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INZERCE

Průvodci a děti na společné cestě za poznáním
Škola, ve které nezvoní, kde známky nahrazuje zpětná vazba. Škola, která směřuje k naplnění principů
- svoboda, morálka, aktivita, optimismus, otevřenost, odvaha. Škola, kde děti říkají učitelům
průvodci. Taková je jihlavská ScioŠkola.
V současné době má 76 školáků v 1.–9. ročníku. Výhodou jsou malé, zhruba 15 členné učební
skupiny dětí.
Učení i přátelství
Děti se především při výuce českého jazyka, matematiky a angličtiny setkávají ve věkově podobných
skupinách (třídách). Ale v takzvaných kolejích, spolu běžně prvňák až sedmák řeší nejrůznější problémy,
chystá společnou kolejní snídani, či plánuje kolejní výlet. Funguje tak přirozené sociální učení.
Kam se v rozvrhu ztratila fyzika?
Vedle samostatně vedených výukových lekcí se ScioŠkola snaží, aby děti měly možnost setkávat se
s různými tématy v souvislostech. K tomu slouží projekty a souhrnný předmět Svět v souvislostech, ve
kterém se propojují přírodní (biologie, fyzika, chemie), humanitní (historie, občanská výchova) a umělecké obory.
Projekty jsou vesměs volitelné. Každé dítě má možnost se vždy měsíc intenzivně věnovat pestrým tématům v různých úrovních obtížnosti.
Specifikem všech ScioŠkol je samorost, kdy dítě ve vyhrazeném čase volí, na čem a za jakých podmínek
bude pracovat a co bude výsledkem jeho samostatné práce. V samorostech mají děti možnost budovat
vlastní studijní autonomii.
Škola, kterou tvoří děti i průvodci
Děti jsou ve ScioŠkolách přizývány ke spolupráci při některých důležitých rozhodnutích, která ovlivňují
chod celé školy. Společně se tvoří pravidla, děti vedou kroužky odpolední družiny, pečují o prostředí.
Svůj názor a návrh na změnu mohou prezentovat na celoškolním shromáždění, na kterém se diskutuje
o podnětech kohokoli ze školy. Každý má právo být vyslyšen.
ScioŠkola Jihlava je součástí sítě škol. V současné době je po celé republice 9 ScioŠkol a od září 2018 také
jedna střední ScioŠkola.

Základní škola ScioŠkola l Havlíčkova 1395/30, Jihlava

Proč bys Scioškolu Jihlava doporučil/a?
Co tě nejvíc baví?
Klárka 12 let, 7. třída
1. Líbí se mi to, že učitelé nejsou proti nám. Jsou to kamarádi, kteří
se nám snaží pomoct při učení, se vztahy, můžu se jim svěřit
a věřit. Nekřičí na nás, když nám něco nejde, ale pomáhají nám.
2. Nejvíc mě baví ten způsob vyučování a taky samorost. Můžu si
vybrat mezi různými možnostmi, třeba v tělocviku, v projektech.
Mám možnost volby, svobodu, učím se samostatnosti.
Anička 9 let, 4. třída
1. Protože je to tady dobré, najdeš si tady kamarády a hodně se
toho naučíš.
2. Nejradši mám matiku a češtinu. Učím se i angličtinu. Děláme si
plány, co budeme dělat další týden. Učíme se samostatnosti.
František 10 let, 5. třída
1. Škola je svobodná. Můžu si vybrat, na čem budu pracovat
a společně s průvodci vytváříme prostředí školy, pravidla…
2. Nejvíc mě baví projekty. Vloni byl super projekt grafity, kde jsme
se bavili o umění, o autorském právu, historii grafity, o veřejném
prostoru a nakonec jsme jedno legální grafity vytvořili. Nejtěžší
je pro mě dodržování pravidel. V plánování a samostatnosti jsem
se už zlepšil.

www.jihlava.scioskola.cz

