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MOTTO

Potřebujeme v sobě oživovat období dětství jako období

pohotovosti k myšlení, musíme v sobě pěstovat schopnost

vzdávat se naučeného a uvažovat vždy znovu od začátku,

cvičit se v trpělivosti a ve způsobilosti naslouchat a bez

ustání hledat vše, co zůstalo nemyšlené. Jedná se přece o

jistý postoj ke světu a o odpovídající stav ducha, o úkol

vnímavosti a o schopnost rozlišovat. Leč tady vlastní

problém teprve začíná.

Ze spisu J. Lyotarda O postmodernismu

(A.Mokrejš)
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EDIČNÍ PŘEDMLUVA

Napsali jsme a vydali v naší nové edici NEMES příručku na téma, které u nás není zatím 
zpracováno. S tím, co obnáší, ani není mnoho zkušeností. Potřeba zpracování tohoto tématu je však 
aktuálně zde. Je nedávného data. Přišla s novým jevem v našem školství, s autonomii škol, a to 
nejen středních, ale i základních, nejen soukromých, ale i státních.

V rámci činnosti NEMES jsme se rozhodli vytvořit projekt, jehož pomocí bychom shromáždili 
první informace a vlastní představy o tom, jak měnit a rozvíjet školu na základě jejích 
individuálních charakteristik, podmínek, potřeb a možností. Shromáždili jsme členy NEMES a 
členy PAU, kteří měli zájem se projektu účastnit. Výsledkem jejich úsilí je tato příručka. 

Původně jsme zamýšleli příručku napsat asi na osmdesát stran podle jednotného plánu co do obsahu
i formy. Ten opravdu vznikl a byl dodržen a splněn. Jeho výsledkem jsou kapitoly I. Proč, II. Co a 
III. Jak měnit. Jenomže, jak šel čas, ukázalo se např. už i to, že školy se chtějí dovědět zkušenosti o 
tom, jak si projekt doopravdy zpracovat do písemné podoby. Tak vznikly praktické rady soustředěné
do samostatné kapitoly IV.. Dále se ukázalo, že s proměnou jedné každé školy je dnes dáváno do 
přímé souvislosti i další vzdělávání učitelů. Děje se převážně přímo na půdě školy, v jejím 
vzdělávacím procesu a životě. A byla zde celá V. kapitola o odborné úloze učitele v transformaci 
školy. V době mezi projektem příručky a jejím sepsáním začala být velmi aktuální úloha inspekce 
ve vztahu ke škole s alternativním způsobem výuky, případně s nějakým druhem vlastního projektu.
O své zkušenosti a představy se s námi podělil v VI. kapitole její autor, sám inspektor.

Původně jsme také usilovali o napsání příručky jednotným jazykem a slohem. Jenomže se zjistilo, 
že každému autorovi je blízký jiný styl a že editor nemůže zase až tak výrazně do autorského 
rukopisu zasahovat. Také je pravda, že míra obecnosti a způsob zaměření jednotlivých částí textu 
jsou různé. Některému více odpovídá styl souvislého výkladu, jinému styl heslovitý nebo tezovitý. 
Jeden autor podává svůj příspěvek velmi osobně (zkušenosti), jiný velmi popisně (poznatky a 
informace).

V naší příručce najdete opravdu různé styly a různé jazyky. Nechali jsme autory projevit se osobitě 
a alternativně. Někdo nám to může i oprávněně vytknout. Díky tomu si však může vybrat také 
čtenář. Čtenář si může zvolit podle své potřeby, jak bude příručku číst. Může ji číst soustavně, od 
začátku do konce, ale také výběrově, na přeskáčku podle kapitol a podkapitol. Psali a sestavovali 
jsme příručku tak, aby čtenáři umožňovala oba přístupy. Proto se kapitoly a podkapitoly v něčem 
překrývají. V každé je vždy řečeno něco, co již bylo řečeno jinde. Někdy je vzájemné spojení mezi 
texty explicitně zdůrazněno. Tím nejdůležitějším spojením mezi texty je však vnitřní spojení 
myšlenek a postojů jejich autorů.

Svým obsahem není příručka v žádném případě uzavřeným systémem. Je dále otevřena jiným 
pohledům, dalším zkušenostem a novým poznatkům. Přáli bychom si, aby se ve spolupráci se 
školami, řediteli, učitelskými sbory, rodiči a žáky/studenty, již od této chvíle vyvíjela druhá verze té
dnešní, právě vydané.

Těšíme se, že vám naše příručka v té podobě, v jaké jsme ji dokázali udělat, bude sloužit. Přáli 
bychom si dovědět se od vás, jaké s ní budete mít zkušenosti. Prosíme vás tímto o připomínky i o 
aktivní spolupráci. Napište nám na adresu agentury STROM (v tiráži). Děkujeme.
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Cvičení pro změnu

Uvědomujme si, čím proces změny pro nás je

CHARAKTERISTIKA ZMĚNY VEDOUCÍ K ROZVOJI

Změna je cesta.

Změnou se učíme.

Změnu doprovázejí naše úzkosti a obavy.

Problémy změny jsou naši přátelé.

Změnu musíme stále přikrmovat.

Změna vyžaduje naši sílu.

Změna, o niž usilujeme, je systémová.

Změna systému začíná u každého z nás.

Mysli globálně -jednej lokálně.
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MÁME PŘEDPOKLADY PRO ZMĚNU?

Naší snahou, z níž vznikla tato knížka, není samoúčelná změna podoby školy a pojetí výuky jenom 
proto, aby byly jiné než jsou. Jde nám spíše o to vyjít vstříc skutečnosti, která ohlašuje, že 
jednotlivec i společnost potřebují od vzdělávání a školy dnes a zítra něco jiného, než potřebovali 
včera a dvě stě let před námi. V zásadě potřebují něco, co potřebovali vždy: aby škola byla místem, 
kde se dělá člověk a jeho lidství. Jenomže skutečnost je tomu vždycky buď blíž nebo dál. Zrovna

nyní je v odklonu. Proto pociťujeme naléhavost návratu k funkčním cílům školy tím, že je 
přizpůsobíme novým vzdělávacím potřebám jednotlivce i společnosti.

Nové vzdělávací potřeby jsou dnes pociťovány na celém světě. Díky změně politického režimu u 
nás se můžeme otevřít jejich poznání a přijmout je za své. Týkají se nás, protože mají globální 
charakter. Globální potřebou konce druhého tisíciletí po Kristu se stává širší škála a vyšší úroveň 
kompetencí každého jednotlivého člověka pro něho samého, pro jeho odpovědný a hodnotný život 
mezi lidmi a ve společnosti a pro trvale udržitelný život na planetě Zemi.

Globálních cílů a výsledků výuky ovšem lze těžko dosáhnout po starých chodníčcích, i když se po 
nich jde docela pohodlně. Abychom se k žádoucímu cíli dostávali, budeme muset hledat, místy 
vytyčovat a užíváním prošlapávat jiné cesty, takové, které k němu povedou přesně v těch 
podmínkách, s těmi lidmi, učiteli, žáky a rodiči, jací se aktuálně sešli právě v naší nebo ve vaší 
škole. Tyto cesty naštěstí nejsou úplně nové. Mají také svoji tradici, současné průkopníky a 
předpoklady v každém z nás. V každém? v každém, kdo je v sobě najde a rozhodne se po nich jít.

Kdo má v sobě předpoklady ke změně?

Každý, kdo rád učí děti a mladé lidi, ale přitom se obává, že způsob, jakým dosud vyučuje, jim už 
neslouží ani k radosti ani k užitku. Každý, kdo si váží školské instituce, ale její současný 
mechanismus považuje sice za úctyhodný, leč stařičký, neboť byl dán do provozu řádově už před 
dvěma sty lety, byl tedy vytvořen k poněkud jiným účelům a cílům. Je tudíž těžko na něm chtít, aby 
sloužil potřebám vzdělávání na konci 20. století.

Každý, kdo si říká, že „když já a moji kolegové s tímto mechanismem ještě dovedeme jet, přestože 
se nám ne vždy podaří popojet významně kupředu, tak musíme být určitě dobří“. Už tento 
sebeironizující nadhled nasvědčuje, že jde o lidi odpovědné a tvořivé, schopné změny.

Každý, komu je zřejmé, že kterýkoliv model školy, i kdyby dnes fungoval a školy podle něj 
pracující byly skvělé a vzdělávaly mladé lidi pro potřeby současnosti, tak by už zítra znovu 
zaostávaly a museli bychom honem začít přemýšlet, jak je inovovat.

Každý, kdo pochopil, že jeho vlastní život bude hodnotným teprve tehdy, když neustrne na zvycích 
a rutině, ale věnuje jej hledání, objevování a zkoušení. Bude-li si takto hledět svého života, čím 
starší bude věkem, tím mladistvější bude duchem. Kdo to nejvíce ocení, budou děti a mladí lidé, 
žáci a studenti. A to je pro kantora snad jedno z největších vyznamenání.

Každý, kdo se jako učitel považuje za dědice J. A. Komenského.

Jsme ale opravdu dědici něčeho, co pramení přímo z tohoto všestranného ducha a systémového 
reformátora, nebo něčeho, co z něho zůstalo proměněno používáním během dějinných událostí?

Někdy si říkám, že by bylo nejlepší, kdyby nám dal svoje pardon on sám v tom, jak zacházíme s 
jeho dědictvím. Postavil by nás na vlastní nohy, dospěli bychom, přestali bychom se cítit zavázáni 
jeho učením jako normou, stali bychom se jeho partnery.

Dovolím si ve vší úctě a skromnosti vžít se do možnosti vstoupit do fiktivního rozhovoru s J. A. 
Komenským. Zkusme si nyní alespoň představit, co by nám asi řekl, kdyby tady byl. Jak by asi 
mohl probíhat náš fiktivní rozhovor? Což třeba takhle:
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Pane Komenský, co jste vlastně zamýšlel, když jste jako mladý kantor psal svoje didaktické spisy?

„Chtěl jsem změnit výuku ve škole, a tím ji rozšířit po celé naší zemi.“

Proč jste ji chtěl změnit?

„Protože neplnila svoje cíle, nerozvíjela člověka k obrazu božímu. Nestála zanic. Vy byste řekli, že 
nebyla funkční. Tím, jak nestála na pravých základech, nebyl o vzdělávání zájem.“

V jakém stavu byla školství za vašich časů?

„Veřejné školství neexistovalo, šlechta a bohatí měšťané se vzdělávali doma soukromě, sem tam 
byla nějaká obecní škola pro prosté lidi. Jenomže tam byl hluk a zmatek. Děti se sešly, kdy měly 
čas, a učitel je učil jednotlivě. Učiteli byli např. vysloužilí vojáci bez kantorských umění. Přál jsem 
si, aby se vzdělání dostalo většímu počtu dětí, ne-li každému, jak bylo jeho lidskému údělu zde na 
zemi zapotřebí. K tomu nestačilo soukromé vzdělávání. Potřebovali jsme dostat děti do škol. Jak to 
zařídit, když jsem nechtěl zmnožovat nekvalitní výuku v dosavadní škole?“

Jak víme, byl jste v té době mlád a napadlo vás chytré a svěží řešení. Můžete nám jej stručně 
popsat?

„Mlád jsem byl a asi právě proto jsem byl řešením, které jsem vymyslel ještě před odchodem z 
vlasti, sám nadšen. Nebylo jen z mé hlavy. Hodně jsem studoval. Našel jsem zajímavé podněty u 
kolegů v německých zemích. Dal jsem jejich podnětům navíc jenom ucelenější systém.“

V čem spočíval?

„Aby učení ve škole bylo dětem ku prospěchu a pro potěchu, musel učitel postupovat podle určitých
pravidel. Jelikož jsem chtěl, aby do školy chodilo co nejvíce dětí, muselo být více škol a více 
učitelů. Protože učitelské povolání ale prakticky neexistovalo, tak jsem se těm, kdo je chtěli 
vykonávat, rozhodl pomoci. Vycházel jsem z reality: vzhledem k tomu, že ne každý Člověk určený 
za učitele byl schopen najít dobrou metodu sám, vypracoval jsem pravidla, podle nichž se učitel měl
naučit postupovat. Předpokládal jsem, že dětí bude ve škole větší počet, a proto bude zapotřebí učit 
jich několik najednou, hromadně. Proto musí všichni do lavic, čelem k učiteli, který před nimi 
vykládá, něco ukazuje, kreslí a píše na tabuli. Všichni dělají, k čemu jim dává pokyn.“

Víte o tom, že jste vymyslel frontální způsob výuky?

„Ne, ale připouštím, že mohl později tak být nazván. Za to nemohu. Proč právě tuto věc tak 
zdůrazňujete?

K odpovědí na vaši otázku se dostaneme oklikou. Ve vaší době šlo opravdu o převratnou 
pedagogickou technologií. Cenné bylo to, že jste jakoby - a o svých pohnutkách nám možná něco 
řeknete a viděl současně rizika své důsledně domyšlené metody. Aby jím učitel předešel, musel 
respektovat další pravidla, která jste také k tomu účelu vypracoval. Co vás k tomu vedlo?

„Nesměl jsem přece nikdy zapomenout na pravý smysl a cíl školy, nástroje nápravy a obrody věcí 
lidských. Metoda je jim podřízena. Když metoda ohrožuje splnění cílů, musí se přizpůsobit. 
Obměnit. Zreformovat.

Která pravidla vaší metody byla proti těmto rizikům zaměřena?

„Děti musí být vedeny přirozenou cestou, kterou se ubírá jejich růst a poznání. Pěkně popořádku. 
Nepředbíhat. Nepřeskakovat. Jako když šlechtíte rostoucí jabloňku nebo pomáháte vyspívat 
kůzlátku. Přitom každý musí dojít k výsledku. Každý je zde kvůli nějakému poslání (z úradku 
božího), které nemůžeme zcela znát. Žádný člověk, i kdyby to byl učitel, nemůže rozhodnout, kolik 
komu čeho patří a proč“.

Váš skvělý humanistický projekt reformy, který jste uveřejnil a dal k dispozici mocným tohoto světa, 
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jak víme, nebyl přijat. Samozřejmě, byla to doba reformátorským snahám přímo nepříznivá, ačkoliv
je právě proto potřebovala: třicetiletá válka v Evropě, v Čechách silná absolutní monarchie 
Habsburků, germanizace a rekatolizace, exodus stoupenců Českobratrské církve, i vy jste musel 
navždy opustit vlast.

„Nevíte, co se stalo s projektem po mé smrti?“

Dlouho nic. Zapomnělo se na vás, i když se dá říci, že váš model školy se začínal realizovat. 
Alespoň v okolní Evropě. U nás to trvalo déle. Teprve za jeden a půl století se najednou monarchii 
hodila vaše škola, která vycházela z jiných historických podmínek. Monarchie už byla osvícená, 
zrušila nevolnictví a potřebovala gramotné poddané. Uzákonila školy a povinné trivium. Možná, že 
byste z toho měl radost. I když, nevím, protože monarchii samozřejmě o žádnou nápravu světa ve 
vaše smyslu nešlo.

„Co znamená, že si z mých knih vybrali jenom ty o didaktice. Sám jsem později kladl čím dál větší 
důraz na smysl života člověka, na jeho nezjistitelné poslání, k němuž musí být proto vzděláváním 
připraven každý a každý co nejlépe je pro něho možné. A jak to děláte teď vy ve vašich školách?“

Škol máme opravdu hodně, místem je pamatováno na každého. Škola je výborně zorganizovaná a 
klape. Žádný chaos a neřád. Učitelé se stále učí o vaší didaktické metodě a snaží se vyučovat podle 
ní. Považují si za čest být vašimi dědici.

„To snad není možné? Vždyť jsem ji vymyslel jako reakci na tehdejší poměry! Vy máte určitě jiné 
podmínky. Za tolik století! Představuji si, že nyní ve školách dokážete učit způsobem, jakého se 
dostalo šlechtickým synům a dcerám od soukromých učitelů a mnohem umněji a hodnotněji: 
pomocí individualizovaných programů a přístupů, ale zároveň v lidském společenství, kterým by 
škola měla být. Chtít tehdy něco takového pro prostý lid samozřejmě nešlo. Pro vás dnes je naopak 
načase.“

Takže byste se nezlobil, kdyby někteří učitele' učili jinak než vy píšete ?

„Rozhodně ne. Nyní už začínám chápat, proč vám tolik leží na srdci to, co nazýváte frontálním 
vyučováním. Copak dnes může vyhovovat to, co bylo dobré před téměř čtyřmi sty lety! Připadalo 
by mi spíš divné, kdybyste se nesnažili vzdělávání dětí a mladých lidí neustále zlepšovat, vymýšlet 
nové metody a měnit nevyhovující přístupy. Co však musíte posoudit už sami, je to,v nakolik se 
shodují vaše a moje cíle, k nimž by vzdělávání mělo vést. Čím by mělo pro člověka být.“

Domnívám se, že zatímco váš způsob výuky byl praktikován (počínaje tím, že byl po dlouhou dobu 
produktivní a pomohl generacím ke gramotnosti a vzdělání, až po jeho doslovné zneužití v 
posledních desetiletích, kdy bylo na něj spoléháno, aniž přitom byla uplatňována vaše humanistická
pravidla), jsou cíle výchovy, které jste formuloval, dosud nepřekonány, protože zanedbány, a co je 
důležité, jsou o to naléhavěji znovu aktuální. Hovoříme dnes o potřebě uceleného člověka. A to je 
ten zásadní důvod, proč se pokoušíme měnit dosavadní školu: v zájmu cílů globálně pojaté výchovy 
člověka. Souhlasíte s námi?

„Těší mne, že se svým způsobem shodujeme v cílech výchovy. Věřím, že je prosadíte a cesty k nim 
najdete. Osvoboďte se však od pocitu závazku vůči něčemu, co snad ani není tak úplně tím, co jsem
doopravdy zamýšlel. V tomto vašem úsilí o reformu vás musím samozřejmě podpořit. Však já jsem 
nebyl jiný.“

Děkujeme vám za osvobození z pocitu viny a za povzbuzení pro naše činy. Co z toho vyplývá pro 
nás? Přečíst si vaše knížky, ať by to bylo teprve poprvé nebo naopak znovu, a přemýšlet o vašem 
poselství bez naučených schémat.
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I. POTŘEBUJEME ŠKOLU MĚNIT ?

1. Je tohle i váš sen?

2. Pociťujete potřebu změny ve své škole?

3. K jakému modelu patří naše škola?

4. Potřeba změny v trendu vývoje školství

5. Potřebují rodiče, aby se škola jejich dětí měnila?

JE TOHLE I VÁŠ SEN?

Už se Vám někdy zdálo, že Vaše škola v noci vyhořela? No, dovolte, takové sny nebo přání snad 
mívají nanejvýš žáci darebáci. Že by i učitelé? Proč právě učitelé by neměli mít normální sny? Stalo
se. Měli jste sen, že vaše škola dnes v noci Vyhořela. Sen pokračoval tím, že bylo ráno a Vy se 
Vidíte, jak se ke škole opatrně přibližujete v obavách z toho, co se přihodilo. A tu spatříte novou 
krásnou budovu namísto spáleniště. U vchodu do školy Vlídně a povzbudivě vítá žáky i učitele váš 
pan ředitel jako Vyměněný. Ivy ho rádi vidíte. Jak procházíte budovou, shledáváte, že je velmi 
bohatě a účelně rozčleněna, zařízena a vybavena. Jak to, že učebny jsou ale tak malé? Vaši žáci ze 
6. B vás však očekávají sedíce ve třech takových učebnách spolu přehledně propojených. Přece ale 
jen, jak jim takhle budete moci něco vykládat a Volat je k tabuli? Začínáte hodinu. Jde vám to. Jak 
Však na vás budou reagovat žáci? Avšak ti, cokoliv nového jim vysvětlujete nebo žádáte, aby 
vykonali, to dělají s chutí, každý podle svých nejlepších sil a svědomí. I ti Vaši dosud nejméně 
úspěšní žáci si sami říkají o další práci a úkoly, které řeší samostatně. Ríkáte jim, že je konec 
hodiny, že asi zvonek není v pořádku, ale oni nepřestávají, dokončují, co rozpracovali. Potom se ve 
snu něco jako přehodí, máte pocit nějaké odpočinkové radosti, ale zase brzy nato pokračujete ve 
Vyučování. Žáky nemáte před sebou, ale chodíte mezi nimi. S každým dáte řeč. Každého oslovujete
křestním jménem. O každém víte, čeho je a čeho není schopen. Víte i o tom, co má rád a co 
potřebuje. Kde se to Ve Vás vzalo? Bez potíží se trefujete, co komu uložit, v čem komu pomoci. 
Pak se najednou ocitáte ve  sborovně mezi svými kolegy a chcete jim vyprávět o tom zázraku.

Avšak i oni jsou vzrušeni z podobných zážitků. A tak jeden druhému sdělujete podrobnosti toho, jak
ten zázrak u koho vypadal. Nasloucháte pozorně každému a všichni naslouchají vám, když konečně 
promluvíte. Shodujete se hlavně na tom, že dnes jste nemuseli nikoho trestat, ale ani napomínat. 
Naopak. Uznáváte, že každý váš žák si zasluhoval chválu za něco, co se mu ten den povedlo. To 
musíme říci rodičům těch dětí, co se tak najednou zlepšily, a potěšit je, navrhuje jeden z vás... atd. 
Už byste mohli jít domů, ale vlastně se ještě nikomu nechce. Ani vám. A tak setrváte ve snu.

Když se ráno doopravdy probudíte, vybavujete si pomalu svůj sen, a kupodivu se s ním 
nevypořádáte jenom pobaveným úsměvem a skeptickým mávnutím ruky. Ten pocit, který ve vás 
vyvolal, je totiž tak příjemný a zářivý, jako kdyby to byla pravda. Když pak jdete do školy, 
přistihujete se, jak si v duchu hrajete s vizí takové školy, o níž se vám asi sní nejen ve spánku, ale už
i doopravdy. I toto bdělé snění vás povzbuzuje. Podělíte se o ně s některými kolegy nebo třeba i s 
těmi báječnými žáky ze 6.B anebo raději hned s ředitelem? Či s rodiči, jak někdo ve vašem snu 
navrhoval? A jak se tak přibližujete ke své známé škole, potkáte tatínka Jirky ze 6. B.. Ten se k vám 
hlásí a žádá vás o slyšení, protože by si chtěl popovídat o svých představách, které už dlouho spřádá
dohromady o třídě, o škole a Vůbec. To se mi snad jenom zdál, říkáte si, a vstupujete do budovy.

Ono se vám to fakticky jenom nezdá. Váš sen sice zatím není uskutečněn ve všech svých prvcích a 
souvislostech, ale co je už pravda, je to, že čtvrtým rokem je zde zcela mimořádná šance, aby se 
vaše sny mohly začít uskutečňovat. Díky této reálné šanci se vám také váš sen o nové podobě vaší 
školy, ale především o vás samých, mohl zdát. S podporou této příznivé možnosti byl stvořen přímo
ve vaší duši. A jak je vidět, nejen ve vaší.
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POCIŤUJETE POTŘEBU ZMĚNY VE SVÉ ŠKOLE?

Celkové politické a společenské změny po roce 1989 už přece jenom umožnily větší demokracii a 
pluralitu i ve školství; školám přinesly určitou míru samostatnosti, uvolnění jednotných centrálních 
pokynů a předpisů, větší svobodu pro práci učitele a posílení pravomoci ředitelů. Přestože starý 
školský zákon z roku 1980 (mírně novelizovaný v roce 1990) a většina dosavadních předpisů stále 
platí a variabilita učebních plánů a učebních osnov je zatím možná nejvýše do třiceti procent, 
vznikly podmínky pro vnitřní reformu školy vycházející z potřeby samotného učitele a lidí kolem 
školy. Nositelem takové změny ve škole však může být pouze člověk (učitel nebo ředitel), který je 
hluboce přesvědčen o nutnosti změny a který ji na svém místě a v rámci svých kompetencí a 
možností provádí. Člověk, který má promyšlen a zažit svůj sen.

Situace každé školy je specifická, je třeba respektovat vždy dané konkrétní podmínky, ale zároveň 
usilovat o změnu těch nevyhovujících a o vytváření podmínek nových. Nejúčinnější je, přistoupí-li 
ke změně celá škola na základě pozitivních zkušeností z práce tvořivých učitelů, má-li jejich práce 
podporu vedení školy, je-li škola schopna vytvořit koncepci vlastní transformace, tj. vytyčit cíle, 
principy, podmínky práce učitelů apod. Problém transformace školy může být spojen s personálními
změnami, některým učitelům nebude vyhovovat nový trend. 

Zkušenosti ukazují na potřebu společného ducha jednotlivé školy. Není možné např. kombinovat 
oba přístupy k žákovi (partnerský a autoritativní). Tak jako rodiče si budou vybírat vhodnou školu a 
učitele pro své děti, tak učitelé si budou vybírat typ školy a „svého“ ředitele. Pro změnu ve škole je 
třeba předem získat podporu rodičů, a to hlavně prostřednictvím výsledků práce školy, která se 
projeví ve spokojenosti dětí a jejich rozvoji. Zároveň se škola neobejde bez získání podpory 
nadřízených orgánů, inspekce, školského úřadu, ale i obce. Na ministerstvu je možno žádat 
výjimky, experimenty, přihlašovat se k projektům, soutěžím, úkolům, a tím získat např. větší 
variabilitu učebních plánů, která by umožnila např. integraci předmětů, výuku v blocích, projektech 
apod., zároveň i finanční prostředky.

Tyto možnosti však nesou s sebou velkou zodpovědnost školy, která bude muset mít dokonale 
promyšlené pojetí své práce (základní smysl školy, jednotlivých vyučovacích předmětů, profil 
absolventa). Co bylo dříve centrálně dáno a nebylo předmětem diskuse, to se nyní stává podstatným
úkolem každé školy.

Významně by při tom mohla pomoci pedagogická střediska pořádáním seminářů, pracovních 
setkání, dílen, burz nápadů, přehlídek učebnic a učebních pomůcek, odborné literatury apod. 
(Pozitivní zkušenosti v tomto ohledu - např. Pedagogická střediska v Mladé Boleslavi, Hodoníně.) 
Další významnou pomocí škole je spolupráce se školním psychologem, jehož ustavení by mělo být 
v pravomoci školy, a s pracovníky pedagogicko - psychologických poraden, kteří většinou chápou 
význam nového přístupu k dítěti a mohou pomoci při zkvalitnění práce učitele i při spolupráci s 
rodiči. (Pozitivní zkušenosti v tomto ohledu - např. ZŠ Obříství a ZŠ J. Husa v Písku.) Nedá se však
opomenout i téměř nevyužité možnosti školní inspekce, která jediná má v obsahu své práce 
navštěvovat různé školy a která by mohla spojovat a vzájemně informovat jednotlivé školy v 
regionu, pomoci např. řediteli najít vhodného učitele pro školu s jasnou a vyhraněnou koncepcí. 
(Inspiraci možno nalézt např. v Českých Budějovicích u inspektora Petra Friebela.)

Škola se stává otevřenou ve vztahu k rodičům a okolí, rodiče jsou vtahováni více do samotného 
vyučovacího procesu i do chodu školy. Pozitivním příkladem jsou například tzv. rodičovské třídy 
v ZŠ v Jílovému Prahy. Je však dobré, aby si rodiče v součinnosti s učiteli vymezili rozsah 
vzájemných práv a povinností ve věcech rozhodování o práci školy. Učitel zůstává profesionálem, 
má vedoucí úlohu ve vyučování, je hlavním nositelem kvality vyučování a zůstává mu 
zodpovědnost za organizaci vyučování i v atmosféře spolupráce, v partnerském vyučování.

Určité změny ve školství a v některých základních školách jsou tedy již patrny. Můžeme v nich 
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rozpoznat určitý společný trend, který nasvědčuje tomu, že nejde o změny náhodné nebo formální, 
ale o to, aby se škola začala postupně měnit v tom základu, na němž je vybudován její dosud 
nejvíce rozšířený model.

K JAKÉMU MODELU PATŘÍ ČESKÁ ŠKOLA?

Co je to vlastně za instituci, o které se tvrdí, že transformovat ji je nezbytně nutné? Proč 
transformovat tradiční školu, když argumentace o návratu k tradicím v současné době je tak Velmi 
častá? 

Argumentace tradicemi by byla nejspíše opodstatněná v případě, kdyby se jednalo o návrat k tradici
reformního hnutí u nás ve 20. a 30. letech 20. století; ta však byla přerušena 2. světovou válkou a 
poválečným vývojem. Reformní pedagogika zakládá školu na podobných principech, které jsou 
formulovány i jako východiska pro tvorbu školy konce 20. století:

- dítě jako střed výchovně vzdělávacího systému,

- učitel jako pomocník rozvoje dětských sil a schopností,

- aktivita učení podložená činností, z velké míry praktickou, a zkušeností dítěte,

- volnost učiteli a žákovi - partnerským aktérům ve škole,

- důraz na integrovanost poznávání, atp.

Tato pedagogika a škola se vyhrotila v opozici proti škole předchozího století: označení tradiční 
škola tak bývá převážně synonymem pro školu, která nese v sobě principy školy 19. století, 
principy, které fungují ve své podstatě i ve většině škol dnešních.

Přehledně a stručně podstatu tradiční školy osvětluje italský pedagog F. Tonucci (jeho knížka 
„Vyučovat nebo naučit“ Vyšla u nás v roce 199l). Protože základní funkcí školy je poznání, odsouvá
Tonucci označení „tradiční“ a navrhuje „transmisivní“; označení „transmisivní“ vyjadřuje podstatu 
jejího fungování, které spočívá v předávání poznatků od toho, kdo ví a umí (učitel), k tomu, kdo 
neví a neumí (dítě) a přichází do školy proto, aby se vše naučil. Tento základní mechanismus 
poznávání je založen na představě, že „vzdělanost“ vznikne kladením poznatků na sebe (odtud 
příměr o žákovi jako prázdné nádobě či dokonce popelnici, která se dostatečně naplňuje nebo ne). 
Je to mechanismus, který do školy přináší především reproduktivní postupy: učitel vykládá, 
předvádí to, co je pro žáka nové, žák naslouchá, vštěpuje si do paměti, reprodukuje.

Efektivita tohoto způsobu poznávání je nízká. Většina lidí (kromě sluchových typů tvořících nízké 
procento populace) si pamatuje zhruba 20 % toho, co slyší. V kombinaci s jinými smysly se sice 
možnosti zapamatování zvyšují, ale zdaleka se nepřibližují efektivitě poznávání v situacích, kdy 
člověk sám cosi koná.

Každý člověk preferuje při učení jiný způsob vnímání. Dětem je třeba stále nabízet různé učební 
styly, a to nejen z etického důvodu, který by sám o sobě stačil -totiž z důvodu dát šanci každému 
bez ohledu na jeho i učební styl. Jde o kvalitu příležitostí, jejich rozmanitost a propojenost, o 
ekologický přístup' k učení. Je tu však ještě morální aspekt věci. V případě, že učitel vybírá a určuje
sám, co je pro dítě důležité a co méně, a hotově dětem tyto informace předává, nutí je k pouhé 
adaptaci na to, co je mu předkládáno. Je to jeden ze způsobů, jak formovat lidi bez svědomí (P. 
Freire). 

Z těchto základních sloupů tradiční školy (žák neví, učitel ano, vzdělanost je kladení poznatků na 
sebe), jsou odvozovány další momenty této školy:

- stejnost (vychází z toho, že děti nevědí a v nevědění jsou si tudíž rovny) a obrana před 
různorodostí dětí (ročníková škola, třídy složené z dětí téže úrovně schopností, převážně však jen 
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akademických, atp.);

- uzavřenost (škola je světem ve světě, kdy vlivy zvenku se pokládají za rušivé právě proto, že 
přinášejí různorodost a s ní porušení jistoty věcí, jejímž garantem je zejména učitel a učebnice);

- hodnocení jako měření žáka (jde o to zjistit, o kolik se původně prázdná nádoba naplnila, a činí se 
to ve srovnání plnosti těchto nádob

- konfrontaci mezi žáky navzájem. Škola a její vliv bývá mimo hodnocení, všichni dostávají přece 
stejně. Hodnotí se tudíž dítě -jeho schopnosti, píle, vyhovění normě atp., případně jeho prostředí.

Je jasné, že snaha o postižení podstaty transmisivní školy může vést ke zobecnění, které nepostihuje
variabilitu současných školských institucí. Popisována je vlastně krajní varianta na škále od školy 
čistě transmisivní ke škole konstruktivní, kde základním pojmem není předávání, ale konstrukce, 
tvorba vlastního poznání.

Nicméně převažující většina současných škol je budována na přístupech školy transmisivní, které 
jsou pro život člověka ve společnosti přelomu tisíciletí již překonané a nefunkční. Jejich nízkou 
efektivitu potvrzují i vědecké poznatky ze sociologie, pedagogiky, psychologie, neurofyziologie. 
Jde zejména o tyto nefunkční přístupy: 

- velká váha na vyučování jako činnost učitele, menší na učení dítěte;

- expozice všem stejně, malý důraz na individuální učení;

- výkladové metody frontálně, podcenění skupinové práce;

 - důraz na obsah - co se učit, méně na proces - prostřednictvím čeho,

 - jak se učit, jak se dostat k informacím, jak zdokonalovat vlastní učení a snad ještě méně na 
reflexi- proč se učit;

- učení se zpaměti oproti vlastnímu objevování;

- systém „tabule-třída“, nevyužívání jiných technických prostředků;

- důraz na přesnost oproti volnému vyjádření;

- bezpředmětovost oproti interaktivním programům;

- přísná disciplína daná vnějšími pravidly oproti vnitřní sebekázni; klasifikace učitelem, 
nevyužívání různorodých způsobů hodnocení včetně sebehodnocení dítěte.

