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SKOLOU NOVEHO TISICILETI
Y 1aječicích na chrudimsku se přesně taková buduje

Někteřízkušení ředitelé tvrdí, Že trvá aŽ sedm let, neŽ začne
veřejnost naplno vnímat, Že ve škole došlo k nějaké zásadní
proměně. Z tohoto časového pohledu jsou v zajeČické základní
škole teprve na začátku - ale ve skutečnosti je za nimi hodně
velký kus práce UŽ po dvou letech.

álotřídní Základní škola v Zaje-
čicích, v obci se sedmisetletou
tradicí leŽící asi devět kilomet-
rů jihovýchodně od Chrudimi,

měla na začátku školního roku důvod
k oslavě. Žáci školy a rodiče prvňáčků si
konečně mohli v hlavní budově školy pro-
hlédnout nově zrekonstruované přízemní
prostory původně školního bytu, v nichž
bude od této chvíle žákům k dispozici per-
fektně vybavená školní kuchyňka, školní
dílna a také multimediální učebna.

Restart
Přestavba nových prostor svým způsobem
představuje završení úvodní etapy práce
ředitele zaječické školy Radka Machatého,
který byl do funkce jmenován teprve před
zhruba dvěma roky. Tehdy obec Zaječice
jakožto zřizovatel hledala klíč k zamezení
hrozícího odlivu dětí ze zdejší největší
samostatné málotřídky v okrese otevíra-
jící pět ročníků ve čtyřech třídách (4. a 5.

ročník jsou spojeny). Konkurence okolnÍch
škol byla a je obrovská. V relativní blíz-
kosti Zaječic funguje několik neúplných
i kompletních základních škol a pak se
také musí počítat s vlivem nedalekého
okresního města, kam většina místních
dojíždí za prací.Z toho je patrné, Že Par-
dubický kraj je po Vysočině v hustotě má-
lotřídek na druhém místě.

Přestože v minulosti měla škola s maxi-
mální kapacitou sto žáků dobré výsledky'
obec chtěla změnu, která připoutá upa-
dající zájem veřejnosti. A oním klíčem měl
být právě R. Machatý. který měl v té době
za sebou osmnáctiletou dráhu učitele na
velkých pardubických základních školách,
na svém autorském kontě řadu publikací
na téma projektové výuky v hudební vý-
chově, vlastivědě a přírodovědě' článků
v odborném tisku, lektorských přednášek
a navázanou spolupráci s Národním in-
stitutem pro další vzdělávání. Podle slov
místostarosty Zaječic a zároveň ředitele

Střední průmyslové školy v Chrudimi Fran-
tiška Mihulky je ted'po dvou letech půso-
bení nového ředitele ve funkci jasné, že si
obec vybrala správně.

,,Chtěl jsem vybudovat takové zázemí,
v němž by i venkovská málotřídka moh-
la fungovat jako moderní škola nového
tisíciletí,'' uvedl R. Machatý' A coby nový
ředitel to vzal doslova od podlahy. V prů-
běhu uplynulých dvou let se s přispěním
obce, různých sponzorů a také například
projektových peněz z lRoP nebo šablon
MŠMT kompletně proměnilo celé zázemí
školy, aby učitelé mohli pracovat v lepších
podmínkách, což je koneckonců také dů-
ležitý faktor, který má nezanedbatelný
vliv na kvalitu kaŽdé školy. A tak byla
v loňském roce položena nová podla-
ha v druŽině, kde zároveň přibyla řada
nových herních prvků. Sportovní prvky
oživily školní zahradu. Rekonstrukcí pro-
šly kabinety, přebudovány byly sborovna
a ředitelna, všude se vyměnily dveře
a navýšen byl rozpočet pro nákup učeb-
ních pomůcek. Chystá se Výměna topení
a kotlů a v plánu je také půdní vestavba'
Rekonstruovaný vršek by měl v budoucnu
poskytnout útočiště pro učebnu lCT a vel-
kou hudebnu, kam by se mělo pohodlně
vejít veškeré osazenstvo zaječické málo-
třídky, když bude třeba' V druhé budově
naproti škole dnes v přízemí funguje ved-
le družiny i školní jídelna a kuchyně.

Posílení praktické výuky
Zásadním počinem však bylo zmíněné
přebudování školního bytu' Původní pro-
jekt prý vypadal stroze, V podstatě VytVá-
řel jen další učebny. Přízemí s klenutými
stropy V hlavní budově, která kdysi bývala
hostincem, však mělo podle ředitele větší
potenciál. A tak došlo ke změně. Jedna
učebna byla pojata jako ,,výtvarna" a mul-
tifunkční sál pro výuku rŮzných předmětů,
plně funkční a moderně vybavená ku-
chyňka má také ke slovu učebna daleko,

ato už nemluvě o krásné dílně' s jejíž
pomocí hodlá škola do budoucna posílit
výuku praktických činností - V tomto
případě řemeslných. Bylo dohodnuto, Že
chrudimská průmyslovka dodá materiál,
který uŽ sama nepotřebuje, a podobně
podle slov ředitele budou dílnu zásobovat
například dřevem i někteří místní řemesl-
níci anebo rodiče.

