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Ahoj, já jsem Honza. Máma říkala, že asi budu chodit do této školy. A kde vlastně je?

Ahoj. Mé jméno je Pavel a učím v té škole, o které mluvíš. 
Najdeš ji v Radotíně, na kraji Prahy. Teče tu řeka Berounka a kousek odtud se vlévá 

do Vltavy. Je tady hezky. Je tu mnoho hřišť a hned za humny kopce a lesy. 
Jezdí sem vlak i autobus, z Prahy je to malý kousek.

Pojď, půjdeme se tam podívat.
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Co se u vás ve škole vlastně dělá?

Nejdříve se pozdravíme,
řekneme si, jak jsme se měli, 
co se nám přihodilo a co je nového. 
Pak se rozhlídneme po světě kolem 
nás a trochu se z něj naučíme. 
Třeba číst, psát a počítat. 
Ale také, jak správně mluvit, 
jak zjistit, že kamaráda něco trápí, 
anebo jak se nenechat obalamutit 
      druhým člověkem. 
            Jak si vážit sám sebe 
              a jak si vážit druhých lidí...
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To je asi moc těžké, ne? Nestačilo by jen číst, psát a počítat?

      Nestačilo. A těžké to není, jenom to trvá dlouho.                                        
                                         Těžké to pak je, když se to neučíš. Představ si,
                                      že se narodíš ve vysokých horách ve vesničce mezi     
                              skalami. Kolem tebe skáčou kamzíci i velcí chlapi 
                          z kamene na kámen, ale ty to ještě neumíš a s každým  
                  dalším krůčkem hrozí pád do propasti. A tak tě maminka 
           odveze do údolí k babičce, aby ses naučil všemu potřebnému.       
       A po nějakých letech ti babička řekne: Víc už tě naučit nemůžu. 
Teď se vrať domů, do hor. A ty vyrazíš. A jestli dorazíš domů zdravý     
anebo potlučený, jestli dorazíš domů vůbec, to bude záležet
                    na tom, co ses všechno naučil. 
                            Stejné je to ve škole.
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Dobře. A s čím mám v té vaší škole začít? 

Výborně. Nejdříve bychom se domluvili 
na pravidlech. K čemu by byl takový sport, 

kdyby nebyla pravidla? K čemu by byly 
dohody mezi dvěma lidmi, když by se mohly 

porušovat? Toto je první krok, jak si začít 
vážit sebe i svého kamaráda.
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A co když pravidla poruším?  

Je to tvoje volba a tvoje rozhodnutí. S tím já nic neudělám. Ale je dobré, abys věděl, 
co tě čeká. Za svou práci a plnění pravidel je každý žáček hodnocený. Důležité je, 
aby tomuto hodnocení rozuměl. Aby věděl, co a jak se hodnotí. Když tomu bude rozumět, 
naučí se hodnotit svou vlastní práci sám.

Trochu se bojím. 

Když porozumíš tomu, co se v práci hodnotí, bát se nemusíš. Už se jen rozhodneš svůj úkol 
splnit, nebo ne. Hodnocení – ať už dobré, nebo špatné – tě pak nepřekvapí.



1312

Jak takové hodnocení vypadá? 

Můžeš dostat za svou práci známku, razítko, pochvalu anebo si s tebou o tvé práci učitel více 
popovídá. Někdy k tomu zavolá i mámu nebo tátu. Pak si k tomu vezmete tvé portfolio a podíváte se, 
co ti jde dobře, co hůř. Co už ses naučil a proč jsi tu úlohu řešil zrovna tímto způsobem.
Říkáme tomu trojúhelníky. Ty – učitel – máma nebo táta.



1514

Aha. To je dobré. To se jim můžu hned pochlubit tím p..,p...,portofoliem. A co to vlastně je? 

To je tvoje osobní složka. Taková brožovaná knížka nebo desky, 
do kterých si ukládáš po celé roky své hezké práce, úspěšné písemky, větší projekty, 

některé pracovní listy. No prostě vše, co ukazuje, 
co ses už naučil a co se ti povedlo. 
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A učí se všechny děti stejně?  

