuje větší
zájem o učení díky tomu, že je to součástí budování vztahu s novými
průvodci. Běžná věc, když máte nového šéfa, že? Konečně vnímá, že
odešli někteří spolužáci, které měl rád, ale také odešli takoví, se kterými se moc nemusel. Prostě se změnil kolektiv a on se učí přeskládat si
v něm vztahy. Navíc se zajímá o to, jaké změny ještě přijdou a snaží se
s průvodci diskutovat o tom, co by se dalo dělat jinak. Pro třeťáka spousta zkušeností, které se mu budou hodit, ale hlavně zkušenost, že změny
či krize není nutné se bát. Naše dcera prvňačka změnu neprožívá přímo,
ale nepřímo ano, protože diskutuje s bratrem, který se zajímá o to, jak
se učí to či ono, a porovnává to s tím, jak to bylo u něj. Změny hodnotí
(vesměs pozitivně) a tak se vlastně obě děti od mala učí vnímat vztahy
a organizaci ve škole jako věc, která se měnit může i musí, a že na tom
není nic hrozného.
Z hlediska „Sciorodičů“ tak můžeme říci, že krize způsobená odchodem
bývalé ředitelky a jejího týmu se obrátila ve vynikající výchovný nástroj.
Navíc se tím zřejmě zahájil proces změn ve výuce, který očima našich
dětí vnímáme pozitivně a který se postupně prohlubuje.
Michaela a Zbyněk, rodiče ScioŠkoláků
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Co se děje ve ScioŠkolách
Návštěva z vesmíru – nebo odkud?
Je polovina září, pondělí večer, první
den adaptačního kurzu ScioŠkoly na Praze
4. Děti se zabydlely v tábořišti, vyrovnávají
se s tím, že ubytování je hodně spartánské,
všude okolo je les a na dosah nejsou žádné
elektronické hračky. Hrají fotbal, sekají dřevo, povídají si.
Pak někdo z dětí najde v táboře pohozený cizí mobil. Vypukne pátrání po tom,
komu patří. Není nikoho z dětí ani průvodců. Na mobilu nejsou žádné appky, jen
jedno asi minutové video. Dvojice mladých
lidí na něm běží nočním lesem na místo, kde
předtím viděli záři. Kluk natáčí, ale dochází
mu baterie. Na konci videa zazní slova: „Tady
něco leží, to je člověk… Ne, to není člověk.“
Baterka došla, konec videa. Záhada se pomalu propracovává k uším a očím všech.

Záhadný mladík se však zvedá a jde za
námi. Pomalu, váhavě, bos. Jde za námi celou
cestu až na okraj tábořiště, kde ho děti obklopí, a zatímco malá skupinka ho začíná učit
mluvit, ostatní, rozsazení v půlkruhu, přihlížejí.
Večer se na shromáždění se pochopitelně řeší jen jedna věc: co s bytostí, kterou už
děti pojmenovaly Eda, uděláme. Nic mu nechybí a nevypadá nebezpečně, takže policie
ani záchranka si pro něj nepřijedou. Navíc se
zdá, že se mu s námi líbí. A zatímco někteří
věří, že přišel z vesmíru, jiní jsou toho názo-

