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Tisková zpráva z besedy:  ZeMěŠkola – 2 roky na cestě k sebeřízenému
vzdělávání

Ve velkém sále chomutovské knihovny se 22. 6. 2002 uskutečnila beseda zástupců
spolku ZeMěŠkola z.s. a Podkrušnohorské svobodné demokratické ZŠ a MŠ
s veřejností.

Radim Žáček, předseda spolku ZeMěŠkola, v úvodu pohovořil o základních
principech svobodných demokratických škol, kterými jsou sebeřízené učení založené
na vnitřní motivaci, důvěra a přijetí, dobrovolnost a úplné věkové míchání, partnerství
a samospráva, a o otevřenost a nenásilí.

Poté se slova ujala Kamila Koutná, vedoucí projektu Demokracie a svoboda ve
školství a vzdělávání, jehož příjemcem je spolek ZeMěŠkola a partnery projektu jsou
CoLibri, Lunaria, Donum Felix, Starhill a Osvobozená ZŠ. Dvouletý projekt posílí
vzájemnou spolupráci svobodných demokratických škol jak ve strategické, tak na
efektivní praktické rovině. Bude vytvořen toolkit (know how dobré praxe), který
pomůže nově vznikajícím školám k jejich založení a rozvoji. Proškolení odborným
fundraiserem napomůže finanční udržitelnosti škol. Na závěr projektu se uskuteční
mezinárodní konference.

Následovalo zhodnocení uplynulých dvou let fungování Podkrušnohorské svobodné
Základní školy a Mateřské školy, kterou ze svých zkušeností popsal jak Radim
Žáček, tak Barbora Nováková jako statutární zástupce. Ta zmínila současnou
iniciativu ministerstva školství v podobě revize RVP (Rámcového vzdělávacího
programu) základních škol. V pracovních skupinách, které připravují tyto změny, jsou
i svobodné školy z Asociace svobodných demokratických škol včetně
Podkrušnohorské školy.

Veřejnost se na besedě dozvěděla, jak se v průběhu dvou let dařilo či nedařilo
uskutečňovat vize zakladatelů školy ve smyslu rozvoje svobody, demokracie a
sebeřízeného vzdělávání. Zakladatelé školy se nejdříve sdružovali v aktivitě Škola
jinak pro Chomutovsko, kde následně vznikl záměr školu založit. Od 1.9.2020 pak
škola začala fungovat v obci Údlice.

V prvním školním roce se škola řídila hlavně zkušenostmi z programu Začít spolu,
který byl zaveden v mateřské škole a ověřován také ve výuce v základní škole.
Důležitá byla tvorba komunity a spolupráce s rodiči, kteří se s principy svobodných
demokratických škol mnohdy teprve seznamovali. Děti využívaly centra aktivit a
výzvy, ustanovil se sněm, kde se řeší důležité otázky. S epidemií covidu přišla
distanční výuka. Škola prošla úspěšně inspekcí ČŠI, bylo zavedeno VySvětTěšení
(místo klasického vysvědčení), nastavena pravidla soužití, která obsahovala systém
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důsledků. Vznikly mediační rady, došlo k prvnímu vyloučení z komunity a k obhajobě
návratu.

Další školní rok přinesl otevření i II. stupně základní školy, výuka byla rozšířena o
širokou nabídku workshopů, kterou zajišťovali externí lektoři, byly organizovány první
příměstské tábory a rozvíjela se i spolupráce s obcí na vybudování společných
prostor či opravě hřiště. Vytvořilo se jádro komunity, problémy se řeší pomocí tří
mediátorů na řešících a krizových radách.

Pro následující školní rok je připravena systematizace výuky ve vzdělávacím triviu:
český jazyk, matematika a cizí jazyk. Představitelé školy připravují pravidelné besedy
pro rodiče na témata důvěry, motivace, nenásilné komunikace a osobního růstu.
Bude také otevřen 8. a 9. ročník.

Na závěr byly v rámci tématu “V čem jsme jiní” prezentovány silné stránky školy,
které dle zástupců školy jsou: 3+9 let rozvoje dítěte souladu se svými potřebami
(ind.přístup, dětství, sourozenci); rozvoj sociálních kompetencí ve smíšené skupině
(vztahy, řešení konfliktů, sebepoznání, diskuze); svobodný pohyb; respektující
přístup od dospěláků (partnerství a porozumění); komunita spolu s rodiči (společné
akce, být spolu ve škole) a demokratické principy (sněmy, hlasování, tvorba pravidel).

Po promítnutí fotografií z uplynulých let života školy následovala diskuze se
zúčastněnými posluchači a zástupci školy (vedení školy, průvodci školy, rodiče a
žáci).

Vlasta Fišrová
PR projektu
E-mail: vlasta.fisrova@zemeskola.cz
Tel. +420 739 072 378

Jedná se o aktivitu projektu “Demokracie a svoboda ve školství a vzdělávání”, č.: 62500-2021-005-008. Projekt
podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a
posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.
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