,,Jsem rád, Že se projekt dílen dotáhl do
úspěšného konce i proto, že ve školách
v okolních vesnicích takové vybavení za-
tím nemají. ZákladnÍ škola v Chrasti něco
podobného již připravuje. Drtivá většina
našich dětí tam přechází do druhého
stupně, takŽe pokud záměr vyjde, aspoň
budou mít na co V praktické výuce navá-
zat," uvádí R. Machatý.

KdyŽ přišel do Zaječic, myslel si, že na
rozdíl od městských dětí ty zdejší budou
mít větší vztah k půdě, že se budou umět
postavit k běžným nástrojům. Mýlil se'
i vesnice se změnila. Proto prý chce změ-
nit školní vzdělávací program, aby se do
výuky vešla větší porce praktična. Jedním
z dalších plánů je proto vybudování ven-
kovní učebny na dosud ne zcela vyuŽíva'
né rozhlehlé školní zahradě a zaloŽení
pokusných záhonů' l venkovské děti se
budou učit, jak správně pečovat o kvetou-
cí rostliny, pěstovat zeleninu, a to vše na
čerstvém vzduchu.
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,,Když jsem ještě učil v Pardubicích, mrze-
Io mě, Že jsme s dětmi poznávali zahradu
jen takříkajíc z květináče. Tady se ale
můŽeme rozmáchnout. A děti, kdyŽ uvidí
hmatatelný výsledek své práce, hned k vý-
uce jinak přistoupí," dodává ředitel.

Spolupráce z obou konců
A my dodejme něco z faktů o spolupráci
s mateřskou školou v dva kiIometry vzdá-
lených Bítovanech, obcí, která spolu se
Zaječicemi vytváří aglomeraci se zhruba
1700 obyvateli a stá|e se rozšiřující obyt-
nou zástavbou. A také s ,,navazující" Úp|-
nou základníškolou v Chrasti.

,,5 mateřinkou, s níž nás spojuje kyvadlo-
vá autobusová doprava, spoIupracujeme
v řadě ob|astí. Například se společně
scházíme v obci BÍtovany v jejich velkém
sále na divadelních představeních. Nebo
aktuá|ně rozvíjíme vizi, Že jednou V roce se
uspořádá vánoční či velikonoční jarmark
pro děti z obou škol u nás a napřesrok
v Bítovanech. Díky takovým akcím se bu-
doucí spoluŽáci navzájem poznají" Anebo
vŽdy v březnu aŽ v květnu děti z bÍtovan-
ské mateřinky zveme k nám v rámci pro-
jektu ŠkoIička, jehoŽ smyslem je adaptace
na budoucí školní docházku _ dvakrát se
s dětmi vidíme před zápisem a dvakrát po
zápisu. Předškoláci se třeba učí, jak správ-
ně drŽet tuŽku nebo tělo při sezení v Iavici.

A co se týče chrasti, se základní školou
jsme v úzkém kontaktu. Pokud je třeba
nějaká třída problematičtější, snaŽíme se
naše děti na druhém stupni rozdělit do ví-
cero tříd. Loni jsme ale tady měli tak 5kVě-
lou partu páťáků, že přeš|a v Chrasti celá
do jedné třídy," konstatuje R. Machatý.

Prof ilace
Zaječická má|otřídka samozřejmě,,jede"
v mnoha projektech, které ji zároveň pro-
filují. Namátkou jde o projekty v obIasti
sportu - Atletika pro děti anebo Sazka
olympijský víceboj, v němž žáci naposIed
dosáhli vynikajících výsledků.

Samozřejmě nebývá zvykem, aby venkov-
ská má|otřídka koordinovala práci jiných,
a hlavně mnohem větších škol. Tady se to
však díky řediteli Machatému povedlo.
V projektu Kreativ, jehoŽ tématem bylo
propojení výtvarných oborů s novinkami
v lCT, se škola stala centrem kolegiální
podpory v Pardubickém kraji (příprava od-
borných seminářů, exkurzÍ atd.).

,,Projekt byl pro nás velmi přínosný. DÍky
němu se setkaly různé typy škoI od málo-
třídek přes běŽné základky aŽ po gymnázia
a průmyslovky. Získali jsme spoustu zkuše-
ností a námětů, které nám v řadě případů
doslova otevřely oči. Přece jen jsme malá
škola,'' říká ředitel a dotýká se tím tématu,
jemuŽ by se chtěl v budoucnu dál věnovat.
,'AčkoIi málotřídky Ívoří až 38 procent zá-
kladního škoIství, tak jsou stále Popelkou.
Jejich potřeby jsou častokrát zceIa opomí-
jeny, a to i v ministerských strategiích nebo
při přípravě reÍorem, jako byla třeba ta tý-

kající se financování regionálního školství.
Je toho hodně, na co jsme sami'"

R. Machatý zdůrazňuje, Že jeho střed-
nědobým cí|em je systematičtější práce
s nadanými Žáky. l to je přece o profilaci
málotřídky. Školství se podle něj zaměřuje
prioritně na děti s nějakým hendikepem,
kdeŽto nadaní Žáci stále nejsou v centru
pozornosti. Říká, že je to chyba, Že je po-
třeba, aby si národ vychoval elity, aby Iidé
měli koho následovat.

