Příloha č. 1 ke
Smlouvě o vzdělávání na základní škole

Hodnoty a pedagogické zásady ScioŠkol
Hodnoty ScioŠkol
Hodnoty ScioŠkol vychází z našeho humanistického a liberálního pohledu na svět
a člověka, kterého chápeme jako svobodného, aktivního a odpovědného jedince.

H
 odnoty ScioŠkol jsou:
·
·
·
·
·
·

Svoboda
Morálka
Aktivita
Optimismus
Odvaha
Otevřenost

Svoboda
Věříme, že svoboda jde ruku v ruce s odpovědností. Dětem proto necháváme tolik
svobody, kolik odpovědnosti jsou zároveň schopné a ochotné unést.
Znamená to, že se mohou samy rozhodovat co, jak a kdy budou dělat. Věříme, že
chybami se děti učí, a proto je za ně netrestáme. Necháváme je, aby se samy
vyrovnaly s důsledky svého jednání, a tak přirozeně pochopily vztah mezi svobodou a
odpovědností. Společně si stanovíme pravidla a trváme na tom, abychom je také
všichni dodržovali.
Hranici svobody se u každého dítěte snažíme rozpoznat co nejpřesněji, abychom mu
záměrně mohli dopřát o stupeň víc volnosti než je aktuální úroveň jeho
zodpovědnosti, čímž se krůček po krůčku v této schopnosti rozvíjí.

Morálka
Morálku chápeme jako schopnost uvažovat nezávisle, chovat se ohleduplně a
respektovat práva ostatních.
Děti vedeme ke kritickému přemýšlení, zdravé sebedůvěře a ochotě nezištně pomáhat

1

ostatním. Chceme, aby byly empatické a uměly se postavit za hodnoty, kterým
důvěřují.

Aktivita
Schopnost aktivně ovlivňovat nejen vlastní vzdělání, ale i směr svého života je pro
budoucnost našich dětí klíčová. Proto pojímáme výuku co nejvíc interaktivně. Školu
vnímáme jako bezpečné místo, které dětem poskytuje prostor pro poznávání a
posouvání vlastních hranic a které jim umožňuje testovat a rozvíjet své schopnosti.
Snažíme se, aby děti zajímalo dění kolem nich a aby se ho chtěly účastnit. Posilujeme
jejich přirozenou zvídavost a podporujeme jejich samostatnost. Chceme, aby se
nebály vymýšlet, navrhovat a realizovat vlastní nápady, kazit je a vylepšovat.

Optimismus
Jsme přesvědčení o tom, že všechno má svou světlou stránku. Že všechno zlé je k
něčemu dobré a že je možné se neustále zlepšovat a růst.
Mezi průvodci i ve vedení školy jsou samí pozitivně naladění lidé s růstovým
nastavením mysli. Charakterizuje nás optimistický přístup k životu, nepříjemnosti
bereme s nadhledem a snažíme se z nich čerpat zkušenosti do budoucna. Sklenici
vidíme, jak se často říká, z poloviny plnou, ne prázdnou. A k podobnému úhlu
pohledu vedeme i děti.

Odvaha
Podporujeme odvážná rozhodnutí dětí. Vystoupit před ostatní, obhájit vlastní nápad
nebo názor, zastat se spolužáka nebo spolužačky, navrhovat neotřelá řešení...
Nezpochybňujeme jejich schopnosti a nebráníme jim je testovat a využívat.
Odvahu posiluje důvěrné a bezpečné prostředí. Právě takové se snažíme pro děti
vytvářet. K tomu být odvážný ale nikoho nenutíme. Respektujeme subjektivní pocit
ohrožení každého z nich a těm dobrodružnějším nebráníme pouštět se do situací s
jistou mírou rizika – ať už jde o lezení na stromy nebo o cokoli jiného.

