Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně

Není žádnou novinkou, že ZŠ Bosonožská je Fakultní školou Pedagogické fakulty MU v Brně, se
kterou velmi úzce spolupracuje na výchově budoucích učitelů. Pravidelně třikrát do roka ve škole
probíhá vzdělávání našich žáků za přítomnosti studentů 4. a 5. ročníku učitelství v rámci učitelských
praxí, během kterých budoucí pedagogové a nově i asistenti pedagoga výuku nejen sledují, ale aktivně
vyučují. Odborný dohled jim poskytují přidělení provázející učitelé z řad pedagogů naší školy.
Díky této kooperaci s vysokou školou navštívil učitelskou praxi studenta anglického jazyka a
dějepisu Tomáše Pálky odborník na slovo vzatý, profesor Anthony Clarke z University of British
Columbia v kanadském Vancouveru. Mnoho let působil jako učitel v Austrálii a nyní se zabývá praktickou
přípravou studentů a její reflexí. S velkým zájmem tak sledoval první vyučovací hodinu eléva učitelství,
která proběhla ve třídě 8. D v tandemu s třídní učitelkou a také učitelkou angličtiny Mgr. Janou
Vašíkovou. Po té proběhla plodná diskuse o všech sledovaných aspektech vzdělávání žáků v této
speciální třídě, během které bylo zajímavé vyslechnout názory našich i zahraničních odborníků
vysokých škol. Anthony Clark se velmi zajímal o běžný život školy, během prohlídky tříd i celého
areálu měl mnoho zajímavých praktických dotazů. Na závěr jeho prvního pracovního dne v České
republice, který strávil v naší škole, uskutečnil workshop pro učitele brněnských škol, během kterého
všem předal nejen svůj náhled na problematiku výchovy budoucích učitelů, ale také spoustu
praktických rad.
Děkujeme tímto vedoucí katedry pedagogiky paní doc. Mgr. Janě Kratochvílové, Ph.D. za
zprostředkování zahraniční návštěvy pana profesora Clarka s týmem odborníků z brněnské katedry
pedagogiky na naší škole, za možnost rozšířit obzory výuky studentů i provázejícím učitelům
ostatních brněnských škol.
D. Kotolanová, ZŠ Bosonožská, říjen 2017

Anthony Clark sleduje výuku AJ
skupiny žáků 8. D, kterou vede student
PdF MU v Brně Tomáš Pálka.

Při reflexi proběhlé vyučovací hodiny:
(zleva) P. Svojanovský (PdF MU Brno),
J. Vašíková (učitelka Aj), L. Špačková,
(ředitelka školy) A. Clark (Universita
of British Columbia) .

