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V rámci nově získaného kontaktu Gymnázia Velké Meziříčí s Adcote School, soukromou dívčí školou
v Anglii, jsme se zde zúčastnily čtrnáctidenního studijního pobytu. V tomto textu bychom se chtěly
stručně podělit o své zkušenosti a zážitky.
Adcote School stojí, dá se říct, uprostřed ničeho – obklopují ji pole a krajina, nejbližší město
Shrewsbury je vzdáleno několik kilometrů. Budova školy je stará a vzhledem trochu připomíná menší
zámek (cítily jsme se trochu, jako bychom studovaly v Bradavicích). Škola se skládá z více budov, v té
největší z nich probíhá většina vyučovacích hodin a jiných aktivit.
Většina studentek bydlí ve škole na internátě v jedné ze tří kolejí (Cecchet, Norman a Aston). Každá
kolej má svou vedoucí, která se o studenty stará. Den začíná kolektivním budíčkem, potom mají dívky
čas na ranní hygienu, za dvacet minut se musí hlásit u vedoucí koleje na registraci a po ní následuje
snídaně. Nevíme, jestli je to proto, že na takový systém nejsme zvyklé, ale cítily jsme se na kolejích
trochu jako šestileté děti na letním táboře – neustálá organizace a dohled (například pravidelné
prohlídky pokojů) se nám zdály trochu přehnané pro téměř dospělé studentky. Nejspíš je jí ale třeba
k zachování pořádku.
Naopak výuka byla organizovaná mnohem volněji, než například na naší škole. Nikomu nevadilo, když
kdokoli přišel do hodiny o deset minut později, protože se někde zdržel, nikdo nekontroloval, jestli si
všichni napsali úkoly. Přístup studentek byl naopak mnohem aktivnější, než na jaký jsme zvyklé,
nejspíš proto, že jsou k tomu ve vyučování vedeny. V hodině totiž mnohem více dostávají
samostatnou práci (napsat esej, vyhledat odpovědi na otázky, vyplnit test nanečisto, ...) a méně si
dělají zápisy z výkladu. Všechny materiály většinou dostávají nakopírované, což by u nás bylo těžko
uskutečnitelné vzhledem k tomu, že v jedné třídě je třicet lidí. Protože na této škole je naprosto
běžné, že v jedné třídě je asi pět (někdy i méně) studentek, je možné jim materiály poskytovat, a také
to umožňuje mnohem individuálnější způsob výuky. Také se ve výuce soustředí na úplně jiné věci, než
na naší škole – studentky jsou vedeny spíše k tomu, aby o věcech přemýšlely, pokoušely se z nich
něco vyvodit, vysvětlit je, než k zapamatování velkého počtu informací. Například v hodinách
literatury se věnují detailní analýze textu, se kterou jsem na naší škole ještě nesetkala. Naopak ale
nemají témeř žádné ponětí o světové literatuře, nebo jakýkoli všeobecný přehled.
Dalším velkým rozdílem je, že studentky našeho věku již navštěvují pouze ty předměty, ze kterých
budou skládat závěrečné zkoušky, tedy místo našich patnácti předmětů mají jen kolem pěti. Ve
volných hodinách pak mají prostor k samostudiu ve vyhrazených prostorách. Výhodou tohoto
systému je, že studentky se mohou plně soustředit na předměty, které budou dále studovat na
univerzitě a „neztrácet čas“ s předměty, které je nezajímají. Na druhou stranu jim po absolvování
studia na této škole chybí všeobecný rozhled, který mají žáci škol s všeobecným vzděláním, jako je i ta
naše.
Celková atmosféra na škole byla velice přátelská, studentky zde mají velký pocit sounáležitosti a i nás
mezi sebe okamžitě bez problému přijaly. Velká část studentek je ze zahraničí, a proto byl pro nás
pobyt i velmi zajímavou kulturní výměnou. Kromě kolektivu a způsobu vyučování se nám na škole líbil

také velký počet různých speciálních akcí a přednášek, pravidelné shromáždění studentů, při kterém
byly informování o dění ve škole ředitelem školy a učiteli, a v neposlední řadě i dobré jídlo ve školní
jídelně. Co na Adcote School vidím jako největší negativum, je velmi omezená možnost studia jazyků.
Přestože jsme ve škole setrvaly jen krátce, stihly jsme zde poznat mnoho nových lidí a návyků a jsme
velice vděčné, že nám byla poskytnuta příležitost poznat, jak může vypadat studium v zahraničí.
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