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OTEVRENY A BETPECNY
STRIBRNY KVffiTNAK
Úspěchy žákŮ a komunikace s rodiči zbavují školu
někdejšího despektu

BeZpečnost. Hes o, které s zvo]lll pro své akt viiy
na nt-.rnet! Žáci a 1ejlr_h rtČltele ze Zák1adniškoly
Kvétnového vitězství v Praze 4, která 1'. sc s anqovýnl
n adecherr oz racovana 1aIo

]e to ško]a střibrná, jako jediné V republice
. j podd; o,,l\(dl 'olo o' {.ně' l u me,,iná

rodnÍ soUtěŽi eséfety Labe]' A ]ejí Žákovské
týr.ly se UÍnistLl]í na předních pozlcích
V dalších počítačových soutěŽích zdměře
n]LL pra'e '(r obláq_ bé7p'' _o'li né n_

IPl _Ór Ndpo 'jéo} o)l"o\'o.'e,,"(_-e,,'
ti'emi neilepšími týmy Web Ranqers.

ZaCátk'' tohoto trendu klade Danuše
Kunovjánková, koordinátor<a cT na zde]ší
ško e, zhruba čtyřl roky zpět, kdy se
_d p'dl\,om 'p ' ' d' p'J'é o 1ele2p.
čich, které na Žáky na netu číhají' setka a

5 řadou odbornikŮ z této ob ast a získala
na né i konta <ty. soutěŽ esaÍety Labei
je podporovaná neziskovou organlza
cí saÍer lnlernet' Výsledkern regi5trace

(vétňá k '

na WWW.esafetylabel'eu byl Velmi ob5áh]ý
dotazník, který bylo nutné Vyplnit a který
se ptal na řadu činnostía zkušeností
Ž ob]ast] bezpečnosti na internetU' otázky
se týkaLy aktiVjt žékÚ, učitelů' komunikace
V Učitelskénr sboru is rodjčl ''Ještě štěsti,
Že rrám krécený ÚVaŽek, př p nérn by(h
odpoVidánIna Všechny otáz](y a Všechny
další T aktivity, do n]chž se zapojUjeme'
jen těžko zV ádala," poznamenáVá D' Ku
novjánková a (hVálí l 5po Uprác 5e zdejší
metodlčkou primární preVenCe' Neby o to
a e nadarmo' diky této registracj !e dostala
k zaiímavým metodjckýr. ]lstúÍn, ktere
pi]k moh]a VyUŽiVat iVe Výuce' ,,Napříl(lad
otáZka pouŽÍVání .llobilŮ př Vyučováni' to
je VěC, která 5e nyni řeši na mnoha školách,
říká D' KUnovjánková'

L}!oul'tý elctazník ke stříbiťli
Po Vyplnéni,,Ve ikého dotazniku'' poma
ral" .l om-nrla' rr orqd_ "to'/ i org,
niza.e safer internel. Výs]edker. pak by y
grafy UkazujícÍ, Ve kterých oblastech je
K\ši'd( ! po'oLnél qo'1d'' _.Lolo^
jeŽ 5e do projektu př h]ás]lý lepši než
prúmér a naopak kde průměru nedosáhl'
Ve rnl dobře třeba škola dopadla s_" ŽabeŽ
pečením sÍtě' s ochranou dat á V n]oŽnosti
prí5tupu k internetu, což odpoVídá fi ozofil
it o|\ /olo/Ó^Ó ^á oIevle' o.' ' P'ů.n^r-d
pak by a napřiklad V lega itě VyL]ŽíVal]ýCh
pro9rarnů' To ]e ŽajimaVé, protože Všechny
p'oq a _ .. t l. re ,, o.d pou ro. l\ou po . o.

n' oÍ "l'p' |o.'eo' d\ 'a|,1 o up "t' 
.' .

hl.di\(o ,,e j' d' \ o'g"ni,.ó ol J n o-r]d'o ord/|'U p'- l"d Ndopd. pod p,L,Ťé
rern Žůsta a V ,,choVánízarrěstnanců". Ro i

n-oL o (oh " 'o'1o.p'o''o ''lp 'l'''n' é

zaméstnanCúm př]nést si Vlástní média
d p po " é k"' 'ol-'m p' |o /r ' o' _o

hodnotit jal(o riŽ kové choVáni z hIe
dlska zéjlštění informacÍ třeba o Žácích'
Nir druhé straně tato rrrožnost odpovídá
zm ňoVáné oteVřeno5ti, takŽe Zatirnco
or9an zátořl za to body strháVa i, Z jlnýCh
h edisek by ríroh být tento přístup hodno
cen pozitiVně'