Přesun od přístupů tradičních k přístupům progresivnějším neznamená ztrátu tradičních hodnot, 
které jsou velmi často považovány za přednost tradiční školy, ale znamená naopak jejich posílení. 
Vědění našich dětí, které je vychvalováno, se stává při použití progresivnějších přístupů (jak 
potvrzují již zmiňované výzkumy psychologické a další) z vědění inertního (vím to ve škole a pro 
školu) věděním plně fungujícím v každodenním životě žáka. Také uvolnění disciplíny neznamená 
zrušení kázně, ale její posunutí do vnitřních, dlouhodobých hodnot dítěte.

POTŘEBA ZMĚNY V TRENDU VÝVOJE ŠKOLSTVÍ

Spor o typ školy (transmisivní nebo konstruktivní), o typ vzdělání (suma vědomostí nebo rozvoj 
žáka), o způsob přístupu k dítěti se vede v myšlenkách a pracích všech filosofů a pedagogů v celé 
historii lidstva.

V praxi reálného vyučování se však začíná projevovat jednotlivými individuálními pokusy až na 
přelomu 19. - 20. století, kdy se postupně spojuje v silný proud reformní pedagogiky (hnutí nové 
výchovy a progresivní výchovy). Tyto pokusy vycházely především z kritiky praktické podoby 
stávající školy, její odtrženosti od života, formalismu a verbalismu, i postupem doby stále 
narůstající encyklopedičnosti poznatků. Biologové, lékaři a psychologové přišli s novým pohledem 
na dítě a na jeho zvláštnosti a potřeby. 
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Celé hnutí spojují dvě hlavní myšlenkové linie:

- zpřístupnit školu dítěti,

- otevřít školu životu, tj. vytvořit školu přirozenou, smysluplnou.

Jedná se především o respektování osobnosti dítěte a jeho potřeb, škola se zaměřuje hlavně na 
rozvoj celé osobnosti dítěte. 

Škola se snaží řešit konkrétní problémy z praxe, stává se činnou, pracovní, často opouští uzavřenost 
školní třídy. Od verbálního předávání hotových poznatků se vyučování přenáší k jejich hledání a 
vytváření, děti se stávají znovuobjeviteli. Cílem vyučování již není vybudování sumy poznatků, ale 
osvojování metody jejich získávání, zpracovávání a zhodnocení a především rozvoj potřeb a zájmů, 
tvorba vlastních postojů ke světu i k sobě.

S tím se samozřejmě mění i tradiční podoba školy. Narušuje se pevná stavba vyučovací hodiny, 
systém tříd a ročníků. Rozšiřují se hranice jednotlivých předmětů, vznikají integrované předměty, 
bloky, projekty. Nový způsob práce a přístup ke škole s sebou nese zcela novou atmosféru školních 
vztahů. Učitel a žák se stávají téměř partnery, z žáka se stává spolutvůrce vyučování a největší 
pomocník učitele při své vlastní výchově.

Celkové klima školy z prostředí selekce, soutěže, strachu a napětí se mění v atmosféru spolupráce 
mezi učitelem a žákem, ale i mezi žáky navzájem, dokonce i okolím školy, škola se stává otevřenou.

Škola je místem radosti, součástí dětského života, kde dítě nalezne i odpovědi na své aktuální 
problémy. Respektují se individuální zvláštnosti každého dítěte, právo na různost, na individuální 
tempo. Spolupráce ve skupině umožňuje i integraci dětí se speciálními potřebami - ať již výjimečně 
nadaných nebo dětí postižených - do normální třídy.

Uvolnění ducha školy s sebou nese i narušení centrálního řízení škol, školy bojují za svoji 
samostatnost, za právo rozhodovat o svých záležitostech materiálních i obsahových, zasahují do 
změn učebních plánů a osnov, tvorby vlastních školních řádů a způsobů řízení, které se stává 
výsledkem spolupráce a domluvy všech aktérů - žáků, rodičů, učitelů a ředitele.

Přehled jednotlivých proudů reformní pedagogiky (pro orientaci):

- hnutí nové výchovy:

M. Montessori (hlavně předškolní pedagogika, didaktický materiál pro rozvoj smyslového vnímání 
dětí, svobodný přístup, ovšem přesný postup), dnes montessoriovské semináře v Itálii, Německu, 
Švýcarsku, Maďarsku, školy spíše v kombinaci s jinými proudy, např. Waldorfskou školou;

R. Steiner - waldorfská pedagogika nejpřesnější a nejucelenější systém, který vychází z autorovy 
nauky, (antroposofie), nejdokonaleji vypracovaný systém vzdělání vlastních učitelů, síť zasahuje i 
do českých zemí, rozšířeny nejen v Evropě;

P. Petersen - Jenský plán (učení ve společenství, zrušení ročníků, vytvoření kmenových skupin 
spojením tří ročníků, vlastně posílení různosti), v praxi se však dnes uplatňují málo, několik škol v 
Holandsku;

C. Freinet - moderní škola (pracovní škola, potřeba učit se jako primární, školní tiskárny), rozšířeny
hodně ve Francii, prvky ovlivnily i státní francouzskou školu;

J. Dewey - pragmatická pedagogika, progresivní výchova (problémová metoda, projekty), velký 
vliv v první polovině 20. st. v USA, dále rozpracováváno, daltonský plán -individuální měsíční 
smlouvy žáka, dnes několik takových škol v Holandsku; ovšem v USA později podrobeno kritice - 
nesystematičnost, malá účinnost, (jde spíše o jinou zaměřenost vyučování);

venkovské výchovné ústavy - školy spojené s internátem, na humanistických principech, zcela 
individuální pokusy, ovšem společné základní principy;dnes necelých 20 škol, např. Ecole 
ďHumanité v Goldemu.
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Myšlenky reformní pedagogiky byly zcela přirozené pro první polovinu 20. století, k největšímu 
rozmachu vzniku různých pokusných škol došlo hlavně ve 20. a 30. letech. V té době nevznikaly 
takové školy jen v Evropě a v USA, ale i u nás v českých zemích. Bohužel zapadla jména českých 
experimentátorů, ale byli bychom až překvapení, kolik inspirace se dá najít např. V Krieblově Praxi 
v činné škole, v pokusu Františka Mužíka, K. Žitného, A. Süssové, J. Uhra. Václav Příhoda 
dokonce připravil jednotný organizační plán reformních škol.

Stále sílící proud reformní teorie i praxe byl násilně přerušen nástupem fašismu. Školy byly rušeny 
nebo nuceny se přestěhovat např. Do Švýcarska, ovšem spíše živořily. Po druhé světové válce 
dochází k obnovování některých škol. V našich podmínkách nástupem socialistického řádu, povinné
jednoty zmizel prostor pro pluralitu a vývoj byl zcela zastaven. Dokonce ani teoreticky nebyly 
pokusy reformní pedagogiky zpracovávány, takže se dnes může zdát, že jsme postaveni do zcela 
zvláštních podmínek, ale historie ukazuje na umělé přerušení přirozeného vývoje.

Výrazným přelomem v celém hnutí byla 60. léta - celková vzpoura proti společnosti, odmítnutí 
konzumního způsobu života, odmítnutí výchovy, teorie odškolštění a vznik svobodných škol, 
antipedagogika, hnutí za zrovnoprávnění dětí s dospělými, alternativní životní styly.

Jedná se většinou o extrémní pedocentrické směry, které vycházejí z hluboké kritiky společnosti a 
odmítnutí jejího způsobů života (svobodné školy většinou nejsou státem uznávány).

Základní otázkou pro posouzení míry extrémnosti je míra svobody dítěte. Tato míra je relativní a je 
přímo úměrná schopnosti dítěte nést v rámci této svobody zodpovědnost za své jednání. Ve smyslu 
zrovnoprávnění dítěte s dospělým je potom třeba dát dětem taková práva, která je nepoškodí ve 
vztahu k vlastní budoucnosti, čehož by později samy mohly litovat.

Další zdroje můžeme nalézt:

- v humanistické psychologii

- A.H.Maslow (teorie motivace), C.R.Rogers (nedirektivní pedagogika),

- v italském hnutí MCE - hnutí pedagogické kooperace,

- GFEN - Francouzská skupina nové výchovy,

- teorie a experimenty v rámci rozvíjejícího vyučování (Š. A. Amonašvili v Gruzii),

- pedagogika spolupráce - hnutí učitelů novátorů v 80. letech v bývalé SSSR (Satalov).

Reformní školy existují dnes ve světě přesto stále v omezeném počtu, většinou jako typ veřejných 
nestátních škol s různou mírou uznání státem. Nejvíce jich můžeme najít v Holandsku a v Dánsku. 
Jako převládající typ státní školy fungují v severských zemích (Švédsku, Norsku, Finsku).

Pluralita zřizovatelů škol sama o sobě nezaručuje pluralitu škol. V našich současných podmínkách 
je proto důležité transformovat státní školy. Přestože tento úkol je nejobtížnější.

POTŘEBUJÍ RODIČE, ABY SE ŠKOLA JEJICH DĚTÍ MĚNILA?

Potřebují, pokud vědí, jaké chtějí mít ze svých dětí lidi, pokud slaďují svoje cíle s cíli dítěte a pokud
vidí souvislost mezi sebou (rodiči) a školou, jejími záměry a výsledky.

Vzhledem ke škole je každý rodič laikem, ale jako kompetentní rodič se má právo považovat za 
partnera všech učitelů školy, kam posílá svoje dítě/děti. Ve svém vztahu ke škole vychází obvykle z 
předpokladu, že profesionálem je ve škole učitel a jako takový má za výsledky své činnosti 
odpovědnost. Mít takovou odpovědnost není nic snadného. Záleží, jaké výsledky se od něho 
očekávají.

Podle řady autorů různých přístupů vzdělávacích, výchovných i psychoterapeutických, tím, za co 
nese učitel největší odpovědnost, je sebevědomí podložené sebedůvěrou dítěte. To, jakou 
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sebedůvěru (nebo sebenedůvěru) v něm vypěstuje. Učitel totiž formuje přímo - a často také 
znásobeně prostřednictvím rodičů, pokud jeho postoj k dítěti kopírují – sebedůvěru dítěte. Co je to 
sebedůvěra? Podle D. Lawrence je to vlastní vyhodnocení rozdílu mezi tím, čím by člověk rád byl, 
a mezi tím, kým člověk je. Vyrovnaná sebedůvěra je kapitál člověka na celý život.

„Pro dítě vyhodnocení velikosti tohoto rozdílu kriticky závisí na tom, jak lidé pro něj významní 
reagují na jeho školní výkon. Zodpovědnost učitele je zde obrovská. Dítě, pro které tento rozdíl je v 
principu dosažitelný, si zachová dychtivost pro další učení a pro další výzvu k tomuto učení. Ale 
dítě s nízkou sebedůvěrou - s vysokým rozdílem mezi touhou a možnostmi - se bude sociálním a 
učebním příležitostem vyhýbat v očekávání svého selhání a ponížení Vlastní sebepojetí předpoví 
další školní vývoj lépe než testy inteligence.

„Byl jsem ve všem dobrý,
no vážně, čestně, ve všem,
než jsem začal chodit do školy.
Uměl jsem se krásně smát,
senzačně si s každým hrát,
no já byl král, to všichni věděli!
No fakt, byl jsem dobrý ve všem!
A teď jsem dobrý ve všem
jen v sobotu a v neděli.“ (G. Selby)

Na pěstování potřebné sebedůvěry dítěte by rodičům mělo záležet nejvíce. Ostatně jsou to oni, kdo 
se o ní musí starat a v každém případě ji ovlivňují od narození dítěte. Proto by se měli starat i o to, 
jak to s ní vypadá ve škole. Zda učitelé mají dost sebedůvěry sami a zda ji u dětí povzbuzují.

Rovněž u učitele je sebedůvěra spojena s připravenosti riskovat (G. Selby). Co tu riskují, je autorita,
vyplývající v tradičním pojetí z jejich postavení. Partnerský přístup, charakterizující a podmiňující 
alternativní pojetí výuky, přináší zisk, který toto riziko bohatě vyvažuje. Málo sebevědomí učitelé 
se alternativních metod vzdají v okamžiku, kdy míra rizika přesahuje jejich důvěru v promyšlenost 
změn a/nebo ve vlastní schopnosti. Učitelé se alternativního přístupu ovšem vzdají také tehdy, když 
v něm zjistí mezery. Je zřejmé, že od samého počátku a v každé fázi, tj.  například i před 
detailnějším písemným rozpracováním projektu a rozhodně před realizací změn, je tu potřeba 
zpětné vazby, a to zpětné vazby mimo učitelský sbor. Odkud bereme přesvědčení, že každá změna 
bude pozitivní jen proto, že je to změna, které všichni učitelé na dané škole věří?

Od alternativních učitelů slýcháme velmi často, že nejkonzervativnějšími se zdají být rodiče. 
Kdybychom ale vlastnosti většiny lidí v určité skupině přisuzovali skupině celé (což je v podstatě 
princip kolektivní odpovědnosti stejně jako viny), mohli bychom se stejnou logikou říci, že asi 
nejvíce ignorují osobnost dítěte učitelé. Je třeba se vzájemně najít a měla by tu být i možnost 
vzájemně se ovlivňovat, nenechávat rodiče v druhořadé pozici. Vždyť jsme to my rodiče, kdo chtějí
mít děti šťastné, pro budoucí život vzdělané, a máme právo a dokonce povinnost si sami pod těmito 
pojmy něco představovat. Názor, že rodiče mají svým postojem pouze podporovat pohled učitele na
dítě, je pro takové dítě, které dostává ze školy převážně negativní signály, více než nebezpečný. 
Vztah rodičů a učitelů musí být chápán v kontextu principů demokratické společnosti: přejeme si 
diktát odborníků, z nichž každý vidí jen svůj obor (tj. v daném případě učitelství případně dokonce 
jen svůj předmět, nebo potřebujeme odstup, jiný pohled na vzájemné souvislosti života a školy, 
hledisko uživatele?

Role rodičů a jejich zástupců vzhledem ke škole by měla být zcela obdobná jako role parlamentu 
vzhledem k vládě. (I v tom smyslu, že jestliže odborníci předkládají nepřijatelné návrhy, je namístě 
poslanecká iniciativa.) Zde je třeba upozornit, že ani v parlamentu nerozhodují odborníci. Zákony 
nejsou takového charakteru, aby se většina poslanců mohla vzhledem k nim za odborníky 
považovat.
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Vrátíme-li se zpět ke škole, pak tedy na ní je, aby přesvědčila promyšleností svých argumentů, 
návštěvou ve vyučování, ukázkou vyučování, třeba i předvedením prvků vyučování přímo s rodiči 
na třídní schůzce - a ne pouze rozhodovala z moci nějaké Vyšší autority učitele. Přesvědčenou 
argumentací učitel tuto autoritu teprve získá. Klasickým příkladem je náhrada známek slovním 
hodnocením: není dobré pokoušet se o něco tak zásadního izolovaně (bez souvisejících změn a bez 
zpětné vazby rodičů). Jestliže princip a vzájemné vazby změn nejsou dobře vysvětleny, nebyly ani 
dobře promyšleny. Jestliže se rodiče nechají pouze zmanipulovat a teprve se zpožděním poznají 
nedomyšlenost projektu, bude příště škola jejich důvěru získávat daleko obtížněji.

Často se argumentuje tím, že nějaké skupině laiků není možno dát skutečnou zodpovědnost. Kromě 
analogie s parlamentem je tu ještě jeden moment: rodičům není třeba zodpovědnost dávat. Oni ji už 
mají. Tím, že dají dítě do školy, kterou si pro ně vybrali, žádají školu, aby s nimi tuto zodpovědnost 
za vzdělávání svých dětí sdílela. Je tedy povinností rodičů o vzdělávání svých dětí přemýšlet, 
přemýšlet i o tom, co se děje ve škole. To budou dělat jen tehdy, když možnost zásahu z jejich 
strany nebude hypotetická, ale reálná.

Učitel je pro rodiče váženým kvalifikovaným partnerem, tím váženějším, čím více se zajímá o 
zpětnou vazbu svého okolí- dětí, rodičů, ostatních učitelů, ředitele, inspektora. Na prvním místě 
však dětí, které reflexí při činnostním vyučování samy upozorňují na problémy, nedostatky a 
modulují směry svého učení (viz II. kapitola, 3. podkapitola). S postupem věku rozhodovací role 
dětí sílí na úkor rozhodovací role rodičů.

Zkušenosti ukazují, že alternativní učitelé přijímají určité rozhodovací kompetence dětí, méně jsou 
pro ně přijatelné kompetence rodičů. V každém případě lze však tvrdit, že alternativní učitelé se o 
zpětnou vazbu od rodičů zajímají poměrně upřímně a intenzivně a že mají zájem i na posílení 
sebevědomí rodičů, aby zpětná vazba byla skutečně validní. Mají snahu povzbudit rodiče k tomu, 
aby se přestali bát otevřeně říkat učiteli připomínky a náměty a opustili dřívější vzorec chování - 
vzájemné sdělování si stížností na učitele. Tam, v umožnění skutečné ho dialogu, je alfa a omega 
tolik žádané prestiže učitelů, která je i v zájmu rodičů a samozřejmě dětí. 

Dnes už jsou známy případy, kdy se rodiče dovedou za svou školu postavit a obhájit její učitele, 
kteří se pokoušejí učit alternativními způsoby. Bránit školu proti ohrožení. Zasadit se o ni. A to je 
možné jedině proto, že jsou od začátku procesu změny k ní přizváni a spolupodílejí se na ní.

Jak posuzují rodiče školu s alternativní výukou, do níž posílají svoje děti?

Ukázky vyjádření rodičů ze škol waldorfského typu

Zdroj: Anonymní korespondenční anketa ČŠI pro rodiče sedmi waldorfských škol ČR. Ukázky jsou
vybrány z 232 odpovědí, z nichž téměř 100% vyjadřovalo spokojenost až nadšení (otiskujeme se 
svolením organizátorů).

Dítě se nebojí ve škole vyjadřovat své myšlenky, nemá strach z případného neúspěchu či špatné 
odpovědi, má větší prostor pro uplatňování vlastní fantazie. Protože děti nejsou klasifikovány, 
nejsou mezi nimi vztahy nadřazenosti či pohrdání nad dětmi pomalejšími a jejich zesměšňování. 
Vyzdvihuji citlivý individuální přístup k žákům, jsou brání jako osobnosti s přednostmi i 
nedostatky. Velmi příjemně mě překvapilo vysvědčení, které svědčí o opravdu hlubokém poznání 
našeho dítěte, jeho vlastností, možností, vědomostí a přístupu ke škole. Škola splňuje moje 
představy a očekávání.

S činností školy jsme naprosto spokojeni, jsme rádi, že ji může náš syn navštěvovat. Už teď ve 2. 
třídě umí, kromě rychlého počítání, čtení a psaní, dobře hrát na flétnu, pěkně maluje a kreslí, má 
smysl pro estetické cítění, dobře zpívá. Je na něm vidět, že je veden k tomu, aby pomáhal slabším a 
menším. To je věc, se kterou měl ještě loni značné problémy.

Myslím, že tato škola plně naplňuje odkaz Komenského. Dítě se zde cítí spokojené, zcela přirozeně 
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a bez různých tlaků se zde rozvíjí jeho osobnost. Myslím, že to, co škola hlavně potřebuje, je klid na
práci.

Už i menší děti mají dobré znalosti z oblasti přírodovědy, kultury, náboženství, dějin a jiné. Některé 
zajímavé věci se dovídáme od našeho dítěte poprvé v životě. Je nám líto, že jsme touto formou 
nebyli vyučováni i my. Můžeme říci, že se náš syn do školy těší a je tam šťastný. Panuje tam určitý

řád, který mu vyhovuje a pomáhá mu v jeho problémech. Má možnost vyniknout v tom, co je mu 
dáno, a za věci, které se mu nedaří, není ponižován ani od učitele ani od spolužáků. - Náš syn měl 
velké potíže v komunikaci s ostatními. Při citlivém přístupu se i toto vylepšilo. Našemu dítěti 
vyhovuje waldorfská škola. Navštěvuje ji už třetí rok a velice se rozvinul ve všech směrech. Navíc 
je nyní vyrovnaný, klidný a netrpí neurózou, jako tomu bylo na základní škole. Je to nyní spokojené

dítě. Netrpí pocitem méněcennosti. Učitelé mají k dětem velmi citlivý přístup. Jsme velice potěšení,
učitelé věnují svoji péči dětem individuálně. Za velmi důležitý považuji přístup pedagogů k dětem. 
Na naší škole jsou paní učitelky nejen na vysoké odborné úrovni, ale mají také obdivuhodnou 
trpělivost, vstřícnost, individuální přístup a lásku k dětem. Výsledkem toho jsou nejen pokroky dětí,
jejich vyrovnanost, ale i klidná a tvůrčí atmosféra ve třídě, která má též příznivý vliv na zlepšování

zdravotního stavu dětí.

Můj syn absolvoval 1 1/2 roku běžnou základní školu a tak mohu srovnávat nejen s jinými dětmi, 
ale i jeho samého. Je propastný rozdíl mezi tím vynervovaným, vyděšeným dítětem ze ZŠ a dítětem 
sebedůvěřujícím si, nadšeným pro práci ve škole, jakým je můj syn v současnosti. Vděčím této 
škole a všem, kteří' v ní pracují za to, že mám nyní doma jiné dítě. Kdybych dostala možnost opět 
se vrátit do školních lavic, pak jen v případě, že by to byla škola, jakou navštěvuje syn. Kdybyste se
ptali jeho samého, nejhorší trest by pro něho byl, muset se vrátit znovu do školy, kde začínal 1. 
třídu.

Jsme velmi rádi, že náš syn má tu možnost zažít atmosféru takovéhoto typu školy, pocítit harmonii 
mezi přirozenou zvídavostí a osvojováním si nových znalostí a dovedností. Je to něco velmi 
krásného a tvůrčího, co pomůže Jakubovi nalézt sama sebe. A to je velký dar pro celý jeho život.

Ukázky vyjádření rodičů ze státních škol s alternativní výukou

Zdroj: korespondence a místní noviny

V 1. a 2. třídě měla moje dcera potíže s učením. 2. třídu opakovala. Paní ze školského úřadu mi 
poradila, že mám dát dceru na školu KL (název ZŠ  neotiskujeme), měla pravdu. Od té chvíle nastal
v jejím učení obrat k lepšímu. Byla bych nešťastná, kdyby musela školu změnit.

Máme syna. Je dyslektik. Ve 3. třídě nám bylo doporučeno převést ho do speciální dyslektické třídy 
na jinou školu. Zlepšení nenastalo. Vloni jsme se dověděli o škole jménem MN (jméno ZŠ 
neotiskujeme). Náš syn jen těžce a nerad podstupoval další změnu od začátku školního roku. 
Dojíždí přes celé město. Ta změna byla moje naděje a splnila se vrchovatě. Mohu porovnávat. 
Máme už dvě školy za sebou. V každé byli určitě učitelé dobří i špatní. Je to bohužel tak, že ty 
špatné je víc vidět a slyšet. Na většině škol to tak zatím je, že někdo učí líp, někdo hůř a každý 
pracuje tak trochu po svém. Naše škola má však atmosféru vstřícnosti a radostně práce. Za tou 
atmosférou je totiž cosi velice podstatného -jednotná koncepce.
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Štech, S., Škola stále nová. Sborník UK, Praha 1992.
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II: CO MĚNIT VE ŠKOLE, ABY SE ROZVÍJELA?

V čem změny spočívají aneb Předmět změny a inovací

l. Klima ve škole

2. Cíle a obsah výuky

3. Způsoby výuky

Kooperativní vyučování

Individualizace ve vyučování

Učební projekty

Hra ve vyučování

4. Modely výuky ve státní škole

Příklad: Model Integrované tématické výuky (ITV)

Další příklady

Změny, které probíhají v naší současné škole, mají různý rozsah i obsah. Vyznačují se 
individuálností a často i nepoužitelností v podmínkách jiné školy. Každá škola volí jiný začátek své 
proměny, uplatňuje se různý postup a sklízejí odlišné výsledky. Školy většinou začínají dílčími 
změnami, jako je např. volný pohyb dětí po škole, zrušení zvonění nebo žákovských knížek, které 
však- postupně vedou ke změnám širším, hlubším a podstatnějším.

Celá proměna školy z „tradiční na alternativní“, jestliže pojem „alternativní“ chápeme jako 
alternativy ve vztahu k převládající praxi, by měla být proměnou školy transmisivní ve školu 
konstruktivní. Aby jednotlivé změny měly smysl, musejí se stát součástí systémové změny, která se 
týká především změn klimatu, zvláště sociálních vztahů, ve škole i v jejím okolí a změn téměř 
všech prvků vyučování.

KLIMA VE ŠKOLE

Klima ve škole/ třídě je pojmem, o němž se u nás donedávna téměř nemluvilo a nepsalo. Svoje 
průkopníky ovšem tento pojem měl. Prosazovali jeho právo na smysluplnost pro učitele a žáky (A. 
Furman 1985, J. Průcha 1988, J. Mareš a J. Lašek 1988, V. Hrabal 1989, M. Samuhelová 1991); v 
tehdejším školství však tato snaha nedošla rozšíření. Situaci zhoršovalo i to, že učitelům nebyly 
nabídnuty nástroje, jak klima ve třídě a škole zjistit, natož utvářet. V současné době se naopak o 
klimatu hovoří a to hlavně v souvislosti s pociťováním potřeby jeho nápravy. Ukázalo se, že učitelé 
si byli vědomi, že klima ve škole není v pořádku, že je naopak nevyhovující. Tímto uvědoměním si,
co je v nepořádku, dostaly věci svoje jméno. Teprve jejich pojmenováním se pro řadu učitelů ono 
„klima třídy/ školy“ stalo poměrně komplexní realitou, která má pro život školy mimořádný 
význam. A tak např. slyšíme, že určité škole jde o ozdravění jejího klimatu nebo o vytvoření 
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klimatu Vzájemné důvěry a spolupráce. Jsou učitelé, kteří svoji transformaci začínají právě od 
zlepšení klimatu ve třídách i škole jako celku. Hlavní součástí filosofie např. Projektu Světové 
zdravotnické organizace pro Evropu „Zdravá škola“, je změna klimatu v celé škole.

Obsah pojmu klima ve škole/ třídě

Jde nicméně o pojem stále nepříliš rozšířený. Proto bychom se nejdříve měli věnovat jeho definici, 
struktuře a kontextu. Za praktický považuji přístup Tagiuriho (in: MEEP, Anderson, 1982), a to 
právě pro jeho obecnost. Aplikovat jej na školu už můžeme sami, o což se pokusím. Tagiuri definuje
klima obecně jako souhrn pojmů, které se podílejí na celkové kvalitě prostředí uvnitř určité 
organizace, v našem případě uvnitř školy. Kvalita prostředí - aplikovaná na školu – je utvářena 
čtyřmi složkami, kterými jsou: 

Ekologické prostředí školy -

materiální, fyzikální a estetické kvality školy jako životního a pracovního prostředí pro všechny zde
působící osoby a skupiny, tj. kvality uspořádání a vybavení školní budovy (interiér) a přilehlých 
prostor (exteriér: hřiště, přístupové cesty, zahrada, bezprostřední okolí atd.),

Společenské prostředí školy -

kvalita a kompetence osob a skupin, z nichž se organizace skládá (žáci, učitelé, rodiče), zvláště 
kvalita a kompetence skupiny osob ve vedení školy, školské správě, obecním zastupitelstvu.

Sociální systém školy -

způsob komunikace a kooperace, zafixované vzorce navyklých vztahů a navyklého chování uvnitř 
skupin a mezi skupinami: mezi žáky (ž-ž), mezi učiteli (u-u), mezi žáky a učiteli (ž-u), mezi 
ředitelem (vedením školy) a učiteli a mezi školou (učiteli) a rodiči.

Kultura školy -

systém víry, hodnotových priorit, poznávacích a hodnotících přístupů a veřejného mínění, které ve 
škole existují, převládají nebo se požadují jako cílové.

Bylo by rovněž praktické sjednotit užívanou terminologii. Užívá se nejen pojmu klima, ale také 
prostředí v širším slova smyslu a atmosféra. Tyto pojmy jsou všechny správné. Každý však 
zdůrazňuje určitou ze jmenovaných složek klimatu nebo jinou úroveň zobecnění.

Když se řekne prostředí třídy/školy, týká se to ekologického a společenského prostředí, ale také 
můžeme tento pojem chápat jako nejobecnější, všezahrnující. Vzájemný vztah mezi klimatem a 
atmosférou si můžeme představit jako vztah mezi podnebím a počasím. Klima je stálejší, 
dlouhodobější charakteristikou třídy/školy, v rámci jejíchž možností se prosazuje atmosféra, která je
ve třídě/škole právě tento den, tuto hodinu.

Systém sociálních vztahů je pro klima rozhodující

Za složku, která rozhoduje o celkové kvalitě klimatu třídy/školy, považujeme sociální systém třídy/ 
školy, mezilidské vztahy. V současné době by se změna měla týkat hlavně jich, o což se již mnozí 
snaží. Sociální vztahy se mění především u hlavních činitelů vyučování - učitelů a žáků, a to ve 
vzájemných vztazích učitelů a žáků, ale i mezi samotnými učiteli a samotnými žáky, včetně změn 
vzájemných vztahů žáků různých tříd. Mění se vztahy školního a mimoškolního prostředí, 
především spolupráce rodiny a školy na tom základě, o němž se píše v I. kapitole, 4. podkapitole. 
Navíc škola vstupuje do stále širších kontaktů se svým okolím - obcí, institucemi apod. (otevřená 
škola). 

Obsah změn v sociálních vztazích se vede v duchu přetvoření dosavadních vztahů nedůvěry, 
soutěže, absolutní autority a neomylnosti ze strany školy ve vztahy spolupráce, partnerství, 
vzájemné pomoci, participace na společném cíli a otevřenosti. Toto „uvolněni vsak nechápeme jako 
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bezkoncepčnost a neorganizovanost, což ani nelze, protože je to právě partnerství a spolupráce, 
které vedou k větší průhlednosti vzdělávací činnosti konkrétní školy a tím i odpovědnosti za její 
výsledky. 

Změněné sociální vztahy ve vyučování umožní a současně si vyžadují i změnu všech prvků 
vyučování, kterými jsou především cíle a hodnocení, dále obsah, metody a organizační formy, o 
nichž bude pojednáno v dalších částech této kapitoly.

Kvality školy/ třídy s pozitivním klimatem

Každého, kdo se snaží o změnu klimatu třídy/školy bude zajímat, které kvality musí třída/škola mít, 
aby se dala považovat za tu s klimatem dobrým, zdravým, činorodým, přínosným, hodnotným či jak
jinak nazvat klima, kde se každý cítí v pohodě a přitom nenarušuje pohodu ostatních.

Studiem klimatu třídy/školy se zabývá řada výzkumů v Evropě, Austrálii a v USA.

Obecné znaky, které určují kvalitu klimatu třídy/školy byly vypracovány už v 70. letech v USA. 
Tehdy se řada tamních škol podílela na průzkumu kvalit školního prostředí. Přes rozdíly, které byly 
mezi jednotlivými školami v sestaveném seznamu znaků, většina se shodovala na těchto:

Respekt (úcta) mezi všemi osobami a skupinami ve škole a okolo ní (žáci, učitelé, ředitel, rodiče, 
obec).

Důvěra (dtto).

Vysoká morálka.

Množství rozmanitých příležitostí ve škole pro přijímání / získávání/ nabývání.

Nepřetržitý studijní a společenský růst každého žáka i učitele.

Soudržnost mezi jednotlivci, uvnitř skupin, mezi skupinami.

Obnova a rozvoj školy.

Každodenní starost a péče o vše, co se školou souvisí.

Péče o klima ve škole/třídě - principy

Později bylo zjištěno, že tyto a další znaky či charakteristiky klimatu třídy/ školy jsou výslednicí 
postupů a programů, kterými škola realizuje výuku. Aby k výše uvedeným charakteristikám tyto 
postupy a programy skutečně vedly, musí být výuka ve škole založena na principech, které ji změní 
systémově. V Minnesotském programu ke zvýšení účinnosti výuky (MEEP),o němž bude řeč 
v V. kapitole, jich bylo nabídnuto osmnáct. Jsou zde rozděleny do tří kategorií. Tyto principy jsou 
obecné a zároveň konkrétní, aby si škola mohla snadno podle nich vytvářet svůj projekt zaměřený 
na zlepšení klimatu třídy/školy a přitom měla naprostou volnost v jejich tvořivém použití. Současně
slouží takové škole jako kriteria hodnocení jejích výsledků v tomto směru.

Které to jsou principy? Podám jejich strohý výčet, protože mohou být v této formě leckomu 
užitečné.

