
1 0   E x t r a  –  p ř í l o h a  o   v z d ě l á v á n í   |   R e f l e x  8 – 2 0 2 2

O Obl ibě mezinárOdní sítě zákl adních 
a středních škOl basis Češky Olgy blOck 
v arizOně ,  k al ifOrnii ,  tex asu nebO třeba 
ve WashingtOnu, d.c . ,  jsme ve vzděl ávací 
přílOze refle xu psal i  před rOkem 
u příležitOsti Otevření sOukrOmé zákl adní 
škOly v praze .  basis se pO více než dvacet 
let pravidelně umisťuje mezi  prvními 
deseti škOl ami v us neWs rankings, 
prakticky všichni absOlventi se hl ásí 
a jsOu přijati na studium Čt yřletéhO 
v ysOkOškOlskéhO prOgramu, ČastO 
na el itních univerzitách. jak se nyní daří 
pražské vět vi prOjektu, pOpisuje ředitel 
vzděl ávacíhO prOgramu basis v Česku 
Ondřej kOnár. 

nová škola: americký úspěch 
chce basis zopakovat v praze 

TexT rEdakcE  

BaSIS International School 
Prague má za sebou první semestr 
působení. Jak ho hodnotíte a kolik 
máte v nově zrekonstruovaném 
minikampusu v Podolí nakonec 
žáků?

Třicet, šestnáct v nulté a čtrnáct 
v první třídě. Měli jsme spoustu snů 
a většinu se daří plnit. K filozofii škol 
BaSIS, jak se etablovaly ve Spojených 
státech, patří, že se nebojíme zkou
šet nové věci. Jdeme za cílem, jímž je 
posunout všechny studenty, ty exce
lentní i ty slabší, kupředu bez ohledu 
na stav jejich schopností v momentě, 
kdy se do školy přihlásili. Už se tě
ším na září na nové žáčky, kteří při
jdou třeba i z naší mateřinky BaSIS 
 Beginners prague, jež čtvrtým rokem 
funguje v rezidenční čtvrti na praž
ském Břevnově.
Jste academic director, ředitel 
vzdělávacího programu. kam jej 
směřujete? 

vystudoval jsem matematickou 
statistiku a didaktiku středoškolské 
matematiky. Učitelem jsem rád, baví 
mě předávat zkušenosti a znalosti 
a zajímá mě vzdělávání obecně. pět 
let jsem pracoval pro školy BaSIS 
v americe, kde jsem řídil vývoj kuri
kula matematiky pro čtvrtou až devá
tou třídu. Teď jsem se posunul k tří
dě první – otevřeli jsme totiž novou 
školu v praze a sám mám v její první 
třídě dítě. řídím směr ve třech hlav
ních předmětech našeho kurikula, 

což jsou humanities, tedy vědy o člo
věku, math a science čili přírodověda. 
S výjimkou českého jazyka se u nás 
vše učí v angličtině – v ní děti mlu
ví, čtou a píší, vedou je rodilí mluvčí 
s pedagogickým vzděláním. obyčejně 
se tyto kompetence procvičují na ba
nálních situacích: Chci čokoládovou 
zmrzlinu, kudy se jede na dovole
nou… zdánlivě praktické věci, které 
pro děti praktické vlastně nejsou. 
My je učíme třeba o jejich hlavním 
městě nebo základy ekonomie – tedy 
k čemu jsou peníze –, jak se žije v lid
ské společnosti a tak dále. Co probí
rají jiní prvňáci v rámci prvouky nebo 
poznávání světa dvakrát týdně, mají 
ti naši každý den. Místo počítání čer
vených a bílých kuliček v matematice 
se pak naši školáci nejprve naučí roz
lišit obojživelníky a plazy a pak třeba 
spočítat, kolik je na obrázku zástupců 
třídy obojživelníků a kolik plazů. 
Využíváte tedy koncept 
mezipředmětové výuky…

ano, snažíme se vyučovat před
měty tak, aby si studenti uvědomili 
souvislosti mezi nimi – v jednom kur
su je několik disciplín těsně propo
jeno. Mezioborovost je trend, jenž 
se prosazuje především ve vyšších 
ročnících zahraničních škol gymnazi
álního typu; my začínáme s meziobo
rovými kursy u těch nejmenších dětí, 
už v přípravném a prvním ročníku 
školy. Studenti si látku lépe osvojují, 
učení je pro ně zajímavější a mnohem 

víc je baví. Když jsem studoval základ
ní školu já sám, rozdělení předmětů 
striktně oddělených přestávkami se 
zvoněním po pětačtyřiceti minutách 
bylo přísné a detailní: matematika, 
psaní, čtení… nejdříve vše učil jediný 
člověk, od páté či šesté třídy měl kaž
dý předmět svého specializovaného 
vyučujícího. Ti spolu moc nekomuni
kovali, takže předměty byly skutečně 
oddělené a vzájemně nesouvisely. 
My se to, co spolu souvisí, snažíme 
dát dohromady a učit to jako celek. 
některé školy předměty nemají vů
bec a jejich studenti se věnují převáž
ně tomu, co je baví. My ale chceme 
dětem ukazovat více možných cest, 
i těch, jimiž by se dobrovolně nevyda
ly – nikdy nevíte, co je v životě potká 
a kde co budou potřebovat.
Zatímco osnovy výuky jsou v BaSIS 
předem dané, obsah učiva neboli 
kurikulum je z velké části tvořen 
učiteli, kteří vedou jednotlivé 
kursy. Jak to v praxi probíhá?

Já a můj autorský tým učitelům 
dodáváme osnovy hodin – seznam 
konceptů, jež se děti musejí naučit, 
a seznam objectives, tedy vzděláva
cích cílů. Materiály, které učitelé 
dostanou, mohou použít dle svého 
uvážení nebo nahradit svým vlastním 
obsahem tak, aby dosáhli stanove
ného cíle. dítě například musí po
chopit, že může sčítat tři plus čtyři 
a čtyři plus tři a že je to totéž nebo 
že musí početní operace provádět 

rychle. Tyhle cíle definujeme a učite
lé k nim od nás dostanou na míru šité 
materiály, včetně tabletových her, 
jež také vytváříme. z každého osm
desátiminutového bloku děti na škol
ním tabletu nad hrami souvisejícími 
s probíranou látkou stráví třeba de
set minut. Učíme po malých dávkách 
a hodně se k probíranému vracíme; 
nechceme, aby děti do května zapo
mněly to, co se naučily v září.
to je onen koncept spirály, který 
BaSIS propaguje?

ano. Studenti se k jednomu a té
muž konceptu vracejí opakovaně 
a v různých souvislostech, což pro
hlubuje jejich chápání, znalost a zku
šenost. 
Sám máte tři děti, jednoho 
současného a dva budoucí 
studenty BaSIS. Proč pro ně chcete 
právě tuhle školu?

Jako každý rodič chci, aby moje 
děti měly co nejlepší vzdělání, na něž 
dokážu dosáhnout – a chci, aby jim ho 
někdo šil na míru. Tady učitelům zá
leží na všech dětech a způsob výuky 
BaSIS umožňuje do té míry individu
ální přístup, že se kupředu posouvají 
všichni, každý svým tempem. v mno
ha školách jsou slabší děti znevýhod
něné, protože nestíhají, a stejně tak ty 
nadané, protože musejí čekat na ostat
ní, jsou tím frustrované a demotivova
né a z nudy zlobí. My se ptáme našich 
žáků od jejich nejútlejšího věku na je
jich potřeby a snažíme se je naplnit. 

Ondřej konár, ředitel vzdělávacího programu 
BaSIS v Česku. Více informací o projektu vizte 
na basisbeginners.cz a basisprague.cz.
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Founded by Czech economist Olga Block, the BASIS International School Prague is based
on the American charter school concept of the same name and pushes students to learn
and achieve at a high level, preparing them for entry to top-ranked international or Czech
universities.

In September 2021, the school opened for grades 0 and 1. It will add grade 2 next school
year, with plans to offer a complete education for grades 0–13 in future years. BASIS will
be hosting a March 1, 2022, open day to give interested families the opportunity to learn
more about its full English-immersion program which hinges on a curriculum taught by
subject-expert teachers in a positive learning environment.

In advance of the open-day event we spoke with BASIS’s director Steven Villafuerte and
Preschool Director for BASIS Beginners Christine Foppe, who both told us more about the
school’s philosophy and how the BASIS school aligns with the spiraled liberal arts and
sciences standards of its US counterpart founded by the Block family in the US in 1998.

Villafuerte, who ran four different schools in the US before he came to Prague to lead
academics management at BASIS, says that no matter the grade level, the success of
BASIS students rests upon three pillars: its curriculum, its subject-expert teachers, and its
joyful learning culture which celebrates hard work and believes that intellectual pursuits
result in extraordinary outcomes.  

The original building of the BASIS International School Prague has been used for school purposes for more than 70 years.
The quiet surroundings of the school offer a wide range of extracurricular activities, especially sports.

“Each school is going to be unique and each student population is going to have its own
challenges,” Villafuerte says, adding that in the Czech Republic, part of that challenge has
to do with integrating students from very different backgrounds.

“Half of our students are Czech natives and half are expats from countries like Hungary,
Saudi Arabia, China, India, UK, etc, so we’ve had to integrate all of those diverse cultures,
which presented its unique challenges.” 

This integration starts early on in their Preschool program, which accepts children as
young as three years old. There, kids are taught in self-contained classrooms in a
thoughtful and intentional manner that encourages them to use their imagination and
creativity. 

Christine Foppe, Preschool Director for BASIS Beginners, says the school has specific
learning goals and objectives built into its curriculum from day one. These include not
only building a strong learning foundation, but also social and emotional skills.

“These skills equip students to become lifelong learners, which is what we would like for
all students that go to our school: to be happy and enjoy learning and want to be at
school,” Foppe explains. 

BASIS Beginners Prague is designed to serve as an entry point into a new school community with potential function to feed
students directly into the BASIS International School Prague.

Since classes are held only in English, Czech-native students are integrated early on so
they can naturally adapt to the fully immersive English experience. “We make sure that
our seating chart is organized in a way that Czech students don’t sit next to other Czech
students so they don’t rely on their own language to communicate,” Villafuerte explains.

“If you put students in a position where they’re forced to depend on English, that
accelerates the learning and forces them to communicate in a common language.” 

Foppe adds that at the preschool level, children usually acquire English rapidly, not only
because of instruction from the teacher but mainly because of their peers. “Children teach
each other through their conversations and interactions, by playing together, eating
snacks and lunch together,” she says. 

Once out of preschool, children can move on to BASIS International School, divided into
grades 0-3 for the Primary Years, 4-5 for their Bridge Years, 6-8 for Intermediate, and 9-12
for High School.

View all 14 images

“The last grade of Czech kindergarten is what we call our Grade Zero, which aligns with
our US schools’ curriculum,” Villafuerte says, adding that at this point children are
introduced to the elementary school system learning, where they are no longer in self-
contained classrooms and instead have multiple teachers for each subject. 

BASIS’s teachers are not only well-trained educators but are also experts in their fields.
“For example, of our science teachers, one is a medical doctor and one is a former
transportation engineer,” Villafuerte says. “We really wanted to answer the question ‘when
will I use this in real life?’ So we don’t just teach arithmetic skills, but we find ways to teach
a subjects’ application to everyday life.” 

Part of that is done through “purposeful play,” where children get to put difficult concepts
they are studying into playful practice. A good example? Villafuerte says children reading
“The Three Little Pigs” in English Humanities class might build the pigs’ houses and use
fans to demonstrate engineering concepts, connecting both subjects. 

RECOMMENDED ARTICLERECOMMENDED ARTICLE

Trailblazing American charter school network is set to make itsTrailblazing American charter school network is set to make its
Prague debutPrague debut

In the end, BASIS’s goal is to cultivate a liberal arts education that allows students to
pursue any future path they might choose when it’s time to enter university. Through the
school’s advanced placement program, students eventually have a chance to take a
college-level course in any of the core topics – Math, English, History, and Science – so by
the time they graduate, they have a better understanding of what they might want to
major in.

“I feel a lot of students have trouble choosing what they want to major in and that’s
because they haven’t had experience or aren't familiar with what they’re learning,”
Villafuerte says. 

Above all, BASIS wants its primary focus to be preparing students today for what is to
come tomorrow in “a classroom culture that inspires them to think that learning is cool.”

Read more on BASIS curriculum and how to visit the school

This article was written in cooperation with the BASIS International School Prague.
Read more about our sponsored content policy here.
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A new type of school is launching on the Czech market. BASIS International School Prague
is based on the American charter school concept, which aims to push pupils to learn and
achieve at a high level. The goal is to prepare the pupils for entry to top-ranked
international or Czech universities.

BASIS International School Prague opens in September 2021, and will eventually cover
grades 0-13 in full English immersion. The school uses expert teachers who take
advantage of the pupils’ natural curiosity to create a positive learning environment. The
teachers are native speakers, with experience from the BASIS network.

School founders Olga and Michael Block, both with backgrounds as economists, opened
the first BASIS school in Tucson in the U.S. state of Arizona in 1996. Since then, the
network of charter schools has expanded to over 40 schools internationally in three states
and Washington, D.C., as well as private schools in Asia.

The school's new campus will be located in Prague's Podolí district (aerial visualization via Basis School).

"Founder Olga Block has Czech roots, and has a large family and professional background
here in the Czech Republic. She has extended the successful BASIS curriculum not only to
the United States but also to China and Thailand. Logically, the next step was to transfer
this successful educational model to the Czech Republic,” BASIS International School
Prague spokeswoman Veronika Ludvíková said.

"And one of the first students of the BASIS school, the daughter of the founder Olga Block,
now lives with her family in the Czech Republic and wants to offer her sons the same
quality of education and the opportunity to study at prestigious foreign universities as she
had,” Ludvíková added.

The daughter’s experience in public school in Arizona is what inspired the Blocks to
develop their curriculum and school. The program at the public school simply wasn’t
challenging, and the Blocks felt that other parents must also want something more
substantial for their children.

BASIS founder, Czech economist Olga Block developed the schools curriculum and philosophy.

Unlike many schools in the U.S., where middle school pupils are automatically passed on
the next grade, BASIS schools have tough tests at the end of each year to ensure the pupil
is ready for the next grade. Not everyone passes, and a few pupils have to repeat a grade.
It is BASIS philosophy that promoting underprepared students ahead is not in their favor.

The prospect of children having to repeat a year at first caused many parents to move
their kids to less strict schools. But slowly, the Blocks were able to find parents and pupils
who saw the benefit of methods that required results.

The curriculum is based on a spiraling method that reinforces previous knowledge and
then builds up on that base to achieve the next level. Teachers regularly return to the
material already covered and to strengthen the knowledge and context.

For grades 1-3, the curriculum utilizes a unique system of two experts present in all core
classes simultaneously: a learning expert teacher with early education specialization and a
subject expert teacher with a specialized background in the subject. This combination
ensures the younger pupils understand and absorb the information presented.

The BASIS curriculum utilizes a unique system of two experts present in all core classes simultaneously.

There is also an emphasis on practical use of education. The teachers work together using
hands-on experiences and experiments to connect the theoretical knowledge the pupils
learn in different subjects. Connections are shown, for example, between history,
geography, and mathematics or between mathematics and music. Emphasis is placed on
mathematics, science, and music and the combination of these topics.

BASIS also uses its own technology to make learning more effective. “SPORK is a unique
electronic platform, where teaching takes place with the help of tablets and thus
streamlines the whole process,” Ludvíková said.

“Teachers have access to a huge amount of data and information to build their lesson
plans and the tablets can be used for teacher-pupil-parent communication. The tablets
are used for education and information retrieval, not just for fun and communication. We
teach the students to use the tablet as a learning tool,” Ludvíková added. The app not only
improves content delivery but also classroom organization.

While the BASIS schools in the U.S. have a reputation for being tough, they have also met
their goals. Empirical rankings in the U.S. such as the number of pupils earning National
Merit Scholarships and other academic accolades, and the numbers of graduates going on
to prestigious universities also place BASIS charter schools in the top ranks.

Vysílá:

WHY CHOOSE BASIS SCHOOL? Teacher Kristina Kelly
Kopírovat …

In 2018, BASIS schools took the top five spots in the ranking of the best public high
schools by U.S. News & World Report magazine.

"BASIS schools are repeatedly ranked in the top 10 best high schools in the entire U.S. and
are highly rated in the international PISA comparison, evaluated by the OECD,” Ludvíková
said. More than 50 percent of BASIS graduates are admitted to the most prestigious U.S.
and U.K. universities.

While many charter schools are supported by taxpayer money in the U.S., that model
does not work in the Czech Republic.  

“Due to different rules for financing schools in the United States and in the Czech
Republic, the possibility of private schools without fees in the Czech Republic is currently
not feasible,” Ludvíková said.

The Czech state provides funding to schools only if the school is in the register of schools
and adheres to the prescribed state curriculum.

BASIS schools are repeatedly ranked in the top 10 best high schools in the entire U.S. and are highly rated in the
international PISA comparison, evaluated by the OECD (visualization via BASIS school).

“We want to take full advantage of the benefits and wealth of our own curriculum, which
we have developed for more than 20 years. Therefore, we will not be entered in the
register. We will operate on the basis of a permit for compulsory school attendance at a
foreign school in the Czech Republic. This is how other international schools in the Czech
Republic work. This will allow us the necessary freedom from curricula regulations to
make the Czech school as good as our US schools are,” Ludvíková said.

Click here to enroll in BASIS school now

This article was written in cooperation with the BASIS International School Prague. Read
more about our sponsored content policy here.

#INTERNATIONAL SCHOOLS  #PARTNER CONTENT  #SCHOOL

Publish your story to Expats.cz Find out more

RELATED ARTICLES

Students learn from subject-
matter experts at this American-
inspired Prague school

Ukrainians make up the largest
group of foreign students in
Czech schools

Prague named one of the world’s
top ten student cities

Prague is our classroom: Czech-
international school educates
‘without limits’

Czech schools to begin adding
financial literacy to the
curriculum

'Open Door Days' invite parents
to get to know schooling options
in Prague

PARTNER ARTICLES

Students learn from subject-
matter experts at this American-
inspired Prague school

Prague pediatrician talks
vaccines, screen burnout, and
kids' mental health

Expats and addiction: Getting
sober in the beer capital of the
world

Greenpeace celebrates three
decades of activism in the Czech
lands

How to get a Czech trade license
(Živnostenský list) in 2022

Reader question: What are the
rules for splitting property after a
divorce?

TRENDING ARTICLES

STUDENTS LEARN FROM SUBJECT-MATTER
EXPERTS AT THIS AMERICAN-INSPIRED
PRAGUE SCHOOL

PRAGUE IS OUR CLASSROOM: CZECH-
INTERNATIONAL SCHOOL EDUCATES
‘WITHOUT LIMITS’

UKRAINIANS MAKE UP THE LARGEST
GROUP OF FOREIGN STUDENTS IN CZECH
SCHOOLS

PRAGUE NAMED ONE OF THE WORLD’S
TOP TEN STUDENT CITIES

THE NEW GOVERNMENT WANTS TO
REINVENT TRADITIONAL EDUCATION IN
CZECHIA

50 HOURS OF CZECH LESSONS SUGGESTED
FOR THOSE WHO SEEK PERMANENT
RESIDENCY

POPULAR ARTICLES

PRAGUE NAMED ONE OF THE WORLD’S
TOP TEN STUDENT CITIES

PRAGUE IS OUR CLASSROOM: CZECH-
INTERNATIONAL SCHOOL EDUCATES
‘WITHOUT LIMITS’

HOW TO TRANSLATE A PASSION FOR
POLITICS INTO AN INTERNATIONAL
CAREER

CZECH SCHOOLS TO BEGIN ADDING
FINANCIAL LITERACY TO THE
CURRICULUM

UKRAINIANS MAKE UP THE LARGEST
GROUP OF FOREIGN STUDENTS IN CZECH
SCHOOLS

STUDENTS LEARN FROM SUBJECT-MATTER
EXPERTS AT THIS AMERICAN-INSPIRED
PRAGUE SCHOOL

Trailblazing American charter school network is set to
make its Prague debut
After two decades of success in the U.S., Czech native Olga Block is bringing her BASIS education concept back home.

Written by Raymond Johnston

Published on 15.06.2021 10:40 (updated on 07.12.2021)

Reading time: 4 minutes
EDUCATION

ADD EMAIL FOR DAILY NEWS Signup

DAILY NEWS PRAGUE GUIDE CULTURE FOOD & DRINK EXPAT LIFE HOUSING EDUCATION HEALTH WORK TRAVEL ECONOMY LANGUAGE

Contact ! Partners ! Advertise

Advertising Conditions ! Privacy Policy ! Cookie Policy ! Terms of Service ! Online payments

This site and the Adaptor logo are copyright © 2001 - 2022 Howlings s.r.o. All rights reserved.
Expats.cz, Vítkova 244/8, Praha 8, 186 00 Czech Republic. IčO: 27572102

Advertisement

BASIS International School Prague is based on the American charter school concept (visualization via BASIS school).

DAILY NEWS PRAGUE GUIDE CULTURE FOOD & DRINK EXPAT LIFE HOUSING EDUCATION HEALTH WORK TRAVEL ECONOMY LANGUAGE

News Jobs Real Estate Services Teachers Advertise Sign-in "

https://www.expats.cz/#
https://www.expats.cz/#
https://www.expats.cz/#
https://bit.ly/34JdhoE
https://www.expats.cz/czech-news/tag/international-schools
https://www.expats.cz/czech-news/tag/partner-content
https://www.expats.cz/czech-news/tag/school
https://www.expats.cz/czech-news/article/how-to-get-a-trade-license-zivnostensky-list-in-2022
https://bit.ly/3zqa8rH
https://bit.ly/3zqa8rH
https://bit.ly/3zqa8rH
https://bit.ly/3zqa8rH
https://www.expats.cz/czech-news/tag/partner-content
https://www.expats.cz/czech-news/article/students-learn-from-subject-matter-experts-at-basis-american-inspired-prague-school
https://www.expats.cz/czech-news/article/students-learn-from-subject-matter-experts-at-basis-american-inspired-prague-school
https://www.expats.cz/czech-news/article/leonardo-da-vinci-academy-the-city-is-our-classroom-a-czech-international-school-without-limits
https://www.expats.cz/czech-news/article/leonardo-da-vinci-academy-the-city-is-our-classroom-a-czech-international-school-without-limits
https://www.expats.cz/czech-news/article/ukrainians-are-strongest-foreign-group-in-czech-schools
https://www.expats.cz/czech-news/article/ukrainians-are-strongest-foreign-group-in-czech-schools
https://www.expats.cz/czech-news/article/prague-named-one-of-the-world-s-top-ten-student-cities
https://www.expats.cz/czech-news/article/prague-named-one-of-the-world-s-top-ten-student-cities
https://www.expats.cz/czech-news/article/major-education-reforms-planned-for-czech-schools
https://www.expats.cz/czech-news/article/major-education-reforms-planned-for-czech-schools
https://www.expats.cz/czech-news/article/tougher-language-test-for-czech-permanent-residence-test-comes-into-effect
https://www.expats.cz/czech-news/article/tougher-language-test-for-czech-permanent-residence-test-comes-into-effect
https://www.expats.cz/czech-news/article/prague-named-one-of-the-world-s-top-ten-student-cities
https://www.expats.cz/czech-news/article/prague-named-one-of-the-world-s-top-ten-student-cities
https://www.expats.cz/czech-news/article/leonardo-da-vinci-academy-the-city-is-our-classroom-a-czech-international-school-without-limits
https://www.expats.cz/czech-news/article/leonardo-da-vinci-academy-the-city-is-our-classroom-a-czech-international-school-without-limits
https://www.expats.cz/czech-news/article/muni-how-to-translate-a-passion-for-politics-into-an-international-career
https://www.expats.cz/czech-news/article/muni-how-to-translate-a-passion-for-politics-into-an-international-career
https://www.expats.cz/czech-news/article/experts-czech-secondary-school-students-lack-financial-literacy
https://www.expats.cz/czech-news/article/experts-czech-secondary-school-students-lack-financial-literacy
https://www.expats.cz/czech-news/article/ukrainians-are-strongest-foreign-group-in-czech-schools
https://www.expats.cz/czech-news/article/ukrainians-are-strongest-foreign-group-in-czech-schools
https://www.expats.cz/czech-news/article/students-learn-from-subject-matter-experts-at-basis-american-inspired-prague-school
https://www.expats.cz/czech-news/article/students-learn-from-subject-matter-experts-at-basis-american-inspired-prague-school
https://www.expats.cz/czech-news/author/raymond-johnston-3qvah
https://www.expats.cz/czech-news/author/raymond-johnston-3qvah
https://www.expats.cz/czech-news/education
https://www.expats.cz/czech-news/daily-news
https://www.expats.cz/czech-news/prague-guide
https://www.expats.cz/czech-news/culture-events
https://www.expats.cz/czech-news/food-drink
https://www.expats.cz/czech-news/expat-life
https://www.expats.cz/czech-news/housing
https://www.expats.cz/czech-news/education
https://www.expats.cz/czech-news/health
https://www.expats.cz/czech-news/work
https://www.expats.cz/czech-news/travel
https://www.expats.cz/czech-news/economy
https://www.expats.cz/czech-news/language
https://www.expats.cz/
https://lp.expats.cz/contact/
https://lp.expats.cz/partners/
https://lp.expats.cz/advertiseen?utm_source=expatscz&utm_medium=link&utm_campaign=house-ads-advertisemenufooter
https://news.expats.cz/expats-info/advertising-conditions/
https://news.expats.cz/expats-info/privacy-policy/
https://news.expats.cz/expats-info/cookie-policy/
https://news.expats.cz/expats-info/expats-terms/
https://news.expats.cz/expats-info/credit-card-paypal-psms-terms-and-conditions/
https://www.expats.cz/czech-news/daily-news
https://www.expats.cz/czech-news/prague-guide
https://www.expats.cz/czech-news/culture-events
https://www.expats.cz/czech-news/food-drink
https://www.expats.cz/czech-news/expat-life
https://www.expats.cz/czech-news/housing
https://www.expats.cz/czech-news/education
https://www.expats.cz/czech-news/health
https://www.expats.cz/czech-news/work
https://www.expats.cz/czech-news/travel
https://www.expats.cz/czech-news/economy
https://www.expats.cz/czech-news/language
https://www.expats.cz/
https://www.expats.cz/
https://www.expats.cz/jobs
https://www.expats.cz/praguerealestate
https://www.expats.cz/en/directory
https://www.expats.cz/teachers
https://lp.expats.cz/advertiseen?utm_source=expatscz&utm_medium=link&utm_campaign=house-ads-advertisemenu
https://www.expats.cz/signin
javascript:void(0)


květen 2021 | REFLEX 18 (příloha o vzdělání)

2 2   E x t r a  –  p ř í l o h a  o   v z d ě l á v á n í   |   R e f l e x  1 8 – 2 0 2 1

1 / 1
S O V A

O neObyčejném úSpěchu Sítě jejích zákl Adních A Středních škOl Se V í  Spíš 
než V čeSku V zámOří;  AmeričAné SVé děti  SVěřují SyStému bASiS S nAdšením, 
prOtOže důVěřují žebříčkům i  e xcelentním V ýSledkům AbSOlVentů, kteří 
Stejně jAkO mAtk A zAkl AdAtelk A Vědí,  že „nic není zAdArmO, A pOkud chcete 
uSpět,  muSíte Velmi t Vrdě prAcOVAt“.  nyní OlGA blOck (65) V prAze OteVírá 
pO SOukrOmé mAteřince i  jednu škOlu zákl Adní.

rodinný byznys  
světové úrovně

text KatEřina KadlEcová

čechOAmeričAnk A 
OlGA blOck 

expAnduje Se 
SV ým Vzděl áVAcím 

prOGrAmem 
dO čeSk A 

p
ár let po revoluci měla ex-
pertka na mikroekonomii, 
veřejné finance a datovou 
analýzu olga výborná dob-

ře rozjetou akademickou kariéru: 
po roční stáži na Cornellově univer-
zitě, jedné z osmi škol prestižní Ivy 
league, přednášela na vysoké škole 
ekonomické, již sama absolvovala, 
a na fakultě sociálních věd Univerzi-
ty Karlovy, kde zároveň působila jako 
proděkanka pro pedagogickou práci. 
v roce 1996 se však vdala za američa-
na, ekonoma Michaela Blocka, a od-
jela za ním do arizony, do půlmilióno-
vého města tucson. Její starší dcera 
zůstala studovat v Česku, dvanáctile-
tá petra však matku do Států dopro-
vázela. ta ji zapsala do běžné veřejné 
školy, brzy ovšem narazila na klasické 
nedostatky tamního vzdělávacího 
systému: absenci dějepisu v rozvrhu, 
slepotu vůči zbytku světa, pro cizinku 
zcela nevhodnou formu výuky ang-
ličtiny, přidání dalšího cizího jazyka… 
řešila to vlastně podobně jako dneš-
ní čeští rodiče, kteří zejména v pásu 
kolem prahy zakládají komunitní 
školy inklinující k montessoriánské, 
waldorfské či jiné alternativní peda-
gogice – jen zůstala věrna tradičním 
výukovým metodám a rozhodla se 
po studentech důsledně vyžadovat 
nadstandardní nasazení. 

„Školu jsem otevřela, když dce-
ra byla už v osmé třídě,“ vzpomínala 
tehdy již vážená manažerka ve vzdě-
lávání olga Block před devíti lety pro 
přílohu Akademie Lidových novin. 
„Měla jsem 56 studentů v šesté a sed-
mé třídě. protože já chtěla mít middle 
school, tedy náš druhý stupeň základ-
ní školy, ale nechtěla jsem osmáky, 
protože by tam byli jen jeden rok 
a za rok toho s dětmi moc neuděláte.“ 
založit školu prý tehdy nebylo těžké, 
takzvané charter schools – v podsta-
tě soukromé školy, ovšem dotované 
státem – vznikaly jako houby po deš-
ti, často z rodičovských iniciativ a s fi-
nanční podporou velkých sponzorů. 
Sama olga Block dostala po založení 
své druhé školy, opět druhého stup-
ně zŠ v arizonském městě Scottsda-
le poblíž phoenixu, od tehdejšího 
předsedy správní rady Intelu Craiga 
Barretta (dnes zastává stejnou funkci 
v BaSIS) půl miliónu dolarů. 

aby chtěly dělat svoji 
práci dobřE
expanze vzdělávacích ústavů manželů 
Blockových byla rychlá a hospodář-
ské i akademické výsledky oslnivé. Už 
se o prostory nemuseli dělit s žáčky 
ze synagógy jako v začátcích; po sed-
mi letech existence se jejich škola 
stala tou nejlepší v arizoně. v roce 
2012 čítala jejich síť devět škol, v roce 
2016 dvacet škol charterových, dvě 
soukromé (v newyorském Brookly-
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nu a v Silicon valley), a dokonce jed-
nu mezinárodní v čínském Šen-čenu. 
dnes na více než čtyřicítce škol BaSIS 
studuje na třicet tisíc studentů, které 
systém nutí skutečně tvrdě pracovat: 
v respektovaném celoamerickém Cha-
llenge Indexu, de facto žebříčku stře-
doškolské náročnosti, loni zaujímaly 
pět z dvaceti čelních příček právě 
školy BaSIS (čtyři arizonské, jedna te-
xaská), z nichž té ve phoenixu patřilo 
druhé místo. „po více než dvacet let 
se také trvale objevujeme mezi první-
mi deseti školami v US news Ran-
kings a všichni naši absolventi se 
přihlásí a jsou přijati na studium čtyř-
letého vysokoškolského programu, 
často na elitních univerzitách,“ kon-
statuje olga Block pro Reflex. Recept 
na úspěch? „očekáváme od každého 
dítěte nadstandardní výsledky. a stu-
denti jich dosahují ne proto, že mu-
sejí více pracovat a biflovat se po ve-
čerech, ale díky tomu, že je proces 
osvojování nezbytných dovedností 
a seznamování s novými koncepty 
promyšleně uspořádán a důsledně 
aplikován. Učíme děti pracovat syste-
maticky a brát své školní povinnosti 
vážně. těšíme se z jejich úspěchů, ale 
nezakrýváme problémy, s nimiž se 
musejí umět vypořádat. S těmi jim po-
můžeme, naučíme je, aby chtěly dělat 
svoji práci dobře.“ 

všE pro žáKy –  
i pro učitElE
vedle takto individuálního přístupu, 
klasické americké kreativity, respektu 
k odlišnostem a jisté svobodomysl-

nosti odrážející se především v kole-
giálním a do jisté míry rovném vztahu 
učitelů a žáků k úspěchu škol BaSIS 
přispívá i to, že namísto „science“, 
tedy jednoho předmětu sdružujícího 
přírodní vědy, zde studenti druhé-
ho stupně mají oproti většině svých 
amerických vrstevníků biologii, che-
mii a fyziku jako v evropě, s důrazem 
na práci v (dobře vybavených) labora-
tořích a využívání a ověřování teorie 
v praxi. naopak panamerický důraz 
na sporty na školách BaSIS nepanuje, 
akademické výsledky jsou přednější 
a nálož domácích úkolů tomu odpoví-
dá. Učitelé nemusejí mít pedagogické 
vzdělání, ale chce se od nich, aby svůj 
obor milovali a excelovali v něm – jen 
ten, kdo hoří, přece může pro věc za-
pálit své žáky. a protože se na ame-
rických BaSIS školách neplatí školné, 
často se přistupuje k fundraisingu – 
peníze od sponzorů se pak použijí 
hlavně na platy co nejkvalitnějších 
pedagogů a samozřejmě na zahušťo-
vání sítě: „Kdykoliv nastane v určité 
oblasti tlak na velikost školy, otevře-
me novou. nechceme se pyšnit dlou-
hými čekacími listy, chceme uspokojit 
poptávku po našem programu,“ říká 
olga Block.

pražsKá záKladní  
šKola otEvírá
pandemický rok byl pro BaSIS samo-
zřejmě náročný; koronavirus kupří-
kladu zbrzdil plány otevřít v praze již 
ve školním roce 2020/2021 základní 
školu pro 400–600 dětí. olga Block 
i stovky jejích zaměstnanců musely 

svou pozornost upřít na již existující 
školy a zvolit optimální přístup v zemi 
s více než 330 milióny lidí, v níž mají 
jednotlivé státy zcela odlišné legisla-
tivní úpravy i přístupy ke covidu-19. 
„Každý stát, ale často i okres, county, 
měl svoje pravidla a nařízení – třeba 
texas školy pro studenty nikdy neza-
vřel, zato ve Washingtonu, d.C., ještě 
stále jedou na vícesměnný provoz,“ 
vysvětluje olga Block. „pandemie 
napáchala obrovské škody na psychi-
ce rodičů i dětí. I když jsou všechny 
školy v arizoně již měsíc otevřené, 
čtyřicet procent studentů zůstává 
z různých důvodů doma. pandemii 
jsme přežili díky heroickým výko-
nům našich učitelů a dobré softwa-
rové podpoře standardních softwarů 
i našeho vlastního. naši studenti byli 
vyučováni on-line v časovém a obsa-
hovém rozsahu velmi blízkému výuce 
ve třídě.“

virus však ustupuje a pražská zá-
kladní škola otevírá – po mateřince 
BaSIS Beginners prague, která už 
tři roky funguje v rezidenční čtvrti 
na pražském Břevnově poblíž zele-
ně ladronky, otevře v září 2021 své 
brány více než padesáti dětem nově 
zrekonstruovaný minikampus zŠ 
v podolí. předškolní přípravka pojme 
až osmnáct dětí, dvě první třídy pak 
slibují individuální přístup a všechny 
bonusy kurikula BaSIS šestatřiceti 
žáčkům, kteří porostou s institucí. Je 
sice fakt, že soukromých základních 
škol už je v praze na padesát a na-
vštěvují je téměř čtyři tisíce dětí, ale 
poptávka nijak neklesá. Školné se 

obvykle pohybuje kolem deseti tisíc 
korun měsíčně, ovšem nikoli při výu-
ce v angličtině a s rodilými mluvčími, 
jakou plánuje BaSIS International 
School prague; některé ústavy nabí-
zejí slevy pro sourozence, jiné stipen-
dijní programy, přesto pochopitelně 
jde o finančně náročnější záležitost 
než veřejné školství.

Jakkoli je pro žáky připraven inten-
zívní program od osmé ranní do půl 
šesté večerní, není školné – 23 a 28 ti-
síc měsíčně – příliš vysoké? „Mám 
za to, že se cenově nelišíme od ostat-
ních pražských mezinárodních škol,“ 
domnívá se olga Block. „a jsem hlu-
boce přesvědčená, že poměr cena–
výkon bude v našem případě přinej-
menším stejný jako v těch nejlepších 
školách, jež jsou dosud pražanům do-
stupné. Samozřejmě uděláme všech-
no pro to, aby naše výsledky byly více 
než odpovídající ceně.“

tomu přípravný tým podřizuje 
vše včetně výběru učitelů, jejichž 
společenské postavení zakladatelka 
programu BaSIS považuje za zásad-
ní problém stojící generaci dnešních 
teenagerů v cestě za kvalitním vzdě-
láním. „a nejde jen o výši jejich mezd 
a odměn. pouze učitel, který je od-
borníkem ve svém předmětu a učí 
látku s nadšením a láskou, může pře-
konat staré i nové výzvy spojené s vý-
chovou studentů. věřím, že si každý 
teenager zaslouží potkat na své cestě 
školním vzděláním alespoň jedno-
ho takového. a těším se, že se jim to 
podaří v BaSIS International School 
 prague.“ >

v září 2021 otevírá své brány více než padesáti dětem nově zrekonstruovaný minikampus zš v podolí
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VÝROBA STROJŮ
S NOVÝM KAPITÁNEM 

NOVÝ WEB POMŮŽE S VÝBĚREM OBORU 

Novým generálním ředitelem společnosti Star- 
rag Group byl jmenován Švýcar Christian Walti 
(*1968). Funkce se ujme letos v červnu. 

Walti je absolventem univerzity v St. Gallen. Po 
absolutoriu pracoval jako konzultant ve společ-
nosti Capgemini, později získal další zkušenosti 
v ABB Switzerland. Jako akcionář a ředitel 
společnosti Faes Finanz AG následně převzal 
funkci generálního ředitele a byl delegován 
do představenstva společnosti Faes AG ve 
Wollerau, kde mimo jiné zahájil aktivity firmy 
na mezinárodním poli. Od roku 2012 byl ře-
ditelem Bosch Packaging Systems ve švýcar-
ském Beringenu. 

Přijímací řízení na střední školy a učiliště je za 
dveřmi. Jak vybrat technický studijní obor? Ro-
dičům i žákům v Plzeňském kraji poradí nový 
web Technika a řemeslo, který společně s face-
bookovým profilem provede zájemce o tech-
nické obory školami a jejich aktuálními nabíd-
kami.