Při práci s nadanými nechce dělat rozdíly
mezi vesnicí a městem. Plánuje nadané
děti vyhledávat i ve své škole a ukazovat
jim cesty, po kterých by se mohly vydat,
byt o nich zatím třeba nevědí. Plánuje
zacílit na děti s potenciálem a posunout je
dál. ,,Například díky matematickým a Io-
gickým soutěŽím jsme vytipovali Žáky nad-
průměrné a nadané. V tomto školním roce
se jim budeme Věnovat více a nabízet jim
pobídky k osobnostním u rozvoji," říká'

Posunout hranici
Mimochodem zmíněné finance. JestliŽe se
vše podstatné ve školství točí kolem způso-
bu rozdělování společného měšce peněz,
pak v případě málotřídek to platí dvojná-
sob. Ředitel Machatý říká, že si od nedávno
spuštěné reformy financování regioná|ního
školství sIiboval něco trochu jiného.

,,Nastavení současného modelu nám jako
málotřídní škole kompIikuje situaci. Velké
školy si při výpočtu průměru dětí na třídu
a ukazate|e PHmax poradí, když jim ode-
jdou jeden dva žáci. U nás to však rozho-
dující je' Například letos k nám nastoupilo
do všech ročníků 59 Žáků, což představuje
PHmax 92 hodin, místo očekávaných še-
desáti Žáků s PHmax 100 hodin. A k 30' 9.

se tři přestěhovali a zase jsme všechno
předělávali. Jeden chybějící Žák předsta-
vuje velký rozdíl, s jehož odstraněním nám
naštěstí pomáhá obec. Řešením by podle
mě bylo, aby hranice maximá|ního počtu
odučených hodin začínala u málotřídek
na čísle ]00. Nemuseli bychom například
z roku na rok zbytečně měnit Úvazky, coŽ

není v kolektivu pěti učitelů vůbec nic jed-
noduchého, a stále se strachovat, Že nám
bude jeden Žák chybět," uvádí R. Machatý.

SIožitý organismus
Ačkoli je málotřÍdek jako máku, přesto
jde o reIativně specif ický druh ško|y, který
můŽe nepřipraveného učiteIe překvapit.
R. Machatý přiznává, že i pro něj by| nástup
do zaječické školy tak trochu šok' ,'Můžete
učit dlouhé roky, z doslechu vědět o málo-
třídkách vše, ale kdyŽ se opravdu ve třídě
postavíte před dva ročníky, je to sráŽka
s reaIitou. Nejviditelnější změnou oproti
kantořině v běžné škole je skutečně dů-
kIadná kaŽdodenní příprava na hodinu'"

Do málotřídek se obecně těžko shánějí uči-
telé. Ta zaječická je výjimkou _ snad i díky
své dobré dosaŽiteInosti veřejnou dopra-
Vou. Letos o prázdninách se přihlási|o sedm
uchazečů o práci. Na druhé straně kantor
v málotřídce na sebe musívzít břemeno,
jaké ve městě neznají. Jedna učitelka je
zároveň metodikem prevence a stará se
o lCT, jiná je i vychovatelkou v druŽině
a další má na starosti pravidelné víkendové
akce, protoŽe organizuje mnoŽství školních
a mimoškolních ku|turních nebo sportov-
ních akcí. Zkrátka každá z pětice učitelek
má ke kantořině spoustu povinností navíc.
A nedej bože, kdyŽ některá onemocní
nebo se vydá na školení DVPP. Pak se povo-
lávají do sluŽby suplenti, kteří jsou již dáv-
no v důchodovém věku. A ředitel? Ten je
vedle ro|e kantora a ředitele i svou sekre-
tářkou, svým ekonomem, školníkem a pro
své svěřence i výchovným poradcem.

,,Abych dělal nějaké dalekosáh|é závěry, na
to jsem ve funkci poměrně krátce, na dru-
hé straně srovnání s fungováním velkých
škol mám. A svět málotřídek mě překvapil
a zcela vtáhnul. Stále se trochu divím, že
tak složitý organismus může tak relativně
dobře fungovat. Samozřejmě to platí za
předpokladu, že máte koIem sebe tým vel-
mi schopných kolegů, kteří mají neutucha-
jící chuť pracovat. A takový kolektiv tady
naštěstí mám," uzavírá ředitel Machatý'

o


