
NA SLOVÍČKO. DNES S ŘEDITELKOU ZŠ SOKOLOVSKÁ EVOU HAJZLEROVOU 

 

Naše škola má být rodinná, nechci pracovat v anonymním prostředí 
 

 

 

 
Od září 2015 udává tempo v Základní škole Sokolovská jako 

ředitelka češtinářka Eva Hajzlerová. Kam se snaží školu 

posouvat? Jaké změny po svém nástupu uskutečnila? Jak se daří 

projektu přípravné třídy, který se svými kolegy doslova 

vybojovala? A co si myslí o aktuálně nejdiskutovanějším tématu 

českého školství, tedy o inklusivním vzdělávání?  

 

 

Když jsme spolu mluvili před časem, zmínila jste, že jste se 

naučila nenosit si práci domů. Daří se vám skutečně pracovat pouze v práci? 

Daří. Svou práci miluji, ale mám také dvě malé děti, které překotně rostou, a chci si je užít. Přestože člověk 

školu nikdy z hlavy úplně nedostane, každý víkend se snažíme jezdit na chatu v horách. Příroda a sport, to je 

ideální způsob, jak si udržet hlavu čistou. 

 

V křesle ředitelky úřadujete od začátku školního roku 2015 – 2016.  Jakým směrem se snažíte ZŠ v 

Sokolovské ulici vést? 

Chci se dál držet toho, že jsme rodinná škola. V příštím školním roce bychom měli otevřít tři první třídy a 

navíc budeme na základě kladných ohlasů ze strany rodičů pokračovat s výukou v přípravné třídě. Přesto chci, 

abychom měli s dětmi i jejich rodiči osobní vztah, abychom se znali. Nechci pracovat v anonymním prostředí. 

Těší mě, že u nás ve škole jsme mladý a poměrně dost aktivní kolektiv – jezdíme s dětmi na brusle, do bazénu, 

na lyže, a to i s prvním stupněm, uspořádali jsme první školní ples. Jsem akční člověk a těší mě, že kolegové, 

kteří vidí, že se tato práce nad rámec povinností setkává u dětí s nadšením, přicházejí za mnou s vlastními plány 

a nápady. Každý měsíc se tak u nás ve škole něco podniká. Samozřejmě je pro nás prioritní vzdělávací proces. 

Ten chceme obohacovat novými akcemi - například se zapojovat do různých projektů, pokusit se navázat 

mezinárodní spolupráci… 

 

V uplynulém roce školáci poměrně často cestovali do zahraničí. Zapojili jste se také? 

V rámci výzev 56 a 57 ministerstva školství vyjely dvě naše učitelky do zahraničí na studijní pobyt, vybavili 

jsme technické dílny a dokoupili výukové programy na anglický a německý jazyk a čtyřicet našich žáků jsme 

zcela zdarma poslali na poznávací zájezd do Anglie, do Oxfordu. Osobně jsem nechtěla, aby jely pouze děti, 

které mají samé jedničky z angličtiny. Proč tuto možnost nenabídnout i žákům, kteří nejsou lingvisticky až tolik 

nadaní, ale přesto mají zodpovědný přístup k povinnostem. Proto jsem účast žáků nechávala na doporučení 

nejen jejich jazykových, ale i třídních učitelů. Pro každou třídu byl stanoven počet účastníků a výběr 

konkrétních jmen byl na učitelích.  Výjezd za hranice byl tedy odměnou nejen za vynikající známky, ale také za 

aktivitu a přístup.  

 

Zmínila jste důraz na rodinný přístup a přátelskou atmosféru. Je vedle toho vaše škola ještě nějak 

specifická? 

Máme aktuálně včetně přípravné třídy 380 dětí, z nichž velká část je z přilehlých obcí. Když k nám někdo 

přijede uspořádat besedu, většinou říká, že to měl za odměnu. Sice i u nás dochází mezi dětmi, obdobně, jako je 

tomu jinde,  k drobným rozepřím, ale meze chování nebývají překročeny.  