Principy vzdělávacího programu

- příležitosti k aktivnímu učení, do něhož žáci jsou zcela vtaženi a v němž jsou schopni ukázat svoji 
schopnost použít znalostí a dovedností

- individualizované plnění úkolů, které má smysl, je pružné a bere v úvahu individuální rozdíly 
mezi žáky

- různorodé učební prostředí, které vylučuje, aby byl uplatňován jediným standardní způsob výuky, 
a které užívá různého skupinového uspořádání

- pružné kurikulum a extrakurikulární aktivity, které zajišťují žákům širokou škálu možností pro 
volbu obsahu
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- podpora a struktura programu přizpůsobena žákově zralosti

- pravidla, která byla vytvořena ve spolupráci žáků a učitelů, je vtahují do rozvíjení jasně 
formulovaných pravidel a omezení, která jsou považována za smysluplná a žádoucí těmi, kdož je 
podnítili

- různé systémy odměn k posilování kladného chování.

Principy vzdělávacího procesu

- schopnost řešit problémy, pro níž jsou rozvíjeny u žáků dovednosti, aby uměli problémy řešit 
efektivně

- zdokonalování cílů školy, přičemž cíle jsou jasně postaveny a pochopeny žáky, rodiči a školou

- identifikace konfliktů a zacházení s nimi způsobem, při němž uznáváme, že konflikt je přirozená 
věc; objevuje se v člověku, mezi lidmi a mezi skupinami

- účinná komunikace, která pozvedne úroveň mezilidských vztahů uvnitř a mezi skupinami žáků, 
učitelů a rodičů

- zapojení se do rozhodování, přičemž příležitost zlepšovat školu existuje pro studenty, učitele, 
zájemce z řad rodičů a ostatní

- autonomie s odpovědností, přičemž je zde rovnováha mezi být nezávislý a sám se řídit a být 
odpovědný za splnění jednou přijatých úkolů a učňů

- účinné strategie výuky a učení, přičemž úkoly pro vyučování-učení

jsou jasně postaveny, a škola hledá hodnotící zpětnou vazbu od žáků a vrstevníků

- schopnost plánovat pro budoucnost, která zahrnuje bezprostřední a dlouhodobé plánování.

Principy materiálního zabezpečení

- odpovídající zdroje na podporu školy a žáků, kteří budou mít k dispozici centra vzdělávacího 
materiálu, knihovny, laboratoře, vhodný nábytek, učebnice a ostatní výukový materiál a spotřební

zásoby

- snesitelný a výkonný počítačový systém, který pomáhá žákům splnit cíle a úkoly školy

- vhodná školní zeleň, která může být upravena jako určitý program, který vede ke změně potřeb.

Klima ve škole a zdraví

Jaké je klima v té které škole/třídě, má přímou souvislost se zdravím zúčastněných lidí. Podle 
definice Světové zdravotnické organizace, zdraví člověka není pouze nepřítomností nemocí, ale je 
prožitkem pohody po stránce tělesné, duševní, sociální či osobnostní, mravní a duchovní. Budeme-li
se hlásit k tomuto pojetí zdraví, pomůže nám to lépe si uvědomit, které stránky pohody lidí ve škole
závisejí na kvalitě kterých složek prostředí školy především.

Kvalita ekologického prostředí školy je předpokladem tělesné, psychosenzorické a duševní pohody 
žáků, učitelů a všech dalších osob ve škole i kolem ní. Kvalita společenského prostředí ve škole je 
předpokladem duševní a osobnostní pohody. Kvalita sociálního systému školy je předpokladem 
osobnostní a mravní pohody. Kvalita kultury školy je předpokladem osobnostní, mravní a duchovní 
pohody.

Přestože se každá ze jmenovaných složek prostředí školy podílí na pohodě žáků, učitelů, rodičů a 
dalších zúčastněných osob svým specifickým způsobem, je každá spoluúčastna na všech 
jmenovaných úrovních jejich celkové pohody. Klima je ve škole/třídě všudypřítomné. A vždycky je 
nějaké. Dobré, špatné, spolupracující, nepřátelské, klidné,výbušné, tvořivé, otrávené, veselé, 
trudnomyslné atd. Nelze se před ním schovat.
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Klima třídy si můžete změřit

I když nejsou pro naše učitele k použití skutečně téměř žádné diagnostické nástroje k změření 
klimatu ve škole nebo třídě, ta jedna jediná, která tu je, by měla být zmíněná. Je jí posuzovací škála 
zjišťující sociální klima ve třídě. Na položky škály odpovídají nezávisle na sobě jak jednotliví žáci, 
tak učitel nebo učitelé dané třídy.

Položky posuzovací stupnice, způsob vyhodnocení položek do pěti charakteristik, které ovlivňují 
klima ve třídy, porovnání individuálních skóre s normou, jakož i možnosti, jak si výsledky vysvětlit,
se dovíte v článku autorů J. Laška a J. Mareše (údaje viz Prameny na konci II. kapitoly).

CÍLE A OBSAH VÝUKY

Cílem alternativních způsobů výuky je především rozvoj žákovy osobnosti. Vědomosti nejsou 
hlavním cílem vyučování, ale prostředkem rozvoje žákovy osobnosti, i když jedním z 
nejdůležitějších prostředků. Nejedná se tedy potom o „bezobsažné“ vyučování. Zároveň zde 
dochází k neoddělitelnému propojení vzdělání a výchovy, takže cílovými prvky procesu vyučování 
se stávají např. postoje, úroveň charakterových vlastností žáka a úroveň spolupráce, jednání s 
druhými, sebepoznání. Vyučování by mělo poskytnout podmínky pro objevení žákových možností a
talentu a jejich další rozvoj (krásným příkladem toho je práce Květy Taubenhanslové). Používané 
metody by měly žáka stimulovat k práci na těsně submaximální hranici jeho osobních možností.

Toto vyučování není tedy ústupem z pozic náročnosti, ale vede k odstupňované náročnosti 
vyučování, neboť každý žák má svoji hranici možností jednak na jiné úrovni (kvantita), jednak má 
v různých oblastech různou úroveň (kvalita a skladba), přičemž se jeho možnosti zároveň ještě po 
stránce kvantitativní a kvalitativní vyvíjejí. Vyučování se potom děje na bázi vnitřní diferenciace. 
Úspěšná transformace tedy nespočívá ve vnější diferenciaci, tj. v tom, když např. rozdělíme děti 
podle schopností do tzv. studijních a praktických tříd; to je jen úporná snaha po znovuvytvoření 
stejnorodých skupin pro práci v transmisivní škole. Vzdělávací napětí vzniká právě ve skupinách 
různorodých. (Podrobně je problematika diferenciace vysvětlena v uvedené odborné literatuře.)

Pojetí cíle přímo souvisí se změnou v hodnocení výsledků vyučování. Hranice možností každého 
žáka (jeho „jednička“) je u každého žáka jinde. Proto je vhodné v tomto vyučování používat 
slovního hodnocení, neboť tam srovnáváme vývoj každého žáka se sebou samým. Např. 
srovnáváme, zda je Honza lepší v lednu než byl v září, ale nesrovnáváme, zda je Honza lepší než 
Petr. Přitom známka, i když to není její primární funkce, srovnává jednoho žáka s druhým. Těžko 
bychom zdůvodnili žákům i rodičům, proč za stejnou práci dostali dva různí žáci různou známku. 
Přitom víme, že „jedničkář“ práci odbyl a zasloužil by si horší známku než „trojkař“, který ze sebe 
vydal všechno. Slovní hodnocení používáme v tom způsobu výuky, v němž učitel (s žákem) 
nehodnotí jen konečný výkon, ale chce postihnout i proces dosahování tohoto výkonu - snahu žáka, 
vztah k vyučování apod. Samotné odstranění známek bez vazeb na změnu celého pojetí vyučování 
vede sice k uvolnění atmosféry ve vyučování, ale nemusí vést k rozvoji všech žáků. V první fázi 
dochází ke zlepšení výsledků tzv. slabých žáků, ovšem problémy se někdy vyskytnou s tzv. lepšími 
žáky.

Slovní hodnocení může vrátit škole a vyučování ztracený smysl, žák je veden k tomu, aby si 
především uvědomil, proč se učí a co se učí. Nejde o učení z vnějšího donucení - často jen pro 
známku, což je motivace vnější - ale pro věc samu, pro poznání, což je motivace vnitřní. Zák má v 
tomto procesu vyučování více svobody a možnosti se projevit, neboť se zcela mění sociální vztahy 
ve vyučování, které zároveň stimulují žáka k přijetí větší míry odpovědnosti za výsledky vyučování.

Cílem každého procesu hodnocení ve vyučování by mělo být budování sebehodnocení žáka. 
Sebehodnocení žáka podporují ještě progresívnější formy, které jsou budovány na tom, že žák sám 
dostane příležitost si ověřit, co se naučil (viz Model ITV).
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Od změny pojetí cíle výuky se odvíjejí veškeré další změny ve vyučování. Velkou překážkou, která 
jim stojí v cestě, bývá tradiční pojetí obsahu vyučování a způsob jeho předávání žákům formou 
hotových poznatků, s cílem především si je zapamatovat. Škola konstruktivní vede žáky k 
Vyhledávání, zpracovávání a zhodnocování poznatků. Dřívější výklad učitele se mění v různé 
učební úlohy, ve společnou tvorbu. Samozřejmostí se stává zpracovávání individuálních zkušeností 
žáka ve vyučování. 

Poznatky však z vyučování nemizí, jenom se mění jejich struktura a úloha. Ke změně nevede prostá
redukce učiva, ale zhodnocení jeho významu pro rozvoj žáka a jeho fungování ve společnosti.

V blízké budoucnosti by mělo být upuštěno od dosud používaného způsobu určování obsahu výuky 
podrobnými osnovami učiva. Měly by je nahradit tzv. cílové osnovy jako závazné standardy, pro 
jejichž splnění učitelé budou vytvářet vlastní vzdělávací náplň.

ZPŮSOBY VÝUKY

Nejnápadnější změnou ve vyučování, i když někdy chybně chápanou jako jedinou a určující, je 
změna v oblasti metod a organizačních forem vyučování. Populárně řečeno, sama hra ve vyučování 
a lavice do kruhu naše vyučování nezmění, pokud tyto prvky nebudou součástí celého pojetí 
vyučování a nebudeme vidět. jejich, smysl a cíl.

Kooperativní vyučování

Vyučovat kooperativně neznamená jen rozdělit třídu na malé skupiny, ale vlastně uspořádat sociální 
vztahy ve třídě jinak. Oproti dalším možným uspořádáním. - jak individualizovanému, kdy žák má 
své vlastní individuální výukové programy a pokračuje v nich vlastním tempem, nezávisle na 
ostatních, tak kompetitivnímu, pro něž jsou typické konfrontace, boj, soutěž mezi  dětmi navzájem -
je tento typ vyučování založen na těchto rysech:

a) pozitivní vzájemná závislost: znamená společný cíl pro všechny (znají jej všichni a jde o to, aby 
jej také všichni dosáhli- i ti slabší a takový průběh učení, kdy činnost dětí je navzájem propojená 
(práce na jednom úkolu, rozdělení rolí ve skupině atd);

b) komunikace tváří v tvář: základní organizační forma je skupinová, několik dětí ve skupině;

c) individuální odpovědnost: z kooperativní činnosti vyplývá efekt jak pro skupinu, tak pro 
jednotlivce. Za tyto efekty nutně musí nést odpovědnost i jednotlivec. Odtud důraz na hodnocení 
nejen skupiny, ale i jednotlivce (přínos pro výsledky skupiny);

d) vytváření a využívání interpersonálních dovedností a dovedností pracovat v malé skupině: od 
nejjednodušších - oslovování se křestními jmény až po nejsložitější - řešit konflikty konstruktivně;

e) reflexe skupinové činnosti: po ukončení skupinové činnosti si skupina klade otázky vztahující se 
k průběhu i k výsledkům, hledá cesty, jak příště lépe.

Výzkumné studie, vztahující se ke kooperativnímu vyučování, ukazují, že v této podobě vede 
vyučování jak k vyšším výkonům dětí, tak k rychlému rozvoji jejich sociability. 

Individualizace (diferenciace) ve vyučování

Je založena na dvou základních principech:

- každý žák dostane šanci dosáhnout učebních cílů nezávisle na cestě k cíli,

- neustálý pokrok každého žáka: žádné přešlapování na místě nebo čekání rychlejších na pomalejší.

Technologie individualizace:
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l. Prostřednictvím dělení do homogenních skupin

a) oddělené školské instituce pro žáky odlišných typů

b) oddělené třídy, dráhy, směry uvnitř školy

c) oddělené skupiny uvnitř třídy.

K těmto způsobům dělení se však vztahuje množství otázek, které jsou :spojeny jednak s faktory 
vztahujícími se k učení (Podle jaké charakteristiky mají být žáci oddělení? Jen intelektové 
schopnosti např. nejsou známkou efektivního učení.), jednak s faktory sociopolitickými.

Trend se posouvá stále více ve prospěch dělení uvnitř třídy, nebo alespoň k variabilitě seskupování 
(tj. proti setrvání v „rigidních“ drahách či třídách se prosazuje vzájemné oddělování dětí jen na 
určitou dobu výuky, určité předměty, činnosti atp.).

2. Pomoc dalších osob kromě učitele (otázka personální) 

a) užití tzv. týmového vyučování, kdy vyučují (tj. plánují, realizují hodnotí) ve stejné skupině 2 - 3 
učitelé;

b) užití tzv. pomocného personálu (nekvalifikovaní učitelé, rodiče, lidé z komunity se speciálními 
dovednostmi, starší žáci, rychlejší spolužáci);

c) užití specialistů, kteří pomáhají žákům s obtížemi (pomoc specialistů přímo ve třídě nebo mimo 
třídu);

Typy individualizace:

a) matching - tj. propojení učebních stylů žáků s vyučovacím stylem učitele;

b) žák ve sledu jednotek (rozdělení učiva na jednotky, žák prochází vlastním tempem - př. 
programované vyučování);

c) výběr v učivu pro jednotlivé žáky

d) doplňující vyučování (rozšiřující, prohlubující, korektivní vyučování atp.);

Jako příklad celého systému individualizované výuky uvedeme tzv. mastery leaming, vypracovaný 
a rozšířený hlavně v USA, ale i v jiných zemích (Belgie, Indonésie, Austrálie aj.), a to ve vyšších 
ročnících základních škol a školách středních. Je založen na kombinaci dvou typů individualizace - 
výběru v učivu a doplňujícím vyučování a na optimistické filosofii: každý učitel může pomoci všem
žákům učit se výborně, rychle, s důvěrou.

Technologie vyučování pak spočívá především v práci s cíli (definovat, co bude konečným 
výsledkem, tj. mastery), v práci s učivem (rozdělení učiva na jednotky) a hodnocením (příprava 
závěrečného, sumativního testu a testů formativních po každé jednotce k ověření, zda a jak žáci 
zvládli učivo). Učitel vlastně realizuje základní, všeobecný plán pro postup s celou třídou a 
alternativní plány - pro ty, kteří v testu po jednotce uspěli (mají možnost ve zbývajícím čase 
prohlubovat učivo, nezávislé studium, pomoci neúspěšným, případně volno) a pro ty, kteří v testu 
neuspěli (korektivní vyučování). Pohyb vpřed se děje takto: společné učení, formativní test, 
alternativní plány až k ukončení celku učiva se závěrečným testem.

Na podobném principu je vybudován i jiný individualizační systém, tzv. Keller plán (hlavně pro 
vysoké školy).

Učební projekty

Vyučování v projektech je spojeno s tradicí reformní pedagogiky zejména 20. - 30. let v zahraničí i 
u nás. Učební projekty, kterých využívá do značné míry zahraniční školství doposud a které vznikají

po dlouholeté pomlce i v některých našich dnešních školách (základní škola Obříství u Mělníka), 
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jsou vlastně vybudovány na stejných momentech jako v l. polovině 20. století: změnilo se jen 
vědění o dítěti a jeho učení a, vědění o tomto světě.

Učební projekty jsou vystavěny na těchto momentech:

a) zřetel k potřebám a zájmům dítěte (namísto předávání toho, co považuje za důležité učitel, 
vychází se v projektovém vyučování z potřeb a zájmů dítěte 7- např. projekt vybudování ZOO 
koutku při škole);

b) zřetel k aktuální situaci (reaguje se na aktuální podněty, které přicházejí jak ze školního prostředí 
- např. projekt zdravá strava ve školní jídelně, tak na podněty z komunity, blízkého i širšího 
společenského prostředí - např. projekt komunální volby); 

c) interdisciplinarita (namísto izolovaných poznatků a dovedností, kterou s sebou často nese 
předmětové vyučování, nabízí projektové vyučování celistvé poznání - např. téma hoření z pohledu 
chemie, historie, matematiky, literatury, bezpečnostních předpisů atp.);

d) seberegulace při učení (role učitele se zde z role řídící mění na roli konzultační - příklad projektu 
Školní pozemek na základní škole v Obříství, kde realizace spočívá v dětské řídící i sebeřídící 
činnosti);

e) orientace na produkt: projekt míří co nejvíce k životu, v němž práce, činnost přináší také produkt 
(budování muzejní místnosti v obci);

f) skupinová realizace (vyučování v projektech znamená přirozené vzájemné propojení činnosti dětí
v týmové práci);

g) společenská relevantnost (projektové vyučování může být jedním z můstků propojujících život 
školy se životem obce i širší v společnosti).

Časové hledisko: lze pracovat jak s projekty krátkodobými (jedna vyučovací hodina, část dne), tak s
projekty dlouhodobými (týden až několik měsíců).

Hra ve vyučování

Není pochybnosti o tom, že hra vytváří podmínky pro optimální učení a je sama prostředkem k 
němu, a to jak u mladších dětí, kde je považována za základní činnost, tak u dospívajících a 
dospělých. V současnosti ani tak nejde o to, aby se do vyučování dostalo velké množství her, ale 
spíše o to, aby učitelé více přemýšleli o rozvíjení kompetencí žáka prostřednictvím hry, chcete-li o 
pedagogické efektivitě her. Pak se ono potřebné množství dostane do školy přirozeně.

Velká důležitost je přikládána hře především v tom, že bourá tradiční, na učitele zaměřenou, 
frontální výuku. Funkce hry by se daly formulovat v triádě (podle Olmrové a Blažka):

1. instrumentální - např. získávání, fixace vědomostí, dovedností vztahujících se k učivu

2. diagnostická - ve vztahu k učivu i k rozvoji žáka

3. existenciální - uvědomování a uvolňování tvořivých sil, rozvoj lidského potenciálu, rozvoj 
skupinové ' citlivosti, dynamizace skupinové struktury atp.

Hra je vždy celostní - umožňuje učení hlavou, srdcem, rukama. Vyžaduje také celého člověka 
(odtud se také někdy vyvozuje, proč se ve škole tak málo vyskytuje).

Uspokojivá klasifikace her vlastně neexistuje. To však může být i výhoda - pod označením hra lze 
provádět rozmanité experimenty vedoucí k celostnímu učení, formujícímu jak oblast poznávací, tak 
např. i oblast postojů.

V současnosti se v souvislosti se hrou ve vyučování dostává do centra pozornosti dramatická 
výchova, která využívá jako svůj základní prostředek dramatickou hru: ta je opřena o hraní rolí v 
situacích, které otevírají individuální prostor pro dítě, a tím podporují autenticitu osobnosti i dění. 
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Dramatická výchova se realizuje jako samostatný předmět nebo je využívána v různých předmětech
(literatura, dějepis, prvouka, občanská výchova atp.).

Prameny

Blažek, B. a Olmrová, J., Krása a bolest. Panorama, Praha, 1985.

Badegruber, B., Otevřené učení Ve 28 krocích. Portál, Praha, 1994.

Červenka, S., Angažované učení, Tomáš Houška, Praha 1992.

Červenka, S., Učit se. Učit se? Učit sel, edice PAU,Strom, Praha, 1994.

Friebel, P. a spol., Úloha inspektora Ve Vnitřní transformaci státních škol (prozatímní

pracovní název), edice NEMES, Strom, Praha, připravuje se k Vydání v roce 1995.

Hausenblas, O., Vrátíme smysl hodinám češtiny? Zbuzany 1992,

objednávky na adrese autora: O. H. Zbuzany 13, 252 25 Jinočany

Hausenblas, O. a spol., Standardy na 2.stupni ZŠ očima PAU

edice NEMES, Strom, Praha, připravuje se k Vydání 1994.

Havlínová, M., Jak změnit školu, která zdraví poškozuje, Ve školu, která zdraví

podporuje? Pedagogika, 1993, č. 3, příloha.

Havlínová, M., Úzkost ze zkoušení a školní dráha dítěte v režimu tradiční výuky. Vlast. nákl. 
Poradna pro podporu zdraví Ve školách SZÚ, Praha, 1994.

Houška, T., Škola hrou. Houška, Praha 1991.

Kjaergaard, E., Dialog, Učit. listy, 1994, č. 8 - 9.

Lašek, J .', a Mareš, J., Jak změřit sociální klima třídy?

Pedagogická revue, SPN Bratislava, 1991, č. 6.

Machková, E., Drama v anglické škole. Artama, Praha, 1991.

Machková, E., Metodika dramatické výchovy. Artama, Praha 1992.

Minnesota Educational Effectiveness Program, Climate, (další v Pramenech V. kapitoly).

NEMES, Dílna Nemes: Je naše školaj ako dříve, nebo se mění?, (Havlínová, M.), Pedagogika, 
1993, č.2.

Nováčková, J Pojmy transformace, seriál článků. Časopis Rodina a škola, 1991, č. 11 - 1992, č. 6.

Pedagogika pro učitele, kolektiv autorů. Západočeská univerzita, Plzeň 1992.

Projektová metoda ve škole a za školou, kolektiv autorů. Pohledy, Artama, Praha, 1993.

Projekty, Kašová, J., a Bezoušková, L., Kroměříž, IUVENTA, 1994.

Projekt SZO/Euro „Zdravá škola“, Podpora zdraví, Bulletin NCPZ, 1991, Supplementum Nr. l .

Schimunek, F.-P., Slovní hodnocení žáků. Portál, Praha, 1994.

Slovní hodnocení žáků, sborník k 6. setkání PAU. IUVENTA, Kroměříž, 1994.

Spilková, V. a spol., Standardy na l. stupni ZŠ očima PAU, edice NEMES, Strom, Praha, 1994

Taubenhanslová, K., Literární výchova jako prostředek rozvoje osobnosti dítěte, ÚÚVPP, Praha 
1991

Valenta, J. a Kasíková, H., Reformu dělá učitel. Diferenciace, individualizace a kooperace ve 
vyučování. Sdružení pro tvořivou dramatiku, Praha, 1994.

Walterová, E., Kurikulum, Bmo, Centrum pro další vzdělávání učitelů MU, 1994.

časopisy : Nezávislá revue pro výchovu a vzdělání 

Učitelské listy, Gaudeamus, My a děti, Rodina a škola,

Učitelské noviny, Ratolest,
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Občasník pro všechny, kteří chtějí učit jinak.

MODELY VÝUKY PRO STÁTNÍ ŠKOLU

Nabídka alternativních modelů výuky pro státní školu je středním článkem mezi velkou školskou 
legislativou na jedné straně a autonomii jednotlivé školy na straně druhé. To je ten důvod, pro který 
si myslíme, že v demokracii musí existovat pluralita nabízených a dosažitelných modelů školy a její
výuky. Střední článek nemůže být zastoupen jen jedním modelem (tím méně takovým, který 
vycházel z článku představujícího výkon nejvyšší školské politiky, z ministerstva, článku rovněž

nezastupitelného, avšak v jeho vlastním poslání). Kromě dodržování zákonů (pokud možno těch 
nových, které se připravují) a plnění vzdělávacích standardů (doufejme, že jen ty budou závazné), 
záleží všechna další rozhodnutí o škole na jejím společenství. Na druhé straně by bylo 
neproduktivní ponechat školy *bez legální možnosti přijmout a ve svých podmínkách aplikovat 
některý vyzkoušený model. Kdyby každá škola musela dělat svůj model od začátku a kdyby se 
učitelé neměli kde pro svoje umění inspirovat, byla by to cesta zbytečně namáhavá a vedla by místo
k rozvoji školy k jejímu vyčerpávání se.

Než se některá škola rozhodne pro změnu a vlastní projekt, měla by si sbírat nejrůznější materiál o 
tom, CO a JAK dělat, pro svoje pedagogické portfolio.

V současné době je ve světové pedagogické pokladnici celá řada použitelných modelů výuky. 
Počítat můžeme jenom s těmi, které byly nebo budou v dohledné době publikovány v českém 
jazyce. Jeden z nich jsme vybrali k podrobnějšímu seznámení (Model integrované tematické výuky)
a dva další ke stručné informaci (Otevřené učení a Globální výchova).

Příklad: Model Integrované tématické výuky (ITV)

Model integrované tématické výuky (dále jen ITV) Susan Kovalikové (USA) je tvrdou obžalobou 
dosavadních školských systémů, jejichž nerespektování základních neuropsychologických a 
sociálních skutečností v procesu výuky vyúsťuje v potlačování, nerozvíjení, deformování toho 
nejcennějšího, co národ má - schopností svého dorostu, své budoucnosti. Tato slova nejsou vůbec 
přehnaná. 

Model, který chceme v této podkapitole představit, je současně nadějí, protože je realistický a 
realizovatelný. Dokladem toho není jen to, že se šíří po většině států v USA, v Kanadě, ale že 
například podle něho již úspěšně učí 24 tříd na Slovensku. Model žádá především, aby vzdělávání 
bylo konečně postaveno na zásadách, podle nichž se učí normální zdravý mozek, aby se proces 
výuky řídil přirozeností a byl spjat se skutečným životem (na nějž má být přípravou).

Susan Kovaliková ve své knize „Model ITV“ popisuje, co ji vedlo k vypracování tohoto modelu. 
Asi před patnácti lety se intenzivně věnovala programům pro nadané děti. Tyto děti se nudily v 
běžné třídě a něco se s tím, dle názoru mnohých, muselo dělat. Zachránit alespoň ty nadané... 
Přiznává, že to byl její syn, kdo způsobil její „prozření“ a přivedl ji k rozhodnutí pokusit se udělat 
něco se vzděláváním pro všechny děti. Tento chlapec nebyl vybrán jako nadaný na rozdíl od jeho 
dvou sourozenců. Jeho otázka„Opravdu si myslíte, že jen ti, co dosáhli hodně bodů v nějakých 
testech, chtějí mít dobré učitele a učit se zajímavé věci?“ ťala do živého. Seznámení se s 
nejnovějšími výsledky výzkumu mozku jí pak dalo směr a pevný základ pro vytvoření modelu ITV. 

V USA, ačkoliv je praxe stát od státu jiná, v podstatě dominuje stále pruský model školství, který 
tam v roce 1840 přinesl Horace Mann. Tedy stejný model, který je rovněž základem našeho 
vzdělávacího systému. To, co například můžete shlédnout na nesmírně inspirativní americké 
videokazetě „Proč mají tyto děti školu rády? vynikající příklady dobré výuky, je vlastně jen 
alternativou (pozitivní je, že jsou to alternativy ve státním školství) ke vzdělávání, které dostává 
většina amerických dětí a vůči kterému jsou velké výhrady, protože je neefektivní.
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Podle Susan Kovalikové důvodem selhání rozsáhlých a nákladných školských reforem bylo, že 
vlastně nikdy neopustily představu vyučování předmětů podle jednotlivých vědeckých disciplín a že
dětem chtěly dál předávat obsah, který má sice hodně do činění se zašlými časy, ale který jim 
neposkytuje to, co budou potřebovat pro přežití v 21. století a pro prosperitu běžného života.

Zmiňuje některé falešné představy o vzdělávání, které brzdí přemýšlení o jiném, účinném 
vzdělávání. Mezi tyto falešné představy podle ní např. patří, že se všichni žáci mají učit totéž, že 
výklad je dobrá vyučovací metoda, že k výuce jsou nutné učebnice apod. (Učebnice vtipně 
přirovnává ke křížovkám, které někdo za nás vyluštil a teď po nás chce, abychom se je „pouze“ 
naučili nazpaměť).

Výzkum mozku shromáždil v posledních desetiletích množství údajů o tom, jak funguje a jak se učí
zdravý mozek. Škola to zatím nebere na vědomí. Domnívám se, že velikou silou modelu ITV je, že 
je postaven právě na výzkumu mozku. Požaduje, aby výuka trvale obsahovala tzv. mozkově 
kompatibilní prvky.*)

Mozkově kompatibilní prvky jsou:

- nepřítomnost ohrožení

- smysluplný obsah

- možnost výběru

- přiměřený čas

- obohacené prostředí

- spolupráce

- okamžitá zpětná vazba

- dokonalé zvládnutí.
*Model ITV není ukončený, uzavřený. Bude se vylepšovat stále dále jednak tvořivým přístupem 
všech, kteří podle tohoto modelu pracují, jednak v návaznosti na další a další poznatky, které 
výzkum mozku bude přinášet.

Model ITV má tři součásti:

Výzkum mozku výukové strategie tvorba kurikula 

Jádrem výuky ve třídě s ITV je celoroční téma, které by měl učitel vybrat co nejpřitažlivější, co 
nejvíce související se skutečným životem. Toto celoroční téma pak učitel rozpracovává do přibližně 
měsíčních komponent, ty zase do ucelených témat pro asi týdenní práci. Komponenty by měly být 
propojené a otvírat dveře k zobecnění. V takto vypracovávaném kurikulu by učitel měl mít 
představu, co chce naučit každé jednotlivé dítě a co bude od toho kterého dítěte očekávat. Místo

hodnocení a klasifikace jsou součástí komponent aplikační úkoly, které rovněž vypracovává učitel a
které jak jemu, tak každému dítěti podají důkaz, že došlo k osvojení si látky včetně schopnosti ji 
užívat ve skutečném životě. V modelu ITV se nepočítá s tím, že by bylo možné nechat kterékoliv 
dítě na polovině cesty, bez toho, že by došlo k dokonalému osvojení toho, co má ve svém učebním 
programu. Rozdíl bude samozřejmě v množství a druhu toho, co si které dítě dokonale osvojí.

Následující text osvětlí osm mozkové kompatibilních prvků, které jsou nevyhnutelnými 
podmínkami účinného učení. 

I . Nepřítomnost ohrožení

Z výzkumu mozku vyplývá, že jakmile se něco v okolí vnímá jako ohrožení (ať skutečné, či 

*Ponecháváme i v českém překladu tento neobvyklý termín znamenající „slučitelný s mozkem, 
neodporující mozku, nejsoucí v rozporu s mozkem“ kvůli jednoduššímu zacházení s ním v textu.
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domnělé), mozek „přeřadí na nižší rychlost“, tj. zapojí do činnosti své vývojově starší části, které se
starají o únik z nebezpečí, o přežití. Tím se snižuje ovšem výkonnost vývojově novějších částí 
mozku, zejména šedé kůry mozkové, která je sídlem učení. Jako ohrožení může mozek vnímat 
nemoc rodičů, hádku ráno, šikanu spolužáků, strach z písemky, obavy ze známky atd. Neměli 
bychom tyto věci podceňovat, i když se nám mohou z naší pozice dospělých zdát malicherné. 
Důležité je, zda je jako ohrožení vnímá dítě. Za okolností, kdy mozek dítěte musí reagovat na 
signály ohrožení, je výuka ztrátou času dítěte i učitele.

Proto vůbec prvním krokem učitele, který se rozhodne učit podle modelu ITV, je vytvořit atmosféru
naprosté důvěry ve třídě, a to jak mezi dětmi navzájem, tak mezi učitelem a dětmi. K tomu mohou 
dopomoci Pravidla soužití, která jsou také v piktogramech rozmístěna po třídě. Jsou to:

- důvěryhodnost

- pravdivost

- aktivní naslouchání

- nevysmívat se, neshazovat

- osobní maximum.

Děti se učí tato pravidla rozpoznávat v každodenních situacích, pojmenovávají si je, sledují, jak se v
nich zdokonalují. Rovněž k vytváření bezpečí přispívá jasnost pravidel každodenních rutinních 
postupů (jsou rovněž vyvěšeny ve třídě).

2. Smysluplný obsah

Mozek, který je důležitým nástrojem na přežití druhu, se naučil reagovat na to, co má pro něj 
význam. Jakmile to, co se děti učí, nemá pro ně význam, nezaujme je to, je to opět marnění času. 
Mozek při procesu učení zdaleka nepracuje logicky. Spíš pracuje způsobem „vytahování významu“ 
z toho, co se mu předkládá, z toho pak vytváří Vzorová schémata, která se snaží „přikládat“ na nové
situace. Teprve prožívání naučeného se řídí logikou. Výzkumy mozku bourají naši představu o tom, 
že čím více zjednodušené učivo, čím rozdrobenější do malých kousků, tím efektivnější učení. Pravý
opak je pravdou. Mozek je geneticky uzpůsoben, aby se orientoval v bohatých komplexních 
situacích. Když to, co se děti učí, je příliš rozpitvané, mozek ztrácí šanci najít v tom smysl, význam.
Ideál uspořádaného, důsledně logického vyučování je podle Kovalikové scestný, vede k selhávání 
nezanedbatelné části dětí a způsobuje nevyužití jejich možností, jejich schopností.

Rovněž mozek dítěte selhává, když se po něm chtějí operace, ke kterým ještě nemá na své vývojové
úrovni vybavení. Znalost jednotlivých stádií vývoje poznávacích (kognitivních) funkcí by mělo 
patřit k základní profesionální výbavě každého učitele.

