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leden 2019



ÚVODNÍK

Přejeme,  abyste si newsletter užili a nechali se jím inspirovat.
 

Za tým ŠUŽ a MZU
Karin Richterová

Středisko ekologické výchovy SEVER -  národní koordinátor programu  

Milé kolegyně, milí kolegové,
chceme vám popřát krásný a pozitivních zážitků plný rok 2019 a hodně radosti nejen při ŠUŽ  a MZU aktivitách.
Doufáme, že jste si stihli o svátcích odpočinout a hned vám přinášíme novou várku informací, námětů a nápadů. Mimo obvyklých informací o 
tom „Co se děje v ŠUŽ“, kde si dovolujeme upozornit hlavně na novou certifikaci, přinášíme standardní info o dalších „Příležitostech pro vaše 
ŠUŽky“, kde opět naleznete nabídku na aktivity ze šablon a stálou nabídku ŠUŽ.
V rubrice „SEVER nabízí“ se dozvíte o chystaném semináři ,,Učíme se s Cornellem“ a v „Nabízejí ostatní“ můžete využít nabídek pro osobní 
rozvoj např. „Výcvik koučingu a mentoringu“, „Efektivní komunikace“, „Reflexe ve výuce“ či nabídky vzdělávání od Divizny.  Zapojit se můžete 
i do lednové výzvy „Do práce na kole“.
V „Inspiraci“ se můžete informovat o tom, jak probíhala „Světová konference o klimatu COP24“, stáhnout si „Výroční zprávu“ České školní 
inspekce či novou publikaci „Jak správně krmit ptáky v zimě“ a „Tajemství školy za školou“. Najdete zde rovněž odkazy na zajímavé weby, 
publikace i „společenskou hru Olá“ a ještě něco navíc...
A nakonec obvyklý tip od nás? Mimo článku v příloze „Inspirace ve finském školství“  je to jednoznačně odkaz na projekt „EKOSTORY“, jehož 
součástí je i dokumentární film mapující dějiny tuzemského ekologického hnutí a ochrany přírody od 50. let do nedávné minulosti.



CO SE DĚJE V ŠUŽ A MZU
NOVÁ CERTIFIKACE ŠUŽ A PŘEJMENOVÁNÍ SÍTĚ

Jak jsme vás informovali již minule,  pracujeme na nové certifikaci.  Přestože certifikace není ještě úplně 
hotová,  dovolujeme si zde náš návrh zveřejnit , a případně vás požádat o vaše názory či náměty. 
Stupně certifikace vychází z barevného loga programu ŠUŽ a zohledňuje  nejen školy realizující ŠUŽ, 
ale i ty,  které pracují s místně zakotveným učením.
 
Červená škola
Škola, která:
      - má vizi (ne starší než 3 roky) a chystá se realizovat projekty
nebo
      - pracuje s principy MZU ve výuce, někdy by se chtěla pustit do ŠUŽ
 
Modrá škola
Škola, která:
      - má hotovou vizi (ne starší než 3 roky) a realizovala alespoň jeden projekt, tedy taková,  která 
absolvovala oba dva cykly projektové výuky dle nové metodiky.
 
 Zelená škola
Škola, která:
      - má hotovou/aktualizovanou vizi (cca po 3 letech) - návazně na ní realizovala tatáž zapojená skupina 
mladých více než jeden projekt podle nové metodiky
nebo
      - realizuje oba dva projektové cykly každý rok, nově zapojená skupina použije jako jeden z materiálů, 
se kterým se seznámí (před tvorbou vlastní vize), vizi, kterou vytvořila předchozí skupina/ny
nebo
      - škola,  která realizuje ŠUŽ a současně s tím zapojuje některé prvky z programu do běžné výuky 
(MZU, participace,  práce s pravidly spolupráce a komunikace apod.)
 
 Žlutá (zlatá) škola
Škola, která pravidelně aktualizuje vizi cca po 3 letech, či s novou skupinou zapojených žáků, a alespoň jednou 
za 3 roky,  realizují společně s komunitou projekt.  ŠUŽ a MZU jsou součástí školy. Je to škola, která:
      - pracuje s obcí a ŠUŽ a MZU si žije již svým vlastním životem ve škole;
      - aktivity ŠUŽ a MZU jsou zakotveny v dokumentech školy (roční plány, ŠVP);
      - zapojuje všechny žáky školy.
 