PRESTIŽNÍ ŠKOLA BASIS MÍŘÍ DO PRAHY
V úterý 6. 2. zveřejněný žebříček nejlepších ve-
řejných škol ve Spojených státech obsadily školy 
Basis, které založila spolu s manželem Če-
choameričanka Olga Block. Díky výsledkům 
v amerických testech AP (Advance Placement) 
se členové sítě Basis umístili na prvních třech 
příčkách. Olga Block se dlouhodobě věnuje 
zlepšování výuky na základě statistických 
dat. I díky tomu studenti školy běžně dosahují 
nadstandardních výsledků v mezinárodním šet-
ření PISA a již zmiňovaných zkouškách AP.

Školy Basis využívají vlastní unikátní systém 
výuky postavený na využití teorie v praxi a na 
učitelích, kteří jsou experty v předmětu, jenž 
vyučují. Olga Block s manželem Michaelem 
vytvořila unikátní platformu hodnocení studentů 
i pedagogů, která umožňuje neustále zlepšovat 
výsledky vzdělávání na základě analýzy dat 
a vytváření moderních materiálů využívaných ve 
výuce. V současnosti se připravuje otevření první 
školy Basis v Evropě – v Praze. Předcházet tomu 
bude otevření první mezinárodní mateřské školy 
Basis Beginners Prague v září letošního roku na 
pražském Břevnově.

-PM-

Web Plzeňského kraje Technikaaremeslo.cz 
je cenným pomocníkem nejen pro žáky základ-
ních škol, kteří se rozhodují, kterou střední školu 
vybrat, i pro jejich rodiče. Nabízí přehled střed-
ních škol a učiliš¾ v Plzeňském kraji, které se na 
technické obory zaměřují. Informuje o dnech 
otevřených dveří na školách i o dalších aktivi-
tách jednotlivých zařízení. S webem je propojen 
také nový facebookový profil, kde je možné sle-
dovat aktuální dění na školách v kraji. V dnešní 
době vysoké poptávky po pracovnících s tech-
nickým vzděláním může podobný portál zname-
nat pro mnohé dnešní mladé lidi vykročení smě-
rem, který je v budoucnu dobře uživí.

-HJ-

Daniel Frutig, předseda představenstva Starrag 
Group, konstatuje: „Christian Walti dokonale spl-
ňuje naši představu generálního ředitele. V prů-
běhu své kariéry zajistil solidní výsledky nejen 
jako manažer, ale také jako úspěšný podnikatel. 
Velmi dobře zná naše odvětví a má zkušenosti 
s řízením jak velkých projektů, tak prodejních 
a marketingových operací. S Christianem Waltim 
získala skupina Starrag Group kapitána, který se 
pevně chopil kormidla.“

-HJ-

„Těším se na spolupráci s vysoce kvalifikovaným
týmem, který bude vést společnost Starrag
Group do čela předních světových výrobců
přesných obráběcích strojů, kam patří,“
komentuje své poslání Christian Walti.

Rodilá Češka Olga V. Block je uznávanou
ekonomkou a pedagožkou. Po pádu železné 
opony v roce 1989 se mj. jako proděkanka pro
studijní záležitosti na Fakultě sociálních věd
Univerzity Karlovy v Praze podílela na reformě
vzdělávání v tehdejším Československu. V roce
1996 se přestěhovala do Spojených států
amerických, kde o dva roky později s manželem
Michaelem založila první školu Basis. 

Zveme vás na Veletrhy Kielce ve dnech 10. až 12. dubna 2018.

STOM OPĚT MUSÍ BÝT REKORDNÍ

WORLD OF MATERIAL HANDLING 

Více než 900 vystavovatelů, 12 000 návštěv-
níků, 7 výstavních hal – čísla, která shrnují Ve-
letrh kovoobrábění 2017, mluví sama za sebe. 
STOM byl velmi úspěšný a potvrdil rozvoj této 
oblasti průmyslu.

Pod heslem Simplexity, umění chytrých řešení 
se 4. až 15. června 2018 uskuteční v němec-
kém Mannheimu třetí ročník veletrhu World of 
Material Handling (WoMH). Návštěvníci z více 
než 50 zemí světa budou mít příležitost získat 
podrobné informace o trendech, technologic-
kých inovacích a holistických intralogistických 
řešeních a budou mít možnost hovořit s odbor-
níky. Areál o rozloze 13 tisíc metrů čtverečních 
nabízí prostor pro živá předvedení intralogis-
tických procesů, představení produktů a jejich 

Veletrh technologie obrábění kovů STOM 
2018, který se bude konat v rámci Vele-
trhů Kielce ve dnech 10.–12. dubna, má také 
slibnou budoucnost. Většina smluv s hlavními 
vystavovateli je již podepsána, probíhají jednání 
o umístění a vzhledu veletržních stánků. Vedle 
hlavních hráčů na trhu kovoobrábění se na 

Ve dnech 24. až 28. dubna 2018 se v Hannoveru 
uskuteční jeden z nejvýznamnějších světových 
strojírenských veletrhů – Hannover Messe 2018. 

Prostřednictvím odkazu https://www.mmspek-
trum.com/udalost/vstupenka-na-hannover-me-
sse-2018-zdarma.html se dostanete na formulář 
internetových stránek veletrhu Hannover Messe 
2018, kde se můžete registrovat a vytisknout si 
bezplatnou permanentní vstupenku (e-Ticket). 

NA VELETRH ZDARMA!

Také v letošním roce nabízíme čtenářům 
MM Průmyslového spektra ve spolupráci
s Deutsche Messe vstupenku 
na Hannover Messe 2018 zdarma!

Po úspěšné registraci obdržíte na uvedenou 
e-mailovou adresu permanentní vstupenku 
v souboru PDF, kterou si vytisknete ve formátu 
A4. Vytištěnou vstupenku, která platí po celou 
dobu konání veletrhu, předložíte u vstupu na vý-
staviště. Vstupenka však neplatí jako jízdenka na 
místní dopravu v Hannoveru.

-EV-

Veletrzích Kielce představí rovněž nové firmy, 
které připravují zajímavé novinky.

Kromě předních tuzemských firem během ve-
letrhu STOM bude možné setkat se s nabídkou 
vystavovatelů z Rakouska, Nizozemska, Špa-

nělska, Slovenska, Švédska, Německa, Japon-
ska, Spojených států, Velké Británie, Itálie nebo 
Tchaj-wanu, Jižní Koreje. Veletrh STOM se 
skládá z jednotlivých tematických výstav   STOM-
-Tool, STOM-BLECH & Cutting a STOM-Laser 
a vychází tak vstříc specialistům mnoha oborů.

-IK-

testování, odborná pléna, workshopy a diskuze. 
Mezi vystavovateli budou společnosti Linde Ma-
terial Handling, Dematic a dalších více než 30 
mezinárodních poskytovatelů intralogistických 
služeb.

Zvláštní pozornost bude znovu věnována ne-
tradiční formě prezentace, která tento veletrh 
odlišuje od jiných, konvenčních. Kromě živých 
instalací orientovaných na praktickou stránku 
procesů nabízí WoMH také prostor pro předsta-
vení a vyzkoušení výrobků, stejně jako pro od-

borná pléna, workshopy a osobní výměnu zku-
šeností s odborníky. Prohlídky s průvodcem 
a informace připravené pro individuální potřeby 
návštěvníků poskytují skutečný vhled do intralo-
gistiky budoucnosti. 

-PS-
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RADKA KVAČKOVÁ

Zmínka o ní se objevila ne-
dávno v televizním zpravo-
dajství ze Spojených států.

Češka, která zakládá v Americe mi-
mořádně úspěšné školy. Začátkem
prosince se Olga Block zastavila
na několik dní v Praze. Dobrá šan-
ce dozvědět se víc.

LN Jak se vlastně v Americe po-
zná úspěšná škola?

Z žebříčků. Ty se sestavují dosti
složitým způsobem, hlavní roli
však hraje testování žáků. Povinné
testování bylo zavedeno za prezi-
denta Bushe v rámci programu No
Child Left Behind (žádné dítě ne-
smí zaostávat, pozn. red.). Každý
stát musel vyvinout svůj vlastní sys-
tém. Napřed se testovalo jen v ně-
kterých ročnících, teď už většinou
ve všech. V páté třídě jde přitom
o test postupový, tedy propouštějí-
cí žáka na další stupeň základní ško-
ly, tam se tomu ale říká middle
school. V desáté třídě státní test tak
trochu supluje maturitu. Když se žá-
kovi nepodaří v desáté třídě, zkusí
to v jedenácté a ještě má možnost
ve dvanácté. Když neuspěje ani
tam, je to jako by střední školu ne-
absolvoval.

LN Vezměme to ale od začátku:
Jak jste se ocitla v USA?

V roce 1996 jsem se vdala za
Američana a odjela za ním do Ari-

zony. Měla jsem ale už dvě děti.
Starší dcera studovala dál v Česku,
ale mladší, Péťa, které bylo dva-
náct, jela se mnou. Jedna z prvních
věcí, které jsem musela udělat,
bylo najít pro ni školu. Zapsala
jsem ji do běžné veřejné školy.

LN Uměla anglicky?
Právě že neuměla. Škola mne ale

uchvátila. Nedopustila, aby z toho
holčička měla pocit méněcennosti.
Vypadá to legračně, ale oni ji pře-
svědčovali, že nemluvit anglicky je
vlastně zajímavé neboli cool. Vy-
mysleli nicméně takovou věc, že ji
spárovali se slepou holčičkou.
Prostě si řekli, že ta slepá holčička
bude potřebovat, aby jí Péťa říkala,
co vidí, takže to podpoří mluvení.
Tamní škola je tvořivá. Dceři se
tam moc líbilo a během roku se ang-
licky naučila.

LN Takže jste byla spokojená...
Byla jsem spokojená, dokud

jsem potřebovala, aby dítě zapadlo,
naučilo se jazyk. Ostatně v miliono-
vém Tusconu to měla být nejlepší
škola. Když se ale Péťa zorientova-
la, napadlo mě, že by se měla učit
ještě něco víc.

LN Měla jste pocit, že se neučí?
Napřed jsem si myslela, že se

neučí, protože neumí pořádně ang-
licky. Pomalu mi ale docházelo,
že to tamní učení je takové zvlášt-
ní. V sedmé třídě Péťa třeba vůbec

neměla v rozvrhu dějepis. Z děje-
pisu ji vyřadili, protože jim asi při-
padalo, že by to pro ni bylo moc
náročné. Zato jí přidali španělšti-
nu, tedy pro ni další cizí jazyk.
A v angličtině celý první půlrok
četli Romea a Julii v původním
shakespearovském vydání, tedy
ve staré angličtině. Samozřejmě
se nechytala.

LN Takže jste se rozhodla otevřít
vlastní školu?

Školu jsem otevřela, když dcera
byla už v osmé třídě. Měla jsem 56
studentů v šesté a sedmé třídě. Pro-
tože já chtěla mít middle school,
tedy náš druhý stupeň základní ško-
ly, ale nechtěla jsem osmáky, proto-
že by tam byli jen jeden rok a za
rok toho s dětmi moc neuděláte.

Jenže na začátku října jsem přišla
k Pétě na třídní schůzku, poprvé
jsem se soustředila na způsob výu-
ky a najednou mi došlo, že takhle
to nechci. Sice už ji konečně zařadi-
li do toho dějepisu, ale zároveň
jsem se na té schůzce dozvěděla, že
dějepis vlastně v osmé třídě moc ne-
dělají, že dělají current events, tedy
současné dění. A že na tom se ty
děti historii taky naučí. Nepřesvěd-
čilo mne to.

Pak jsme šli za učitelkou mate-
matiky a ta nám šťastně oznámila,
co budou dělat v příštím půlroce.
Prý měřit kruh. Bylo mi to divné:
Tak dlouho budou měřit kruh? Uči-
telka ale vysvětlila, že když se na
tom pracuje měsíce, vždycky něko-
ho napadne, že je tam potřeba kon-
stanta. Že na to pí děti zkrátka při-
jdou samy. Já jsem si říkala, jestli
budou takhle znovu vymýšlet
všechny matematické poučky, tak
se moc daleko nedostanou. Šli
jsme s mužem z té schůzky a říkali
jsme si, že musíme založit i osmou
třídu, abychom mohli tu Péťu při-
vést do naší školy. Oslovila jsem ro-
diče z naší školy a řekla jsem jim,
že když dám dohromady deset dětí,
tak ještě otevřu osmou třídu. Poved-
lo se a dcera začala chodit ke mně
do školy.

LN Co to obnášelo, založit školu?
Nebylo to zas tak složité. Tehdy

totiž začalo hnutí takzvaných char-
ter schools.

LN To jsou soukromé školy za
státní peníze, že?

Přesně tak. Charter schools
vznikly jako jakýsi hybrid mezi ve-
řejnými a soukromými školami.
Aby bylo jasné: v Americe, na roz-
díl od mnoha evropských států, sou-
kromé školy nedostávají státní dota-
ce a žijí jen ze školného. Charter
school státní dotaci dostane, nesmí
však vybírat školné. A nesmí si ani
vybírat žáky. Musí je brát tak, jak
přicházejí. Každý stát má svůj
zákon, podle kterého se charter
schools řídí. V USA má každý stát
i svoje vlastní zákony týkající se ve-
řejného školství. Federální zákony
tvoří jen jakýsi rámec a udělují
granty, jimiž tlačí na jednotlivé stá-
ty, aby se přizpůsobily federální po-
litice. Poskytuje třeba zvláštní dota-
ce na začleňování handicapova-
ných a cizinců. A ty jsou pro rozpo-
čet státu docela významné.

LN V čem je váš vzdělávací pro-
gram jiný?

Pokusila jsem se spojit to, co se
mi na americkém školství líbí, s vět-
ší systematičností, která mi chybě-
la. Přitom jsem svoje dítě používa-
la trochu jako pokusné. Pokud mne
něco nového napadlo, tak jsem to
na dceři otestovala. A když rodiče
říkali – tohle bychom snad neměli,
to by bylo na ty děti moc, mohla
jsem ukázat, že to jde.

LN Takže dcera k vám do školy

chodila delší dobu a nejen do
osmé třídy?

Ano, my tu školu rozšířili až do
dvanácté třídy. I u dalších škol, kte-
ré zakládáme, začínáme většinou
ročníky pět až devět a pak rozšiřuje-
me dál.

LN Takže přišly další školy?
Ano, na stejném principu. Když

jsem měla první školu, byl to
úspěch. Všichni ale říkali – to je
tím, že si to sama vede. Já tam
opravdu dělala skoro všechno od ře-
ditelování přes výuku dějepisu po
řešení ucpaných záchodů. A taky se
říkalo – Tuscon je díra, tam je snad-
né vyniknout. I proto jsem chtěla
ten nápad zreplikovat. Udělala
jsme to v bohatém předměstí čtyř-
milionového Phoenixu Scottsdale.
A byl to zase úspěch. Začala jsem
opět s middle school, tedy s dětmi
po prvním stupni základní školy.
Pokračování na straně 18

Pomalu mi docházelo,
že tamní učení je
takové zvláštní.
V sedmé třídě
například dcera

vůbec neměla dějepis

České děti na špici
V mezinárodním srovnání
zdejší žáci bodovali Strana 20

Profil
OLGA BLOCK (*1956)
V Česku učila na Vysoké škole
ekonomické a na Fakultě
sociálních věd Univerzity Karlovy
ekonomii (mikroekonomie
a veřejné finance). V roce 1996 se
vdala za Američana a odstěhovala
se za ním do americké Arizony,
kde začala zakládat takzvané
BASIS Schools.

Úspěch. Olga Block se rozhodla zkusit, jak to dopadne, když se spojí americký způsob výuky s českým. Dopadlo to skvěle. FOTO MAFRA - DAN MATERNA

Proč jsem v USA založila vlastní školy
Olga Block hledá takový způsob výuky, který spojí výhody amerického a českého přístupu k žákům. Má překvapující úspěch
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Mají děti ve škole získávat
spíše přehled o důleži-
tých věcech našeho svě-

ta a jeho historie, anebo jim máme
vybrat jen pár témat, na nichž se bu-
dou učit myslet, tvořit, analyzovat,
shrnovat a nenaletět všemu, co se
jim předkládá? Touhle otázkou se
zabývá dnešní rozhovor s českou
zakladatelkou úspěšných americ-
kých škol. Ona sama si ji zodpově-
děla tak, že nejlepší bude, když se
oba způsoby výuky namíchají. Kde
na to ale brát čas? ptají se občas uči-
telé v českých školách, kteří řeší
stejné dilema. Na svém blogu na
vzdělávacím portálu Eduin ho zmi-
ňuje například i Tomáš Feřtek. Při-
pomíná, že třeba v Anglii si učitel

dějepisu vybere, co bude učit,
a klidně vynechá třeba Churchilla,
zatímco ve Skotsku se učí více en-
cyklopedicky.

V Česku se vždycky vyučovalo
systémem zapiš si a zapamatuj, co
se ti předkládá. Tedy až do devade-
sátých let minulého století, kdy se
u nás objevily první alternativní
školy, které přišly s projektovým
vyučováním ve stylu vybereme
téma a budeme na něm pracovat tře-
ba tři měsíce ve všech předmětech.
U rodičů budily tyto novoty napřed
nadšení, později i obavy: ano, děti
to baví, ale budou znát všechno, co
potřebují? Stihnou to? Nezdržují
se těmi hrami příliš?

Troufám si tvrdit, že dneska
jsme v poměrně příznivé situaci.
Učitelé i tvůrci učebnic už tuší, že
chronologie, data a poučky nejsou
všechno, a většinou se snaží dát
větší prostor kreativitě. Vlastní i žá-
kovské. Možná to nejde všem stej-
ně dobře, ale kyvadlo je nejspíš

v optimální poloze. Nevychyluje
se příliš ani na jednu, ani na dru-
hou stranu. Moc bych s ním nehý-
bala.

Mimochodem, během mě-
síce přišel do Akademie
už druhý dopis matek,

které zažily školství v cizině, jedna
v Itálii a druhá v Dánsku. Obě nabá-
dají: važme si českého školství.
I když úplně přesvědčivé argumen-
ty vždycky neuvádějí. Jedna z nich
píše: „Žila jsem řadu let v jednom
skandinávském státě, kde platí, že-
žádné dítě se nesmí chválit, aby
tím ty ostatní netrpěly. Všechny
děti mají být na stejné úrovni. Vý-
sledkem je to, že se žáci moc neučí,
neorientují se ani ve vlastních ději-
nách a nemají o nic zájem.“

Má jít ale o Dánsko, které se
v posledním mezinárodním šetření
vzdělávacích výsledků umístilo ve
dvou ze tří disciplín lépe než Česká
republika. Tak nevím.

Na webu ASCD Edge, který
slouží americké učitelské
komunitě, se objevil člá-

nek varující před přílišnou organi-
zovaností školních dětí. Koordiná-
tor pro výuku přírodních věd v ame-
rických školách v něm píše, že sou-
časné děti mají příliš málo času na
neorganizovanou hru a hlubší pozo-
rování světa kolem sebe. Jejich čas
vyplňují téměř beze zbytku škola,
kroužky, organizovaný sport a úko-
ly, takže mají velmi málo prostoru
pro volné uvažování a pozorování,
pro rozvoj vlastní kreativity.

Je to snad u nás jinak?

Teprve když se člověk musí
sám něco učit, uvědomí si,
jak těžké někdy bývá chá-

pat věci jen z výkladu. Vezměme
třeba různá počítačová školení.
Když vám někdo předvede, jak se
v novém systému co dělá a jak se
dostanete k cíli, máte pocit, že ne-
jde o nic složitého. V okamžiku,

kdy potřebujete naučené skutečně
použít, ale většinou narazíte na po-
tíže. Najednou máte pocit, že vám
něco zatajili (většinou taky jo).

Nejúčinnější způsob, jak se učit
novým dovednostem, je asi pokus-
-omyl anebo pokus-dotaz: napo-
vězte mi, jak dál. Jenže v tom je ta
potíž, že na vás většinou nikdo
nemá čas, a když se někdo přece
jen uvolí, nejpozději při druhé žá-
dosti o radu začne obracet oči
k nebi, jakože nechápe, co na tom
nechápete.

A to je škoda. Ani ne tak kvůli
nám dospělým (my si nakonec
vždycky nějak poradíme), ale kvůli
dětem, co chodí teprve do školy.
Dovedu si docela dobře představit,
že bych se byla například z té che-
mie, z které jsem nepochopila sko-
ro nic, přece jen něco zajímavého
dozvěděla, kdybych bývala dostala
šanci namísto naslouchání a zapiso-
vání možnost ptát se, a to třeba
i hloupě. No, nedostala jsem ji, tak

jsem se naučila opisovat a svou ne-
znalost kamuflovat. Nakonec i to
je dovednost, ale pyšná na ni
nejsem.

Amsterdamská radnice se
rozhodla od 1. ledna příští-
ho roku formálně zakázat

kouření marihuany ve školách. To
se sice nesmělo už dřív, ale bez
úředního rozhodnutí se prý zákaz
těžko prosazoval. Nyní se budou
moci školy obracet na policii, v je-
jíž pravomoci bude kuřáky konopí
pokutovat. Amsterdam se tak
podle agentury AP stal prvním ni-
zozemským městem, které takové
opatření přijalo. Ostatní zřejmě ješ-
tě váhají, jestli by na pokuty měli
i žáci ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Aby nedošlo k nějaké dis-
kriminaci. V Nizozemsku je mari-
huana nelegální, ale v rámci princi-
pu tolerance zůstane dostupná do-
spělým a turistům. Omezit se má
jen přístup dětí k droze.

Dokončení ze strany 17

Když už prosperovaly obě naše
školy, navštívil mne tehdejší předse-
da správní rady Intelu Craig Bar-
rett, řekl, že se mu ten koncept moc
líbí, a zeptal se, co potřebujeme,
abychom mohli dál prosperovat.
Dal nám půl milionu dolarů a my
mohli školu ve Scottsdale rozšířit
o vyšší stupeň. Nebyla potřeba žád-
ná speciální žádost nebo grant.
Prostě přišel, tady máte, pracujte.
Za nějakou dobu šel Barrett do dů-
chodu a souhlasil, že se stane před-
sedou správní rady BASIS Schools.
V té pozici nás pak inspiroval, aby-
chom takových škol založili víc. Zá-
roveň odešel do důchodu i můj man-
žel, ekonom, a rozhodl se, že bude
taky pracovat se mnou na plný úva-
zek. I předtím hrál v mém podniká-
ní důležitou roli.

Před třemi lety jsme přidali třetí
školu a před dvěma tři školy. Loni
další tři, teď máme pod naší znač-
kou BASIS Education devět škol.

LN Všechny v Arizoně?
Všechny jsou v Arizoně, ale ta

devátá je ve Washingtonu DC. Le-
tos jsme dostali také licenci v Texa-
su, kam se posuneme příští rok.
Další dvě školy chceme ještě udě-
lat v Arizoně a chystáme se i na ote-
vření elementární školy pro děti od
pěti do deseti let. Příští rok bychom
měli vzdělávat kolem sedmi tisíc
studentů.

LNDá se říct, že prosperují všech-
ny vaše školy?

Všechny se umísťují na předních
příčkách celoamerického žebříčku.
Jednou jsme byli dokonce první,
v posledních letech se stabilně drží-
me v první desítce. Naše pověst už
překračuje hranice Spojených stá-
tů. Nedávno jsme dostali pozvání
do Číny. Oni si našli, že jsme na vr-
cholu žebříčků, a žádali nás, jestli
bychom tam taky neotevřeli školu.

LN Otevřete?
Byli jsme se v Číně podívat

a pravděpodobně tam příští rok udě-
láme zkušební program. Oni se tvá-
ří, že se potřebují od nás učit, ale ve
skutečnosti jsem se učila já od
nich.

LN Nestaví v Číně školu hlavně
na drilu?

Kdepak! Využívají všechny mo-
derní metody, které existují. Všech-
no už dávno okoukali. Jediný roz-
díl je ten, že děti tam pracují usilov-
něji a mají k učitelům větší respekt.
Třeba způsob, jak tam učí angličti-
nu, mě naprosto okouzlil. Učí ji od
první třídy a efekt je, že žáci při od-
chodu ze školy anglicky opravdu
umějí.

LN Založíte tam tedy školu?
Zatím děláme program pro veřej-

nou školu. Tam jsou veřejné školy
prestižnější než soukromé, ale uva-
žujeme i o založení soukromé ško-
ly. V Číně se ohromně staví. A de-
velopeři mají povinnost stavět na-
příklad v komplexech domů i ško-

ly. Jenže dobrá státní škola na
okraj města nepůjde, tak tam chtějí
dobrou soukromou. Se školným.
V Číně už je dost velká skupina
lidí, kteří si je mohou dovolit.
A chtějí, aby jejich děti měly napří-
klad možnost studovat poslední
rok střední školy v USA.

LNKapitalismus, jako když ho vy-
šije, že?

S jednou podmínkou. Když něco
děláte, musíte mít schválení od
místního šéfa komunistů. Proto se
tam necítím úplně pohodlně. To po-
litické pozadí mne trochu ruší. Na

druhou stranu říkám, když oni chtě-
jí se něco učit od nás, můžeme se
my naučit taky něco od nich. Ta
kombinace moderních metod s tra-
dičními mne uchvacuje. Ostatně na
něčem podobném jsou založené
školy, které zakládáme v Americe.

LN Uživí vás to?
Uživí. Dobře.

LN Státní dotace je tedy dostateč-
ně velká na to, abyste mohli mít
dobrou školu a ještě vydělat?

Ano. Některé lidi to zlobí, proto-
že my máme mnohem lepší výsled-

ky než veřejné školy, dostáváme
stejné peníze, respektive o něco
málo méně, ale nejenže máme
dobrou školu, ale ještě vyděláváme.

LNO kolik dostáváte méně než ve-
řejné školy?

Třeba v Arizoně dostáváme na
studenta přibližně 6500 dolarů, ve-
řejné školy mají nejméně 7500 na
studenta.

LN Čím to dorovnáváte, když ne-
smíte vybírat školné?

Prostě pracujeme efektivněji. Já
mám například velmi nízký počet
zaměstnanců zabývajících se sprá-
vou školy. Druhá věc je, že americ-
ké školy stavějí obrovská hřiště na
různé sporty. To my neděláme.
U nás se dělají jen sporty, které ne-
jsou finančně náročné. Máme ale
divadlo a teď stavíme svoje vlastní
budovy.

LN Z čeho? Dostáváte vedle dota-
cí na žáka ještě nějaké zvláštní
dotace na investice?

Dostaneme půjčku od soukromé-
ho investora, kterou ale garantuje
stát.

LN Vrátí se vám to?
Vrátí.

LN Z té dotace na žáka?
Ano. Tedy jak kde. Třeba v Ari-

zoně je na žáka šest a půl tisíce, ve
Washingtonu DC je to dvanáct ti-
síc. Pak jsou státy, kde je míň. Tře-
ba jsme chtěli jít do Indiany, kde
jsme taky dostali licenci, ale ukáza-
lo se, že tam bychom si na rozvoj
nevydělali, protože tam je na žáka
jen 5500 dolarů. My ovšem tu stav-
bu pořídíme mnohem levněji než
veřejná škola. Veřejné školy jsou
hrozně neefektivní. Máme stavite-
le, který s námi pracuje – a za čtyři
měsíce budova stojí. A tím, že ne-
stavíte dlouho, se taky hodně ušetří.

LN Jak přesvědčujete rodiče, aby
poslali děti právě k vám?

Když se škola umísťuje na nej-
vyšších příčkách žebříčků, není to
tak těžké. Samozřejmě inzerujeme.
Konečně jsme placeni podle počtu
žáků. Hodně nám taky pomáhá, že
jsme vsadili na AP testy, neboli
Advanced Placement.

LN To je něco jako testy SAT?
Ne, ale dělá to tatáž soukromá

nezisková organizace. Jmenuje se
College Board a existuje přes pade-
sát let. Zatímco SAT testují vícemé-
ně studijní předpoklady, AP testy
se zaměřují na znalosti a dovednos-
ti, na to, co už se student naučil. Je-
jich původním účelem bylo hledat
nadané studenty, kteří by mohli už
v průběhu střední školy studovat
některé předměty na vysokoškol-
ské úrovni.

LN Přitom bychom mohli připo-
menout, že v USA se v první fázi
na vysoké škole studují ještě vše-
obecně vzdělávací předměty.

Právě. A o to jde. Když student
získá v AP určitý počet bodů, může

mu to vysoká škola uznat jako kre-
dit a on může tento předmět na vy-
soké škole přeskočit. To je vzhle-
dem k tomu, že vysokoškolské stu-
dium bývá drahé, velmi důležité,
protože tak lze studium zkrátit. Pro-
to si AP testy dělají i studenti veřej-
ných škol, ti je ovšem platí. Osmde-
sát dolarů za test. V našich BASIS
školách jsou tyto testy povinné,
každý jich musí nasbírat celkem
šest, a studentům je platíme z roz-
počtu. Dokonce poskytujeme i pré-
mie za dobrý výsledek. Výhoda AP
testů je mimo jiné i v tom, že platí
také v některých dalších zemích,
například v Kanadě. A třeba
Cambridge je uznává jako ekviva-
lent britských A-levels, tedy tamní
obdoby maturity.

LN Řekněte, co se vám na americ-
kém školství líbí?

Není toho málo. V první řadě
kreativita, pak kolegiální vztah uči-
telů a žáků, jistá hravost, ale i re-
spektování odlišností.

LN Prý se tam v poslední době
dost diskutuje o užitečnosti ploš-
ného testování škol státem.

Testování se řeší pořád, nejen
v poslední době.

LN Vaše školy jsou úspěšné. Vní-
máte něco jako závist?

Ta existuje všude. A všude se za
úspěchem hledají nějaké špinavé
triky. Nás například občas někdo
obviní, že si žáky přece jen vybírá-
me. Ale není to tak. Jeden rok jsme
měli chybu ve statistických datech,

která jsme odevzdávali, takže o nás
vyšlo, že máme nula hispánských
studentů. Přišla novinářka a říkala
– vy nemáte žádného hispánského
studenta. Já jí řekla, že je chyba ve
statistice, ať se jde podívat do tříd.
Šla, viděla hispánské studenty –
těch si nelze nevšimnout –, ale pak
stejně napsala článek o bílé škole.
Prostě proto, že se jí to tak lépe ho-
dilo. Na druhou stranu média nám
pomohou. Protože když uspějeme
v žebříčcích, přijdou a udělají roz-
hovor. V zásadě si nestěžuju.

Žebříčky: US – News
http://www.usnews.com/education/
best-high-schools/national-rankings
The Washington Post
http://apps.washingtonpost.com/
local/highschoolchallenge/

ŠKOLA
Radky
Kvačkové

Všude se za úspěchem
hledají nějaké špinavé
triky. Nás například
občas někdo obviní,
že si žáky

přece jen vybíráme.
Ale není to tak.

Jednička mezi
matematikáři
Profesor Milan Hejný obdržel
v rámci projektu „Českých 100 Nej-
lepších“ ocenění MathProf ONE
neboli jednička mezi matematikáři.
Cenu mu na Pražském hradě předa-
la ministryně práce a sociálních
věcí Ludmila Müllerová. Milan
Hejný působící na Pedagogické fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze
je uznávaný didaktik matematiky,
který propaguje nový způsob vý-
uky tohoto předmětu. Děti mají
více vycházet ze svých každoden-
ních zkušeností a počítání propojo-
vat s reálným životem. hev

Adventní hraní
na Vyšehradě
Vzdělávání není jen o biflování ve
školních lavicích, ale může mít
také formu hry. Která hra je pro
děti vhodná? Co se s její pomocí
naučí? Obrázek si mohou rodiče
udělat na portálu Jakouhru.cz, kte-
rý nyní spustila vzdělávací společ-
nost Scio. Její šéf Ondřej Šteffl je
totiž přesvědčen, že hry mohou
vzdělávat, a tak s kolegy spustil
tento projekt. Portál přináší detail-
ní hodnocení, které by mělo být ne-
závislé na zájmech výrobců a dis-
tributorů her. Posuzuje se provede-
ní, rozvojový potenciál a rizika,
vše je k dispozici zdarma. Nyní
Scio navíc připravilo adventní hru
pro děti ve věku čtyři až deset let.
Děti (i rodiče) se seznámí s posta-
vami adventu a dozvědí se o sta-
rých zvycích a pověrách našich
předků. Hra bude součástí advent-
ní akce pořádané NKP Vyšehrad
5. a 16. prosince od 13 do 16 hodin
na pražském Vyšehradě. hev

Nový děkan na
karvinské fakultě
Do čela Obchodně podnikatelské fa-
kulty Slezské univerzity, která sídlí
v Karviné, byl zvolen docent Pavel
Tuleja. A to hned v prvním kole.
Narodil v roce 1971 v Ostravě. Vy-
studoval Ekonomickou fakultu Vy-
soké školy báňské – Technické uni-
verzitě Ostrava a tam v roce 2008
i habilitoval. Nyní působil jako ve-
doucí katedry ekonomie na Obchod-
ně podnikatelské fakultě Slezské
univerzity. Tuleja nahradil Bohumi-
la Fialu, který na funkci rezignoval
počátkem července. hev

Soutěž logického
myšlení
Vítězem třetího ročníku celostátní
soutěže v informatice se stal stu-
dent Robin Krempaský z Gymná-
zia a střední odborné školy Orlo-
vá-Lutyně. Na druhém místě skon-
čil Matěj Fričl z teplické Základní
školy Buzulucká. Bronzovou příč-
ku obsadil Otto Šleger ze Základ-
ní školy Praha 8, Glowackého.
Soutěž, která si klade za cíl pro-
hloubení logického myšlení pořá-
dala Soukromá střední škola výpo-
četní techniky v Praze. Zúčastnilo
se jí přes dva a půl tisíce čtrnácti-
a patnáctiletých žáků ze 123 zá-
kladních škol a odpovídajících roč-
níků víceletých gymnázií. kva

Jak namíchat optimální způsob výuky

Nejsme bílá škola, říká Olga Block. Na západě USA ale převažují hlavně asijští
studenti. Pokud jde o sporty, spokojí se s finančně nenáročnými. FOTO BASIS
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Mají děti ve škole získávat
spíše přehled o důleži-
tých věcech našeho svě-

ta a jeho historie, anebo jim máme
vybrat jen pár témat, na nichž se bu-
dou učit myslet, tvořit, analyzovat,
shrnovat a nenaletět všemu, co se
jim předkládá? Touhle otázkou se
zabývá dnešní rozhovor s českou
zakladatelkou úspěšných americ-
kých škol. Ona sama si ji zodpově-
děla tak, že nejlepší bude, když se
oba způsoby výuky namíchají. Kde
na to ale brát čas? ptají se občas uči-
telé v českých školách, kteří řeší
stejné dilema. Na svém blogu na
vzdělávacím portálu Eduin ho zmi-
ňuje například i Tomáš Feřtek. Při-
pomíná, že třeba v Anglii si učitel

dějepisu vybere, co bude učit,
a klidně vynechá třeba Churchilla,
zatímco ve Skotsku se učí více en-
cyklopedicky.

V Česku se vždycky vyučovalo
systémem zapiš si a zapamatuj, co
se ti předkládá. Tedy až do devade-
sátých let minulého století, kdy se
u nás objevily první alternativní
školy, které přišly s projektovým
vyučováním ve stylu vybereme
téma a budeme na něm pracovat tře-
ba tři měsíce ve všech předmětech.
U rodičů budily tyto novoty napřed
nadšení, později i obavy: ano, děti
to baví, ale budou znát všechno, co
potřebují? Stihnou to? Nezdržují
se těmi hrami příliš?

Troufám si tvrdit, že dneska
jsme v poměrně příznivé situaci.
Učitelé i tvůrci učebnic už tuší, že
chronologie, data a poučky nejsou
všechno, a většinou se snaží dát
větší prostor kreativitě. Vlastní i žá-
kovské. Možná to nejde všem stej-
ně dobře, ale kyvadlo je nejspíš

v optimální poloze. Nevychyluje
se příliš ani na jednu, ani na dru-
hou stranu. Moc bych s ním nehý-
bala.

Mimochodem, během mě-
síce přišel do Akademie
už druhý dopis matek,

které zažily školství v cizině, jedna
v Itálii a druhá v Dánsku. Obě nabá-
dají: važme si českého školství.
I když úplně přesvědčivé argumen-
ty vždycky neuvádějí. Jedna z nich
píše: „Žila jsem řadu let v jednom
skandinávském státě, kde platí, že-
žádné dítě se nesmí chválit, aby
tím ty ostatní netrpěly. Všechny
děti mají být na stejné úrovni. Vý-
sledkem je to, že se žáci moc neučí,
neorientují se ani ve vlastních ději-
nách a nemají o nic zájem.“

Má jít ale o Dánsko, které se
v posledním mezinárodním šetření
vzdělávacích výsledků umístilo ve
dvou ze tří disciplín lépe než Česká
republika. Tak nevím.

Na webu ASCD Edge, který
slouží americké učitelské
komunitě, se objevil člá-

nek varující před přílišnou organi-
zovaností školních dětí. Koordiná-
tor pro výuku přírodních věd v ame-
rických školách v něm píše, že sou-
časné děti mají příliš málo času na
neorganizovanou hru a hlubší pozo-
rování světa kolem sebe. Jejich čas
vyplňují téměř beze zbytku škola,
kroužky, organizovaný sport a úko-
ly, takže mají velmi málo prostoru
pro volné uvažování a pozorování,
pro rozvoj vlastní kreativity.

Je to snad u nás jinak?

Teprve když se člověk musí
sám něco učit, uvědomí si,
jak těžké někdy bývá chá-

pat věci jen z výkladu. Vezměme
třeba různá počítačová školení.
Když vám někdo předvede, jak se
v novém systému co dělá a jak se
dostanete k cíli, máte pocit, že ne-
jde o nic složitého. V okamžiku,

kdy potřebujete naučené skutečně
použít, ale většinou narazíte na po-
tíže. Najednou máte pocit, že vám
něco zatajili (většinou taky jo).

Nejúčinnější způsob, jak se učit
novým dovednostem, je asi pokus-
-omyl anebo pokus-dotaz: napo-
vězte mi, jak dál. Jenže v tom je ta
potíž, že na vás většinou nikdo
nemá čas, a když se někdo přece
jen uvolí, nejpozději při druhé žá-
dosti o radu začne obracet oči
k nebi, jakože nechápe, co na tom
nechápete.

A to je škoda. Ani ne tak kvůli
nám dospělým (my si nakonec
vždycky nějak poradíme), ale kvůli
dětem, co chodí teprve do školy.
Dovedu si docela dobře představit,
že bych se byla například z té che-
mie, z které jsem nepochopila sko-
ro nic, přece jen něco zajímavého
dozvěděla, kdybych bývala dostala
šanci namísto naslouchání a zapiso-
vání možnost ptát se, a to třeba
i hloupě. No, nedostala jsem ji, tak

jsem se naučila opisovat a svou ne-
znalost kamuflovat. Nakonec i to
je dovednost, ale pyšná na ni
nejsem.