LepšÍ pozici zí5kala škola rnezi ostatnírn
V ,,choVání Žáku", CoŽ V této souvlslos
ti neníZá ežitost kouřeni a neslUšných
sloV, ale za5e jejlch choVání na internetu
D. KUnovjánkoVá říká, že on mohou
o pře9táVkách VyUživat sVé chytré mo_
bily a Lao e.1. o o po-?/F nd ed^e \,o1.
Chodbě' A uvaŽUje 5e o tom, Zda by se
jejich VyUžltí nemohlo rozšířit bez nárokU
na př pojenído síté' která by to Uné5t ne
mUse a, ] zabezpečení dat je Ve hře' Přece
.- d. .^ 'eda' ab] nez 'la\ d , <Ó- é/

se V sítl proboUraji'''

Body za kávárnu
,,Mys im ale, Že isme hodně bodů získa i
h aVné V ob]a5ti řízeni e_beZpečnostl'
Napsa a ]sem jim totiž, že 5e nestaráme
J.n o 'o' i"', be., p.' ^. ' éoo fet]e/pé''ó
se na internetu chovají Žáci Ve škole' a e
Že na toto téma komunikujeme s rod1č
iširšl Veřeino5tí' Zrnínila ]sem naše tzv'
'od'o\. o L o.or. \op -\'Ťp p| d ' 

o oél'
pé''o.t' . i-lol'p'L -- o |l '.' 04 i
probird l, nebo diskuze žá|(ú se zá5tupcem
Ho.r.lt-!r. v.... uie D. l . o d.rto."
Po sečteniVšech dosaŽených bodu získala
''od\ rlolřo- p"'é!'.\"lel _dbé or..
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40 dalších naiich ško zisl<alo pIaketU bron
,zovou' Žh''bd za rok aIe b-de mu.e' rr.oji
pozici mezi Všemi přih]ášenými ško amí ob-
hajovat' lproto se rozhlížejí dál po dd]ších
moŽných aktivitáCh hlavně pro dět!'''

Tnrneny protekT Web Ranqe's ldo .eho1
se Ve škole přihlásiio jedenáct Žákú) na ak'
tivitý kteÍé D' KUnovjénková do dotazníku
vypisovala, naVazuje' ,,Moc se rni líbila my_
šlenkd, že se díky pořáda]ícífirmě úča!tnici
ne'd'l p'o'l oll 7 n édi.kd d(li,' o".,p.(-
nost; na netu a pak o této sVé zkušenost]
hovořr <e <vy'nr r rsteualk\, 7e vedo - se'nl
náře pro mladšídětj' Mě byste Vjdět, jak
tyto deVáťáky třeba třetáci d05 oVa hlta]i,
ld'l 'im o 'vy' h,,kLlsé']oslél_ Vyprdvé
i," říká' Do f]nále se pak dostala dvojice
\oUIé7 'h, Llcllt\|vo' ri web' ra nerz
Vv\IaV l ÍŤ _o 

| 
_e' Ionit' o coDólpó('

internetu' ,,Mys|ím, Že 5e hodnotitelům
nejVÍc libilo to, Že nejde o uZaVřený přÍběh'
že je to kornik9, který bude mít da]ší a dalšÍ
díLy," mys ísi D' Kunovjánková'