Mozek má také biochemické mechanismy, kterými se odměňuje za pochopení významu, za úspěšné
učení: je to libý pocit organizmu. Je naprostým omylem vytvářet nějaké další vnější systémy 
pochval či odměn, učení je odměnou samo o sobě. Pouze taková výuka, která je věkově 
nepřiměřená a probíhá za podmínek odporujících principům učení zdravého mozku, která stojí na 
neopodstatněném názoru, že děti se mají učit i to, co je nebaví, potřebuje sahat k motivacím, 
kladným či záporným. Každá minuta, kterou žáci stráví něčím, co pociťují jako nudné, je minutou, 
která neposiluje jejich inteligenci. 

3. Možnost výběru

Kovaliková se zde opírá o teorii mnohonásobně inteligence H. Gardnera. Stejné věci se každý 
učíme jiným způsobem. Umožnit dítěti, aby se učilo pro něj nejpřirozenějším způsobem, to 
znamená nechat dítě vybrat si. Aby bylo z čeho si vybírat, nemůže být výuka ve třídě vedena jen 
jedním způsobem.

4. Přiměřený čas
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Když máme udělat nějakou práci, začneme ji dělat, až když na ni budeme mít dostatek času. 
Ucelená práce je daleko účinnější, nežli práce rozkouskovaná. Tradiční výuka, která je předem 
vymezena 45 minutovými úseky vyučovacích hodin málokdy poskytne přiměřený čas. Práce v třídě 
s ITV se řídí skutečnými časovými potřebami jednotlivých činností. Rozdrobování výuky do 
krátkých časových úseků považuje Kovaliková za mozku nepřátelský postup.

5. Obohaceně prostředí

Mozek potřebuje příval podnětů, aby v nich mohl hledat významy a smysl. Chudé prostředí 
školních tříd mozek otupuje. Pověra o tom, že prostředí nemá žáky „rozptylovat“, je zde vyvrácena.
Člověk nevnímá jen oněmi tradičními pěti smysly, Kovaliková uvádí těchto smyslů neuvěřitelný 
počet- devatenáct. Čím více smyslů je do učení zapojeno, tím větší pravděpodobnost efektivního 
učení. Tak široké zapojení smyslů ovšem nedocílíme ve sterilní třídě. Proto jedním z velkých 
požadavků modelu ITV je neposkytovat žákům náhražky reality, ale pokud to jen trochu jde, realitu 
samu. Ne tedy modely, obrázky, ale věci samy. „Být při tom“, nezprostředkovaná, přímá zkušenost, 
dotýkat se reálných věcí -to jsou podmínky účinného učení.

6. Spolupráce

Spolupráce je alfou a omegou našeho současného světa. Tradiční pojetí školy naopak nutí děti k 
„samostatné práci“. V knize jsou popsány zásady skupinového vyučování, pravidla vytváření 
jednotlivých typů skupinek, ale i pravidla pro použití výkladu (nikdy by neměl být delší nežli 16 
minut) a pro individuální práci. Spolupráce zvyšuje zpracování informací mozkem, učí skupinové 
sociální dovednosti, které jsou tak nesmírně důležité pro život.

7. Okamžité zpětná vazba

Učení popisuje Kovaliková jako vytváření mentálních programů pro jednotlivé příležitosti. Pro 
vytváření těchto programů je nesmírně důležitá okamžitá zpětná vazba. Podle ní se buď mentální 
program poopraví, nebo se uloží k dalšímu použití ve vytvořené podobě. Jestliže jediným

arbitrem, který může dát zpětnou vazbu, zda je něco dobře nebo chybně, je učitel, vidíme, že žák, 
jako jeden z mnoha ve třídě, má velice omezenou šanci, aby se mu okamžité zpětné vazby dostalo v
množství potřebném pro jeho kvalitní učení. Východisko je dvojí: uspořádat učební situace tak, aby 
obsahovaly okamžitou zpětnou vazbu v sobě samých. Takovou je například situace, když se učíme 
řídit auto. Nepotřebujeme ani instruktora, abychom poznali, zda postupujeme správně, či zda jsme 
udělali chybu. Druhá možnost je, že žáci dostávají zpětnou vazbu od svých spolužáků. Tato druhá 
alternativa hovoří i ve prospěch myšlenky nevytvářet ročníky jen z dětí stejně starých. Nestejnorodá
(heterogenní) skupina, věkově i schopnostmi, vytváří daleko příznivější prostředí pro učení. 
Opravování písemných prací žáků, byť by to bylo i do druhého dne, považuje Kovaliková za ztrátu 
času učitelů. Opožděná zpětná vazba je podstatně méně účinná, nebo vůbec neúčinná, protože 
mezitím byl již založen nesprávný mentální. Čas získaný osvobozením od oprav je lépe využít v 
přípravě kvalitní výuky.

8. Dokonalé zvládnutí

Na nepořádek a nedbalost (jedním slovem „šlendriánství“), které se rozrůstá kolem nás, má podle 
Kovalikové také svůj podíl tradiční škola. Tím, že část žáků nedovede k dokonalému zvládnutí věcí,
které jsou předmětem výuky, že se jde s látkou dále, ačkoliv je evidentní, že jsou ve třídě děti, které 
si to ještě neosvojily, považuje autorka za nesmírně škodlivé pro společnost. Model ITV se tedy 
rozhodně neřadí k těm, které jednostranně preferují rozvoj osobnosti, i sebevědomí, nebo 
emocionální vyrovnanost dětí. Model ITV si klade za cíl vyvážené kvalitní vzdělání, kde jsou ve 
vyrovnaném poměru vědomosti, dovednosti i postoje. Dovést to, co dítě učíme, k dokonalému 
zvládnutí, považuje Kovaliková za povinnost učitele. Ne tedy oznámkovat neznalost, roztřídit dětí 
na různé kategorie, dávat jim různé „nálepky“ a tím se zbavovat odpovědnosti za naučení. Cílem 
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ITV je mistrovství každého na jeho úrovni.

Základní metoda ITV- vytváření celoročního tématu

Kniha popisuje zásady a postup při vytváření celoročního tématu. Jak bylo zmíněno na začátku, na 
Slovensku pracuje podle modelu již 24 tříd (první až třetí ročníky). Učitelky nebyly pro tuto práci 
vybírány, byl potřebný pouze jejich zájem a souhlas. Jelikož, tak jako u nás i na Slovensku, jsou 
stále povinné osnovy, vytvářely učitelky svá celoroční témata tak, aby ve svém celku pokryly jejich 
nároky. Důležité je, že trivium, základní gramotnost dětí, se vytváří daleko lépe v přirozených 
situacích, kdy psaní, čtení i počítání jsou součástí jednotlivých širších  činností. Tedy nikoliv 
počítání sloupců bezduchých příkladů, ale vypočtení něčeho, zapisování nápadů při skupinové práci
(třeba funkce zapisovače pro děti, které potřebují více procvičování), čtení instrukcí, vyhledávání v 
knihách... V knize najde čtenář i ukázky zpracování jednotlivých témat včetně vypracování 
aplikačních zadání na ověření, zda dítě si osvojilo něco až po schopnost použití ve skutečném 
životě. Kniha nezapomíná ani na rodiče. Jejich spolupráce je samozřejmě velice cenná.

Závěr

Překlad knihy popisující model ITV bude u nás dostupný pravděpodobně na podzim 1994. I v 
České republice je již několik učitelů, kteří prošli výcvikovým seminářem ITV a začínají se 
zaváděním na svých školách. V ITV vidí ucelený rámec, vysvětlení mnohého, co intuitivně sami již 
dělali, inspiraci i načerpání odvahy udělat ten krok, který znamená opustit výuku po předmětech a 
po hodinách podle rozvrhu a přiblížit se přirozenému běhu věcí.

Potěšující je, že model ITV je rozpracován i pro druhý stupeň a nyní je ve fázi rozpracování i pro 
středoškolskou úroveň.

Další příklady u nás dostupných modelů výuky

Na tomto místě chceme jenom upozornit na další modely netradiční výuky, které jsou u nás 
dostupné. Jde o český překlad knížky o otevřeném učení a knížky o globální výchově. Abychom vás
o jejich obsahu alespoň letmo informovali, použijeme kompilace textů, kterými jsou uvedeny svými
překladateli, vydavateli nebo autory samotnými.

Otevřené učení

O otevřeném učení se dovíme z knížky od Bernda Badegrubera, který je učitelem ve státní škole v 
Rakousku, tedy ve škole svojí tradicí nám velmi blízké. Knížka zkušeného učitele je praktickou 
příručkou, ve které autor shromáždil jak výsledky dlouholetého studia, tak zkušenosti své i svých 
kolegů se zaváděním otevřeného vyučování na základních školách. Kromě toho, co zajímavého se o
otevřeném učení od něho dovíme, prožijeme s ním vzrušující dobrodružství jeho hledání a 
prozkoumávání této cesty. Vyvolá v nás pocit, že bychom si mohli rozumět. Kdybychom ještě byli 
společně v jedné monarchii, tak bychom určitě Bernda zvali na všechna setkání PAU, NEMES a na 
konference alternativních škol.

Globální výchova

O globální výchově napsali jedinečné a ucelené dílo autoři David E. Pike a Graham Selby. Autoři 
jsou řediteli a profesory Mezinárodního ústavu pro globální výuku v Torontu, Kanada. Jsou světově 
uznávanými kapacitami. Jejich kniha Globální výchova je výzvou tradičním stereotypům ve školské
výchově. Nabízí přístup, který odpovídá podmínkám globálního světa rychlých změn moderní 
civilizace. Vedle teoretického zdůvodnění daného přístupu obsahuje desítky konkrétních námětů,

aktivit a her, zaměřených na rozvoj vnímání, představivosti, komunikačních schopností a myšlení 
žáků/studentů. Graham Selby navštívil Českou republiku a vedl zde seminář o globální výchově 
(1994).

Prameny
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Badegruber, B., Otevřené učení ve 28 krocích (Offenes Lernen). Portál, Praha, 1994.

Kovaliková, S., Model Integrované tematické výuky. Vydá Nadace Susan Kovalikové v Bratislavě 
v  české mutaci, pravděpodobně na podzim roku 1994. Objednat si ji . můžete na adrese: Dr. J. 
Nováčková, Vinohradská 109, 130 00 Praha 3.

Pike, D. E. a Selby, G., Globální výchova (Global Teacher, Global Learner). Grada, Praha, 1994.

Proč mají tyto děti školu rády? Orig. videokazeta USA + audiokazeta s českým překladem. Půjčuje 
NEMES osobním předáváním na adrese (v dopise uveďte číslo svého telefonu): Dr. M. Havlínová, 
Kovařovicova 2., 140 00 Praha 4. Na Moravě Dr. P. Kopřiva, 205, Rusava, 768 45.

III. JAK TO DĚLAT

l. Principy změny

2. Etapy změny

3. Proces řešení změny pomocí projektu

4. Formy a metody pro změnu

PRINCIPY ZMĚNY

Zpracování této kapitoly vychází z dostupných materiálů domácích i zahraničních, z teorie i praxe, 
ale především je zobecněním zkušeností z procesu transformace na naší současné škole, zejména 
státní, za poslední roky. 

Které principy se ukazují jako základní?

- Transformace musí vycházet z vnitřní potřeby a přesvědčení jejích iniciátorů.

- Iniciátorem změn může být každý účastník výchovně vzdělávacím procesu učitel (ZŠ J .Husa 
v Písku), ředitel (ZŠ Obříství), žáci, rodiče (ZŠ Jílové u Prahy), inspektor (České Budějovice), 
impuls může přijít i z okolí školy - zájem veřejnosti, obce. Změny iniciují i pedagogicko-
psychologické poradny (např. PPP Praha 8) nebo pedagogická střediska (Mladá Boleslav, Hodonín).

- Profesionální odpovědnost a vliv má však vždy učitel (viz V. kapitola).

- Úspěšná transformace vyžaduje poměrně dlouhou přípravnou etapu, ve které je potřeba důkladně 
zhodnotit podmínky dané školy, především hledat v učitelském sboru „spřízněné duše“ - učitele, 
kteří cítí podobnou potřebu nebo jsou se stávající podobou školy nespokojení. Značnou úlohu v 
tomto procesu sehrává ředitel školy, který může vytvářet podmínky pro komunikaci i mezi učiteli, 
ale i žáky, rodiči a okolím, pro potřebnou výměnu názorů a následnou spolupráci. Bez spolupráce 
všech zúčastněných není úspěšná transformace možná I!!

- Transformace je úspěšná, pokud se zvýší počet jejích iniciátorů na škole, kteří však přijali 
transformaci také za svoji vnitřní potřebu a především vědí, co dělají a proč to dělají.

- Transformace školy bývá spojena s personálními změnami ve škole, je však dobré, když i tyto 
změny vyjdou z vnitřního rozhodnutí jedince než jako důsledek vnějšího tlaku.

- Situace na každé škole je individuální, a tak musí být přistupováno i k řešení problémů, které se 
objeví. Individuálnost situace pramení z různosti jedinců, kteří utvářejí školu (vnitřní podmínky), a 
z různosti vnějších podmínek školy (velikost, místo působení, tradice apod.).

- Nejvíce konzervativní se zdají být rodiče, získáme si je však lepšími výsledky práce dětí a 
změněným vztahem dětí ke škole. Jsou-li naopak rodiče iniciátory změn ve škole, měla by škola s 
nimi počítat a přemýšlet o změnách společně.

- Změny je potřeba uskutečňovat postupně s vědomím budoucího cíle. Není dobře změny 
urychlovat, neboť negativním důsledkem zrychlení může být nedokončení procesu vnitřního 
uzrávání potřeby změn u jejích činitelů s přirozeně nestejnými výchozími představami o změně.
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- Každá změna má svoje klady, ale i rizika, se kterými je lépe počítat. Jedna dílčí změna v jinak 
ještě tradičním systému může pozitivně ovlivnit celý systém, ale může přinést i negativní důsledky. 
Např. zrušení klasifikace a její nahrazení slovním hodnocením může „přinutit“ učitele k používání 
jiných metod práce, ale zároveň, pokud nebude současně provázeno těmito širšími změnami, může 
vést ke ztrátě motivace u žáků a k poklesu výsledků vyučování.

- Princip postupného zavádění určitých změn musí být uskutečňován ve vzájemné provázanosti a 
následnosti s dalšími změnami. Jejich výběr není nahodilý. Musí tvořit ucelený systém nového 
pojetí vyučování a sociálních vztahů. Kterou konkrétní změnou začít, určují právě individuální 
podmínky, vnitřní i vnější podmínky dané školy.

- Přestože se jedná o dosti vyhraněné systémy tzv. tradiční a tzv. alternativní školy, dochází v 
procesu transformace v určitém přechodném období k prolínání prvků obou systémů. Tyto 
kompromisy mají svůj význam sice pouze v přechodné etapě, ale jsou zároveň důležitou součástí 
procesu hledání a zrání. Např. některé školy používaly současně se slovním hodnocením i 
vysvědčení formou klasifikace. Sami rodiče přicházeli na to, která forma je sdělnější a jaký má 
význam.

- Osvědčuje se, jsou-li změny přijímány a uskutečňovány jako výsledek spolupráce všech 
zúčastněných. I když je tento postup zdánlivě pomalejší, jeho výsledky jsou trvalejší.

- Vnitřní transformace školy je svou povahou permanentním procesem, stále se vyvíjí, a proto si 
jejích postupných výsledků musíme stále všímat, zhodnocovat je a znovu je zařazovat zpět do 
fungujícího systému.

- Kritériem úspěšnosti vnitřní transformace školy mohou být hlavně změněné sociální vztahy v 
těchto rovinách :

- mezi učitelem a žáky

- mezi žáky navzájem

- mezi školou a rodinou

- mezi učiteli navzájem

- mezi školou a jejím okolím.

Ty cíle a kvality, které platí pro „nové“ vztahy učitelů a žáků, by se měly odrazit i mezi učiteli. 
Zvláště je potřeba záměrně budovat atmosféru důvěry a spolupráce.

ETAPY ZMĚNY

Již výše je napsáno, že transformace školy je proces dlouhodobý a permanentní. Probíhá v čase, má 
svoji dynamiku a svůj vývoj. Ten ovšem není živelný, ale řízený, neboť jsme pro něj přece vytvořili
ve škole určitý projekt. Tento projektovaný vývoj proměny školy a jejích složek obvykle probíhá v 
několika různě dlouhých a různě charakterizovaných etapách, jichž si ti, kdož projekt vymysleli, 
musí být vědomi. Vzhledem k tomu, že projekt proměny je v každé škole trochu jiný, je i její 
dynamika a vývoj v každé škole odlišný.

Etapy transformace, jak je níže uvádíme, jsou výsledkem zobecnění dosavadních zkušeností,které 
má dnes již řada státních škol. Má-li však tento jejich popis sloužit jako pružná praktická pomůcka 
dalším učitelům a ředitelům škol, kteří se chtějí přidat, nemůže být příliš konkrétní. Musí zůstat jen 
naznačen a jen v obecné podobě. Také není dobře, abychom jednotlivé etapy přesně pojmenovávali 
nebo je od sebe přísně oddělovali. Pomáhají skutečně pouze v základní orientaci při úvahách, jak 
transformovat vlastní školu nebo při hledání odpovědi na vzniklé problémy.

Následující popis slouží jako orientační pomůcka a nečiní si nárok být závazným návodem k 
mechanickému napodobování pro každou školu, ale spíše být pro ni určitou modelovou předlohou k
tvořivé aplikaci. Nakonec si každá škola musí svoje etapy promyslet, naprogramovat, prožít a 
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zhodnotit samostatně. Transformace bude v každé škole probíhat individuálně.

Je to cesta sice pracnější, ale účinnější. Účinná proto, že je blíže k realitě. To, co doopravdy pro tu 
kterou školu platí a co jí proto i v projektu sedí, vědí nejlépe ti lidé, kteří k ní patří. 

1. etapa

Její začátek je charakteristický tím, že iniciativu mají jenom jednotlivci, několik učitelů, ale někdy 
doslova jen osamělý učitel nebo ředitel.

Jsou to ti, kteří cítí potřebu pracovat jinak a změnu v omezených podmínkách vlastní práce 
uskutečňují. Na některých školách se osvědčila kombinace: tvořiví učitelé, kterým vedení školy 
projeví pochopení pro jejich práci (ZŠ J .Husa Písek).

Na školu přichází ředitel s transformačním programem, vyhledává pro svůj záměr vhodné učitele, 
poznává podmínky školy. Hledá možnosti změn, aktuální problémy, názory učitelů.

Tato etapa „mapování podmínek“, vzájemného poznávání je poměrně dlouhá a nevyplácí se ji 
urychlovat nebo dokonce přeskakovat. Nejsou dobré zkušenosti např. v situaci, kdy ředitel přišel na 
školu s, hotovým projektem transformace a trval na jeho uskutečnění. Úspěšnější bývá využití 
podílu všech účastníků procesu. Především učitelé, ale i žáci a rodiče by měli mít možnost projekt 
spoluvytvářet. I když jasný cíl ředitele školy, představa o budoucí podobě školy sehrávají v procesu 
transformace významnou úlohu. Učitelé oceňují koncepčnost svého ředitele. Pokud ten použije 
svou představu změny a rozvoje školy jenom jako podnět pro další přetváření projektu ostatními 
učiteli, případně rodiči, může počítat s jejich podporou a důvěrou. 

Metody a formy práce školy se v této etapě nemusejí výrazně měnit. Vzájemná pozorování a 
diskuse mohou probíhat v rámci normálního chodu školy a při běžných pedagogických poradách.

2. etapa

Žádnou školu nelze transformovat naráz a tím méně celý systém školství (všechny stupně a typy 
škol). V transformaci založené na konkrétních lidech a podmínkách v dané škole nutně musí 
docházet ke kompromisům a konsensu (domluvě) všech zúčastněných o podobě školy. Avšak ani 
když se tito lidé budou umět domluvit co nejlépe, neměli by si klást za cíl změnit celý systém 
výchovně vzdělávacího procesu najednou. Je to sotva uskutečnitelné, neboť škola nevzniká jako 
nová a jiná, ale mění se za chodu a jenom velmi obtížně překonává tradiční podobu.

Začíná se proto u skupinky učitelů ochotných změnit svoji práci a u dílčí změny nebo několika 
změn, které jsou pociťovány jako nutné k řešení. Výchovně vzdělávací proces, pojetí vyučování, 
typ školy jsou systémy, ve kterých jedna změna stejně postupně vyvolává potřebu změny další. 
Stále je však nutné mít na zřeteli smysl a cíl změn.

Pokud k tomu jsou na škole podmínky, je vhodné začít se změnami od l. ročníku nebo na prvním 
stupni, pro děti a rodiče je změna lépe přijatelná. Důležitější než formální stránka jsou činitelé a 
nositelé změny, tedy hlavně osobnost učitele a jeho přesvědčení o vlastní práci. Práce i jenom 
jednoho učitele pouze v jednom předmětu či několika předmětech na druhém nebo dokonce na 
třetím stupni školy (St. Červenka, B1. Boháčová) je významná a možná, přestože ostatní učí dosud 
tradičně a momentálně na sebe nenavazují. Tyto osobnosti a skupinky na škole vlastně tvoří jádro 
transformace a postupně získávají další kolegy.

Tato etapa „probouzení“ a „hledání tváře školy“ je spojena i s problémy nesouhlasu některých 
vyhraněných učitelů, kteří se neztotožňují s novým duchem školy a v některých případech se 
rozhodnou odejít na jinou školu, která jim svojí podobou bude lépe vyhovovat. Je dobré předcházet 
možným kontroverzím a sporům mezi učiteli, které by se mohly negativně odrazit na žácích.

V této etapě je důležité získat přízeň rodičů, vysvětlovat jim změny a připravovat je na 
předpokládané důsledky změn, ale i spolupracovat s inspekcí, školským úřadem, obcí a okolím 
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školy. Připravovat si půdu pro pochopení změněné práce školy a měnící se tváře školy a hledat i 
v okolí školy spolupracovníky. Změněné cíle s sebou nesou změněné výsledky, které bývají v 
počátku neuchopitelné a nezměřitelné, oproti „tradiční“ škole vyžadují více času. Navíc se na 
změněnou školu díváme často tradičním pohledem a měříme ji tradičním metrem.

V této etapě ke známým metodám a formám přidáváme více diskusí a rozhovorů, Vyhledávání a 
pojmenování problémů, upřesňování názorů a postupů řešení. Je potřeba více se poznávat a 
komunikovat, vhodné jsou formy dílen, vzájemných hospitací i teoretické přednášky odborníků (viz
4. podkapitola).

Tato etapa by mohla končit zmapováním podmínek školy, uvědoměním si toho, proč chceme školu 
měnit a co na ní budeme měnit. Vytyčit si hlavní problém, ze kterého se většinou odvíjí počáteční 
(byť zatím dílčí) změna. Je však zároveň prospěšné pokusit se formulovat základní cíl (strategii, 
koncepci). Pomůže nám řešit některé dílčí problémy, které se objeví v průběhu neočekávaně. Např. 
měl/a bych vědět, proč chci zrušit známky, zrušit zvonění, zavádět metodu projektů, změnit 
uspořádání třídy. Vnější podmínky, které jsou „zdánlivě“určující a „zdánlivě“ omezují transformaci 
školy, závisejí do značné míry na vnitřních podmínkách, hlavně na činitelích změn, kteří si své 
vnější podmínky vytvářejí. Např. někteří učitelé, po dohodě s rodiči, přestěhovali svoje třídy ve 
škole tak, aby se třídy alternativní a tradiční navzájem nerušily.

3. etapa

Tato etapa nastává většinou po vyjasnění cíle i možností učitelského sboru, dochází k ujasnění 
koncepce školy (duch školy). Celkově je tato klidnější a energii je možno přesunout do fáze, jak 
pracovat jinak. Někdy bývá charakterizována „gejzírem nápadů“, který začíná u učitelů, ale velice 
brzy přejímají iniciativu žáci i rodiče, dotvářejí impulsy, objevují další.

Přichází konkrétní práce nad uspořádáním obsahu „svého“ předmětu, nad volbou metod a 
organizačních forem. Především je třeba začít u otázky -jaký je smysl mého předmětu? a jak se 
podílím a mohu podílet na změnách ve škole? 

Vhodné metody a formy jsou vzájemné hospitace, výměna zkušeností, rozhovory, experimenty, 
studium odborné literatury, spolupráce s odborníky, hlavně pedagogy a psychology.

4. etapa

Škola přijala všemi svými členy cíle transformace a nyní společně pracuje na hledání prostředku 
jejich naplňování, tedy hlavně nových metod a organizačních forem výchovně vzdělávací práce. 
Typickými formami práce je studium odborné literatury, setkání s odborníky, pedagogické porady, 
dílny, vzájemné hospitace, týmové vyučování, třídní schůzky s rodiči i společně s dětmi, návštěvy 
rodičů ve vyučování jako pozorovatelů i jako. aktivních účastníků. Základní metodou jsou 
rozhovory, zpracovávání dílčích projektů, inovační metody [viz níže] .Velmi inspirační jsou 
návštěvy jiných škol u nás i v zahraničí, výměny zkušeností a materiálů.

Škola hledá možnosti rozšíření své transformace a působí na okolí (obec, střední školy v okolí, 
mateřské školy v okolí atp.), často se stává i kulturním centrem obce..

5. etapa

Škola pracuje převážně jako typ konstruktivní školy, cíle a metody práce jsou v zásadě ověřeny a 
dále se rozvíjejí. Škola vyhledává záměrně s ohledem na duch školy další členy sboru, vhodná je 
forma konkurzu. V okolí školy je známa podoba školy a rodiče vědí, co jejich děti v této škole čeká.
V závislosti na místních podmínkách vybírají pro své dítě vhodnou školu. Praktickou pomůckou 
bývá zpracování informačního „prospektu“ pro rodiče, který je informuje o cílech a záměrech školy,
pravidlech, která se na škole dodržují apod. Těmito všemi faktory se posiluje jednotný duch školy 
(klima), který může mít vnější podobu v tvorbě symbolu školy ( znak, slavnosti). 
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Škola může přistoupit i ke zpracování obsahu vyučování, hledá vlastní optimální podobu učebního 
plánu a učebních osnov, eventuálně vlastní podobu učebnic, pracovních listů apod. Hledá možnosti 
jiného pojetí vyučovacích předmětů, možnosti jejich integrace, objevování nových předmětů. V této
etapě je však škola omezena platným školským zákonem. Připravuje se však nový školský zákon. 
Pokud se v něm podaří uzákonit, aby byly celostátně závaznými nikoliv tradiční osnovy, ale 
standardy (tj., jakých cílů musí každý žák dosáhnout v tom kterém typu a stupni školy), k nimž by 
bylo nanejvýš doporučeno tzv. kmenové učivo, potom se tvorba vzdělávacího programu/programů 
ve škole stane hlavní, součástí jejího projektu a přesune se do počátečních etap přípravy. 

Škola pořádá semináře a setkání pro ostatní zájemce z řad učitelů jiných škol.  

Každá etapa vyžaduje především přesnou formulaci cíle a problému a následně po její realizaci 
nebo i v jejím průběhu vyžaduje zhodnocení a redefinici cíle. Vnitřní transformace školy je 
permanentní proces, závislý především na svých nositelích.

Písemné projekty

Některým školám se osvědčilo zpracovat písemný projekt transformace školy, s formulací cíle, 
předpokládaných výsledků, základních principů, ale i forem a metod výchovně vzdělávací práce,

s naznačením jednotlivých etap. Výhodou těchto projektů je uvědomění si potřeby změn a jejich 
pojmenování. Dále vzniká platforma pro sjednocení a vzájemnou komunikaci, především je 
představením školy pro její okolí - rodiče, školské orgány, ale i možné sponzory. Někdy bývá 
zpracován z projektu „informační prospekt“ pro rodiče, který opět usnadní budoucí komunikaci s 
rodiči a může předejít možným nedorozuměním, usměrní volbu rodičů při hledání vhodné školy.

Dobré je, když je i tento projekt výsledkem spolupráce. Není možné však k němu přihlížet jako k 
dogmatu, plánování je v něm velmi rámcové, neboť situace na škole se stále vyvíjí. Např. na 
základní škole v Obříství na počátku šk. roku 1992/93 vůbec nepředpokládali, že budou 
uskutečňovat na jaře každý měsíc zájmové vyučování žáků. Na druhé straně jsou známy případy, že
škola musela odstoupit od realizace projektu, neboť se ukázal být nereálný. Jsou školy, které pracují
na vynikající úrovni a písemný projekt transformace nemají (ZŠ Písek).

l když písemná podoba projektu není pro učitele nebo školu nezbytně nutná, natož jedině možná, 
pro její přednosti se jí zabýváme v samostatné kapitole naší knížky (kapitola IV. Písemné projekty).

Ještě před tím však uvedeme návrh, jak by škola, která chce dosáhnout určité inovační změny, 
mohla zefektivnit svůj postup právě pomocí projektu.

PROCES, ŘEŠENÍ ZMĚNY VE ŠKOLE POMOCI PROJEKTU

Možná se vám bude zdát, že náš popis postupných kroků, jak řešit určitý problém, který povede k 
závažné změně ve škole, pomocí projektu, je poněkud obecný. Jiný však být ani nemůže, má sloužit
jako návod k inspiraci. Zařadili bychom jej na místo mezi projekt modelový (nejobecnější a zároveň
ucelený), s nímž si je podobný svou návodností, a projekt konkrétní školy vytvořený k řešení téhož 
problému, který jsme si my zadali. Musel by tedy být dopracován podle podmínek té které školy ve 
spolupráci učitelů, rodičů a žáků, podobně jako kterýkoliv projekt modelový, ale zároveň ponejvíce 
těmi školami, které chtějí sledovat tytéž užší cíle, pro něž jsme fiktivní projekt navrhli.

Z množství problémů, které se pokouší naše školství v posledních letech řešit, jsme pro řešení 
změny tvorbou projektu školy zvolili problém souvisejících s přijetím ke studiu na střední školu, 
problém, s nímž se každý rok utkávají tisíce dětí a ne všechny ho úspěšně zvládají. Zaujal nás mimo
jiné i proto, že se domníváme, že právě v této oblasti se často výrazně rozchází současná školská 
praxe s doporučeními pedagogické a psychologické teorie.

Zatímco v teoretických diskusích se s pedagogy a psychology shodnou učitelé i rodiče na tom, že 
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moment rozhodování o budoucím studijním či profesním zaměření dítěte je žádoucí posunout do co 
nejvyšších ročníků školní docházky, v praxi jsme se stali svědky toho, že pokud po roce 1989 
vznikaly nové střední školy, byla to velmi často víceletá gymnázia. V některých případech - např. u 
osmiletých gymnázií - dochází často i k tomu, že v rozporu s platnými předpisy jsou ke studiu 
přijímány děti již po ukončení 4. ročníku základní školy.

Tyto úvahy se nám vybavily ve chvíli, kdy jsme na jedné z dílen NEMES byli postaveni před úkol 
podat návrh na řešení problému školy pomocí projektu podle svých představ. Pokusili jsme se 
zpracovat projekt takové školy, která by integrovala základní školu a gymnázium. Změnou způsobu 
práce (úpravou učebního plánu, integrací předmětů, povinně volitelnými předměty, vytvářením 
učebních skupin s různou náročností, volbou adekvátních metod a forem práce vyučujících atd.) by 
usilovala u žáků o takový rozvoj jejich osobnosti, který by byl zárukou úspěšného studia na 
gymnáziu. Pochopitelně, že ne každý žák základní školy by pokračoval ve studiu na gymnáziu.

Výsledky práce žáků by byly průběžně po celý 2.stupeň základní školy sledovány a hodnoceny. 
Součástí práce takové školy by bylo vytvoření specifického systému kritérií pro průběžné 
hodnocení žáků, který by umožňoval jejich zodpovědný výběr ke studiu gymnázia, a to bez 
přijímací zkoušky.

Práci na projektu takové školy by bylo nutno rozčlenit do několika etap nebo částí, nejméně pěti 
následujících: 

l. Zpracování ideového záměru projektu s charakteristikou základních východisek. Tato část práce 
na projektu však nutně zůstane v obecné poloze, nicméně ji předkládáme. Zároveň je také jedinou, 
jíž se může týkat fiktivní projekt. Další části již totiž musí být výsledkem rozhodnutí a práce reálné 
školy.

2. Druhou etapou práce by měla být konkretizace projektu na podmínky školy (implementace). Tuto
podobu projektu nelze zpracovat mimo konkrétní školu, bez úzké součinnosti vedení školy s 
pedagogickým sborem, žáky a jejich rodiči. Součástí této etapy by mělo být zjištění vzdělávacích 
potřeb a zájmů žáků i jejich rodičů jako jednoho ze základních východisek pro zpracování učebních
plánů. V této etapě by měla být zpracována i kurikula jednotlivých vyučovacích předmětů.

3. Ani výše uvedená verze projektu nemůže být jeho konečnou podobou; škola musí další verzí 
projektu pružně reagovat na zjištěné zpětnovazebné informace. Vypracování dalších modifikací 
projektu musí vedle zpětnovazebných informací reagovat např. i na takové faktory, o kterých se při 
tvorbě projektu nemohlo uvažovat, protože nebyly známy.

4. Závěrečnou etapou by mělo být vyhodnocení realizace projektu v době po odmaturování prvních 
absolventů.

5. Součástí realizace celého projektu by mělo být doprovodné šetření, jehož metodika by se musela 
rovněž důkladně zpracovat, pokud možno za odborně spolupráce s některou fakultou nebo 
výzkumným ústavem, podle podmínek v místě školy. Jak již bylo řečeno výše, předmětem našeho 
příspěvku může být pouze l. část prací na projektu, která se týká základních východisek projektu. O 
tě dále pojednáme.