Amsterdamská radnice se
rozhodla od 1. ledna příští-
ho roku formálně zakázat

kouření marihuany ve školách. To
se sice nesmělo už dřív, ale bez
úředního rozhodnutí se prý zákaz
těžko prosazoval. Nyní se budou
moci školy obracet na policii, v je-
jíž pravomoci bude kuřáky konopí
pokutovat. Amsterdam se tak
podle agentury AP stal prvním ni-
zozemským městem, které takové
opatření přijalo. Ostatní zřejmě ješ-
tě váhají, jestli by na pokuty měli
i žáci ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Aby nedošlo k nějaké dis-
kriminaci. V Nizozemsku je mari-
huana nelegální, ale v rámci princi-
pu tolerance zůstane dostupná do-
spělým a turistům. Omezit se má
jen přístup dětí k droze.

Dokončení ze strany 17

Když už prosperovaly obě naše
školy, navštívil mne tehdejší předse-
da správní rady Intelu Craig Bar-
rett, řekl, že se mu ten koncept moc
líbí, a zeptal se, co potřebujeme,
abychom mohli dál prosperovat.
Dal nám půl milionu dolarů a my
mohli školu ve Scottsdale rozšířit
o vyšší stupeň. Nebyla potřeba žád-
ná speciální žádost nebo grant.
Prostě přišel, tady máte, pracujte.
Za nějakou dobu šel Barrett do dů-
chodu a souhlasil, že se stane před-
sedou správní rady BASIS Schools.
V té pozici nás pak inspiroval, aby-
chom takových škol založili víc. Zá-
roveň odešel do důchodu i můj man-
žel, ekonom, a rozhodl se, že bude
taky pracovat se mnou na plný úva-
zek. I předtím hrál v mém podniká-
ní důležitou roli.

Před třemi lety jsme přidali třetí
školu a před dvěma tři školy. Loni
další tři, teď máme pod naší znač-
kou BASIS Education devět škol.

LN Všechny v Arizoně?
Všechny jsou v Arizoně, ale ta

devátá je ve Washingtonu DC. Le-
tos jsme dostali také licenci v Texa-
su, kam se posuneme příští rok.
Další dvě školy chceme ještě udě-
lat v Arizoně a chystáme se i na ote-
vření elementární školy pro děti od
pěti do deseti let. Příští rok bychom
měli vzdělávat kolem sedmi tisíc
studentů.

LNDá se říct, že prosperují všech-
ny vaše školy?

Všechny se umísťují na předních
příčkách celoamerického žebříčku.
Jednou jsme byli dokonce první,
v posledních letech se stabilně drží-
me v první desítce. Naše pověst už
překračuje hranice Spojených stá-
tů. Nedávno jsme dostali pozvání
do Číny. Oni si našli, že jsme na vr-
cholu žebříčků, a žádali nás, jestli
bychom tam taky neotevřeli školu.

LN Otevřete?
Byli jsme se v Číně podívat

a pravděpodobně tam příští rok udě-
láme zkušební program. Oni se tvá-
ří, že se potřebují od nás učit, ale ve
skutečnosti jsem se učila já od
nich.

LN Nestaví v Číně školu hlavně
na drilu?

Kdepak! Využívají všechny mo-
derní metody, které existují. Všech-
no už dávno okoukali. Jediný roz-
díl je ten, že děti tam pracují usilov-
něji a mají k učitelům větší respekt.
Třeba způsob, jak tam učí angličti-
nu, mě naprosto okouzlil. Učí ji od
první třídy a efekt je, že žáci při od-
chodu ze školy anglicky opravdu
umějí.

LN Založíte tam tedy školu?
Zatím děláme program pro veřej-

nou školu. Tam jsou veřejné školy
prestižnější než soukromé, ale uva-
žujeme i o založení soukromé ško-
ly. V Číně se ohromně staví. A de-
velopeři mají povinnost stavět na-
příklad v komplexech domů i ško-

ly. Jenže dobrá státní škola na
okraj města nepůjde, tak tam chtějí
dobrou soukromou. Se školným.
V Číně už je dost velká skupina
lidí, kteří si je mohou dovolit.
A chtějí, aby jejich děti měly napří-
klad možnost studovat poslední
rok střední školy v USA.

LNKapitalismus, jako když ho vy-
šije, že?

S jednou podmínkou. Když něco
děláte, musíte mít schválení od
místního šéfa komunistů. Proto se
tam necítím úplně pohodlně. To po-
litické pozadí mne trochu ruší. Na

druhou stranu říkám, když oni chtě-
jí se něco učit od nás, můžeme se
my naučit taky něco od nich. Ta
kombinace moderních metod s tra-
dičními mne uchvacuje. Ostatně na
něčem podobném jsou založené
školy, které zakládáme v Americe.

LN Uživí vás to?
Uživí. Dobře.

LN Státní dotace je tedy dostateč-
ně velká na to, abyste mohli mít
dobrou školu a ještě vydělat?

Ano. Některé lidi to zlobí, proto-
že my máme mnohem lepší výsled-

ky než veřejné školy, dostáváme
stejné peníze, respektive o něco
málo méně, ale nejenže máme
dobrou školu, ale ještě vyděláváme.

LNO kolik dostáváte méně než ve-
řejné školy?

Třeba v Arizoně dostáváme na
studenta přibližně 6500 dolarů, ve-
řejné školy mají nejméně 7500 na
studenta.

LN Čím to dorovnáváte, když ne-
smíte vybírat školné?

Prostě pracujeme efektivněji. Já
mám například velmi nízký počet
zaměstnanců zabývajících se sprá-
vou školy. Druhá věc je, že americ-
ké školy stavějí obrovská hřiště na
různé sporty. To my neděláme.
U nás se dělají jen sporty, které ne-
jsou finančně náročné. Máme ale
divadlo a teď stavíme svoje vlastní
budovy.

LN Z čeho? Dostáváte vedle dota-
cí na žáka ještě nějaké zvláštní
dotace na investice?

Dostaneme půjčku od soukromé-
ho investora, kterou ale garantuje
stát.

LN Vrátí se vám to?
Vrátí.

LN Z té dotace na žáka?
Ano. Tedy jak kde. Třeba v Ari-

zoně je na žáka šest a půl tisíce, ve
Washingtonu DC je to dvanáct ti-
síc. Pak jsou státy, kde je míň. Tře-
ba jsme chtěli jít do Indiany, kde
jsme taky dostali licenci, ale ukáza-
lo se, že tam bychom si na rozvoj
nevydělali, protože tam je na žáka
jen 5500 dolarů. My ovšem tu stav-
bu pořídíme mnohem levněji než
veřejná škola. Veřejné školy jsou
hrozně neefektivní. Máme stavite-
le, který s námi pracuje – a za čtyři
měsíce budova stojí. A tím, že ne-
stavíte dlouho, se taky hodně ušetří.

LN Jak přesvědčujete rodiče, aby
poslali děti právě k vám?

Když se škola umísťuje na nej-
vyšších příčkách žebříčků, není to
tak těžké. Samozřejmě inzerujeme.
Konečně jsme placeni podle počtu
žáků. Hodně nám taky pomáhá, že
jsme vsadili na AP testy, neboli
Advanced Placement.

LN To je něco jako testy SAT?
Ne, ale dělá to tatáž soukromá

nezisková organizace. Jmenuje se
College Board a existuje přes pade-
sát let. Zatímco SAT testují vícemé-
ně studijní předpoklady, AP testy
se zaměřují na znalosti a dovednos-
ti, na to, co už se student naučil. Je-
jich původním účelem bylo hledat
nadané studenty, kteří by mohli už
v průběhu střední školy studovat
některé předměty na vysokoškol-
ské úrovni.

LN Přitom bychom mohli připo-
menout, že v USA se v první fázi
na vysoké škole studují ještě vše-
obecně vzdělávací předměty.

Právě. A o to jde. Když student
získá v AP určitý počet bodů, může

mu to vysoká škola uznat jako kre-
dit a on může tento předmět na vy-
soké škole přeskočit. To je vzhle-
dem k tomu, že vysokoškolské stu-
dium bývá drahé, velmi důležité,
protože tak lze studium zkrátit. Pro-
to si AP testy dělají i studenti veřej-
ných škol, ti je ovšem platí. Osmde-
sát dolarů za test. V našich BASIS
školách jsou tyto testy povinné,
každý jich musí nasbírat celkem
šest, a studentům je platíme z roz-
počtu. Dokonce poskytujeme i pré-
mie za dobrý výsledek. Výhoda AP
testů je mimo jiné i v tom, že platí
také v některých dalších zemích,
například v Kanadě. A třeba
Cambridge je uznává jako ekviva-
lent britských A-levels, tedy tamní
obdoby maturity.

LN Řekněte, co se vám na americ-
kém školství líbí?

Není toho málo. V první řadě
kreativita, pak kolegiální vztah uči-
telů a žáků, jistá hravost, ale i re-
spektování odlišností.

LN Prý se tam v poslední době
dost diskutuje o užitečnosti ploš-
ného testování škol státem.

Testování se řeší pořád, nejen
v poslední době.

LN Vaše školy jsou úspěšné. Vní-
máte něco jako závist?

Ta existuje všude. A všude se za
úspěchem hledají nějaké špinavé
triky. Nás například občas někdo
obviní, že si žáky přece jen vybírá-
me. Ale není to tak. Jeden rok jsme
měli chybu ve statistických datech,

která jsme odevzdávali, takže o nás
vyšlo, že máme nula hispánských
studentů. Přišla novinářka a říkala
– vy nemáte žádného hispánského
studenta. Já jí řekla, že je chyba ve
statistice, ať se jde podívat do tříd.
Šla, viděla hispánské studenty –
těch si nelze nevšimnout –, ale pak
stejně napsala článek o bílé škole.
Prostě proto, že se jí to tak lépe ho-
dilo. Na druhou stranu média nám
pomohou. Protože když uspějeme
v žebříčcích, přijdou a udělají roz-
hovor. V zásadě si nestěžuju.

Žebříčky: US – News
http://www.usnews.com/education/
best-high-schools/national-rankings
The Washington Post
http://apps.washingtonpost.com/
local/highschoolchallenge/
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Všude se za úspěchem
hledají nějaké špinavé
triky. Nás například
občas někdo obviní,
že si žáky

přece jen vybíráme.
Ale není to tak.

Jednička mezi
matematikáři
Profesor Milan Hejný obdržel
v rámci projektu „Českých 100 Nej-
lepších“ ocenění MathProf ONE
neboli jednička mezi matematikáři.
Cenu mu na Pražském hradě předa-
la ministryně práce a sociálních
věcí Ludmila Müllerová. Milan
Hejný působící na Pedagogické fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze
je uznávaný didaktik matematiky,
který propaguje nový způsob vý-
uky tohoto předmětu. Děti mají
více vycházet ze svých každoden-
ních zkušeností a počítání propojo-
vat s reálným životem. hev

Adventní hraní
na Vyšehradě
Vzdělávání není jen o biflování ve
školních lavicích, ale může mít
také formu hry. Která hra je pro
děti vhodná? Co se s její pomocí
naučí? Obrázek si mohou rodiče
udělat na portálu Jakouhru.cz, kte-
rý nyní spustila vzdělávací společ-
nost Scio. Její šéf Ondřej Šteffl je
totiž přesvědčen, že hry mohou
vzdělávat, a tak s kolegy spustil
tento projekt. Portál přináší detail-
ní hodnocení, které by mělo být ne-
závislé na zájmech výrobců a dis-
tributorů her. Posuzuje se provede-
ní, rozvojový potenciál a rizika,
vše je k dispozici zdarma. Nyní
Scio navíc připravilo adventní hru
pro děti ve věku čtyři až deset let.
Děti (i rodiče) se seznámí s posta-
vami adventu a dozvědí se o sta-
rých zvycích a pověrách našich
předků. Hra bude součástí advent-
ní akce pořádané NKP Vyšehrad
5. a 16. prosince od 13 do 16 hodin
na pražském Vyšehradě. hev

Nový děkan na
karvinské fakultě
Do čela Obchodně podnikatelské fa-
kulty Slezské univerzity, která sídlí
v Karviné, byl zvolen docent Pavel
Tuleja. A to hned v prvním kole.
Narodil v roce 1971 v Ostravě. Vy-
studoval Ekonomickou fakultu Vy-
soké školy báňské – Technické uni-
verzitě Ostrava a tam v roce 2008
i habilitoval. Nyní působil jako ve-
doucí katedry ekonomie na Obchod-
ně podnikatelské fakultě Slezské
univerzity. Tuleja nahradil Bohumi-
la Fialu, který na funkci rezignoval
počátkem července. hev

Soutěž logického
myšlení
Vítězem třetího ročníku celostátní
soutěže v informatice se stal stu-
dent Robin Krempaský z Gymná-
zia a střední odborné školy Orlo-
vá-Lutyně. Na druhém místě skon-
čil Matěj Fričl z teplické Základní
školy Buzulucká. Bronzovou příč-
ku obsadil Otto Šleger ze Základ-
ní školy Praha 8, Glowackého.
Soutěž, která si klade za cíl pro-
hloubení logického myšlení pořá-
dala Soukromá střední škola výpo-
četní techniky v Praze. Zúčastnilo
se jí přes dva a půl tisíce čtrnácti-
a patnáctiletých žáků ze 123 zá-
kladních škol a odpovídajících roč-
níků víceletých gymnázií. kva

Jak namíchat optimální způsob výuky

Nejsme bílá škola, říká Olga Block. Na západě USA ale převažují hlavně asijští
studenti. Pokud jde o sporty, spokojí se s finančně nenáročnými. FOTO BASIS
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Mají děti ve škole získávat
spíše přehled o důleži-
tých věcech našeho svě-

ta a jeho historie, anebo jim máme
vybrat jen pár témat, na nichž se bu-
dou učit myslet, tvořit, analyzovat,
shrnovat a nenaletět všemu, co se
jim předkládá? Touhle otázkou se
zabývá dnešní rozhovor s českou
zakladatelkou úspěšných americ-
kých škol. Ona sama si ji zodpově-
děla tak, že nejlepší bude, když se
oba způsoby výuky namíchají. Kde
na to ale brát čas? ptají se občas uči-
telé v českých školách, kteří řeší
stejné dilema. Na svém blogu na
vzdělávacím portálu Eduin ho zmi-
ňuje například i Tomáš Feřtek. Při-
pomíná, že třeba v Anglii si učitel

dějepisu vybere, co bude učit,
a klidně vynechá třeba Churchilla,
zatímco ve Skotsku se učí více en-
cyklopedicky.

V Česku se vždycky vyučovalo
systémem zapiš si a zapamatuj, co
se ti předkládá. Tedy až do devade-
sátých let minulého století, kdy se
u nás objevily první alternativní
školy, které přišly s projektovým
vyučováním ve stylu vybereme
téma a budeme na něm pracovat tře-
ba tři měsíce ve všech předmětech.
U rodičů budily tyto novoty napřed
nadšení, později i obavy: ano, děti
to baví, ale budou znát všechno, co
potřebují? Stihnou to? Nezdržují
se těmi hrami příliš?

Troufám si tvrdit, že dneska
jsme v poměrně příznivé situaci.
Učitelé i tvůrci učebnic už tuší, že
chronologie, data a poučky nejsou
všechno, a většinou se snaží dát
větší prostor kreativitě. Vlastní i žá-
kovské. Možná to nejde všem stej-
ně dobře, ale kyvadlo je nejspíš

v optimální poloze. Nevychyluje
se příliš ani na jednu, ani na dru-
hou stranu. Moc bych s ním nehý-
bala.

Mimochodem, během mě-
síce přišel do Akademie
už druhý dopis matek,

které zažily školství v cizině, jedna
v Itálii a druhá v Dánsku. Obě nabá-
dají: važme si českého školství.
I když úplně přesvědčivé argumen-
ty vždycky neuvádějí. Jedna z nich
píše: „Žila jsem řadu let v jednom
skandinávském státě, kde platí, že-
žádné dítě se nesmí chválit, aby
tím ty ostatní netrpěly. Všechny
děti mají být na stejné úrovni. Vý-
sledkem je to, že se žáci moc neučí,
neorientují se ani ve vlastních ději-
nách a nemají o nic zájem.“

Má jít ale o Dánsko, které se
v posledním mezinárodním šetření
vzdělávacích výsledků umístilo ve
dvou ze tří disciplín lépe než Česká
republika. Tak nevím.

Na webu ASCD Edge, který
slouží americké učitelské
komunitě, se objevil člá-

nek varující před přílišnou organi-
zovaností školních dětí. Koordiná-
tor pro výuku přírodních věd v ame-
rických školách v něm píše, že sou-
časné děti mají příliš málo času na
neorganizovanou hru a hlubší pozo-
rování světa kolem sebe. Jejich čas
vyplňují téměř beze zbytku škola,
kroužky, organizovaný sport a úko-
ly, takže mají velmi málo prostoru
pro volné uvažování a pozorování,
pro rozvoj vlastní kreativity.

Je to snad u nás jinak?

Teprve když se člověk musí
sám něco učit, uvědomí si,
jak těžké někdy bývá chá-

pat věci jen z výkladu. Vezměme
třeba různá počítačová školení.
Když vám někdo předvede, jak se
v novém systému co dělá a jak se
dostanete k cíli, máte pocit, že ne-
jde o nic složitého. V okamžiku,

kdy potřebujete naučené skutečně
použít, ale většinou narazíte na po-
tíže. Najednou máte pocit, že vám
něco zatajili (většinou taky jo).

Nejúčinnější způsob, jak se učit
novým dovednostem, je asi pokus-
-omyl anebo pokus-dotaz: napo-
vězte mi, jak dál. Jenže v tom je ta
potíž, že na vás většinou nikdo
nemá čas, a když se někdo přece
jen uvolí, nejpozději při druhé žá-
dosti o radu začne obracet oči
k nebi, jakože nechápe, co na tom
nechápete.

A to je škoda. Ani ne tak kvůli
nám dospělým (my si nakonec
vždycky nějak poradíme), ale kvůli
dětem, co chodí teprve do školy.
Dovedu si docela dobře představit,
že bych se byla například z té che-
mie, z které jsem nepochopila sko-
ro nic, přece jen něco zajímavého
dozvěděla, kdybych bývala dostala
šanci namísto naslouchání a zapiso-
vání možnost ptát se, a to třeba
i hloupě. No, nedostala jsem ji, tak

jsem se naučila opisovat a svou ne-
znalost kamuflovat. Nakonec i to
je dovednost, ale pyšná na ni
nejsem.

Amsterdamská radnice se
rozhodla od 1. ledna příští-
ho roku formálně zakázat

kouření marihuany ve školách. To
se sice nesmělo už dřív, ale bez
úředního rozhodnutí se prý zákaz
těžko prosazoval. Nyní se budou
moci školy obracet na policii, v je-
jíž pravomoci bude kuřáky konopí
pokutovat. Amsterdam se tak
podle agentury AP stal prvním ni-
zozemským městem, které takové
opatření přijalo. Ostatní zřejmě ješ-
tě váhají, jestli by na pokuty měli
i žáci ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Aby nedošlo k nějaké dis-
kriminaci. V Nizozemsku je mari-
huana nelegální, ale v rámci princi-
pu tolerance zůstane dostupná do-
spělým a turistům. Omezit se má
jen přístup dětí k droze.

Dokončení ze strany 17

Když už prosperovaly obě naše
školy, navštívil mne tehdejší předse-
da správní rady Intelu Craig Bar-
rett, řekl, že se mu ten koncept moc
líbí, a zeptal se, co potřebujeme,
abychom mohli dál prosperovat.
Dal nám půl milionu dolarů a my
mohli školu ve Scottsdale rozšířit
o vyšší stupeň. Nebyla potřeba žád-
ná speciální žádost nebo grant.
Prostě přišel, tady máte, pracujte.
Za nějakou dobu šel Barrett do dů-
chodu a souhlasil, že se stane před-
sedou správní rady BASIS Schools.
V té pozici nás pak inspiroval, aby-
chom takových škol založili víc. Zá-
roveň odešel do důchodu i můj man-
žel, ekonom, a rozhodl se, že bude
taky pracovat se mnou na plný úva-
zek. I předtím hrál v mém podniká-
ní důležitou roli.

Před třemi lety jsme přidali třetí
školu a před dvěma tři školy. Loni
další tři, teď máme pod naší znač-
kou BASIS Education devět škol.

LN Všechny v Arizoně?
Všechny jsou v Arizoně, ale ta

devátá je ve Washingtonu DC. Le-
tos jsme dostali také licenci v Texa-
su, kam se posuneme příští rok.
Další dvě školy chceme ještě udě-
lat v Arizoně a chystáme se i na ote-
vření elementární školy pro děti od
pěti do deseti let. Příští rok bychom
měli vzdělávat kolem sedmi tisíc
studentů.

LNDá se říct, že prosperují všech-
ny vaše školy?

Všechny se umísťují na předních
příčkách celoamerického žebříčku.
Jednou jsme byli dokonce první,
v posledních letech se stabilně drží-
me v první desítce. Naše pověst už
překračuje hranice Spojených stá-
tů. Nedávno jsme dostali pozvání
do Číny. Oni si našli, že jsme na vr-
cholu žebříčků, a žádali nás, jestli
bychom tam taky neotevřeli školu.

LN Otevřete?
Byli jsme se v Číně podívat

a pravděpodobně tam příští rok udě-
láme zkušební program. Oni se tvá-
ří, že se potřebují od nás učit, ale ve
skutečnosti jsem se učila já od
nich.

LN Nestaví v Číně školu hlavně
na drilu?

Kdepak! Využívají všechny mo-
derní metody, které existují. Všech-
no už dávno okoukali. Jediný roz-
díl je ten, že děti tam pracují usilov-
něji a mají k učitelům větší respekt.
Třeba způsob, jak tam učí angličti-
nu, mě naprosto okouzlil. Učí ji od
první třídy a efekt je, že žáci při od-
chodu ze školy anglicky opravdu
umějí.

LN Založíte tam tedy školu?
Zatím děláme program pro veřej-

nou školu. Tam jsou veřejné školy
prestižnější než soukromé, ale uva-
žujeme i o založení soukromé ško-
ly. V Číně se ohromně staví. A de-
velopeři mají povinnost stavět na-
příklad v komplexech domů i ško-

ly. Jenže dobrá státní škola na
okraj města nepůjde, tak tam chtějí
dobrou soukromou. Se školným.
V Číně už je dost velká skupina
lidí, kteří si je mohou dovolit.
A chtějí, aby jejich děti měly napří-
klad možnost studovat poslední
rok střední školy v USA.

LNKapitalismus, jako když ho vy-
šije, že?

S jednou podmínkou. Když něco
děláte, musíte mít schválení od
místního šéfa komunistů. Proto se
tam necítím úplně pohodlně. To po-
litické pozadí mne trochu ruší. Na

druhou stranu říkám, když oni chtě-
jí se něco učit od nás, můžeme se
my naučit taky něco od nich. Ta
kombinace moderních metod s tra-
dičními mne uchvacuje. Ostatně na
něčem podobném jsou založené
školy, které zakládáme v Americe.

LN Uživí vás to?
Uživí. Dobře.

LN Státní dotace je tedy dostateč-
ně velká na to, abyste mohli mít
dobrou školu a ještě vydělat?

Ano. Některé lidi to zlobí, proto-
že my máme mnohem lepší výsled-

ky než veřejné školy, dostáváme
stejné peníze, respektive o něco
málo méně, ale nejenže máme
dobrou školu, ale ještě vyděláváme.

LNO kolik dostáváte méně než ve-
řejné školy?

Třeba v Arizoně dostáváme na
studenta přibližně 6500 dolarů, ve-
řejné školy mají nejméně 7500 na
studenta.

LN Čím to dorovnáváte, když ne-
smíte vybírat školné?

Prostě pracujeme efektivněji. Já
mám například velmi nízký počet
zaměstnanců zabývajících se sprá-
vou školy. Druhá věc je, že americ-
ké školy stavějí obrovská hřiště na
různé sporty. To my neděláme.
U nás se dělají jen sporty, které ne-
jsou finančně náročné. Máme ale
divadlo a teď stavíme svoje vlastní
budovy.

LN Z čeho? Dostáváte vedle dota-
cí na žáka ještě nějaké zvláštní
dotace na investice?

Dostaneme půjčku od soukromé-
ho investora, kterou ale garantuje
stát.

LN Vrátí se vám to?
Vrátí.

LN Z té dotace na žáka?
Ano. Tedy jak kde. Třeba v Ari-

zoně je na žáka šest a půl tisíce, ve
Washingtonu DC je to dvanáct ti-
síc. Pak jsou státy, kde je míň. Tře-
ba jsme chtěli jít do Indiany, kde
jsme taky dostali licenci, ale ukáza-
lo se, že tam bychom si na rozvoj
nevydělali, protože tam je na žáka
jen 5500 dolarů. My ovšem tu stav-
bu pořídíme mnohem levněji než
veřejná škola. Veřejné školy jsou
hrozně neefektivní. Máme stavite-
le, který s námi pracuje – a za čtyři
měsíce budova stojí. A tím, že ne-
stavíte dlouho, se taky hodně ušetří.

LN Jak přesvědčujete rodiče, aby
poslali děti právě k vám?

Když se škola umísťuje na nej-
vyšších příčkách žebříčků, není to
tak těžké. Samozřejmě inzerujeme.
Konečně jsme placeni podle počtu
žáků. Hodně nám taky pomáhá, že
jsme vsadili na AP testy, neboli
Advanced Placement.

LN To je něco jako testy SAT?
Ne, ale dělá to tatáž soukromá

nezisková organizace. Jmenuje se
College Board a existuje přes pade-
sát let. Zatímco SAT testují vícemé-
ně studijní předpoklady, AP testy
se zaměřují na znalosti a dovednos-
ti, na to, co už se student naučil. Je-
jich původním účelem bylo hledat
nadané studenty, kteří by mohli už
v průběhu střední školy studovat
některé předměty na vysokoškol-
ské úrovni.

LN Přitom bychom mohli připo-
menout, že v USA se v první fázi
na vysoké škole studují ještě vše-
obecně vzdělávací předměty.

Právě. A o to jde. Když student
získá v AP určitý počet bodů, může

mu to vysoká škola uznat jako kre-
dit a on může tento předmět na vy-
soké škole přeskočit. To je vzhle-
dem k tomu, že vysokoškolské stu-
dium bývá drahé, velmi důležité,
protože tak lze studium zkrátit. Pro-
to si AP testy dělají i studenti veřej-
ných škol, ti je ovšem platí. Osmde-
sát dolarů za test. V našich BASIS
školách jsou tyto testy povinné,
každý jich musí nasbírat celkem
šest, a studentům je platíme z roz-
počtu. Dokonce poskytujeme i pré-
mie za dobrý výsledek. Výhoda AP
testů je mimo jiné i v tom, že platí
také v některých dalších zemích,
například v Kanadě. A třeba
Cambridge je uznává jako ekviva-
lent britských A-levels, tedy tamní
obdoby maturity.

LN Řekněte, co se vám na americ-
kém školství líbí?

Není toho málo. V první řadě
kreativita, pak kolegiální vztah uči-
telů a žáků, jistá hravost, ale i re-
spektování odlišností.

LN Prý se tam v poslední době
dost diskutuje o užitečnosti ploš-
ného testování škol státem.

Testování se řeší pořád, nejen
v poslední době.

LN Vaše školy jsou úspěšné. Vní-
máte něco jako závist?

Ta existuje všude. A všude se za
úspěchem hledají nějaké špinavé
triky. Nás například občas někdo
obviní, že si žáky přece jen vybírá-
me. Ale není to tak. Jeden rok jsme
měli chybu ve statistických datech,

která jsme odevzdávali, takže o nás
vyšlo, že máme nula hispánských
studentů. Přišla novinářka a říkala
– vy nemáte žádného hispánského
studenta. Já jí řekla, že je chyba ve
statistice, ať se jde podívat do tříd.
Šla, viděla hispánské studenty –
těch si nelze nevšimnout –, ale pak
stejně napsala článek o bílé škole.
Prostě proto, že se jí to tak lépe ho-
dilo. Na druhou stranu média nám
pomohou. Protože když uspějeme
v žebříčcích, přijdou a udělají roz-
hovor. V zásadě si nestěžuju.

Žebříčky: US – News
http://www.usnews.com/education/
best-high-schools/national-rankings
The Washington Post
http://apps.washingtonpost.com/
local/highschoolchallenge/
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Všude se za úspěchem
hledají nějaké špinavé
triky. Nás například
občas někdo obviní,
že si žáky

přece jen vybíráme.
Ale není to tak.

Jednička mezi
matematikáři
Profesor Milan Hejný obdržel
v rámci projektu „Českých 100 Nej-
lepších“ ocenění MathProf ONE
neboli jednička mezi matematikáři.
Cenu mu na Pražském hradě předa-
la ministryně práce a sociálních
věcí Ludmila Müllerová. Milan
Hejný působící na Pedagogické fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze
je uznávaný didaktik matematiky,
který propaguje nový způsob vý-
uky tohoto předmětu. Děti mají
více vycházet ze svých každoden-
ních zkušeností a počítání propojo-
vat s reálným životem. hev

Adventní hraní
na Vyšehradě
Vzdělávání není jen o biflování ve
školních lavicích, ale může mít
také formu hry. Která hra je pro
děti vhodná? Co se s její pomocí
naučí? Obrázek si mohou rodiče
udělat na portálu Jakouhru.cz, kte-
rý nyní spustila vzdělávací společ-
nost Scio. Její šéf Ondřej Šteffl je
totiž přesvědčen, že hry mohou
vzdělávat, a tak s kolegy spustil
tento projekt. Portál přináší detail-
ní hodnocení, které by mělo být ne-
závislé na zájmech výrobců a dis-
tributorů her. Posuzuje se provede-
ní, rozvojový potenciál a rizika,
vše je k dispozici zdarma. Nyní
Scio navíc připravilo adventní hru
pro děti ve věku čtyři až deset let.
Děti (i rodiče) se seznámí s posta-
vami adventu a dozvědí se o sta-
rých zvycích a pověrách našich
předků. Hra bude součástí advent-
ní akce pořádané NKP Vyšehrad
5. a 16. prosince od 13 do 16 hodin
na pražském Vyšehradě. hev

Nový děkan na
karvinské fakultě
Do čela Obchodně podnikatelské fa-
kulty Slezské univerzity, která sídlí
v Karviné, byl zvolen docent Pavel
Tuleja. A to hned v prvním kole.
Narodil v roce 1971 v Ostravě. Vy-
studoval Ekonomickou fakultu Vy-
soké školy báňské – Technické uni-
verzitě Ostrava a tam v roce 2008
i habilitoval. Nyní působil jako ve-
doucí katedry ekonomie na Obchod-
ně podnikatelské fakultě Slezské
univerzity. Tuleja nahradil Bohumi-
la Fialu, který na funkci rezignoval
počátkem července. hev

Soutěž logického
myšlení
Vítězem třetího ročníku celostátní
soutěže v informatice se stal stu-
dent Robin Krempaský z Gymná-
zia a střední odborné školy Orlo-
vá-Lutyně. Na druhém místě skon-
čil Matěj Fričl z teplické Základní
školy Buzulucká. Bronzovou příč-
ku obsadil Otto Šleger ze Základ-
ní školy Praha 8, Glowackého.
Soutěž, která si klade za cíl pro-
hloubení logického myšlení pořá-
dala Soukromá střední škola výpo-
četní techniky v Praze. Zúčastnilo
se jí přes dva a půl tisíce čtrnácti-
a patnáctiletých žáků ze 123 zá-
kladních škol a odpovídajících roč-
níků víceletých gymnázií. kva
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Mají děti ve škole získávat
spíše přehled o důleži-
tých věcech našeho svě-

ta a jeho historie, anebo jim máme
vybrat jen pár témat, na nichž se bu-
dou učit myslet, tvořit, analyzovat,
shrnovat a nenaletět všemu, co se
jim předkládá? Touhle otázkou se
zabývá dnešní rozhovor s českou
zakladatelkou úspěšných americ-
kých škol. Ona sama si ji zodpově-
děla tak, že nejlepší bude, když se
oba způsoby výuky namíchají. Kde
na to ale brát čas? ptají se občas uči-
telé v českých školách, kteří řeší
stejné dilema. Na svém blogu na
vzdělávacím portálu Eduin ho zmi-
ňuje například i Tomáš Feřtek. Při-
pomíná, že třeba v Anglii si učitel

dějepisu vybere, co bude učit,
a klidně vynechá třeba Churchilla,
zatímco ve Skotsku se učí více en-
cyklopedicky.

V Česku se vždycky vyučovalo
systémem zapiš si a zapamatuj, co
se ti předkládá. Tedy až do devade-
sátých let minulého století, kdy se
u nás objevily první alternativní
školy, které přišly s projektovým
vyučováním ve stylu vybereme
téma a budeme na něm pracovat tře-
ba tři měsíce ve všech předmětech.
U rodičů budily tyto novoty napřed
nadšení, později i obavy: ano, děti
to baví, ale budou znát všechno, co
potřebují? Stihnou to? Nezdržují
se těmi hrami příliš?

Troufám si tvrdit, že dneska
jsme v poměrně příznivé situaci.
Učitelé i tvůrci učebnic už tuší, že
chronologie, data a poučky nejsou
všechno, a většinou se snaží dát
větší prostor kreativitě. Vlastní i žá-
kovské. Možná to nejde všem stej-
ně dobře, ale kyvadlo je nejspíš

v optimální poloze. Nevychyluje
se příliš ani na jednu, ani na dru-
hou stranu. Moc bych s ním nehý-
bala.

Mimochodem, během mě-
síce přišel do Akademie
už druhý dopis matek,

které zažily školství v cizině, jedna
v Itálii a druhá v Dánsku. Obě nabá-
dají: važme si českého školství.
I když úplně přesvědčivé argumen-
ty vždycky neuvádějí. Jedna z nich
píše: „Žila jsem řadu let v jednom
skandinávském státě, kde platí, že-
žádné dítě se nesmí chválit, aby
tím ty ostatní netrpěly. Všechny
děti mají být na stejné úrovni. Vý-
sledkem je to, že se žáci moc neučí,
neorientují se ani ve vlastních ději-
nách a nemají o nic zájem.“

Má jít ale o Dánsko, které se
v posledním mezinárodním šetření
vzdělávacích výsledků umístilo ve
dvou ze tří disciplín lépe než Česká
republika. Tak nevím.

Na webu ASCD Edge, který
slouží americké učitelské
komunitě, se objevil člá-

nek varující před přílišnou organi-
zovaností školních dětí. Koordiná-
tor pro výuku přírodních věd v ame-
rických školách v něm píše, že sou-
časné děti mají příliš málo času na
neorganizovanou hru a hlubší pozo-
rování světa kolem sebe. Jejich čas
vyplňují téměř beze zbytku škola,
kroužky, organizovaný sport a úko-
ly, takže mají velmi málo prostoru
pro volné uvažování a pozorování,
pro rozvoj vlastní kreativity.

Je to snad u nás jinak?

Teprve když se člověk musí
sám něco učit, uvědomí si,
jak těžké někdy bývá chá-

pat věci jen z výkladu. Vezměme
třeba různá počítačová školení.
Když vám někdo předvede, jak se
v novém systému co dělá a jak se
dostanete k cíli, máte pocit, že ne-
jde o nic složitého. V okamžiku,

kdy potřebujete naučené skutečně
použít, ale většinou narazíte na po-
tíže. Najednou máte pocit, že vám
něco zatajili (většinou taky jo).

Nejúčinnější způsob, jak se učit
novým dovednostem, je asi pokus-
-omyl anebo pokus-dotaz: napo-
vězte mi, jak dál. Jenže v tom je ta
potíž, že na vás většinou nikdo
nemá čas, a když se někdo přece
jen uvolí, nejpozději při druhé žá-
dosti o radu začne obracet oči
k nebi, jakože nechápe, co na tom
nechápete.

A to je škoda. Ani ne tak kvůli
nám dospělým (my si nakonec
vždycky nějak poradíme), ale kvůli
dětem, co chodí teprve do školy.
Dovedu si docela dobře představit,
že bych se byla například z té che-
mie, z které jsem nepochopila sko-
ro nic, přece jen něco zajímavého
dozvěděla, kdybych bývala dostala
šanci namísto naslouchání a zapiso-
vání možnost ptát se, a to třeba
i hloupě. No, nedostala jsem ji, tak

jsem se naučila opisovat a svou ne-
znalost kamuflovat. Nakonec i to
je dovednost, ale pyšná na ni
nejsem.

Amsterdamská radnice se
rozhodla od 1. ledna příští-
ho roku formálně zakázat

kouření marihuany ve školách. To
se sice nesmělo už dřív, ale bez
úředního rozhodnutí se prý zákaz
těžko prosazoval. Nyní se budou
moci školy obracet na policii, v je-
jíž pravomoci bude kuřáky konopí
pokutovat. Amsterdam se tak
podle agentury AP stal prvním ni-
zozemským městem, které takové
opatření přijalo. Ostatní zřejmě ješ-
tě váhají, jestli by na pokuty měli
i žáci ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Aby nedošlo k nějaké dis-
kriminaci. V Nizozemsku je mari-
huana nelegální, ale v rámci princi-
pu tolerance zůstane dostupná do-
spělým a turistům. Omezit se má
jen přístup dětí k droze.

Dokončení ze strany 17

Když už prosperovaly obě naše
školy, navštívil mne tehdejší předse-
da správní rady Intelu Craig Bar-
rett, řekl, že se mu ten koncept moc
líbí, a zeptal se, co potřebujeme,
abychom mohli dál prosperovat.
Dal nám půl milionu dolarů a my
mohli školu ve Scottsdale rozšířit
o vyšší stupeň. Nebyla potřeba žád-
ná speciální žádost nebo grant.
Prostě přišel, tady máte, pracujte.
Za nějakou dobu šel Barrett do dů-
chodu a souhlasil, že se stane před-
sedou správní rady BASIS Schools.
V té pozici nás pak inspiroval, aby-
chom takových škol založili víc. Zá-
roveň odešel do důchodu i můj man-
žel, ekonom, a rozhodl se, že bude
taky pracovat se mnou na plný úva-
zek. I předtím hrál v mém podniká-
ní důležitou roli.

Před třemi lety jsme přidali třetí
školu a před dvěma tři školy. Loni
další tři, teď máme pod naší znač-
kou BASIS Education devět škol.

LN Všechny v Arizoně?
Všechny jsou v Arizoně, ale ta

devátá je ve Washingtonu DC. Le-
tos jsme dostali také licenci v Texa-
su, kam se posuneme příští rok.
Další dvě školy chceme ještě udě-
lat v Arizoně a chystáme se i na ote-
vření elementární školy pro děti od
pěti do deseti let. Příští rok bychom
měli vzdělávat kolem sedmi tisíc
studentů.

LNDá se říct, že prosperují všech-
ny vaše školy?

