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Čtvrtstoletí Kostka školy
Jedna z největších vsetínských škol Střední škola Kostka působí na
vzdělávacím trhu více než čtvrtstoletí a v tomto roce otevírá další
školní pavilon. Využili jsme příležitosti a položili v té souvislosti několik otázek jejímu řediteli Karlu Kostkovi.
Kostka škola má za sebou dva- ztratit víru, že to dobře dopadne.
cet pět let existence. Jak ji hod- A najít lidi, kteří myslí pozitivně a
jsou ochotni pomoci.“
notíte?
„Na první pohled je to dlou- Vznik školy by přece měla každá
há doba, na druhý v souvislosti s vesnice, každé město, každý regihistorickým vývojem školství na on vítat.
Vsetínsku nijak závratná.
„Samozřejmě. Školy patří k
nejvýraznějším městotvorMůžete být konkrétnější?
ným prvkům po stránce
„Už v roce 1782 byla
společenské, demograficzřízena na dnešní Palacké, kulturní, ekonomické,
kého ulici evangelická
sportovní, umělecké, sozákladní škola, naproti
ciální, přivedou do měsní pak byla otevřena po
ta žáky z širokého regionu,
čtyřiceti letech v roce 1821
což podpoří služby, obchod a
tak zvaná katolická farní škopodobně. Ale aby to nevypadalo,
la. Vedle těchto škol se vedlo
vyučování ještě v tak zvaném sou- že jen současná doba je ke vzniku
kromém domě na Dolní Jasence, nových škol málo vstřícná, dovokam docházely děti z reformova- lím si ještě jednu historickou odných evangelických rodin. Tyto ro- bočku, když už jsem se o historii
diny se zasloužily v roce 1843 o zmínil. V roce 1871 bylo ve Valašzřízení třetí základní školy. První ském Meziříčí otevřeno nižší chla-

jak se naší škole začalo před lety
říkat.“
A tím jsme se přenesli opravdu
do současnosti. Jak vidíte vsetínské školství dnes?
„Vidím ho jako stabilizované a
vyvážené. Vertikálně je pro zájemce k dispozici vše od jeslí až po
vysokou školu. A pestré je i horizontálně - myslím tím třeba i pokusnictví a alternativní školství v
mateřských a základních školách
či oborovou pestrost na středních
školách. A to nemluvím o nabídce studia na vysoké škole. Koho by
ještě před lety napadlo, že ve Vsetíně bude možné
studovat vysokoškolské studijní
programy žurnalistiky, pedagogiky nebo psychologie, a to nejenom v
bakalářském, ale Ředitel školy Karel Kostka.

První studenti školy
- listopad 1992.

střední školou ve Vsetíně se stala v
roce 1865 Soukromá hlavní škola
na Maštaliskách č. 3. Navštěvovaly ji především děti úředníků a zámožnějších občanů. Rok poté byla
ustavena ve Vsetíně poprvé v historii školní rada, která se zasloužila o to, že v roce 1873 byla ve
Vsetíně vedle církevního a soukromého školství otevřena po velkých
hádkách i první veřejná škola. A
tak bychom mohli pokračovat dál.
Chci tím historickým exkurzem do
doby před více než dvěma sty lety
jen naznačit, že dvacet pět let není
zase tak moc vzhledem k tomu, co
má školství ve Vsetíně za sebou, i
když já mám samozřejmě i z těch
posledních dvaceti pěti let radost.“
Nové školy tedy nevznikaly
snadno...
„Ani dnes nevznikají snadno! V
současné době Kostka škola zahrnuje tři školy a připravuje čtvrtou,
a vždycky, když jsem se obrátil na
příslušné úřady s žádostí o jejich
vznik, reakce úředníků byla totožná - to nejde, nemáte šanci záměr
prosadit a následoval výčet důvodů, proč to nejde a nepůjde. Vznik
každé nové školy je o trpělivosti,
dlouhých vyjednáváních, přesvědčování a šílené byrokracii, kterou
je třeba se prokousat a přitom ne-

