téma, které nás zajímá
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Školáci s nic moc známkami ještě nemusejí házet
flintu do žita. Mnoho slavných osobností dokazuje, že
člověk může prorazit, i když nebyl právě vzorný žák.

Text: Jana Uhlířová, foto: ShowPix.cz (2), Shutterstock (5) a archiv Burdy (1)
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rázdniny jsou v plném proudu
a většina dětí si na školu ani nevzpomene. Jen sem tam některým
z nich rodiče možná připomenou,
že měly docela mizerné vysvědčení a že v novém školním roce budou muset víc
máknout. Obvykle to totiž ve společnosti chodí
tak, že jenom dobré známky a pěkné vysvědčení
přinesou prestižní povolání a zajištěný život.
Ale je to tak opravdu? Mnoho slavných, jako například spisovatel Thomas Mann, ve škole zrovna
nezářilo, a přesto udělali ohromující kariéru. Zřejmě se špatné známky a společenský úspěch tak
úplně nevylučují, a má to dobré důvody.

Kdo upadne, naučí se
zase znovu vstát
Žáci, kteří mají samé jedničky, se nikdy ne-

naučí vyrovnávat s porážkami. A naopak ti, kteří
jdou na přezkoušení nebo propadnou, se naučí,
jak zacházet se ztroskotáním, a vybudují si pozitivní myšlení a umění se zase zvednout.

Často jsou kreativní
Skvělé vysvědčení ještě neříká nic o tom, jak je
kdo kreativní. Kvůli zaběhnutým učebním osnovám nenabízejí totiž školy nebo univerzity dost
prostoru pro vývoj kreativity, a ani ji někdy moc
neuznávají. Proto se hlavně kreativní a nápadité děti vypořádávají se školním systémem velmi
obtížně. Jak důležitá ovšem kreativita a neotřelé
nápady v reálném životě jsou, dokazuje například příběh zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga (31), který přerušil studium, a přesto
z ničeho vytvořil asi nejdůležitější sociální síť
světa – Facebook.

Kde se děti učí s radostí?
Učení
nemusí být
mučení.
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Jsou v pohodě
Dobré známky jdou často ruku v ruce se ctižádostí i neschopností přijmout špatný výsledek.
Dítě se ze všech sil snaží být dokonalé a necítí
se dobře, pokud nesplňuje očekávání druhých.
Tenhle perfekcionismus je ovšem většině špatných školáků naprosto cizí. A je to tak dobře, protože lidé, kteří vždycky za všech okolností chtějí
být dokonalí, jsou pořád ve velkém napětí, hůř
spí a častěji trpí strachem, úzkostmi a depresemi. Což jsou vlastnosti, po kterých potom zaměstnavatelé zrovna neprahnou…

Cesta k žákům je naučit se je
respektovat a poskytnout jim
vlastní prostor.
❋ Trochu jiný způsob výuky. Nejlepší
učitelkou v ČR se podle národního kola
soutěže Global Teacher Prize stala Kateřina
Vrtišková ze Základní školy v Jílovém
u Prahy, kde učí žáky první třídy. Její přístup
je osvěžující v tom, že děti nechává pracovat
samostatně a vlastním tempem, snaží se, aby
diskutovaly, objevovaly svět samy, přemýšlely
a chápaly, že chyba nevadí, pokud se z ní
dokážou poučit. Ke známkám, které mohou
neúspěšné děti demotivovat, proto přidává
také slovní hodnocení, které žákům pomáhá
lépe pochopit, co příště udělat jinak a lépe.

Rozvíjejí vlastní silné
stránky
Kdo je dobrý v jazycích nebo matice,
prosadí se při vyučování mnohem
lépe než žáci, kteří se musejí trápit s učením dané látky a nic jim
nejde an jedničku. Oproti tomu
si často vyvinou silné stránky,
které nemají co do činění se
školními osnovami, ale využijí je posléze lépe v dalším
životě. Dobrým příkladem je
třeba zakladatel společnosti
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Představujeme 8 důvodů,
proč i žáci se špatným vysvědčením
můžou v životě zazářit.