Všechny se umísťují na předních
příčkách celoamerického žebříčku.
Jednou jsme byli dokonce první,
v posledních letech se stabilně drží-
me v první desítce. Naše pověst už
překračuje hranice Spojených stá-
tů. Nedávno jsme dostali pozvání
do Číny. Oni si našli, že jsme na vr-
cholu žebříčků, a žádali nás, jestli
bychom tam taky neotevřeli školu.

LN Otevřete?
Byli jsme se v Číně podívat

a pravděpodobně tam příští rok udě-
láme zkušební program. Oni se tvá-
ří, že se potřebují od nás učit, ale ve
skutečnosti jsem se učila já od
nich.

LN Nestaví v Číně školu hlavně
na drilu?

Kdepak! Využívají všechny mo-
derní metody, které existují. Všech-
no už dávno okoukali. Jediný roz-
díl je ten, že děti tam pracují usilov-
něji a mají k učitelům větší respekt.
Třeba způsob, jak tam učí angličti-
nu, mě naprosto okouzlil. Učí ji od
první třídy a efekt je, že žáci při od-
chodu ze školy anglicky opravdu
umějí.

LN Založíte tam tedy školu?
Zatím děláme program pro veřej-

nou školu. Tam jsou veřejné školy
prestižnější než soukromé, ale uva-
žujeme i o založení soukromé ško-
ly. V Číně se ohromně staví. A de-
velopeři mají povinnost stavět na-
příklad v komplexech domů i ško-

ly. Jenže dobrá státní škola na
okraj města nepůjde, tak tam chtějí
dobrou soukromou. Se školným.
V Číně už je dost velká skupina
lidí, kteří si je mohou dovolit.
A chtějí, aby jejich děti měly napří-
klad možnost studovat poslední
rok střední školy v USA.

LNKapitalismus, jako když ho vy-
šije, že?

S jednou podmínkou. Když něco
děláte, musíte mít schválení od
místního šéfa komunistů. Proto se
tam necítím úplně pohodlně. To po-
litické pozadí mne trochu ruší. Na

druhou stranu říkám, když oni chtě-
jí se něco učit od nás, můžeme se
my naučit taky něco od nich. Ta
kombinace moderních metod s tra-
dičními mne uchvacuje. Ostatně na
něčem podobném jsou založené
školy, které zakládáme v Americe.

LN Uživí vás to?
Uživí. Dobře.

LN Státní dotace je tedy dostateč-
ně velká na to, abyste mohli mít
dobrou školu a ještě vydělat?

Ano. Některé lidi to zlobí, proto-
že my máme mnohem lepší výsled-

ky než veřejné školy, dostáváme
stejné peníze, respektive o něco
málo méně, ale nejenže máme
dobrou školu, ale ještě vyděláváme.

LNO kolik dostáváte méně než ve-
řejné školy?

Třeba v Arizoně dostáváme na
studenta přibližně 6500 dolarů, ve-
řejné školy mají nejméně 7500 na
studenta.

LN Čím to dorovnáváte, když ne-
smíte vybírat školné?

Prostě pracujeme efektivněji. Já
mám například velmi nízký počet
zaměstnanců zabývajících se sprá-
vou školy. Druhá věc je, že americ-
ké školy stavějí obrovská hřiště na
různé sporty. To my neděláme.
U nás se dělají jen sporty, které ne-
jsou finančně náročné. Máme ale
divadlo a teď stavíme svoje vlastní
budovy.

LN Z čeho? Dostáváte vedle dota-
cí na žáka ještě nějaké zvláštní
dotace na investice?

Dostaneme půjčku od soukromé-
ho investora, kterou ale garantuje
stát.

LN Vrátí se vám to?
Vrátí.

LN Z té dotace na žáka?
Ano. Tedy jak kde. Třeba v Ari-

zoně je na žáka šest a půl tisíce, ve
Washingtonu DC je to dvanáct ti-
síc. Pak jsou státy, kde je míň. Tře-
ba jsme chtěli jít do Indiany, kde
jsme taky dostali licenci, ale ukáza-
lo se, že tam bychom si na rozvoj
nevydělali, protože tam je na žáka
jen 5500 dolarů. My ovšem tu stav-
bu pořídíme mnohem levněji než
veřejná škola. Veřejné školy jsou
hrozně neefektivní. Máme stavite-
le, který s námi pracuje – a za čtyři
měsíce budova stojí. A tím, že ne-
stavíte dlouho, se taky hodně ušetří.

LN Jak přesvědčujete rodiče, aby
poslali děti právě k vám?

Když se škola umísťuje na nej-
vyšších příčkách žebříčků, není to
tak těžké. Samozřejmě inzerujeme.
Konečně jsme placeni podle počtu
žáků. Hodně nám taky pomáhá, že
jsme vsadili na AP testy, neboli
Advanced Placement.

LN To je něco jako testy SAT?
Ne, ale dělá to tatáž soukromá

nezisková organizace. Jmenuje se
College Board a existuje přes pade-
sát let. Zatímco SAT testují vícemé-
ně studijní předpoklady, AP testy
se zaměřují na znalosti a dovednos-
ti, na to, co už se student naučil. Je-
jich původním účelem bylo hledat
nadané studenty, kteří by mohli už
v průběhu střední školy studovat
některé předměty na vysokoškol-
ské úrovni.

LN Přitom bychom mohli připo-
menout, že v USA se v první fázi
na vysoké škole studují ještě vše-
obecně vzdělávací předměty.

Právě. A o to jde. Když student
získá v AP určitý počet bodů, může

mu to vysoká škola uznat jako kre-
dit a on může tento předmět na vy-
soké škole přeskočit. To je vzhle-
dem k tomu, že vysokoškolské stu-
dium bývá drahé, velmi důležité,
protože tak lze studium zkrátit. Pro-
to si AP testy dělají i studenti veřej-
ných škol, ti je ovšem platí. Osmde-
sát dolarů za test. V našich BASIS
školách jsou tyto testy povinné,
každý jich musí nasbírat celkem
šest, a studentům je platíme z roz-
počtu. Dokonce poskytujeme i pré-
mie za dobrý výsledek. Výhoda AP
testů je mimo jiné i v tom, že platí
také v některých dalších zemích,
například v Kanadě. A třeba
Cambridge je uznává jako ekviva-
lent britských A-levels, tedy tamní
obdoby maturity.

LN Řekněte, co se vám na americ-
kém školství líbí?

Není toho málo. V první řadě
kreativita, pak kolegiální vztah uči-
telů a žáků, jistá hravost, ale i re-
spektování odlišností.

LN Prý se tam v poslední době
dost diskutuje o užitečnosti ploš-
ného testování škol státem.

Testování se řeší pořád, nejen
v poslední době.

LN Vaše školy jsou úspěšné. Vní-
máte něco jako závist?

Ta existuje všude. A všude se za
úspěchem hledají nějaké špinavé
triky. Nás například občas někdo
obviní, že si žáky přece jen vybírá-
me. Ale není to tak. Jeden rok jsme
měli chybu ve statistických datech,

která jsme odevzdávali, takže o nás
vyšlo, že máme nula hispánských
studentů. Přišla novinářka a říkala
– vy nemáte žádného hispánského
studenta. Já jí řekla, že je chyba ve
statistice, ať se jde podívat do tříd.
Šla, viděla hispánské studenty –
těch si nelze nevšimnout –, ale pak
stejně napsala článek o bílé škole.
Prostě proto, že se jí to tak lépe ho-
dilo. Na druhou stranu média nám
pomohou. Protože když uspějeme
v žebříčcích, přijdou a udělají roz-
hovor. V zásadě si nestěžuju.

Žebříčky: US – News
http://www.usnews.com/education/
best-high-schools/national-rankings
The Washington Post
http://apps.washingtonpost.com/
local/highschoolchallenge/
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Všude se za úspěchem
hledají nějaké špinavé
triky. Nás například
občas někdo obviní,
že si žáky

přece jen vybíráme.
Ale není to tak.

Jednička mezi
matematikáři
Profesor Milan Hejný obdržel
v rámci projektu „Českých 100 Nej-
lepších“ ocenění MathProf ONE
neboli jednička mezi matematikáři.
Cenu mu na Pražském hradě předa-
la ministryně práce a sociálních
věcí Ludmila Müllerová. Milan
Hejný působící na Pedagogické fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze
je uznávaný didaktik matematiky,
který propaguje nový způsob vý-
uky tohoto předmětu. Děti mají
více vycházet ze svých každoden-
ních zkušeností a počítání propojo-
vat s reálným životem. hev

Adventní hraní
na Vyšehradě
Vzdělávání není jen o biflování ve
školních lavicích, ale může mít
také formu hry. Která hra je pro
děti vhodná? Co se s její pomocí
naučí? Obrázek si mohou rodiče
udělat na portálu Jakouhru.cz, kte-
rý nyní spustila vzdělávací společ-
nost Scio. Její šéf Ondřej Šteffl je
totiž přesvědčen, že hry mohou
vzdělávat, a tak s kolegy spustil
tento projekt. Portál přináší detail-
ní hodnocení, které by mělo být ne-
závislé na zájmech výrobců a dis-
tributorů her. Posuzuje se provede-
ní, rozvojový potenciál a rizika,
vše je k dispozici zdarma. Nyní
Scio navíc připravilo adventní hru
pro děti ve věku čtyři až deset let.
Děti (i rodiče) se seznámí s posta-
vami adventu a dozvědí se o sta-
rých zvycích a pověrách našich
předků. Hra bude součástí advent-
ní akce pořádané NKP Vyšehrad
5. a 16. prosince od 13 do 16 hodin
na pražském Vyšehradě. hev

Nový děkan na
karvinské fakultě
Do čela Obchodně podnikatelské fa-
kulty Slezské univerzity, která sídlí
v Karviné, byl zvolen docent Pavel
Tuleja. A to hned v prvním kole.
Narodil v roce 1971 v Ostravě. Vy-
studoval Ekonomickou fakultu Vy-
soké školy báňské – Technické uni-
verzitě Ostrava a tam v roce 2008
i habilitoval. Nyní působil jako ve-
doucí katedry ekonomie na Obchod-
ně podnikatelské fakultě Slezské
univerzity. Tuleja nahradil Bohumi-
la Fialu, který na funkci rezignoval
počátkem července. hev

Soutěž logického
myšlení
Vítězem třetího ročníku celostátní
soutěže v informatice se stal stu-
dent Robin Krempaský z Gymná-
zia a střední odborné školy Orlo-
vá-Lutyně. Na druhém místě skon-
čil Matěj Fričl z teplické Základní
školy Buzulucká. Bronzovou příč-
ku obsadil Otto Šleger ze Základ-
ní školy Praha 8, Glowackého.
Soutěž, která si klade za cíl pro-
hloubení logického myšlení pořá-
dala Soukromá střední škola výpo-
četní techniky v Praze. Zúčastnilo
se jí přes dva a půl tisíce čtrnácti-
a patnáctiletých žáků ze 123 zá-
kladních škol a odpovídajících roč-
níků víceletých gymnázií. kva

Jak namíchat optimální způsob výuky

Nejsme bílá škola, říká Olga Block. Na západě USA ale převažují hlavně asijští
studenti. Pokud jde o sporty, spokojí se s finančně nenáročnými. FOTO BASIS
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Mají děti ve škole získávat
spíše přehled o důleži-
tých věcech našeho svě-

ta a jeho historie, anebo jim máme
vybrat jen pár témat, na nichž se bu-
dou učit myslet, tvořit, analyzovat,
shrnovat a nenaletět všemu, co se
jim předkládá? Touhle otázkou se
zabývá dnešní rozhovor s českou
zakladatelkou úspěšných americ-
kých škol. Ona sama si ji zodpově-
děla tak, že nejlepší bude, když se
oba způsoby výuky namíchají. Kde
na to ale brát čas? ptají se občas uči-
telé v českých školách, kteří řeší
stejné dilema. Na svém blogu na
vzdělávacím portálu Eduin ho zmi-
ňuje například i Tomáš Feřtek. Při-
pomíná, že třeba v Anglii si učitel

dějepisu vybere, co bude učit,
a klidně vynechá třeba Churchilla,
zatímco ve Skotsku se učí více en-
cyklopedicky.

V Česku se vždycky vyučovalo
systémem zapiš si a zapamatuj, co
se ti předkládá. Tedy až do devade-
sátých let minulého století, kdy se
u nás objevily první alternativní
školy, které přišly s projektovým
vyučováním ve stylu vybereme
téma a budeme na něm pracovat tře-
ba tři měsíce ve všech předmětech.
U rodičů budily tyto novoty napřed
nadšení, později i obavy: ano, děti
to baví, ale budou znát všechno, co
potřebují? Stihnou to? Nezdržují
se těmi hrami příliš?

Troufám si tvrdit, že dneska
jsme v poměrně příznivé situaci.
Učitelé i tvůrci učebnic už tuší, že
chronologie, data a poučky nejsou
všechno, a většinou se snaží dát
větší prostor kreativitě. Vlastní i žá-
kovské. Možná to nejde všem stej-
ně dobře, ale kyvadlo je nejspíš

v optimální poloze. Nevychyluje
se příliš ani na jednu, ani na dru-
hou stranu. Moc bych s ním nehý-
bala.

Mimochodem, během mě-
síce přišel do Akademie
už druhý dopis matek,

které zažily školství v cizině, jedna
v Itálii a druhá v Dánsku. Obě nabá-
dají: važme si českého školství.
I když úplně přesvědčivé argumen-
ty vždycky neuvádějí. Jedna z nich
píše: „Žila jsem řadu let v jednom
skandinávském státě, kde platí, že-
žádné dítě se nesmí chválit, aby
tím ty ostatní netrpěly. Všechny
děti mají být na stejné úrovni. Vý-
sledkem je to, že se žáci moc neučí,
neorientují se ani ve vlastních ději-
nách a nemají o nic zájem.“

Má jít ale o Dánsko, které se
v posledním mezinárodním šetření
vzdělávacích výsledků umístilo ve
dvou ze tří disciplín lépe než Česká
republika. Tak nevím.

Na webu ASCD Edge, který
slouží americké učitelské
komunitě, se objevil člá-

nek varující před přílišnou organi-
zovaností školních dětí. Koordiná-
tor pro výuku přírodních věd v ame-
rických školách v něm píše, že sou-
časné děti mají příliš málo času na
neorganizovanou hru a hlubší pozo-
rování světa kolem sebe. Jejich čas
vyplňují téměř beze zbytku škola,
kroužky, organizovaný sport a úko-
ly, takže mají velmi málo prostoru
pro volné uvažování a pozorování,
pro rozvoj vlastní kreativity.

Je to snad u nás jinak?

Teprve když se člověk musí
sám něco učit, uvědomí si,
jak těžké někdy bývá chá-

pat věci jen z výkladu. Vezměme
třeba různá počítačová školení.
Když vám někdo předvede, jak se
v novém systému co dělá a jak se
dostanete k cíli, máte pocit, že ne-
jde o nic složitého. V okamžiku,

kdy potřebujete naučené skutečně
použít, ale většinou narazíte na po-
tíže. Najednou máte pocit, že vám
něco zatajili (většinou taky jo).

Nejúčinnější způsob, jak se učit
novým dovednostem, je asi pokus-
-omyl anebo pokus-dotaz: napo-
vězte mi, jak dál. Jenže v tom je ta
potíž, že na vás většinou nikdo
nemá čas, a když se někdo přece
jen uvolí, nejpozději při druhé žá-
dosti o radu začne obracet oči
k nebi, jakože nechápe, co na tom
nechápete.

A to je škoda. Ani ne tak kvůli
nám dospělým (my si nakonec
vždycky nějak poradíme), ale kvůli
dětem, co chodí teprve do školy.
Dovedu si docela dobře představit,
že bych se byla například z té che-
mie, z které jsem nepochopila sko-
ro nic, přece jen něco zajímavého
dozvěděla, kdybych bývala dostala
šanci namísto naslouchání a zapiso-
vání možnost ptát se, a to třeba
i hloupě. No, nedostala jsem ji, tak

jsem se naučila opisovat a svou ne-
znalost kamuflovat. Nakonec i to
je dovednost, ale pyšná na ni
nejsem.

Amsterdamská radnice se
rozhodla od 1. ledna příští-
ho roku formálně zakázat

kouření marihuany ve školách. To
se sice nesmělo už dřív, ale bez
úředního rozhodnutí se prý zákaz
těžko prosazoval. Nyní se budou
moci školy obracet na policii, v je-
jíž pravomoci bude kuřáky konopí
pokutovat. Amsterdam se tak
podle agentury AP stal prvním ni-
zozemským městem, které takové
opatření přijalo. Ostatní zřejmě ješ-
tě váhají, jestli by na pokuty měli
i žáci ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Aby nedošlo k nějaké dis-
kriminaci. V Nizozemsku je mari-
huana nelegální, ale v rámci princi-
pu tolerance zůstane dostupná do-
spělým a turistům. Omezit se má
jen přístup dětí k droze.
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Když už prosperovaly obě naše
školy, navštívil mne tehdejší předse-
da správní rady Intelu Craig Bar-
rett, řekl, že se mu ten koncept moc
líbí, a zeptal se, co potřebujeme,
abychom mohli dál prosperovat.
Dal nám půl milionu dolarů a my
mohli školu ve Scottsdale rozšířit
o vyšší stupeň. Nebyla potřeba žád-
ná speciální žádost nebo grant.
Prostě přišel, tady máte, pracujte.
Za nějakou dobu šel Barrett do dů-
chodu a souhlasil, že se stane před-
sedou správní rady BASIS Schools.
V té pozici nás pak inspiroval, aby-
chom takových škol založili víc. Zá-
roveň odešel do důchodu i můj man-
žel, ekonom, a rozhodl se, že bude
taky pracovat se mnou na plný úva-
zek. I předtím hrál v mém podniká-
ní důležitou roli.

Před třemi lety jsme přidali třetí
školu a před dvěma tři školy. Loni
další tři, teď máme pod naší znač-
kou BASIS Education devět škol.

LN Všechny v Arizoně?
Všechny jsou v Arizoně, ale ta

devátá je ve Washingtonu DC. Le-
tos jsme dostali také licenci v Texa-
su, kam se posuneme příští rok.
Další dvě školy chceme ještě udě-
lat v Arizoně a chystáme se i na ote-
vření elementární školy pro děti od
pěti do deseti let. Příští rok bychom
měli vzdělávat kolem sedmi tisíc
studentů.

LNDá se říct, že prosperují všech-
ny vaše školy?

Všechny se umísťují na předních
příčkách celoamerického žebříčku.
Jednou jsme byli dokonce první,
v posledních letech se stabilně drží-
me v první desítce. Naše pověst už
překračuje hranice Spojených stá-
tů. Nedávno jsme dostali pozvání
do Číny. Oni si našli, že jsme na vr-
cholu žebříčků, a žádali nás, jestli
bychom tam taky neotevřeli školu.

LN Otevřete?
Byli jsme se v Číně podívat

a pravděpodobně tam příští rok udě-
láme zkušební program. Oni se tvá-
ří, že se potřebují od nás učit, ale ve
skutečnosti jsem se učila já od
nich.

LN Nestaví v Číně školu hlavně
na drilu?

Kdepak! Využívají všechny mo-
derní metody, které existují. Všech-
no už dávno okoukali. Jediný roz-
díl je ten, že děti tam pracují usilov-
něji a mají k učitelům větší respekt.
Třeba způsob, jak tam učí angličti-
nu, mě naprosto okouzlil. Učí ji od
první třídy a efekt je, že žáci při od-
chodu ze školy anglicky opravdu
umějí.

LN Založíte tam tedy školu?
Zatím děláme program pro veřej-

nou školu. Tam jsou veřejné školy
prestižnější než soukromé, ale uva-
žujeme i o založení soukromé ško-
ly. V Číně se ohromně staví. A de-
velopeři mají povinnost stavět na-
příklad v komplexech domů i ško-

ly. Jenže dobrá státní škola na
okraj města nepůjde, tak tam chtějí
dobrou soukromou. Se školným.
V Číně už je dost velká skupina
lidí, kteří si je mohou dovolit.
A chtějí, aby jejich děti měly napří-
klad možnost studovat poslední
rok střední školy v USA.

LNKapitalismus, jako když ho vy-
šije, že?

S jednou podmínkou. Když něco
děláte, musíte mít schválení od
místního šéfa komunistů. Proto se
tam necítím úplně pohodlně. To po-
litické pozadí mne trochu ruší. Na

druhou stranu říkám, když oni chtě-
jí se něco učit od nás, můžeme se
my naučit taky něco od nich. Ta
kombinace moderních metod s tra-
dičními mne uchvacuje. Ostatně na
něčem podobném jsou založené
školy, které zakládáme v Americe.

LN Uživí vás to?
Uživí. Dobře.

LN Státní dotace je tedy dostateč-
ně velká na to, abyste mohli mít
dobrou školu a ještě vydělat?

Ano. Některé lidi to zlobí, proto-
že my máme mnohem lepší výsled-

ky než veřejné školy, dostáváme
stejné peníze, respektive o něco
málo méně, ale nejenže máme
dobrou školu, ale ještě vyděláváme.

LNO kolik dostáváte méně než ve-
řejné školy?

Třeba v Arizoně dostáváme na
studenta přibližně 6500 dolarů, ve-
řejné školy mají nejméně 7500 na
studenta.

LN Čím to dorovnáváte, když ne-
smíte vybírat školné?

Prostě pracujeme efektivněji. Já
mám například velmi nízký počet
zaměstnanců zabývajících se sprá-
vou školy. Druhá věc je, že americ-
ké školy stavějí obrovská hřiště na
různé sporty. To my neděláme.
U nás se dělají jen sporty, které ne-
jsou finančně náročné. Máme ale
divadlo a teď stavíme svoje vlastní
budovy.

LN Z čeho? Dostáváte vedle dota-
cí na žáka ještě nějaké zvláštní
dotace na investice?

Dostaneme půjčku od soukromé-
ho investora, kterou ale garantuje
stát.

LN Vrátí se vám to?
Vrátí.

LN Z té dotace na žáka?
Ano. Tedy jak kde. Třeba v Ari-

zoně je na žáka šest a půl tisíce, ve
Washingtonu DC je to dvanáct ti-
síc. Pak jsou státy, kde je míň. Tře-
ba jsme chtěli jít do Indiany, kde
jsme taky dostali licenci, ale ukáza-
lo se, že tam bychom si na rozvoj
nevydělali, protože tam je na žáka
jen 5500 dolarů. My ovšem tu stav-
bu pořídíme mnohem levněji než
veřejná škola. Veřejné školy jsou
hrozně neefektivní. Máme stavite-
le, který s námi pracuje – a za čtyři
měsíce budova stojí. A tím, že ne-
stavíte dlouho, se taky hodně ušetří.

LN Jak přesvědčujete rodiče, aby
poslali děti právě k vám?

Když se škola umísťuje na nej-
vyšších příčkách žebříčků, není to
tak těžké. Samozřejmě inzerujeme.
Konečně jsme placeni podle počtu
žáků. Hodně nám taky pomáhá, že
jsme vsadili na AP testy, neboli
Advanced Placement.

LN To je něco jako testy SAT?
Ne, ale dělá to tatáž soukromá

nezisková organizace. Jmenuje se
College Board a existuje přes pade-
sát let. Zatímco SAT testují vícemé-
ně studijní předpoklady, AP testy
se zaměřují na znalosti a dovednos-
ti, na to, co už se student naučil. Je-
jich původním účelem bylo hledat
nadané studenty, kteří by mohli už
v průběhu střední školy studovat
některé předměty na vysokoškol-
ské úrovni.

LN Přitom bychom mohli připo-
menout, že v USA se v první fázi
na vysoké škole studují ještě vše-
obecně vzdělávací předměty.

Právě. A o to jde. Když student
získá v AP určitý počet bodů, může

mu to vysoká škola uznat jako kre-
dit a on může tento předmět na vy-
soké škole přeskočit. To je vzhle-
dem k tomu, že vysokoškolské stu-
dium bývá drahé, velmi důležité,
protože tak lze studium zkrátit. Pro-
to si AP testy dělají i studenti veřej-
ných škol, ti je ovšem platí. Osmde-
sát dolarů za test. V našich BASIS
školách jsou tyto testy povinné,
každý jich musí nasbírat celkem
šest, a studentům je platíme z roz-
počtu. Dokonce poskytujeme i pré-
mie za dobrý výsledek. Výhoda AP
testů je mimo jiné i v tom, že platí
také v některých dalších zemích,
například v Kanadě. A třeba
Cambridge je uznává jako ekviva-
lent britských A-levels, tedy tamní
obdoby maturity.

LN Řekněte, co se vám na americ-
kém školství líbí?

Není toho málo. V první řadě
kreativita, pak kolegiální vztah uči-
telů a žáků, jistá hravost, ale i re-
spektování odlišností.

LN Prý se tam v poslední době
dost diskutuje o užitečnosti ploš-
ného testování škol státem.

Testování se řeší pořád, nejen
v poslední době.

LN Vaše školy jsou úspěšné. Vní-
máte něco jako závist?

Ta existuje všude. A všude se za
úspěchem hledají nějaké špinavé
triky. Nás například občas někdo
obviní, že si žáky přece jen vybírá-
me. Ale není to tak. Jeden rok jsme
měli chybu ve statistických datech,

která jsme odevzdávali, takže o nás
vyšlo, že máme nula hispánských
studentů. Přišla novinářka a říkala
– vy nemáte žádného hispánského
studenta. Já jí řekla, že je chyba ve
statistice, ať se jde podívat do tříd.
Šla, viděla hispánské studenty –
těch si nelze nevšimnout –, ale pak
stejně napsala článek o bílé škole.
Prostě proto, že se jí to tak lépe ho-
dilo. Na druhou stranu média nám
pomohou. Protože když uspějeme
v žebříčcích, přijdou a udělají roz-
hovor. V zásadě si nestěžuju.

Žebříčky: US – News
http://www.usnews.com/education/
best-high-schools/national-rankings
The Washington Post
http://apps.washingtonpost.com/
local/highschoolchallenge/
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Všude se za úspěchem
hledají nějaké špinavé
triky. Nás například
občas někdo obviní,
že si žáky

přece jen vybíráme.
Ale není to tak.

Jednička mezi
matematikáři
Profesor Milan Hejný obdržel
v rámci projektu „Českých 100 Nej-
lepších“ ocenění MathProf ONE
neboli jednička mezi matematikáři.
Cenu mu na Pražském hradě předa-
la ministryně práce a sociálních
věcí Ludmila Müllerová. Milan
Hejný působící na Pedagogické fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze
je uznávaný didaktik matematiky,
který propaguje nový způsob vý-
uky tohoto předmětu. Děti mají
více vycházet ze svých každoden-
ních zkušeností a počítání propojo-
vat s reálným životem. hev

Adventní hraní
na Vyšehradě
Vzdělávání není jen o biflování ve
školních lavicích, ale může mít
také formu hry. Která hra je pro
děti vhodná? Co se s její pomocí
naučí? Obrázek si mohou rodiče
udělat na portálu Jakouhru.cz, kte-
rý nyní spustila vzdělávací společ-
nost Scio. Její šéf Ondřej Šteffl je
totiž přesvědčen, že hry mohou
vzdělávat, a tak s kolegy spustil
tento projekt. Portál přináší detail-
ní hodnocení, které by mělo být ne-
závislé na zájmech výrobců a dis-
tributorů her. Posuzuje se provede-
ní, rozvojový potenciál a rizika,
vše je k dispozici zdarma. Nyní
Scio navíc připravilo adventní hru
pro děti ve věku čtyři až deset let.
Děti (i rodiče) se seznámí s posta-
vami adventu a dozvědí se o sta-
rých zvycích a pověrách našich
předků. Hra bude součástí advent-
ní akce pořádané NKP Vyšehrad
5. a 16. prosince od 13 do 16 hodin
na pražském Vyšehradě. hev

Nový děkan na
karvinské fakultě
Do čela Obchodně podnikatelské fa-
kulty Slezské univerzity, která sídlí
v Karviné, byl zvolen docent Pavel
Tuleja. A to hned v prvním kole.
Narodil v roce 1971 v Ostravě. Vy-
studoval Ekonomickou fakultu Vy-
soké školy báňské – Technické uni-
verzitě Ostrava a tam v roce 2008
i habilitoval. Nyní působil jako ve-
doucí katedry ekonomie na Obchod-
ně podnikatelské fakultě Slezské
univerzity. Tuleja nahradil Bohumi-
la Fialu, který na funkci rezignoval
počátkem července. hev

Soutěž logického
myšlení
Vítězem třetího ročníku celostátní
soutěže v informatice se stal stu-
dent Robin Krempaský z Gymná-
zia a střední odborné školy Orlo-
vá-Lutyně. Na druhém místě skon-
čil Matěj Fričl z teplické Základní
školy Buzulucká. Bronzovou příč-
ku obsadil Otto Šleger ze Základ-
ní školy Praha 8, Glowackého.
Soutěž, která si klade za cíl pro-
hloubení logického myšlení pořá-
dala Soukromá střední škola výpo-
četní techniky v Praze. Zúčastnilo
se jí přes dva a půl tisíce čtrnácti-
a patnáctiletých žáků ze 123 zá-
kladních škol a odpovídajících roč-
níků víceletých gymnázií. kva

Jak namíchat optimální způsob výuky

Nejsme bílá škola, říká Olga Block. Na západě USA ale převažují hlavně asijští
studenti. Pokud jde o sporty, spokojí se s finančně nenáročnými. FOTO BASIS
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Mají děti ve škole získávat
spíše přehled o důleži-
tých věcech našeho svě-

ta a jeho historie, anebo jim máme
vybrat jen pár témat, na nichž se bu-
dou učit myslet, tvořit, analyzovat,
shrnovat a nenaletět všemu, co se
jim předkládá? Touhle otázkou se
zabývá dnešní rozhovor s českou
zakladatelkou úspěšných americ-
kých škol. Ona sama si ji zodpově-
děla tak, že nejlepší bude, když se
oba způsoby výuky namíchají. Kde
na to ale brát čas? ptají se občas uči-
telé v českých školách, kteří řeší
stejné dilema. Na svém blogu na
vzdělávacím portálu Eduin ho zmi-
ňuje například i Tomáš Feřtek. Při-
pomíná, že třeba v Anglii si učitel

dějepisu vybere, co bude učit,
a klidně vynechá třeba Churchilla,
zatímco ve Skotsku se učí více en-
cyklopedicky.

V Česku se vždycky vyučovalo
systémem zapiš si a zapamatuj, co
se ti předkládá. Tedy až do devade-
sátých let minulého století, kdy se
u nás objevily první alternativní
školy, které přišly s projektovým
vyučováním ve stylu vybereme
téma a budeme na něm pracovat tře-
ba tři měsíce ve všech předmětech.
U rodičů budily tyto novoty napřed
nadšení, později i obavy: ano, děti
to baví, ale budou znát všechno, co
potřebují? Stihnou to? Nezdržují
se těmi hrami příliš?

Troufám si tvrdit, že dneska
jsme v poměrně příznivé situaci.
Učitelé i tvůrci učebnic už tuší, že
chronologie, data a poučky nejsou
všechno, a většinou se snaží dát
větší prostor kreativitě. Vlastní i žá-
kovské. Možná to nejde všem stej-
ně dobře, ale kyvadlo je nejspíš

v optimální poloze. Nevychyluje
se příliš ani na jednu, ani na dru-
hou stranu. Moc bych s ním nehý-
bala.

Mimochodem, během mě-
síce přišel do Akademie
už druhý dopis matek,

které zažily školství v cizině, jedna
v Itálii a druhá v Dánsku. Obě nabá-
dají: važme si českého školství.
I když úplně přesvědčivé argumen-
ty vždycky neuvádějí. Jedna z nich
píše: „Žila jsem řadu let v jednom
skandinávském státě, kde platí, že-
žádné dítě se nesmí chválit, aby
tím ty ostatní netrpěly. Všechny
děti mají být na stejné úrovni. Vý-
sledkem je to, že se žáci moc neučí,
neorientují se ani ve vlastních ději-
nách a nemají o nic zájem.“

Má jít ale o Dánsko, které se
v posledním mezinárodním šetření
vzdělávacích výsledků umístilo ve
dvou ze tří disciplín lépe než Česká
republika. Tak nevím.

Na webu ASCD Edge, který
slouží americké učitelské
komunitě, se objevil člá-

nek varující před přílišnou organi-
zovaností školních dětí. Koordiná-
tor pro výuku přírodních věd v ame-
rických školách v něm píše, že sou-
časné děti mají příliš málo času na
neorganizovanou hru a hlubší pozo-
rování světa kolem sebe. Jejich čas
vyplňují téměř beze zbytku škola,
kroužky, organizovaný sport a úko-
ly, takže mají velmi málo prostoru
pro volné uvažování a pozorování,
pro rozvoj vlastní kreativity.

Je to snad u nás jinak?

Teprve když se člověk musí
sám něco učit, uvědomí si,
jak těžké někdy bývá chá-

pat věci jen z výkladu. Vezměme
třeba různá počítačová školení.
Když vám někdo předvede, jak se
v novém systému co dělá a jak se
dostanete k cíli, máte pocit, že ne-
jde o nic složitého. V okamžiku,

kdy potřebujete naučené skutečně
použít, ale většinou narazíte na po-
tíže. Najednou máte pocit, že vám
něco zatajili (většinou taky jo).

Nejúčinnější způsob, jak se učit
novým dovednostem, je asi pokus-
-omyl anebo pokus-dotaz: napo-
vězte mi, jak dál. Jenže v tom je ta
potíž, že na vás většinou nikdo
nemá čas, a když se někdo přece
jen uvolí, nejpozději při druhé žá-
dosti o radu začne obracet oči
k nebi, jakože nechápe, co na tom
nechápete.

A to je škoda. Ani ne tak kvůli
nám dospělým (my si nakonec
vždycky nějak poradíme), ale kvůli
dětem, co chodí teprve do školy.
Dovedu si docela dobře představit,
že bych se byla například z té che-
mie, z které jsem nepochopila sko-
ro nic, přece jen něco zajímavého
dozvěděla, kdybych bývala dostala
šanci namísto naslouchání a zapiso-
vání možnost ptát se, a to třeba
i hloupě. No, nedostala jsem ji, tak

jsem se naučila opisovat a svou ne-
znalost kamuflovat. Nakonec i to
je dovednost, ale pyšná na ni
nejsem.

Amsterdamská radnice se
rozhodla od 1. ledna příští-
ho roku formálně zakázat

kouření marihuany ve školách. To
se sice nesmělo už dřív, ale bez
úředního rozhodnutí se prý zákaz
těžko prosazoval. Nyní se budou
moci školy obracet na policii, v je-
jíž pravomoci bude kuřáky konopí
pokutovat. Amsterdam se tak
podle agentury AP stal prvním ni-
zozemským městem, které takové
opatření přijalo. Ostatní zřejmě ješ-
tě váhají, jestli by na pokuty měli
i žáci ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Aby nedošlo k nějaké dis-
kriminaci. V Nizozemsku je mari-
huana nelegální, ale v rámci princi-
pu tolerance zůstane dostupná do-
spělým a turistům. Omezit se má
jen přístup dětí k droze.

Dokončení ze strany 17

Když už prosperovaly obě naše
školy, navštívil mne tehdejší předse-
da správní rady Intelu Craig Bar-
rett, řekl, že se mu ten koncept moc
líbí, a zeptal se, co potřebujeme,
abychom mohli dál prosperovat.
Dal nám půl milionu dolarů a my
mohli školu ve Scottsdale rozšířit
o vyšší stupeň. Nebyla potřeba žád-
ná speciální žádost nebo grant.
Prostě přišel, tady máte, pracujte.
Za nějakou dobu šel Barrett do dů-
chodu a souhlasil, že se stane před-
sedou správní rady BASIS Schools.
V té pozici nás pak inspiroval, aby-
chom takových škol založili víc. Zá-
roveň odešel do důchodu i můj man-
žel, ekonom, a rozhodl se, že bude
taky pracovat se mnou na plný úva-
zek. I předtím hrál v mém podniká-
ní důležitou roli.

Před třemi lety jsme přidali třetí
školu a před dvěma tři školy. Loni
další tři, teď máme pod naší znač-
kou BASIS Education devět škol.

LN Všechny v Arizoně?
Všechny jsou v Arizoně, ale ta

devátá je ve Washingtonu DC. Le-
tos jsme dostali také licenci v Texa-
su, kam se posuneme příští rok.
Další dvě školy chceme ještě udě-
lat v Arizoně a chystáme se i na ote-
vření elementární školy pro děti od
pěti do deseti let. Příští rok bychom
měli vzdělávat kolem sedmi tisíc
studentů.

LNDá se říct, že prosperují všech-
ny vaše školy?

Všechny se umísťují na předních
příčkách celoamerického žebříčku.
Jednou jsme byli dokonce první,
v posledních letech se stabilně drží-
me v první desítce. Naše pověst už
překračuje hranice Spojených stá-
tů. Nedávno jsme dostali pozvání
do Číny. Oni si našli, že jsme na vr-
cholu žebříčků, a žádali nás, jestli
bychom tam taky neotevřeli školu.

LN Otevřete?
Byli jsme se v Číně podívat

a pravděpodobně tam příští rok udě-
láme zkušební program. Oni se tvá-
ří, že se potřebují od nás učit, ale ve
skutečnosti jsem se učila já od
nich.

LN Nestaví v Číně školu hlavně
na drilu?

Kdepak! Využívají všechny mo-
derní metody, které existují. Všech-
no už dávno okoukali. Jediný roz-
díl je ten, že děti tam pracují usilov-
něji a mají k učitelům větší respekt.
Třeba způsob, jak tam učí angličti-
nu, mě naprosto okouzlil. Učí ji od
první třídy a efekt je, že žáci při od-
chodu ze školy anglicky opravdu
umějí.

LN Založíte tam tedy školu?
Zatím děláme program pro veřej-

nou školu. Tam jsou veřejné školy
prestižnější než soukromé, ale uva-
žujeme i o založení soukromé ško-
ly. V Číně se ohromně staví. A de-
velopeři mají povinnost stavět na-
příklad v komplexech domů i ško-

ly. Jenže dobrá státní škola na
okraj města nepůjde, tak tam chtějí
dobrou soukromou. Se školným.
V Číně už je dost velká skupina
lidí, kteří si je mohou dovolit.
A chtějí, aby jejich děti měly napří-
klad možnost studovat poslední
rok střední školy v USA.

LNKapitalismus, jako když ho vy-
šije, že?

S jednou podmínkou. Když něco
děláte, musíte mít schválení od
místního šéfa komunistů. Proto se
tam necítím úplně pohodlně. To po-
litické pozadí mne trochu ruší. Na

druhou stranu říkám, když oni chtě-
jí se něco učit od nás, můžeme se
my naučit taky něco od nich. Ta
kombinace moderních metod s tra-
dičními mne uchvacuje. Ostatně na
něčem podobném jsou založené
školy, které zakládáme v Americe.

LN Uživí vás to?
Uživí. Dobře.