Otevřenost
Otevřenost chápeme ve dvou rovinách. Na té první pro nás představuje pravdivost a
transparentnost, zatímco na té druhé otevřenost novým podnětům a situacím.
Otevřenost ve smyslu transparentnosti pro nás znamená, že o všem zcela otevřeně a
pravdivě informujeme jeden druhého, děti i rodiče. O nepříjemných věcech spolu
jednáme na rovinu a nebojíme se pravdu vyslovit nebo přijmout. Vzájemnou
otevřenost vnímáme jako základní předpoklad pro vznik důvěrného prostředí, které je
pilířem správného a zdravého fungování školy i všech jejích obyvatel: dětí, průvodců i
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vedení.
Otevřenost novým podnětům vnímáme jako schopnost pružně reagovat na změny a
výzvy, které s sebou život přináší. S otevřenou myslí je vyhledávat, přijímat i
nahrazovat.
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Pedagogické zásady ScioŠkol
Pedagogické zásady ScioŠkol vycházejí z kombinace nejnovějších poznatků vědy,
ověřené zahraniční praxe a našich vlastních zkušeností. Tato kombinace v mnoha
bodech vyvrací pevně zakořeněné představy o tom, jak by měla škola správně fungovat.
Pedagogické zásady nastavují jak směřování školy tak práci s dětmi. Vycházíme z nich i
ve chvílích, kdy ve škole společně o něčem rozhodujeme. Vlivem neustálého vývoje
vědeckého poznání i vlastních zkušeností se mohou zásady – na rozdíl od hodnot, které
jsou trvalé – v průběhu let měnit.

Děti se chtějí a umějí učit
Děti mají přirozenou, evolucí rozvinutou potřebu učit se a rozvíjet. Jen díky tomu se
naučily chodit, mluvit, navazovat vztahy atd.
Proto věříme nejen tomu, že se děti chtějí učit, ale i tomu, že ví, jak na to. Zároveň platí,
že jejich potřeba a schopnost učit se je velmi křehká a lze ji snadno narušit. Hledáme
proto neustále cesty, jak ji posílit a vyhýbáme se přitom postupům, které ji likvidují. A v
případě, že už narušená je – což se objevuje nejčastěji u dětí přicházejících z tradičních
škol – se ji snažíme obnovit.
Metodu odměny a trestu neboli „cukr a bič“, jak se lidově říká, nepoužíváme. Vnější
motivaci, a té vnější negativní obzvlášť (trest či hrozba trestu), se při výuce vyhýbáme.
Nenutíme děti k učení. Zaměřujeme se na jejich vnitřní motivaci. Na to, jak ji
povzbuzovat, rozvíjet a posilovat. Jak do výuky děti vtáhnout a zaujmout je natolik, že se
samy bude chtít aktivně účastnit. Chceme, aby denně zažívaly radost z poznání a
objevování.
Ve ScioŠkolách dětem nabízíme možnost volby obsahu, cílů, úrovně, které chtějí
dosáhnout, včetně volby metod a postupů, které pro dosažení cíle použijí. Limitem je to,
aby volba neomezovala ostatní děti. Nabízíme jim ale také témata, která pokládáme za
důležitá a v dané chvíli nezbytná.

Každé dítě je jedinečné
Každé dítě má svou individualitu, jedinečnou strukturu osobnosti, své silné i slabší
stránky, své zájmy, potřeby a cíle. Každé dítě se vyvíjí jinou rychlostí, různá vývojová
období a učíc í instinkty se objevují v odlišném věku. Každé dítě přichází s jinými
zkušenostmi a znalostmi, s jinými prekoncepty a naivními teoriemi.
Významná polská psycholožka Edyta Gruszczyk-Kolczyńska například prokázala, že
připravenost dětí na výuku matematiky se v první třídě liší až o 4 roky a teprve ve čtvrté
třídě je 95 % dětí (pořád ještě ne všechny!) schopných plně zvládat matematiku v
podobě, v jaké se dětem předkládá. Některé děti si potřebují věci osahat a mít k dispozici
spoustu příkladů. Jiné jsou už v nižším věku schopné abstraktního uvažování, rychle se
zorientují v chaosu a nepotřebují plán. Další naopak plán, řád a vedení vyžadují. Některé
děti přicházejí do školy a už umějí číst i psát, jiné cítí potřebu umět číst až v osmi letech.
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Některé vyrůstaly v bilingvní rodině a umějí dobře cizí jazyk, jiné ještě nezačaly atd.
Odlišnosti a individualitu nepotlačujeme, naopak je oceňujeme a rozvíjíme. Ve
ScioŠkolách se především snažíme všechny rozdíly mezi dětmi respektovat a podmínky
učení maximálně přizpůsobit možnostem a potřebám každého z nich. Takový přístup
pochopitelně omezuje možnost sestavit jednotný a přesný výukový plán společný všem
dětem.
Přes veškerou snahu nezaručuje respektování jedinečnosti každého dítěte individuální
přístup v každé situaci. To bohužel z mnoha důvodů není pro školy možné. A nebylo by
to dobré ani pro děti. Nechceme z nich vychovávat sněhové vločky1. V životě na ně čeká
celá řada situací, ve kterých se budou muset umět přizpůsobit.