Dokladování všech stupňů certifikace:
Školy alespoň 1x za rok pošlou informaci, jak pracovali s MZU či ŠUŽ (e-mail, fotka, další výstup)
 

MLADÍ LADÍ D-DUR
V rámci projektu jsme pro ŠUŽ vytvořili nový pobytový výukový program, který zatím absolvovaly čtyři 
školy zapojené do projektu Mladí ladí D-DUR. Cílem pobytu je pomoci školám - žákům v první části 
realizace programu ŠUŽ především s pochopením principů udržitelného rozvoje a s tím, jak je možné 
tento princip vnímat při objevování své obce.
 
Podrobnější informace vám poskytne Karin Richterová, karin.richterova@ekologickavychova.cz. 
 



CO SE DĚJE V ŠUŽ A MZU
HRÁTKY MAJÍ PRÁCI
Letos se nám v kroužku Hrátky v přírodě, který je určen dětem od 2. do 5. třídy, sešlo celkem 22 dětí. S 
touto velkou skupinou jsme hned od začátku začali pracovat na důležitém úkolu. Zapojili jsme se totiž 
do projektu „Mládež pomáhá udržitelnosti místa“, programu Škola pro udržitelný život. V rámci 
tohoto projektu, kterého se účastní další 4 školy z celé ČR, máme za úkol vylepšit naši obec.
 
Začali jsme přemýšlením a povídáním o různých místech Maršova. Kde se dětem líbí, kde se jim nelíbí, 
nebo které místo vnímají jako problematické. Z této schůzky nám vznikla tzv. pocitová mapa obce a 
jeden domácí úkol – přemýšlet a prodiskutovat s rodinou, co by se dalo podniknout s částkou 10 tisíc Kč, 
abychom Maršov alespoň trochu změnili k lepšímu.
Na další schůzce jsme měli ohromné množství nápadů, které jsme rovnou probrali s panem starostou. 
Ten byl potěšen, že se děti o svou obec zajímají a společně jsme se dohodli, že vybereme 3 ze všech 
nápadů, které zrealizujeme. Pokud bude potřeba vyšší částka, přidá nám z obecního rozpočtu. Po 
bouřlivé diskusi jsme nakonec vybrali 3 nápady:
 
-              Nový prvek na work-out hřišti
-              Polepení skleněných zastávek pro zvýšení bezpečnosti ptáků
-              Vytvoření pláže u školy
 
Následně  nám pan starosta přinesl obrázky několika různých strojů, které by bylo možné na hřiště 
přidat. Shodnout se ve 20 dětech bylo složité, tak jsme nakonec hlasovali. Zvítězil stroj, kterým se 
můžete namasírovat. Můžete si ho sami vyzkoušet na hřišti v ulici Za vodou.
 
Další schůzku jsme věnovali polepování zastávky. Boky autobusové zastávky jsou skleněné, a proto 
mohou být nebezpečné pro ptáky, kteří do ní snadno narazí. Siluety, které jsme zde nalepili, tomuto 
riziku zabrání.
 
Nejvíc práce jsme ovšem měli s pláží. Protože během tvoření pocitové mapy vyšla řeka jako velmi 
oblíbené místo, napadlo nás udělat k řece dobrý přístup a malé posezení, aby se zde dal v létě trávit čas 
při koupání. Podařilo se nám zajistit výrobu schodiště z kamenů, které byly v řece. Na břehu jsme 
ostříhali trávu, drobné náletové keře a stromky a objednali jsme dřevěnou lavici a stůl. Na práci jsme se 
dokonce sešli i v neděli, jelikož během běžné schůzky kroužku vše stihnout nešlo. Se schodištěm nám 
pomohl jeden tatínek. Už se těšíme na první společné koupání, snad ho stihneme na konci školního 
roku. 
 
Díky projektu děti zjistily, že i ony samy mohou něco dělat a něco měnit, stačí se o problémy zajímat a 
přidat k dílu vlastní ruku.
 
Milada Dobiášová, vedoucí kroužku Hrátky v přírodě, Horní Maršov



CO SE DĚJE V ŠUŽ A MZU

STÁLE AKTUÁLNÍ PENÍZE ZE ŠABLON NEJEN NA VAŠE ŠUŽ AKTIVITY!