Škola stranou,
kariéra na 1
Že ohromit svět můžete i bez vzdělání,
dokazují následující příběhy:

Když děti
škola nebaví,
neznamená
to, že v životě
špatně
dopadnou.

Bill Gates (62)
Zakladatel Microsoftu přerušil
studium matematiky po dvou
letech, a přesto se
stal nejbohatším
člověkem světa.
Thomas Mann
(1875–1955)
Spisovatel byl
ve škole považován za „hloupého“
a gymnázium musel opustit ještě
před maturitou.
Steve Jobs († 56)
Start kariéry
zakladatele Applu
byl katastrofa: už
v prvním semestru
přerušil univerzitu
a žil z peněz, které
získal za brigády.

Microsoft a miliardář Bill Gates (59), který čas
ve škole využíval vlastně jen k tomu, co mu šlo
a bavilo ho, tedy programování, aby pak v pouhých čtrnácti letech založil svoje vlastní podnikání.

Mnohem víc riskují
Plánovat dopředu, připravit se na druhý den
nebo si všechno pěkně zorganizovat a držet se
plánu? To lajdáckým školákům zrovna dvakrát
nejde. Místo aby si zodpovědně sepsali seznam
úkolů, vyřizují většinu školních věcí až na poslední chvíli. Je to kvůli jejich lenosti a neorganizovanosti a někdy jim to nevyjde. Na druhé
straně ovšem tenhle přístup vypovídá o určité
schopnosti riskovat a improvizovat, která je nutná pro vybočení ze zaběhnutých kolejí. A právě
schopnost zkusit něco nového společně s nebojácností často vedou k úspěchu v životě.

Mají vyšší emoční
inteligenci
Ten, pro koho není škola na prvním místě v životě a radši se ve volném čase vídá s přáteli, místo
aby jenom dělal úkoly a učil se, možná nebude
nikdy nejlepší ve třídě, zato bude mít cenné so-

Ryan Gosling (37)
Matka ho vzala
ze školy, protože měl ADHD.
Ryanovo vítězné
tažení Hollywoodem to ovšem
nepoškodilo.

ciální a emocionální schopnosti. A právě to jsou
vlastnosti, které se později velmi hodí v profesním
životě, jak dokládají také různé výzkumy. Lidé,
kteří se vyznají v emocích druhých, dokážou kolegy a ostatní spíš pochopit i motivovat. Navíc jsou
mistry v umění číst mezi řádky, a tak lépe poznají,
o co šéfovi nebo druhým skutečně jde.

Mají hroší kůži
Třídní šprti, kteří dělají rodičům radost skvělými
známkami, jsou samozřejmě chváleni mnohem
častěji než školáci, kteří pravidelně nosí domů
pětky a dovádějí učitele k zoufalství. Chvála je
ovšem možná dobrá pro ego, ale neposiluje
osobnost. Jen ten, kdo se musel naučil konstruktivně vyrovnat s krititkou a poučit se z ní, je nakonec dostatečně otrlý na to, aby se v budoucnu
prosadil i v náročném profesním prostředí.

Dokážou delegovat
Lidé, kteří nezářili ve škole, si jsou vědomi svých
slabostí a nepovažují se za bezchybné. Proto nemají problém s tím, aby delegovali na někoho jiného úkoly, když zjistí, že na ně ostatní stačí. A to
je schopnost, kterou dřívější nejlepší žáci často
nemají, i když je v práci velmi důležitá.

Simona Krainová (45)
16letou dívku objevil svět modelingu
a střední škola šla
stranou. Procestovala ale celý svět
a žije spokojeným
rodinným životem.
Michal David (57)
Nedokončil střední školu kvůli hraní
v kapele Kroky
a rozvíjení hudební
kariéry. Proslavil
se a své volby
nikdy nelitoval.
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