Základní východiska projektu

Mezi negativními faktory souvisejícími s přechodem žáků ze základní na střední školy je nutno 
jmenovat alespoň tyto :

- žák je při přijetí posuzován převážně z jednoho úzkého hlediska, a to z hlediska výkonu v oblasti 
školních vědomostí, případně dovedností;

- stres, který se váže k přijímacím zkouškám;

- závislost přijetí na jednorázovém žákově výkonu, který je ovlivněn jeho momentální kondicí;

42



- je pravděpodobné, že při tomto pojetí přijímacích zkoušek nebude části žáků, kteří mají 
předpoklady pro úspěšné studium střední školy, studium umožněno;

- dosavadní forma přijímacích zkoušek, které spočívají ve zjišťování množství vědomostí, 
negativně ovlivňuje i práci učitelů základních škol: učitelé ze strachu, aby nepoškodili své žáky, 
nevyužívají možnosti úprav učebních osnov a podrobují se diktátu požadavků středních škol;

- přechodem na střední školu jsou zpřetrhány sociální vazby, ve kterých dítě ve škole dosud žilo;

- adaptace mnoha dětí při přechodu na střední školu je ztížena tím, že vedle náročnějších 
požadavků, které jsou na ně kladeny v oblasti výuky, se musí současně vyrovnávat:

• s novým prostředím školy

• s odlišným stylem práce učitelů

• s nutností navázat nově sociální kontakty s vrstevníky

• se změnou denního režimu a rytmu (dřívější vstávání, dojíždění,problémy s obědem, krátké 
odpoledne atd.).

Předkládaná koncepce práce školy byla vypracována se záměrem výše uvedené negativní faktory 
pokud možno eliminovat. Má-li mít práce takto pojaté školy naději na úspěch, musí její koncepce 
zvažovat z výše uvedených hledisek co nejúplnější výčet faktorů, které práci školy ovlivňují. K 
těmto faktorům patří zejména:

- pojetí osobnosti žáka (dítěte);

- pojetí práce jednotlivých učitelů;

- pojetí práce pedagogického sboru jako celku;

- spoluúčast rodičů na práci školy;

- obsah vzdělávání;

- metody a organizační formy výuky;

- finanční zabezpečení takto pojaté výuky;

- organizace práce školy;

- legislativní zajištění existence takto pojaté školy;

- předpokládané výsledky;

- způsob průběžného zjišťování výsledků.

Pojetí osobnosti žáka

Každý žák školy je pojímán jako svébytná individualita, k jejímuž rozvoji škola přispívá :

- utvářením přiměřeného sebepojetí založeného na rozpoznání a rozvoji potenciálních možností 
žáka;

- poskytováním dostatečného množství různorodých příležitostí k získání vzdělání odpovídajícího 
reálným možnostem žáků;

- vytvářením atmosféry, v níž se rozvíjí vztah žáka k poznávání jako jedné ze základních lidských 
aktivit;

- vytvářením pozitivních mezilidských vztahů, které žákovi umožňují nalézt odpovídající místo ve 
struktuře sociálních vztahů na škole;

- respektováním zvláštních rysů osobnosti každého jednotlivého žáka;

- jak vytvářením dovednosti autoregulovat vlastní činnost, tak rozvíjením tvořivých schopností 
každého žáka.

Pojetí práce jednotlivých učitelů
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Stejně jako žák, i každý učitel této školy by měl být pojímán jako svébytná individualita, která bude
mít příležitost přispět k realizaci tohoto pojetí práce školy svým specifickým přínosem. Učitelé se 
mohou odlišovat svým pojetím výuky, tzn. např. mírou důrazu, který kladou jednotliví vyučující na 
výkon žáků nebo na prožitky žáků související s výukou (hodnotová orientace, sociální orientace). 
Limitujícím faktorem těchto rozdílů však musí zůstat výše uvedené pojetí žáka. Ani učitel zaměřený
na výkon nemůže např. ohrožovat utváření přiměřeného sebepojetí žáka apod.

Součástí pojetí práce učitele jsou i odpovídající profesní dovednosti diagnostické, didaktické, 
komunikativní a organizační.

Fakt, že škola dovádí své žáky až k maturitní zkoušce, musí být respektován i v nárocích kladených 
na zvládnutí vědního oboru v rámci aprobace jednotlivých vyučujících.

Pojetí práce pedagogického sboru jako celku

Jednotliví učitelé mohou výrazně ovlivnit realizaci jakékoliv pedagogické koncepce, avšak 
nezbytným předpokladem úspěšnosti je vzájemná spolupráce všech zúčastněných založená ne na 
formální proklamaci, ale na jejich skutečné potřebě spolupracovat.

Vytvoření klimatu spolupráce v pedagogickém sboru je dlouhodobou a náročnou záležitostí, která je
jedním z prvořadých úkolů vedení školy. Jedním z prvních kroků musí být seznámení 
pedagogického sboru s návrhem koncepce práce školy (pokud se sbor přímo na jejím vytváření 
nepodílí) a se všemi nároky, které z její realizace pro každého učitele vyplynou (časové zatížení, 
nutnost dalšího vzdělávání, psychická zátěž při změně způsobu práce atd., ale na druhé straně i 
výraznější možnost seberealizace) a zjištění postojů jednotlivých vyučujících k této koncepci. 
Výsledkem by mělo být zcela svobodné rozhodnutí každého učitele/ky, zda setrvá ve škole a bude 
se podílet na realizaci uvedené koncepce nebo zda setrvá a zkusí to či zda rovnou odejde na školu, 
jejíž koncepce práce mu/jí vyhovuje více. Dalším krokem vedení školy by měla být analýza 
předpokladů jednotlivých členů sboru pro účast na realizaci této koncepce.

K řešení personálních otázek je nutno přistupovat velmi citlivě, protože jedním z předpokladů 
úspěšnosti realizace koncepce jsou dobré mezilidské vztahy a příznivé klima školy. Pokud by došlo 
k jeho narušení, existuje riziko, že ještě před vlastním zahájením realizace koncepce dojde k jejím 
ohrožení. 

I když kladný postoj učitelů k navrhované koncepci je základním předpokladem její úspěšnosti, 
není předpokladem jediným.

Jedním ze základních principů této koncepce je nezbytnost jejího dotváření na základě průběžného 
vyhodnocování její realizace. Žádná koncepce totiž nemůže předem zachytit skutečně všechny 
faktory ovlivňující průběh její realizace.

Obojí - dotváření i vyhodnocování - může probíhat pouze při permanentních a zevrubných 
diskusích jak vyučujících jednotlivých předmětů, tak pedagogického sboru jako celku. Diskuse by 
měly být věnovány zejména dopadům realizace koncepce na jednotlivé žáky i žákovské kolektivy. 
Vzhledem k tomu, že koncepce klade vysoké nároky na profesní dovednosti učitelů, mělo by vedení
školy zajistit i přiměřené možnosti jejich dalšího vzdělávání respektujícího individuální potřeby a 
zájmy jednotlivých učitelů.

Má-li být zajištěna variantnost učebních plánů vycházející ze vzdělávacích potřeb žáků, je nezbytné
zajistit pro školu učitele odpovídajících aprobací či zájmového zaměření. Je nutno předejít 
nebezpečí, které se na školách objevovalo velmi často - vytváření učebních plánů včetně nabídky 
povinně volitelných a volitelných předmětů pouze na základě aprobací vyučujících. Proto by měly 
být vzdělávací potřeby žáků a jejich rodičů školou objektivně zjištěny (např. pomocí dotazníkového
šetření).
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Spoluúčast rodičů na práci školy

Škola by měla úzce spolupracovat s rodiči a tvorba celého projektu by měla být s rodiči průběžně 
konzultována, včetně předpokládaných rizik a jejich řešení. Rodiče jsou jednou - a to ne 
zanedbatelnou - skupinou, která průběžně poskytuje škole zpětnou vazbu o úspěšnosti jejího konání.
Škola musí zcela vážně a odpovědné uvažovat o jejich přáních a požadavcích. Aby toto 
konstatování nezůstalo pouhou proklamací, musí vedení školy s učitelským sborem nalézt způsob, 
jak s touto koncepcí seznámit všechny rodiče (tištěné informace, schůzky rodičovské organizace aj.)
a vytvořit systém, který by umožňoval pružnou komunikaci mezi školou a rodičovskou veřejností.

Jedním ze základních východisek této koncepce práce školy je pojetí osobnosti žáka. Je proto 
nezbytné, aby škola našla formy spolupráce s rodiči, při nichž nebudou rodiče informováni pouze o 
klasifikaci a kázeňských přestupcích, ale kdy budou spolu s učiteli hledat potenciální možnosti a

nejvhodnější cesty dalšího rozvoje dítěte. To ovšem vyžaduje dostatek času a změnu rolí učitelů a 
rodičů ve vzájemných vztazích.

Obsah vzdělávání

Mají-li být skutečně realizovány výše uvedené záměry, je nezbytné odpovídajícím způsobem 
koncipovat učební plány. Ty by měly obsahovat širokou nabídku povinně volitelných a volitelných 
předmětů, která by svou šíří i úrovní náročnosti odpovídala zjištěným zájmům, možnostem a 
potřebám žáků na jedné straně a požadavkům kladeným na absolventa střední (základní) školy na 
straně druhé. Učební plán by měl žákům umožnit hledání další studijní nebo profesní orientace, to 
znamená, že musí být dostatečně variantní a variabilní.

Různou úroveň náročnosti studia lze zabezpečit v zásadě třemi cestami :

- vnitřní diferenciaci v každé třídě;

- vnější diferenciaci: vytvářením různě náročných vzdělávacích programů ve vybraných předmětech
(např. český jazyk a literatura, matematika, cizí jazyky), jejichž stupeň náročnosti si žáci podle 
svého zájmu zvolí (po dohodě s rodiči a učiteli). Na základě toho se sdruží do skupin, přičemž 
zvolená úroveň v každém programu může být jiná. Také platí, že v ostatních předmětech zůstávají 
žáci pohromadě ve své kmenové třídě;

- výběrem povinně volitelných a volitelných předmětů různé obtížnosti.

Pro plnění projektu je nezbytné, aby si škola vypracovala vlastní kurikulum, včetně projektů výuky 
jednotlivých předmětů od počátku 2. stupně stávající základní školy do konce školy střední (včetně 
specifikací pro různé úrovně náročnosti) a modulů povinně volitelných a volitelných předmětů. 
Uvedené materiály by měly být součástí druhé etapy rozpracování projektu. 

Metody a organizační formy výuky

Metody a organizační formy výuky by měly být adekvátní výše uvedeným cílům projektu, pojetí 
osobnosti žáka a obsahu vzdělávání. Nemá smysl uvádět v  projektu výčet všech známých a 
dostupných metod. Je však nutné se zaměřit na takové metody, které by umožňovaly navozovat 
takové činnosti žáků, při nichž by žáci i učitelé získávali zpětnou vazbu o rozvoji těch schopností, 
které jsou předpokladem úspěšného studia na střední škole. To je východisko provádění průběžné 
diagnostiky žáků směřující k jejich studijní či jiné orientaci. Vzhledem k tomu, že diagnostika 
tohoto druhu je velmi náročná, bylo by vhodné, aby součástí učitelského sboru byl pracovník 
(pedagog či psycholog), který by se věnoval pouze této oblasti a koordinoval by diagnostickou 
činnost ostatních učitelů.

I když tento projekt předpokládá, že změněným pojetím práce školy lze rozvinout schopnosti velké 
části žáků tak, že budou moci bez problémů přejít na střední školu, zcela zákonitě se objeví skupina 
dětí, které vzhledem ke svým schopnostem, popř. jiné hodnotové orientaci či zájmovému zaměření 
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školu opustí po ukončení povinné školní docházky. Proto se škola nemůže ani při výběru metod a 
forem práce soustředit pouze na žáky, kteří budou pokračovat v dalším studiu.

Nejvíce problémů bude při realizaci projektu spojeno s hodnocením a klasifikaci žáků, na jejichž 
podkladě má být rozhodnuto o možnosti přechodu žáků na střední školu. Poměrně snadným se zdá 
způsob hodnocení založený na systému kontrolních prací, popř. ústního zkoušení, pro něž by byly 
předem stanoveny normy. Při získání určitého počtu bodů by žák automaticky přecházel na střední 
školu. Je však třeba zvážit, zda by tímto způsobem nebyl jednorázový stres spojený s přijímací 
zkouškou nahrazen pravidelně se opakujícími stresy z kontrolních prací. Dalším problémem je pak 
validita takto zadaných prací - zjišťovaly by opravdu předpoklady pro úspěšné studium střední 
školy ?

Návrh systému hodnocení, který by zahrnoval objektivní kritéria pro posouzení toho, zda jsou žáci 
schopni studovat na střední škole, a současně respektoval zákonitosti psychohygieny žáků, musí být
vytvářen za účasti učitelů, rodičů, žáků a odborníků. Pouze úzká spolupráce všech zúčastněných, 
ale především učitelů a rodičů, v této oblasti může vést k vytvoření důvěry rodičů Jak v profesní 
schopnosti učitelů posoudit předpoklady dítěte pro další Studium, tak v jejich skutečný zájem 
pomoci dětem co nejlépe při rozhodování o jejich dalším životě.

Finanční zabezpečení takto pojaté výuky

Otázky finančního zabezpečení je nutné posuzovat jednak z hlediska personálního zabezpečení 
práce školy, jednak z hlediska jejího materiálního vybavení.

Je pochopitelné, že nároky na personální vybavení školy budou s postupující realizací koncepce 
vzrůstat, a to zvláště z těchto důvodů :

- pokud má nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů respektovat

- zjištěné vzdělávací zájmy a potřeby žáků (rodičů), je třeba uvažovat o tom, že výuka bude 
probíhat v početně menších skupinách; 

- o určitém nárůstu personálního zajištění práce školy je nutno uvažovat i v souvislosti' s „uvedenou
možností vnější diferenciace žáků (počet skupin s různou úrovní náročnosti výuky může být vyšší 
než je počet tříd v ročníku );

- zajištění pracovníka speciálně se věnujícího se diagnostickým činnostem;

- potřeba získat vyučující pro ročníky střední školy;

- zohledněna by měla být i náročnost práce na takto pojaté škole – např. formou osobního 
ohodnocení nebo zařazením učitelů do vyšších platových tříd.

Obdobně budou vzrůstat i požadavky a z nich plynoucí finanční nároky na materiální zabezpečení 
výuky. Jedná se např. : 

- o nákup alternativních učebnic a pracovních sešitů;

- o nákup učebnic pro ročníky střední školy;

- o nákup potřebných učebních pomůcek;

- o dostatečnou vybavenost školní knihovny (žákovské i učitelské).

Po projednání s rodiči lze uvažovat o částečném příspěvku rodičů na pokrytí zvýšených nákladů 
školy.

Legislativní zajištění existence takto pojaté školy

Protože v rámci současných platných norem neexistuje škola, která by odpovídala předkládané 
koncepci, je nutno celé úsilí legislativně zaštítit. To lze v zásadě dvěma cestami :

- škola se přihlásí a bude zařazena do programu ExTra;
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- škola dostane od MŠMT ČR povolení na základě § 58, odst. a) školského zákona k pokusnému 
ověřování výše uvedené koncepce práce školy.

Předpokládané výsledky

Hlavním výsledkem takto pojaté práce školy by měl být kompetentní absolvent střední školy, který 
'*- přestože mu uvedená koncepce práce školy umožní snazší přístup na střední školu i její 
absolvování bez stresů-bude v oblasti získaných vědomostí a dovedností srovnatelný s absolventy 
jiných středních škol.

Dalším výsledkem budou ti žáci, kteří se rozhodnou ze školy odejít po ukončení povinné školní 
docházky. Ti by měli být kvalitně připraveni ke vstupu na jinou střední školu a odchod ze školy 
nebudou pociťovat jako životní neúspěch.

Předložený návrh řešení problému školy pomocí projektu může sloužit nejen jako příklad toho, jak 
se dá projekt sestavit (metodická pomoc), ale také přímo pro svoje téma (integrace 2. st. ZŠ a 
gymnázia). Pokud by některá ze škol o jeho realizaci měla zájem, jsou autorky ochotny na jeho 
konkretizaci se školou spolupracovat. 

Obrázek 1 Ukázka metody mind mapping

FORMY A METODY PRO ZMĚNU

V této kapitole se pokusíme alespoň stručně uvést ty způsoby, které nám mohou pomoci při hledání 
cesty „kudy na to“: ke sbírání nápadů, jejich třídění, zvažování možností, návrhů k realizaci, jejich 
skutečné realizaci a jejímu hodnocení. Jsou to všechno způsoby, které bychom mohli dát pod 
společný poklop názvu „inovační metody, případně “. Většina z nich nebude učitelům a ředitelům 
neznámá – některé z nich užívají v určité variantě ve své práci se žáky. Zásadní krok, který ne vždy 
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jsme ochotni učinit, se však týká našeho někdy zbytečného ostychu užít pedagogicko-psychologické
postupy, o jejichž účinnosti jsme přesvědčeni u svých svěřenců, také na sebe. Krátký příklad za 
všechny: Po poradě užitá výzva „Říkejte k tomu, co máte“ namísto konkrétních, cílených 
problémových otázek, které zabírají neomylně na naše žáky, a nic nenasvědčuje tomu, že by 
nezabraly i u dospělých.

Uveďme stručný přehled způsobů práce pro inspiraci.

Přednáška

Přednáška jako metoda či forma vzdělávání bývá velmi často kritizována pro nízkou účinnost. Není 
však důvod se jí zcela vyhýbat, v případě, že 

- téma je teoreticky náročné, pro účastníky zajímavé, naprosto potřebné, ale prozatím z velké míry 
neznámé;

- nelze zvolit jiný způsob organizace (velký počet účastníků, malý časový prostor, chybějící 
didaktické prostředky).

Přednášku si u odborníků objednala např. ředitelka americké základní školy, která se pokusila 
transformovat svoji školu a jejíž pokus je nyní v Americe znám jako „Montlake project“. Zpočátku 
šlo o tzv. import vzdělání: odborníci jejímu sboru uspořádali přednášky např. na téma učební styly, 
jak pracovat s širokým rozpětím odlišností ve škole, kooperativní učení, proaktivní třídní 
management (jak se vyhnout zbytečným konfliktům ve třídě efektivnějším řízením činnosti) atp. Po 
krátké době se způsob práce obrátil: učitelé vyjíždějí do workshopů na různá témata a po návratu 
učí zájemce na své škole. (Pozn.: Spolu s obratem způsobu práce se změnil i směr tlaku na inovační 
změny. Zpočátku ke změnám orientovala ředitelka učitele, nyní ona sama přiznává, že je to 
naopak.)

O principech výstavby přednášky se není nutné rozepisovat: fungují stejně jako u výkladu pro žáky. 
Zmíníme se nyní o některých variantách přednášek, které vedou k vyšší aktivitě účastníků.

Týmová přednáška

Přednášejí 2-3 lektoři na stejné téma. Výhody: mnohostrannější úhel pohledu, předvedení různých 
způsobů myšlení o téže věci, střídání hlasů, tempa atp.(př. téma sexuální výchova.)

Přednáška „tisková konference“

Před přednáškou jsou sesbírány dotazy k tématu. Lektor začlení odpovědi na tyto otázky do své 
přednášky, aniž sdělí, na čí dotaz odpovídá (tím se získá dlouhodobá pozornost). Dává možnost 
oživit druhou půli přednášky, která se tím může protáhnout z doporučovaných 50-60 minut na delší 
časový úsek, aniž by se výrazněji snížila její účinnost.

Přednáška ve spojení s diskusí

a) S diskusí na základě tezí

Předem (někdy i několik dní či týdnů) se účastníkům rozdají teze diskuse (spolu s osnovou 
přednášky). Diskutuje se v předem vymezeném čase, v okruzích podle vymezených tezí.

b) Se skupinovou diskusí

Skupiny 2 - 6 účastníků po přednášce diskutují na určená témata. Lze variovat - např. vždy dvě 
skupiny jedno téma atp. Následuje prezentace výsledků a závěr diskuse.

c) S pódiovou (panelovou) diskusí 

Po úvodní přednášce lektora /učitele se těžiště vzdělávání přenáší do pódiové diskuse. Téma, které 
má interdisciplinární charakter, je diskutováno lektory, z nichž každý zastupuje jednu vědní 
disciplínu, případně jeden úhel pohledu (teorie - praxe atp.). Pódiové diskuse lze užít i samostatně, 
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bez vstupní přednášky.

Metoda mapování mysli (mind mapping)

Užitečná pro hledání nápadů a jejich první strukturování. Využívá spolupráce levé (analytické) a 
pravé (syntetické, fantazijní, tvořivé) mozkové hemisféry. Jde vlastně o zobrazení mozkové 
činnosti, její vizualizaci. Technologický postup: doprostřed velkého papíru napsat podstatu 
problému (např. Zrušit zvonění v naší škole?), pak už jen psát či kreslit to, co právě přináší 
mozková činnost účastníků (záznam nejlépe po směru hodinových ručiček). Poté možnost zpracovat
do grafů různé podoby (viz Obrázek l).

Problémové metody

Jsou vlastně základem všech inovačních metod, přesto však nevyužíváme dostatečně jejich 
možností. Kritickými fázemi problémových metod je zejména stanovení problému, který má být 
formulován jasně, jednoznačně, nejlépe ve formě otázky, a dále formulování předpokladů, 
alternativ, kterým se nevěnuje dostatečný prostor, proto bývá užitečné držet se alespoň zpočátku při 
řešení tzv. heuristického schématu (dle M. Zeliny):

l. V čem je problém? 

2. Čeho chceme dosáhnout? 

3. Co na to potřebujeme? 

4. Tvoření alternativ řešení

5. Výběr řešení

6. Realizace

Situační metody

Umožňují řešit problémové situace nebo úlohy. Princip situačních metod spočívá v konfrontaci 
účastníků vzdělávacího procesu s konkrétní situací, ve své podstatě problémové, a umožňující 
variantní přístup k řešení. Důležitá je fáze výběru této konkrétní situace, která může být buď 
Vykonstruovaná nebo vypozorovaná z reálného života, v každém případě však věrohodná. Podstata 
této metody je v analýze situace, pochopení základních vztahů, které tuto situaci vytvářejí, včetně 
Vztahů příčinných, popř. důsledkových. Další možnosti se nabízejí v zaujetí stanoviska, rozhodnutí,
jak danou situaci řešit atp. Situační metoda se tak objevuje v několika variantách, z nichž 
nejznámější jsou:

a) metoda rozboru situace (podstata je v analýze životních problémů a situací, v jejich posouzení z 
různých hledisek, návrhu variantních řešení) 

b) metoda konfliktní situace (problémová situace obsahuje dějově jednodušší rozpor, ale s 
dynamičtějším průběhem řešení, těžiště metody je hlavně ve zvážení následků možných řešení 
situace)

c) metoda postupného seznamování s případem (zadaná problémová situace je rozdělená do 
několika fází, z nichž každá následující vrhá na předchozí nové světlo, dokresluje ji).

Inscenační metody

Znamenají vlastně přenos situační metody do hraní rolí, kdy účastníci vzdělávání přebírají role 
jednotlivých postav problémové situace. 

Můžeme použít:

a) strukturní inscenaci, která je opřena o dopředu vytvořený scénář včetně charakteristik rolí;

b) nestrukturní inscenaci, kdy se vychází z popisu situace, základní činností je improvizace, role 
jsou jen naznačeny nebo i jejich výběr je ponechán v rukou účastníků. Kromě výhod, které přináší 
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tato metoda shodně se situační metodou (rozvoj logického a divergentního myšlení, rozhodovacích 
procesů), inscenační metoda pracuje i s hodnotami - může vést k formování postojů atp.

Brainstorming

Metoda založená na oddělení nápadu, myšlenky od jejich kritického hodnocení, tedy na 
překonávání konvenčních bariér a probuzení tvořivosti. Metoda vhodná ke hledání nápadu i řešení 
problému. Principy brainstormingu: úplná volnost nápadů, důraz na jejich kvantitu, reagování na 
nápady druhých, zákaz kritiky.

Postup: l. fáze - vymezení problému 2. fáze produkce nápadů (rychlé tempo, bez hodnocení), 3. fáze
po přestávce návrat k nápadům, vyhodnocení brainstormingu.

Varianty: Brainwriting (každý účastník obdrží papír, na něj napíše 2-3 nápady a poté jej nechá v 
určeném směru kolovat). Banka nápadů (účastníci píší své nápady na lístky, každý nápad na zvláštní
lístek, lístky na jednu hromádku „do banky“). Odsud si lze poté brát nápady dalších účastníků, 
inspirovat se jimi, produkovat další nápady.

Metoda Phillips 66

Je využívána k řešení problémů prostřednictvím malých týmů v rámci širšího pléna. Plénum se 
rozdělí na malé skupiny o šesti členech (5 členů a 1 vedoucí). Po uvedení problému o něm každá 
skupina diskutuje 6 minut (odtud název 66). Poté se vedoucí skupin shromáždí kolem „kulatého 
stolu“a diskutují o řešení problému.

Gordonova metoda

Zaměřena na vytvoření třeba jediného, ale zcela nového řešení. Jen lektor ví, o jaký problém jde, 
jaký problém se má vyřešit, účastníkům je to takřka až do konce zamlčeno. Vybírá se široké téma, 
které obsahuje daný problém, ale neodhaluje ještě jeho pravou podstatu. Účastníci řeší problém z 
různých hledisek se zapojením široké představivosti (přirovnání, metafory atp.). Lektor postupně 
tematicky zužuje problémový okruh až k řešení problému.

HOBO-metoda

Je založena na propojení přednášky, individuálního studia a aktivní diskuse k daným problémům. 
Dílčí problémy se nejprve studují v materiálech, písemně se zpracují výsledky. Poté ve skupině 
proběhne diskuse k problému, a to na základě principu referenti – oponenti. Následuje diskuse 
v plénu.

Metoda 635

Cíl: řešení problému na základě kombinace nápadů všech účastníků. Účastní se minimálně 6 
účastníků nebo větší skupina rozdělená na 6 skupin. Každý účastník si poznamená 3 návrhy na 
formulář, předá dalšímu účastníku, který rozpracuje myšlenky na formuláři. Minimálně 6 krát se 
předá dále. Název metody je rovněž odvozen z uvedených počtů.

Synektika

Cíl: řešení problémů překonáváním dosavadních stereotypů a tvorbou analogii. Průběh: definování 
problému, spontánní návrhy na řešení, hledání řešení v jiných oblastech života, kontrola, ev. 
Kombinace spontánních návrhů a získaných analogii.

Varianta: bionická metoda - analogie se hledají v přírodních jevech, které lze aplikovat na řešený 
problém (ochranná funkce hříbku - deštník).

Morfologická metoda

Cíl: k řešení problému dospět rozčleněním na několik dílčích, jejich kombinací pak získat řešení 
celého problému. Účastníci mají tvořit co nejsourodější skupinu s určitými vědomostmi o dané 
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problematice. Varianta: Strom - problém se rozdělí na subproblémy, ty pak na další subproblémy. 
V nejdetailnějších, nejkonkrétnějších problémech se zapíše řešení a jde se opačně - nahoru 
k obecnému problému. Pomohlo řešení nižších subproblémů vyšším? atd.

Tolik přehled některých inovačních metod pro inspiraci. Lze je různě variovat podle podmínek, v 
nichž se aplikují. Zkušenosti z pokusů o inovace v zahraničí i u nás ukazují, že velkou míru 
účinnosti mají ty metody, které jsou postaveny na participaci všech účastníků, a to i těch,o kterých 
bychom zpočátku nepředpokládali, že jejich zapojení přinese skupině nějaký větší efekt. Minimálně
vzniká atmosféra vzájemnosti, která má pak hlubší dopad na rychlost i kvalitu změn. Za dobrou

strategii lze také považovat postup ředitelky, která chtěla inovovat školu a měla zformulovány 
nejpalčivější problémy, jež hodlala řešit. Upřednostnila však problém zformulovaný učiteli (velký 
počet žáků ve třídách), i když ho sama osobně nepovažovala v daném okamžiku za prioritní. Při 
jeho řešení však zcela přirozeně vyvstaly i otázky, které měla původně zformulované i ředitelka.

Jako pozitivní se ukázala i zkušenost vytvářet ve škole tzv. „podpůrné skupiny“, tj. skupiny 3-5 
učitelů, jejichž cílem je vlastní profesionální růst. Jedna z takových skupin se např. rozhodne řešit 
problém vyšší účinnosti otázek a instrukcí ve vyučování. Pomocí některé z výše popsaných technik 
si skupiny mohou určit podstatu problému a možnosti řešení, součástí jejich spolupráce pak mohou 
být např. vzájemné výměny vyučovacích projektů a jejich „oponentura“, vzájemné hospitace, 
konfrontace s teoretickou literaturou k tématu, rozbor videozáznamů atp. Je to jedna z možností, jak
prostřednictvím skupinové práce učitelů vybudovat školní tým, jehož zájem bude upřen jedním 
podstatným směrem.

Prameny

Hermochová, S., Hry pro život, díl 1.a 2. Portál, Praha, 1994.

Nagel, K., Úspěch ! Strategie a metody. Grada, Praha, 1992.

Tuma, M.: Metódy výchovy a vzdelavania dospelých. Obzor, Bratislava, 1987.

Vališová, A., Asertivita pro učitele. Fortuna, Praha, 1992.

Organizace činné v oblasti transformace a alternativ ve vzdělávání a školství:

NEMES/ Nezávislá mezioborová skupina pro transformaci školské politiky, vzdělávání a školy 
(občanské sdružení PAU/ Přátelé angažovaného učení (občanské sdružení ARTAMA/Sdružení pro 
tvořivou dramatiku IDEA/ Iniciativa pro alternativy ve vzdělávání

Nabídka pracovišť a odborníků k přednáškám a výcviku :

Filosofická fakulta UK Praha l, Celetná 20, katedra pedagogiky: PhDr. Hana Kasíková, CSC., PhDr.
Josef Valenta, CSc.

PhDr. Alena Vališová, CSc. (komunikace a asertivita)

PhDr. Karel Rýdl, CSC., PhDr. Markéta Dvořáková.

Poradna pro podporu zdraví ve školách ČR, Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha l0, 100 42, 
PhDr. Miluše Havlínová, CSc..

Pedagogické fakulty/katedry pedagogiky s kontaktní osobou:

Praha (PhDr. V. Spilková, CSc.),

Hradec Králové (PhDr. V. Václavík a PhDr. P. Vacek),

Plzeň (PaedDr. E. Lukavská), České Budějovice (PhDr. L. Prokešová),

Olomouc (PaedDr. E. Urbanovská a PaedDr. H. Grecmannová),

Ostrava (doc. PhDr. H. Kantorková, CSc.).

Semináře, které pořádají učitelé základních škol: 

ZŠ J .Husa Písek, ZŠ Obříství, ZŠ Vranné n. Vlt., ZŠ Svitavy (Felberova 2)- dramatická
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výchova - Zdeněk Petržela, Svobodná Komenského mateřská škola Jílové u Prahy.

Přednášky, zájezdy a výcviky pedagogických středisek:

Centrum pro další vzdělávaní učitelů v Praze

Centrum pro další vzdělávání učitelů v Bmě

Středisko informačních technologií v Mladé Boleslavi (SIT) pedagogické středisko v Hodoníně

Služba škole, Uherské Hradiště

Iniciativy pedagogicko-psychologických poraden v okresech.

Cvičení pro změnu

ŠEST KROKŮ K DOBRÉMU PLÁNU

1. JEDNODUCHOST: plán uděláme nekomplikovaný.

2. KONKRÉTNOST: upřesníme co, kdy, kde a jak.

3. DĚLÁNI: nepřestaneme dělat, co jsme si , naplánovali.

4. OPAKOVÁNÍ: plánujeme to, co můžeme dělat denně.

5. NEZÁVISLOST: plánujeme to, co závisí od nás, co ovlivníme.

6. BEZPROSTŘEDNOST:  plánujeme to, co můžeme začít hned nebo velmi brzy.
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IV. PÍSEMNÉ PROJEKTY ŠKOL

l. Rámcový projekt změn a rozvoje školy

2. Projekty k žádosti o podporu

„Projekt“ je slovo latinského původu, které v češtině již dávno zdomácnělo. Znamená „návrh“ nebo 
„plán“. Běžně si jej představujeme jako soubor výkresů, podle nichž je následně prováděna 
projektovaná stavba.

Uznejme, že ve své podstatě se projekty v oblasti vzdělávání na půdě jednotlivé školy, které 
souhrnně nazýváme projekty školy, od původního termínu nijak neodlišují. Snad jen formálně. 
Společné je jim to, že mají dvě na sebe navazující podoby: napřed projekt vzniká v něčí hlavě, má 
podobu ideového plánu, posléze jej autor musí dát na papír, aby se přiblížil účelu, jehož chce 
dosáhnout.

Předpokládejme, ze máte již představu, co byste rádi ve své škole změnili, že máte jakousi vizi, jak 
by to mělo jednou, když se věc podaří, vypadat. 