Jak jsme již několikrát avizovali , nabízíme vám do druhé vlny „šablon“ (výzvy OP VVV č. 02_18_063 a  
02_18_064 Šablony II) akce DVPP a pomoc s realizací projektových dní a dalších šablon se zapojením 
externích odborníků. Popis nabídky je uveden na webu SEVERu zde:  
http://sever.ekologickavychova.cz/nabidka-severu-do-sablon/
 
 

STÁLÁ NABÍDKA

Nezapomínejte,  že vám zdarma poskytneme ještě další služby a podporu. Jedná se hlavně o:
      - Metodickou a konzultační podporu při realizaci aktivit spojených s naplňováním místní Agendy 21 a   
Cílů udržitelného rozvoje 2015-2030;
      - Metodickou a konzultační podporu při vzdělávání metodou místně zakotveného učení (MZU);
      - Zveřejňování aktivit školy, nápadů a námětů atd. spojených s ŠUŽ a MZU na webu a facebooku ŠUŽ 
a v tomto newsletteru;
      - Metodickou a konzultační pomoc při shánění finanční podpory pro vaše ŠUŽ aktivity.
 

DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO VAŠE ŠUŽKY

https://goo.gl/forms/Q0PfDzQhCY0NIR133


SEVER NABÍZÍ
STÁLÁ NABÍDKA
 VZDĚLÁVÁNÍ ZE SEVERU

Stálou nabídku vzdělávání pro školy 
naleznete zde :  
http://sever.ekologickavychova.cz/vyu
kove-programy/kralovehradecky-
kraj/kompletni-nabidka-evvo-
20162017/
 

http://sever.ekologickavychova.cz/vyukove-programy/kralovehradecky-kraj/kompletni-nabidka-evvo-20162017/


NABÍZEJÍ JINÍ

Datum konání: ÚT19. 2. 2019, 9.00 – 15.00 hod
Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec
Lektor: Tereza Čajková, Glopolis Praha
Režijní poplatek: 350 Kč
 
Cílem interaktivně vedeného semináře je představit na teoretické i praktické rovině souvislosti mezi 
globálními environmentálními výzvami a současnou podobou produkce a spotřeby potravin. Co vše 
můžeme jako zodpovědní spotřebitelé pozitivně ovlivnit? A jak lze témata udržitelných 
potravinových systémů inspirativně rozvíjet ve výuce? Účastníci se seznámí s dobrou praxí projektu 
Menu pro změnu, realizovaného na českých i evropských základních a středních školách.
 
Seminář je akreditován, každý účastník obdrží stejnojmennou publikaci na semináři zdarma.

KOUZELNÝ SVĚT STROMŮ
Určeno pro pedagogy MŠ a I. stupně ZŠ.
Datum konání: ST 3. 4. 2019, 13.00 – 17.00 hod
Místo konání: SEV DIVIZNA Liberec a okolí
Lektoři: RNDr. Alice Hudcová, Mirka Nováková dipl. ek., SEV DIVIZNA, Liberec
Režijní poplatek: 250 Kč
 
Seminář vás zavede do rozmanitého a čarovného světa stromů. Prohlédneme si je od kořenů po 
korunu. Nabídneme vám aktivity, které pomohou dětem porozumět významu stromů v přírodě. 
Podíváme se na jejich péči a ochranu, a také si budeme se stromy hrát a tvořit. Odnesete si klíč k 
určování našich stromů a inspiraci, jak tento podivuhodný svět přiblížit dětem.
 
Seminář je akreditován.

JAK NAŠE TALÍŘE OTÁČÍ SVĚTEM - PROČ ZÁLEŽÍ NA ZODPOVĚDNÉ 
SPOTŘEBĚ POTRAVIN?

PTAČÍ ROK

Určeno pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ.
Datum: ČT 25. 4. 2019  9.00 – 15.00 hod
Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec
Lektoři: MgA. Barbara Tesařová, Bc. Jana Krupová, Mirka Nováková, dipl. ek., Zoo Liberec a SEV DIVIZNA, 
Liberec
Režijní poplatek: 350 Kč
 
Seznámíme vás s kampaní Silent forest, která chce informovat o současném kritickém úbytku zpěvného 
ptactva v pralesích Indonésie. Vzniklý metodický materiál - nadčasový kalendář, zve k nahlédnutí do 
současné problematiky v pralesích, ale poukazuje i na život evropských pěvců. Seminář vás provede celým 
rokem pěvců. Obsahuje aktivity, které jsou součástí kalendáře a mohou Vás inspirovat, jak s ním pracovat 
ve třídě. Můžete se těšit i na ukázku z nového programu „Ptačí svět“ s návštěvou tropického pavilonu naší 
zoo.
 
Ze semináře si odnesete jeden výtisk kalendáře „Ptačí Rok“ a kromě nápadů na projektové zpracování 
tématu i prožitek několika aktivit.
 