LN Státní dotace je tedy dostateč-
ně velká na to, abyste mohli mít
dobrou školu a ještě vydělat?

Ano. Některé lidi to zlobí, proto-
že my máme mnohem lepší výsled-

ky než veřejné školy, dostáváme
stejné peníze, respektive o něco
málo méně, ale nejenže máme
dobrou školu, ale ještě vyděláváme.

LNO kolik dostáváte méně než ve-
řejné školy?

Třeba v Arizoně dostáváme na
studenta přibližně 6500 dolarů, ve-
řejné školy mají nejméně 7500 na
studenta.

LN Čím to dorovnáváte, když ne-
smíte vybírat školné?

Prostě pracujeme efektivněji. Já
mám například velmi nízký počet
zaměstnanců zabývajících se sprá-
vou školy. Druhá věc je, že americ-
ké školy stavějí obrovská hřiště na
různé sporty. To my neděláme.
U nás se dělají jen sporty, které ne-
jsou finančně náročné. Máme ale
divadlo a teď stavíme svoje vlastní
budovy.

LN Z čeho? Dostáváte vedle dota-
cí na žáka ještě nějaké zvláštní
dotace na investice?

Dostaneme půjčku od soukromé-
ho investora, kterou ale garantuje
stát.

LN Vrátí se vám to?
Vrátí.

LN Z té dotace na žáka?
Ano. Tedy jak kde. Třeba v Ari-

zoně je na žáka šest a půl tisíce, ve
Washingtonu DC je to dvanáct ti-
síc. Pak jsou státy, kde je míň. Tře-
ba jsme chtěli jít do Indiany, kde
jsme taky dostali licenci, ale ukáza-
lo se, že tam bychom si na rozvoj
nevydělali, protože tam je na žáka
jen 5500 dolarů. My ovšem tu stav-
bu pořídíme mnohem levněji než
veřejná škola. Veřejné školy jsou
hrozně neefektivní. Máme stavite-
le, který s námi pracuje – a za čtyři
měsíce budova stojí. A tím, že ne-
stavíte dlouho, se taky hodně ušetří.

LN Jak přesvědčujete rodiče, aby
poslali děti právě k vám?

Když se škola umísťuje na nej-
vyšších příčkách žebříčků, není to
tak těžké. Samozřejmě inzerujeme.
Konečně jsme placeni podle počtu
žáků. Hodně nám taky pomáhá, že
jsme vsadili na AP testy, neboli
Advanced Placement.

LN To je něco jako testy SAT?
Ne, ale dělá to tatáž soukromá

nezisková organizace. Jmenuje se
College Board a existuje přes pade-
sát let. Zatímco SAT testují vícemé-
ně studijní předpoklady, AP testy
se zaměřují na znalosti a dovednos-
ti, na to, co už se student naučil. Je-
jich původním účelem bylo hledat
nadané studenty, kteří by mohli už
v průběhu střední školy studovat
některé předměty na vysokoškol-
ské úrovni.

LN Přitom bychom mohli připo-
menout, že v USA se v první fázi
na vysoké škole studují ještě vše-
obecně vzdělávací předměty.

Právě. A o to jde. Když student
získá v AP určitý počet bodů, může

mu to vysoká škola uznat jako kre-
dit a on může tento předmět na vy-
soké škole přeskočit. To je vzhle-
dem k tomu, že vysokoškolské stu-
dium bývá drahé, velmi důležité,
protože tak lze studium zkrátit. Pro-
to si AP testy dělají i studenti veřej-
ných škol, ti je ovšem platí. Osmde-
sát dolarů za test. V našich BASIS
školách jsou tyto testy povinné,
každý jich musí nasbírat celkem
šest, a studentům je platíme z roz-
počtu. Dokonce poskytujeme i pré-
mie za dobrý výsledek. Výhoda AP
testů je mimo jiné i v tom, že platí
také v některých dalších zemích,
například v Kanadě. A třeba
Cambridge je uznává jako ekviva-
lent britských A-levels, tedy tamní
obdoby maturity.

LN Řekněte, co se vám na americ-
kém školství líbí?

Není toho málo. V první řadě
kreativita, pak kolegiální vztah uči-
telů a žáků, jistá hravost, ale i re-
spektování odlišností.

LN Prý se tam v poslední době
dost diskutuje o užitečnosti ploš-
ného testování škol státem.

Testování se řeší pořád, nejen
v poslední době.

LN Vaše školy jsou úspěšné. Vní-
máte něco jako závist?

Ta existuje všude. A všude se za
úspěchem hledají nějaké špinavé
triky. Nás například občas někdo
obviní, že si žáky přece jen vybírá-
me. Ale není to tak. Jeden rok jsme
měli chybu ve statistických datech,

která jsme odevzdávali, takže o nás
vyšlo, že máme nula hispánských
studentů. Přišla novinářka a říkala
– vy nemáte žádného hispánského
studenta. Já jí řekla, že je chyba ve
statistice, ať se jde podívat do tříd.
Šla, viděla hispánské studenty –
těch si nelze nevšimnout –, ale pak
stejně napsala článek o bílé škole.
Prostě proto, že se jí to tak lépe ho-
dilo. Na druhou stranu média nám
pomohou. Protože když uspějeme
v žebříčcích, přijdou a udělají roz-
hovor. V zásadě si nestěžuju.

Žebříčky: US – News
http://www.usnews.com/education/
best-high-schools/national-rankings
The Washington Post
http://apps.washingtonpost.com/
local/highschoolchallenge/
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Všude se za úspěchem
hledají nějaké špinavé
triky. Nás například
občas někdo obviní,
že si žáky

přece jen vybíráme.
Ale není to tak.

Jednička mezi
matematikáři
Profesor Milan Hejný obdržel
v rámci projektu „Českých 100 Nej-
lepších“ ocenění MathProf ONE
neboli jednička mezi matematikáři.
Cenu mu na Pražském hradě předa-
la ministryně práce a sociálních
věcí Ludmila Müllerová. Milan
Hejný působící na Pedagogické fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze
je uznávaný didaktik matematiky,
který propaguje nový způsob vý-
uky tohoto předmětu. Děti mají
více vycházet ze svých každoden-
ních zkušeností a počítání propojo-
vat s reálným životem. hev

Adventní hraní
na Vyšehradě
Vzdělávání není jen o biflování ve
školních lavicích, ale může mít
také formu hry. Která hra je pro
děti vhodná? Co se s její pomocí
naučí? Obrázek si mohou rodiče
udělat na portálu Jakouhru.cz, kte-
rý nyní spustila vzdělávací společ-
nost Scio. Její šéf Ondřej Šteffl je
totiž přesvědčen, že hry mohou
vzdělávat, a tak s kolegy spustil
tento projekt. Portál přináší detail-
ní hodnocení, které by mělo být ne-
závislé na zájmech výrobců a dis-
tributorů her. Posuzuje se provede-
ní, rozvojový potenciál a rizika,
vše je k dispozici zdarma. Nyní
Scio navíc připravilo adventní hru
pro děti ve věku čtyři až deset let.
Děti (i rodiče) se seznámí s posta-
vami adventu a dozvědí se o sta-
rých zvycích a pověrách našich
předků. Hra bude součástí advent-
ní akce pořádané NKP Vyšehrad
5. a 16. prosince od 13 do 16 hodin
na pražském Vyšehradě. hev

Nový děkan na
karvinské fakultě
Do čela Obchodně podnikatelské fa-
kulty Slezské univerzity, která sídlí
v Karviné, byl zvolen docent Pavel
Tuleja. A to hned v prvním kole.
Narodil v roce 1971 v Ostravě. Vy-
studoval Ekonomickou fakultu Vy-
soké školy báňské – Technické uni-
verzitě Ostrava a tam v roce 2008
i habilitoval. Nyní působil jako ve-
doucí katedry ekonomie na Obchod-
ně podnikatelské fakultě Slezské
univerzity. Tuleja nahradil Bohumi-
la Fialu, který na funkci rezignoval
počátkem července. hev

Soutěž logického
myšlení
Vítězem třetího ročníku celostátní
soutěže v informatice se stal stu-
dent Robin Krempaský z Gymná-
zia a střední odborné školy Orlo-
vá-Lutyně. Na druhém místě skon-
čil Matěj Fričl z teplické Základní
školy Buzulucká. Bronzovou příč-
ku obsadil Otto Šleger ze Základ-
ní školy Praha 8, Glowackého.
Soutěž, která si klade za cíl pro-
hloubení logického myšlení pořá-
dala Soukromá střední škola výpo-
četní techniky v Praze. Zúčastnilo
se jí přes dva a půl tisíce čtrnácti-
a patnáctiletých žáků ze 123 zá-
kladních škol a odpovídajících roč-
níků víceletých gymnázií. kva

Jak namíchat optimální způsob výuky

Nejsme bílá škola, říká Olga Block. Na západě USA ale převažují hlavně asijští
studenti. Pokud jde o sporty, spokojí se s finančně nenáročnými. FOTO BASIS
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Mají děti ve škole získávat
spíše přehled o důleži-
tých věcech našeho svě-

ta a jeho historie, anebo jim máme
vybrat jen pár témat, na nichž se bu-
dou učit myslet, tvořit, analyzovat,
shrnovat a nenaletět všemu, co se
jim předkládá? Touhle otázkou se
zabývá dnešní rozhovor s českou
zakladatelkou úspěšných americ-
kých škol. Ona sama si ji zodpově-
děla tak, že nejlepší bude, když se
oba způsoby výuky namíchají. Kde
na to ale brát čas? ptají se občas uči-
telé v českých školách, kteří řeší
stejné dilema. Na svém blogu na
vzdělávacím portálu Eduin ho zmi-
ňuje například i Tomáš Feřtek. Při-
pomíná, že třeba v Anglii si učitel

dějepisu vybere, co bude učit,
a klidně vynechá třeba Churchilla,
zatímco ve Skotsku se učí více en-
cyklopedicky.

V Česku se vždycky vyučovalo
systémem zapiš si a zapamatuj, co
se ti předkládá. Tedy až do devade-
sátých let minulého století, kdy se
u nás objevily první alternativní
školy, které přišly s projektovým
vyučováním ve stylu vybereme
téma a budeme na něm pracovat tře-
ba tři měsíce ve všech předmětech.
U rodičů budily tyto novoty napřed
nadšení, později i obavy: ano, děti
to baví, ale budou znát všechno, co
potřebují? Stihnou to? Nezdržují
se těmi hrami příliš?

Troufám si tvrdit, že dneska
jsme v poměrně příznivé situaci.
Učitelé i tvůrci učebnic už tuší, že
chronologie, data a poučky nejsou
všechno, a většinou se snaží dát
větší prostor kreativitě. Vlastní i žá-
kovské. Možná to nejde všem stej-
ně dobře, ale kyvadlo je nejspíš

v optimální poloze. Nevychyluje
se příliš ani na jednu, ani na dru-
hou stranu. Moc bych s ním nehý-
bala.

Mimochodem, během mě-
síce přišel do Akademie
už druhý dopis matek,

které zažily školství v cizině, jedna
v Itálii a druhá v Dánsku. Obě nabá-
dají: važme si českého školství.
I když úplně přesvědčivé argumen-
ty vždycky neuvádějí. Jedna z nich
píše: „Žila jsem řadu let v jednom
skandinávském státě, kde platí, že-
žádné dítě se nesmí chválit, aby
tím ty ostatní netrpěly. Všechny
děti mají být na stejné úrovni. Vý-
sledkem je to, že se žáci moc neučí,
neorientují se ani ve vlastních ději-
nách a nemají o nic zájem.“

Má jít ale o Dánsko, které se
v posledním mezinárodním šetření
vzdělávacích výsledků umístilo ve
dvou ze tří disciplín lépe než Česká
republika. Tak nevím.

Na webu ASCD Edge, který
slouží americké učitelské
komunitě, se objevil člá-

nek varující před přílišnou organi-
zovaností školních dětí. Koordiná-
tor pro výuku přírodních věd v ame-
rických školách v něm píše, že sou-
časné děti mají příliš málo času na
neorganizovanou hru a hlubší pozo-
rování světa kolem sebe. Jejich čas
vyplňují téměř beze zbytku škola,
kroužky, organizovaný sport a úko-
ly, takže mají velmi málo prostoru
pro volné uvažování a pozorování,
pro rozvoj vlastní kreativity.

Je to snad u nás jinak?

Teprve když se člověk musí
sám něco učit, uvědomí si,
jak těžké někdy bývá chá-

pat věci jen z výkladu. Vezměme
třeba různá počítačová školení.
Když vám někdo předvede, jak se
v novém systému co dělá a jak se
dostanete k cíli, máte pocit, že ne-
jde o nic složitého. V okamžiku,

kdy potřebujete naučené skutečně
použít, ale většinou narazíte na po-
tíže. Najednou máte pocit, že vám
něco zatajili (většinou taky jo).

Nejúčinnější způsob, jak se učit
novým dovednostem, je asi pokus-
-omyl anebo pokus-dotaz: napo-
vězte mi, jak dál. Jenže v tom je ta
potíž, že na vás většinou nikdo
nemá čas, a když se někdo přece
jen uvolí, nejpozději při druhé žá-
dosti o radu začne obracet oči
k nebi, jakože nechápe, co na tom
nechápete.

A to je škoda. Ani ne tak kvůli
nám dospělým (my si nakonec
vždycky nějak poradíme), ale kvůli
dětem, co chodí teprve do školy.
Dovedu si docela dobře představit,
že bych se byla například z té che-
mie, z které jsem nepochopila sko-
ro nic, přece jen něco zajímavého
dozvěděla, kdybych bývala dostala
šanci namísto naslouchání a zapiso-
vání možnost ptát se, a to třeba
i hloupě. No, nedostala jsem ji, tak

jsem se naučila opisovat a svou ne-
znalost kamuflovat. Nakonec i to
je dovednost, ale pyšná na ni
nejsem.

Amsterdamská radnice se
rozhodla od 1. ledna příští-
ho roku formálně zakázat

kouření marihuany ve školách. To
se sice nesmělo už dřív, ale bez
úředního rozhodnutí se prý zákaz
těžko prosazoval. Nyní se budou
moci školy obracet na policii, v je-
jíž pravomoci bude kuřáky konopí
pokutovat. Amsterdam se tak
podle agentury AP stal prvním ni-
zozemským městem, které takové
opatření přijalo. Ostatní zřejmě ješ-
tě váhají, jestli by na pokuty měli
i žáci ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Aby nedošlo k nějaké dis-
kriminaci. V Nizozemsku je mari-
huana nelegální, ale v rámci princi-
pu tolerance zůstane dostupná do-
spělým a turistům. Omezit se má
jen přístup dětí k droze.

Dokončení ze strany 17

Když už prosperovaly obě naše
školy, navštívil mne tehdejší předse-
da správní rady Intelu Craig Bar-
rett, řekl, že se mu ten koncept moc
líbí, a zeptal se, co potřebujeme,
abychom mohli dál prosperovat.
Dal nám půl milionu dolarů a my
mohli školu ve Scottsdale rozšířit
o vyšší stupeň. Nebyla potřeba žád-
ná speciální žádost nebo grant.
Prostě přišel, tady máte, pracujte.
Za nějakou dobu šel Barrett do dů-
chodu a souhlasil, že se stane před-
sedou správní rady BASIS Schools.
V té pozici nás pak inspiroval, aby-
chom takových škol založili víc. Zá-
roveň odešel do důchodu i můj man-
žel, ekonom, a rozhodl se, že bude
taky pracovat se mnou na plný úva-
zek. I předtím hrál v mém podniká-
ní důležitou roli.

Před třemi lety jsme přidali třetí
školu a před dvěma tři školy. Loni
další tři, teď máme pod naší znač-
kou BASIS Education devět škol.

LN Všechny v Arizoně?
Všechny jsou v Arizoně, ale ta

devátá je ve Washingtonu DC. Le-
tos jsme dostali také licenci v Texa-
su, kam se posuneme příští rok.
Další dvě školy chceme ještě udě-
lat v Arizoně a chystáme se i na ote-
vření elementární školy pro děti od
pěti do deseti let. Příští rok bychom
měli vzdělávat kolem sedmi tisíc
studentů.

LNDá se říct, že prosperují všech-
ny vaše školy?

Všechny se umísťují na předních
příčkách celoamerického žebříčku.
Jednou jsme byli dokonce první,
v posledních letech se stabilně drží-
me v první desítce. Naše pověst už
překračuje hranice Spojených stá-
tů. Nedávno jsme dostali pozvání
do Číny. Oni si našli, že jsme na vr-
cholu žebříčků, a žádali nás, jestli
bychom tam taky neotevřeli školu.

LN Otevřete?
Byli jsme se v Číně podívat

a pravděpodobně tam příští rok udě-
láme zkušební program. Oni se tvá-
ří, že se potřebují od nás učit, ale ve
skutečnosti jsem se učila já od
nich.

LN Nestaví v Číně školu hlavně
na drilu?

Kdepak! Využívají všechny mo-
derní metody, které existují. Všech-
no už dávno okoukali. Jediný roz-
díl je ten, že děti tam pracují usilov-
něji a mají k učitelům větší respekt.
Třeba způsob, jak tam učí angličti-
nu, mě naprosto okouzlil. Učí ji od
první třídy a efekt je, že žáci při od-
chodu ze školy anglicky opravdu
umějí.

LN Založíte tam tedy školu?
Zatím děláme program pro veřej-

nou školu. Tam jsou veřejné školy
prestižnější než soukromé, ale uva-
žujeme i o založení soukromé ško-
ly. V Číně se ohromně staví. A de-
velopeři mají povinnost stavět na-
příklad v komplexech domů i ško-

ly. Jenže dobrá státní škola na
okraj města nepůjde, tak tam chtějí
dobrou soukromou. Se školným.
V Číně už je dost velká skupina
lidí, kteří si je mohou dovolit.
A chtějí, aby jejich děti měly napří-
klad možnost studovat poslední
rok střední školy v USA.

LNKapitalismus, jako když ho vy-
šije, že?

S jednou podmínkou. Když něco
děláte, musíte mít schválení od
místního šéfa komunistů. Proto se
tam necítím úplně pohodlně. To po-
litické pozadí mne trochu ruší. Na

druhou stranu říkám, když oni chtě-
jí se něco učit od nás, můžeme se
my naučit taky něco od nich. Ta
kombinace moderních metod s tra-
dičními mne uchvacuje. Ostatně na
něčem podobném jsou založené
školy, které zakládáme v Americe.

LN Uživí vás to?
Uživí. Dobře.

LN Státní dotace je tedy dostateč-
ně velká na to, abyste mohli mít
dobrou školu a ještě vydělat?

Ano. Některé lidi to zlobí, proto-
že my máme mnohem lepší výsled-

ky než veřejné školy, dostáváme
stejné peníze, respektive o něco
málo méně, ale nejenže máme
dobrou školu, ale ještě vyděláváme.

LNO kolik dostáváte méně než ve-
řejné školy?

Třeba v Arizoně dostáváme na
studenta přibližně 6500 dolarů, ve-
řejné školy mají nejméně 7500 na
studenta.

LN Čím to dorovnáváte, když ne-
smíte vybírat školné?

Prostě pracujeme efektivněji. Já
mám například velmi nízký počet
zaměstnanců zabývajících se sprá-
vou školy. Druhá věc je, že americ-
ké školy stavějí obrovská hřiště na
různé sporty. To my neděláme.
U nás se dělají jen sporty, které ne-
jsou finančně náročné. Máme ale
divadlo a teď stavíme svoje vlastní
budovy.

LN Z čeho? Dostáváte vedle dota-
cí na žáka ještě nějaké zvláštní
dotace na investice?

Dostaneme půjčku od soukromé-
ho investora, kterou ale garantuje
stát.

LN Vrátí se vám to?
Vrátí.

LN Z té dotace na žáka?
Ano. Tedy jak kde. Třeba v Ari-

zoně je na žáka šest a půl tisíce, ve
Washingtonu DC je to dvanáct ti-
síc. Pak jsou státy, kde je míň. Tře-
ba jsme chtěli jít do Indiany, kde
jsme taky dostali licenci, ale ukáza-
lo se, že tam bychom si na rozvoj
nevydělali, protože tam je na žáka
jen 5500 dolarů. My ovšem tu stav-
bu pořídíme mnohem levněji než
veřejná škola. Veřejné školy jsou
hrozně neefektivní. Máme stavite-
le, který s námi pracuje – a za čtyři
měsíce budova stojí. A tím, že ne-
stavíte dlouho, se taky hodně ušetří.

LN Jak přesvědčujete rodiče, aby
poslali děti právě k vám?

Když se škola umísťuje na nej-
vyšších příčkách žebříčků, není to
tak těžké. Samozřejmě inzerujeme.
Konečně jsme placeni podle počtu
žáků. Hodně nám taky pomáhá, že
jsme vsadili na AP testy, neboli
Advanced Placement.

LN To je něco jako testy SAT?
Ne, ale dělá to tatáž soukromá

nezisková organizace. Jmenuje se
College Board a existuje přes pade-
sát let. Zatímco SAT testují vícemé-
ně studijní předpoklady, AP testy
se zaměřují na znalosti a dovednos-
ti, na to, co už se student naučil. Je-
jich původním účelem bylo hledat
nadané studenty, kteří by mohli už
v průběhu střední školy studovat
některé předměty na vysokoškol-
ské úrovni.

LN Přitom bychom mohli připo-
menout, že v USA se v první fázi
na vysoké škole studují ještě vše-
obecně vzdělávací předměty.

Právě. A o to jde. Když student
získá v AP určitý počet bodů, může

mu to vysoká škola uznat jako kre-
dit a on může tento předmět na vy-
soké škole přeskočit. To je vzhle-
dem k tomu, že vysokoškolské stu-
dium bývá drahé, velmi důležité,
protože tak lze studium zkrátit. Pro-
to si AP testy dělají i studenti veřej-
ných škol, ti je ovšem platí. Osmde-
sát dolarů za test. V našich BASIS
školách jsou tyto testy povinné,
každý jich musí nasbírat celkem
šest, a studentům je platíme z roz-
počtu. Dokonce poskytujeme i pré-
mie za dobrý výsledek. Výhoda AP
testů je mimo jiné i v tom, že platí
také v některých dalších zemích,
například v Kanadě. A třeba
Cambridge je uznává jako ekviva-
lent britských A-levels, tedy tamní
obdoby maturity.

LN Řekněte, co se vám na americ-
kém školství líbí?

Není toho málo. V první řadě
kreativita, pak kolegiální vztah uči-
telů a žáků, jistá hravost, ale i re-
spektování odlišností.

LN Prý se tam v poslední době
dost diskutuje o užitečnosti ploš-
ného testování škol státem.

Testování se řeší pořád, nejen
v poslední době.

LN Vaše školy jsou úspěšné. Vní-
máte něco jako závist?

Ta existuje všude. A všude se za
úspěchem hledají nějaké špinavé
triky. Nás například občas někdo
obviní, že si žáky přece jen vybírá-
me. Ale není to tak. Jeden rok jsme
měli chybu ve statistických datech,

která jsme odevzdávali, takže o nás
vyšlo, že máme nula hispánských
studentů. Přišla novinářka a říkala
– vy nemáte žádného hispánského
studenta. Já jí řekla, že je chyba ve
statistice, ať se jde podívat do tříd.
Šla, viděla hispánské studenty –
těch si nelze nevšimnout –, ale pak
stejně napsala článek o bílé škole.
Prostě proto, že se jí to tak lépe ho-
dilo. Na druhou stranu média nám
pomohou. Protože když uspějeme
v žebříčcích, přijdou a udělají roz-
hovor. V zásadě si nestěžuju.

Žebříčky: US – News
http://www.usnews.com/education/
best-high-schools/national-rankings
The Washington Post
http://apps.washingtonpost.com/
local/highschoolchallenge/
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Všude se za úspěchem
hledají nějaké špinavé
triky. Nás například
občas někdo obviní,
že si žáky

přece jen vybíráme.
Ale není to tak.

Jednička mezi
matematikáři
Profesor Milan Hejný obdržel
v rámci projektu „Českých 100 Nej-
lepších“ ocenění MathProf ONE
neboli jednička mezi matematikáři.
Cenu mu na Pražském hradě předa-
la ministryně práce a sociálních
věcí Ludmila Müllerová. Milan
Hejný působící na Pedagogické fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze
je uznávaný didaktik matematiky,
který propaguje nový způsob vý-
uky tohoto předmětu. Děti mají
více vycházet ze svých každoden-
ních zkušeností a počítání propojo-
vat s reálným životem. hev

Adventní hraní
na Vyšehradě
Vzdělávání není jen o biflování ve
školních lavicích, ale může mít
také formu hry. Která hra je pro
děti vhodná? Co se s její pomocí
naučí? Obrázek si mohou rodiče
udělat na portálu Jakouhru.cz, kte-
rý nyní spustila vzdělávací společ-
nost Scio. Její šéf Ondřej Šteffl je
totiž přesvědčen, že hry mohou
vzdělávat, a tak s kolegy spustil
tento projekt. Portál přináší detail-
ní hodnocení, které by mělo být ne-
závislé na zájmech výrobců a dis-
tributorů her. Posuzuje se provede-
ní, rozvojový potenciál a rizika,
vše je k dispozici zdarma. Nyní
Scio navíc připravilo adventní hru
pro děti ve věku čtyři až deset let.
Děti (i rodiče) se seznámí s posta-
vami adventu a dozvědí se o sta-
rých zvycích a pověrách našich
předků. Hra bude součástí advent-
ní akce pořádané NKP Vyšehrad
5. a 16. prosince od 13 do 16 hodin
na pražském Vyšehradě. hev

Nový děkan na
karvinské fakultě
Do čela Obchodně podnikatelské fa-
kulty Slezské univerzity, která sídlí
v Karviné, byl zvolen docent Pavel
Tuleja. A to hned v prvním kole.
Narodil v roce 1971 v Ostravě. Vy-
studoval Ekonomickou fakultu Vy-
soké školy báňské – Technické uni-
verzitě Ostrava a tam v roce 2008
i habilitoval. Nyní působil jako ve-
doucí katedry ekonomie na Obchod-
ně podnikatelské fakultě Slezské
univerzity. Tuleja nahradil Bohumi-
la Fialu, který na funkci rezignoval
počátkem července. hev

Soutěž logického
myšlení
Vítězem třetího ročníku celostátní
soutěže v informatice se stal stu-
dent Robin Krempaský z Gymná-
zia a střední odborné školy Orlo-
vá-Lutyně. Na druhém místě skon-
čil Matěj Fričl z teplické Základní
školy Buzulucká. Bronzovou příč-
ku obsadil Otto Šleger ze Základ-
ní školy Praha 8, Glowackého.
Soutěž, která si klade za cíl pro-
hloubení logického myšlení pořá-
dala Soukromá střední škola výpo-
četní techniky v Praze. Zúčastnilo
se jí přes dva a půl tisíce čtrnácti-
a patnáctiletých žáků ze 123 zá-
kladních škol a odpovídajících roč-
níků víceletých gymnázií. kva

Jak namíchat optimální způsob výuky

Nejsme bílá škola, říká Olga Block. Na západě USA ale převažují hlavně asijští
studenti. Pokud jde o sporty, spokojí se s finančně nenáročnými. FOTO BASIS
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Mají děti ve škole získávat
spíše přehled o důleži-
tých věcech našeho svě-

ta a jeho historie, anebo jim máme
vybrat jen pár témat, na nichž se bu-
dou učit myslet, tvořit, analyzovat,
shrnovat a nenaletět všemu, co se
jim předkládá? Touhle otázkou se
zabývá dnešní rozhovor s českou
zakladatelkou úspěšných americ-
kých škol. Ona sama si ji zodpově-
děla tak, že nejlepší bude, když se
oba způsoby výuky namíchají. Kde
na to ale brát čas? ptají se občas uči-
telé v českých školách, kteří řeší
stejné dilema. Na svém blogu na
vzdělávacím portálu Eduin ho zmi-
ňuje například i Tomáš Feřtek. Při-
pomíná, že třeba v Anglii si učitel

dějepisu vybere, co bude učit,
a klidně vynechá třeba Churchilla,
zatímco ve Skotsku se učí více en-
cyklopedicky.

V Česku se vždycky vyučovalo
systémem zapiš si a zapamatuj, co
se ti předkládá. Tedy až do devade-
sátých let minulého století, kdy se
u nás objevily první alternativní
školy, které přišly s projektovým
vyučováním ve stylu vybereme
téma a budeme na něm pracovat tře-
ba tři měsíce ve všech předmětech.
U rodičů budily tyto novoty napřed
nadšení, později i obavy: ano, děti
to baví, ale budou znát všechno, co
potřebují? Stihnou to? Nezdržují
se těmi hrami příliš?

Troufám si tvrdit, že dneska
jsme v poměrně příznivé situaci.
Učitelé i tvůrci učebnic už tuší, že
chronologie, data a poučky nejsou
všechno, a většinou se snaží dát
větší prostor kreativitě. Vlastní i žá-
kovské. Možná to nejde všem stej-
ně dobře, ale kyvadlo je nejspíš

v optimální poloze. Nevychyluje
se příliš ani na jednu, ani na dru-
hou stranu. Moc bych s ním nehý-
bala.

Mimochodem, během mě-
síce přišel do Akademie
už druhý dopis matek,

které zažily školství v cizině, jedna
v Itálii a druhá v Dánsku. Obě nabá-
dají: važme si českého školství.
I když úplně přesvědčivé argumen-
ty vždycky neuvádějí. Jedna z nich
píše: „Žila jsem řadu let v jednom
skandinávském státě, kde platí, že-
žádné dítě se nesmí chválit, aby
tím ty ostatní netrpěly. Všechny
děti mají být na stejné úrovni. Vý-
sledkem je to, že se žáci moc neučí,
neorientují se ani ve vlastních ději-
nách a nemají o nic zájem.“

Má jít ale o Dánsko, které se
v posledním mezinárodním šetření
vzdělávacích výsledků umístilo ve
dvou ze tří disciplín lépe než Česká
republika. Tak nevím.

Na webu ASCD Edge, který
slouží americké učitelské
komunitě, se objevil člá-

nek varující před přílišnou organi-
zovaností školních dětí. Koordiná-
tor pro výuku přírodních věd v ame-
rických školách v něm píše, že sou-
časné děti mají příliš málo času na
neorganizovanou hru a hlubší pozo-
rování světa kolem sebe. Jejich čas
vyplňují téměř beze zbytku škola,
kroužky, organizovaný sport a úko-
ly, takže mají velmi málo prostoru
pro volné uvažování a pozorování,
pro rozvoj vlastní kreativity.

Je to snad u nás jinak?

Teprve když se člověk musí
sám něco učit, uvědomí si,
jak těžké někdy bývá chá-

pat věci jen z výkladu. Vezměme
třeba různá počítačová školení.
Když vám někdo předvede, jak se
v novém systému co dělá a jak se
dostanete k cíli, máte pocit, že ne-
jde o nic složitého. V okamžiku,

kdy potřebujete naučené skutečně
použít, ale většinou narazíte na po-
tíže. Najednou máte pocit, že vám
něco zatajili (většinou taky jo).

Nejúčinnější způsob, jak se učit
novým dovednostem, je asi pokus-
-omyl anebo pokus-dotaz: napo-
vězte mi, jak dál. Jenže v tom je ta
potíž, že na vás většinou nikdo
nemá čas, a když se někdo přece
jen uvolí, nejpozději při druhé žá-
dosti o radu začne obracet oči
k nebi, jakože nechápe, co na tom
nechápete.

A to je škoda. Ani ne tak kvůli
nám dospělým (my si nakonec
vždycky nějak poradíme), ale kvůli
dětem, co chodí teprve do školy.
Dovedu si docela dobře představit,
že bych se byla například z té che-
mie, z které jsem nepochopila sko-
ro nic, přece jen něco zajímavého
dozvěděla, kdybych bývala dostala
šanci namísto naslouchání a zapiso-
vání možnost ptát se, a to třeba
i hloupě. No, nedostala jsem ji, tak

jsem se naučila opisovat a svou ne-
znalost kamuflovat. Nakonec i to
je dovednost, ale pyšná na ni
nejsem.

Amsterdamská radnice se
rozhodla od 1. ledna příští-
ho roku formálně zakázat

kouření marihuany ve školách. To
se sice nesmělo už dřív, ale bez
úředního rozhodnutí se prý zákaz
těžko prosazoval. Nyní se budou
moci školy obracet na policii, v je-
jíž pravomoci bude kuřáky konopí
pokutovat. Amsterdam se tak
podle agentury AP stal prvním ni-
zozemským městem, které takové
opatření přijalo. Ostatní zřejmě ješ-
tě váhají, jestli by na pokuty měli
i žáci ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Aby nedošlo k nějaké dis-
kriminaci. V Nizozemsku je mari-
huana nelegální, ale v rámci princi-
pu tolerance zůstane dostupná do-
spělým a turistům. Omezit se má
jen přístup dětí k droze.

Dokončení ze strany 17

Když už prosperovaly obě naše
školy, navštívil mne tehdejší předse-
da správní rady Intelu Craig Bar-
rett, řekl, že se mu ten koncept moc
líbí, a zeptal se, co potřebujeme,
abychom mohli dál prosperovat.
Dal nám půl milionu dolarů a my
mohli školu ve Scottsdale rozšířit
o vyšší stupeň. Nebyla potřeba žád-
ná speciální žádost nebo grant.
Prostě přišel, tady máte, pracujte.
Za nějakou dobu šel Barrett do dů-
chodu a souhlasil, že se stane před-
sedou správní rady BASIS Schools.
V té pozici nás pak inspiroval, aby-
chom takových škol založili víc. Zá-
roveň odešel do důchodu i můj man-
žel, ekonom, a rozhodl se, že bude
taky pracovat se mnou na plný úva-
zek. I předtím hrál v mém podniká-
ní důležitou roli.

Před třemi lety jsme přidali třetí
školu a před dvěma tři školy. Loni
další tři, teď máme pod naší znač-
kou BASIS Education devět škol.

LN Všechny v Arizoně?
Všechny jsou v Arizoně, ale ta

devátá je ve Washingtonu DC. Le-
tos jsme dostali také licenci v Texa-
su, kam se posuneme příští rok.
Další dvě školy chceme ještě udě-
lat v Arizoně a chystáme se i na ote-
vření elementární školy pro děti od
pěti do deseti let. Příští rok bychom
měli vzdělávat kolem sedmi tisíc
studentů.

LNDá se říct, že prosperují všech-
ny vaše školy?

Všechny se umísťují na předních
příčkách celoamerického žebříčku.
Jednou jsme byli dokonce první,
v posledních letech se stabilně drží-
me v první desítce. Naše pověst už
překračuje hranice Spojených stá-
tů. Nedávno jsme dostali pozvání
do Číny. Oni si našli, že jsme na vr-
cholu žebříčků, a žádali nás, jestli
bychom tam taky neotevřeli školu.

LN Otevřete?
Byli jsme se v Číně podívat

a pravděpodobně tam příští rok udě-
láme zkušební program. Oni se tvá-
ří, že se potřebují od nás učit, ale ve
skutečnosti jsem se učila já od
nich.

LN Nestaví v Číně školu hlavně
na drilu?

Kdepak! Využívají všechny mo-
derní metody, které existují. Všech-
no už dávno okoukali. Jediný roz-
díl je ten, že děti tam pracují usilov-
něji a mají k učitelům větší respekt.
Třeba způsob, jak tam učí angličti-
nu, mě naprosto okouzlil. Učí ji od
první třídy a efekt je, že žáci při od-
chodu ze školy anglicky opravdu
umějí.

LN Založíte tam tedy školu?
Zatím děláme program pro veřej-

nou školu. Tam jsou veřejné školy
prestižnější než soukromé, ale uva-
žujeme i o založení soukromé ško-
ly. V Číně se ohromně staví. A de-
velopeři mají povinnost stavět na-
příklad v komplexech domů i ško-

ly. Jenže dobrá státní škola na
okraj města nepůjde, tak tam chtějí
dobrou soukromou. Se školným.
V Číně už je dost velká skupina
lidí, kteří si je mohou dovolit.
A chtějí, aby jejich děti měly napří-
klad možnost studovat poslední
rok střední školy v USA.

LNKapitalismus, jako když ho vy-
šije, že?

S jednou podmínkou. Když něco
děláte, musíte mít schválení od
místního šéfa komunistů. Proto se
tam necítím úplně pohodlně. To po-
litické pozadí mne trochu ruší. Na

druhou stranu říkám, když oni chtě-
jí se něco učit od nás, můžeme se
my naučit taky něco od nich. Ta
kombinace moderních metod s tra-
dičními mne uchvacuje. Ostatně na
něčem podobném jsou založené
školy, které zakládáme v Americe.

LN Uživí vás to?
Uživí. Dobře.

LN Státní dotace je tedy dostateč-
ně velká na to, abyste mohli mít
dobrou školu a ještě vydělat?

Ano. Některé lidi to zlobí, proto-
že my máme mnohem lepší výsled-

ky než veřejné školy, dostáváme
stejné peníze, respektive o něco
málo méně, ale nejenže máme
dobrou školu, ale ještě vyděláváme.

LNO kolik dostáváte méně než ve-
řejné školy?

Třeba v Arizoně dostáváme na
studenta přibližně 6500 dolarů, ve-
řejné školy mají nejméně 7500 na
studenta.

LN Čím to dorovnáváte, když ne-
smíte vybírat školné?

Prostě pracujeme efektivněji. Já
mám například velmi nízký počet
zaměstnanců zabývajících se sprá-
vou školy. Druhá věc je, že americ-
ké školy stavějí obrovská hřiště na
různé sporty. To my neděláme.
U nás se dělají jen sporty, které ne-
jsou finančně náročné. Máme ale
divadlo a teď stavíme svoje vlastní
budovy.

LN Z čeho? Dostáváte vedle dota-
cí na žáka ještě nějaké zvláštní
dotace na investice?

Dostaneme půjčku od soukromé-
ho investora, kterou ale garantuje
stát.

LN Vrátí se vám to?
Vrátí.

LN Z té dotace na žáka?
Ano. Tedy jak kde. Třeba v Ari-

zoně je na žáka šest a půl tisíce, ve
Washingtonu DC je to dvanáct ti-
síc. Pak jsou státy, kde je míň. Tře-
ba jsme chtěli jít do Indiany, kde
jsme taky dostali licenci, ale ukáza-
lo se, že tam bychom si na rozvoj
nevydělali, protože tam je na žáka
jen 5500 dolarů. My ovšem tu stav-
bu pořídíme mnohem levněji než
veřejná škola. Veřejné školy jsou
hrozně neefektivní. Máme stavite-
le, který s námi pracuje – a za čtyři
měsíce budova stojí. A tím, že ne-
stavíte dlouho, se taky hodně ušetří.

LN Jak přesvědčujete rodiče, aby
poslali děti právě k vám?

Když se škola umísťuje na nej-
vyšších příčkách žebříčků, není to
tak těžké. Samozřejmě inzerujeme.
Konečně jsme placeni podle počtu
žáků. Hodně nám taky pomáhá, že
jsme vsadili na AP testy, neboli
Advanced Placement.