}lesio: otevřenost
Jediná stříbrná škola e5aÍety LabelLr
V lepub l' P o\(P_ nénlv 7dd_6n 'io-d'.
ské čtvrti a neníto škola počítačová'.Je to
jedna ze ško ] Žního lVěsta, Prahy 4' ,,le
lo 1|él c ' dLi. 'o' slo,,é_ ob}\,"'F] ]e ,e f
pestré a V poslednídobě se hodně mění,"
hodnotí ředite ško y Pavel Kopečný' Ško a
5e tedy neliši od jiných sidlištnich' sVou od
lišnost si ale h]edá' ,,KdyŽ j5me přemýšle i,
'o .deldt. db\(_o- vy_ove i pozadavrum
rodičů a Žáků, doš ijsme k pojmU ,ote_
Vřenost'. otevřenost ško y pro rodiče, a]e
i pro spolupraclljící organ]zace ' takoVou
je například TělovýchoVná jednota Háje
nebo FK Duk a Prahé. Dí<y nlm mŮŽeme
dětem nabízet sport navic fotba pro
k]uky, aerobic pro dÍVky' A]e otevřenost
Vůči rodlčům je Určjtě dominantní chce
-re pro_ o -biI ie , h za em o .(oru. NFnr
možné řici' že by se o ni nezajir.ali, a]e
je to z mého pohledu U něl<terých zé]em
poněkUd poVrchní," říká'

PoZnamenéVá' že,,5Vé" rodlče,,nuti"
chodit do š<oly' ]ednou z Ínot]VacÍjsou
už zmíněné ,,rodičovské kaVárny", ktere
okouka iod kunratické ško y' změníVždy
svou největšitřídu drobnými stolky a Žid'
IičkamiV kavárnu, zavoní káVa a pak se
\ polvdnvr p(|olem débdt' p'd "}hla(ó'
né 'e'nd' Dell na 'a' ebook-, \ritl' t e my\_
lení, anglické učebn]Ce. PřiCháziVá dVacet
třicet rodičú' Neníto mnoho, a e jsou to
setkáni, o nichŽ se pak povídá i př] akcÍch,

které škola pořádá proto, aby se sešJi
rodlče spolu 5 dětmi s kantory, aby ostych
ze školy a třeba idětstvím ziskaná nechut
zůstaly někde jinde a aby se Všlchni začali
baVit bez zábran, prostě jako l!di. ,,s tím
se bojuje těžko, ale postupně to jde,'' říká
i'edite ' RozhlÍžejí se po okolních ško ách,
co kde dělajídobře, co se osvědčLrje,
á UzpúsobujÍsi to pro svoje podmÍnky.
P ropéC.y j'Ťen' e t,ebé _r|a!ovan' p'\-d'
(ů' spole .rtty VP' rl p'o uciIe]e J 'oo _é,

zah "onr 
clau_o . J(o. to p. lel o\ '. p

kterých rodiče zbaVUjí ostraŽitosti, Učitel
5e dozvíVěci, k nimž by se jjnak nedosta],
přestože jsou pro jeho práci třeba dú eŽité.
,,Na ve5niclje normálnÍ, že se l]dé ze školy
5 rodiči potkáVají, V Praze to tak běžné
není. Zkoušíme to proiornlt a otevřít tento
plo'Iol ,p.lr-''al ^e/ ]en '. dnlm; ýh ','
karni' Ity pochopitelně musíme organizo
Vat, i]nak to ne]de' Ale 1am i kdvŽ 5e Udělá
kafe á buChta' pořád je to třÍdní schůzka,"
krčÍ rameny'

5mí se deváťáci vodit za ruku?
slovo otevřenost mě napadLo, už kdyŽ
j5ern prochézeL tVpickými chodbami pane
lové ško|y od VchodU do ředite ny' U šaten
rnjsto ná ko a a koloběŽky. Byla přestáVka,
." rrzlem pa'apet, o(na do aLri",eo
kluk s děVčetem a dost 5e k sobě mají'
Kolem chodíspolUŽáci i Uč]telé a nikdo 5e
nepohoršuje' Prostě pohoda.,,Koloběžky?
Rodiče pouštíděti pře5 5ídlišté, aby do ško-
y takto jezdily' Někam si to dáVat musejí,"
l<ýVá V kildu ředitel' ,,A dvoiice - jasně, ÍnU
5e ijsme to řešit, část učjte ů se pohoršova
a' smí se devátáci Vodit za rLlku? Když ne,
budou 5e ptát, jék to, že prvňáčci můŽou.
Márne se tVářit, že se mládí nemohou mit
rádi7 Určitě ne, ale Vidíte, hodně 5e o tom
debatovalo' Ted'to bererne jako normální
a je klid," konstatuje P Kopečný'