Seminář je akreditován
 
 
 
 
Více informací  o seminářích  naleznete zde: http://divizna.zooliberec.cz/pl/akce-pro-pedagogy/seminare/

NABÍDKA Z DIVIZNY

https://goo.gl/forms/Q0PfDzQhCY0NIR133
http://divizna.zooliberec.cz/pl/akce-pro-pedagogy/seminare/


INSPIRACE
- Světová konference o klimatu COP24 - zástupci téměř 200 států se po dvoutýdenním jednání v Polsku 
shodli na pravidlech uplatňování pařížské dohody o klimatu z roku 2015. Informace v českém jazyce 
naleznete zde: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/drama-v-polskych-katovicich-skoncilo-
ucastnici-konference-o/r~eb2f60f200b011e9a1900cc47ab5f122/?redirected=1546712207. 

- Zajímavé publikace Muzea Říčany – na stránkách Muzea Říčany naleznete několik zajímavých 
publikací, odkaz naleznete zde:  http://www.ricany.cz/org/muzeum/o-muzeu/publikacni-cinnost.

- Klimatická koalice – zajímavé informace o změně klimatu naleznete na webu koalice zde: 
https://www.zmenaklimatu.cz/cz/

- Obuj se do toho - ve fotogaleriích uvidíte, jak vznikly možná i vaše boty. Můžete si zkusit poskládat 
účtenku a odhalit tak, kdo na botách vydělá nejvíc. Dozvíte se, co můžete sami udělat pro změnu v 
obuvnickém průmyslu. Můžete si také pustit videa, díky kterým zjistíte, jak se vyrábí boty v Čechách, 
nebo jak řeší nákup bot uvědomělá spotřebitelka, či jak aktivní dokáže být v tématu odpovědné 
spotřeby jedna ze škol. Web je určen všem, kteří si kupují boty a chtějí vědět více informací o pozadí 
jejich výroby. Zajímavý může být také pro školy, které mohou k tématu uspořádat výstavu či si stáhnout 
vzdělávací lekci. Více informací naleznete zde: https://www.pribehbot.cz/cs.

- Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2017-18 - výroční zprávu České 
školní inspekce naleznete zde: 
https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/Obr%C3%A1zky%20ke%20%C4%8Dl%C3%A1nk%C5%
AFm/2018/Vyrocni-zprava-CSI-2017-2018_final-verze.pdf?
fbclid=IwAR3do8w2tyuMYMmDIBiY_colfkV0oloA2kq-g40NX2qByIa3RagHycdEDRM.

- Pojďme spolu na zahradu aneb Rok s dětmi v přírodní zahradě - knížka pohádek ze světa zahradních 
skřítků a víl, kteří dětem pomohou objevovat zahradu. Vysvětlí jim, jak vše funguje a jak je potřeba se o 
přírodní zahradu starat. Děti společně s bytostmi přírody prozkoumají půdu, vítr a slunce, naplánují si, co 
by chtěly na zahradě mít a pěstovat. Postupně procházejí zahradním rokem od září do následujících 
Vánoc. Více informací naleznete zde: https://photos.app.goo.gl/dQgnGrv9njykW8y18.

- Replug me - školní programy digitální hygieny, podrobné informace o nabídce pro školy naleznete 
zde:  https://www.replug.me/pro-skoly.html. 

- Přírodě na dosah - výukové materiály zaměřené na environmentální výchovu pro učitele MŠ a 1. 
stupně ZŠ naleznete zde: https://www.birdlife.cz/co-delame/vzdelavani/skrze-prirodu-k-lepsimu-
zivotu/prirode-na-dosah/?
utm_source=newsletter43&utm_medium=email&utm_campaign=Novinky+z+DIVIZNY+%C4%8
D.+22%2C+listopad+2018.

- Společenská hra Olá - nevidomí a zdraví u jednoho stolu. Jak středoškolačka bourá mezilidské 
bariéry. Více informací naleznete zde:  https://www.forbes.cz/nevidomi-a-zdravi-u-jednoho-stolu-
jak-stredoskolacka-boura-mezilidske-bariery/. 

- Jak správně krmit ptáky v zimně - návod na krmení ptáků v zimě - co jim dávat, co ne, co dělat, a co 
nedělat, abychom se vyvarovali chyb naleznete v novém e-booku zde: 
https://uloz.to/!EWR0xycBbde8/prirucka-pro-krmeni-ptaku-pdf?fbclid=IwAR1ddgBOn-
QfEmAhfWM_IxnVA2Q_5FMPE326Il2idBPifgBF37qM8UNwWj0.