Teď jde o to, dát tuto představu do písemné podoby. Minulý režim nás naučil nevěřit slovům, 
obecnějším vyjádřením. Snadno se všechno možné plánovalo, ale obtížněji plnilo. Žádala se 
hlášení, která se skutečností měla společného jen málo. Nelze se tedy divit, že mnoho lidí má odpor 
k vypracování písemného projektu. Zkusme proto naopak hledět na písemný projekt jako na 
dobrého pomocníka.

Z hlediska účelového rozlišujeme několik druhů písemně zpracovaných projektů školy. Naše 
návody se týkají alespoň dvou z nich: rámcového projektu školy (ukázka l v Příloze) a projektu k 
žádosti o podporu (ukázka 2 v Příloze). Kromě nich si můžeme vytvářet modelové projekty různého
stupně obecnosti či konkrétnosti, které také mohou některým školám sloužit jako návod, 
východisko, inspirace.

K obohacení nabídky jsme pro vás vytvořili i tento typ projektu, který jste našli ve III. kapitole.

RÁMCOVÝ PROJEKT ZMĚN A ROZVOJE ŠKOLY

Důvody, proč si projekt napsat 

Ačkoliv lze Vidět úspěšně se měnící školy, aniž by měly vypracován svůj projekt písemně, přece jen
pro napsání projektu hovoří následující skutečnosti:

• Písemné formulace nás přivedou k jasnějším vyjádřením našich cílů i prostředků. Toto říkám
z Vlastní bohaté zkušenosti. Často se mi zdálo, že mám v nějaké otázce jasno, ale teprve její 
písemná formulace, a to ještě napsaná tak, aby byla srozumitelná i pro Ostatní, mi dokázala, 
že Věc nemám zdaleka tak promyšlenou, jak jsem se domnívala. 

• Lidská paměť je zrádná. Řada výzkumů dokázala, jak se Vzpomínky mění podle pozdějších 
zážitků. Tuto zkušenost najdeme Vyjádřenu lapidárně Ve rčení: co je psáno, to je dáno. 
Předejdete mnohým nedorozuměním, jestliže si na začátku svých snah vypracujete písemný 
dokument.

• Současně Vám to umožní objektivnější posouzení, jak se přibližujete či nepřibližujete k 
Vytčenému cíli. .Zjistíte-li, že se k cíli nepřibližujete„ můžete snadněji provést revizi 
projektu, změnit prostředky, které byly neúčinné, stanovit si přiměřenější cesty; někdy stačí, 
když změníme tempo, a přizpůsobíme mu harmonogram předpokládaných změn .

• Kopii projektu může mít každý pohotově u sebe. Ve výzkumu rozdílů mezi úspěšnými a 
neúspěšnými školami na Novém Zélandě, se mj. zjistilo, že úspěšné školy (na rozdíl od 
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neúspěšných) svůj projekt nenechaly zapadat prachem v šuplíku, ale neustále jej používaly - 
každý učitel měl jeden exemplář, který mu pomáhal při přípravě hodin, projekt byl na stole 
při každé poradě. Přitom Však tento projekt nebyl brán jako neměnné dogma, byl to 
materiál, který procházel změnami (samozřejmě na základě konsensu). Změnami mohl 
procházet naopak jedině proto, že se podle něj stále.

• Písemný projekt vám pomůže najít spojence. Řekne lidem jasně, co chcete a jakým 
způsobem to chcete. Poskytne jim možnost v klidu přemýšlet o Vašich nápadech. Třeba 
zjistí, že mají také čím přispět. Odkud začít? Moje doporučení je následující: začněte tím, co
je Vám nejjasnější, ať se to vztahuje ke kterékoliv části, třeba i k závěru. Výhoda tohoto 
postupu je, že vám dodá odvahy a že vás bude inspirovat. 

Projekt může psát jeden člověk, doporučuji však raději dvojici (nanejvýš trojici, ale spíš výjimečně, 
je to těžkopádnější). Komunikace již během psaní prvního náčrtku je velice přínosná. Většina škol 
má počítač s textovým editorem, takže bude psát asi na něm. Má obrovskou výhodu snadných 
zásahů, oprav a změn, postupného vytištění verzí, do kterých mohou další spolutvůrci psát své 
připomínky, doplnění, návrhy na formulace.

Nedejte se odradit tím, když si uvědomíte, že vás pravděpodobně nikdo nikdy neučil, jak takový 
projekt vypracovat. Nedokážu si odpustit ovšem poznámku, že je to jen další z množství důkazů o 
odtrženosti obsahu vzdělávání od skutečného života. Možná to zato bude jeden z dalších důvodů 
pro vás, proč školu měnit- aby jednou v životě vaši žáci neviděli v napsání projektu žádný velký 
problém. Vy je tomu totiž ve škole naučíte. 

První část - zmapování výchozí situace 

Zde půjde o popis těch částí současného stavu, které mají vztah k zamýšlenému projektu. Již jsem 
uvedla, že nepíšete projekt jen pro sebe, určitě se naskytnou příležitosti, kdy jej budete dávat k 
přečtení dalším lidem. Ať proto, abyste se dozvěděli jejich názor nebo abyste je získali ke 
spolupráci nebo k finanční podpoře (o tomto typu projektu viz následující podkapitola) nebo 
dokonce poskytnete svůj projekt jako vzor škole v okolí- vždyť cílem je šířit dobré nápady ve 
prospěch dětí. 

Vžijte se do pozice čtenáře - cizince, který by se měl dozvědět: 

l. Jak je vaše škola velká, stáří budovy, její uspořádání a vybavení, využitelné přilehlé prostory; jak 
je situována v lokalitě a v krajině a co z toho pro ni vyplývá; kolik žáků ji navštěvuje a kolik 
zaměstnává učitelů, případně dalších profesí, stav a perspektivy; 

2. Jaké jsou místní zvláštnosti (tradice, mimořádné zdroje: přírodní, materiální, kulturní, lidské), s 
využitím čeho počítáte.

3. Jaká je úroveň vztahů mezi lidmi (skupinami) ve škole, mezi školou a rodiči a partnery v okolí 
školy a v obci, jak je rozvinuta vzájemná spolupráce, o koho všeho se můžete opřít;

4. Jak vypadá program, organizace a způsob výuky, případně čím se vaše škola liší od běžné školy 
(vaše plusy i mínusy); zmapovat zvlášť l. a 2. stupeň a jejich propojení.

Druhá část - popis cílového stavu a cest k němu

Znovu připomínám, že zde jen o doporučení, jak písemně zformulovat, co již máte promyšleno. 
Předpokládám, že proběhly diskuse, že je jasné, kolik stoupenců zamýšlený projekt má, na koho a 
na co lze spoléhat. Patrně máte za sebou diskuse o tom, jak chápete vzdělání, o co vám ve škole jde 
nejvíc, co považujete za druhořadé, prožili jste si tvořivý brainstorming, kde padaly nápady 
nejrůznější kvality, hovořili jste o věcech ve dvojicích, v menších i větších skupinkách. Na tomto 
základě jste došli postupně a společně k určitému konsensu. Ředitel školy si musí být v této fázi jist,
'že zamýšlený projekt není jenom jeho nápadem, který ostatní možná pasivně přijali, ale nevytvořili.
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Měl by se kriticky podívat na sebe a posoudit, zda postupoval dostatečně demokraticky a zda 
nevyvolal pochybnosti či dokonce podezření z autokratického postoje. Ještě je čas se vzpamatovat. 
V této části je nejdůležitější mít možnost čerpat z existující pokladnice pedagogických směrů. Který
model školy a jejího způsobu výuky chcete dát do základů vaší školy? Jsou někde takové modely 
popsány? Zajímají vás ty, které jsou domyšleny v ucelený systém? Rádi byste se na jedné straně 
inspirovali hotovými modely, na druhé straně byste si chtěli sami vybrat a podle svých podmínek 
vybraný model přizpůsobit. Je vidět, že dobře chápete, co to je pedagogická autonomie školy. (Proto
o tom více ve II. kapitole, v podkapitole o modelech výuky pro státní školu.) 

Je celkem jedno, zda vyjdete z konkrétního popisu nějakého postupu nebo činnosti a pak jejich 
předpokládaný výsledek zobecníte a stanovíte si jej za cíl, nebo zda si postavíte obecný cíl nebo 
obecnou zásadu a k nim uvedete konkrétní prostředek jejich uskutečnění. Ať už postupujeme 
induktivně nebo deduktivně, mělo by být zřejmé, že obě roviny ve svém uvažování odlišujeme. 
Např. nejdříve se zmíníte o tom, že jedním z vámi sledovaných cílů je rozvoj komunikačních 
dovedností, odůvodníte toto svoje přesvědčení, navážete s úmyslem učit děti týmové spolupráci, 
učit je pracovat nejen pro sebe, ale také pro radost druhých, zdůvodníte význam počítačové 
gramotnosti atd. a po tomto výkladu ukážete, že vydávání školního časopisu, vytvoření fungující 
redakční rady a využívání školního počítače je jednou z cest, jak toto naplnit.

Stejně dobrý je druhý způsob: popsat své nápady tak, jak byste si je představovali v běžném 
každodenním školním provozu a pak od nich dojít k pojmenování podstaty změny.

Například, chcete udělat změny v rozvrhu tříd 2. stupně tak, aby děti mohly trávit podstatně víc 
hodin mimo školní budovu, ať v obecní nebo městské knihovně, v muzeích, na různých 
pracovištích v komunitě, na, v přírodě. Bude jasné, kolik učitelů bude děti doprovázet, jak vyřešíte 
nešťastnou „hodinovou dotaci“, jak zapojíte lidi mimo školu atd. Pak teprve vysvětlíte, že všechny 
tyto přesuny jste vymysleli a všechny nemalé problémy vyřešili proto, že se už víc nemůžete dívat 
na tu velkou odtrženost výuky od skutečného života a že jste přesvědčeni, že děti nepotřebují 
schémata, obrázky, popisy, že pohled vlastníma očima, vnímání v kontextu může nahradit 
namáhavý výklad před tabulí. Současně napíšete, že očekáváte, že tento bezprostřední kontakt 
učitelů s obyvateli komunity (domlouvání návštěv skupinek žáků) i možnost lidí ukázat s hrdostí 
svůj provoz, svou práci dětem, bude lámat bariéry daleko lépe, než dobře organizované rodičovské 
schůzky či žákovské besídky.

Je také důležité udržet určitou rovinu konkrétnosti v celém projektu. Pokud napíšete, že vám jde „o 
zkvalitnění prostředí školy“ bez dalšího vysvětlení, může to znamenat přístavbu dalšího pavilonu 
školy či dalšího poschodí, nebo vysázení zeleně, zrovna tak jako koberce na chodby, pračky 
vzduchu do každé třídy, vybudování klubového prostoru pro učitele, žaluzie do sluncem 
sužovaných tříd atd. A to předpokládám, že slovo „zkvalitnění“ skutečně chápete jako dodání vyšší 
kvality něčemu či dokonce vytvoření nové kvality a nikoliv pouze kvantitativní rozšíření stávajícího
stavu (jako např. více vycpaných zvířat do kabinetu zoologie).

A naopak - pokud např. dáváte do projektu zmínku o jiném uspořádání lavic ve třídě, rádi by tam 
čtenáři našli zdůvodnění (třeba v tom smyslu, že je to podmínka pro intenzivní komunikaci a 
spolupráci dětí nebo základ pro skupinové vyučování atd.). Jinak si mohou myslet, že se dají brzy 
očekávat stížnosti paní učitelky na to, že děti nevidí dobře na tabuli, protože ona vlastně nadále 
pokračuje ve frontálním vyučování, pro něž jsou jinak uspořádané lavice ovšem zcela nevhodné. 
Takže - znovu kladu na srdce, zastoupeno musí být obojí: i obecné i konkrétní. 

Třetí část - prováděcí plán

(Časová rozvaha, stanovení priorit, stanovení odpovědností, kriteria úspěšnosti.)

Zde je řeč o poněkud širším projektu změny školy, ne o jednorázových či krátkodobých projektech. 
Nelze dělat všechno najednou, je třeba si rozmyslet priority. Síly i prostředky nejsou neomezené 
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(spíše naopak). Také důvody, proč dát přednost jednomu před druhým, jsou různé (dobrý specialista
na něco je těsně před důchodem, toto zase může chytnout rodiče, šikovná čtvrtá třída přechází na 
druhý stupeň a lze s nimi vyzkoušet něco nového, toto vysloveně „hoří“ a nesnese odkladu). Ovšem
s prioritami opět musí být co nejširší souhlas: pocit nedoceněnosti nebo dokonce závisti při 
upřednostnění jiného kolegy nejsou dobré.

Přes dosaženou shodu v prioritách tato část projektu může podléhat nejvíc změnám a aktualizaci. 
Pokaždé však by veškeré odsouhlasené změny měly být opět připsány k projektu. Jasnost časového 
horizontu a jasně jmenovitě vymezená odpovědnost se projeví pozitivně na realizaci projektu. I 
když nelze dělat vše najednou, lze dělat věci souběžně, jak s jednotlivci tak s menšími týmy. Přitom 
je důležité jasně odlišit úkoly, postupy, pravidelné činnosti.

Z projektu by mělo být zřejmé, co lze považovat za úspěch, co nikoliv (kvantitativně - zda např. 
všichni žáci, část - která? atd., i kvalitativně - co se například bude považovat za zlepšení 
schopnosti řešit konflikty?) Termíny zhodnocení vašeho úsilí budou rovněž součástí projektu, tak 
jako písemné zachycení tohoto zhodnocení (například včetně anketního dotazníku pro všechny 
členy sboru, pro žáky, pro rodiče).

Část čtvrtá - finanční a materiální zabezpečení

Od nepaměti dobré účty dělají dobré přátele. Jasnost, veřejnost a průhlednost požadovaných i 
přidělených toků financí vás ušetří hořkostí. Opět platí, že změny tohoto druhu by se měly 
dopisovat do projektu.

Co říci závěrem? I když jsem vás nabádala, aby písemný projekt byl srozumitelný pro cizí lidi, je to 
především projekt pro vás. Zdravý rozum a vztažný rámec reality budou vašimi nejspolehlivějšími 
rádci. Kritický pohled na vlastní výtvor je velice potřebný. Proto se ptejte sami sebe: „Když toto do 
projektu nenapíšeme, bude to chybět (komu, čemu, proč)?“, „Když tam toto uvedeme, bude to 
informace, která něčemu (někomu) prospěje?“atd. Pokud patříte k lidem, kteří dovedou o svých 
výkonech konstruktivně pochybovat, těžko podlehnete sebeuspokojení jako „naše škola je nejlepší 
na světě, tak co bychom na ní měnili, co máme, to nám stačí“. Místo toho raději budete dál 
zdokonalovat její projekt, přetvářet její podobu, zvyšovat její úroveň. Preventivně, abyste se 
náhodou za ni přece jen nemuseli stydět.

PROJEKTY K ŽÁDOSTI O PODPORU

Proč takové projekty sestavovat?

V této části mám pojednat o způsobu zpracování výchovně- vzdělávacích projektů za účelem 
podání žádosti o jejich podporu. Zejména o některých náležitostech potřebných k tomu, aby byly 
úspěšně schváleny v různých výběrových řízeních, která se nám dnes nabízejí.

V minulosti jsem, zpracoval několik projektů, a to jak projekt výzkumný, tak také projekty zařazené
do Programu rozvoje základního a středního školství a do Programu ExTra. Díky těm úspěšně 
přijatým jsem získal finanční příspěvek jak pro školu, kde působím, tak pro občanské sdružení 
PAU, jehož jsem členem.

Dále pak si myslím, že nemalá částka, která je projektu přidělena na základě úspěšně 
absolvovaného výběrového řízení, může významně pomoci tam, kde se peněz nedostává. Ve 
školství rozhodně peněz nazbyt nebývá. Jistě, jsme schopni a ochotni udělat pro naše školy a děti v 
nich leccos nezištně a jen z prostého nadšení, a děláme to, ale nikdo nemůže opřít, že s penězi lze 
všechno uskutečnit snáze a na rozvinutější úrovni.

Řada kolegů na mnohých školách dělá se svými žáky pozoruhodné věci, avšak k napsání něčeho 
projektu podobného se zatím z mnoha důvodů neodhodlala. Především jim jsou určeny následující 
stránky.
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Význam písemného zpracování výchovně-vzdělávacího projektu netkví jen v očekávaném 
finančním příspěvku. Ostatně v odůvodněných případech můžeme zpracovat náš projekt bez 
uvedení požadavku na finanční příspěvek. Jsou situace, kdy se tento postup dokonce nabízí jako 
vhodnější. Je tomu tak v případech, kdy je pro předkladatele důležitější, aby dostal souhlas s 
realizací projektu, bez něhož by se ocitl mimo platný legislativní rámec.

V současné době nám schválený výchovně-vzdělávací projekt může přinést mnoho pozitivního:

1. Poskytne nám dostatečně široké pole pro naši seberealizaci, a to rozhodně není málo.

2. Umožní nám pracovat podle našich představ, představ jednotlivce či kolektivu, tedy podle 
představ předkladatele projektu.

3. Nabídne nám možnost být právě podle této schválené koncepce také hodnoceni, a to jak 
nadřízenými, tak i kontrolními orgány. V jistém smyslu je nám takto předem poskytnuta legislativní 
ochrana. Pozor, nikoliv však ochrana absolutní!

4. Zpopularizuje naši jistě velice záslužnou práci, zejména pak práci navíc. Přispěje k zviditelnění 
naší školy, třídy, pedagogického sboru. Předpokládejme, že v kladném významu toho slova.

5. Poskytne nám případně i nezanedbatelný finanční příspěvek, který slouží jak žákům, tak 
pedagogům a celé škole.

6. Není vyloučeno, že zvýší i naši prestiž v očích mnohých zainteresovaných lidí kolem školy a 
přispěje k tomu, že naše snahy budou oceněny jako přínosná iniciativa a tvořivost. Pravděpodobně 
však ne vždy a za všech okolností. Můžeme se dočkat i opaku.

A ještě jeden argument, který nám může přinést blízká budoucnost: V současné době probíhají 
jednání, která se týkají připravovaného nového školského zákona. Jedním z nových opatření v 
připravovaném zákoně je požadavek akreditace výchovně-vzdělávacího programu školy. Budeme-li
tento požadavek interpretovat pozitivně, může nás uspokojit, že by tím totiž vznikla možnost 
zpracovat si program sami, pro svoji konkrétní školu, a proto jej doslova „ušít na míru“. Tuto naději
si děláme za předpokladu, že bud” akreditační komise nebude složena z pověřených úředníků, ale z 
osob zasvěcených do otázek tvorby kurikula a projektování výuky na úrovni jednotlivých 
autonomních škol nebo že úkolem akreditační komise bude posuzovat jenom to, zda projekt 
vyhovuje platné legislativě a předepsaným standardům.

Nezbytnost dovedností potřebných pro zpracování výchovně- vzdělávacích projektů, programů či 
koncepcí se tak dostává do popředí. Ne všem ředitelům, učitelům a dalším zainteresovaným lidem 
ve škole či obci budou vyhovovat tematické plány nebo učební osnovy vypracované někým jiným. 
Byť jistě některé i zodpovědně a na dostatečné úrovni. Včetně osnov Obecné školy a osnov 
Občanské školy, které vytvořily týmy organizované MŠMT CR. Ne každý bude také ochoten 
přijímat akreditační programy, které mají být nabízeny, byť by byly zpracovány jen v obecně platné 
rovině.

Myslím, že řada vedoucích pracovníků našich škol se po poradě se svými učitelskými sbory a rodiči
žáků rozhodne pro své vlastní koncepce a programy. I z toho důvodu, že po schválení takového 
projektu budou moci naprosto legálně uskutečňovat svůj záměr, v mnohém se možná lišící od 
běžného standardu. Což následně může vést nejen ke vzniku skutečně alternativních škol nebo 
alespoň ke vzniku alternativních způsobů školní výuky, ale, a to především, k důslednému rozbití 
pozůstatků socialistické školy včetně jejích neporušených základů z Rakousko - uherského 
mocnářství.

Dva důležité typy programů

V oblasti programů, které budou podkladem pro nezbytnou akreditaci, není dosud zcela jasno, 
protože sám nový školský zákon je teprve ve stadiu návrhu (přesně řečeno, tč. se pracuje na jeho 
zásadách). 
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Přiznávám, že nemám téměř žádné zkušenosti s projekty výzkumnými. Leda špatné. Můj první 
projekt tohoto typu, který jsem zpracoval před třemi lety, nebyl odpovědným orgánem přijat k 
realizaci.

Proto se zmíním o dvou dosud zřízených typech vzdělávacích programů, pro které budou zřejmě 
vyhlašována výběrová řízení i v letech následujících. Současně se zdá, že ani u jednoho by nemělo 
docházet k nějakým výrazným změnám požadavků na zpracování jednotlivých projektů (tzv. 
náležitostí projektu).

Těmito dvěma typy jsou:

A. Program podpory vzdělávacích iniciativ ExTra

B. Program rozvoje základního a středního školství.

Vzhledem k tomu, že oba tyto programy mají mnoho společného, včetně termínu vyhlášení 
výběrového řízení pro běžný rok a většiny závazných náležitostí, zaměřím se pouze na jeden z nich,
a to na program ExTra. Zvolil jsem si ho proto, že nám učitelům je svým charakterem bližší a jako 
takový je určen pouze pro školy a školská zařízení. Rozhodně však se pokusím upozornit právě na 
některé zásadní odlišnosti ExTry od Programu rozvoje základního a středního školství.

Závazné náležitosti projektu do Programu ExTra

Cílem programu ExTra je podpořit aktivity bezprostředně zaměřené na zlepšení úrovně výchovy a 
vzdělávání na jednotlivých školách. 

Prostředky jsou poskytovány na finanční (kalendářní rok, nikoliv na školní rok. Výše finančního 
příspěvku na jeden projekt je omezena hranicí 200 tisíc Kč.

(V případě Programu rozvoje základního a středního školství postupujeme obdobně. Tento program 
však nevyhlašuje žádné tématické okruhy a nemá určen žádný limit finančního příspěvku.)

K zařazení do výběrového řízení musíme Kanceláři ExTra poslat

- řádně vyhotovenou žádost, která musí obsahovat:

- název projektu a jeho zařazení do některého z obsahových okruhů programu ExTra

- název a adresu předkladatele, tj. školy/školského zařízení, jméno a příjmení ředitele 
školy/školského zařízení

- kontaktní adresu pro písemný styk

- seznam členů řešitelského týmu pro projekt

- stručný souhrn věcné části projektu

- charakteristiku skupiny žáků, jichž se bude celý projekt týkat (počet a věková struktura) 
s předpokládanou dobu řešení a časový harmonogram

- návrh rozpočtu projektu

- návrh způsobu věcné kontroly projektu.

Žádost a projekt musí být Kanceláři zaslány ve čtyřech vyhotoveních. Textový rozsah projektu není 
stanoven. 

Volitelnou součástí přihlášky jsou přílohy k projektu.

Jak postupovat? Naše hlavní kroky

Vyjmenovávám všechny hlavní kroky, aby bylo zřejmé, jaké místo má v celkovém postupu každý z 
nich jednotlivě. Věnovat se však budu podrobně jen těm, které bezprostředně souvisejí s 
vypracováním písemného projektu, jeho náležitostmi a závěrečným hodnocením (a vyúčtováním). 
To neznamená, že ostatní kroky nejsou důležité. Jsou velmi důležité. Naštěstí však je o nich 
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pojednáno ještě na jiných místech této příručky. 

První krok: Seznámíme se s podmínkami pro podání žádosti

Nejprve bychom se měli seznámit s obsahem dokumentu, jímž se program ExTra vyhlašuje na daný
rok, zejména pak s jeho tématickými okruhy. Musíme si uvědomit cíle, kterých chceme dosáhnout, 
a vybrat si ten okruh, který je pro nás nejvhodnější.

Druhý krok: Získáváme spojence

Po prostudování závazných pravidel a nezbytných náležitostí písemné podoby projektu se pokusme 
pro naše záměry získat všechny zainteresované lidi, žáky, kolegy učitele, rodiče, pracovníky 
školského úřadu, inspektory a představitele obce. Všichni tito lidé jsou naši potenciální spojenci. 
Záleží ovšem na nás, zda se jimi skutečně stanou.

Učiňme naši aktivitu „široce přístupnou“. Jak všem zainteresovaným, tak i skutečné veřejnosti. Čím
více lidí kolem naší školy s naším záměrem seznámíme, tím lépe. Jednak tím prokážeme, že 
rozhodně nemáme co skrývat, ba spíše naopak, že se chceme zviditelnit. Dále to pak může být, a 
jistě bude, pro naši školu a pro nás ta nejlepší reklama. 

S informacemi nezapomínejme na instituci, u níž jsme svůj projekt přihlásili (Kancelář Programu 
ExTra či skupina pro základní a střední školy MŠMT ČR).

Kromě otevřených informací nabídněme aktivní účast na realizaci projektu rodičům, vedení školy 
(pokud je předkladatelem projektu učitel nebo skupina učitelů), pracovníkům ŠÚ, ČSI nebo i 
MŠMT CR, zkrátka každému, kdo by mohl a chtěl něčím přispět.

Třetí krok: Projekt řádně vypracujeme a odešleme

Písemně zpracovaný projekt spolu s žádostí o finanční příspěvek musíme odeslat ve stanoveném 
termínu na příslušnou adresu.

Čtvrtý krok: Čekáme na výsledek výběrového řízení

Potom už nezbývá než trpělivě čekat a pevně věřit, že právě náš projekt bude přijat. A i kdyby to z 
nějakého důvodu přece jen nevyšlo, my se přesto o uskutečnění svých záměrů pokusíme. Už proto, 
že teď víme, jak si s nimi poradit, když jsme si k tomu vypracovali takový bezvadný projekt. I bez 
požehnání a finančního přilepšení.

Pátý krok: Projekt realizujeme

Šestý krok: Na konci roku podáme zprávu a vyúčtování 

Sedmý krok: Zkušenosti s projektem šíříme dál

O třetím, šestém a sedmém kroku pojednávám podrobněji ve zbývající části této podkapitoly o 
krátkodobých účelových projektech.

Písemná podoba projektu určeného k žádosti

Usnadněme členům komise jejich zodpovědný úkol. Jsou to také naši spojenci. i

Zpracování písemného projektu je klíčem k tomu, aby se věci pohnuly správným směrem. '

Dejme proto našim představám, které jsme si nejdříve nějaký čas předem poznamenávali na různé 
listy a lístečky papíru, takovou konečnou písemnou podobu, aby byla opravdu vhodná k odeslání.

Úprava a jazyk

O určitých samozřejmostech, které bychom při této činnosti měli respektovat, bych se snad ani 
zmiňovat nemusel. Raději je však přece jen připomenu.

Je zřejmé, že velice významný bude tzv."první dojem". Tedy dojem, který náš projekt vyvolá v 
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okamžiku, kdy na něm spočinou oči jednotlivých členů komise.

l. Neodraďme členy komise do očí bijícími nedostatky. Jazyková správnost, úprava a naprosto jasná
čitelnost všech kopií, žádné překlepy, stejný druh papíru ve všech vyhotoveních, ale i několik 
vhodně volených vět v úvodu přihlášky, to vše by mělo nepřímo vyjadřovat náš respekt ke 
každému, kdo bude muset naše spisy číst a o dalším osudu našeho projektu rozhodovat. Komu 
nebudou formální nedostatky překážet v soustředění se na obsah, snadněji se s ním seznámí a lépe 
záměrům projektu porozumí. A to přece chceme především.

2. Snažme se naopak získat členy komise tím, že sloh projektu bude odpovídat jejich očekávání.

To, co vám chci doporučit v tomto bodu, buď můžete brát s rezervou a pominout, nebo se mi snažit 
porozumět. V čem doporučení spočívá?: Snažme se náš projekt koncipovat, a především psát, ne 
tak, jak bychom ho chtěli číst my, ale jak by ho, alespoň podle našeho předpokladu, chtěli číst 
členové komise. Náš předpoklad bude tím přesnější, čím lépe se nám podaří vžít do jejich situace. 
Pokusme se o to.

Jistě, projekt je především pro nás, protože my jej budeme realizovat, ale posuzovat a rozhodovat 
bude právě komise. Samozřejmě, formulujme myšlenky podle svého, ale přece jen uvažujme o 
adresátech širšího okruhu. To, že zpracování projektu bude přijatelné pro nás i pro členy komise, se 
vzájemně vůbec nemusí vylučovat, spíše naopak, může se to podporovat.

A ještě něco - styl našeho projektu by neměl působit ani jako strohá úřední zpráva ani jako text, 
který se píše podle pravidel pro odborný článek. Nechť raději připomíná spíše některý nám důvěrně 
známý slohový útvar, s nímž jsme se potýkali v lavicích středních škol. Vždyť nejsme výzkumníci 
nebo teoretici, jsme učitelé, jejichž akčním polem je praxe.

Ostatně, mezi námi, klidně bych si vážně zavzpomínal/a na vlastní středoškolská léta a pokusil/a se 
vybavit si způsoby, jakými se hodí v příslušných slohových útvarech například oživit děj, doložit 
tvrzení,  uvést příměr či přirovnání atd.

Obsah projektu

1. Nepodceňujme ani samotný název našeho projektu. Právě u svého prvního, tehdy ještě 
výzkumného úkolu, jsem použil dlouhý, velice učený titul. Každý, kdo si jej přečte, musí snadno 
pochopit, o čem projekt je. Mysleme především na členy komise. I když jsou to povětšinou lidé 
vzdělaní a moudří, na druhé straně nemusejí být ještě nutně informováni o všem, co se právě v 
současnosti ve školství odehrává. O naší konkrétní škole v místě N. ani nemluvě. Takový člen 
komise nemusí být právě nadšen, pokud z názvu naší práce ani v náznaku nepochopí, oč na 
následujících stránkách půjde. Naproti tomu však jistě nebude na závadu, když by právě v titulu 
objevil něco, co by vzbudilo jeho přirozenou zvídavost. Určitě se do dalších stránek začte s chutí.

2. Nejlépe již na první stránce vysvětleme základní pojmy, o které se projekt opírá, a naznačme naše
hlavní cíle. Následovat by pak měl popis prostředků, tedy způsobů, jimiž chceme stanovených cílů

dosahovat.

3. Že zařazení našeho vzdělávacího programu do tématického okruhu a i ze stvrzení dalších 
náležitostí projektu by mělo jednoznačně vyplývat, že program je určen konkrétní skupině žáků 
(třídě, škole, kroužku, organizaci, zájemcům atp.).

4. Pokud to je jen trochu možné, uveďme hned v úvodu práce, co už máme v dané oblasti za sebou, 
co jsme v minulosti zajímavého v tomto směru vyzkoušeli a že náš projekt vlastně navazuje na to, 
co delší dobu úspěšně funguje. Dáváme tudíž záruku, že nehrozí nebezpečí neúčelného přidělení 
finančního příspěvku. Ve vědecko-výzkumných projektech se dokonce tyto informace vyžadují. Je 
pro ně vyčleněn bod v grantové přihlášce, který se nazývá Připravenost řešitelů.

5. V závěru prezentace projektu určitě nezapomeňte nabídnout co nejkomplexnější využití všech 
zkušeností, které při realizaci získáte. Vaše informace o výstupech a výsledcích plnění projektu 
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mohou být velice prospěšné ostatním. Třeba právě vy můžete některým neznámým kolegům 
pomoci vyřešit do té doby neřešitelné problémy. I ve vaší ředitelně nebo sborovně může zazvonit 
telefon a kdosi bude žádat radu a pomoc. Bude se ptát, jak se vám daří to a ono, totiž právě to, o 
čem je váš projekt nebo ho bude zajímat, jak jste na to šli, když jste projekt sepisovali.

6. S návrhem rozpočtu se na první pohled mnoho udělat nedá. Avšak i ten lze sestavit hůře či lépe. 
Snažme se sestavit ho optimálně.

První zásadou je, že požadované částky sestavujeme podle těch standardních položek, která jsou 
stanovena pravidly programu. Nepokoušejme se jít mimo ně. Zadruhé požadujeme částky jen v té 
výši, v jaké je potřebujeme ke krytí nákladů daného projektu. Odhadněme je realisticky, ale 
nesnažme se získat absolutně co nejvíce. Zatřetí počítáme s tím, že čerpání finančního příspěvku za 
celý rok musí být kryto nejen účty a fakturami, ale především věcným plněním úkolů projektu.

Za čtvrté, v určitém případě můžeme uvažovat i o tom, že k projektu nedáme žádný rozpočet. 
V kterém případě? Představme si kupříkladu tuto hypotetickou situaci:

Uspěli jste v konkurzním řízení na obsazení funkce ředitele školy. V září budete do funkce 
nastupovat a rád/a byste zpracoval/a koncepci své práce ředitele jako projekt Programu ExTra. 
Přímo svádí pomyšlení přinést si do nového působiště nejen výchovně-vzdělávací program 
schválený MŠMT ČR, ale navíc i finanční příspěvek. Jak se k takovému svodu postavit?

Ano, proč bychom nemohli svoji koncepci zpracovat formou projektu? Pokud však škola nemá 
právní subjektivitu bylo by patrně vhodné ještě v předstihu vše projednat s ředitelem příslušného

školského úřadu. 

Já sám bych v takovém případě namísto uvedení rozpočtu na realizaci projektu zvolil přístup, který 
bych formuloval následovně: „Žádám o schválení projektu bez přidělení finančního příspěvku“.