Na večerním shromáždění u ohně se
o ničem jiném nemluví. Proč je na mobilu
jen jedno video a žádné appky ani kontakty?
Co viděli ti dva? A jak to můžeme zjistit?
Pak někdo z kluků zjistí GPS souřadnice, na kterých bylo video pořízené. Je to asi
5 kilometrů od tábora, podle mapy na místě,
které se jmenuje Kounovské kamenné řady.
Děti zjišťují, že je to jedno z nejzáhadnějších
míst v Čechách – na velké ploše lesa jsou tu
rozmístěné kamenné řady. Nikdo neví kdy,
kdo a proč je tam vytvořil. Shromáždění se
usnáší, že se zítra na to místo půjdeme podívat.
Druhý den ráno vyrážíme na cestu, která
se protáhne na celodenní výlet. Houf dětí se
v lese roztáhne na kilometrovou délku. Po
poledni jsme v cíli a děti prohledávají les.
Na místě, které odpovídá souřadnicím, sedí
v lese zvláštní člověk. Asi dvacetiletý mladý
muž, nemluví, boty má místo na nohou navlečené na rukou. Děti ho obklopí a pokoušejí se s ním komunikovat, někteří ho chvíli
„hejtují“, ale postupně se skupina shodne na
tom, že není nebezpečný.
Nevíme, kdo je. Ani gesty nebo v jiných
jazycích se nedaří zjistit, kde se tu vzal a co
potřebuje. Zraněný není, nevypadá ani, že
by něco výrazně potřeboval, s jídlem, které jsme mu nabídli, neví, co si počít. Když
se situace nijak dál nevyvíjí, přimějeme se
značnou námahou skupinu, aby se obrátila
na cestu zpátky.
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s námi Eda zůstal, přestože průvodci nabídli, že ho odvezou a ubytují někde jinde. Ti,
kteří vyjádřili obavy, se sestěhují s průvodci
do jednoho srubu. Hlavní obava, o které děti
mluví, ale je, co s Edou uděláme, až pobyt
skončí. Co když si na nás zvykne a nebude
nás chtít opustit? Kdo si ho vezme domů?
Eda se postupně naučí s dětmi komunikovat natolik, aby dokázal vysvětlit, proč
přišel: jeho planeta se stala neobyvatelnou,
protože si na ní každý bere, co se mu zlíbí,
a dělá si, co chce. Přišel se podívat za námi,
aby zjistil, jak to děláme, že se mezi sebou
všichni nepožereme. Děti mu to vysvětlují na
příkladu pravidel ve ScioŠkole. V pátek nastane čas se rozloučit. My jedeme do Prahy
a Eda, jak nám vysvětlil, musí zůstat. Děti se
s ním loučí, žádné drama se nekoná.
V pondělí po víkendu v třídních kruzích
reflektujeme uplynulý týden. Co se vám na
adapťáku líbilo, co vám vadilo? Co Eda – kdy
jste se báli, kdy jste k němu získali důvěru?
Jak jste se cítili, když skupina hlasovala ve
vážné věci jinak, než jste chtěli?

ru, že někde spadl na hlavu a všechno zapomněl. Je odhlasováno, že s námi má zůstat,
a domlouváme se na opatřeních, která zajistí, aby se nikdo nemusel bát. Pro nás
průvodce je to velké dilema. Máme vyhovět
většině, která chce Edu hostit v táboře, nebo
se zařídit podle malé skupiny dětí, která vyjadřuje obavy? Víme, že některé děti se bojí
tak jako tak – temného lesa nebo žaludů,
které celou noc s rachotem padají na střechy chatek.
Po další dva dny pobytu je Eda pro většinu dětí středem zájmu. Ráno jsou nalepené u okna jeho chatky: spí oblečený vsedě
na opěradle židle! Učí ho jíst (polyká bez
mrknutí oka vařící polévku, čočku jí rukama), mluvit (dozvídáme se, že je skutečně
z vesmíru, „Ita“ je buď jeho galaxie, nebo
kamarádka, která se vydala na cestu s ním
a na kterou čeká). Druhý večer se znovu
u některých dětí projeví obavy a nedůvěry,
ale naprostá většina opět hlasuje pro to, aby

Na „středu jinak“ je ohlášená beseda
s hercem o jeho profesi. Přichází Eda, který
se ve skutečnosti jmenuje Honza. Mluví. Některé děti jsou hodně překvapené, jiné nám
líčí, že si to na začátku myslely, ale pak jim
přišlo nemožné, abychom to s Edou hráli tak
přesvědčivě tak dlouho.
Tenhle adapťák byl trochu na hraně.
Chtěli jsme, aby děti měly zábavu, při které
se budou učit hrou. Uvěřily jí mnohem silněji, než kdokoliv předpokládal, a tak jsme
dál museli improvizovat. Zodpovídat dotazy
a naslouchat obavám rodičů, kteří se o Edovi
na dálku dozvěděli. A nakonec rozhodnout
to největší dilema: jestli celou mystifikaci
prozradit, nebo ne. Žádná volba nebyla jednoznačně správná a s žádnou z nich nebyli
spokojeni všichni: na všechno, co jsme udělali, se názory, zejména rodičů, rozcházely,
a některé námitky byly silné.
Naprostá většina dětí ale tuto nevšední
hru ocenila. A my jsme mohli pozorovat, jak
empatičtí, rozvážní a kooperativní naši studenti dokážou být, když o něco jde.
Za všechny sepsal Štěpán M.,
ředitel ScioŠkoly na Praze 4
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SÁZENÍ SCIOŠKOLÍ JABLONĚ NA PRAZE 6
Určitě znáte strom republiky nebo vánoční
strom, který každoročně slavnostně rozsvěcují v mnoha městech. Ale určitě nevíte,
že od 19. září existuje taky scioškolí strom,
a sice jabloň vznešená.