- TesGuide neboli portál "Podnikavá škola" - portál pro učitele v angličtině, obsahuje popisy výukových 
metod, forem, příkladů dobré praxe, ale také si člověk může přečíst o vzdělávacích strategiích v jiných 
státech EU. Více informací naleznete zde:  http://www.tesguide.eu/.

- Tajemství školy za školou – publikace Petra Daniše o tom, proč učení venku zlepšuje vzdělávací 
výsledky, motivaci a chování žáků naleznete zde: https://ucimesevenku.cz/tajemstvi-skoly-za-skolou/.

- Změna klimatu v kostce - seznamte se se změnou klimatu v kostce. Sedmidílná série edukačních 
videí vám stručně a jednoduše vysvětlí následky, jednotlivé příčiny i jednotlivá řešení, včetně toho, 
čím začít. Více informací naleznete zde:  https://www.proplanetu.cz/pro-nas/#klima.

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/drama-v-polskych-katovicich-skoncilo-ucastnici-konference-o/r~eb2f60f200b011e9a1900cc47ab5f122/?redirected=1546712207
http://www.ricany.cz/org/muzeum/o-muzeu/publikacni-cinnost
https://www.zmenaklimatu.cz/cz/
https://www.pribehbot.cz/cs
https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/Obr%C3%A1zky%20ke%20%C4%8Dl%C3%A1nk%C5%AFm/2018/Vyrocni-zprava-CSI-2017-2018_final-verze.pdf?fbclid=IwAR3do8w2tyuMYMmDIBiY_colfkV0oloA2kq-g40NX2qByIa3RagHycdEDRM
https://photos.app.goo.gl/dQgnGrv9njykW8y18
https://www.replug.me/pro-skoly.html
https://www.birdlife.cz/co-delame/vzdelavani/skrze-prirodu-k-lepsimu-zivotu/prirode-na-dosah/?utm_source=newsletter43&utm_medium=email&utm_campaign=Novinky+z+DIVIZNY+%C4%8D.+22%2C+listopad+2018
https://unfccc.int/news/new-era-of-global-climate-action-to-begin-under-paris-climate-change-agreement-0
https://uloz.to/!EWR0xycBbde8/prirucka-pro-krmeni-ptaku-pdf?fbclid=IwAR1ddgBOn-QfEmAhfWM_IxnVA2Q_5FMPE326Il2idBPifgBF37qM8UNwWj0
http://www.tesguide.eu/
https://goo.gl/forms/Q0PfDzQhCY0NIR133
https://www.proplanetu.cz/pro-nas/#klima


VÝZNAMNÉ DNY
  1. 2. - Den bez palmového oleje
  2. 2. - Světový den mokřadů
14. 3. - Mezinárodní den akcí pro řeky a proti přehradám
20. 3. - Světový den vrabců
21. 3. - Mezinárodní den lesů
22. 3. - Světový den vody
23. 3. - Světový den meteorologie
  1. 4. - Mezinárodní den ptactva
  7. 4. -  Světový den zdraví
22. 4. - Den Země
24. 4. –-Světový den laboratorních zvířat

E-mail programu: suz@ekologickavychova.cz
Kontaktní osoba: Karin Richterová, SEVER, karin.richterova@ekologickavychova.cz
Středisko ekologické výchovy SEVER - Národní koordinátor programu Škola pro udržitelný život:
- www.skolaprozivot.cz
- www.sever.ekologickavychova.cz
- https://www.facebook.com/skolaprozivot
 
Uzávěrka dalšího čísla newsletteru pro vaše náměty a příspěvky: 28. 2. 2019
Uzávěrka vašich námětů a příspěvků na facebook a web: průběžně

KONTAKT

https://goo.gl/forms/Q0PfDzQhCY0NIR133
http://www.skolaprozivot.cz/


Škola pro udržitelný život
Newsletter, leden 2019

Korektury textu: Kateřina Borovinová
Editace a sesazení textu: Karin Richterová

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.
Foto archiv SEVERu (není-li uvedeno jinak)