Otevřenost světu mimo školu
Děti se učí všude, nejen ve škole. A učí se pořád. Většinu toho, co umíme a známe, se
naučíme mimo školní prostředí a často úplně jinak, než záměrným a uvědomělým
učením.
Proto je ScioŠkola otevřené prostředí (viz též hodnota Otevřenost). Víme, že pro děti
důležité věci se často odehrávají právě mimo školu, a tak hledáme možnosti, jak děti
prostřednictvím školy zapojit do skutečného světa. Rádi do školy vnášíme aktuální,
palčivá, zajímavá a inspirativní témata. Necháváme děti, aby své zájmy, znalosti
a zkušenosti přinášely do školy a rozšiřovaly tak obzory ostatním. Snažíme se také
propojit ScioŠkoly s širokou veřejností. To, co ve školách žijeme a co nám funguje rádi
sdílíme s ostatními. Ať už jde o výtvory a projekty dětí, nebo o nový přístup k učení, který
jsme u nás vyzkoušeli a který může inspirovat ostatní školy.

Rozmanité a motivující prostředí
Jedna věc je mít doma plno knih, druhá věc je si v nich číst. Jedna věc je mít v osnovách
Ohmův zákon, druhá věc je, jestli je učitel fyziky také nadšený elektrotechnik.
Tím chceme říct, že prostředí, které obklopuje dítě ve škole, a samozřejmě i každého
z nás kdekoliv jinde, má vždy dvě strany. První jde zpravidla snadno popsat, doložit a
třeba i vykázat do třídní knihy, druhou je těžké zachytit a přesně formulovat. První lze
„koupit“, zatímco druhá patří k věcem, které se za peníze pořídit nedají.
Ve ScioŠkolách pokládáme za důležitější tu část, která je v lidech. Bohatý a rozmanitý
svět věcí a informací dnes obklopuje děti na každém jejich kroku. Ve škole bychom jim
proto o to víc chtěli nabídnout rozmanitost lidskou.
Mnohotvárné prostředí ve ScioŠkolách vzniká hlavně propojováním dětí různého věku
napříč celou školou. Tak, aby se mohly vzájemně obohacovat, inspirovat, napodobovat a
učit se jeden od druhého. S tím souvisí i výběr průvodců tak, aby to byli lidé různého
věku, s odlišnými zájmy, schopnostmi a dovednostmi, různých způsobů uvažování i
rozdílných temperamentů.
1

https://rodice-a-deti.zdrave.cz/generace-snehovych-vlocek-aneb-jaci-lide-nam-vyrustaji-pro-budoucnost
/
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Nejdůležitějším prvkem zdravého školního prostředí je bezesporu všudypřítomná chuť,
touha a potřeba učit se. Tu mají sice děti vrozenou, ale jen stěží ji mohou rozvíjet s
někým, koho učení nezajímá. Pokud ale děti na průvodcích vidí, že je vzdělávání součástí
i jejich života, tím víc jsou samy z učení nadšené.

Směřující prostředí
V době lovců a sběračů bylo smyslem všeho učení v dětství porozumět co nejlépe světu
kolem. Nic víc. Všichni ve skupině uměli skoro totéž. Možná jen někdo lépe sestavoval
luky a jiný lépe brousil hroty šípů, někdo lépe stopoval zvěř nebo byl šikovnější v lezení
po stromech. Ale v zásadě uměli všichni všechno a všichni stejně. A protože se naše
mozky od té doby neměly čas změnit, učící instinkty, kterými jsou děti vybavené, jsou
evolucí pořád nastavené tak, že jsou děti schopné naučit se víceméně všechno. Jejich
učící instinkty ale nestíhají reagovat na složitost dnešního světa a na vybírání si z tolika
dostupných možností, podnětů, informací a lákadel. Mnohotvárné a motivující prostředí
nemůže být bezbřehé a nepřehledné. Má být tak obsáhlé, aby děti vždycky našly to, co
pro své učení právě potřebují, ale nemusí být neomezené. Když se například děti učí
sociálnímu chování, potřebují k tomu poznat dostatečně pestrou skupinu lidí, ale
dlouhodobé vztahy pak navazují jen s několika z nich. Kdyby se při každém příchodu do
třídy setkávaly s novými dětmi, jistě by to byl problém.