LN To je něco jako testy SAT?
Ne, ale dělá to tatáž soukromá

nezisková organizace. Jmenuje se
College Board a existuje přes pade-
sát let. Zatímco SAT testují vícemé-
ně studijní předpoklady, AP testy
se zaměřují na znalosti a dovednos-
ti, na to, co už se student naučil. Je-
jich původním účelem bylo hledat
nadané studenty, kteří by mohli už
v průběhu střední školy studovat
některé předměty na vysokoškol-
ské úrovni.

LN Přitom bychom mohli připo-
menout, že v USA se v první fázi
na vysoké škole studují ještě vše-
obecně vzdělávací předměty.

Právě. A o to jde. Když student
získá v AP určitý počet bodů, může

mu to vysoká škola uznat jako kre-
dit a on může tento předmět na vy-
soké škole přeskočit. To je vzhle-
dem k tomu, že vysokoškolské stu-
dium bývá drahé, velmi důležité,
protože tak lze studium zkrátit. Pro-
to si AP testy dělají i studenti veřej-
ných škol, ti je ovšem platí. Osmde-
sát dolarů za test. V našich BASIS
školách jsou tyto testy povinné,
každý jich musí nasbírat celkem
šest, a studentům je platíme z roz-
počtu. Dokonce poskytujeme i pré-
mie za dobrý výsledek. Výhoda AP
testů je mimo jiné i v tom, že platí
také v některých dalších zemích,
například v Kanadě. A třeba
Cambridge je uznává jako ekviva-
lent britských A-levels, tedy tamní
obdoby maturity.

LN Řekněte, co se vám na americ-
kém školství líbí?

Není toho málo. V první řadě
kreativita, pak kolegiální vztah uči-
telů a žáků, jistá hravost, ale i re-
spektování odlišností.

LN Prý se tam v poslední době
dost diskutuje o užitečnosti ploš-
ného testování škol státem.

Testování se řeší pořád, nejen
v poslední době.

LN Vaše školy jsou úspěšné. Vní-
máte něco jako závist?

Ta existuje všude. A všude se za
úspěchem hledají nějaké špinavé
triky. Nás například občas někdo
obviní, že si žáky přece jen vybírá-
me. Ale není to tak. Jeden rok jsme
měli chybu ve statistických datech,

která jsme odevzdávali, takže o nás
vyšlo, že máme nula hispánských
studentů. Přišla novinářka a říkala
– vy nemáte žádného hispánského
studenta. Já jí řekla, že je chyba ve
statistice, ať se jde podívat do tříd.
Šla, viděla hispánské studenty –
těch si nelze nevšimnout –, ale pak
stejně napsala článek o bílé škole.
Prostě proto, že se jí to tak lépe ho-
dilo. Na druhou stranu média nám
pomohou. Protože když uspějeme
v žebříčcích, přijdou a udělají roz-
hovor. V zásadě si nestěžuju.

Žebříčky: US – News
http://www.usnews.com/education/
best-high-schools/national-rankings
The Washington Post
http://apps.washingtonpost.com/
local/highschoolchallenge/

ŠKOLA
Radky
Kvačkové

Všude se za úspěchem
hledají nějaké špinavé
triky. Nás například
občas někdo obviní,
že si žáky

přece jen vybíráme.
Ale není to tak.

Jednička mezi
matematikáři
Profesor Milan Hejný obdržel
v rámci projektu „Českých 100 Nej-
lepších“ ocenění MathProf ONE
neboli jednička mezi matematikáři.
Cenu mu na Pražském hradě předa-
la ministryně práce a sociálních
věcí Ludmila Müllerová. Milan
Hejný působící na Pedagogické fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze
je uznávaný didaktik matematiky,
který propaguje nový způsob vý-
uky tohoto předmětu. Děti mají
více vycházet ze svých každoden-
ních zkušeností a počítání propojo-
vat s reálným životem. hev

Adventní hraní
na Vyšehradě
Vzdělávání není jen o biflování ve
školních lavicích, ale může mít
také formu hry. Která hra je pro
děti vhodná? Co se s její pomocí
naučí? Obrázek si mohou rodiče
udělat na portálu Jakouhru.cz, kte-
rý nyní spustila vzdělávací společ-
nost Scio. Její šéf Ondřej Šteffl je
totiž přesvědčen, že hry mohou
vzdělávat, a tak s kolegy spustil
tento projekt. Portál přináší detail-
ní hodnocení, které by mělo být ne-
závislé na zájmech výrobců a dis-
tributorů her. Posuzuje se provede-
ní, rozvojový potenciál a rizika,
vše je k dispozici zdarma. Nyní
Scio navíc připravilo adventní hru
pro děti ve věku čtyři až deset let.
Děti (i rodiče) se seznámí s posta-
vami adventu a dozvědí se o sta-
rých zvycích a pověrách našich
předků. Hra bude součástí advent-
ní akce pořádané NKP Vyšehrad
5. a 16. prosince od 13 do 16 hodin
na pražském Vyšehradě. hev

Nový děkan na
karvinské fakultě
Do čela Obchodně podnikatelské fa-
kulty Slezské univerzity, která sídlí
v Karviné, byl zvolen docent Pavel
Tuleja. A to hned v prvním kole.
Narodil v roce 1971 v Ostravě. Vy-
studoval Ekonomickou fakultu Vy-
soké školy báňské – Technické uni-
verzitě Ostrava a tam v roce 2008
i habilitoval. Nyní působil jako ve-
doucí katedry ekonomie na Obchod-
ně podnikatelské fakultě Slezské
univerzity. Tuleja nahradil Bohumi-
la Fialu, který na funkci rezignoval
počátkem července. hev

Soutěž logického
myšlení
Vítězem třetího ročníku celostátní
soutěže v informatice se stal stu-
dent Robin Krempaský z Gymná-
zia a střední odborné školy Orlo-
vá-Lutyně. Na druhém místě skon-
čil Matěj Fričl z teplické Základní
školy Buzulucká. Bronzovou příč-
ku obsadil Otto Šleger ze Základ-
ní školy Praha 8, Glowackého.
Soutěž, která si klade za cíl pro-
hloubení logického myšlení pořá-
dala Soukromá střední škola výpo-
četní techniky v Praze. Zúčastnilo
se jí přes dva a půl tisíce čtrnácti-
a patnáctiletých žáků ze 123 zá-
kladních škol a odpovídajících roč-
níků víceletých gymnázií. kva

Jak namíchat optimální způsob výuky

Nejsme bílá škola, říká Olga Block. Na západě USA ale převažují hlavně asijští
studenti. Pokud jde o sporty, spokojí se s finančně nenáročnými. FOTO BASIS

KRÁTCE Proč jsem v USA založila školy

18 AKADEMIE Úterý 18. prosince 2012 LIDOVÉ NOVINY

Mají děti ve škole získávat
spíše přehled o důleži-
tých věcech našeho svě-

ta a jeho historie, anebo jim máme
vybrat jen pár témat, na nichž se bu-
dou učit myslet, tvořit, analyzovat,
shrnovat a nenaletět všemu, co se
jim předkládá? Touhle otázkou se
zabývá dnešní rozhovor s českou
zakladatelkou úspěšných americ-
kých škol. Ona sama si ji zodpově-
děla tak, že nejlepší bude, když se
oba způsoby výuky namíchají. Kde
na to ale brát čas? ptají se občas uči-
telé v českých školách, kteří řeší
stejné dilema. Na svém blogu na
vzdělávacím portálu Eduin ho zmi-
ňuje například i Tomáš Feřtek. Při-
pomíná, že třeba v Anglii si učitel

dějepisu vybere, co bude učit,
a klidně vynechá třeba Churchilla,
zatímco ve Skotsku se učí více en-
cyklopedicky.

V Česku se vždycky vyučovalo
systémem zapiš si a zapamatuj, co
se ti předkládá. Tedy až do devade-
sátých let minulého století, kdy se
u nás objevily první alternativní
školy, které přišly s projektovým
vyučováním ve stylu vybereme
téma a budeme na něm pracovat tře-
ba tři měsíce ve všech předmětech.
U rodičů budily tyto novoty napřed
nadšení, později i obavy: ano, děti
to baví, ale budou znát všechno, co
potřebují? Stihnou to? Nezdržují
se těmi hrami příliš?

Troufám si tvrdit, že dneska
jsme v poměrně příznivé situaci.
Učitelé i tvůrci učebnic už tuší, že
chronologie, data a poučky nejsou
všechno, a většinou se snaží dát
větší prostor kreativitě. Vlastní i žá-
kovské. Možná to nejde všem stej-
ně dobře, ale kyvadlo je nejspíš

v optimální poloze. Nevychyluje
se příliš ani na jednu, ani na dru-
hou stranu. Moc bych s ním nehý-
bala.

Mimochodem, během mě-
síce přišel do Akademie
už druhý dopis matek,

které zažily školství v cizině, jedna
v Itálii a druhá v Dánsku. Obě nabá-
dají: važme si českého školství.
I když úplně přesvědčivé argumen-
ty vždycky neuvádějí. Jedna z nich
píše: „Žila jsem řadu let v jednom
skandinávském státě, kde platí, že-
žádné dítě se nesmí chválit, aby
tím ty ostatní netrpěly. Všechny
děti mají být na stejné úrovni. Vý-
sledkem je to, že se žáci moc neučí,
neorientují se ani ve vlastních ději-
nách a nemají o nic zájem.“

Má jít ale o Dánsko, které se
v posledním mezinárodním šetření
vzdělávacích výsledků umístilo ve
dvou ze tří disciplín lépe než Česká
republika. Tak nevím.

Na webu ASCD Edge, který
slouží americké učitelské
komunitě, se objevil člá-

nek varující před přílišnou organi-
zovaností školních dětí. Koordiná-
tor pro výuku přírodních věd v ame-
rických školách v něm píše, že sou-
časné děti mají příliš málo času na
neorganizovanou hru a hlubší pozo-
rování světa kolem sebe. Jejich čas
vyplňují téměř beze zbytku škola,
kroužky, organizovaný sport a úko-
ly, takže mají velmi málo prostoru
pro volné uvažování a pozorování,
pro rozvoj vlastní kreativity.

Je to snad u nás jinak?

Teprve když se člověk musí
sám něco učit, uvědomí si,
jak těžké někdy bývá chá-

pat věci jen z výkladu. Vezměme
třeba různá počítačová školení.
Když vám někdo předvede, jak se
v novém systému co dělá a jak se
dostanete k cíli, máte pocit, že ne-
jde o nic složitého. V okamžiku,

kdy potřebujete naučené skutečně
použít, ale většinou narazíte na po-
tíže. Najednou máte pocit, že vám
něco zatajili (většinou taky jo).

Nejúčinnější způsob, jak se učit
novým dovednostem, je asi pokus-
-omyl anebo pokus-dotaz: napo-
vězte mi, jak dál. Jenže v tom je ta
potíž, že na vás většinou nikdo
nemá čas, a když se někdo přece
jen uvolí, nejpozději při druhé žá-
dosti o radu začne obracet oči
k nebi, jakože nechápe, co na tom
nechápete.

A to je škoda. Ani ne tak kvůli
nám dospělým (my si nakonec
vždycky nějak poradíme), ale kvůli
dětem, co chodí teprve do školy.
Dovedu si docela dobře představit,
že bych se byla například z té che-
mie, z které jsem nepochopila sko-
ro nic, přece jen něco zajímavého
dozvěděla, kdybych bývala dostala
šanci namísto naslouchání a zapiso-
vání možnost ptát se, a to třeba
i hloupě. No, nedostala jsem ji, tak

jsem se naučila opisovat a svou ne-
znalost kamuflovat. Nakonec i to
je dovednost, ale pyšná na ni
nejsem.

Amsterdamská radnice se
rozhodla od 1. ledna příští-
ho roku formálně zakázat

kouření marihuany ve školách. To
se sice nesmělo už dřív, ale bez
úředního rozhodnutí se prý zákaz
těžko prosazoval. Nyní se budou
moci školy obracet na policii, v je-
jíž pravomoci bude kuřáky konopí
pokutovat. Amsterdam se tak
podle agentury AP stal prvním ni-
zozemským městem, které takové
opatření přijalo. Ostatní zřejmě ješ-
tě váhají, jestli by na pokuty měli
i žáci ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Aby nedošlo k nějaké dis-
kriminaci. V Nizozemsku je mari-
huana nelegální, ale v rámci princi-
pu tolerance zůstane dostupná do-
spělým a turistům. Omezit se má
jen přístup dětí k droze.

Dokončení ze strany 17

Když už prosperovaly obě naše
školy, navštívil mne tehdejší předse-
da správní rady Intelu Craig Bar-
rett, řekl, že se mu ten koncept moc
líbí, a zeptal se, co potřebujeme,
abychom mohli dál prosperovat.
Dal nám půl milionu dolarů a my
mohli školu ve Scottsdale rozšířit
o vyšší stupeň. Nebyla potřeba žád-
ná speciální žádost nebo grant.
Prostě přišel, tady máte, pracujte.
Za nějakou dobu šel Barrett do dů-
chodu a souhlasil, že se stane před-
sedou správní rady BASIS Schools.
V té pozici nás pak inspiroval, aby-
chom takových škol založili víc. Zá-
roveň odešel do důchodu i můj man-
žel, ekonom, a rozhodl se, že bude
taky pracovat se mnou na plný úva-
zek. I předtím hrál v mém podniká-
ní důležitou roli.

Před třemi lety jsme přidali třetí
školu a před dvěma tři školy. Loni
další tři, teď máme pod naší znač-
kou BASIS Education devět škol.

LN Všechny v Arizoně?
Všechny jsou v Arizoně, ale ta

devátá je ve Washingtonu DC. Le-
tos jsme dostali také licenci v Texa-
su, kam se posuneme příští rok.
Další dvě školy chceme ještě udě-
lat v Arizoně a chystáme se i na ote-
vření elementární školy pro děti od
pěti do deseti let. Příští rok bychom
měli vzdělávat kolem sedmi tisíc
studentů.

LNDá se říct, že prosperují všech-
ny vaše školy?

Všechny se umísťují na předních
příčkách celoamerického žebříčku.
Jednou jsme byli dokonce první,
v posledních letech se stabilně drží-
me v první desítce. Naše pověst už
překračuje hranice Spojených stá-
tů. Nedávno jsme dostali pozvání
do Číny. Oni si našli, že jsme na vr-
cholu žebříčků, a žádali nás, jestli
bychom tam taky neotevřeli školu.

LN Otevřete?
Byli jsme se v Číně podívat

a pravděpodobně tam příští rok udě-
láme zkušební program. Oni se tvá-
ří, že se potřebují od nás učit, ale ve
skutečnosti jsem se učila já od
nich.

LN Nestaví v Číně školu hlavně
na drilu?

Kdepak! Využívají všechny mo-
derní metody, které existují. Všech-
no už dávno okoukali. Jediný roz-
díl je ten, že děti tam pracují usilov-
něji a mají k učitelům větší respekt.
Třeba způsob, jak tam učí angličti-
nu, mě naprosto okouzlil. Učí ji od
první třídy a efekt je, že žáci při od-
chodu ze školy anglicky opravdu
umějí.

LN Založíte tam tedy školu?
Zatím děláme program pro veřej-

nou školu. Tam jsou veřejné školy
prestižnější než soukromé, ale uva-
žujeme i o založení soukromé ško-
ly. V Číně se ohromně staví. A de-
velopeři mají povinnost stavět na-
příklad v komplexech domů i ško-

ly. Jenže dobrá státní škola na
okraj města nepůjde, tak tam chtějí
dobrou soukromou. Se školným.
V Číně už je dost velká skupina
lidí, kteří si je mohou dovolit.
A chtějí, aby jejich děti měly napří-
klad možnost studovat poslední
rok střední školy v USA.

LNKapitalismus, jako když ho vy-
šije, že?

S jednou podmínkou. Když něco
děláte, musíte mít schválení od
místního šéfa komunistů. Proto se
tam necítím úplně pohodlně. To po-
litické pozadí mne trochu ruší. Na

druhou stranu říkám, když oni chtě-
jí se něco učit od nás, můžeme se
my naučit taky něco od nich. Ta
kombinace moderních metod s tra-
dičními mne uchvacuje. Ostatně na
něčem podobném jsou založené
školy, které zakládáme v Americe.

LN Uživí vás to?
Uživí. Dobře.

LN Státní dotace je tedy dostateč-
ně velká na to, abyste mohli mít
dobrou školu a ještě vydělat?

Ano. Některé lidi to zlobí, proto-
že my máme mnohem lepší výsled-

ky než veřejné školy, dostáváme
stejné peníze, respektive o něco
málo méně, ale nejenže máme
dobrou školu, ale ještě vyděláváme.

LNO kolik dostáváte méně než ve-
řejné školy?

Třeba v Arizoně dostáváme na
studenta přibližně 6500 dolarů, ve-
řejné školy mají nejméně 7500 na
studenta.

LN Čím to dorovnáváte, když ne-
smíte vybírat školné?

Prostě pracujeme efektivněji. Já
mám například velmi nízký počet
zaměstnanců zabývajících se sprá-
vou školy. Druhá věc je, že americ-
ké školy stavějí obrovská hřiště na
různé sporty. To my neděláme.
U nás se dělají jen sporty, které ne-
jsou finančně náročné. Máme ale
divadlo a teď stavíme svoje vlastní
budovy.

LN Z čeho? Dostáváte vedle dota-
cí na žáka ještě nějaké zvláštní
dotace na investice?

Dostaneme půjčku od soukromé-
ho investora, kterou ale garantuje
stát.

LN Vrátí se vám to?
Vrátí.

LN Z té dotace na žáka?
Ano. Tedy jak kde. Třeba v Ari-

zoně je na žáka šest a půl tisíce, ve
Washingtonu DC je to dvanáct ti-
síc. Pak jsou státy, kde je míň. Tře-
ba jsme chtěli jít do Indiany, kde
jsme taky dostali licenci, ale ukáza-
lo se, že tam bychom si na rozvoj
nevydělali, protože tam je na žáka
jen 5500 dolarů. My ovšem tu stav-
bu pořídíme mnohem levněji než
veřejná škola. Veřejné školy jsou
hrozně neefektivní. Máme stavite-
le, který s námi pracuje – a za čtyři
měsíce budova stojí. A tím, že ne-
stavíte dlouho, se taky hodně ušetří.

LN Jak přesvědčujete rodiče, aby
poslali děti právě k vám?

Když se škola umísťuje na nej-
vyšších příčkách žebříčků, není to
tak těžké. Samozřejmě inzerujeme.
Konečně jsme placeni podle počtu
žáků. Hodně nám taky pomáhá, že
jsme vsadili na AP testy, neboli
Advanced Placement.

LN To je něco jako testy SAT?
Ne, ale dělá to tatáž soukromá

nezisková organizace. Jmenuje se
College Board a existuje přes pade-
sát let. Zatímco SAT testují vícemé-
ně studijní předpoklady, AP testy
se zaměřují na znalosti a dovednos-
ti, na to, co už se student naučil. Je-
jich původním účelem bylo hledat
nadané studenty, kteří by mohli už
v průběhu střední školy studovat
některé předměty na vysokoškol-
ské úrovni.

LN Přitom bychom mohli připo-
menout, že v USA se v první fázi
na vysoké škole studují ještě vše-
obecně vzdělávací předměty.

Právě. A o to jde. Když student
získá v AP určitý počet bodů, může

mu to vysoká škola uznat jako kre-
dit a on může tento předmět na vy-
soké škole přeskočit. To je vzhle-
dem k tomu, že vysokoškolské stu-
dium bývá drahé, velmi důležité,
protože tak lze studium zkrátit. Pro-
to si AP testy dělají i studenti veřej-
ných škol, ti je ovšem platí. Osmde-
sát dolarů za test. V našich BASIS
školách jsou tyto testy povinné,
každý jich musí nasbírat celkem
šest, a studentům je platíme z roz-
počtu. Dokonce poskytujeme i pré-
mie za dobrý výsledek. Výhoda AP
testů je mimo jiné i v tom, že platí
také v některých dalších zemích,
například v Kanadě. A třeba
Cambridge je uznává jako ekviva-
lent britských A-levels, tedy tamní
obdoby maturity.

LN Řekněte, co se vám na americ-
kém školství líbí?

Není toho málo. V první řadě
kreativita, pak kolegiální vztah uči-
telů a žáků, jistá hravost, ale i re-
spektování odlišností.

LN Prý se tam v poslední době
dost diskutuje o užitečnosti ploš-
ného testování škol státem.

Testování se řeší pořád, nejen
v poslední době.

LN Vaše školy jsou úspěšné. Vní-
máte něco jako závist?

Ta existuje všude. A všude se za
úspěchem hledají nějaké špinavé
triky. Nás například občas někdo
obviní, že si žáky přece jen vybírá-
me. Ale není to tak. Jeden rok jsme
měli chybu ve statistických datech,

která jsme odevzdávali, takže o nás
vyšlo, že máme nula hispánských
studentů. Přišla novinářka a říkala
– vy nemáte žádného hispánského
studenta. Já jí řekla, že je chyba ve
statistice, ať se jde podívat do tříd.
Šla, viděla hispánské studenty –
těch si nelze nevšimnout –, ale pak
stejně napsala článek o bílé škole.
Prostě proto, že se jí to tak lépe ho-
dilo. Na druhou stranu média nám
pomohou. Protože když uspějeme
v žebříčcích, přijdou a udělají roz-
hovor. V zásadě si nestěžuju.

Žebříčky: US – News
http://www.usnews.com/education/
best-high-schools/national-rankings
The Washington Post
http://apps.washingtonpost.com/
local/highschoolchallenge/
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Všude se za úspěchem
hledají nějaké špinavé
triky. Nás například
občas někdo obviní,
že si žáky

přece jen vybíráme.
Ale není to tak.

Jednička mezi
matematikáři
Profesor Milan Hejný obdržel
v rámci projektu „Českých 100 Nej-
lepších“ ocenění MathProf ONE
neboli jednička mezi matematikáři.
Cenu mu na Pražském hradě předa-
la ministryně práce a sociálních
věcí Ludmila Müllerová. Milan
Hejný působící na Pedagogické fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze
je uznávaný didaktik matematiky,
který propaguje nový způsob vý-
uky tohoto předmětu. Děti mají
více vycházet ze svých každoden-
ních zkušeností a počítání propojo-
vat s reálným životem. hev

Adventní hraní
na Vyšehradě
Vzdělávání není jen o biflování ve
školních lavicích, ale může mít
také formu hry. Která hra je pro
děti vhodná? Co se s její pomocí
naučí? Obrázek si mohou rodiče
udělat na portálu Jakouhru.cz, kte-
rý nyní spustila vzdělávací společ-
nost Scio. Její šéf Ondřej Šteffl je
totiž přesvědčen, že hry mohou
vzdělávat, a tak s kolegy spustil
tento projekt. Portál přináší detail-
ní hodnocení, které by mělo být ne-
závislé na zájmech výrobců a dis-
tributorů her. Posuzuje se provede-
ní, rozvojový potenciál a rizika,
vše je k dispozici zdarma. Nyní
Scio navíc připravilo adventní hru
pro děti ve věku čtyři až deset let.
Děti (i rodiče) se seznámí s posta-
vami adventu a dozvědí se o sta-
rých zvycích a pověrách našich
předků. Hra bude součástí advent-
ní akce pořádané NKP Vyšehrad
5. a 16. prosince od 13 do 16 hodin
na pražském Vyšehradě. hev

Nový děkan na
karvinské fakultě
Do čela Obchodně podnikatelské fa-
kulty Slezské univerzity, která sídlí
v Karviné, byl zvolen docent Pavel
Tuleja. A to hned v prvním kole.
Narodil v roce 1971 v Ostravě. Vy-
studoval Ekonomickou fakultu Vy-
soké školy báňské – Technické uni-
verzitě Ostrava a tam v roce 2008
i habilitoval. Nyní působil jako ve-
doucí katedry ekonomie na Obchod-
ně podnikatelské fakultě Slezské
univerzity. Tuleja nahradil Bohumi-
la Fialu, který na funkci rezignoval
počátkem července. hev

Soutěž logického
myšlení
Vítězem třetího ročníku celostátní
soutěže v informatice se stal stu-
dent Robin Krempaský z Gymná-
zia a střední odborné školy Orlo-
vá-Lutyně. Na druhém místě skon-
čil Matěj Fričl z teplické Základní
školy Buzulucká. Bronzovou příč-
ku obsadil Otto Šleger ze Základ-
ní školy Praha 8, Glowackého.
Soutěž, která si klade za cíl pro-
hloubení logického myšlení pořá-
dala Soukromá střední škola výpo-
četní techniky v Praze. Zúčastnilo
se jí přes dva a půl tisíce čtrnácti-
a patnáctiletých žáků ze 123 zá-
kladních škol a odpovídajících roč-
níků víceletých gymnázií. kva

Jak namíchat optimální způsob výuky

Nejsme bílá škola, říká Olga Block. Na západě USA ale převažují hlavně asijští
studenti. Pokud jde o sporty, spokojí se s finančně nenáročnými. FOTO BASIS
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Mají děti ve škole získávat
spíše přehled o důleži-
tých věcech našeho svě-

ta a jeho historie, anebo jim máme
vybrat jen pár témat, na nichž se bu-
dou učit myslet, tvořit, analyzovat,
shrnovat a nenaletět všemu, co se
jim předkládá? Touhle otázkou se
zabývá dnešní rozhovor s českou
zakladatelkou úspěšných americ-
kých škol. Ona sama si ji zodpově-
děla tak, že nejlepší bude, když se
oba způsoby výuky namíchají. Kde
na to ale brát čas? ptají se občas uči-
telé v českých školách, kteří řeší
stejné dilema. Na svém blogu na
vzdělávacím portálu Eduin ho zmi-
ňuje například i Tomáš Feřtek. Při-
pomíná, že třeba v Anglii si učitel

dějepisu vybere, co bude učit,
a klidně vynechá třeba Churchilla,
zatímco ve Skotsku se učí více en-
cyklopedicky.

V Česku se vždycky vyučovalo
systémem zapiš si a zapamatuj, co
se ti předkládá. Tedy až do devade-
sátých let minulého století, kdy se
u nás objevily první alternativní
školy, které přišly s projektovým
vyučováním ve stylu vybereme
téma a budeme na něm pracovat tře-
ba tři měsíce ve všech předmětech.
U rodičů budily tyto novoty napřed
nadšení, později i obavy: ano, děti
to baví, ale budou znát všechno, co
potřebují? Stihnou to? Nezdržují
se těmi hrami příliš?

Troufám si tvrdit, že dneska
jsme v poměrně příznivé situaci.
Učitelé i tvůrci učebnic už tuší, že
chronologie, data a poučky nejsou
všechno, a většinou se snaží dát
větší prostor kreativitě. Vlastní i žá-
kovské. Možná to nejde všem stej-
ně dobře, ale kyvadlo je nejspíš

v optimální poloze. Nevychyluje
se příliš ani na jednu, ani na dru-
hou stranu. Moc bych s ním nehý-
bala.

Mimochodem, během mě-
síce přišel do Akademie
už druhý dopis matek,

které zažily školství v cizině, jedna
v Itálii a druhá v Dánsku. Obě nabá-
dají: važme si českého školství.
I když úplně přesvědčivé argumen-
ty vždycky neuvádějí. Jedna z nich
píše: „Žila jsem řadu let v jednom
skandinávském státě, kde platí, že-
žádné dítě se nesmí chválit, aby
tím ty ostatní netrpěly. Všechny
děti mají být na stejné úrovni. Vý-
sledkem je to, že se žáci moc neučí,
neorientují se ani ve vlastních ději-
nách a nemají o nic zájem.“

Má jít ale o Dánsko, které se
v posledním mezinárodním šetření
vzdělávacích výsledků umístilo ve
dvou ze tří disciplín lépe než Česká
republika. Tak nevím.

Na webu ASCD Edge, který
slouží americké učitelské
komunitě, se objevil člá-

nek varující před přílišnou organi-
zovaností školních dětí. Koordiná-
tor pro výuku přírodních věd v ame-
rických školách v něm píše, že sou-
časné děti mají příliš málo času na
neorganizovanou hru a hlubší pozo-
rování světa kolem sebe. Jejich čas
vyplňují téměř beze zbytku škola,
kroužky, organizovaný sport a úko-
ly, takže mají velmi málo prostoru
pro volné uvažování a pozorování,
pro rozvoj vlastní kreativity.

Je to snad u nás jinak?

Teprve když se člověk musí
sám něco učit, uvědomí si,
jak těžké někdy bývá chá-

pat věci jen z výkladu. Vezměme
třeba různá počítačová školení.
Když vám někdo předvede, jak se
v novém systému co dělá a jak se
dostanete k cíli, máte pocit, že ne-
jde o nic složitého. V okamžiku,

kdy potřebujete naučené skutečně
použít, ale většinou narazíte na po-
tíže. Najednou máte pocit, že vám
něco zatajili (většinou taky jo).

Nejúčinnější způsob, jak se učit
novým dovednostem, je asi pokus-
-omyl anebo pokus-dotaz: napo-
vězte mi, jak dál. Jenže v tom je ta
potíž, že na vás většinou nikdo
nemá čas, a když se někdo přece
jen uvolí, nejpozději při druhé žá-
dosti o radu začne obracet oči
k nebi, jakože nechápe, co na tom
nechápete.

A to je škoda. Ani ne tak kvůli
nám dospělým (my si nakonec
vždycky nějak poradíme), ale kvůli
dětem, co chodí teprve do školy.
Dovedu si docela dobře představit,
že bych se byla například z té che-
mie, z které jsem nepochopila sko-
ro nic, přece jen něco zajímavého
dozvěděla, kdybych bývala dostala
šanci namísto naslouchání a zapiso-
vání možnost ptát se, a to třeba
i hloupě. No, nedostala jsem ji, tak

jsem se naučila opisovat a svou ne-
znalost kamuflovat. Nakonec i to
je dovednost, ale pyšná na ni
nejsem.

Amsterdamská radnice se
rozhodla od 1. ledna příští-
ho roku formálně zakázat

kouření marihuany ve školách. To
se sice nesmělo už dřív, ale bez
úředního rozhodnutí se prý zákaz
těžko prosazoval. Nyní se budou
moci školy obracet na policii, v je-
jíž pravomoci bude kuřáky konopí
pokutovat. Amsterdam se tak
podle agentury AP stal prvním ni-
zozemským městem, které takové
opatření přijalo. Ostatní zřejmě ješ-
tě váhají, jestli by na pokuty měli
i žáci ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Aby nedošlo k nějaké dis-
kriminaci. V Nizozemsku je mari-
huana nelegální, ale v rámci princi-
pu tolerance zůstane dostupná do-
spělým a turistům. Omezit se má
jen přístup dětí k droze.

Dokončení ze strany 17

Když už prosperovaly obě naše
školy, navštívil mne tehdejší předse-
da správní rady Intelu Craig Bar-
rett, řekl, že se mu ten koncept moc
líbí, a zeptal se, co potřebujeme,
abychom mohli dál prosperovat.
Dal nám půl milionu dolarů a my
mohli školu ve Scottsdale rozšířit
o vyšší stupeň. Nebyla potřeba žád-
ná speciální žádost nebo grant.
Prostě přišel, tady máte, pracujte.
Za nějakou dobu šel Barrett do dů-
chodu a souhlasil, že se stane před-
sedou správní rady BASIS Schools.
V té pozici nás pak inspiroval, aby-
chom takových škol založili víc. Zá-
roveň odešel do důchodu i můj man-
žel, ekonom, a rozhodl se, že bude
taky pracovat se mnou na plný úva-
zek. I předtím hrál v mém podniká-
ní důležitou roli.

Před třemi lety jsme přidali třetí
školu a před dvěma tři školy. Loni
další tři, teď máme pod naší znač-
kou BASIS Education devět škol.

LN Všechny v Arizoně?
Všechny jsou v Arizoně, ale ta

devátá je ve Washingtonu DC. Le-
tos jsme dostali také licenci v Texa-
su, kam se posuneme příští rok.
Další dvě školy chceme ještě udě-
lat v Arizoně a chystáme se i na ote-
vření elementární školy pro děti od
pěti do deseti let. Příští rok bychom
měli vzdělávat kolem sedmi tisíc
studentů.

LNDá se říct, že prosperují všech-
ny vaše školy?

Všechny se umísťují na předních
příčkách celoamerického žebříčku.
Jednou jsme byli dokonce první,
v posledních letech se stabilně drží-
me v první desítce. Naše pověst už
překračuje hranice Spojených stá-
tů. Nedávno jsme dostali pozvání
do Číny. Oni si našli, že jsme na vr-
cholu žebříčků, a žádali nás, jestli
bychom tam taky neotevřeli školu.

LN Otevřete?
Byli jsme se v Číně podívat

a pravděpodobně tam příští rok udě-
láme zkušební program. Oni se tvá-
ří, že se potřebují od nás učit, ale ve
skutečnosti jsem se učila já od
nich.

LN Nestaví v Číně školu hlavně
na drilu?

Kdepak! Využívají všechny mo-
derní metody, které existují. Všech-
no už dávno okoukali. Jediný roz-
díl je ten, že děti tam pracují usilov-
něji a mají k učitelům větší respekt.
Třeba způsob, jak tam učí angličti-
nu, mě naprosto okouzlil. Učí ji od
první třídy a efekt je, že žáci při od-
chodu ze školy anglicky opravdu
umějí.

LN Založíte tam tedy školu?
Zatím děláme program pro veřej-

nou školu. Tam jsou veřejné školy
prestižnější než soukromé, ale uva-
žujeme i o založení soukromé ško-
ly. V Číně se ohromně staví. A de-
velopeři mají povinnost stavět na-
příklad v komplexech domů i ško-

ly. Jenže dobrá státní škola na
okraj města nepůjde, tak tam chtějí
dobrou soukromou. Se školným.
V Číně už je dost velká skupina
lidí, kteří si je mohou dovolit.
A chtějí, aby jejich děti měly napří-
klad možnost studovat poslední
rok střední školy v USA.

LNKapitalismus, jako když ho vy-
šije, že?

S jednou podmínkou. Když něco
děláte, musíte mít schválení od
místního šéfa komunistů. Proto se
tam necítím úplně pohodlně. To po-
litické pozadí mne trochu ruší. Na

druhou stranu říkám, když oni chtě-
jí se něco učit od nás, můžeme se
my naučit taky něco od nich. Ta
kombinace moderních metod s tra-
dičními mne uchvacuje. Ostatně na
něčem podobném jsou založené
školy, které zakládáme v Americe.

LN Uživí vás to?
Uživí. Dobře.

LN Státní dotace je tedy dostateč-
ně velká na to, abyste mohli mít
dobrou školu a ještě vydělat?

Ano. Některé lidi to zlobí, proto-
že my máme mnohem lepší výsled-

ky než veřejné školy, dostáváme
stejné peníze, respektive o něco
málo méně, ale nejenže máme
dobrou školu, ale ještě vyděláváme.

LNO kolik dostáváte méně než ve-
řejné školy?

Třeba v Arizoně dostáváme na
studenta přibližně 6500 dolarů, ve-
řejné školy mají nejméně 7500 na
studenta.

LN Čím to dorovnáváte, když ne-
smíte vybírat školné?

Prostě pracujeme efektivněji. Já
mám například velmi nízký počet
zaměstnanců zabývajících se sprá-
vou školy. Druhá věc je, že americ-
ké školy stavějí obrovská hřiště na
různé sporty. To my neděláme.
U nás se dělají jen sporty, které ne-
jsou finančně náročné. Máme ale
divadlo a teď stavíme svoje vlastní
budovy.

LN Z čeho? Dostáváte vedle dota-
cí na žáka ještě nějaké zvláštní
dotace na investice?

Dostaneme půjčku od soukromé-
ho investora, kterou ale garantuje
stát.

LN Vrátí se vám to?
Vrátí.

LN Z té dotace na žáka?
Ano. Tedy jak kde. Třeba v Ari-

zoně je na žáka šest a půl tisíce, ve
Washingtonu DC je to dvanáct ti-
síc. Pak jsou státy, kde je míň. Tře-
ba jsme chtěli jít do Indiany, kde
jsme taky dostali licenci, ale ukáza-
lo se, že tam bychom si na rozvoj
nevydělali, protože tam je na žáka
jen 5500 dolarů. My ovšem tu stav-
bu pořídíme mnohem levněji než
veřejná škola. Veřejné školy jsou
hrozně neefektivní. Máme stavite-
le, který s námi pracuje – a za čtyři
měsíce budova stojí. A tím, že ne-
stavíte dlouho, se taky hodně ušetří.

LN Jak přesvědčujete rodiče, aby
poslali děti právě k vám?

Když se škola umísťuje na nej-
vyšších příčkách žebříčků, není to
tak těžké. Samozřejmě inzerujeme.
Konečně jsme placeni podle počtu
žáků. Hodně nám taky pomáhá, že
jsme vsadili na AP testy, neboli
Advanced Placement.

LN To je něco jako testy SAT?
Ne, ale dělá to tatáž soukromá

nezisková organizace. Jmenuje se
College Board a existuje přes pade-
sát let. Zatímco SAT testují vícemé-
ně studijní předpoklady, AP testy
se zaměřují na znalosti a dovednos-
ti, na to, co už se student naučil. Je-
jich původním účelem bylo hledat
nadané studenty, kteří by mohli už
v průběhu střední školy studovat
některé předměty na vysokoškol-
ské úrovni.

LN Přitom bychom mohli připo-
menout, že v USA se v první fázi
na vysoké škole studují ještě vše-
obecně vzdělávací předměty.

Právě. A o to jde. Když student
získá v AP určitý počet bodů, může

mu to vysoká škola uznat jako kre-
dit a on může tento předmět na vy-
soké škole přeskočit. To je vzhle-
dem k tomu, že vysokoškolské stu-
dium bývá drahé, velmi důležité,
protože tak lze studium zkrátit. Pro-
to si AP testy dělají i studenti veřej-
ných škol, ti je ovšem platí. Osmde-
sát dolarů za test. V našich BASIS
školách jsou tyto testy povinné,
každý jich musí nasbírat celkem
šest, a studentům je platíme z roz-
počtu. Dokonce poskytujeme i pré-
mie za dobrý výsledek. Výhoda AP
testů je mimo jiné i v tom, že platí
také v některých dalších zemích,
například v Kanadě. A třeba
Cambridge je uznává jako ekviva-
lent britských A-levels, tedy tamní
obdoby maturity.

LN Řekněte, co se vám na americ-
kém školství líbí?

Není toho málo. V první řadě
kreativita, pak kolegiální vztah uči-
telů a žáků, jistá hravost, ale i re-
spektování odlišností.

LN Prý se tam v poslední době
dost diskutuje o užitečnosti ploš-
ného testování škol státem.

Testování se řeší pořád, nejen
v poslední době.

LN Vaše školy jsou úspěšné. Vní-
máte něco jako závist?