\,4el. ideo\V- \v(hodisl 
" 

sko . jmen- e
pedagogický konstrUktiVismU5 a krltické

myšlení, na kterých VýukU stavějí' ,,Rodiče
lo obvyr . _p/ aj.v,ade t ^r(rr to _-,/e
V/b-lo\dl do,em' Z€ S I orto: . d.'"r ]en
poVÍda]í, Že se Vlastně neučí' Nechceme
á €' db7 ^ e 'odi'. po' ' Ze.p cIét| neui|'
musime jir. systém Vysvětlit. l proto toto
téma by]o V kavárné," říká ředjtel' Pozna
mendvá' Ž. pol'odá Ve i|.o é nelror é-o
\ube( db.ol-tn /olno5!.7d pohooo- pri
VyučoVání stojítVrdá příprava a profesio
nal]ta uč]tele' ,,Nechci VypočítáVat, kolik
času by mě kantor Věnovat učeni a kolik
)vem, ..6nr A e .a drrha as- ]e ^e>mrr.

nA d ' pž:Id ld\nA' .o ' U-ahdnl' \ánrorlna

je těžká proíese' A]e bez nových postupů
a metod ško a prostě nepůjde dopředu'
Na to rezignovat není možno'"

Peníze' Bez njch to nejde, i když řed]tel
tvrdí, Že is má o penězi je moŽné sestavit
'mvrluo ne dal<r vzde dvd- . Dd to prac .

Přih]á5ili 5e do projektu EsF Podpora začle
něni zneVýhodněných žákú do VýukoVého
oroq'ám- ško V' Jdé o 7dI r (é \pe' ilil (y-ni
poíuchami učení, o dět! cizin(ů' které
přicházejía třebd 5koro neumějí česky'
]e to podle něho dobrý projekt, Ve]ká
carl ppně/ e prlŤo plo U( j. e d hod.e
zbvvo orove na DVoP A pooluhé 7mlnll]e
\ 'n'd''\o ' 7Š' ' de e l-oilpl..n pop-
ární Vít Beran' odtL]d sem chodíVá KVěta
KrŮge' metodička a ektorka kritického
myšlení',,Pracuje indiVidUálně VětšinoU
s mladými Učite]i, je to mimořádně eÍek_
tiVní, je jakoLlsi rnentorkoU, umí Vysvét it,
urlrí Ukázat''' Velké VzdéláVání Vyjdou
školLr na desetitisÍce, tady se pohybu]eme
V tisicích a pro ško U to má VětšíVýznam,"
hodnotí'

zapoÍnínání na desPekt
Na záVěr se ješté ředitel Vrací l< pohodě
prostředi' ,,jeho podstatnoU část tvoří
'a.i ,d. Nd-; ise prd!o\"r ! /d\ovs.er
par amentu' Někde neÍUnguje, musito
mít podporu Vedeníško y' U nás hodně
změnil Vztah žáku ke škole," ředitel se
odmlčLl]e a zaklepéVá slova o dřeVěnoU
desl(L] sto u. ',Nech(i to zakřiknout, ale
ješ ě pied oell le'y 'e na KV.-né\ dlvdli
Žáci Vétšinou s despel(terrr' Dneska se
-d 1ěiem dol.od_o', pdí o lo^1 nío.mujl
svoje spolužáky při třídnických hodlnách.
Někdy to trochu drhne, kdo to kdy Viděl,
Že by nám děti rněly Vládnout, prý' Aie
neVládnou' Všechno je peda9ogicky řízeno'
,A je]ich pocit, že do toho rnůžou mluvit,
raá skUtečně Význam. " Vlastně se VracÍrne
zpátky k soutěŽím, o kterých jsme článek
/áClndl' A.li\,l-a' \ poo(ldle )d.noctd_né
á(tiv'|o Io 'po -,é 7dejl' oo|"'l |c'] <. !! -l
ostatnim.

a

eSafety Label
Národnícentrum bezpečnějšího internetu realizuje projekt podporující bezpecne
lT prostředí na školách' Úkolem projektu ]e pomoci školárn stát se bezpečnějšírr
a obohacujícím prostředím pro Všechny žáky iUčiteie'

Projekt e5aÍety Label nabízÍcenné sluŽby školám a je aktlVně podporován minister
stvy školstvíV Rakousku, eeské republiae, EstonskU, ltálii' Belgii_Flandrech a Portu
qalsku' 

P.)dle 4ý.eýs]lelnner.Pl.z

Ur/ rďb4q