Nejen proto, že nám nejde pouze o peníze, ale především proto, že takový ředitel nastupuje většinou
- pokud předtím na škole náhodou neučil - do nového prostředí. A přestože jistě věří v úspěšnost své
koncepce, nelze vyloučit, že by mohla, i ze zcela objektivních důvodů, selhat. To by pak následně 
právě v souvislosti s přidělenými financemi mohlo přinejmenším způsobit vážné komplikace.

A potom, kdo nám brání, abychom v roce příštím, kdy už nebudeme úplným nováčkem na postu 
ředitele, ale budeme třeba již považováni za ředitele hodného respektu a následování, žádali 
prostřednictvím dalšího projektu o finanční příspěvek v optimální Výši. Také věříte, že s tímto 
přístupem bychom mohli mít Vysokou pravděpodobnost jej obdržet?

7. Povinnou náležitostí projektu je náš návrh na způsob kontroly a hodnocení věcných Výsledků 
projektu. Můžeme navrhnout, že budeme Kanceláři posílat průběžné stručné zprávy nebo informace
o tom, co se nového událo. Dále můžeme pozvat pracovníky Kanceláře na návštěvu do školy a do 
Vyučování. Můžeme uspořádat u nás seminář k tématu, kterým se projekt zabývá. Další napadne už 
Vás samotné.

Co slíbíme, musíme splnit. Opět platí zásada, že otevřenost a čitelnost se vyplácí.

8. V závěru nebo v úvodu, kam se bude lépe hodit, uvedeme, jak se projekt pro daný rok zařazuje 
do celkového kontextu naší práce v dlouhodobé perspektivě.

Vycházejme z toho, že nechceme, aby náš Vzdělávací projekt, jenž je  předmětem naší žádosti, byl 
jednorázovou izolovanou akcí. Hodláme naopak v naší takto započaté koncepční práci pokračovat. 
A bude-li to možné, chceme se i v dalších letech snažit o získání dalších tak potřebných finančních 
„injekcí“. Byla by přece škoda o nabízené možnosti se nepokusit.

9. Vždycky něco navíc!!! Toto reklamní heslo investičních fondů z druhé Vlny kupónové 
privatizace se docela dobře hodí pro následující řádky. Nejlépe můžeme toto heslo naplnit, 
využijeme-li možnosti doplnit předložený projekt přílohami. Přílohy nezatěžují hlavní text 
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neúměrným rozšiřováním jeho rozsahu, a zároveň umožňují prezentovat se v plném rozsahu.

To, co navrhuji dát do přílohy ovšem předpokládá, že jsme předem skutečně získali podporu ze 
Všech možných stran, a nyní chceme jenom předvést doklady o tom, že ji opravdu máme. Za 
doklad podpory můžeme považovat novinový článek v místních nebo dokonce republikových 
novinách, či dopis od studentů pedagogické fakulty, v němž popisují a hodnotí naši práci. Máme-li 
vyjádření nadřízených, ČŠI nebo expertů v dané oblasti, připojíme je rovněž. Co Však by rozhodně 
chybět nemělo, jsou záznamy diskusí o projektu v různých fázích jeho přípravy s rodiči i žáky. 
Jednorázové souhlasné stanovisko žáků nebo rodičů k hotovému projektu prozrazuje formálnost 
vztahu i spolupráce a nedocenění potřeby zpětné vazby. 

10. S Kanceláří Programu ExTRa vedeme korespondenci, na každý dopis či zprávu reagujeme a 
děkujeme za ně. Začněme u průvodního dopisu, s nímž odesíláme naši zásilku s projektem 
Kanceláři. Může být velmi stručný. Přes svoji stručnost by však, podle mého názoru, měl obsahovat
jednu závažnou informaci. V jednom mém průvodním dopise zněla takto: „Jste samozřejmě předem
zváni k účasti na naší práci. bez ohledu na to, zda náš projekt bude v konečné fázi výběrového 
řízení schválen či nikoliv. První eventualita by nás však samozřejmě potěšila více (jak “nás" 
pedagogy, tak „nás“žáky). S pozdravem..."

Nemyslíte, že to přinejmenším stojí za úvahu?

Podobně, když dostaneme oznámení, že náš letošní projekt byl přijat a dokonce obdržel finanční 
příspěvek v té a té výši, napíšeme vzápětí dopis s poděkováním. Poděkujeme za odpovědné a pro 
nás tak významné rozhodnutí a poskytnutou podporu. Například takhle:  . .Závěrem si dovoluji 
poděkovat vám za finanční pomoc a ocenění našich snah o pozitivní transformaci našeho školství. . 
Další prostor pro korespondenci se nám otevírá v souvislosti s podáváním průběžných informací, 
zpráv nebo při dalších zvolených způsobech věcné kontroly.

Uzavření projektu

Jestliže jsme dokázali 'projekt náležitě podat, aby byl přijat, pak jsme jej celý rok poctivě a 
kompetentně realizovali, musíme být schopni-dotáhnout celý proces až do zdárného uzavření. 
Sepsat a zveřejnit o plnění projektu řádnou zprávu. Projekt se uzavírá s koncem kalendářního roku 
dvěma způsoby: hodnocením a vyúčtováním finančního příspěvku (pokud byl poskytnut). Každý ze
způsobů má obvykle jiný termín uzávěrky. Ten musíme znát přesně předem.

K uzavření projektu ještě několik doporučení:

l. Nezapomeňme opravdu zodpovědně vypracovat průběžné a posléze závěrečné hodnocení 
realizace projektu. Protože musíme dodržet termín stanovený pro doručení závěrečného věcného 
hodnocení, dokumentů, musíme s vypracováváním zprávy začít v potřebném předstihu. i -

2. Přidělené finanční prostředky obvykle přijdou na účet projektu (školy, školského úřadu), když už 
kalendářní rok značně pokročil. Máme potom co dělat, abychom je dokázali umístit tam a za to, 
kam a na co jsme je plánovali. Počítejme raději s tím, že na tuto, jinak vcelku příjemnou činnost, 
nebudeme mít dost času. Termíny finančního roku a nepřevoditelnost přidělených prostředků do 
roku následujícího jsou neúprosné. ›

Dodnes s mrazením v zádech vzpomínám, jak jsem byl nucen během pouhých čtyř týdnů vyčerpat 
částku jedno sto sedmdesát tisíc korun. A ' bylo mi proti mysli utratit ji neúčelně, tj. jinak než na 
věci a služby pro projekt. Byla to pěkná honička. 

Přes tuto horečnou činnost nezapomínáme požadovat, shromažďovat a ukládat všechny účtenky a 
faktury. V závěrečném vyúčtování musíme doložit každičkou korunu, kterou jsme vyčerpali z 
přiděleného příspěvku. 

Termín doručení závěrečného vyúčtování opět bezpodmínečně dodržme.
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Zkušenosti s projektem šíříme dál

Z našich zjištění o tom, jak se projekt podařilo uskutečnit, je užitečné vyvodit pro sebe cenné 
zkušenosti. Budeme je potřebovat pro další rozvoj své práce jako učitelé či ředitelé škol. Vaše 
zkušenosti mohou být v něčem podobné, ale v něčem jiném i odlišné ve srovnání s mými, jak jsem 
je ve svém příspěvku zde popsal. V každém případě jsou cenné, takže si je nenechávejte jenom pro 
sebe. Přihlašujete sice svůj projekt do výběrového řízení, tedy do soutěže, ale nepojímejte svoje 
vztahy k ostatním kolegům - známým i neznámým - konkurenčně. Vždyť svůj projekt děláte 
především proto, abyste pohnuli školstvím kupředu právě tím, co uděláte ve své třídě, ve své škole. 
A tak i ti druzí. Cíle. jsou tedy společné.

Byla by to přinejmenším škoda, kdyby se dobré myšlenky a ověřené zkušenosti přirozenou cestou 
nerozšiřovaly a nestávaly bohatstvím všech, kteří o ně mají zájem. '

Prameny

Carnegie, D., Jak získávat přátele a působit na lidi. Talpress, Praha, 1992.

Červenka, S., Angažované učení. T. Houška, Praha, 1992.

Červenka, S., Exempla trahunt (Zpracováváme vzdělávací projekty). Iuventa, Kromeriz, 1994.

Gruber, D., Jak uspět u zkoušky, u konkurzu, Gruber TDP, Ostrava, 1993

V. UČITELÉ JAKO HLAVNÍ AKTÉŘI PROMĚNY A ROZVOJE VLASTNÍ ŠKOLY

l. K filosofii vzdělávání učitelů pro transformaci školy

2. Základní světové trendy ve vzdělávání učitelů 

3. Minnesotský Program zvyšování účinnosti práce školy

4. Postup příprav transformace školy

5. Některé další varianty vzdělávání učitelů pro transformaci školy

6. Závěry pro vzdělávání učitelů u nás

K FILOSOFII VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PRO TRANSFORMACI ŠKOLY

Pojem transformace státních škol objasňovaly už předchozí kapitoly. Praxe řady učitelů a ředitelů 
škol ukázala, že filosofie vnitřní transformace je jim velice blízká. Tito učitelé intuitivně cítí, že 
především změna přístupu učitele k dítěti otevírá prostor k uplatnění a rozvíjení intelektuálních, 
citových a volních potencí žáka. Oprošťují se od školské rutiny manipulace, od direktivního řízení 
žáka z titulu své převahy daně zkušeností a věděním. Tato rutina rozhodování učitele o všem - o 
smyslu učiva pro žáka, o způsobu řešení úloh, o kriteriích správnosti výkonu žáka, o jeho chování a 
jednání, aniž by žákovi dal možnost učit se postupně spolurozhodovat, hledat a vytvářet smysl 
všeho toho pro sebe - je nejzávažnějším neblahým důsledkem totality.

Mění se role učitele a mění se vzdělávání pro tuto roli. Od role zprostředkovatele vědomostí a 
dovedností, hlasatele sociálních hodnot a morálky, k roli podněcovatele vnitřních motivačních 
zdrojů osobnosti žáka. Cílem pedagogického úsilí učitelů se stává vypěstování seberozvíjejících a 
seberegulujících schopností žáka.

Potřeba nových činností v práci ředitelů škol a učitelů klade tomu odpovídající nároky na 
transformaci vzdělávání učitelů, o jejichž naplnění se snaží především země s vyspělými 
školskými systémy na celém světě. Učitel sám již nemůže být trpným příjemcem svého 
vzdělávání. I on se učí v průběhu vzdělávání a své školské praxe vytvářet si jejich smysl a rovněž i 
on se učí, ve spolupráci s ostatními, účelným způsobům komunikace a interakce, které podporují 
možnost, aby se stal skutečným aktérem vnitřní transformace školy.

Taková je filosofie demokratického charakteru transformace. Podporuje osobitost každého učitele a 
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zároveň spolupráci s kolegy a s okolím školy.

V dalších částech této kapitoly načrtnu alespoň některé pokusy o změnu vzdělávání učitele v 
současném světě, především vzdělávání učitelů v činné službě. Řeč bude tudíž především o dalším 
vzdělávání učitelů a jeho nových principech a způsobech.

ZÁKLADNÍ SVĚTOVÉ TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

Hlavní světové trendy ve vzdělávání učitelů vycházejí z výše uvedeného pojetí. V dalším 
vzdělávání to znamená překonávání tradiční- a východoevropské koncepce vzdělávacích kurzů pro 
učitele ,nichž učitelé pouze přijímají, ale nejsou partnery jejich projektování. Kurzy nedávají 
možnost zpětné vazby o skutečném účinku na změnu práce jejich absolventů. Očekává se změna 
náhlá, nepočítá se s postupným zráním učitele pro změnu, není zajištěna pomoc učiteli v praxi 
školy. Dnes jsou kurzy už oživovány nácvikem dovedností, ale to zdaleka nestačí probudit vnitřní 
aktivitu učitelů. Po návratu z kurzu pracují často jako osamělí jedinci. Jejich kolegové ne vždy 
projevují pochopení pro jejich inovační snahy. Pokud se absolventům práce nedaří, buď se uzavřou 
do, sebe a snaží se pokračovat samostatně, nebo raději rychle zapomenout na to, co v kurzu získali.

Tato tradice dalšího vzdělávání v kurzech bez možnosti dlouhodobé zpětné vazby prostřednictvím 
praxe školy, bez zaměřenosti na změnu práce učitele i na změnu práce celého učitelského sboru,
dnes ve světových trendech ustupuje.

Celosvětově sílí tendence sbližování vzdělávání učitelů s praxí konkrétní školy; kdy je možno nejen
zvnějšku sledovat účinky vzdělávání učitelů na vzdělávání žáků, ale učitelé sami volí a korigují 
prostředky k dosažení vytyčené změny své práce tak, jak poznávají jejich účinek pro žádoucí 
změnu. Vzdělávání učitelů se označuje termíny „na školu zaměřené vzdělávání učitelů“, 
„vzdělávání založené na práci školy“, „rozvoj učitelského sboru“ a pod. Směřuje totiž k tomu, aby 
na změně práce školy, na její transformaci se podílel postupně celý pedagogický sbor. Všichni ve 
škole mají příležitost komunikovat, diskutovat o společném cíli změny, rozhodovat společně o 
prostředcích změny i o jejich korekci. Vzdělávání pro každého učitele v praxi dostává pak osobní 
smysl a stává se nezbytnou potřebou pro uspokojení v jeho práci. Tím i posiluje jeho vnitřní 
motivaci a zvyšuje odpovědnost učitele za vlastní práci. Ředitel je při tomto procesu rozhodujícím 
činitelem, a proto je důležité do vzdělávání ředitelů vřadit nácvik kompetencí pro vnitřní 
transformaci škol. 

Uvedla bych ráda několik konkrétních příkladů. Nejdříve jeden, který se mě jeví jako nejlépe 
promyšlený a realizovaný. Potom stručnou zmínku o jiných možnostech.

MINNESOTSKÝ PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI PRÁCE ŠKOLY 

Minnesota „Educational Effectivness Program“ (dále jen MEEP) je program, který je součástí 
transformace školství jednoho ze států USA. Je to mimochodem stát, o němž se tvrdívá, že má 
jeden z nejlepších školských systémů v USA. Potřeba transformace se však objevila i tady. Můžeme
se domnívat, že právě díky vyspělosti školského systému byla tato potřeba změny reflektována.

Filosofie transformace vychází ze situace, v jaké se Minnesota ocitla:

Zhoršil se vztah mládeže k práci pro obecné blaho. Přibývá mládeže, která se podílí na kriminalitě. 
Zvyšuje se užívání drog. Mladiství se stávají rodiči. Přibývá obyvatelstva v neproduktivním věku. 
Zároveň vzrůstá náročnost ekonomické konkurenceschopnosti. 

Je proto důležité rozvíjet základní kladné hodnoty, komplexní dovednosti a kvality mládeže 
směřující k obecnému blahu. Znamená to změnit školy tak, aby všechna mládež mohla uspět ve 
vzdělání, aby se vytvořily podmínky pro plný rozvoj jejích rozmanitých individuálních možností, 
tj. vnitřních podmínek osobnosti.
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MEEP je program, který pomáhá učitelům, aby se mohli stát aktéry této změny, nikoliv 
manipulovanými figurkami, které přistupují ke změně pod nátlakem. MEEP není zaváděn 
celoplošně.

Školám je MEEP nabízen. Od roku 1983 každým rokem přibývá přihlášených škol, které vytvářejí 
stále hustší síť tzv. škol MEEP. Jak se uvádí ve zprávách, je Program centralizovaný i 
decentralizovaný. „Program“ je vypracován a každoročně korigován pomocí týmů škol, které

už změnu prováděly. Stále se upravuje podle zkušeností. Celou práci řídí Minnesota Curriculum 
Services Center, podporované příslušným ministerstvem školství, a je jištěn státní legislativou. 
Ústřední aparát je velmi malý: čtyři až pět lidí, kteří mají na pomoc dvě síly pro programovou práci.
Vedle toho existují tzv. Task Groups, (úkolové skupiny), které pracují na jednotlivých problémech, 
např. úkolová skupina pro otázky hodnocení výsledků a pod. Pro poradní práci v jednotlivých 
regionech existuje jedenáct usnadňovatelů (facilitátorů), spojujících centrum s regiony. Spolupracují
s místní školskou správou a dalšími institucemi, tj. např. s vysokými školami, zdravotními 
zařízeními apod. Je snaha postupně umisťovat při místních školských správách zvláštního 
pracovníka pro školy MEEP, vytvářet zvláštní rozpočet pro tyto školy.

Program MEEP - jako program pomoci učitelů transformaci – je založen na výsledcích 
doprovodného systému výzkumů výchovy, na literatuře a na celé síti institucí programu 
napomáhajících. Do tohoto tzv. networking patří instituce s celostátní působností (ministerstva, 
vysoké školy, poradní úkolové skupiny, výbor pro networking). Dále oblastní instituce (poradní 
sbory, facilitátoři) a konečně místní (vedoucí týmy, místní koordinátoři).

Organizačně to připomíná naši bývalou síť pracovníků pro další ~ vzdělávání, avšak působící v 
menším centrálním rozsahu, ale se širším regionálním základem. Úkolové skupiny nejsou 
zaměstnaneckými útvary. Skupiny jsou jen dočasně ustaveny pro splnění svého úkolu. Snižují se tak
finanční náklady na řešení řady problémů.

„Program“ obsahuje obecné zásady, které slouží školám jako konceptuální východisko. Hlavní 
zásady Programu jsou formulovány v patnácti bodech a doprovázeny objasňujícím výkladem. Jsou 
zahrnuty jak body týkající se organizačních záležitostí, tak body týkající se vzdělávání žáků. 
Koncepce se vyjadřuje v cílových požadavcích: 

- škola má společný názor na účel změny a jasně definuje cíle a očekávání výkonu žáků (tím se 
myslí postoje, dovednosti a vědomosti), ,

- škola má klima, které podporuje jasně definované cíle a očekávání,

- škola má vedení, které podněcuje a monitoruje pokrok vzhledem k perspektivním cílům a 
očekáváním,

- škola má uváženou míru autonomie v určování prostředků, kterými mají být dosaženy cíle a 
očekávání,

- škola má podporu okresní školské správy ve své snaze o zlepšení,

- škola má kooperativní plánování a kolegiální vztahy učitelského sboru a správy,

- škola podporuje rozvoj pedagogického sboru, jeho program (tj. Program dalšího vzdělávání),

- škola artikuluje a organizuje kurikulum, aby směřovalo k žádoucím výsledkům a standardům,

- rodiče se podílejí na vzdělávání svých dětí a podporují cíle a očekávání školy,

- škola má účinné strategie, které sdělují vážnost a smysluplnost jejích úkolů,

- škola prokazuje a sděluje vysoké očekávání výsledků a pozitivní vztah ke všem studentům,

 - škola praktikuje flexibilní modely pro skupinovou práci se žáky, aby vyšla vstříc jejich potřebám,

- přípravy na vyučování respektují potřeby žáka, jeho učební styl a dosažitelné zdroje,

- škola uplatňuje účinné modely vyučování.
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K tomu všemu je zajištěno hodnocení, monitorování a vhodná zpětná vazba.

Všechny body nabídkového Programu jsou podrobně rozepsány. Je uváděna i příslušná literatura. 
Nejdůležitější je ovšem celý postup pomoci po přihlášení školy k MEEP.

MEEP je školám zasílán přes jednotlivé oblasti. Má formu příručky a obsahuje i seznam literatury, 
pomáhající rozumět problémům změny, jak je na základě výzkumů shrnují odborníci. Shledají-li 
alespoň někteří členové sboru, že je to program pro jejich školu užitečný a zajímavý, vytvoří 
společný tým. Členové tohoto iniciativního týmu jsou pozváni na letní týdenní přípravný seminář. 
Tam mají možnost seznámit se podrobně s celým postupem transformace, se všemi součástmi 
transformačního cyklu. Dostanou i velmi obsáhlou , více než stostránkovou publikaci o MEEP. Ta 
obsahuje zásadní informace a pracovní listy, jejichž pomocí účastníci mají možnost reflektovat své 
dosavadní činnosti, uvědomovat si možnosti změny, shrnovat své zkušenosti získávané v průběhu 
semináře, formulovat své pocity atd.

POSTUP PŘÍPRAV TRANSFORMACE ŠKOLY

Na semináři se účastníci seznamují s pěti základními složkami transformačního cyklu. Je to:

1 Příprava školy pro změnu. Účastníci se dovídají, jak přistupovat k celému programu změny, jak 
postupně a z vnitřního zájmu připojit celý sbor, rodiče, žáky atd.  

2. Plánování. Je zaměřeno na vizi školy, kterou se v první etapě pokusili učitelé (celý sbor) 
formulovat; plánuje se vytváření skupin, např. pro shromažďování údajů k rozboru dosavadní práce 
školy, ke shromažďování výzkumných a literárních informací atd.

3. Klinický tréning. Předchází plánování, v jeho průběhu se vytvářejí postoje a znalosti pro 
budování týmu, rozvíjí se vize školy, provádí se příprava pro písemné vyjádření poslání školy, 
posuzují se potřeby, stanovují se priority atd. 

4. Aktivita pro rozvoj plánování pedagogického sboru. Zajišťuje se výzkumná báze, provádí se 
modelování chování, vytvářejí se dovednosti, zpětná vazba. V těchto aktivitách pomáhají pracovní 
listy, které jsou obsaženy v již citované publikaci.

5. Implementace (realizační prostředky). Zajištění nácviku, zpětné vazby, ustanovení konkrétní 
podpůrné sítě atd.

To je ovšem jenom začátek pomoci školám MEEP. V průběhu roku se provádějí další semináře. 
Školy MEEP se zapojují do „networking“, tzn., že si zajišťují možnost účasti na různých kursech, 
seminářích, ale se zcela konkrétním záměrem využít jich pro ty změny, ke kterým směřují na 
základě vlastního rozhodnutí. Vždy jde o to, aby se změna stala změnou komplexní, změnou se 
zpětnou vazbou, díky které je stále možno korigovat to, co se ukázalo jako nesprávné. V celém 
průběhu místní koordinátoři a oblastní facilitátoři podporují školy MEEP. 

Postup realizace MEEP je neuspěchaný. Nepostupuje se v žádném případě násilným vnucováním 
stanovisek. Realizace transformace se odhaduje na deset let pro každou školu od doby podání 
přihlášky. Všichni se aktivně učí odpovědné samostatnosti a spolupráci postupně. Ústředí poskytuje 
prostřednictvím oblastí metody hodnocení výsledků.

Užívá se především hodnocení formativního, které slouží k možnosti poznání nedostatků a k jejich 
nápravě. Užívá se hodnocení sumativní a začíná se i v omezené míře přistupovat k hodnocení 
normativnímu, a sice v předmětech se závazným jádrovým kurikulem (core curriculum); jinak 
mohou školy obsah výuky různě doplňovat nebo kombinovat podle vlastních představ.

Vždy je však kladen důraz na to, aby členové sboru prováděli hodnocení své práce nejdříve sami. 
Inspektoři mají hodnotit školu až poté, když se seznámili důkladně s jejími záměry a s průběhem 
změny, postupem, s korekcemi, které už škola provedla a hodlá provést.
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Počítá se s tím, že změna je pro učitele často namáhavá, že úspěch se nedostaví ihned. Proto např. 
každá inovace, každý nácvik dovedností se má opakovat 15-20 krát. A nejen to. Počítá se s tím, že 
teprve po třech letech se podaří tuto dovednost organicky začlenit do práce celé školy. Práci škol 
MEEP doprovází výzkum. Ten umožnil zjistit, jak ve své většině školy rozvrhují transformační 
cyklus do jednotlivých let.

První rok práce školy účastnící se MEEP lze ve většině případů charakterizovat heslem „Šíření 
koncepce změny a jejího smyslu“, vytváření vize školy. Vedoucí tým školy MEEP seznamuje 
učitelský sbor, veřejnost, rodiče i zástupce školské správy s podstatou Programu. Mají k tomu 
bohatý materiál, který si přinesli ze vstupního týdenního semináře. Výzkum dokumentuje podrobně 
charakteristiku účinnosti, uvádí příklady různých vizí školy. Diskutuje se o všech bodech Programu.
Seznamuje se s nimi veřejnost, zejména rodičovská,. ale i žáci. Analyzuje se práce školy, iniciuje se 
přemýšlení o možnostech zlepšení, stanovují se potřeby změny. Začínají se rozvíjet aktivity pro 
vytváření klimatu kooperace, vzájemného porozumění, sjednocuje se chápání pedagogických pojmů
a pod. Nespěchá se, ale postupuje se tak, aby všichni zvážili potřebu změny, sami se rozhodli o 
jejím charakteru, byli ochotni pro ni pracovat, hledat prostředky pro její uskutečnění, především z 
hlediska svého místa v celkové práci školy, studovat, navrhovat, kooperovat, realizovat. '

Druhý rok může být charakterizován heslem „Rozvíjet ohniska“. V tomto roce obyčejně už většina 
učitelského sboru studuje strategie, metody a techniky, které usnadňují učení  posilují jejich vnitřní 
motivaci, učí odpovědnosti za jejich vlastní rozvoj.

Třetí rok práce škol na změně bývá charakterizován heslem „Aplikovat, co bylo naučeno“. 
Obyčejné se v tomto roce začne se skutečnou realizací změny. 

Čtvrtý rok je obvykle věnován revizi kurikula na základě zkušenostíz předchozích let (viz v další 
kapitole pozn. autorky o úpravách kurikula tak, aby odpovídalo lépe učebním potřebám žáků 
metodou např. „open university“, konstruktivismu a pod.).

Pátý rok může být charakterizován jako rok znovuoživení MEEP.

V té době bývá již učitelský sbor značně obměněn, např. odchody do důchodu, přestěhováním a 
pod. Je proto nutno obměnit i vedoucí tým změnu práce školy. Tým pak prochází tréningovým 
kurzem, zlepšeným o předchozí zkušenosti. Navazuje se spolupráce s jinými školami MEEP, 
pořádají se výroční a pololetní semináře.

Šestý rok se pokračuje v práci na členění kurikula. Celý cyklus přípravy a provádění změny se 
opakuje. 

MEEP je legislativně zakotven. Učitelé jsou v postavení aktérů změny. Zároveň je jim 
zprostředkována možnost získávat dovednosti, informace a zkušenosti pomocí státního, oblastního a
místního networkingu. Je to tedy spojení centrální a decentralizované transformace školy, Vytváření
rovnováhy státních potřeb a potřeb škol i místních potřeb. Je to cesta, jak uvádět do rovnováhy 
zájmy školy a osobitosti učitelova stylu práce, jak uplatňovat co nejefektivněji strategie 
individuálního přístupu k žákům.

NĚKTERÉ DALŠÍ VARIANTY VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PRO TRANSFORMACI ŠKOLY

Je přirozeně mnoho variant spojení dalšího vzdělávání učitelů s praxí konkrétní školy, aby se 
dosáhlo vyšší účinnosti její práce.

Stručně o některých z nich.

K variantám spojení dalšího vzdělávání učitelů patří již výše zmíněné „vzdělávání zaměřené na 
školu“, „vzdělávání založené na práci školy“, zejména ve Velké Británii. Tam je především v 
kompetenci vysokoškolských zařízení pro vzdělávání učitelů - colleges. Např. Učitelé docházejí na 
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toto pracoviště v určených dnech nebo večerech, v jiných případech školy navštěvují na určitý čas 
pracovníci buď z vysoké školy nebo z centra s oblastní působností.

Pokoušejí se řešit spolu s učiteli některé specifické pedagogické nebo psychologické problémy na 
místě. Po určitém čase návštěvu opakují, aby získali zpětnou vazbu.

Zvláštním případem je spojení přípravného a dalšího vzdělávání nazývaného IT-INSET (Initial and 
lnservice Education and Training), kdy se přípravné a další vzdělávání odehrává současně. 
Univerzita v Leedsu, která se touto formou vzdělávání zabývá, spolupracuje i s řadou evropských 
států (např. Španělskem, Polskem atd.). Vzdělávání učitelů je organizováno skupinově podle škol. 
Probíhá v aktivní spolupráci odpovědného univerzitního odborníka (tutora), studentů učitelství a 
učitele ve třídě. To je jádro skupiny dlouhodobě spolupracující a rozšiřující se o další a další členy 
učitelského sboru školy. Zvláštnosti je to, že celá skupina, (která svoji práci doprovází semináři, 
pravidelným hodnocením dosažených pokroků a pod.), se soustřeďuje na odezvu činnosti učitele u 
žáka. Učitelé si proto kladou sebereflexivní otázky, například:

a) Co děti skutečně dělaly?

b) Čemu se učily?

c) V čem děti prospěly a v čem ne?

d) Co by měl tým dělat příští týden?

e) V jakém vztahu je to k možnosti rozšíření toho, co se učilo tento týden?

Cílem je proniknout do stylu učení dětí, naučit učitele i studenty, jak uzpůsobovat kurikulum 
učebním potřebám dětí. Model uvedených otázek původně začala užívat známá britská Open 
University pro dálkové vzdělávání učitelů.

V západních zemích, na rozdíl od našeho dosavadního způsobu, se věnuje při vzdělávání učitelů 
mnoho pozornosti dovednosti poznávat učební potřeby žáků. Např. dánská škola užívá řady dalších 
metod pro dosažení tohoto účelu.

Učitel se např. před výkladem některých témat ptá dětí, co jim název tématu říká, čím se jim osobně
zdá téma zajímavé. Učitel se dalšími otázkami snaží blíže porozumět odpovědím dětí, zapojuje 
všechny žáky. Jindy požádá učitel děti, aby vyjádřily to, čemu se právě naučily, způsobem který je 
jim nejbližší. Vyjádří se např. malbou, kresbou, hudbou, pohybem, naučným zpracováním, písemně,
ústně a pod. Učitelé tak vnikají hlouběji do myšlení, postojů, učebních stylů žáků a jejich 
individuálních rozdílů a mohou tak upravovat kurikulum a metody vyučování.

Zajímavé je sdělení nizozemského autora o dalším vzdělávání, které je těsně spojeno s praxí 
vyučování. Učitelé se sice účastní kursů mimo školu, opakovaných seminářů. Avšak v mezidobí 
pracují ve škole se žáky konstruktivistickou metodou, které se naučili na seminářích. V čem tato 
metoda spočívá? Jak známo, člověk, a tudíž i žák nebo učitel, vřazuje nové poznatky, nové 
zkušenosti do svých poznávacích modelů, struktur.

Metody dalšího vzdělávání stimulují v tomto případě učitele k tomu, aby reflektoval, analyzoval a 
co nejlépe si uvědomoval vlastní představy o svých strategiích vyučování. Učitelé pak na 
seminářích artikulují svoje pojetí vyučování, vzájemně si je vyjasňují, docházejí k závěrům z 
individuálních zkušeností, usoustavňují je. Konstruují tak cesty k vzájemnému porozumění; 
především se učí, jak porozumět žákovi a dosáhnout toho, aby žák porozuměl jim, jejich očekávání.
Učí se konstruovat komunikační most od žáka k sobě, od sebe k žákovi a mezi žáky navzájem. 
Učitelé určitého předmětu, především předmětů přírodovědných, užívají při vyučování na svých 
školách materiálů, které byly vyvinuty z hlediska této konstruktivistické metody. Při dalších 
seminářích pak shrnují své nové zkušenosti. Tato konstruktivistická  metoda jim přináší zcela 
nečekané možnosti poznat varianty myšlení žáků, varianty možností, o kterých sami učitelé neměli 
ani tušení.

68



Při takovém způsobu vyučování se ukazuje, že učitelé se mohou  mnoho naučit od svých žáků, 
učitelé učitelů stejně tak od žáků svých, od učitelů. To dává podněty, jak lépe upravit kurikula pro 
vzdělávání učitelů i žáků.

Z příkladů vyplývá, že pokud se v dalším vzdělávání i nadále užívá kurzů pro učitele shromážděné 
náhodně z různých škol, hledají se alespoň stále intenzivnější způsoby, jak dosáhnout zpětné vazby 
o změně kvality činností učitele a její odezvy na vnitřní rozvojové faktory osobnosti žáka. Tak se 
vytváří atmosféra smysluplnosti učitelského vzdělávání pro konkrétní školu jako celek i pro 
každého jednotlivce.

Vzdělávání pozbývá charakteru útržkovitosti, nedobrovolnosti a pasivity ze strany učitele.

ZÁVĚRY PRO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ U NÁS

Na závěr zbývá odpovědět na otázku, v čem může být studium světových trendů ve vzdělávání 
učitelů užitečné pro naši vnitřní transformaci školství. Na první pohled nás může mýlit skutečnost, 
že světové trendy pohybu školství jdou v tuto chvíli jakoby zcela opačným směrem. Tak např. 
anglosaská liberální tradice, popřávající učiteli a žákovi větší svobodu výběru učiva a metod, ale i 
jednání a chování, míří od liberalismu k většímu centralismu, Naopak, zejména středo- a 
východoevropská státně centralistická tradice, které je vlastní podřízenost učitele rozhodnutím 
centra a podřízenost žáka direktivnímu vedení učitelem, míří k liberalismu. Znamená to, že obě 
protichůdné tradice si snad chtějí vyměnit své pozice?