SCIOŠKOLA OLOMOUC
se zapojila do European Code Week 2018. Do této aktivity se zapojujeme ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. K tomu jsme od společnosti Google získali
finanční podporu. Díky ní jsme mohli pro děti vytvořit počítačový
kroužek, který bude fungovat celý školní rok. V 1. fázi jsme koupili ozoboty, se kterými se děti učí, jak pracovat s robotickými
zařízeními. Později ještě pořídíme další roboty a stavebnice pro
rozvoj technického myšlení a řešení problémových situací.

Ten den jsme ve ScioŠkole na Praze 6 pořádali komunitní akci s rodiči, v rámci níž jsme
s dětmi zasadili strom. Proč strom? Protože
při dobré péči nese plody a naším přáním
je, aby i ScioŠkola nesla pěkná jablka. V kořenech jsou navíc uloženy lístečky s přáními dětí a rodičů, co by jim mohla ScioŠkola
splnit. Jsou to samozřejmě tajná přání, ale
mnohá z nich stejně tušíme a snažíme se je
postupně plnit.
O jabloň pečujeme, každý pátek má jedna
kolej na starosti její zalévání. I to je symbolické – nic se neděje samo a samozřejmě, lecčemu musíme jít naproti, napomáhat. Tak jen
doufáme, že naši jablůňku nespálí mráz (raději ji proto na zimu obalíme) a že bude sílit.

PRAHA 13: SPONTÁNNÍ SPOLUPRÁCE
Ve ScioŠkole nám truhláři dodělali terasy v atriích, kde na jaře odstartujeme projekty spojené se zahradničením. „Zbytkový” materiál začaly děti spontánně využívat. Nejprve stydlivě chodily okolo
a zkoumaly, co je to ta „spárovka“, jak se pozná, že je to modřín, jaký
je rozdíl mezi měkkým a tvrdým dřevem atd.
„Marku, co se bude dít s tímhle?” „To jsme dostali a můžeme si s tím
dělat, co chceme.“
Ve škole nastalo ticho, které přerušilo až klepání na dveře průvodcovny: „Emo, pojď se podívat!“ „A na co?” „No, to ti nemůžu říct, ale je
to fakt bombový!”
Na chodbě vznikl lyžařský areál s lanovkou i výtahem! Pokud bychom
prý zvládli vychovat mravence, mohli by tu s námi bydlet a tento areál
využívat :-)
Ukázka nadšení a tiché spolupráce.
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Jak to vidí děti?
Příspěvek do této rubriky pochází tentokrát od žáka Scioškoly na Praze 11.
Upozornění: Text ponecháváme autentický, bez úprav či korektur.