Ta existuje všude. A všude se za
úspěchem hledají nějaké špinavé
triky. Nás například občas někdo
obviní, že si žáky přece jen vybírá-
me. Ale není to tak. Jeden rok jsme
měli chybu ve statistických datech,

která jsme odevzdávali, takže o nás
vyšlo, že máme nula hispánských
studentů. Přišla novinářka a říkala
– vy nemáte žádného hispánského
studenta. Já jí řekla, že je chyba ve
statistice, ať se jde podívat do tříd.
Šla, viděla hispánské studenty –
těch si nelze nevšimnout –, ale pak
stejně napsala článek o bílé škole.
Prostě proto, že se jí to tak lépe ho-
dilo. Na druhou stranu média nám
pomohou. Protože když uspějeme
v žebříčcích, přijdou a udělají roz-
hovor. V zásadě si nestěžuju.

Žebříčky: US – News
http://www.usnews.com/education/
best-high-schools/national-rankings
The Washington Post
http://apps.washingtonpost.com/
local/highschoolchallenge/
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Všude se za úspěchem
hledají nějaké špinavé
triky. Nás například
občas někdo obviní,
že si žáky

přece jen vybíráme.
Ale není to tak.

Jednička mezi
matematikáři
Profesor Milan Hejný obdržel
v rámci projektu „Českých 100 Nej-
lepších“ ocenění MathProf ONE
neboli jednička mezi matematikáři.
Cenu mu na Pražském hradě předa-
la ministryně práce a sociálních
věcí Ludmila Müllerová. Milan
Hejný působící na Pedagogické fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze
je uznávaný didaktik matematiky,
který propaguje nový způsob vý-
uky tohoto předmětu. Děti mají
více vycházet ze svých každoden-
ních zkušeností a počítání propojo-
vat s reálným životem. hev

Adventní hraní
na Vyšehradě
Vzdělávání není jen o biflování ve
školních lavicích, ale může mít
také formu hry. Která hra je pro
děti vhodná? Co se s její pomocí
naučí? Obrázek si mohou rodiče
udělat na portálu Jakouhru.cz, kte-
rý nyní spustila vzdělávací společ-
nost Scio. Její šéf Ondřej Šteffl je
totiž přesvědčen, že hry mohou
vzdělávat, a tak s kolegy spustil
tento projekt. Portál přináší detail-
ní hodnocení, které by mělo být ne-
závislé na zájmech výrobců a dis-
tributorů her. Posuzuje se provede-
ní, rozvojový potenciál a rizika,
vše je k dispozici zdarma. Nyní
Scio navíc připravilo adventní hru
pro děti ve věku čtyři až deset let.
Děti (i rodiče) se seznámí s posta-
vami adventu a dozvědí se o sta-
rých zvycích a pověrách našich
předků. Hra bude součástí advent-
ní akce pořádané NKP Vyšehrad
5. a 16. prosince od 13 do 16 hodin
na pražském Vyšehradě. hev

Nový děkan na
karvinské fakultě
Do čela Obchodně podnikatelské fa-
kulty Slezské univerzity, která sídlí
v Karviné, byl zvolen docent Pavel
Tuleja. A to hned v prvním kole.
Narodil v roce 1971 v Ostravě. Vy-
studoval Ekonomickou fakultu Vy-
soké školy báňské – Technické uni-
verzitě Ostrava a tam v roce 2008
i habilitoval. Nyní působil jako ve-
doucí katedry ekonomie na Obchod-
ně podnikatelské fakultě Slezské
univerzity. Tuleja nahradil Bohumi-
la Fialu, který na funkci rezignoval
počátkem července. hev

Soutěž logického
myšlení
Vítězem třetího ročníku celostátní
soutěže v informatice se stal stu-
dent Robin Krempaský z Gymná-
zia a střední odborné školy Orlo-
vá-Lutyně. Na druhém místě skon-
čil Matěj Fričl z teplické Základní
školy Buzulucká. Bronzovou příč-
ku obsadil Otto Šleger ze Základ-
ní školy Praha 8, Glowackého.
Soutěž, která si klade za cíl pro-
hloubení logického myšlení pořá-
dala Soukromá střední škola výpo-
četní techniky v Praze. Zúčastnilo
se jí přes dva a půl tisíce čtrnácti-
a patnáctiletých žáků ze 123 zá-
kladních škol a odpovídajících roč-
níků víceletých gymnázií. kva

Jak namíchat optimální způsob výuky

Nejsme bílá škola, říká Olga Block. Na západě USA ale převažují hlavně asijští
studenti. Pokud jde o sporty, spokojí se s finančně nenáročnými. FOTO BASIS
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Mají děti ve škole získávat
spíše přehled o důleži-
tých věcech našeho svě-

ta a jeho historie, anebo jim máme
vybrat jen pár témat, na nichž se bu-
dou učit myslet, tvořit, analyzovat,
shrnovat a nenaletět všemu, co se
jim předkládá? Touhle otázkou se
zabývá dnešní rozhovor s českou
zakladatelkou úspěšných americ-
kých škol. Ona sama si ji zodpově-
děla tak, že nejlepší bude, když se
oba způsoby výuky namíchají. Kde
na to ale brát čas? ptají se občas uči-
telé v českých školách, kteří řeší
stejné dilema. Na svém blogu na
vzdělávacím portálu Eduin ho zmi-
ňuje například i Tomáš Feřtek. Při-
pomíná, že třeba v Anglii si učitel

dějepisu vybere, co bude učit,
a klidně vynechá třeba Churchilla,
zatímco ve Skotsku se učí více en-
cyklopedicky.

V Česku se vždycky vyučovalo
systémem zapiš si a zapamatuj, co
se ti předkládá. Tedy až do devade-
sátých let minulého století, kdy se
u nás objevily první alternativní
školy, které přišly s projektovým
vyučováním ve stylu vybereme
téma a budeme na něm pracovat tře-
ba tři měsíce ve všech předmětech.
U rodičů budily tyto novoty napřed
nadšení, později i obavy: ano, děti
to baví, ale budou znát všechno, co
potřebují? Stihnou to? Nezdržují
se těmi hrami příliš?

Troufám si tvrdit, že dneska
jsme v poměrně příznivé situaci.
Učitelé i tvůrci učebnic už tuší, že
chronologie, data a poučky nejsou
všechno, a většinou se snaží dát
větší prostor kreativitě. Vlastní i žá-
kovské. Možná to nejde všem stej-
ně dobře, ale kyvadlo je nejspíš

v optimální poloze. Nevychyluje
se příliš ani na jednu, ani na dru-
hou stranu. Moc bych s ním nehý-
bala.

Mimochodem, během mě-
síce přišel do Akademie
už druhý dopis matek,

které zažily školství v cizině, jedna
v Itálii a druhá v Dánsku. Obě nabá-
dají: važme si českého školství.
I když úplně přesvědčivé argumen-
ty vždycky neuvádějí. Jedna z nich
píše: „Žila jsem řadu let v jednom
skandinávském státě, kde platí, že-
žádné dítě se nesmí chválit, aby
tím ty ostatní netrpěly. Všechny
děti mají být na stejné úrovni. Vý-
sledkem je to, že se žáci moc neučí,
neorientují se ani ve vlastních ději-
nách a nemají o nic zájem.“

Má jít ale o Dánsko, které se
v posledním mezinárodním šetření
vzdělávacích výsledků umístilo ve
dvou ze tří disciplín lépe než Česká
republika. Tak nevím.

Na webu ASCD Edge, který
slouží americké učitelské
komunitě, se objevil člá-

nek varující před přílišnou organi-
zovaností školních dětí. Koordiná-
tor pro výuku přírodních věd v ame-
rických školách v něm píše, že sou-
časné děti mají příliš málo času na
neorganizovanou hru a hlubší pozo-
rování světa kolem sebe. Jejich čas
vyplňují téměř beze zbytku škola,
kroužky, organizovaný sport a úko-
ly, takže mají velmi málo prostoru
pro volné uvažování a pozorování,
pro rozvoj vlastní kreativity.

Je to snad u nás jinak?

Teprve když se člověk musí
sám něco učit, uvědomí si,
jak těžké někdy bývá chá-

pat věci jen z výkladu. Vezměme
třeba různá počítačová školení.
Když vám někdo předvede, jak se
v novém systému co dělá a jak se
dostanete k cíli, máte pocit, že ne-
jde o nic složitého. V okamžiku,

kdy potřebujete naučené skutečně
použít, ale většinou narazíte na po-
tíže. Najednou máte pocit, že vám
něco zatajili (většinou taky jo).

Nejúčinnější způsob, jak se učit
novým dovednostem, je asi pokus-
-omyl anebo pokus-dotaz: napo-
vězte mi, jak dál. Jenže v tom je ta
potíž, že na vás většinou nikdo
nemá čas, a když se někdo přece
jen uvolí, nejpozději při druhé žá-
dosti o radu začne obracet oči
k nebi, jakože nechápe, co na tom
nechápete.

A to je škoda. Ani ne tak kvůli
nám dospělým (my si nakonec
vždycky nějak poradíme), ale kvůli
dětem, co chodí teprve do školy.
Dovedu si docela dobře představit,
že bych se byla například z té che-
mie, z které jsem nepochopila sko-
ro nic, přece jen něco zajímavého
dozvěděla, kdybych bývala dostala
šanci namísto naslouchání a zapiso-
vání možnost ptát se, a to třeba
i hloupě. No, nedostala jsem ji, tak

jsem se naučila opisovat a svou ne-
znalost kamuflovat. Nakonec i to
je dovednost, ale pyšná na ni
nejsem.

Amsterdamská radnice se
rozhodla od 1. ledna příští-
ho roku formálně zakázat

kouření marihuany ve školách. To
se sice nesmělo už dřív, ale bez
úředního rozhodnutí se prý zákaz
těžko prosazoval. Nyní se budou
moci školy obracet na policii, v je-
jíž pravomoci bude kuřáky konopí
pokutovat. Amsterdam se tak
podle agentury AP stal prvním ni-
zozemským městem, které takové
opatření přijalo. Ostatní zřejmě ješ-
tě váhají, jestli by na pokuty měli
i žáci ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Aby nedošlo k nějaké dis-
kriminaci. V Nizozemsku je mari-
huana nelegální, ale v rámci princi-
pu tolerance zůstane dostupná do-
spělým a turistům. Omezit se má
jen přístup dětí k droze.

Dokončení ze strany 17

Když už prosperovaly obě naše
školy, navštívil mne tehdejší předse-
da správní rady Intelu Craig Bar-
rett, řekl, že se mu ten koncept moc
líbí, a zeptal se, co potřebujeme,
abychom mohli dál prosperovat.
Dal nám půl milionu dolarů a my
mohli školu ve Scottsdale rozšířit
o vyšší stupeň. Nebyla potřeba žád-
ná speciální žádost nebo grant.
Prostě přišel, tady máte, pracujte.
Za nějakou dobu šel Barrett do dů-
chodu a souhlasil, že se stane před-
sedou správní rady BASIS Schools.
V té pozici nás pak inspiroval, aby-
chom takových škol založili víc. Zá-
roveň odešel do důchodu i můj man-
žel, ekonom, a rozhodl se, že bude
taky pracovat se mnou na plný úva-
zek. I předtím hrál v mém podniká-
ní důležitou roli.

Před třemi lety jsme přidali třetí
školu a před dvěma tři školy. Loni
další tři, teď máme pod naší znač-
kou BASIS Education devět škol.

LN Všechny v Arizoně?
Všechny jsou v Arizoně, ale ta

devátá je ve Washingtonu DC. Le-
tos jsme dostali také licenci v Texa-
su, kam se posuneme příští rok.
Další dvě školy chceme ještě udě-
lat v Arizoně a chystáme se i na ote-
vření elementární školy pro děti od
pěti do deseti let. Příští rok bychom
měli vzdělávat kolem sedmi tisíc
studentů.

LNDá se říct, že prosperují všech-
ny vaše školy?

Všechny se umísťují na předních
příčkách celoamerického žebříčku.
Jednou jsme byli dokonce první,
v posledních letech se stabilně drží-
me v první desítce. Naše pověst už
překračuje hranice Spojených stá-
tů. Nedávno jsme dostali pozvání
do Číny. Oni si našli, že jsme na vr-
cholu žebříčků, a žádali nás, jestli
bychom tam taky neotevřeli školu.

LN Otevřete?
Byli jsme se v Číně podívat

a pravděpodobně tam příští rok udě-
láme zkušební program. Oni se tvá-
ří, že se potřebují od nás učit, ale ve
skutečnosti jsem se učila já od
nich.

LN Nestaví v Číně školu hlavně
na drilu?

Kdepak! Využívají všechny mo-
derní metody, které existují. Všech-
no už dávno okoukali. Jediný roz-
díl je ten, že děti tam pracují usilov-
něji a mají k učitelům větší respekt.
Třeba způsob, jak tam učí angličti-
nu, mě naprosto okouzlil. Učí ji od
první třídy a efekt je, že žáci při od-
chodu ze školy anglicky opravdu
umějí.

LN Založíte tam tedy školu?
Zatím děláme program pro veřej-

nou školu. Tam jsou veřejné školy
prestižnější než soukromé, ale uva-
žujeme i o založení soukromé ško-
ly. V Číně se ohromně staví. A de-
velopeři mají povinnost stavět na-
příklad v komplexech domů i ško-

ly. Jenže dobrá státní škola na
okraj města nepůjde, tak tam chtějí
dobrou soukromou. Se školným.
V Číně už je dost velká skupina
lidí, kteří si je mohou dovolit.
A chtějí, aby jejich děti měly napří-
klad možnost studovat poslední
rok střední školy v USA.

LNKapitalismus, jako když ho vy-
šije, že?

S jednou podmínkou. Když něco
děláte, musíte mít schválení od
místního šéfa komunistů. Proto se
tam necítím úplně pohodlně. To po-
litické pozadí mne trochu ruší. Na

druhou stranu říkám, když oni chtě-
jí se něco učit od nás, můžeme se
my naučit taky něco od nich. Ta
kombinace moderních metod s tra-
dičními mne uchvacuje. Ostatně na
něčem podobném jsou založené
školy, které zakládáme v Americe.

LN Uživí vás to?
Uživí. Dobře.

LN Státní dotace je tedy dostateč-
ně velká na to, abyste mohli mít
dobrou školu a ještě vydělat?

Ano. Některé lidi to zlobí, proto-
že my máme mnohem lepší výsled-

ky než veřejné školy, dostáváme
stejné peníze, respektive o něco
málo méně, ale nejenže máme
dobrou školu, ale ještě vyděláváme.

LNO kolik dostáváte méně než ve-
řejné školy?

Třeba v Arizoně dostáváme na
studenta přibližně 6500 dolarů, ve-
řejné školy mají nejméně 7500 na
studenta.

LN Čím to dorovnáváte, když ne-
smíte vybírat školné?

Prostě pracujeme efektivněji. Já
mám například velmi nízký počet
zaměstnanců zabývajících se sprá-
vou školy. Druhá věc je, že americ-
ké školy stavějí obrovská hřiště na
různé sporty. To my neděláme.
U nás se dělají jen sporty, které ne-
jsou finančně náročné. Máme ale
divadlo a teď stavíme svoje vlastní
budovy.

LN Z čeho? Dostáváte vedle dota-
cí na žáka ještě nějaké zvláštní
dotace na investice?

Dostaneme půjčku od soukromé-
ho investora, kterou ale garantuje
stát.

LN Vrátí se vám to?
Vrátí.

LN Z té dotace na žáka?
Ano. Tedy jak kde. Třeba v Ari-

zoně je na žáka šest a půl tisíce, ve
Washingtonu DC je to dvanáct ti-
síc. Pak jsou státy, kde je míň. Tře-
ba jsme chtěli jít do Indiany, kde
jsme taky dostali licenci, ale ukáza-
lo se, že tam bychom si na rozvoj
nevydělali, protože tam je na žáka
jen 5500 dolarů. My ovšem tu stav-
bu pořídíme mnohem levněji než
veřejná škola. Veřejné školy jsou
hrozně neefektivní. Máme stavite-
le, který s námi pracuje – a za čtyři
měsíce budova stojí. A tím, že ne-
stavíte dlouho, se taky hodně ušetří.

LN Jak přesvědčujete rodiče, aby
poslali děti právě k vám?

Když se škola umísťuje na nej-
vyšších příčkách žebříčků, není to
tak těžké. Samozřejmě inzerujeme.
Konečně jsme placeni podle počtu
žáků. Hodně nám taky pomáhá, že
jsme vsadili na AP testy, neboli
Advanced Placement.

LN To je něco jako testy SAT?
Ne, ale dělá to tatáž soukromá

nezisková organizace. Jmenuje se
College Board a existuje přes pade-
sát let. Zatímco SAT testují vícemé-
ně studijní předpoklady, AP testy
se zaměřují na znalosti a dovednos-
ti, na to, co už se student naučil. Je-
jich původním účelem bylo hledat
nadané studenty, kteří by mohli už
v průběhu střední školy studovat
některé předměty na vysokoškol-
ské úrovni.

LN Přitom bychom mohli připo-
menout, že v USA se v první fázi
na vysoké škole studují ještě vše-
obecně vzdělávací předměty.

Právě. A o to jde. Když student
získá v AP určitý počet bodů, může

mu to vysoká škola uznat jako kre-
dit a on může tento předmět na vy-
soké škole přeskočit. To je vzhle-
dem k tomu, že vysokoškolské stu-
dium bývá drahé, velmi důležité,
protože tak lze studium zkrátit. Pro-
to si AP testy dělají i studenti veřej-
ných škol, ti je ovšem platí. Osmde-
sát dolarů za test. V našich BASIS
školách jsou tyto testy povinné,
každý jich musí nasbírat celkem
šest, a studentům je platíme z roz-
počtu. Dokonce poskytujeme i pré-
mie za dobrý výsledek. Výhoda AP
testů je mimo jiné i v tom, že platí
také v některých dalších zemích,
například v Kanadě. A třeba
Cambridge je uznává jako ekviva-
lent britských A-levels, tedy tamní
obdoby maturity.

LN Řekněte, co se vám na americ-
kém školství líbí?

Není toho málo. V první řadě
kreativita, pak kolegiální vztah uči-
telů a žáků, jistá hravost, ale i re-
spektování odlišností.

LN Prý se tam v poslední době
dost diskutuje o užitečnosti ploš-
ného testování škol státem.

Testování se řeší pořád, nejen
v poslední době.

LN Vaše školy jsou úspěšné. Vní-
máte něco jako závist?

Ta existuje všude. A všude se za
úspěchem hledají nějaké špinavé
triky. Nás například občas někdo
obviní, že si žáky přece jen vybírá-
me. Ale není to tak. Jeden rok jsme
měli chybu ve statistických datech,

která jsme odevzdávali, takže o nás
vyšlo, že máme nula hispánských
studentů. Přišla novinářka a říkala
– vy nemáte žádného hispánského
studenta. Já jí řekla, že je chyba ve
statistice, ať se jde podívat do tříd.
Šla, viděla hispánské studenty –
těch si nelze nevšimnout –, ale pak
stejně napsala článek o bílé škole.
Prostě proto, že se jí to tak lépe ho-
dilo. Na druhou stranu média nám
pomohou. Protože když uspějeme
v žebříčcích, přijdou a udělají roz-
hovor. V zásadě si nestěžuju.

Žebříčky: US – News
http://www.usnews.com/education/
best-high-schools/national-rankings
The Washington Post
http://apps.washingtonpost.com/
local/highschoolchallenge/
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Všude se za úspěchem
hledají nějaké špinavé
triky. Nás například
občas někdo obviní,
že si žáky

přece jen vybíráme.
Ale není to tak.

Jednička mezi
matematikáři
Profesor Milan Hejný obdržel
v rámci projektu „Českých 100 Nej-
lepších“ ocenění MathProf ONE
neboli jednička mezi matematikáři.
Cenu mu na Pražském hradě předa-
la ministryně práce a sociálních
věcí Ludmila Müllerová. Milan
Hejný působící na Pedagogické fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze
je uznávaný didaktik matematiky,
který propaguje nový způsob vý-
uky tohoto předmětu. Děti mají
více vycházet ze svých každoden-
ních zkušeností a počítání propojo-
vat s reálným životem. hev

Adventní hraní
na Vyšehradě
Vzdělávání není jen o biflování ve
školních lavicích, ale může mít
také formu hry. Která hra je pro
děti vhodná? Co se s její pomocí
naučí? Obrázek si mohou rodiče
udělat na portálu Jakouhru.cz, kte-
rý nyní spustila vzdělávací společ-
nost Scio. Její šéf Ondřej Šteffl je
totiž přesvědčen, že hry mohou
vzdělávat, a tak s kolegy spustil
tento projekt. Portál přináší detail-
ní hodnocení, které by mělo být ne-
závislé na zájmech výrobců a dis-
tributorů her. Posuzuje se provede-
ní, rozvojový potenciál a rizika,
vše je k dispozici zdarma. Nyní
Scio navíc připravilo adventní hru
pro děti ve věku čtyři až deset let.
Děti (i rodiče) se seznámí s posta-
vami adventu a dozvědí se o sta-
rých zvycích a pověrách našich
předků. Hra bude součástí advent-
ní akce pořádané NKP Vyšehrad
5. a 16. prosince od 13 do 16 hodin
na pražském Vyšehradě. hev

Nový děkan na
karvinské fakultě
Do čela Obchodně podnikatelské fa-
kulty Slezské univerzity, která sídlí
v Karviné, byl zvolen docent Pavel
Tuleja. A to hned v prvním kole.
Narodil v roce 1971 v Ostravě. Vy-
studoval Ekonomickou fakultu Vy-
soké školy báňské – Technické uni-
verzitě Ostrava a tam v roce 2008
i habilitoval. Nyní působil jako ve-
doucí katedry ekonomie na Obchod-
ně podnikatelské fakultě Slezské
univerzity. Tuleja nahradil Bohumi-
la Fialu, který na funkci rezignoval
počátkem července. hev

Soutěž logického
myšlení
Vítězem třetího ročníku celostátní
soutěže v informatice se stal stu-
dent Robin Krempaský z Gymná-
zia a střední odborné školy Orlo-
vá-Lutyně. Na druhém místě skon-
čil Matěj Fričl z teplické Základní
školy Buzulucká. Bronzovou příč-
ku obsadil Otto Šleger ze Základ-
ní školy Praha 8, Glowackého.
Soutěž, která si klade za cíl pro-
hloubení logického myšlení pořá-
dala Soukromá střední škola výpo-
četní techniky v Praze. Zúčastnilo
se jí přes dva a půl tisíce čtrnácti-
a patnáctiletých žáků ze 123 zá-
kladních škol a odpovídajících roč-
níků víceletých gymnázií. kva

Jak namíchat optimální způsob výuky

Nejsme bílá škola, říká Olga Block. Na západě USA ale převažují hlavně asijští
studenti. Pokud jde o sporty, spokojí se s finančně nenáročnými. FOTO BASIS
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Mají děti ve škole získávat
spíše přehled o důleži-
tých věcech našeho svě-

ta a jeho historie, anebo jim máme
vybrat jen pár témat, na nichž se bu-
dou učit myslet, tvořit, analyzovat,
shrnovat a nenaletět všemu, co se
jim předkládá? Touhle otázkou se
zabývá dnešní rozhovor s českou
zakladatelkou úspěšných americ-
kých škol. Ona sama si ji zodpově-
děla tak, že nejlepší bude, když se
oba způsoby výuky namíchají. Kde
na to ale brát čas? ptají se občas uči-
telé v českých školách, kteří řeší
stejné dilema. Na svém blogu na
vzdělávacím portálu Eduin ho zmi-
ňuje například i Tomáš Feřtek. Při-
pomíná, že třeba v Anglii si učitel

dějepisu vybere, co bude učit,
a klidně vynechá třeba Churchilla,
zatímco ve Skotsku se učí více en-
cyklopedicky.

V Česku se vždycky vyučovalo
systémem zapiš si a zapamatuj, co
se ti předkládá. Tedy až do devade-
sátých let minulého století, kdy se
u nás objevily první alternativní
školy, které přišly s projektovým
vyučováním ve stylu vybereme
téma a budeme na něm pracovat tře-
ba tři měsíce ve všech předmětech.
U rodičů budily tyto novoty napřed
nadšení, později i obavy: ano, děti
to baví, ale budou znát všechno, co
potřebují? Stihnou to? Nezdržují
se těmi hrami příliš?

Troufám si tvrdit, že dneska
jsme v poměrně příznivé situaci.
Učitelé i tvůrci učebnic už tuší, že
chronologie, data a poučky nejsou
všechno, a většinou se snaží dát
větší prostor kreativitě. Vlastní i žá-
kovské. Možná to nejde všem stej-
ně dobře, ale kyvadlo je nejspíš

v optimální poloze. Nevychyluje
se příliš ani na jednu, ani na dru-
hou stranu. Moc bych s ním nehý-
bala.

Mimochodem, během mě-
síce přišel do Akademie
už druhý dopis matek,

které zažily školství v cizině, jedna
v Itálii a druhá v Dánsku. Obě nabá-
dají: važme si českého školství.
I když úplně přesvědčivé argumen-
ty vždycky neuvádějí. Jedna z nich
píše: „Žila jsem řadu let v jednom
skandinávském státě, kde platí, že-
žádné dítě se nesmí chválit, aby
tím ty ostatní netrpěly. Všechny
děti mají být na stejné úrovni. Vý-
sledkem je to, že se žáci moc neučí,
neorientují se ani ve vlastních ději-
nách a nemají o nic zájem.“

Má jít ale o Dánsko, které se
v posledním mezinárodním šetření
vzdělávacích výsledků umístilo ve
dvou ze tří disciplín lépe než Česká
republika. Tak nevím.

Na webu ASCD Edge, který
slouží americké učitelské
komunitě, se objevil člá-

nek varující před přílišnou organi-
zovaností školních dětí. Koordiná-
tor pro výuku přírodních věd v ame-
rických školách v něm píše, že sou-
časné děti mají příliš málo času na
neorganizovanou hru a hlubší pozo-
rování světa kolem sebe. Jejich čas
vyplňují téměř beze zbytku škola,
kroužky, organizovaný sport a úko-
ly, takže mají velmi málo prostoru
pro volné uvažování a pozorování,
pro rozvoj vlastní kreativity.

Je to snad u nás jinak?

Teprve když se člověk musí
sám něco učit, uvědomí si,
jak těžké někdy bývá chá-

pat věci jen z výkladu. Vezměme
třeba různá počítačová školení.
Když vám někdo předvede, jak se
v novém systému co dělá a jak se
dostanete k cíli, máte pocit, že ne-
jde o nic složitého. V okamžiku,

kdy potřebujete naučené skutečně
použít, ale většinou narazíte na po-
tíže. Najednou máte pocit, že vám
něco zatajili (většinou taky jo).

Nejúčinnější způsob, jak se učit
novým dovednostem, je asi pokus-
-omyl anebo pokus-dotaz: napo-
vězte mi, jak dál. Jenže v tom je ta
potíž, že na vás většinou nikdo
nemá čas, a když se někdo přece
jen uvolí, nejpozději při druhé žá-
dosti o radu začne obracet oči
k nebi, jakože nechápe, co na tom
nechápete.

A to je škoda. Ani ne tak kvůli
nám dospělým (my si nakonec
vždycky nějak poradíme), ale kvůli
dětem, co chodí teprve do školy.
Dovedu si docela dobře představit,
že bych se byla například z té che-
mie, z které jsem nepochopila sko-
ro nic, přece jen něco zajímavého
dozvěděla, kdybych bývala dostala
šanci namísto naslouchání a zapiso-
vání možnost ptát se, a to třeba
i hloupě. No, nedostala jsem ji, tak

jsem se naučila opisovat a svou ne-
znalost kamuflovat. Nakonec i to
je dovednost, ale pyšná na ni
nejsem.

Amsterdamská radnice se
rozhodla od 1. ledna příští-
ho roku formálně zakázat

kouření marihuany ve školách. To
se sice nesmělo už dřív, ale bez
úředního rozhodnutí se prý zákaz
těžko prosazoval. Nyní se budou
moci školy obracet na policii, v je-
jíž pravomoci bude kuřáky konopí
pokutovat. Amsterdam se tak
podle agentury AP stal prvním ni-
zozemským městem, které takové
opatření přijalo. Ostatní zřejmě ješ-
tě váhají, jestli by na pokuty měli
i žáci ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Aby nedošlo k nějaké dis-
kriminaci. V Nizozemsku je mari-
huana nelegální, ale v rámci princi-
pu tolerance zůstane dostupná do-
spělým a turistům. Omezit se má
jen přístup dětí k droze.
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Když už prosperovaly obě naše
školy, navštívil mne tehdejší předse-
da správní rady Intelu Craig Bar-
rett, řekl, že se mu ten koncept moc
líbí, a zeptal se, co potřebujeme,
abychom mohli dál prosperovat.
Dal nám půl milionu dolarů a my
mohli školu ve Scottsdale rozšířit
o vyšší stupeň. Nebyla potřeba žád-
ná speciální žádost nebo grant.
Prostě přišel, tady máte, pracujte.
Za nějakou dobu šel Barrett do dů-
chodu a souhlasil, že se stane před-
sedou správní rady BASIS Schools.
V té pozici nás pak inspiroval, aby-
chom takových škol založili víc. Zá-
roveň odešel do důchodu i můj man-
žel, ekonom, a rozhodl se, že bude
taky pracovat se mnou na plný úva-
zek. I předtím hrál v mém podniká-
ní důležitou roli.

Před třemi lety jsme přidali třetí
školu a před dvěma tři školy. Loni
další tři, teď máme pod naší znač-
kou BASIS Education devět škol.

LN Všechny v Arizoně?
Všechny jsou v Arizoně, ale ta

devátá je ve Washingtonu DC. Le-
tos jsme dostali také licenci v Texa-
su, kam se posuneme příští rok.
Další dvě školy chceme ještě udě-
lat v Arizoně a chystáme se i na ote-
vření elementární školy pro děti od
pěti do deseti let. Příští rok bychom
měli vzdělávat kolem sedmi tisíc
studentů.

LNDá se říct, že prosperují všech-
ny vaše školy?

Všechny se umísťují na předních
příčkách celoamerického žebříčku.
Jednou jsme byli dokonce první,
v posledních letech se stabilně drží-
me v první desítce. Naše pověst už
překračuje hranice Spojených stá-
tů. Nedávno jsme dostali pozvání
do Číny. Oni si našli, že jsme na vr-
cholu žebříčků, a žádali nás, jestli
bychom tam taky neotevřeli školu.

LN Otevřete?
Byli jsme se v Číně podívat

a pravděpodobně tam příští rok udě-
láme zkušební program. Oni se tvá-
ří, že se potřebují od nás učit, ale ve
skutečnosti jsem se učila já od
nich.

LN Nestaví v Číně školu hlavně
na drilu?

Kdepak! Využívají všechny mo-
derní metody, které existují. Všech-
no už dávno okoukali. Jediný roz-
díl je ten, že děti tam pracují usilov-
něji a mají k učitelům větší respekt.
Třeba způsob, jak tam učí angličti-
nu, mě naprosto okouzlil. Učí ji od
první třídy a efekt je, že žáci při od-
chodu ze školy anglicky opravdu
umějí.

LN Založíte tam tedy školu?
Zatím děláme program pro veřej-

nou školu. Tam jsou veřejné školy
prestižnější než soukromé, ale uva-
žujeme i o založení soukromé ško-
ly. V Číně se ohromně staví. A de-
velopeři mají povinnost stavět na-
příklad v komplexech domů i ško-

ly. Jenže dobrá státní škola na
okraj města nepůjde, tak tam chtějí
dobrou soukromou. Se školným.
V Číně už je dost velká skupina
lidí, kteří si je mohou dovolit.
A chtějí, aby jejich děti měly napří-
klad možnost studovat poslední
rok střední školy v USA.

LNKapitalismus, jako když ho vy-
šije, že?

S jednou podmínkou. Když něco
děláte, musíte mít schválení od
místního šéfa komunistů. Proto se
tam necítím úplně pohodlně. To po-
litické pozadí mne trochu ruší. Na

druhou stranu říkám, když oni chtě-
jí se něco učit od nás, můžeme se
my naučit taky něco od nich. Ta
kombinace moderních metod s tra-
dičními mne uchvacuje. Ostatně na
něčem podobném jsou založené
školy, které zakládáme v Americe.

LN Uživí vás to?
Uživí. Dobře.

LN Státní dotace je tedy dostateč-
ně velká na to, abyste mohli mít
dobrou školu a ještě vydělat?

Ano. Některé lidi to zlobí, proto-
že my máme mnohem lepší výsled-

ky než veřejné školy, dostáváme
stejné peníze, respektive o něco
málo méně, ale nejenže máme
dobrou školu, ale ještě vyděláváme.

LNO kolik dostáváte méně než ve-
řejné školy?

Třeba v Arizoně dostáváme na
studenta přibližně 6500 dolarů, ve-
řejné školy mají nejméně 7500 na
studenta.

LN Čím to dorovnáváte, když ne-
smíte vybírat školné?

Prostě pracujeme efektivněji. Já
mám například velmi nízký počet
zaměstnanců zabývajících se sprá-
vou školy. Druhá věc je, že americ-
ké školy stavějí obrovská hřiště na
různé sporty. To my neděláme.
U nás se dělají jen sporty, které ne-
jsou finančně náročné. Máme ale
divadlo a teď stavíme svoje vlastní
budovy.

LN Z čeho? Dostáváte vedle dota-
cí na žáka ještě nějaké zvláštní
dotace na investice?

Dostaneme půjčku od soukromé-
ho investora, kterou ale garantuje
stát.

LN Vrátí se vám to?
Vrátí.

LN Z té dotace na žáka?
Ano. Tedy jak kde. Třeba v Ari-

zoně je na žáka šest a půl tisíce, ve
Washingtonu DC je to dvanáct ti-
síc. Pak jsou státy, kde je míň. Tře-
ba jsme chtěli jít do Indiany, kde
jsme taky dostali licenci, ale ukáza-
lo se, že tam bychom si na rozvoj
nevydělali, protože tam je na žáka
jen 5500 dolarů. My ovšem tu stav-
bu pořídíme mnohem levněji než
veřejná škola. Veřejné školy jsou
hrozně neefektivní. Máme stavite-
le, který s námi pracuje – a za čtyři
měsíce budova stojí. A tím, že ne-
stavíte dlouho, se taky hodně ušetří.

LN Jak přesvědčujete rodiče, aby
poslali děti právě k vám?

Když se škola umísťuje na nej-
vyšších příčkách žebříčků, není to
tak těžké. Samozřejmě inzerujeme.
Konečně jsme placeni podle počtu
žáků. Hodně nám taky pomáhá, že
jsme vsadili na AP testy, neboli
Advanced Placement.

LN To je něco jako testy SAT?
Ne, ale dělá to tatáž soukromá

nezisková organizace. Jmenuje se
College Board a existuje přes pade-
sát let. Zatímco SAT testují vícemé-
ně studijní předpoklady, AP testy
se zaměřují na znalosti a dovednos-
ti, na to, co už se student naučil. Je-
jich původním účelem bylo hledat
nadané studenty, kteří by mohli už
v průběhu střední školy studovat
některé předměty na vysokoškol-
ské úrovni.

LN Přitom bychom mohli připo-
menout, že v USA se v první fázi
na vysoké škole studují ještě vše-
obecně vzdělávací předměty.

Právě. A o to jde. Když student
získá v AP určitý počet bodů, může

mu to vysoká škola uznat jako kre-
dit a on může tento předmět na vy-
soké škole přeskočit. To je vzhle-
dem k tomu, že vysokoškolské stu-
dium bývá drahé, velmi důležité,
protože tak lze studium zkrátit. Pro-
to si AP testy dělají i studenti veřej-
ných škol, ti je ovšem platí. Osmde-
sát dolarů za test. V našich BASIS
školách jsou tyto testy povinné,
každý jich musí nasbírat celkem
šest, a studentům je platíme z roz-
počtu. Dokonce poskytujeme i pré-
mie za dobrý výsledek. Výhoda AP
testů je mimo jiné i v tom, že platí
také v některých dalších zemích,
například v Kanadě. A třeba
Cambridge je uznává jako ekviva-
lent britských A-levels, tedy tamní
obdoby maturity.

LN Řekněte, co se vám na americ-
kém školství líbí?

Není toho málo. V první řadě
kreativita, pak kolegiální vztah uči-
telů a žáků, jistá hravost, ale i re-
spektování odlišností.

LN Prý se tam v poslední době
dost diskutuje o užitečnosti ploš-
ného testování škol státem.

Testování se řeší pořád, nejen
v poslední době.

LN Vaše školy jsou úspěšné. Vní-
máte něco jako závist?

Ta existuje všude. A všude se za
úspěchem hledají nějaké špinavé
triky. Nás například občas někdo
obviní, že si žáky přece jen vybírá-
me. Ale není to tak. Jeden rok jsme
měli chybu ve statistických datech,

která jsme odevzdávali, takže o nás
vyšlo, že máme nula hispánských
studentů. Přišla novinářka a říkala
– vy nemáte žádného hispánského
studenta. Já jí řekla, že je chyba ve
statistice, ať se jde podívat do tříd.
Šla, viděla hispánské studenty –
těch si nelze nevšimnout –, ale pak
stejně napsala článek o bílé škole.
Prostě proto, že se jí to tak lépe ho-
dilo. Na druhou stranu média nám
pomohou. Protože když uspějeme
v žebříčcích, přijdou a udělají roz-
hovor. V zásadě si nestěžuju.

Žebříčky: US – News
http://www.usnews.com/education/
best-high-schools/national-rankings
The Washington Post
http://apps.washingtonpost.com/
local/highschoolchallenge/
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Všude se za úspěchem
hledají nějaké špinavé
triky. Nás například
občas někdo obviní,
že si žáky

přece jen vybíráme.
Ale není to tak.