pecké gymnázium. Aby eliminovalo možnou konkurenci, po mnoha
schůzkách se starostové Vsetína a
Rožnova zavázali, že jejich města
nebudou usilovat o zřízení gymnázií ve svých městech. Z dnešního
pohledu je úsměvné, že obratem
oba starostové obdrželi čestné občanství města Valašské Meziříčí...“
A stejně i v těchto městech později gymnázia vznikla.
„Ano, především z náboženských důvodů. Valašskomeziříčské
gymnázium bylo totiž katolické.
Evangelíci ve Vsetíně začali bojovat o zřízení evangelického gymnázia v roce 1875. Žádosti byly nepřetržitě zamítány. Obecní výbor
ve Vsetíně dokonce v roce 1905
přijal usnesení, že gymnázium otevřít chce a z hlediska stále platného
starostova závazku se zřekne dotací od státu a zřídí soukromé gymnázium. I toto bylo ovšem ministerstvem zamítnuto. Zřídit gymnázium se povedlo až v roce 1928 na
přímluvu ministrů Šrámka a Černého. A paralela se současností?
Jestliže na začátku dvacátého století nebylo možné do Vsetína ani
veřejné ani soukromé gymnázium
dostat, dnes máme ve Vsetíně oba
typy gymnázií - veřejné Masarykovo a soukromé u nás na Kostce,

i magisterském stupni? Že tu budou přednášet vyhlášení univerzitní profesoři nejen z naší republiky,
ale i ze zahraničí?“
Jste ředitelem školy už téměř tři
desítky let, nemáte už ředitelování „dost“?
„Ani náhodou. Bavilo mě ‚ředitelovat‘ na státní škole a baví mě
to i na soukromé škole. Jsem rád
za každý den, kdy se můžu škole
věnovat a přemýšlet, co v ní udělat
pro děti a studenty jinak a líp. Pedagogika je můj koníček, rozhodně chodím do školy rád a věřím, že
moje úsilí má smysl a lidem něco
pozitivního dává. A o čem jiném
je život než o tom naplnit ho něčím smysluplným, aby nezůstal
jen prázdným biologickým přežíváním?“
Otvíráte nový pavilon, co k tomu
můžete říci?
„Nutně jsme potřebovali vybudovat další výukové, komunikační
a ubytovací prostory. Vybavení nových učeben je na špičkové úrovni a těžko najdeme v širokém okolí srovnání. Například chemie, fyzika, biologie či učebna digitálních
technologií jsou naší chloubou. V
nejvyšším patře jsme vybudovali
další sportovní halu a díky ní jsme
mohli otevřít u pedagogického ly-

Stavba první školní budovy leden 1994.
Pozn. Karel Kostka je ředitelem Střední školy Kostka, proděkanem Fakulty společenských
studií Vysoké školy Humanitas, profesorem na Pařížské univerzitě, jednatelem Mateřské školy Kostka, získal doktoráty z pedagogiky a filozofie a působí jako člen několika vědeckých rad
při univerzitách v tuzemsku i zahraničí. Za své dosavadní pedagogické, umělecké a vědecké
působení obdržel v roce 2007 nejvyšší krajské, v roce 2014 pak nejvyšší státní vyznamenání.

cea vedle humanitního i zaměření tělesná výchova a sport. V podzemním patře je nová aula, která
bude sloužit jednak jako koncertní sál či přednáškový sál pro vysokou školu. No, a v neposlední řadě
jsme zprovoznili skvěle vybavený
další pavilon mateřské školy s velkou zahradou, nový most mezi budovami, rozšířili jsme kapacitu domova mládeže, je toho hodně...“
Máte další budovatelské plány?
„Kvalitní prostory pro výuku,
to je samozřejmě podstatný prvek
úspěšné školy, ale už působím na
pozici ředitele dvacet osm let a
dobře vím, že škola je především
o vztazích mezi učiteli, žáky a rodiči, učiteli navzájem, žáky navzájem, že je to o klimatu a atmosféře, o důvěře, o schopnosti sdílet se
navzájem, předávat si nejenom informace a znalosti, ale především
emoce, pohled na svět... Tím vším
se vytváří pospolitost, a ta vzniká
spontánně, tu nenašidíte, nenařídíte, nevykřičíte... Je to stejné jako
v rodině. Když přijde do ředitelny tatínek, maminka a jejich dítko, intuitivně odhadnete, zda je jejich rodina funkční nebo rozvrácená. A stejné je to v trochu širší pospolitosti - ve školce či škole. Jakmile do školy vstoupíte, buď vás k
ní něco začne přitahovat, nebo od
ní odpuzovat. Tohle psychologické čidlo v sobě máme všichni a je
dobré mu důvěřovat. Když se jak
učitelé, tak žáci a studenti cítí dobře, bezpečně a navzájem se respektují a sdílejí, je to základ, z kterého
může vyrůst kvalitní škola. Pokud
vztahy skřípou, nikdy dobrou školu nevybudujete, i když se navenek
může tvářit jako stabilní a konsolidovaná instituce.“
Od loňska jste začal působit jako
profesor na pařížské Sorbonně.