Projekt:
100 let naší republiky
Minulý týden v naší scioškole byl celý ve
znamení výročí sta let naší republiky... Po
celý týden probíhaly různé workshopy na
určitá témata, např: Jak se žilo za minulého
režimu nebo Jak se po sto let měnila práva
naší republice, pouštěli jsme si různé tématické filmy, pracovali ve skupinkách a na závěr jsme měli velký kvíz. No ve zkratce to byl
opravdu nabitý týden...
Týden začal slavnostním zahájením, po
kterém jsme byli rozděleni do malých skupinek, takzvaných krajů, protože každá skupinka nesla název jednoho z krajů České Republiky. Ve skupinkách jsme dostali nabídku
workshopů, na které jsme se měli zapsat tak,
abysme jako skupinka absolvovali všechny,
takže někdo šel tam a někdo tam. Každý také
dostal svůj cestovní pas, do kterého si během
týdne zapisoval různé informace, jako například poznatky z již zmíněných workshopů
nebo různé významné události. Jakmile měly
všechny skupinky rozdělené workshopy a připravené pasy, týden mohl začít !
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Dny v pondělí až čtvrtek probíhali tak, že
dopoledne jsme měli workshopy a potom
jsme se scházeli v jiż zmíněných krajích, kde
jsme si navzájem sdělovali a zapisovali informace z workshopů, které jsme navštívili.
Odpoledne byly vždy buď další workshopy
nebo nějaký jiný program, jako např: promítání různých tématických filmů.
V pátek ráno jsme opět pracovali ve skupinkách, kde jsme měli poslední možnost
doplnit si všechny zbývající informace do
našeho pasu. Dalším krokem po doplnění
všech informací bylo uznání našeho občanství. Náš pas, do kterého jsme si celý týden
zaznamenávali informace, fakta a další věci,
jsme tedy měli proto, abysme mohli být
uznáni občany. A to byl hlavní cíl tohoto celotýdeního projektu !

Závěrečnou událostí tohoto projektu
byl velký kvíz ! Tohoto kvízu se však mohl
účastnit jen ten, kdo měl potvrzené občanství. Respektive účastnili se ho i ti co ho neměli, avšak pouze jako publikum :-) V kvízu
nesoutěžil nikdo sám za sebe, soutěžilo se
totiž opět v krajích. V soutěži byla dvě kola.
V prvním kole soutěžily všechny kraje. Do
druhého kola však postoupilo jen pět krajů
s nejvíce body. Avšak v druhém kole nesoutěžily celé kraje, ale vždy jen jeden z jejich
členů, kterého si daný kraj sám zvolil.
Po skončení kvízu následoval úklid a pak
bohužel konec celého týdne a tím pádem
i projektu :-( Avšak myslím si, že každý si
tento projekt užil a hlavně si z něj odnesl
pěkný kus historie naší skvělé republiky....
Filip K., ScioŠkola Praha 11

Ten kdo měl pas kompletní přišel za průvodcem, který mu ho buď podepsal, čímž
získal občanství, nebo nepodepsal čímž ho
nezískal.

Slet průvodců a vedení spolu s Týmem
pro ScioŠkoly ze Scio a Ondřejem Š.
Takto velké setkání všech, kteří mají co
do činění se ScioŠkolami, probíhá dvakrát
do roka. Jedná se o dva dny plné workshopů
na různá témata, kde se poznáváme, sdílíme
a inspirujeme. Všechny nás spojuje touha
po tom, aby děti byly svobodné a šťastné,
aby do školy chodily rády a měly chuť se
něco dozvědět. A to nás baví!
Letos setkání proběhlo v srpnu v Rekreačním středisku Želivka. Předcházelo mu slaďování nových týmů pro Střední ScioŠkolu a pro
ScioŠkolu na Praze 13. Sešlo se nás asi sto,
rosteme s každou novou školou.
A jak to vlastně probíhá? Tým pro
ScioŠkoly ve spolupráci se školami navrhne

témata, která by se měla probrat. Všechna
témata workshopů pak vyhlásíme a zájemci
ze všech škol se na ně hlásí. Na workshopech
se debatuje, pracuje ve skupinkách, předává
inspirace a vymýšlí nové postupy. Tentokrát
byla třeba tato témata: vzdělávací cíle (více
o tom se dočtete níže ve Zpravodaji), jak
vést děti k zodpovědnosti, cizí jazyky, práce v rámci oborovek, komunikace s rodiči,
bezpečnost na školách a další. Ideální je,
když se jednotlivé školy rozmístí do různých
skupin, a pak spolu sdílí, co se dozvěděly.
Každý den setkání začíná a končí nějakými aktivitami na poznávání se a rozhýbání.
A pak se také hodně jí! V RS Želivka se o nás
postarali opravdu pěkně!