Jednička mezi
matematikáři
Profesor Milan Hejný obdržel
v rámci projektu „Českých 100 Nej-
lepších“ ocenění MathProf ONE
neboli jednička mezi matematikáři.
Cenu mu na Pražském hradě předa-
la ministryně práce a sociálních
věcí Ludmila Müllerová. Milan
Hejný působící na Pedagogické fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze
je uznávaný didaktik matematiky,
který propaguje nový způsob vý-
uky tohoto předmětu. Děti mají
více vycházet ze svých každoden-
ních zkušeností a počítání propojo-
vat s reálným životem. hev

Adventní hraní
na Vyšehradě
Vzdělávání není jen o biflování ve
školních lavicích, ale může mít
také formu hry. Která hra je pro
děti vhodná? Co se s její pomocí
naučí? Obrázek si mohou rodiče
udělat na portálu Jakouhru.cz, kte-
rý nyní spustila vzdělávací společ-
nost Scio. Její šéf Ondřej Šteffl je
totiž přesvědčen, že hry mohou
vzdělávat, a tak s kolegy spustil
tento projekt. Portál přináší detail-
ní hodnocení, které by mělo být ne-
závislé na zájmech výrobců a dis-
tributorů her. Posuzuje se provede-
ní, rozvojový potenciál a rizika,
vše je k dispozici zdarma. Nyní
Scio navíc připravilo adventní hru
pro děti ve věku čtyři až deset let.
Děti (i rodiče) se seznámí s posta-
vami adventu a dozvědí se o sta-
rých zvycích a pověrách našich
předků. Hra bude součástí advent-
ní akce pořádané NKP Vyšehrad
5. a 16. prosince od 13 do 16 hodin
na pražském Vyšehradě. hev

Nový děkan na
karvinské fakultě
Do čela Obchodně podnikatelské fa-
kulty Slezské univerzity, která sídlí
v Karviné, byl zvolen docent Pavel
Tuleja. A to hned v prvním kole.
Narodil v roce 1971 v Ostravě. Vy-
studoval Ekonomickou fakultu Vy-
soké školy báňské – Technické uni-
verzitě Ostrava a tam v roce 2008
i habilitoval. Nyní působil jako ve-
doucí katedry ekonomie na Obchod-
ně podnikatelské fakultě Slezské
univerzity. Tuleja nahradil Bohumi-
la Fialu, který na funkci rezignoval
počátkem července. hev

Soutěž logického
myšlení
Vítězem třetího ročníku celostátní
soutěže v informatice se stal stu-
dent Robin Krempaský z Gymná-
zia a střední odborné školy Orlo-
vá-Lutyně. Na druhém místě skon-
čil Matěj Fričl z teplické Základní
školy Buzulucká. Bronzovou příč-
ku obsadil Otto Šleger ze Základ-
ní školy Praha 8, Glowackého.
Soutěž, která si klade za cíl pro-
hloubení logického myšlení pořá-
dala Soukromá střední škola výpo-
četní techniky v Praze. Zúčastnilo
se jí přes dva a půl tisíce čtrnácti-
a patnáctiletých žáků ze 123 zá-
kladních škol a odpovídajících roč-
níků víceletých gymnázií. kva

Jak namíchat optimální způsob výuky

Nejsme bílá škola, říká Olga Block. Na západě USA ale převažují hlavně asijští
studenti. Pokud jde o sporty, spokojí se s finančně nenáročnými. FOTO BASIS
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Mají děti ve škole získávat
spíše přehled o důleži-
tých věcech našeho svě-

ta a jeho historie, anebo jim máme
vybrat jen pár témat, na nichž se bu-
dou učit myslet, tvořit, analyzovat,
shrnovat a nenaletět všemu, co se
jim předkládá? Touhle otázkou se
zabývá dnešní rozhovor s českou
zakladatelkou úspěšných americ-
kých škol. Ona sama si ji zodpově-
děla tak, že nejlepší bude, když se
oba způsoby výuky namíchají. Kde
na to ale brát čas? ptají se občas uči-
telé v českých školách, kteří řeší
stejné dilema. Na svém blogu na
vzdělávacím portálu Eduin ho zmi-
ňuje například i Tomáš Feřtek. Při-
pomíná, že třeba v Anglii si učitel

dějepisu vybere, co bude učit,
a klidně vynechá třeba Churchilla,
zatímco ve Skotsku se učí více en-
cyklopedicky.

V Česku se vždycky vyučovalo
systémem zapiš si a zapamatuj, co
se ti předkládá. Tedy až do devade-
sátých let minulého století, kdy se
u nás objevily první alternativní
školy, které přišly s projektovým
vyučováním ve stylu vybereme
téma a budeme na něm pracovat tře-
ba tři měsíce ve všech předmětech.
U rodičů budily tyto novoty napřed
nadšení, později i obavy: ano, děti
to baví, ale budou znát všechno, co
potřebují? Stihnou to? Nezdržují
se těmi hrami příliš?

Troufám si tvrdit, že dneska
jsme v poměrně příznivé situaci.
Učitelé i tvůrci učebnic už tuší, že
chronologie, data a poučky nejsou
všechno, a většinou se snaží dát
větší prostor kreativitě. Vlastní i žá-
kovské. Možná to nejde všem stej-
ně dobře, ale kyvadlo je nejspíš

v optimální poloze. Nevychyluje
se příliš ani na jednu, ani na dru-
hou stranu. Moc bych s ním nehý-
bala.

Mimochodem, během mě-
síce přišel do Akademie
už druhý dopis matek,

které zažily školství v cizině, jedna
v Itálii a druhá v Dánsku. Obě nabá-
dají: važme si českého školství.
I když úplně přesvědčivé argumen-
ty vždycky neuvádějí. Jedna z nich
píše: „Žila jsem řadu let v jednom
skandinávském státě, kde platí, že-
žádné dítě se nesmí chválit, aby
tím ty ostatní netrpěly. Všechny
děti mají být na stejné úrovni. Vý-
sledkem je to, že se žáci moc neučí,
neorientují se ani ve vlastních ději-
nách a nemají o nic zájem.“

Má jít ale o Dánsko, které se
v posledním mezinárodním šetření
vzdělávacích výsledků umístilo ve
dvou ze tří disciplín lépe než Česká
republika. Tak nevím.

Na webu ASCD Edge, který
slouží americké učitelské
komunitě, se objevil člá-

nek varující před přílišnou organi-
zovaností školních dětí. Koordiná-
tor pro výuku přírodních věd v ame-
rických školách v něm píše, že sou-
časné děti mají příliš málo času na
neorganizovanou hru a hlubší pozo-
rování světa kolem sebe. Jejich čas
vyplňují téměř beze zbytku škola,
kroužky, organizovaný sport a úko-
ly, takže mají velmi málo prostoru
pro volné uvažování a pozorování,
pro rozvoj vlastní kreativity.

Je to snad u nás jinak?

Teprve když se člověk musí
sám něco učit, uvědomí si,
jak těžké někdy bývá chá-

pat věci jen z výkladu. Vezměme
třeba různá počítačová školení.
Když vám někdo předvede, jak se
v novém systému co dělá a jak se
dostanete k cíli, máte pocit, že ne-
jde o nic složitého. V okamžiku,

kdy potřebujete naučené skutečně
použít, ale většinou narazíte na po-
tíže. Najednou máte pocit, že vám
něco zatajili (většinou taky jo).

Nejúčinnější způsob, jak se učit
novým dovednostem, je asi pokus-
-omyl anebo pokus-dotaz: napo-
vězte mi, jak dál. Jenže v tom je ta
potíž, že na vás většinou nikdo
nemá čas, a když se někdo přece
jen uvolí, nejpozději při druhé žá-
dosti o radu začne obracet oči
k nebi, jakože nechápe, co na tom
nechápete.

A to je škoda. Ani ne tak kvůli
nám dospělým (my si nakonec
vždycky nějak poradíme), ale kvůli
dětem, co chodí teprve do školy.
Dovedu si docela dobře představit,
že bych se byla například z té che-
mie, z které jsem nepochopila sko-
ro nic, přece jen něco zajímavého
dozvěděla, kdybych bývala dostala
šanci namísto naslouchání a zapiso-
vání možnost ptát se, a to třeba
i hloupě. No, nedostala jsem ji, tak

jsem se naučila opisovat a svou ne-
znalost kamuflovat. Nakonec i to
je dovednost, ale pyšná na ni
nejsem.

Amsterdamská radnice se
rozhodla od 1. ledna příští-
ho roku formálně zakázat

kouření marihuany ve školách. To
se sice nesmělo už dřív, ale bez
úředního rozhodnutí se prý zákaz
těžko prosazoval. Nyní se budou
moci školy obracet na policii, v je-
jíž pravomoci bude kuřáky konopí
pokutovat. Amsterdam se tak
podle agentury AP stal prvním ni-
zozemským městem, které takové
opatření přijalo. Ostatní zřejmě ješ-
tě váhají, jestli by na pokuty měli
i žáci ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Aby nedošlo k nějaké dis-
kriminaci. V Nizozemsku je mari-
huana nelegální, ale v rámci princi-
pu tolerance zůstane dostupná do-
spělým a turistům. Omezit se má
jen přístup dětí k droze.
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Když už prosperovaly obě naše
školy, navštívil mne tehdejší předse-
da správní rady Intelu Craig Bar-
rett, řekl, že se mu ten koncept moc
líbí, a zeptal se, co potřebujeme,
abychom mohli dál prosperovat.
Dal nám půl milionu dolarů a my
mohli školu ve Scottsdale rozšířit
o vyšší stupeň. Nebyla potřeba žád-
ná speciální žádost nebo grant.
Prostě přišel, tady máte, pracujte.
Za nějakou dobu šel Barrett do dů-
chodu a souhlasil, že se stane před-
sedou správní rady BASIS Schools.
V té pozici nás pak inspiroval, aby-
chom takových škol založili víc. Zá-
roveň odešel do důchodu i můj man-
žel, ekonom, a rozhodl se, že bude
taky pracovat se mnou na plný úva-
zek. I předtím hrál v mém podniká-
ní důležitou roli.

Před třemi lety jsme přidali třetí
školu a před dvěma tři školy. Loni
další tři, teď máme pod naší znač-
kou BASIS Education devět škol.

LN Všechny v Arizoně?
Všechny jsou v Arizoně, ale ta

devátá je ve Washingtonu DC. Le-
tos jsme dostali také licenci v Texa-
su, kam se posuneme příští rok.
Další dvě školy chceme ještě udě-
lat v Arizoně a chystáme se i na ote-
vření elementární školy pro děti od
pěti do deseti let. Příští rok bychom
měli vzdělávat kolem sedmi tisíc
studentů.

LNDá se říct, že prosperují všech-
ny vaše školy?

Všechny se umísťují na předních
příčkách celoamerického žebříčku.
Jednou jsme byli dokonce první,
v posledních letech se stabilně drží-
me v první desítce. Naše pověst už
překračuje hranice Spojených stá-
tů. Nedávno jsme dostali pozvání
do Číny. Oni si našli, že jsme na vr-
cholu žebříčků, a žádali nás, jestli
bychom tam taky neotevřeli školu.

LN Otevřete?
Byli jsme se v Číně podívat

a pravděpodobně tam příští rok udě-
láme zkušební program. Oni se tvá-
ří, že se potřebují od nás učit, ale ve
skutečnosti jsem se učila já od
nich.

LN Nestaví v Číně školu hlavně
na drilu?

Kdepak! Využívají všechny mo-
derní metody, které existují. Všech-
no už dávno okoukali. Jediný roz-
díl je ten, že děti tam pracují usilov-
něji a mají k učitelům větší respekt.
Třeba způsob, jak tam učí angličti-
nu, mě naprosto okouzlil. Učí ji od
první třídy a efekt je, že žáci při od-
chodu ze školy anglicky opravdu
umějí.

LN Založíte tam tedy školu?
Zatím děláme program pro veřej-

nou školu. Tam jsou veřejné školy
prestižnější než soukromé, ale uva-
žujeme i o založení soukromé ško-
ly. V Číně se ohromně staví. A de-
velopeři mají povinnost stavět na-
příklad v komplexech domů i ško-

ly. Jenže dobrá státní škola na
okraj města nepůjde, tak tam chtějí
dobrou soukromou. Se školným.
V Číně už je dost velká skupina
lidí, kteří si je mohou dovolit.
A chtějí, aby jejich děti měly napří-
klad možnost studovat poslední
rok střední školy v USA.

LNKapitalismus, jako když ho vy-
šije, že?

S jednou podmínkou. Když něco
děláte, musíte mít schválení od
místního šéfa komunistů. Proto se
tam necítím úplně pohodlně. To po-
litické pozadí mne trochu ruší. Na

druhou stranu říkám, když oni chtě-
jí se něco učit od nás, můžeme se
my naučit taky něco od nich. Ta
kombinace moderních metod s tra-
dičními mne uchvacuje. Ostatně na
něčem podobném jsou založené
školy, které zakládáme v Americe.

LN Uživí vás to?
Uživí. Dobře.

LN Státní dotace je tedy dostateč-
ně velká na to, abyste mohli mít
dobrou školu a ještě vydělat?

Ano. Některé lidi to zlobí, proto-
že my máme mnohem lepší výsled-

ky než veřejné školy, dostáváme
stejné peníze, respektive o něco
málo méně, ale nejenže máme
dobrou školu, ale ještě vyděláváme.

LNO kolik dostáváte méně než ve-
řejné školy?

Třeba v Arizoně dostáváme na
studenta přibližně 6500 dolarů, ve-
řejné školy mají nejméně 7500 na
studenta.

LN Čím to dorovnáváte, když ne-
smíte vybírat školné?

Prostě pracujeme efektivněji. Já
mám například velmi nízký počet
zaměstnanců zabývajících se sprá-
vou školy. Druhá věc je, že americ-
ké školy stavějí obrovská hřiště na
různé sporty. To my neděláme.
U nás se dělají jen sporty, které ne-
jsou finančně náročné. Máme ale
divadlo a teď stavíme svoje vlastní
budovy.

LN Z čeho? Dostáváte vedle dota-
cí na žáka ještě nějaké zvláštní
dotace na investice?

Dostaneme půjčku od soukromé-
ho investora, kterou ale garantuje
stát.

LN Vrátí se vám to?
Vrátí.

LN Z té dotace na žáka?
Ano. Tedy jak kde. Třeba v Ari-

zoně je na žáka šest a půl tisíce, ve
Washingtonu DC je to dvanáct ti-
síc. Pak jsou státy, kde je míň. Tře-
ba jsme chtěli jít do Indiany, kde
jsme taky dostali licenci, ale ukáza-
lo se, že tam bychom si na rozvoj
nevydělali, protože tam je na žáka
jen 5500 dolarů. My ovšem tu stav-
bu pořídíme mnohem levněji než
veřejná škola. Veřejné školy jsou
hrozně neefektivní. Máme stavite-
le, který s námi pracuje – a za čtyři
měsíce budova stojí. A tím, že ne-
stavíte dlouho, se taky hodně ušetří.

LN Jak přesvědčujete rodiče, aby
poslali děti právě k vám?

Když se škola umísťuje na nej-
vyšších příčkách žebříčků, není to
tak těžké. Samozřejmě inzerujeme.
Konečně jsme placeni podle počtu
žáků. Hodně nám taky pomáhá, že
jsme vsadili na AP testy, neboli
Advanced Placement.

LN To je něco jako testy SAT?
Ne, ale dělá to tatáž soukromá

nezisková organizace. Jmenuje se
College Board a existuje přes pade-
sát let. Zatímco SAT testují vícemé-
ně studijní předpoklady, AP testy
se zaměřují na znalosti a dovednos-
ti, na to, co už se student naučil. Je-
jich původním účelem bylo hledat
nadané studenty, kteří by mohli už
v průběhu střední školy studovat
některé předměty na vysokoškol-
ské úrovni.

LN Přitom bychom mohli připo-
menout, že v USA se v první fázi
na vysoké škole studují ještě vše-
obecně vzdělávací předměty.

Právě. A o to jde. Když student
získá v AP určitý počet bodů, může

mu to vysoká škola uznat jako kre-
dit a on může tento předmět na vy-
soké škole přeskočit. To je vzhle-
dem k tomu, že vysokoškolské stu-
dium bývá drahé, velmi důležité,
protože tak lze studium zkrátit. Pro-
to si AP testy dělají i studenti veřej-
ných škol, ti je ovšem platí. Osmde-
sát dolarů za test. V našich BASIS
školách jsou tyto testy povinné,
každý jich musí nasbírat celkem
šest, a studentům je platíme z roz-
počtu. Dokonce poskytujeme i pré-
mie za dobrý výsledek. Výhoda AP
testů je mimo jiné i v tom, že platí
také v některých dalších zemích,
například v Kanadě. A třeba
Cambridge je uznává jako ekviva-
lent britských A-levels, tedy tamní
obdoby maturity.

LN Řekněte, co se vám na americ-
kém školství líbí?

Není toho málo. V první řadě
kreativita, pak kolegiální vztah uči-
telů a žáků, jistá hravost, ale i re-
spektování odlišností.

LN Prý se tam v poslední době
dost diskutuje o užitečnosti ploš-
ného testování škol státem.

Testování se řeší pořád, nejen
v poslední době.

LN Vaše školy jsou úspěšné. Vní-
máte něco jako závist?

Ta existuje všude. A všude se za
úspěchem hledají nějaké špinavé
triky. Nás například občas někdo
obviní, že si žáky přece jen vybírá-
me. Ale není to tak. Jeden rok jsme
měli chybu ve statistických datech,

která jsme odevzdávali, takže o nás
vyšlo, že máme nula hispánských
studentů. Přišla novinářka a říkala
– vy nemáte žádného hispánského
studenta. Já jí řekla, že je chyba ve
statistice, ať se jde podívat do tříd.
Šla, viděla hispánské studenty –
těch si nelze nevšimnout –, ale pak
stejně napsala článek o bílé škole.
Prostě proto, že se jí to tak lépe ho-
dilo. Na druhou stranu média nám
pomohou. Protože když uspějeme
v žebříčcích, přijdou a udělají roz-
hovor. V zásadě si nestěžuju.

Žebříčky: US – News
http://www.usnews.com/education/
best-high-schools/national-rankings
The Washington Post
http://apps.washingtonpost.com/
local/highschoolchallenge/
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Všude se za úspěchem
hledají nějaké špinavé
triky. Nás například
občas někdo obviní,
že si žáky

přece jen vybíráme.
Ale není to tak.

Jednička mezi
matematikáři
Profesor Milan Hejný obdržel
v rámci projektu „Českých 100 Nej-
lepších“ ocenění MathProf ONE
neboli jednička mezi matematikáři.
Cenu mu na Pražském hradě předa-
la ministryně práce a sociálních
věcí Ludmila Müllerová. Milan
Hejný působící na Pedagogické fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze
je uznávaný didaktik matematiky,
který propaguje nový způsob vý-
uky tohoto předmětu. Děti mají
více vycházet ze svých každoden-
ních zkušeností a počítání propojo-
vat s reálným životem. hev

Adventní hraní
na Vyšehradě
Vzdělávání není jen o biflování ve
školních lavicích, ale může mít
také formu hry. Která hra je pro
děti vhodná? Co se s její pomocí
naučí? Obrázek si mohou rodiče
udělat na portálu Jakouhru.cz, kte-
rý nyní spustila vzdělávací společ-
nost Scio. Její šéf Ondřej Šteffl je
totiž přesvědčen, že hry mohou
vzdělávat, a tak s kolegy spustil
tento projekt. Portál přináší detail-
ní hodnocení, které by mělo být ne-
závislé na zájmech výrobců a dis-
tributorů her. Posuzuje se provede-
ní, rozvojový potenciál a rizika,
vše je k dispozici zdarma. Nyní
Scio navíc připravilo adventní hru
pro děti ve věku čtyři až deset let.
Děti (i rodiče) se seznámí s posta-
vami adventu a dozvědí se o sta-
rých zvycích a pověrách našich
předků. Hra bude součástí advent-
ní akce pořádané NKP Vyšehrad
5. a 16. prosince od 13 do 16 hodin
na pražském Vyšehradě. hev

Nový děkan na
karvinské fakultě
Do čela Obchodně podnikatelské fa-
kulty Slezské univerzity, která sídlí
v Karviné, byl zvolen docent Pavel
Tuleja. A to hned v prvním kole.
Narodil v roce 1971 v Ostravě. Vy-
studoval Ekonomickou fakultu Vy-
soké školy báňské – Technické uni-
verzitě Ostrava a tam v roce 2008
i habilitoval. Nyní působil jako ve-
doucí katedry ekonomie na Obchod-
ně podnikatelské fakultě Slezské
univerzity. Tuleja nahradil Bohumi-
la Fialu, který na funkci rezignoval
počátkem července. hev

Soutěž logického
myšlení
Vítězem třetího ročníku celostátní
soutěže v informatice se stal stu-
dent Robin Krempaský z Gymná-
zia a střední odborné školy Orlo-
vá-Lutyně. Na druhém místě skon-
čil Matěj Fričl z teplické Základní
školy Buzulucká. Bronzovou příč-
ku obsadil Otto Šleger ze Základ-
ní školy Praha 8, Glowackého.
Soutěž, která si klade za cíl pro-
hloubení logického myšlení pořá-
dala Soukromá střední škola výpo-
četní techniky v Praze. Zúčastnilo
se jí přes dva a půl tisíce čtrnácti-
a patnáctiletých žáků ze 123 zá-
kladních škol a odpovídajících roč-
níků víceletých gymnázií. kva

Jak namíchat optimální způsob výuky

Nejsme bílá škola, říká Olga Block. Na západě USA ale převažují hlavně asijští
studenti. Pokud jde o sporty, spokojí se s finančně nenáročnými. FOTO BASIS
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Mají děti ve škole získávat
spíše přehled o důleži-
tých věcech našeho svě-

ta a jeho historie, anebo jim máme
vybrat jen pár témat, na nichž se bu-
dou učit myslet, tvořit, analyzovat,
shrnovat a nenaletět všemu, co se
jim předkládá? Touhle otázkou se
zabývá dnešní rozhovor s českou
zakladatelkou úspěšných americ-
kých škol. Ona sama si ji zodpově-
děla tak, že nejlepší bude, když se
oba způsoby výuky namíchají. Kde
na to ale brát čas? ptají se občas uči-
telé v českých školách, kteří řeší
stejné dilema. Na svém blogu na
vzdělávacím portálu Eduin ho zmi-
ňuje například i Tomáš Feřtek. Při-
pomíná, že třeba v Anglii si učitel

dějepisu vybere, co bude učit,
a klidně vynechá třeba Churchilla,
zatímco ve Skotsku se učí více en-
cyklopedicky.

V Česku se vždycky vyučovalo
systémem zapiš si a zapamatuj, co
se ti předkládá. Tedy až do devade-
sátých let minulého století, kdy se
u nás objevily první alternativní
školy, které přišly s projektovým
vyučováním ve stylu vybereme
téma a budeme na něm pracovat tře-
ba tři měsíce ve všech předmětech.
U rodičů budily tyto novoty napřed
nadšení, později i obavy: ano, děti
to baví, ale budou znát všechno, co
potřebují? Stihnou to? Nezdržují
se těmi hrami příliš?

Troufám si tvrdit, že dneska
jsme v poměrně příznivé situaci.
Učitelé i tvůrci učebnic už tuší, že
chronologie, data a poučky nejsou
všechno, a většinou se snaží dát
větší prostor kreativitě. Vlastní i žá-
kovské. Možná to nejde všem stej-
ně dobře, ale kyvadlo je nejspíš

v optimální poloze. Nevychyluje
se příliš ani na jednu, ani na dru-
hou stranu. Moc bych s ním nehý-
bala.

Mimochodem, během mě-
síce přišel do Akademie
už druhý dopis matek,

které zažily školství v cizině, jedna
v Itálii a druhá v Dánsku. Obě nabá-
dají: važme si českého školství.
I když úplně přesvědčivé argumen-
ty vždycky neuvádějí. Jedna z nich
píše: „Žila jsem řadu let v jednom
skandinávském státě, kde platí, že-
žádné dítě se nesmí chválit, aby
tím ty ostatní netrpěly. Všechny
děti mají být na stejné úrovni. Vý-
sledkem je to, že se žáci moc neučí,
neorientují se ani ve vlastních ději-
nách a nemají o nic zájem.“

Má jít ale o Dánsko, které se
v posledním mezinárodním šetření
vzdělávacích výsledků umístilo ve
dvou ze tří disciplín lépe než Česká
republika. Tak nevím.

Na webu ASCD Edge, který
slouží americké učitelské
komunitě, se objevil člá-

nek varující před přílišnou organi-
zovaností školních dětí. Koordiná-
tor pro výuku přírodních věd v ame-
rických školách v něm píše, že sou-
časné děti mají příliš málo času na
neorganizovanou hru a hlubší pozo-
rování světa kolem sebe. Jejich čas
vyplňují téměř beze zbytku škola,
kroužky, organizovaný sport a úko-
ly, takže mají velmi málo prostoru
pro volné uvažování a pozorování,
pro rozvoj vlastní kreativity.

Je to snad u nás jinak?

Teprve když se člověk musí
sám něco učit, uvědomí si,
jak těžké někdy bývá chá-

pat věci jen z výkladu. Vezměme
třeba různá počítačová školení.
Když vám někdo předvede, jak se
v novém systému co dělá a jak se
dostanete k cíli, máte pocit, že ne-
jde o nic složitého. V okamžiku,

kdy potřebujete naučené skutečně
použít, ale většinou narazíte na po-
tíže. Najednou máte pocit, že vám
něco zatajili (většinou taky jo).

Nejúčinnější způsob, jak se učit
novým dovednostem, je asi pokus-
-omyl anebo pokus-dotaz: napo-
vězte mi, jak dál. Jenže v tom je ta
potíž, že na vás většinou nikdo
nemá čas, a když se někdo přece
jen uvolí, nejpozději při druhé žá-
dosti o radu začne obracet oči
k nebi, jakože nechápe, co na tom
nechápete.

A to je škoda. Ani ne tak kvůli
nám dospělým (my si nakonec
vždycky nějak poradíme), ale kvůli
dětem, co chodí teprve do školy.
Dovedu si docela dobře představit,
že bych se byla například z té che-
mie, z které jsem nepochopila sko-
ro nic, přece jen něco zajímavého
dozvěděla, kdybych bývala dostala
šanci namísto naslouchání a zapiso-
vání možnost ptát se, a to třeba
i hloupě. No, nedostala jsem ji, tak

jsem se naučila opisovat a svou ne-
znalost kamuflovat. Nakonec i to
je dovednost, ale pyšná na ni
nejsem.

Amsterdamská radnice se
rozhodla od 1. ledna příští-
ho roku formálně zakázat

kouření marihuany ve školách. To
se sice nesmělo už dřív, ale bez
úředního rozhodnutí se prý zákaz
těžko prosazoval. Nyní se budou
moci školy obracet na policii, v je-
jíž pravomoci bude kuřáky konopí
pokutovat. Amsterdam se tak
podle agentury AP stal prvním ni-
zozemským městem, které takové
opatření přijalo. Ostatní zřejmě ješ-
tě váhají, jestli by na pokuty měli
i žáci ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Aby nedošlo k nějaké dis-
kriminaci. V Nizozemsku je mari-
huana nelegální, ale v rámci princi-
pu tolerance zůstane dostupná do-
spělým a turistům. Omezit se má
jen přístup dětí k droze.

Dokončení ze strany 17

Když už prosperovaly obě naše
školy, navštívil mne tehdejší předse-
da správní rady Intelu Craig Bar-
rett, řekl, že se mu ten koncept moc
líbí, a zeptal se, co potřebujeme,
abychom mohli dál prosperovat.
Dal nám půl milionu dolarů a my
mohli školu ve Scottsdale rozšířit
o vyšší stupeň. Nebyla potřeba žád-
ná speciální žádost nebo grant.
Prostě přišel, tady máte, pracujte.
Za nějakou dobu šel Barrett do dů-
chodu a souhlasil, že se stane před-
sedou správní rady BASIS Schools.
V té pozici nás pak inspiroval, aby-
chom takových škol založili víc. Zá-
roveň odešel do důchodu i můj man-
žel, ekonom, a rozhodl se, že bude
taky pracovat se mnou na plný úva-
zek. I předtím hrál v mém podniká-
ní důležitou roli.

Před třemi lety jsme přidali třetí
školu a před dvěma tři školy. Loni
další tři, teď máme pod naší znač-
kou BASIS Education devět škol.

LN Všechny v Arizoně?
Všechny jsou v Arizoně, ale ta

devátá je ve Washingtonu DC. Le-
tos jsme dostali také licenci v Texa-
su, kam se posuneme příští rok.
Další dvě školy chceme ještě udě-
lat v Arizoně a chystáme se i na ote-
vření elementární školy pro děti od
pěti do deseti let. Příští rok bychom
měli vzdělávat kolem sedmi tisíc
studentů.

LNDá se říct, že prosperují všech-
ny vaše školy?

Všechny se umísťují na předních
příčkách celoamerického žebříčku.
Jednou jsme byli dokonce první,
v posledních letech se stabilně drží-
me v první desítce. Naše pověst už
překračuje hranice Spojených stá-
tů. Nedávno jsme dostali pozvání
do Číny. Oni si našli, že jsme na vr-
cholu žebříčků, a žádali nás, jestli
bychom tam taky neotevřeli školu.

LN Otevřete?
Byli jsme se v Číně podívat

a pravděpodobně tam příští rok udě-
láme zkušební program. Oni se tvá-
ří, že se potřebují od nás učit, ale ve
skutečnosti jsem se učila já od
nich.

LN Nestaví v Číně školu hlavně
na drilu?

Kdepak! Využívají všechny mo-
derní metody, které existují. Všech-
no už dávno okoukali. Jediný roz-
díl je ten, že děti tam pracují usilov-
něji a mají k učitelům větší respekt.
Třeba způsob, jak tam učí angličti-
nu, mě naprosto okouzlil. Učí ji od
první třídy a efekt je, že žáci při od-
chodu ze školy anglicky opravdu
umějí.

LN Založíte tam tedy školu?
Zatím děláme program pro veřej-

nou školu. Tam jsou veřejné školy
prestižnější než soukromé, ale uva-
žujeme i o založení soukromé ško-
ly. V Číně se ohromně staví. A de-
velopeři mají povinnost stavět na-
příklad v komplexech domů i ško-

ly. Jenže dobrá státní škola na
okraj města nepůjde, tak tam chtějí
dobrou soukromou. Se školným.
V Číně už je dost velká skupina
lidí, kteří si je mohou dovolit.
A chtějí, aby jejich děti měly napří-
klad možnost studovat poslední
rok střední školy v USA.

LNKapitalismus, jako když ho vy-
šije, že?

S jednou podmínkou. Když něco
děláte, musíte mít schválení od
místního šéfa komunistů. Proto se
tam necítím úplně pohodlně. To po-
litické pozadí mne trochu ruší. Na

druhou stranu říkám, když oni chtě-
jí se něco učit od nás, můžeme se
my naučit taky něco od nich. Ta
kombinace moderních metod s tra-
dičními mne uchvacuje. Ostatně na
něčem podobném jsou založené
školy, které zakládáme v Americe.

LN Uživí vás to?
Uživí. Dobře.

LN Státní dotace je tedy dostateč-
ně velká na to, abyste mohli mít
dobrou školu a ještě vydělat?

Ano. Některé lidi to zlobí, proto-
že my máme mnohem lepší výsled-

ky než veřejné školy, dostáváme
stejné peníze, respektive o něco
málo méně, ale nejenže máme
dobrou školu, ale ještě vyděláváme.

LNO kolik dostáváte méně než ve-
řejné školy?

Třeba v Arizoně dostáváme na
studenta přibližně 6500 dolarů, ve-
řejné školy mají nejméně 7500 na
studenta.

LN Čím to dorovnáváte, když ne-
smíte vybírat školné?

Prostě pracujeme efektivněji. Já
mám například velmi nízký počet
zaměstnanců zabývajících se sprá-
vou školy. Druhá věc je, že americ-
ké školy stavějí obrovská hřiště na
různé sporty. To my neděláme.
U nás se dělají jen sporty, které ne-
jsou finančně náročné. Máme ale
divadlo a teď stavíme svoje vlastní
budovy.

LN Z čeho? Dostáváte vedle dota-
cí na žáka ještě nějaké zvláštní
dotace na investice?

Dostaneme půjčku od soukromé-
ho investora, kterou ale garantuje
stát.

LN Vrátí se vám to?
Vrátí.

LN Z té dotace na žáka?
Ano. Tedy jak kde. Třeba v Ari-

zoně je na žáka šest a půl tisíce, ve
Washingtonu DC je to dvanáct ti-
síc. Pak jsou státy, kde je míň. Tře-
ba jsme chtěli jít do Indiany, kde
jsme taky dostali licenci, ale ukáza-
lo se, že tam bychom si na rozvoj
nevydělali, protože tam je na žáka
jen 5500 dolarů. My ovšem tu stav-
bu pořídíme mnohem levněji než
veřejná škola. Veřejné školy jsou
hrozně neefektivní. Máme stavite-
le, který s námi pracuje – a za čtyři
měsíce budova stojí. A tím, že ne-
stavíte dlouho, se taky hodně ušetří.

LN Jak přesvědčujete rodiče, aby
poslali děti právě k vám?

Když se škola umísťuje na nej-
vyšších příčkách žebříčků, není to
tak těžké. Samozřejmě inzerujeme.
Konečně jsme placeni podle počtu
žáků. Hodně nám taky pomáhá, že
jsme vsadili na AP testy, neboli
Advanced Placement.

LN To je něco jako testy SAT?
Ne, ale dělá to tatáž soukromá

nezisková organizace. Jmenuje se
College Board a existuje přes pade-
sát let. Zatímco SAT testují vícemé-
ně studijní předpoklady, AP testy
se zaměřují na znalosti a dovednos-
ti, na to, co už se student naučil. Je-
jich původním účelem bylo hledat
nadané studenty, kteří by mohli už
v průběhu střední školy studovat
některé předměty na vysokoškol-
ské úrovni.

LN Přitom bychom mohli připo-
menout, že v USA se v první fázi
na vysoké škole studují ještě vše-
obecně vzdělávací předměty.

Právě. A o to jde. Když student
získá v AP určitý počet bodů, může

mu to vysoká škola uznat jako kre-
dit a on může tento předmět na vy-
soké škole přeskočit. To je vzhle-
dem k tomu, že vysokoškolské stu-
dium bývá drahé, velmi důležité,
protože tak lze studium zkrátit. Pro-
to si AP testy dělají i studenti veřej-
ných škol, ti je ovšem platí. Osmde-
sát dolarů za test. V našich BASIS
školách jsou tyto testy povinné,
každý jich musí nasbírat celkem
šest, a studentům je platíme z roz-
počtu. Dokonce poskytujeme i pré-
mie za dobrý výsledek. Výhoda AP
testů je mimo jiné i v tom, že platí
také v některých dalších zemích,
například v Kanadě. A třeba
Cambridge je uznává jako ekviva-
lent britských A-levels, tedy tamní
obdoby maturity.

LN Řekněte, co se vám na americ-
kém školství líbí?

Není toho málo. V první řadě
kreativita, pak kolegiální vztah uči-
telů a žáků, jistá hravost, ale i re-
spektování odlišností.

LN Prý se tam v poslední době
dost diskutuje o užitečnosti ploš-
ného testování škol státem.

Testování se řeší pořád, nejen
v poslední době.

LN Vaše školy jsou úspěšné. Vní-
máte něco jako závist?

Ta existuje všude. A všude se za
úspěchem hledají nějaké špinavé
triky. Nás například občas někdo
obviní, že si žáky přece jen vybírá-
me. Ale není to tak. Jeden rok jsme
měli chybu ve statistických datech,

která jsme odevzdávali, takže o nás
vyšlo, že máme nula hispánských
studentů. Přišla novinářka a říkala
– vy nemáte žádného hispánského
studenta. Já jí řekla, že je chyba ve
statistice, ať se jde podívat do tříd.
Šla, viděla hispánské studenty –
těch si nelze nevšimnout –, ale pak
stejně napsala článek o bílé škole.
Prostě proto, že se jí to tak lépe ho-
dilo. Na druhou stranu média nám
pomohou. Protože když uspějeme
v žebříčcích, přijdou a udělají roz-
hovor. V zásadě si nestěžuju.

Žebříčky: US – News
http://www.usnews.com/education/
best-high-schools/national-rankings
The Washington Post
http://apps.washingtonpost.com/
local/highschoolchallenge/
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Všude se za úspěchem
hledají nějaké špinavé
triky. Nás například
občas někdo obviní,
že si žáky

přece jen vybíráme.
Ale není to tak.

Jednička mezi
matematikáři
Profesor Milan Hejný obdržel
v rámci projektu „Českých 100 Nej-
lepších“ ocenění MathProf ONE
neboli jednička mezi matematikáři.
Cenu mu na Pražském hradě předa-
la ministryně práce a sociálních
věcí Ludmila Müllerová. Milan
Hejný působící na Pedagogické fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze
je uznávaný didaktik matematiky,
který propaguje nový způsob vý-
uky tohoto předmětu. Děti mají
více vycházet ze svých každoden-
ních zkušeností a počítání propojo-
vat s reálným životem. hev

Adventní hraní
na Vyšehradě
Vzdělávání není jen o biflování ve
školních lavicích, ale může mít
také formu hry. Která hra je pro
děti vhodná? Co se s její pomocí
naučí? Obrázek si mohou rodiče
udělat na portálu Jakouhru.cz, kte-
rý nyní spustila vzdělávací společ-
nost Scio. Její šéf Ondřej Šteffl je
totiž přesvědčen, že hry mohou
vzdělávat, a tak s kolegy spustil
tento projekt. Portál přináší detail-
ní hodnocení, které by mělo být ne-
závislé na zájmech výrobců a dis-
tributorů her. Posuzuje se provede-
ní, rozvojový potenciál a rizika,
vše je k dispozici zdarma. Nyní
Scio navíc připravilo adventní hru
pro děti ve věku čtyři až deset let.
Děti (i rodiče) se seznámí s posta-
vami adventu a dozvědí se o sta-
rých zvycích a pověrách našich
předků. Hra bude součástí advent-
ní akce pořádané NKP Vyšehrad
5. a 16. prosince od 13 do 16 hodin
na pražském Vyšehradě. hev

Nový děkan na
karvinské fakultě
Do čela Obchodně podnikatelské fa-
kulty Slezské univerzity, která sídlí
v Karviné, byl zvolen docent Pavel
Tuleja. A to hned v prvním kole.
Narodil v roce 1971 v Ostravě. Vy-
studoval Ekonomickou fakultu Vy-
soké školy báňské – Technické uni-
verzitě Ostrava a tam v roce 2008
i habilitoval. Nyní působil jako ve-
doucí katedry ekonomie na Obchod-
ně podnikatelské fakultě Slezské
univerzity. Tuleja nahradil Bohumi-
la Fialu, který na funkci rezignoval
počátkem července. hev

Soutěž logického
myšlení
Vítězem třetího ročníku celostátní
soutěže v informatice se stal stu-
dent Robin Krempaský z Gymná-
zia a střední odborné školy Orlo-
vá-Lutyně. Na druhém místě skon-
čil Matěj Fričl z teplické Základní
školy Buzulucká. Bronzovou příč-
ku obsadil Otto Šleger ze Základ-
ní školy Praha 8, Glowackého.
Soutěž, která si klade za cíl pro-
hloubení logického myšlení pořá-
dala Soukromá střední škola výpo-
četní techniky v Praze. Zúčastnilo
se jí přes dva a půl tisíce čtrnácti-
a patnáctiletých žáků ze 123 zá-
kladních škol a odpovídajících roč-
níků víceletých gymnázií. kva

Jak namíchat optimální způsob výuky

Nejsme bílá škola, říká Olga Block. Na západě USA ale převažují hlavně asijští
studenti. Pokud jde o sporty, spokojí se s finančně nenáročnými. FOTO BASIS

KRÁTCE Proč jsem v USA založila školy
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BASIS continues school expansion overseas with new 
campus in Prague