Bezpečné a přívětivé prostředí
Bezpečné prostředí je pro učení nezbytné. Za bezpečné školní prostředí se pokládá
takové, ve kterém dětem nehrozí žádné přímé nebezpečí. Neohrožují je spolužáci např.
šikanou nebo posměchem ani učitelé např. křikem. Stres ve škole působí i zkoušení,
písemka či neudělaný domácí úkol. O bezpečném prostředí pro učení je důležité
uvažovat v širším kontextu. Pomůže nám s tím Maslowova pyramida potřeb.
Nejvhodnější prostředí pro učení je takové, kde jsou uspokojeny všechny potřeby dítěte
s výjimkou té nejvyšší – potřeby seberealizace. Právě ta je pak uspokojována při učení.
Ve ScioŠkolách vytváříme prostředí, které lze nazvat nejen bezpečné, ale i příjemné či
přívětivé. Nezapomínáme na to, že dětství a dospívání je plnohodnotná část života, nikoli
jen příprava na něj. Bezpečí znamená prostředí, ve kterém se děti umějí orientovat a
vědí, jak se v něm chovat. Klíčová pro pocit bezpečí jsou proto předvídatelná, jasná
a srozumitelná pravidla života školy, psaná i nepsaná. A také důvěra. V průvodce, ve
spolužáky nebo v to, že se věci vyvinou správným směrem.
Bezpečí ovšem není absence rizika či dokonce jistota úspěchu. Bez rizika není pokrok, a
není bez něj ani efekt učení. Proto se s dětmi ve ScioŠkolách přiměřeným rizikům
nevyhýbáme.
Všichni se chceme cítit užiteční a přijímaní druhými lidmi. Navzájem se respektujeme a
vytváříme prostředí, které oceňuje práci každého dítěte i průvodce. Děti bereme takové,
jaké jsou, jejich případné chyby a slabé stránky nekritizujeme, ale bereme je vždy jako
výzvu a podnět ke zlepšení.
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Hlavním aktérem učení má být dítě
Učení je vždy aktivní proces, který probíhá v hlavě žáka. Většinou je provázeno i nějakou
vnější aktivitou, ale není to podmínka. Někdy jen dítě sedí a poslouchá nebo si něco
prohlíží, nebo dokonce jen tak sedí a zdánlivě nedělá vůbec nic. Ale přitom se učí. Dítě se
vlastně učí pořád.
Otázkou tak není, zda je dítě aktivní, ale o jakou aktivitu jde. Jak probíhá, kdo ji iniciuje,
řídí, kontroluje a co je jejím výsledkem. Když dítě poslouchá výklad učitele, často jeho
aktivita spočívá jen v tom, že se snaží zapamatovat si to, co učitel říká. Výsledkem takové
aktivity, pokud je úspěšná, je, že si dítě pamatuje informace, které učitel říkal, a při
zkoušení je umí zopakovat. Taková aktivita má i jeden významný vedlejší účinek: dítě se
učí memorovat a procvičuje se v zapamatování informací. Zcela jiná je situace, když dítě
dělá tu nejpřirozenější věc: zkoumá své okolí, snaží se ho ovládnout, porozumět jeho
zákonitostem. Zde je iniciátorem aktivity dítě, plánuje ji, řídí. Jeho činnost se vědomě
neorientuje na zapamatování informací. K tomu dochází zcela samovolně, pokud je to
třeba. Dítě se neučí proto, aby zopakovalo nějaký text, ale aby ovládlo realitu. A aby ji
mohlo ovládnout, potřebuje porozumět jejím zákonitostem. Učí se pak zejména tím, že
aktivně zkoumá (zvládá) prostředí, které ho obklopuje.
Ve ScioŠkolách uplatňujeme zásadu: Cokoliv mohou udělat děti, ať to udělají – od úklidu,
přes plánování výuky své či pro ostatní, přípravu, plánovaní či řízení projektu, nákup
materiálu, zpětnou vazbu až třeba po vyřizování správní agendy školy a odpovídání na
emaily. A to dokonce i v případě, že při tom chybují (v situacích, které nezpůsobí velké
škody či újmy). Dopřáváme dětem přiměřeně jejich možnostem autonomii v tom, jak
a kdy se učí nebo co dělají, dáváme jim možnost vybrat si, čemu se budou věnovat.
Ideální stav je takový, že každé dítě má maximální autonomii, jakou je samo schopné
zvládnout, a plnou podporu v
 tom, co zatím ještě zvládnout neumí.
Průvodce se upozaďuje. Není tím, kdo do dětí vědění aktivně tlačí, ale ani referentem
zábavy, který je celou dobu musí bavit. Jeho úkolem je nabízet dětem příležitosti,
otevírat jim dveře. Ve všech případech je ale důležité, aby všichni, tedy vedení školy,
průvodci, rodiče a hlavně děti, vnímali, že zodpovědnost za učení mají především děti.

