Zvonění v kunovické škole nahradila ABBA nebo Beatles
Kunovice - Škola, kde nezvoní. Tak lze nazvat vzdělávací zařízení U Pálenice v Kunovicích. Klasický
zvonek, oznamující začátek a konec vyučovacích hodin, tam totiž od letošního roku nahradily
orchestrální skladby.
Školní rozhlas nevyhovoval požárním směrnicím, a tak jej museli vyměnit, i když jej podle ředitele
školy Marka Tvrdoně doposud využívali málo. A když už změna, tak od základu. „Samy děti chtěly
nahradit klasické zvonění, takže je to vlastně na jejich přání. Navíc se kvůli různým projektům zapojily
i do financování rozhlasu," prozradil ředitel základní školy U Pálenice Marek Tvrdoň. Dodal, že to ale
rozhodně není žádná novinka, po republice je podle něj mnoho škol, které od klasického zvonění
ustoupily.
Nyní mají k dispozici tři stovky melodií, takže žádná se během měsíce nezopakuje. „Je to vždy
překvapení, co zrovna zahraje. Máme tam skladby z dnešní doby i osvědčené hity, například od Abby
nebo Beatles," popsal Marek Tvrdoň. Nahrané půlminutové melodie však nemusí být napořád. Sami
žáci si je mohou prostřednictvím svého parlamentu vyměnit a nahrát místo nich jiné. „Řekl bych, že
se škola doslova roztančila. Na začátku to byl možná šok, ale dnes si už žáci pomalu zvykají, že na
nějakou melodii musí do třídy a na jinou mají přestávku," doplnil Marek Tvrdoň.
Zastáncem klasiky je naopak ředitel kunovické ZŠ Červená cesta Ladislav Michek. „Jsme škola
s dlouhou tradicí, oslavili jsme loni sto let. Snad i proto se mi sem spíše hodí tradiční zvonění,"
naznačil ředitel.
U řady škol došlo ke změně právě kvůli opravě nebo úplné výměně školního rozhlasu. Kdyby k tomu
byla nucena i ZŠ Červená cesta, asi by se tam také rozhodovali, zda zvonění nezměnit.
Povinnost oznámit začátek či konec hodiny právě zvoněním školám nikdo nepředepisuje. „Každá
hodina může začít a končit buď zvoněním, případně pokynem vyučujícího, ředitel ale nemusí zvolit
zvonění vůbec. Je na něm, jestli se rozhodne místo zvonění používat například jiný způsob ohlášení
začátku a ukončení vyučovací hodiny, pokud je v souladu s autorským zákonem," uvedla mluvčí
ministerstva školství Klára Bílá.