Jak to změnilo váš život?
„Nijak zásadně. Trvalý pracovní poměr mám ve Vsetíně, Kostka
škola, ať už mateřská, střední nebo
vysoká, jsou hlavním předmětem
mého zájmu. V Paříži mám statut
hostujícího profesora, odpřednáším
jen to, co mám nasmlouváno. První sérii přednášek jsem absolvoval
vloni, další mě čeká letos na jaře.“
Jak se vám ta práce líbí? Není
cestování mezi Paříží a Vsetínem
únavné?
„Když přednáším, užívám si
a bavím se! Není to práce. Jsem
rád, že mám posluchače, kteří jsou
ochotni mě poslouchat, diskutovat
a po přednášce třeba zatleskat. A
únava? Při přednáškách si odpočinu, přednášení i semináře mě nevyčerpávají, ale nabíjejí, ať už probíhají kdekoli. Čím víc entuziasmu
do nich vložím, tím více se mi ho
vrací. U většiny přednášek jsem
odpočatější po nich než před nimi.
Cestování navíc odmalička miluju,
takže ani tady nemůže být o únavě řeč. Navíc dopravní spojení je
skvělé - ráno vyrazím rychlíkem ze
Vsetína, v poledne odlétám z Prahy do Paříže a odpoledne už stojím
před posluchači na první přednášce. Vyjde to časově skoro nastejno,
jako když cestujete na univerzitu
do Liberce, kam jsem jezdil autem
uplynulé tři roky.“
Co přednášíte?
„Zejména antickou filozofii, filozofii první poloviny dvacátého
století a současnou filozofii včetně
mé Obecné teorie vědomí, kterou
jsem vydal před třemi lety, a která
se ve světě uchytila víc, než jsem
čekal.“
Jako každý rok vám před Vánocemi vyšla kniha. Bude tomu tak
i v letošním roce? A pokud ano,
co připravujete?

Stavba zatím posledního pavilonu v blízkosti
světelné křižovatky U Růžičků.

„První kniha vyjde na konci
dubna pod názvem Tomáš Baťa a
baťovské školství v kontextu pragmatické pedagogiky. Zabývá se nejenom Baťovými školami práce, o
kterých už toho bylo napsáno dost,
ale celým tak zvaným baťovským
školstvím první poloviny 20. století, to znamená i předškolním vzděláváním, obecným a pragmatickým
měšťanským pokusným školstvím,
o kterém ještě nebylo napsáno skoro nic. Po nečekaném ohlasu mé
publikace KDO JSME - obecná teorie vědomí, času, prostoru a bytí,
jež zaznamenala v rychlém sledu
už i další vydání, budu i v této filozoficko-psychologické linii pokračovat a začal jsem psát druhý díl s
pracovním názvem Obecná teorie
času.“
Jste znám i jako malíř, najdete si
při tom všem pořád čas i na malování?
„Obrazy nijak nechrlím, třeba o
letošních letních prázdninách jsem
namaloval všeho všudy jen čtyři.
Vloni jsem měl velkou retrospektivní výstavu ve Znojmě, autorskou v Barceloně, a s mými obrazy se můžete setkat i na společných
výstavách, třeba zrovna v uplynulém podzimu byla taková na Soláni.“
Co byste uvedl závěrem?
„Že zvu každého, kdo má chuť,
ať se přijde podívat do naší nové
školní budovy. Den otevřených
dveří pro veřejnost máme od osmi
do šestnácti v pátek devátého února a následující sobotu od osmi do
dvanácti. A snad ještě - že bych
byl moc rád, kdybychom my dospělí mysleli při všem, co děláme,
na budoucnost našich dětí a co nejlépe je na ni připravili. Jsem přesvědčen, že v životě neexistuje nic
důležitějšího.“
(r)