Zpětná vazba, ne známky
Jak se dítě naučí z kostek postavit věž? Staví - věž spadne, pro dítě je to zpětná vazba.
Staví líp, věž je vyšší - spadne, a tak dál. Stejně se dítě učí mluvit, chodit atp. Podobně se
to naučily i děti, které ve ScioŠkole postavily boudu pro psa, do které se nevešel. Nebylo
nutné jim říkat, že to je špatně, nebo je srovnávat s někým, kdo by to postavil líp. Měly
dostat pětku za to, že to bylo špatně? Nebo trojku s tím, že to sice byla bouda, ale ne pro
tohohle psa? A co takhle jedničku za snahu? Chcete snad po mateřské škole coby rodiče
nějaké vysvědčení? Rozdáváte doma dětem známky? Jistěže jim dáváte zpětnou vazbu na
to, co dělají, ta je důležitá. Ale nechce se nám věřit, že byste k tomu využívali
známkování. Tak proč má spousta lidí dojem, že ve škole se bez toho dítě neobejde?
Ve ScioŠkolách děti nenálepkujeme. Vyhýbáme srovnávání, ať už jde o srovnávání s
normou danou předpisem, standardem, či ostatními dětmi. Připadá nám to spíš škodlivé
a rozhodně ne užitečné. Známky ani jiné hodnotící nástroje proto nepoužíváme. Důležité
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je navést dítě, aby samo odhalilo chybu, kterou udělalo, podpořit ho při její nápravě,
případně nabídnout lepší postup.
Podporujeme schopnost dětí vzájemně si poskytovat užitečnou zpětnou vazbu a také
zpětnou vazbu přijímat.
Se zpětnou vazbou úzce souvisí i otázka práce s chybou. Chybu ve ScioŠkolách
pokládáme za nezbytný zdroj poznání a popud k dalšímu hledání. Chyba je pro nás
vždycky výzvou k nápravě.

Zóna nejbližšího rozvoje
Zóna nejbližšího rozvoje je virtuální prostor, úkol, výzva, kde se dítě učí něco, co ještě
neumí, ale je v jeho aktuálních možnostech to zvládnout. Na začátku chybuje, postupuje
pomalu, váhá, zkouší, vyhledává pomoc. Nakonec ale úkol zvládne. Zóna nejbližšího
rozvoje vysvětluje, že se učíme, rosteme a zlepšujeme hlavně tehdy, kdy překračujeme
vlastní dosavadní limity. Nebývá to úplně příjemná záležitost, ale o to příjemnější pocit
se se zvládnutím každé další výzvy dostaví. Učení bez opouštění komfortní zóny zkrátka
není možné.
Ve ScioŠkolách se snažíme, aby se každé dítě pohybovalo v zóně svého nejbližšího
rozvoje. Proto dětem nebráníme pustit se do obtížných úkolů. Klademe před děti velké
výzvy (nejen to, co jim jde), často větší, než je pro ně obvyklé. A když pak nastavené
překážky překonají, necháváme je naplno prožít radost a uspokojení z toho, že to zvládly.
Na druhou stranu je také přirozené, že se jim čas od času něco nepovede. Do nových
situací, výzev a příležitostí žádné z dětí nenutíme. Až přijde čas, pustí se do nich samy od
sebe.
Činnosti za zónou nejbližšího rozvoje bývají už riziková příliš. Dnes vám každý ortoped
potvrdí, že různé pomůcky, které měly dětem pomoc co nejdříve “na nohy”, jsou
nebezpečné a škodlivé. Mohou způsobit propadnutí klenby dětské nohy, poškodit kyčle,
zkřivit páteř. Dítě samo nejlépe ví, kdy má začít chodit a my už víme, že snaha pomoci
mu chodit co nejdřív může být dokonce nebezpečná. Ale je to třeba u čtení či
2
matematiky jiné? Děti, které jsou předčasně nucené učit se číst, často skončí tak, že sice
i nahlas přečtou text, ale vůbec neví, co četly, čtou bez porozumění.
Nejpravděpodobnější vysvětlení toho je, že se učily číst mimo zónu nejbližšího rozvoje,
dřív než na to byly zralé.