Neučí. Vždyť jsme každý trošičku 
jiný, a to je normální. V prvních   
letech chodí většina dětí do třídy 
s programem Začít spolu. V těch-
to třídách si děti často povídají, 
jak se jim práce daří. Navzájem 
se potřebují, pomáhají si a ve sku-
pinách řeší různé úkoly. Některé 
úkoly jsou dlouhodobé a říká se 
jim projekty. 
Nejdou vyřešit hned, protože se 
děti nejdříve musí něco naučit, 
aby věděly, jak na ně. Výsledky své 
práce pak představují ostatním. 
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A můžu si to vyzkoušet? Nevím, jestli by se mi to líbilo.  

Určitě si to můžeš vyzkoušet.
Každý rok, vždy na podzim, pořádáme Týden otevřených dveří programu Začít spolu. 

Můžeš se přijít podívat s mámou i tátou, všechno si prohlédnout 
a na všechno se zeptat.

Já mám taky staršího bráchu. Může se on přijít podívat na druhý stupeň? 

Jasně. Stačí, když se máma nebo táta domluví s učitelem, kdy by přišli. 
Program Začít spolu ale na druhém stupni vypadá jinak. Třídy tu už nedělíme, 

ale snažíme se naučit všechny žáky vytvářet svou osobní pracovní složku, 
o kterou by se mohli opřít při sebehodnocení. 

Učíme je spolupracovat, vyjadřovat vlastní názor, umět ho podepřít argumenty, 
umět pracovat systematicky, umět plánovat a být za svou práci zodpovědný.
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A daří se vám to? 

Ne vždy. Ale víme, že je naše cesta správná a že se trpělivost vyplácí. 
Těší nás, když se naši absolventi do naší školy vracejí, rádi nás vidí, povídají si s námi 

a říkají nám, jak se jim hodí to, co se u nás naučili.
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Absolventi? Kdo to je? 

To jsou žáci, kteří prošli všech devět ročníků školy   
a v tom posledním zvládli obhájit svou absolventskou práci. 

To je taková malá maturita. Žák si vybere nějaké téma, 
to pak několik měsíců zpracovává

a svou práci poté obhájí před porotou. 
Na konci školního roku pak na slavnostním  večeru obdrží 

osvědčení o absolvování základní školy. 
Je to velká věc!
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Do devítky mám daleko. Já se zatím bojím, že ne-

vydržím ani celý den v lavici, že budu mít hlad         

a žízeň a budu potřebovat na záchod... 

Tak to se bojíš zbytečně. Protože když budeš něco 
potřebovat, můžeš nám to přeci říci. Děti pijí podle 
potřeby. O velké přestávce vyběhneme na čerstvý 
vzduch a nasvačíme se. Žáci z druhého stupně mají 
i svůj školní bufet. 
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A co ještě je ve škole?
Tři tělocvičny, dvě počítačové učebny, dramaťárna, hudebna, výtvarna, odborné učebny na fyziku, chemii 
a přírodopis. Dají se tu promítat filmy, vypalovat hrnky. Plavat jezdíme do nedalekého bazénu autobusem 

a v zimě pak vlakem do sousední vsi bruslit. Téměř v každé třídě je počítač s internetem 
a ve škole jsou také dvě interaktivní tabule. 
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Interaktivní tabule? To neznám. K čemu mi budou dobré?

K tomu, co ti tvá fantazie dovolí. Je to vlastně ohromná 
obrazovka, z které můžeš číst, učit se, do které můžeš psát 
i kreslit, poslouchat slova anebo hudbu, prohlížet si 
obrázky nebo sledovat film či internet. Můžeš si hrát, 
divit se a učit zároveň. 

To si skoro neumím představit! 
Ale co když mne to všechno někdy unaví?