OBOROVKA
je otevřená platforma pro setkávání
průvodců se zájmem o určitý obor, roli,
téma ve škole. Máme oborovky např.
čeština, matematika, science, první stupeň, druhý stupeň, ale také oborovku
průvodců z klubu, psychologů a speciálních pedagogů aj. Cílem je sdílení
zkušeností a know-how mezi průvodci
v rámci jejich specializace. Vedle sdílení si oborovky také samy stanovují
pracovní agendu na základě potřeb
průvodců (např. vytvoření databáze
pracovních listů aj.).

Noví průvodci vyrazili na Slet o den dřív, aby se lépe stmelili a poznali.

Zvednutím ruky značíme, že chceme klid. To jsme převzali od dětí :-)

Kráčejí neochvějně vpřed.

Aktivně se zapojuje také Ondřej Š. a nepřestává nás inspirovat.

Zahájení sletu.

Je nás už opravdu hodně!
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Zprávy ze Scio
Vzdělávací cíle
Kolikrát jsme ve škole slyšeli: „Učíš
se pro sebe!“ Řekněme si ale upřímně
– kdo z nás měl i ten pocit? Ve ScioŠkolách se všemožně snažíme, aby tomu
nebylo stejně a děti ten pocit skutečně
měly. Jedním z projektů, který tomuto
snažení dává tvar a posouvá ho z ob-

lasti snění do reality scioškolího dne, je
tvorba „vzdělávacích cílů“ pro děti.
Cílem tohoto projektu je předat dětem mapu krajiny jejich školního vzdělávání a umožnit jim, aby mohly na
dobrodružné výpravy do této krajiny

vyrážet dle vlastního uvážení a preferencí (ať už samostatně, v menších tlupách, nebo s průvodcem). Umožní jim
to více řídit proces vlastního vzdělávání
a uvědomit si, kdo jsou a odkud a kam
kráčí.
To, že je to pro ně opravdu dobrodružství, poznáte mimo jiné na tom,
že na otázku: „Co jste dělali dneska ve
škole?“, neodpoví „interpersonální psychologii“ ani „chemii“, ale: „hledali jsme
odpověď na otázku, jak předcházet
nedorozuměním“, či „zda bojovat nebo
ustoupit“, anebo třeba „proč tuhne
malta.“ Při takové odpovědi jim pravděpodobně budou oči svítit trochu víc,
než svítívaly nám, když jsme o tom, co
bylo dneska ve škole, povídali my.
Kromě samotné tvorby „mapy“, která by dětem měla být srozumitelná
a zároveň pro ně atraktivní, to samozřejmě znamená také naučit děti se
v této mapě orientovat. Je za tím vším
spoustu práce. Ovšem takové, která
dává smysl a za kterou jsou vidět výsledky. Práce, která nás těší. A věříme,
že stejně tak jako my se vzdělávacími
cíli mohly pracovat děti ve ScioŠkolách
– vždyť i tady, jako v jiných oblastech
života, se učí především naším příkladem.
(konzultant Honza Kumstát)
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Pyramida pozornosti
průvodce aneb
co všechno je důležitější
než samotné učení
Učitel přeci učí. A průvodce? No, to je takový učitel, který učí přátelštějším způsobem, domnívají se občas ti, kteří se se ScioŠkolami teprve seznamují. Průvodce ve ScioŠkole má ale více důležitějších úkolů,
než je pouhé učení.
Ondřej Šteffl připravil tzv. pyramidu pozornosti průvodce, která přesně popisuje, čemu se průvodci věnují v první řadě.
Pyramida pozornosti průvodce funguje podobně jako Maslowova
pyramida potřeb – teprve když jsou uspokojena a naplněna spodní
patra, základy pyramidy, je možné naplňovat patra vyšší.

Základ všeho: hlídat dodržování dohodnutých
pravidel
V samotné základně leží hlídání dodržování pravidel, protože jen
v prostředí s jasnými pravidly, na která se lze spolehnout a kde nás druzí respektují, se lze učit. Z tohoto pohledu je naprosto v pořádku, když průvodce přeruší společné učení například kvůli vykřikujícím dětem a spolu s celou skupinou se věnuje diskusi o pravidlech. Občas je to nepříjemné, občas
to je pro děti „pruda a votrava“, ale je to nezbytná součást procesu na cestě
ke škole, kde se děti mohou samostatně učit, rozhodovat a růst. Samozřejmě, hlídání pravidel má své limity, např. princip efektivity, tj. že průvodce
by neměl věnovat 90 % své energie 10 % dětí, která pravidla porušují, zatímco ostatní s nimi nemají problém. Ale to by bylo na samostatný článek
o pravidlech.