Víme, že o učení toho hodně nevíme
O samotném procesu učení toho (zatím) ví věda jen málo.
V roce 1929 zahájil Louis P. Bénézet, superindetant pro školství v New
Hampsihre z ajímavý experiment. V nejchudších čtvrtích s převahou dětí z rodin, kde
žádný z rodičů nemluvil anglicky, pokládal znalost angličtiny za mnohem důležitější než
znalost matematiky. Navíc měl dojem, že výuka matematiky v prvních třídách školy
dětem víc škodí, než prospívá. Experiment spočíval v tom, že děti až do 6. třídy prostě

Podle výsledků PISA je jich v ČR 10 %, zatímco ve Finsku 1 %, čili to není problém intelektu, viz
https://www.scio.cz/download/Edu_report.pdf
2

8

matematiku, jak ji známe, neměly. Neučily se sčítat, odčítat, násobit ani dělit, natož
zlomky. Matematiku užívaly jen tam, kde to bylo nezbytné a ve chvílích, kdy se s ní v
běžném životě tak jako tak setkávaly – čísla stránek v učebnici, hodiny, základní měření,
finance.
Na začátku 6. třídy tak v testech z matematiky přirozeně zaostávaly za svými vrstevníky
z jiných škol. Už v pololetí, tedy za pouhého půl roku, byly ale jejich výsledky v
matematice srovnatelné a na konci šesté třídy své vrstevníky dokonce předčily. Nejvíce
bodovaly v úlohách, k jejichž vyřešení je třeba používat zdravý selský rozum.
Dnes většina lidí věří, že s matematikou se má začínat v šesti, nejpozději v sedmi letech.
Nakonec, v civilizovaném světě to tak funguje už déle než dvě stě padesát let. Ale je to
podobné, jako když lidé v minulosti věřili lékařům, kteří tvrdili, že pouštění žilou je
zaručeně zbaví i těch nejhorších neduhů.
Problém není jen v tom, že toho o učení nevíme dost. Větší problém je, že velká část lidí
si vůbec neuvědomuje, co všechno nevíme. Z historického vývoje školství je zřejmé, že
stovky let se s dětmi ve školách zcela nezodpovědně experimentovalo, navíc
v naprostém rozporu s poznatky kognitivních věd. Přitom všichni byli tou dobou
přesvědčení, a ve většině škol tomu věří dodnes, že přesně ví, co dělají. Stejně jako při
pouštění žilou. A přesto to téměř všechny děti nějak přežily, většina z nich ve zdraví a
mnohé z nich se ve školách dokonce i leccos naučily. To svědčí o tom, že člověk je velmi
adaptabilní a děti jsou schopné učit se i ve velmi nevhodném a někdy i nepřátelském
prostředí. Na téměř cokoli jsou schopné se adaptovat. Někdy ale adaptace (učení) nemá
s původními cíli vzdělavatelů nic společného. Třeba když se děti místo látky naučí
opisovat.
Ve ScioŠkolách víme, že toho mnoho nevíme. A tak neustále hledáme nejlepší možná
řešení. Pouštíme se do různých experimentů s učením, ale vždy s velkou opatrností.
Pečlivě přitom sledujeme reakce dětí. Nuda, nezájem a nespokojenost jsou pro nás
signálem, že něco děláme špatně, a tak hledáme nápravu.
Bez ohledu na všechny teorie učení se zdá, že jednou z nejstarších a nejosvědčenějších
metod učení je nápodoba. Děti napodobují výrazy, chování, způsoby myšlení, přístup k
problémům, hodnotové rámce, koníčky atd. Proto jsme přesvědčení, že i přes všechno,
co o učení nevíme, je jednou ze záruk úspěšného učení pečlivý a důsledný výběr
průvodců.
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Další důležitá východiska
Výkon není všechno
Výkon a úspěch nezařazujeme mezi naše hodnoty ze zcela zásadních důvodů.
Posledních několik desetiletí jsme se téměř všude na světě hnali právě za výkonem a
neustálou ekonomickou expanzí. Soutěžení, ostré lokty a důraz na výkon se netýkaly
pouze dospělých jedinců, tyto principy se odrážely také ve vzdělávání. Děti byly vedené k
soutěžení, biflování a honbě za nejlepšími známkami, které jim měly zajistit ty nejlepší
výsledky u přijímacích řízení na prestižní školy dalšího vzdělávacího stupně. Absolvování
těchto škol mělo pochopitelně vést k přímo hvězdné kariéře a finančnímu úspěchu.
Jenže naše civilizace narazila na meze růstu. Hromadění nepotřebných statků nás
přivedlo až ke globální klimatické krizi. Ukázalo se, že blahobyt automaticky nevede ke
štěstí. Ve ScioŠkolách bychom proto rádi vychovávali děti, které se budou ke světu
kolem sebe chovat ohleduplně, zodpovědně a s pokorou a štěstí budou hledat v sobě a v
budování vztahů s ostatními lidmi.
I ve ScioŠkolách po dětech chceme, aby na sobě pracovaly a posouvaly se dále ve svých
dovednostech. Věříme ale tomu, že každé dítě má na sobě pracovat svým tempem a
podle svých momentálních možností. Proto je nesrovnáváme mezi sebou, ale vedeme je
k tomu, aby překonávaly pouze své vlastní předchozí výsledky.
Vystavujeme děti i určité míře nepohodlí a vyvádíme je z komfortní zóny, čímž v nich
posilujeme schopnost překonávat překážky a rozvíjíme odolnost.