 



Zmínila jste také otevření přípravné třídy, v rámci regionu jedinečného projektu, který vsází na velmi 

individuální přístup a usnadňuje dětem vstup do školního vzdělávání. Vím, že vzniku přípravné třídy 

předcházelo mnoho práce. Vyplácí se? 

Rozhodně. Nejvíc oceňuji to, že podle zpětné vazby rodičů se děti, které dříve nebylo málem možné dostat 

do školky, do přípravné třídy těší. Přesto musím říct, že téma přípravné třídy, kterou máme jako jediná škola na 

Mladoboleslavsku, je stále vnímáno jako tabu. Přitom není pravda, že tuto třídu navštěvují jen děti  

s handicapem. Nesmírnou výhodou je fakt, že třída má oproti klasické školce výrazně nižší kapacitu – čítá do 15 

dětí. Mezi rodiči a paní učitelkou Šárkou Coufalovou, která má vystudovanou speciální pedagogiku, navíc po 

necelém roce už vznikl přátelský vztah. Paní učitelka je navíc vzdělaná i v oboru logopedie, takže ve třídě 

pomáhá i dětem, které mají třeba právě problémy s řečí. 

 

Předpokládám, že jako pedagožce, která se zajímá o progresivní možnosti vzdělávání, jakou je přípravná 

třída, vám není lhostejná aktuální debata kolem inkluze ve vzdělávání. Jak toto téma vnímáte a co 

považujete za největší úskalí situace, která nastane 1. září? 

 

Inkluze obnáší zařazení dětí s LMP do běžných tříd ZŠ. Tato změna je z různých směrů natolik komplikovaná, že 

s ní, tak, jako řada dalších pedagogů, nesouhlasím. Proč rušit zrovna ty metody a postupy, u kterých praxe 

dokázala, že jsou osvědčené, žáci mají výsledky…Přes veškeré iluze mnoha optimistů totiž běžná škola, která se 

s daným typem postižení setkává třeba jednou za několik let, nedokáže spolehlivě zajistit vzdělání tak kvalitní 

jako škola speciální, jejíž pedagogové mají třeba i desítky let praxe v daném oboru a která je vybavena 

pomůckami tak, jak u běžných škol dnes není ekonomicky možné. 

 

Zvolna se blíží ke konci váš první rok v křesle ředitelky. Zajímalo by mě ale, zda došlo po vašem nástupu do 

funkce k nějakým zásadním změnám? 

Trochu se nám kvůli odchodům do důchodu a mateřským dovoleným obměnil učitelský kolektiv. Musím ale 

zdůraznit, že tu máme v pedagogickém sboru poměrně značně zastoupenu mužskou populaci. Máme čtyři 

učitele do 30 let, kteří mají mezi dětmi přirozený respekt. Přínosem je jistě i muž v pozici školního preventisty, 

který na problémy nahlíží jinak než žena. Vedle toho probíhají pozvolna změny školních dokumentů, které se 

snažím přizpůsobovat podle vlastních představ. To je ale postupný proces. Zatím jsme doplnili o pár bodů 

školní řád (striktně vyžadujeme např. dodržování zákazu používání mobilního telefonu v hodinách). Děti 

přesně vědí, jaké sankce mají očekávat, pokud se nebudou chovat v souladu s řádem.  

 

Nedávno ve vaší škole proběhlo zateplení nové budovy. Čekají školní budovu nebo její pozemky nějaké 

další úpravy? 

Rádi bychom modernizovali a obohatili o nové herní prvky hřiště za pavilonem prvního a druhého ročníku, 

aby děti měly prostor, kde se mohou trochu vyřádit. Jak říkáte, město nedávno získalo dotaci na vestibul a rádo 

by nějakým způsobem sjednotilo ráz celé školní budovy. My ale budeme od města požadovat, aby se zaměřilo 

především na travnatou plochu za Chanosem a vytvořilo tam nové hřiště, protože to stávající, které využívají 

třetí až deváté třídy, podle té vytíženosti také vypadá. Už dva roky to máme v požadavcích a rádi bychom, aby 

tam vzniklo podobné hřiště, jaké má 2. základní škola. 

 

 