Dávat dětem možnost rozhodovat
Autonomii, svobodu a odpovědnost mají ScioŠkoly díky
svým hodnotám vepsanou ve svém genetickém kódu.
Proto je druhou prioritou průvodce umožňovat dětem rozhodovat o všem, o čem rozhodovat mohou.
Samozřejmě s ohledem na možnosti a schopnosti
dětí – o jiných věcech zvládá rozhodovat prvňáček, o jiných deváťák. Dalším limitem rozhodování dětí je bezpečnost, fyzická i psychická – nemohou si rozhodnout, že se leze
na střechu, nebo že šikana je přijatelná. Fakt, že dáváme dětem možnost
rozhodovat, je jednou z cest, jak je
učit autonomii a odpovědnosti.
To jsou velké a náročné věci,
proto není divu, že vytváření prostoru pro rozhodování je časově náročné a vyžaduje obrovskou trpělivost.
Od průvodců
i rodičů.

Hlídat smysluplnost
Cokoli děti dělají nebo se učí, jim musí dávat smysl. To nutně neznamená, že to děti musejí chtít dělat a musí je to bavit. Škola není lunapark. Ani ScioŠkola ne. Vždy ale musejí vědět, proč to dělají. Dobrým
příkladem je úklid. Ten nebaví skoro nikoho, ale smysl rozhodně má.
A úkolem průvodce je dětem ten smysl přijatelně vysvětlit.

Pomáhat dětem se zpětnou vazbou
Ideální je, když děti dostanou zpětnou vazbu přímo „od světa“ (jejich
model Sochy svobody se zboří), od druhých dětí, nebo si ji zvládnou dát
samy. Průvodce by měl pomáhat dítěti se sebereflexí jeho práce, dávat
mu zpětnou vazbu, a to jak k výsledku, tak zejména k procesu práce.

Třešinka na dortu: něco děti učit
Učení dětí, v běžné představě hlavní činnost průvodce, je v této pyramidě jen třešinkou na dortu. Ne proto, že pro ScioŠkoly není učení
důležité, ale proto, že věříme, že učení může smysluplně a efektivně
probíhat teprve tehdy, když jsou naplněné přechozí čtyři příčky pyramidy – když fungují pravidla, děti se odpovědně rozhodují, učení jim
dává smysl a dostává se jim zpětné vazby.
Navíc právě z mnohdy pro děti náročného a obtížného zvládání
předchozích stupňů pyramidy se děti učí neskutečně mnoho. Učí
se respektovat druhé, formulovat své potřeby, nést odpovědnost a činit rozhodnutí, přemýšlet o smyslu a hledat svou
vnitřní motivaci, rozvíjet sebereflexi… A to jsou věci, které
je žádný učitel, který pouze učí, naučit nemůže.

***
Někdy je respektování posloupnosti pyramidy
náročné na čas, trpělivost, nebo i odolnost. Někdy nebaví děti. Někdy zdánlivě komplikuje
práci a snižuje její efektivitu. Někdy se zdá,
že nikam nevede. Někdy vede k frustraci
dětí, průvodců a rodičů. Ale věříme, že
v dlouhodobém pohledu je právě
tohle cesta, jak vychovávat děti,
které vyrostou ve svobodné,
odvážné, aktivní, optimistické, otevřené lidi s vlastním
morálním kompasem.
(konzultantka
Adéla Z. Kupcová
a Ondřej Šteffl)
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Buďme v kontaktu
Pokud nám chcete cokoli sdělit, něco okomentovat či přidat do našeho newsletteru, napište
nám na newsletter@scioskola.cz.
Více informací o ScioŠkolách se dozvíte na
webech jednotlivých ScioŠkol, případně na
www.scioskola.cz. Sledovat nás můžete také na
facebooku ScioŠkoly.