Tak proto tu máme družinu a klub. 
Družina je pro ty nejmenší a klub pro žáky...
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Klub? Co v něm je? 

Školní klub je určen pro žáky od 5. do 9. třídy. Je tu kulečník, 
stolní fotbal, šipky, počítač, různé hry, knihovna, spousta časopisů, hudba,

 můžeš si tu udělat čaj a poklábosit. Školní klub také pořádá spoustu akcí během školního roku.
 Soutěže, dílny, turnaje, výjezdy do přírody, nabízí také mnoho kroužků. Je toho hodně, však uvidíš!
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Už se těším! Ale co když to nebudu zvládat?

 Když něčemu nebudu rozumět, budu se cítit sám nebo mi bude někdo ubližovat? 

Když si s něčím nebudu vědět rady, co pak?

To se klidně může stát. Pak můžeš vyrazit za některým z učitelů, 
s kterým se cítíš dobře. Můžeš také jít za školní psycholožkou – stačí najít 
správné dveře a zaťukat. Ta paní se často usmívá a myslím, že budeš rád, 

že jsi na ty dveře zaklepal. Také tu máme žákovský parlament, 
na kterém mohou zástupci tříd mluvit s ředitelem školy o tom, 

co je trápí, nebo těší. Co by si přáli a čemu nerozumí.
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A jak se vlastně se svými spolužáky skamarádím? Co když si nepadneme do oka?

Se všemi si nemusíš padnout do oka, stačí, když se budete respektovat a nedělat si naschvály. Abyste se lépe 
poznali, jezdí většina tříd na školy v přírodě. A v šesté třídě pořádáme týdenní výlet, kterému říkáme adaptační 

kurz. To proto, že se složení třídy s příchodem na 2. stupeň často mění a také přichází nový třídní učitel. 
Je to fajn, osvědčilo se nám to.
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A co je ještě nového na druhém stupni?

To je také dobrá otázka. Vůbec se mi líbí, že se nebojíš ptát. To je totiž nezbytné pro to, 
abys dostal odpověď. Hned v šesté třídě můžeš nastoupit do rozšířené výuky tělesné výchovy. 

Každý rok nabízíme nějaké sporty, které vedou trenéři anebo učitelé tělocviku. Můžeš si také vybírat 
z jiných předmětů – např. z němčiny, dílen, přírodopisných nebo výtvarných praktik, informatiky... Nebo s námi 

vyrazit na hory, či si na týden zkoušet své dovednosti v Anglii. Podle toho, k čemu máš blízko. Co tě vlastně baví?



Baví mě hrát si na různé lidi nebo věci. Jako že jsem pilot letadla, nebo že jsem vítr mezi stromy, 

anebo jsem třeba vladař v nějaké vzdálené zemi. 

Tak to je bezva! To se ti bude líbit naše dramatická výchova. Tam totiž nezůstane kámen na kameni 
a tohle všechno si můžeš vyzkoušet. Uvidíš svět kolem sebe odjinud. Třeba očima tvého mocného 
vladaře, nebo z úkrytu opuštěného malého kluka. Anebo jej budeš poznávat bez očí – hmatem, 
čichem – a i třeba tichem.
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Tak já už se asi těším. Máma říkala, že jsem trochu lump, ale zlý nejsem. Tak se mě nebojte. 

My se taky těšíme. I na mámu a tátu. Vyřiď jim, že se k nám mohou přijít podívat. Stačí, když zavolají 
a domluví se. Všechny potřebné informace najdou na webové adrese www.skola-radotin.cz. 
Jsou tam i takové věci jako školní řád, výchovně vzdělávací strategie nebo očekávaný profil studenta. 
Nechci tě s tím zatěžovat, ale mámu s tátou by to zajímat mohlo.

Hm, já zůstanu asi tím pilotem letadla. Ale vyřídím jim to.  

Tak leť a dej pozor na mlhu. A ten zvuk levé vrtule se mi nějak nezdá.

To bude dobrý. Vyměňoval jsem včera v hangáru lopatky... 
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