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Nové formy výuky  
 
V českých vzdělávacích institucích je korona stále dominantním 
tématem. Také v pražské městské části Žižkov  
 
15. 9. 2020 – Text: Klaus Hanisch, Foto: Tumisu 
 
 
 
„11. březen 2020 zůstane nejspíše dnem, který si budeme všichni dlouho 
pamatovat“, ohlíží se Pavel Noha. Uzavřením škol kvůli koroně totiž naše školství 
jednou provždy změnilo svou tvář a tím i svou koncepci, pojetí a dopad.“ 
 
 
Noha vyučuje už deset let angličtinu a němčinu na Střední odborné škole Jarov (SOŠ 
Jarov) v pražské čtvrti Žižkov. I zde diktuje korona v novém školním roce omezení a 
změny. Od 10. září se musí ve všech společných prostorách opět nosit ochrana úst a 
nosu. Všude jsou k dispozici v dostatečném množství dezinfekční prostředky  
(jak učebny, WC, chodby, kabinety, sborovny, zasedací místnosti, tak i ve vstupní 
hale a aule). „Situace je více méně stabilizovaná“, zaznívá z ředitelny školy. Zároveň 
se však vedení školy obává, že by se epidemiologická situace mohla opět zhoršit, 
takže by brzy mohlo být nařízeno nosit roušky i během vyučování v učebnách. 
 
 
Na Jarově, východně položené části Žižkova, už nasbírali od března dostatek 
zkušeností s ochranou před virem. Také tuto školu postihla na jaře pandemie „jako 
blesk z čistého nebe, nikdo na ni nebyl připraven“, vzpomíná Pavel Noha.  
Žáci a učitelé, rodiče, ředitelství i ministerstvo – všichni byli „najednou hozeni do 
ledové vody a každý musel plavat tak rychle, jak jen uměl“. 
 
SOŠ Jarov je výjimečnou školou. Dokonce unikátní. Tato odborná škola totiž spojuje 
dva zcela odlišné sektory: stavebnictví a zahradnictví. Nicméně po mnoha letech pod 
jednou střechou došlo ke krásnému spojení. „Můžeme mluvit o perfektní symbióze 
těchto dvou odvětví“, stojí na webových stránkách školy. Tato symbióza spočívá 
především v tom, že „naši absolventi se učí vytvářet a rozvíjet to krásné kolem nás“. 
A to jak v interiérech, tak i v exteriérech staveb, tak i v zeleni uvnitř i venku. 
 
Škola na Jarově nabízí čtyřleté studijní obory, zakončené maturitou. Vyučuje se zde 
dřevovýroba a produkce nábytku, technická zařízení budov anebo sadovnická a 
krajinářská tvorba, floristika a dále management ve stavebnictví. Dále jsou zde tříleté 



učební obory, zakončené výučním listem. Vzděláváni jsou zde budoucí zedníci, 
truhláři, tesaři, malíři a lakýrníci, klempíři, kominíci a zahradníci.  
Stejně tak i instalatéři, pokrývači, sklenáři, kamnáři a podlaháři.  
Krom toho je zde realizován i program pro zahradnictví a stavební provoz, a to jak 
denní, tak i dálkové studium, a to buď na dva či tři roky.  
V r. 2012 pak přistoupil další studijní obor, který by se na první pohled mohl zdát, že 
nezapadne do koncepce, nicméně byl též úspěšně začleněn – sportovní 
management. Zde škola spolupracuje se Slavií Praha a dalšími českými fotbalovými 
kluby. 
 
 
Poté, co byla SOŠ Jarov během celého období pandemie korony uzavřena, muselo 
přijít vedení školy s novými formami výuky. Komunikuje a vyučuje se na dálku, 
„online-výuka, videokonference, chatroomy, e-mailová komunikace s žáky i rodiči“, 
jmenuje Noha některé příklady. 
 