Jak se vzdělávají
průvodci
Jestli mají průvodci ScioŠkol něco společného, je to vedle velké motivace a vztahu k dětem
rozhodně i touha stále se vzdělávat. Od letošního léta proběhla nebo probíhá celá řada vzdělávacích akcí, které nás tak nadchly tak, že bychom s vámi rodiči rádi sdíleli své dojmy.
V průběhu prázdnin strávilo 26 průvodců týden na statku u jihlavské průvodkyně Hanky, kde
se od rána do večera procvičovali v přístupu Respektovat a být respektován přímo pod vedením manželů Kopřivových.

Tento zpravodaj zveřejňujeme také elektronicky na webu www.scioskola.cz.

Představujeme

Aktuálně probíhají také dva běhy výcviku v systemickém přístupu a komunikaci. Podařilo se
nám zapojit ScioŠkoly do grantového projektu a zajistit tak výcviky od společnosti Systemická
fabrika zaměřené na vlastní psychohygienu, vedení rozhovorů s dětmi, poskytování zpětné
vazby, komunikaci v týmu i nastavování hranic – svých vlastních i hranic dětí.
Dále na konci října začal výcvik v supervizních technikách, který bude probíhat do konce března. Zapojili se do něj průvodci celkem z pěti ScioŠkol. Cílem výcviku je vybavit naše zkušené
průvodce dovednostmi potřebnými pro práci s větší skupinou dětí i dospělých. Zejména však
budou vybaveni nástroji, jak pracovat s průvodcovským týmem – poskytovat zpětnou vazbu,
zaškolovat nové průvodce, dělat intervizi ve své škole a supervizi pro ostatní ScioŠkoly. Také
plánujeme, že průvodci z výcviku budou dále společně pracovat jako tzv. oborová skupina
supervizorů, navzájem se podporovat, sdílet své know-how a zkušenosti.
Již stálicí ve vzdělávání průvodců jsou diskusní semináře s profesorem Hejným, které probíhají
každý první čtvrtek v měsíci ve Scio a na které se sjíždí průvodci z většiny ScioŠkol. S prof. Hejným průvodci konzultují své zkušenosti s jeho výukovou metodou, sdílí videa z hodin, která
následně rozebírají, a pan profesor pomáhá průvodcům rozklíčovat, co se odehrává v mysli
dětí, a společně s průvodci hledá cesty k ještě efektivnějším způsobům společného učení se
matematice.
Kromě tohoto vzdělávání, které je nabízeno všem ScioŠkolám, se průvodci vzdělávají také
v rámci kurzů, které si zajišťuje každá ScioŠkola sama na základě potřeb svých průvodců.
(konzultantka Adéla Z. Kupcová)
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MARIAN GOLIS
V Týmu pro ScioŠkoly mám na starost
zakládání nových škol. Vznik každé školy je
dlouhý a komplikovaný proces trvající minimálně 1 rok, většinou však déle. Ač se to na
první pohled nezdá, tak je to různorodá práce s nemalou dávkou kreativity. V podstatě
neustále spolu s kolegy hledáme řešení pro
dost zapeklité situace. Setkávám se s úředníky, politiky, investory, rodiči dětí, stavebníky,
developery, nadšenci do vzdělávání, projektanty, architekty, řediteli škol, atd. Zkrátka
zábava ;-)
Ve volném čase občas něco nafotím,
napíšu, přečtu, zasportuji si v lesích Vysočiny, vypěstuji, uvařím... A občas vyrazím do zapomenutých koutů světa, téměř
vždy sám. Svá každodenní dobrodružství
na cestách prožívám podél prašných cest,
v zapomenutých uličkách velkých i malých
měst nebo v zapadlých vesničkách. Snažím
se pochopit, v čem spočívá štěstí i neštěstí
obyvatel tohoto světa. Objevit jejich bohy
i démony a alespoň na chvíli nahlédnout do
jejich životů. S obdivem, úctou i pokorou.
Jsem rád, že jsem právě teď a právě tady
součástí tohoto světa. Více z mých cest na
www.nox.cz.

