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Září bývá hektický měsíc, zvláště pokud máte 
doma dítko školou povinné. Nabitý měsíc je to 
však i pro školy, přesto si na nás v době příprav 
na září udělala čas paní Mgr. Lenka Burešová, ře-
ditelka Základní školy Čeperka, aby nám zodpo-
věděla několik zvídavých otázek. A proč jsme se 
zaměřili právě na Základní školu Čeperka? Pro-
tože je nejnovějším přírůstkem mezi členy MAS 
Region Kunětické hory a my bychom Vám velmi 
rádi našeho nového člena trochu představili.

	 Dobrý	den,	paní	ředitelko,	mohla	byste	nám	krát-
ce	představit	Základní	školu	Čeperka?
Naše škola je typem malé venkovské školy, kde se žáci učí 
v pěti postupných ročnících.  Díky zájmu rodičů a veřejnosti 
došlo postupně k vyššímu nárůstu žáků, proto se v posled-
ních dvou letech ročníky nespojují a pracují samostatně. 
snažíme se o školu tzv. rodinného typu, kde je všem dobře, 
žákům, učitelům i rodičům. Nezvoníme, dopolední výuka 
probíhá ve dvou blocích. Výukové bloky dávají větší prostor 
pro propojování předmětů, a to z hlediska časového i ob-
sahového. Umožňují také reagovat na individuální potřeby 
žáků, na aktuální denní situace. Např. v lese začnou růst 
houby, jdeme tedy ven a učíme se prakticky v přírodě. Po-
znáváme, zkoumáme, trénujeme. k tomu jsme si vytvořili 
systém výukových lekcí, které souvisejí s místem, kde žijeme. 
Je pro nás důležité rozvíjet u žáků nejen znalosti, ale i do-
vednosti, postoje a praktičnost.

	 Asi	není	 třeba	opakovat	zřejmé,	že	doba	covido-
vá	 velmi	 výrazně	 a	 nepříjemně	 zasáhla	 do	 českého	
školství,	ale	zajímalo	by	mě,	zda	na	změnách,	kterým	
české	školství	muselo	projít,	vidíte	nějaké	pozitivum?

Tento způsob výuky nás 
přinutil více promýšlet 
způsob, organizaci, ob- 
sah výuky. Nás učite-
le to nutilo zejména 
k vlastní okamžité se-
bereflexi, zkoušet věci 
znovu, jinak a efektiv- 
něji. Více se nyní i v pre- 
zenční výuce zamýš-
líme nad obsahem  
a využitelností učiva, nad metodami a cíli výuky. s překva-
pením jsme zjistili, že některým žákům konkrétně online vý-
uka vyhovovala, byla pro ně přínosná a posunula je. Ptáme 
se proč, snažíme se o všem přemýšlet a využít z distančního 
vzdělávání vše, co fungovalo a mělo smysl.

	 Můžete	 nám	prozradit,	 co	 ve	 škole	 plánujete	 do	
budoucna?
Plánů je hodně, ale poslední doba nás učí spíše „nepláno-
vat“ a žít v přítomném okamžiku. každopádně se připra-
vujeme na nový školní rok, který je zaměřený na „vztahy“, 
nazývá se: „Já a ti druzí.“ Čeká nás společný týdenní pobyt 
na horách, plavání, cyklistický výlet, stmelovací pobyt na za-
čátku školního roku, zajímavá setkání s inspirativními lidmi 
apod. Pevně věříme, že společné akce zrealizujeme. 

	 Základní	 škola	Čeperka	 je	čerstvým	členem	MAS	
Region	Kunětické	hory,	ale	vím,	že	s	místními	akčními	
skupinami	již	delší	dobu	spolupracujete.	Čím	jsou	pro	
Vás	místní	akční	skupiny?	Jak	je	vidíte?
spolupráce, vzájemná pomoc a inspirace jsou něčím ne-
nahraditelným. Proto vítáme nové nápady, elán a nadšení 
místních akčních skupin. Tyto skupiny mají v sobě spoustu 
pozitivní energie, kterou šíří dál. Jsou nezbytnou součás-
tí, někdy „malými střípky“ do velké mozaiky. Tyto skupiny 
v poslední době přinesly a zrealizovaly, nebo s realizací 
pomohly, mnoho zajímavých seminářů, vzdělávání i užiteč-
ných projektů. Většinou nejlépe znají region, jeho problémy 
i potřeby.  

	 Chtěla	byste	ještě	něco	doplnit	na	závěr?
Přeji všem klidné léto, hodně sil do všech nových začátků, 
odvahu a zdravý nadhled! 
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