Podle jeho názoru korona vyvolala u žáků „velkou nejistotu a strach ohledně jejich 
budoucnosti“. Také motivace k učení u nich „výrazně poklesla“.  
Vedení školy tedy reagovalo neprodleně. 
Vznikají nové platformy jako Google Classroom a jsou zabudovávány do online-
systému školy. Všichni učitelé absolvují odborné semináře a učí se, jak s těmito 
nástroji zacházet, aby s nimi bylo možno efektivně pracovat a být připraveni, pokud 
by měla přijít druhá vlna“, dodává Noha. 
 
Školní rok 2019/20 proběhl zcela výjimečně. Zkušební komise zohlednily ve finále 
veškeré okolnosti ve své klasifikaci. „To však neznamenalo, že všichni žáci 
automaticky úspěšně ukončili, pokud nebyli dostatečně připraveni“, vysvětluje 
pedagog. Jak u maturitních, tak i závěrečných zkoušek „někteří žáci selhali a 
propadli“. Škola si totiž zakládá - přese všechno – na vysokých nárocích na sebe i 
své svěřence. Nároky škola formuluje velmi zřetelně i na svých domovských 
stránkách: „Jsme přesvědčeni o tom, že naši absolventi nekončí na úřadech práce,  
a na základě dobrého vzdělání jsou skutečně žádáni na našem trhu práce“.  
 
 
Pavel Noha je od r. 2012 zodpovědný i za zahraniční vztahy. Jarov má partnerské 
školy v Londýně (HHS) a ve Wilhelmsburku/Hamburku (STS), dále se účastní i 
programu Erasmus+, s kontakty ve Finsku pro dřevozpracující obory, v Nizozemí  
pro zahradníky a floristy, ve Španělsku, Německu nebo Velké Británii.  
Již proběhly též návštěvy z USA, Francie, Itálie, Polska či Turecka.   
 
 
„Smyslem všech těchto zahraničních aktivit je to, aby si pokud možno co nejvíce 
žáků i pedagogů mohlo rozšířit své profesní obzory a mohli tak nasbírat cenné 
odborné a životní zkušenosti“, prohlašuje odborný učitel. Kvůli koroně teď všechny 
plánové akce odpočívají, ale v příštím roce chce škola své dobré a dlouhodobě 
opečovávané kontakty znovu obnovit a cestování opět oživit.  
 
 
 
 



Tradice SOŠ Jarov sahá více než 100 let zpět.  
Je následovnicí výchovně-vzdělávacího zahradnického ústavu z r. 1909 na 
tehdejších Královských Vinohradech. Oblast stavebnictví píše naproti tomu podstatně 
kratší historii, teprve od r. 1973. Tehdy byl žákům a učitelům předán do užívání areál 
na Jarově, a proto se na webových stránkách školy uvádí „mladá a moderní škola, 
avšak s dostatečně dlouhou tradicí“.  
Škola je skvěle vybavena, disponuje areálem dílen, má vlastní kantýnu, cafeterii, 
stejně jako ubytovací kapacity pro malé skupiny.  
Výjimečná je i botanická zahrada se skleníky a zařízení na výrobu pelet. 
 
 
Zvláštní je škola ale také v souvislosti s Pavlem Nohou. Ten byl v 80. letech 
v Československu slavnou popovou hvězdou. Tato éra mu prý přinesla nejen mnoho 
radosti a cenných kontaktů, vysvětluje zpěvák dnes, ale i mnoho životních zkušeností 
a dopřála nezapomenutelné zážitky. 
 
Občas ho osloví žáci či kolegové. „YouTube, Spotify nebo Google jsou očividně 
mocné kanály“, usmívá se již téměř 57-letý, „jak je vidět, dá se tam najít téměř vše“. 
To ho samozřejmě těší. Nicméně je si vědom toho, že „fanoušci budou s jeho 
přibývajícím věkem mizet“. Obzvláště proto, že dnešní generace má již zcela jiné 
hudební idoly. 
 
Ke svým 50. narozeninám si ale i přesto Pavel Noha natočil CD s romantickými 
baladami. „To už ovšem pouze sobě pro radost a jako dárek pro mé nejbližší a 
rodinu“. A nejen oni považují tyto nahrávky za velmi zdařilé. 
 