https://goo.gl/forms/Q0PfDzQhCY0NIR133


V roce 2010 jsem odjela do Finska, abych strávila školní rok na tamním gymnásiu. Po deseti měsících 
jsem se vracela domů s poznáním, že školu mohu mít ráda, a nesmírnou vděčností, že mi tato 
obohacující zkušenost byla dopřána.
 Finské školství je známé po celém světě svým neotřelým přístupem, který mu již tradičně vynáší 
umístění na předních příčkách mezinárodních hodnocení. V čem ale spočívá tajemství finského 
úspěchu?
Tak především Finové nenechávají nic náhodě. V šesti letech absolvují všechny děti rok povinné 
předškolní výuky, kde se podchycují jevy, které by snad v budoucnu mohly působit komplikace. Ještě 
před nástupem na základní školu se s dětmi i s jejich rodinami schází školní psycholog, zdravotní sestra 
a sociální pracovník. Tři klíčoví zaměstnanci každé školy, kteří se pak během celého jejich studia aktivně 
starají o bezproblémový průběh. Na středních školách jejich funkci částečně nahradí školní poradce, 
který studentovi poskytuje potřebnou podporu, pomáhá mu s výběrem volitelných předmětů a 
v neposlední řadě i s výběrem vysoké školy a přípravou na přijímací zkoušky. Zaměstnanci školy dělají 
vše pro to, aby student (potažmo žák) spatřoval smysl v tom, co právě dělá, cítil se ve škole dobře a 
bezpečně, a budují tak prostředí, ve kterém může každý svobodně a vlastním tempem rozvíjet svůj 
potenciál.
 Finský středoškolský systém učí zodpovědnosti. Studenti si během tříletého studia na gymnásiu okusí 
to, co našinci objeví až na vysoké škole. Společně se studijním poradcem vybírají z volitelných předmětů 
ty, které je zajímají, a jsou tak přirozeně vedeni k úvaze o budoucím směřování.
 Opomněla jsem ještě finské učitele, přirozené mentory, kteří s žáky udržují přátelské vztahy, zajímají 
se o jejich projekty, motivují je k jejich realizaci, a to vše v čase výuky, neb chápou, že právě z vlastní 
iniciativy vznikají ty nejhodnotnější objevy a nejhlubší poznatky. Během hodin výtvarné výchovy 
studenti překreslují, co vidí v prezentaci o nejslavnějších dílech výtvarného umění, vyjdou do ulic města 
a zhotovují tam pohlednice, navštěvují místní galerii, a vytvářejí architektonické návrhy na stavbu 
musea. Během hudební výchovy si pak zkusí hru na bicí, kytaru nebo piano, založí kapelu a nahrají 
píseň ve studiu. Šedou teorii střídá prostor pro vlastní tvorbu. Nechybí ani nová média. Studenti se 
naučí pracovat s fotografií, ve photoshopu pak zhotoví plakát nebo reklamu, v soutěži mohou 
navrhnout logo školy.
Výuka nekončí se zvoněním (na které byste na finském gymnásiu stejně marně čekali), ale zvolna se 
překlápí do volnočasových aktivit. Škola tak není jako instituce izolována od „opravdového života“, 
ale funguje právě jako výchozí bod pro každou další studentovu aktivitu. Kdo si během hodin hudební 
nauky založil kapelu, může s ní v prostorách školy zkoušet a několikrát za rok i vystoupit. V rámci tzv. 
pracovního dne si studenti domluví jednodenní stáž v oboru, který je zajímá, a na základě 
načerpaných poznatků o tom sepíší zprávu. V rámci jiného kurzu se lze vydat na filmový festival. Lze 
také absolvovat kurz, který studentům představí práci záchranných složek – během krátkých setkání 
se podívají na hasičskou a policejní stanici či do vojenského muzea, během prodlouženého víkendu si 
pak sami vyzkouší vojenský výcvik.

Finská škola je prostě fajn právě proto, že si na nic nehraje. Její řád není o nic méně přísný než ten český, ovšem 
vynakládá se úsilí, aby každý chápal, proč musí být respektován. Zároveň rozumí potřebám moderní doby a 
nebojí se jim přizpůsobovat. Není izolovanou institucí, ale výchozím bodem pro každé další možné směřování 
mladého člověka. V důsledku stačí velmi málo. Otevřít se novým výzvám a nelpět na zastaralých postupech. 
Nechat studenty projevit své vlastní vize, podpořit je v jejich snažení a budovat jim prostor k rozvoji. A také 
chápat výuku jako prostředníka, nikoli jako cíl sám o sobě. To by měl z definice svého povolání zvládnout každý 
učitel.
 
Markéta Štauberová
 
Foto autorka, odkaz na blog zde: http://finskoaja.blogspot.com/2018/12/co-se-muzemenaucit-od-finu-jeste-
jednou.html
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