Studijní autonomie
Svět se mění čím dál rychleji. Nevíme ani, jak bude vypadat za pět let, až současní páťáci
dokončí školu, natož za čtyřicet, v roce 2059, až současní prvňáci budou na vrcholu sil. Je
tak stále těžší rozhodnout, co by se děti měly naučit, aby byly dobře připravené na svůj
budoucí život. Ale jedna z mála věcí, kterou si můžeme být jisti, je, že změn bude stále a
rychleji přibývat.
I proto je jedním z hlavních cílů ScioŠkol příprava dětí na život v neustále se měnícím
světě. To znamená naučit je vnímat změny víc jako výzvy než ohrožení. Pěkně to
vyjadřuje třeba rčení: Když zesiluje vítr, někdo staví hradby, jiný větrné mlýny.
Každá změna s sebou většinou nese nutnost se něco nového naučit. Dnešní děti se tak
budou muset učit celý život. Proto pokládáme za klíčové, aby se absolventi ScioŠkol
uměli a chtěli učit. Mluvíme o studijní autonomii, tedy schopnosti převzít kontrolu nad
vlastním učením. Vedeme děti k tomu, aby se uměly v proměnlivém světě rozvíjet a učit
nové věci, a aby to dělaly s radostí. Povedeme je také k tomu, aby se dokázaly
rozhodnout, co se učit chtějí a potřebují s ohledem na jejich životní cíle, dlouhodobé
plány a zájmy. Podpora studijní autonomie spočívá do velké míry v tom, že dětem
pomáháme hledat vhodné způsoby učení, stanovovat si vlastní cíle a plánovat celý
proces učení.
Být studijně autonomní je mnohem lepší než umět řešit rovnice s neznámou ve
jmenovateli, vyznat se v taxonomii členovců, zvládnout vyjmenovat všechny Přemyslovce
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či odříkat Ohmův zákon. Kdo je studijně autonomní, ten se umí cokoliv z toho rychle a
efektivně naučit. Kdo studijně autonomní není, umí jen to, co ho někdo naučil. A to
jednou přestane stačit. Trochu to připomíná známé podobenství, že je lépe umět ryby
chytat než jich jen hodně dostat.

Co očekáváme od rodičů
●

Jednou ročně navštíví školu během výuky.

●

Každý rok si přečtou knihu z doporučené literatury, případně shlédnou
doporučený film.

●

Budou se snažit porozumět pedagogickým zásadám škol a podporovat je.

●

Budou-li mít jakékoliv pochybnosti ohledně toho, jak se jejich dětem ve škole daří,
ozvou se.

●

Budou podporovat komunitní ráz školy (zúčastní se setkávání s ostatními rodiči,
celoškolních akcí, v případě potřeby se aktivně budou zapojovat do chodu školy
dle svých možností).

●

Dostaví se do školy na schůzky, pokud je k tomu škola vyzve.

Podpis zákonných zástupců:

____________________________

____________________________
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