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Základní škola Světlo se 
sídlem v ulici Demlova 
v Třebíči oslavila pět let 
od svého vzniku. Ředitelka 
Hana Hrozníčková zavzpo-
mínala na začátky a přib-
lížila současnost školy. 
� Antonín Zvěřina

Jak vzpomínáte na začátky?
Byly to začátky velkého očekávání 

a kroku do neznáma. Také se jednalo 
o hodně administrativních záležitos-
tí, ale vzpomíná se na tu dobu hezky. 
Tehdy jsme začínali s devíti prvňáč-
ky a působili jsme v jedné polovi-
ně prvního patra pronajaté budovy. 
Zhruba po dvou letech se Bohumilu 
Bobkovi – zakladateli školy - podaři-
lo budovu odkoupit a od té doby je 
naše. 

Nabízíte kompletní výuku?
Od začátku máme schválenou 

ministerstvem klasickou devítiletou 
základní školu. Nechceme, aby po 
prvním stupni musely děti odcházet 
do jiné školy. To by pak naše práce 
ztrácela smysl. 

To znamená, že už máte devátou 
třídu?

Příští školní rok budeme oteví-
rat šestou třídu, tedy druhý stupeň. 
Každým rokem otevíráme novou 
třídu prvňáčků a logicky ostatní děti 
přecházejí do vyššího ročníku. 

Máte na devět tříd prostory?
Ano, celý minulý rok probíha-

la v nové části budovy intenzivní 
rekonstrukce vzdělávacích prostor, 
na jaře tohoto roku jsme budovu 
úspěšně zkolaudovali a nyní se s vel-
kým nadšením stěhujeme do lepší-
ho.  Však se již těšíme, že od 1. září 
zahájíme v nové a velké škole.   

Co bude v té původní části budo-
vy?

Do budoucna je v plánu přestě-
hovat tam Mateřskou školu Světýl-
ko, která patří stejnému zřizovate-
li Bohumilu Bobkovi. Takže obě 
instituce budou v jednom objektu, 
tím pádem to přinese větší výhodu 
rodičům dětí, nejen v rámci rozvozu 
ratolestí.

Kolik dětí v minulém školním 
roce školu navštěvovalo?

Měli jsme 57 dětí. Nejpočetnější 
byla první třída, tam docházelo pat-
náct školáků. Ale přestupují k nám i 
děti z jiných škol. Dokonce i z jiného 
města. 

Čím se liší výuka ve vaší škole?

Díky tomu, že máme ve třídách 
nižší počet žáků, je možné k nim při-
stupovat individuálně. V rámci tuto-
ringových sezení si najde vyučující 
na každého žáka minimálně jednou 
za měsíc čas, kdy s ním pohovoří 
v takové útulné místnosti, obýváč-
ku, o tom, jak se mu daří ve škole, co 
jej baví, jací jsou spolužáci, na čem 
by chtěl zapracovat a podobně. A 
tím, že je dítko s učitelem samo, tak 
se mu se vším svěří, i s věcmi, které 
by před spolužáky nesdělilo. No a 
potom mohou společně pracovat na 
zlepšení v určité oblasti.

Dále jsou žáci vzděláváni od prv-
ní třídy v předmětu etika, kde se 
učí základní ctnosti, že je slušné 
pozdravit, poprosit, poděkovat. Kaž-
dý měsíc je ve škole probírána kon-
krétní ctnost, např. radost, vděčnost, 
upřímnost, laskavost, v hodinách 
etiky si o těchto jednotlivých ctnos-
tech povídají, čtou si příběhy, sehrají 
scénky, ve kterých se ctnost objevu-
je, a snaží se žít podle těchto ctností. 

Od 1. třídy také nabízíme výu-
ku anglického jazyka, kde se žáčci 
učí zábavnou formou cizí jazyk. Ve 
4. a 5. třídě používají angličtinu i ve 
výtvarné výchově v rámci bilingvní-
ho vzdělávání. 

Také jsou zajímavé ranní komu-
nitní kruhy žáků s vyučujícím. Na 
začátku první vyuč. hodiny se spo-
lečně přemístí na koberec, kde si 
řeknou, za co děkují, na co se ten 
den těší. Třeba prosí za uzdravení 
spolužáků, nebo poděkují, že půjdou 
do knihovny, a poté sezení ukončí 
modlitbou. 

Poslední, co stojí za zmínku, je 
vysvědčení. Žáci dostávají kromě 
klasického vysvědčení se známkami 
i slovní hodnocení, protože samot-
né známky nemají úplnou vypovída-
jící hodnotu, zda se žák na jedničku 
nadřel, nebo ji dostal s přehledem, 
že je tak šikovný a nadaný. 

Vzhledem k tomu, že je naše ško-
la především zaměřená na spolu-
práci s rodinou, tak kdykoliv k nám 
mohou rodiče během dne přijít do 
vyučování. Také v rámci hodin čtení 
docházejí ochotné maminky (někdy 
i tatínkové) předčítat žáčkům v 
mladších ročnících, anebo povyklá-
dat o svém povolání. Pokud je potře-
ba výpomoc při různých akcích 
školy, tak rodiče nám jsou velmi 

nápomocní. 

Dá se říct, že jste křesťanská ško-
la?

Jsme škola s křesťanskými hodno-
tami. Ale máme tady i děti z rodin 
ateistických. Přesto si rodiče pře-
jí, aby děti chodily do nepovinné-
ho předmětu náboženství nebo se 
účastnily mší v naší školní kapli.

Spolupracujete s farnostmi?
Ano, spolupracujeme nejen s tře-

bíčskými, ale i s okolními.  

Odkdy používáte stejnokroje?
Stejnokroje patří k naší škole od 

začátku působení. Kromě toho, že 
jsou typické pro naši mateřskou špa-
nělskou organizaci Fomento de Cen-
tros Enseñanza a partnerské školy v 
Praze – Navis a Parentes, tak i snižují 
sociální rozdíly mezi dětmi a vedou 
k větší sounáležitosti se školou. 

Jak uniforma vypadá?
Myslím, že hezky a slušivě. Děti 

na prvním stupni nosí kombina-
ci barev modrou a bílou, bílá trička 
s límečkem, děvčata tmavě modré 
šaty a světle modrý svetr, hoši tmavě 
modré kalhoty a tmavě modrý sve-
tr. Na druhém stupni budou chlapci 
sladěni v kombinaci barev, jak nosi-
li doposud. Děvčata vymění šaty za 
sukně a svetry mají k dispozici v bar-
vě červené nebo vínové. Co je nejdů-
ležitějším a společným znakem žáků 
na druhém stupni – kravaty. 

Co učitelé?
Máme skvělý učitelský kolektiv. 

Vybíráme takové učitele, kteří mají 
vztah k dětem, ke svému povolání, 
učí s láskou, jsou nadšeni pro práci a 
nabízí něco osobitého navíc. 

Jak jste oslavili výročí?
Měli jsme radost, že jsme se po 

covidových opatřeních opět mohli 
setkat. Popřát nám přišly děti s uči-
telkami z Mateřské školy Světýlko. 
Oslavu zahájili naši žáci společnou 
písní a následně se mohly prezento-
vat jednotlivé třídy i kroužky: balet, 
aikido a školní divadélko. Na závěr 
se uskutečnilo slavnostní kravatová-
ní žáků přecházejících na druhý stu-
peň.  

SLAVNOSTNÍ dekorování žáků na oslavě pětiletého výročí, kteří přecházejí na 
druhý stupeň.  Foto: archiv školy

Škola Světlo oslavila pětileté výročí

Hana

Hrozníčková