Situace se mění na obou pólech. Liberalismus na své cestě k centralismu si nese s sebou liberální 
hodnoty, s nimiž je spjat hluboce zakořeněnou tradicí. Nepřijímá tvrdě rigidní postoj 
k celoplošnému výběru učiva pro učební plány a osnovy, jak je tomu u nás. Trvá jenom na jednom: 
aby v žádné státní škole nebyli žáci zbaveni možnosti seznámit se s tzv. předměty jádra (core 
subjects), tj. se základními předměty. V nich pak hlavně s vědomostmi a dovednostmi, mezi něž 
např. V minnesotském modelu patří následující oblasti: základní komunikativní dovednosti (čtení, 
psaní), literatura a umění; matematika, přírodní vědy, dějepis, zeměpis, vláda (správa země); 
zdravotní a tělesná výchova. Součástí vzdělávání jsou však vždy žádoucí, prosociální, kooperativní 
postoje a dovednosti žáků. Nový je požadavek cílových výsledků, standardů. Školám je i při 
stanovených závazných standardech v jednotlivých předmětech nadále ponechána volnost, jakými 
prostředky jich dosáhnout, jak cestu k nim individualizovat. Jde jenom o to, aby mládež po 
absolvování státních škol nebyla handicapována oproti mládeži států s centralistickými osnovami, 
např. V tom, že má mezery např. V matematice, přírodních vědách a v základních faktech z dějin, 
že nezná cizí jazyky.

Naše současné začátky obratu k liberalismu jsou poplatné tradičnímu centralismu, zesílenému v 
totalitním období. Buď se to projevuje snahou učitelů ponechat odpovědnost za zdar školství na 
bedrech státu, a přitom pro sebe získat svobodu bez odpovědnosti, nebo druhým krajním extrémem:
zbavit stát odpovědnosti a dát naprostou volnost učitelům, školám, veřejnosti v přístupu k žákům, 
výběru učiva a metod. Hrozí pak nebezpečí, že učitelé budou objevovat známé věci nebo 
reprodukovat rutinu. Je nezbytné nabídnout profesionální vzdělávací služby, aby učitelé mohli 
co nejdříve překlenout období izolace od vývoje pedagogických teorií a praxí ve světě. 

Podceňování učitelského vzdělávání a podceňování potřeby jeho transformace tak, aby bylo 
dosaženo úzkého spojení učitelského vzdělávání s vnitřní transformací školy, je v daném případě 
průvodním jevem tohoto procesu.

Nemáme zatím uceleně propracovanou koncepci přechodu od direktivního řízení škol k 
nedirektivnímu přístupu ke školám, které se mění ve víceméně autonomní. Velkou roli v tom nutně 
hrají a budou hrát finanční prostředky. Nárůst vlastní potřeby učitelů mít k dispozici instituce 
nabízející možnosti dalšího vzdělávání učitelů už dnes probouzí touhu učitelů po dalším vzdělávání.
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Potřebu vzdělávání však již někteří učitelé pociťují, především nadšení a talentovaní, kteří sami 
něco zkoušejí. Zatím je však zase prakticky jenom na nich, aby ukazovali možnosti změny. 
Považují to za jeden ze svých úkolů organizace působící ve prospěch vnitřní transformace

školy jako je NEMES (Nezávislá mezioborová skupina pro transformaci školské politiky, 
vzdělávání a školy), PAU (Přátelé angažovaného učení) a ještě několik dalších (viz Prameny, IIl. 
kapitola). Seznamují učitele např. se zahraničními zkušenostmi, vytvářejí vlastní projekty 
transformace, šíří zkušenosti učitelů, kteří již z vlastní iniciativy začali proměňovat vlastní školu, 
vyučování ve své třídě, ve svém předmětu. Přínosem v tomto mezidobí je i činnost různých center

pedagogických služeb na podnikatelském principu, které vznikly v některých lokalitách. Začíná se i
se znovu zakládáním center pro další vzdělávání učitelů na nových principech (za přispění Ústavu 
pro rozvoj školství při PedF UK).

Zárodkem centrálně podporované změny je program ExTra, který je založen na státní finanční 
podpoře projektů přinášejících pozitivní změnu do života a práce žáků třídy nebo celé školy. 
Program ExTra, podobně jako novější Program rozvoje základního a středního školství, nejsou však
doprovázeny systematickým programem nabídky odborné pomoci účástnícím se. Začíná edice 
literatury zachycující zkušenosti učitelů se změnami práce ve škole a ve třídě. 

Ve vzdělávání přípravném (studium učitelství), spojení vzdělávání se školou přineslo pokrok např. 
ve zdokonalené a rozšířené praxi studentů uspořádáním tzv. klinického semestru na pedagogické 
fakultě UK v Praze a vytvoření sítě fakultních škol. Zatím však se nedaří spojovat ono IN -SET, tj. 
vzdělávání přípravné s dalším vzděláváním, pro obavy učitelů ze zásahů do jejich pracovní rutiny. 
Klinický semestr je dosud však limitován ochotou smluvních škol a jednotlivých učitelů strpět 
hospitující ve vyučovacích hodinách. Jeho předností je větší návaznost teorie a praxe než kdykoliv 
předtím bývalo zvykem na pedagogických fakultách.

Samostatnou kapitolou je současný záměr MŠMT rozhodujícím způsobem přispět k transformaci 
školství změnou obsahu vzdělávání. K pokusnému ověřování projektu Obecná škola se rozhodlo 
přihlásit 650 základních škol, aby jej ověřovalo a obohacovalo o vlastní zkušenost. Zdá se však, že 
počet škol je najednou příliš velký, aby bylo možno předpokládat, že všechny tyto školy mají 
dostatek předpokladů a sil, aby opravdu mohly v krátkém časovém limitu dozrát k podstatě změny, 
k překonání rutiny a k přehodnocení základních pedagogických pojmů jako je např. motivace, 
hodnocení žáků, sebehodnocení žáků atd. 

Pražské a brněnské Centrum pro další vzdělávání učitelů pomáhá sice učitelům v zavádění 
programu Obecná škola prostřednictvím seminářů, ale je to těžko zvládnutelné v celém rozsahu.

Tato stručná zmínka o některých již se realizujících začátcích “ transformace má jenom 
připomenout, že pokusy o transformaci školy v praxi existují. S nimi musí počítat i oficiálně 
požadovaný návrh na transformaci školství v České republice i připravovaný školský zákon.

Shrňme hlavní použitelné principy:

- vyrovnávání protikladu, který spočívá v centrální potřebě koncepčnosti (potřeba státu) a 
v liberalizaci pro specifické potřeby školy;

- pomoc školám v přípravě transformace;

- postup od malého množství škol. k rozšiřování počtu škol;

- důsledné zachování dobrovolnosti při současné osvětě a pomoci učitel-skému sboru i okolí školy 
pronikat k podstatě pojetí žáka jako individuality s vlastními vzdělávacími potřebami;

- vytváření networking na celostátní, oblastní a místní úrovni;

- příprava personálu pro tuto práci; i

- těsné spojení transformačního postupu ve vyšší kvalitu pedagogické práce se vzděláváním učitelů 
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a zpětnou vazbou účinku vzdělávání, kde kritériem účinnosti vzdělávání je postup k cílům změn, 
které si učitelský sbor vytyčil;

- neuspěchanost celého postupu transformace na konkrétní škole; 

- důraz na kultivaci schopnosti sebereflexe a sebehodnocení u učitelů a žáků;

- požadavek, aby inspektor, dříve než hodnotí, se seznámil se záměry školy a napomáhal všemu 
kladnému;

- učení se strategiím, jak poznávat učební styl žáků;

- podmínkou zvyšování kvality pedagogické práce je rozvíjení a

- prohlubování spolupráce celého učitelského sboru a jeho schopnosti kooperace se žáky, rodiči i 
okolím;

- osobitost práce každého učitele se kooperací ke společně vytyčeným cílům změny ve škole 
harmonizuje s celkem učitelského sboru.

Nám v dané chvíli chybí řada předpokladů, abychom mohli okamžitě naplno začít s podobným 
pojetím transformace, která opravdu může učinit z učitelů aktéry transformačního úsilí. Nestačí ani 
nadšení, talent a úsilí jednotlivých učitelů, případně i celých škol, ani rozsáhlé masové, i když 
částečně dobrovolné zavádění projektu školy daného shora, k tomu, aby transformace šla do 
hloubky ve změně postojů učitelů. 

Vzniká potřeba na základě prvních, již existujících iniciativ učitelů a očekávaných iniciativ z řad 
vysokoškolských učitelů a z výzkumu vytvořit programovou výzvu a budovat ono „networking“. 
Budovat tuto síť kontaktů a spolupráce jako společenství všech, kteří mají chuť a vědí, jak vést 
zápas za odstranění manipulace, jak proměňovat vnější způsob motivace za motivaci vnitřní. Učinit 
smysluplným hodnocení žáků tím, že učitel vidí každý akt svého hodnocení žáka jako reflexi 
kvality svých vlastních pedagogických činností, kterými žáka k výsledku a jeho kvalitě dovedl. 
Zamýšlet se nad tím, zda není možno utvářet důmyslněji celé edukační prostředí.

První kroky k vnitřní proměně školy tedy u nás existují. Začaly se rodit i příslušné pomůcky, 
literatura i základy pro skutečnou dlouhodobou, nepřetržitě zdokonalovanou transformaci kvality 
vzdělávání a transformační práce učitelů, která je napojena na obdobně zaměřenou mezinárodní síť,
kde se vzájemně setkávají, korigují a obohacují ti, kterým jde o vzdělávání jako činnosti rozvíjející, 
nikoli manipulující. První krůčky k tomu jsme už učinili. Za jeden z nich můžeme počítat například 
i vznik a zveřejnění naší příručky „Jak měnit a rozvíjet vlastní školu? “ Brzy bychom však měli 
udělat krok další. Spojit svoje síly a vypracovat vlastní programovou výzvu. V té by již měla být 
problematika transformace školy a dalšího vzdělávání učitelů spojena dohromady a situována přímo
do školy, o niž se jedná. 

Prameny

Další vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ jako prostředek transformace českého školství.

Rezortní výzkum MŠMT ČR, RV 1993-1, 1/2. Řešitelka: PhDr. Jana Kohnová.

Fundamental Studies in Educational Research (1965-1990). Ed. by Paul Vedder. Amsterdam, 1991.

Minnesota Educational Effectiveness Program. Vyd. Minnesota Curriculum Services Centrum, 
Minnesota, USA, 1989.

Mukařovská, H., Zpráva o globálním semináři pro vzdělávání učitelů, Maastricht, Nizozemí, duben 
1994, kterého se autorka zúčastnila (připravuje se k publikaci).

Solfronk, J Mojžíšová, J a Marinková, H., Projekt klinického semestru, Pedagogika, XLIII, 1993, 
č.3.

Účast autorky na výcvikovém programu MEEP, Nizozemí, 1991.
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Cvičení pro změnu

VŠEHO S MÍROU PRO KAŽDÉHO

Kéž mám dost pokory, abych přijal to, co nemohu změnit.

Kéž mám dost síly, abych změnil to, co změnit mám.

Kéž mám dost moudrosti, abych rozpoznal, co musím přijmout. a co mám změnit.

Toto přání si opakujme jako modlitbu, abychom dobře vedli svoje kroky mezi změnou a 
setrváváním, trváním a měněním.

VI. ÚLOHA ŠKOLNÍHO INSPEKTORA VE ŠKOLE S VLASTNÍM PROJEKTEM

l. Poslání České školní inspekce

2. Role inspekce v procesu transformace

3. Školní inspektor a projekty škol

POSLÁNÍ ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Poslání České školní inspekce je vymezeno zákonem 564/90 Sb., §18 a 19 jen velmi rámcově. 
Ukládá se jí kontrolovat výsledky výchovně vzdělávací činnosti, úroveň odborného a 
pedagogického řízení, personální a materiálně technické podmínky výchovně vzdělávací činnosti, 
efektivnost využívání hospodářských prostředků a dodržování obecně závazných právních předpisů 
v oblasti školství (státní školy). Ve školách soukromých a církevních pak kontroluje výsledky 
výchovně vzdělávací činnosti a dodržování obecně závazných právních předpisů upravujících 
činnost těchto škol. lnspektorům se ukládá projednávat výsledky kontrolní činnosti s řediteli škol, s 
příslušným školským úřadem a se zřizovatelem školy.

To jsou veškeré závazné normy, upravující výkon školní inspekce. Od přijetí zmíněného zákona, tj. 
od prosince v1990 nebyla vydána ani vyhláška o školní inspekci a ani koncepce ČŠI, projednávaná 
v roce 1993, se nestala závazným předpisem.

V současné době, tj. na jaře 1994 jsou již známy návrhy zásad zákona o předškolním, základním a 
středním vzdělávání i návrh novely zákona o státní správě a samosprávě ve školství. Mezi úkoly 
inspekce je v nich navíc zahrnuta povinnost seznamovat se závěry svých zjištění veřejnost, 
poskytovat informace o vzdělávání a školských službách a podílet se na akreditaci vzdělávacích 
programů.

ROLE INSPEKCE V PROCESU TRANSFORMACE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY

Ani současná, ani připravovaná legislativa se bohužel nezabývá rolí inspekce v období zásadních 
změn vzdělávací soustavy. Tato situace odráží celkově neujasněnou oficiální koncepci transformace
vzdělávání i neujasněnou strategii celkového postupu.

Přesto je zřejmé, a shodují se v tom všechny již předložené projekty transformace českého školství, 
že stěžejním principem tohoto procesu je princip reformy zdola, princip vnitřní transformace škol, 
vycházející z projektů jednotlivých škol, z vnitřního přesvědčení, iniciativy a aktivity 
pedagogických kolektivů i jednotlivců.

Školní inspekci v tomto období přísluší, ať je to oficiálně stanoveno či nikoli, funkce iniciační a 
konzultační.

Ne vždy a ne všude jsou vhodné podmínky pro snahy změnit navyklé stereotypy, charakteristické 
pro jednotnou školu. Učitel- inovátor může být ve svém snažení izolován, osamocen. Potřebu 
kontaktů, konzultace k problémům či podpory směrem k orgánům státní správy, obci může mít i 
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celá škola usilující o vnitřní přeměnu.

A právě tuto roli - roli iniciátora změn, konzultanta, poradce, ale mnohdy i jen prostředníka může 
sehrát příslušný školní inspektor. V našich současných podmínkách - na rozdíl od zkušeností 
zahraničních (Francie) - však jen nad rámec stanovené pracovní náplně, ze své iniciativy. Proto tolik
záleží nejen na jeho přístupu, zájmu, erudici, ale i na jeho možnostech, daných počtem škol 
inspekčního obvodu a personálním obsazením inspektorátu.

Jestliže inspektor podporuje postup vnitřní transformace v určité škole, pak za zásadní považuji to, 
aby jeho přístup k prosazování nových metod byl citlivý a taktní: může je podněcovat, nikdy však 
nutit. Největší pomocí školám je objektivita v jejich posuzování, objektivita vycházející z důkladné
znalosti škol, jejich konkrétních podmínek a jejich projektů. Objektivita inspektora spočívá i v tom, 
že nesrovnává nesrovnatelné. Měřítkem posouzení a hodnocení by měla být realizace cílů školy 
(odpovídajících státní vzdělávací politice), ne porovnávání jednotlivých škol. Nevhodnost takového 
porovnávání je možno ilustrovat následujícím příkladem.

Při existenci alternativních škol (např. waldorfských) se setkáváme se snahou porovnávat jejich 
výsledky s výsledky základní školy. Toto porovnávání bývá přitom ještě zúžené jen na úroveň 
znalostí z hlavních předmětů, matematiky a Českého jazyka. Nebere se zřetel na to, že škola rozvíjí 
nejen vědomosti dětí, ale všechny složky jejich osobnosti, že vzdělávací cesty i postup vzdělávání v
čase je u obou škol odlišný i když směřují ke stejnému cíli. Porovnávat by bylo možno jen výstup, 
tzn. dosažený cíl a to ještě za předpokladu komplexního pojetí a s použitím standardizovaných 
metod (viz Obrázek 2).

Obtížnost i odpovědnost inspektora spočívá v tom, že školní inspekce by měla být garantem toho, 
že žákům bude poskytnuto vzdělání nejméně takové úrovně, jakou zaručuje stát. Tato garance je 
pojistkou, aby dítě nebylo nahodilými nesystémovými zásahy do výuky ve škole poškozeno. 
Signalizovat včas „slepé cesty“ či neodpovídající výsledky je o to těžší, že je lze, jak dokumentuje 
výše uvedený příklad, většinou diagnostikovat až po delší době.

ŠKOLNÍ INSPEKTOR A PROJEKTY ŠKOL

Oficiálně vyhlašované programy stimulující vnitřní transformaci škol (Program rozvoje škol, 
ExTra, Zdravá škola, Comenius atd.) i projekty podávané školami ministerstvu v souvislosti s 
žádostí o uplatnění § 58 školského zákona (pokusné ověřování organizace, forem i obsahu výchovy 
a vzdělávání) do jisté míry předjímají možnosti, které každá škola bude moci využívat po přijetí 
nového zákona o vzdělávání. V návrhu tohoto zákona se předpokládá, že škola přijme, vypracuje či 
upraví svůj vzdělávací program, který předloží k akreditaci. Proto lze z dosavadních zkušeností ze 
spolupráce škol s ČŠI při realizaci projektů škol vycházet i v budoucnu, či se jimi dát inspirovat.

V čem spočívá aktivita školního inspektora ve vztahu ke škole s vlastním projektem?

Inspektor může (podle podmínek, zejména na vyžádání školy) se školou konzultovat projekt 
v průběhu jeho vytváření. Nejčastěji půjde o poskytnutí základních informací, týkajících se postupu 
při zpracování a podání projektu, o pomoc při orientaci ve školských zákonných i podzákonných 
normách souvisejících s příslušnou problematikou, či o pomoc při zprostředkování odborného 
posouzení projektu. Při šíři problematiky řešené projekty nelze očekávat, že by se inspektor mohl 
podrobně orientovat ve specifice projektu samého.

Proto je problematické i vyjádření inspektora k předkládanému projektu (jeho posudek projektu). 
Co by však bylo možné akceptovat, je vyjádření inspektora k podmínkám, které škola pro realizaci 
projektu má, a vyjádření k významu projektu v širším rámci regionu.

V každém případě by se však měl školní inspektor s projekty škol, které navštěvuje, seznámit. 
Seznámení inspektora s projektem je v nejvlastnějším zájmu školy; proto je rozumné i taktické, 
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když iniciativa vyjde od školy, když ředitel s předložením projektu nečeká, až inspektor školu 
navštíví; praxe je často taková, že k návštěvě inspektora dojde až v průběhu či v závěru realizace 
projektu. Včasné seznámení inspekce s projektem školy mimo jiné umožňuje školnímu inspektorovi
promyšleně sledovat realizaci projektu i včas upozornit na jeho případná úskalí.

Pomoc škole ze strany inspekce může spočívat i v podpoře záměrů školy, jak ve vztahu ke 
školským úřadům, tak k obcím. V neposlední řadě i v zajištění potřebného klidu škole pro její práci 
(a to i ze strany inspekce -i přílišný zájem a pomoc mohou být rušivé). 

Nezastupitelná je role inspekce při hodnocení výsledků projektu, vždyť odborné posouzení práce 
školy přísluší právě inspekci. V té souvislosti je třeba zdůraznit zásadu, že výsledky projektu by 
měly být vždy posuzovány ve vztahu k naplnění cílů, které si projekt kladl. K objektivitě a 
komplexnosti při hodnocení projektu jistě přispěje, když při hodnocení spolupracuje inspektor jak s 
realizátorem projektu (školou), tak s jeho vyhlašovatelem. Realizovaný projekt má obvykle širší 
možnosti využití než jen v rámci jedné školy. Učitelé očekávají, že jejich zkušeností může být 
využito například v rámci regionu, a roli propagátora dobrých zkušeností přisuzují inspektorovi. 
Lze dodat, že by to neměl být jenom inspektor, ale především škola sama, kdo se bude snažit 
ověřené a osvědčené poznatky předat- inspektor však může významně pomoci.

V současných podmínkách může inspektor jen obtížně splnit častý požadavek škol - získat kontakty
s jinými školami pracujícími na podobných projektech. V regionu obvykle takových škol mnoho 
není (jsou-li vůbec), seznamy zveřejňované např. ve Věstníku MŠMT či články v pedagogickém 
tisku jsou obecně přístupné a inspektor má stejné možnosti jako pracovníci škol. Databanka 
projektů škol s jejich anotací by byla jistě přínosem, tento úkol by však patrně příslušel jiné instituci
(pedagogická centra?) než školní inspekci.

Shrneme-li vše, co jsme o vztahu inspekce a školy s vlastním projektem uvedli, je možno 
konstatovat: Pomoc školního inspektora školám spočívá především v jeho objektivitě, ve schopnosti
chápat a vnímat nově přístupy, v jeho přiměřeném zájmu o školu a v respektování toho, že školu 
řídí její ředitel a že tvůrci a realizátoři projektu za své výsledky plně odpovídají. Pracovníkům školy
by naopak měla být zřejmá kontrolní role inspekce, jejímž základním smyslem je ochrana 
zákonných práv dítěte v oblasti výchovy a vzdělávání, a tuto roli by měli akceptovat.

Cvičení pro změnu

VOLBA CÍLE PLÁNU

Zvolíme si jeden drobný cíl, malé předsevzetí, k němuž uděláme plán. Například:

Každý den něčeho dosáhnout.

Přiblížit se k určitému člověku jako první.

Podpořit zábavu každý den.

Být odpovědný a praktikovat sebekázeň.

Být více soustředěn na přítomnost.

Být zvídavý a spontánní.

Vyhledávat pozitivní alternativy ke stresovým situacím.

Dívat se, co všechno je pozitivního ve mně, v druhých lidech, ve věcech a v situacích.

Atp.
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Obrázek 2 Srovnání výsledku vzdělávání u souboru ZŠ a  souboru waldorfských škol
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PŘÍLOHA: Ukázky dvou projektů

Naše škola v roce 2000 (Rámcový projekt ZŠ Třeboň)

Zdravá škola ZŠ Višňová (Projekt do konkursu)

Rámcový projekt ZŠ Třeboň  - NAŠE ŠKOLA V ROCE 2000

Rámcový projekt Naše škola pro 2. ZŠ v Třeboni Na Sadech 375

Obsah

Cíl projekt

Stručná charakteristika školy

Rámcový projekt

Vím, chci a mohu (výchova ke zdraví

Škola roku 2000 (prostředí škol

Každý má svou šanci (vztahy uvnitř školy

Už na první pohled (prostředí kolem školy

V zdravém těle (výuka tělesné výchovy

Jak na to

Chceme

Cíl projektu
Cílem tohoto projektu je dosáhnout takových změn či vylepšení, aby se naše škola stala místem, 
kde se nejen předává určitá suma vědomostí od učitele k žákovi. Jde o to, aby se v naší škole 
setkávali lidé, protože chtějí a při té příležitosti se vzájemně obohacují. Samozřejmě že ne 
materiálně.

Starší z celé „školní společnosti“ nemohou brát školu jen jako prostředek k obživě sebe nebo své 
rodiny. Ti nejmladší pak by neměli brát školu jako nutné zlo, které si musí prodělat každý. Měli by 
se se svými staršími a zkušenějšími kamarády připravit na život v jeho nejrozmanitější podobě a 
položit základ dalšímu tvoření své osobnosti.

Má-li se naplnit tento vysoký cíl, je nezbytné, aby na škole zavládla všeobecná pohoda - fyzická i 
duševní. Je nezbytné, abychom si všichni osvojili zdravý životní styl a abychom sami chtěli tento 
styl budovat a udržovat.

Jistě se to nestane ze dne na den. Některé změny jsme schopni uskutečňovat hned, jiné budou trvat 
déle. Ale pokusíme se o to. 

Tento projekt je jen rámcový a postupně bude doplňován o podrobné dílčí projekty, jež se budou 
zabývat rozpracováním jednotlivých témat.

Stručná charakteristika školy
2. ZŠ v Třeboni je komplex dvou rozdílných navzájem propojených budov umístěných v nepříliš 
husté zástavbě města. V blízkém okolí školy je městský park, další školská zařízení, soukromá 
školní jídelna a poštovní úřad. Areál školy je ohraničen místními komunikacemi s omezenou 
dopravou. 

Stará školní budova byla postavena v roce 1924 jako sídlo okresního hejtmanství. Škola je zde 
umístěna od roku 1960. Kromě naší školy zde sídlí ještě část zvláštní školy.

Nová budova byla postavena v roce 1991 pro potřeby prvního stupně. Je to stavba panelového typu 
s dostatečně velkými prostory.
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Škola vznikla sloučením dvou původně samostatných škol. Má zhruba 600 žáků, 35 učitelů (hlavně 
žen), 4 vychovatelky a 7 správních zaměstnanců. V posledních letech se i u nás projevuje 
všeobecný trend - snižování počtu žáků.

Rámcový projekt- Naše škola v roce 2000

I. VÍM, CO CHCI A MOHU

1. Výchova ke zdraví

2. Výživa

II. KAŽDÝ MÁ SVOU ŠANCI

l. Vztahy žáků a k žákům

2. Vztahy pracovníků školy

3. Vztahy školy s veřejností

III. ŠKOLA ROKU 2000

l. Stavební úpravy

2. Úprava společných prostorů

3. Úprava výukových prostorů

4. Úprava pracovišť

IV. UŽ NA PRVNÍ POHLED

V. ZDRAVÉM TĚLE

Vím, co chci a mohu

Je třeba si uvědomit, že škola je jen jedním z faktorů, které se podílejí na výchově mladého člověka.
Bohužel ne všechny působí stejným směrem a mnohdy právě škola musí napravovat, co jiní 
pokazili. Tento fakt je asi tím nejsložitějším, ale škola se mu nemůže vyhnout. Je to jejím úkolem, 
očekává se to od ní a sama to také chce.

Škola musí znát hodnoty zdravého životního stylu, řídit se jimi a tím ovlivňovat a vychovávat žáky.

I. Výchova ke zdraví

Výchova ke zdravému životnímu stylu nebude vyučována v samostatném vyučovacím předmětu a 
tudíž bude „záležitostí“ všech, aby se na ní podíleli. Je třeba vést žáky k poznání a uplatňování 
zásady, že každý sám je zodpovědný za své zdraví a že každý člověk je schopen své zdraví 
podstatně ovlivňovat. Žáci musí být seznámeni s riziky, jež negativně ovlivňují zdraví, a s 
faktory,které naopak příznivě zdraví ovlivňují.

Výchova ke zdraví se bude odehrávat v těchto základních formách:

l. Využitím možností, které poskytují školní osnovy

Každý vyučující ve svém předmětu využije příležitost při probírání vhodného tématického celku, ať
už přímo nebo nepřímo při promýšlení časového rozvržení učiva musí být jasno, kdy a jakou 
tématikou se bude zabývat. Zcela samozřejmá je zásada přiměřenosti věku a úrovni žáků.

2. Využitím náhodných situací

Při náhodných rozhovorech vysvětlovat žákům otázky, které je zajímají. Uvádět co nejvíce 
konkrétních příkladů demonstrujících správný postoj či přístup. Je nutno se vyhnout mentorování, 
při „choulostivých tématech “ se zbavit falešného studu.

3. Pořádáním speciálních osvětových pořadů 
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Zejména u specifických témat (například problematika AIDS). Tyto pořady budou součástí 
celoročního plánu školy.

Témata, kterými se budeme zabývat:

1. Péče o osobní zdraví včetně osobní hygieny.

2. Osobní a mezilidské vztahy včetně sexuální výchovy.

3. Zdravá výživa. '

4. Užívání a zneužívání léků a drog.

5. Prostředí a zdraví.

6. Prevence úrazů včetně prvé pomoci.

7. Prevence a kontrola nemocí.

8. Zdravotnictví a jeho využití.

2. Oblast výživy

Protože naše škola nemá svou vlastní školní jídelnu (žáci a zaměstnanci se stravují v soukromé 
školní jídelně), může se na zavedení racionální výživy podílet jen nepřímo prostřednictvím např. 
stravovací komise MěÚ.

Zavedeme distribuci svačin (čerstvé pekařské výrobky) a pití (ovocné šťávy a ochucené mléko) pro 
zájemce z řad žáků, což mimo jiné zmenší starosti rodičů. Umožníme všem zaměstnancům školy 
nákup některých základních potravin přímo v budově školy.

Škola roku 2000

Velmi důležitým faktorem zdravého životního stylu je prostředí, které se nepřímo podílí na 
výchově. Cílem je vytvořit takové prostředí, aby se v něm všichni cítili co nejlépe a aby se všichni 
podíleli na jeho tvorbě a jeho udržování.

I. Stavební úpravy staré budovy

Stará budova nebyla původně postavena pro školní účely a doposud nese znaky bývalého okresního 
úřadu. Nesplňuje nároky zejména po stránce hygienické. Je naprosto nezbytné provést: 

a) kompletní rekonstrukci WC ve všech patrech

b) úplnou přestavbu suterénu zcela nové šatny, odborné učebny pro pracovní vyučování, prostory 
pro trávení volných hodin žáků).

2. Estetická a funkční úprava společných a komunikačních prostorů obou budov

Chodby, schodiště a haly školy je nezbytné upravit zcela netradičním způsobem. Musí se zohlednit 
dvě základní hlediska - estetické a funkční. Jednotlivá patra se od sebe budou už na první pohled 
lišit, ačkoli je bude spojovat společná myšlenka. Musí zde být dostatečný prostor pro kreativní 
činnost žáků, pro volný čas, ale i pro netradiční výuku.; Nedílnou součástí bude dokonalý 
informační systém, který umožní např. informovat žáky a rodiče o akcích školy, doporučeních apod.
Kterýkoliv návštěvník se bude dobře orientovat v obou budovách. Rozdělení na etapy:

A - přízemí nové budovy a vstupní areál

B - první patro nové budovy

C - druhé patro nové budovy

D - přízemí staré budovy a areál hlavního vchodu

E - první patro staré budovy

F - druhé patro staré budovy
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G - třetí patro staré budovy

H - suterén

3. Estetická a funkční úprava výukových prostorů

Třídy a odborné učebny si budou žáci spolu se svými učiteli upravovat podle svých představ a 
potřeb. Nezapomeneme ani na relaxační koutky. Žáci budou vedeni k tomu, že záleží jen na nich, 
jak budou jejich třídy vypadat a zda se v nich budou dobře cítit. Cílem je, aby žáci zcela 
zodpovídali za své prostředí. 

4. Estetická a funkční úprava pracovišť

Sborovny, kabinety a kanceláře budou upraveny podle finančních možností školy a přání a potřeb 
pracovníků.

Každý má svou šanci

Nedílnou součástí zdravého životního stylu je duševní pohoda „ všech zúčastněných“ . Na naši 
skole musí zavládnout všeobecná pohoda. Strach a stres nemá na naší skole místo.

I. Vztahy žáků a k žákům

Základem je vztah učitel - žák, v němž učitel a vychovatel je starším a zkušenějším partnerem, který
rád předá své vědomosti a zkušenosti bez zbytečného mentorování, zákazu a příkazu. Zvláštní 
pozornost je třeba zaměřit za rozvoj individuálních schopností každého žáka. Platit bude zásada, že 
každý musí dostat šanci:

- žáci nadaní

- žáci s vývojovými poruchami učení

- žáci s částečným oslabením výkonu.

Ve svém působení se zaměříme na usnadnění přechodu žáků

- mateřská škola - základní škola

- první stupeň - druhý stupeň

- druhý stupeň - střední školství

- specializované třídy - běžné třídy.

Budeme zřizovat v případě potřeby specializované třídy (vyrovnávací, dyslektické, integrované. . .).

Vztah mezi žáky jednotlivých ročníků musí být založen na kamarádství a jakémsi vědomí 
sounáležitosti k jedné škole.

2. Vztahy pracovníků školy

Jen spokojený pracovník může plnit své povinnosti, aniž by měl pocit povinnosti. Je třeba nastolit 
prostředí důvěry a vytyčit jasný společný cíl. Vycházet je třeba z určitého konsensu, ze stanovení 
jasných pravidel. Dobrá práce (zejména nad rámec povinnosti) bude patřičně oceněna, a to i 
hmotně.

Zejména se zaměříme na vztahy:

- mladší členové - starší členové sboru

- učitelé prvního stupně - druhého stupně

- vychovatelky - učitelé

- pedagogičtí pracovníci - správní zaměstnanci

- vedení školy - ostatní pracovníci.
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3. Vztahy s veřejností

Veřejnost, zejména rodičovská, musí být přesvědčena o tom, že je velmi důležitým partnerem při 
plnění společného cíle. Musí být „vtažena“ do školy. Při nejrůznějších jednáních nesmí mít pocit 
podřazenosti. Tento pocit však nesmí mít ani žádný pedagog či vychovatel. Ke vzájemnému 
poznání a pochopení jistě přispějí neformální setkání, např. při netradičních školních akademiích.

Už na první pohled 

Skromné prostředí v okolí školních budov je potřeba také upravit. Jako reálné se jeví např. 
vybudování malého sportoviště na nádvoří školy, které by mohlo být využito v některých hodinách 
TV a při činnosti školní družiny. Využitelné by bylo také v průběhu volných hodin pro žáky a pro 
netradiční výuku. '

V zdravém těle

Ač největší ve městě, nemá naše škola vlastní tělocvičnu. Tento problém řešíme pronajímáním 
tělocvičen ve městě, cvičením v přírodě a využíváním chodbových prostorů nové budovy.

Výstavba nové tělocvičny je proto nezbytnosti. Jako nejvýhodnější prostor se jeví prostor bývalého 
domu dětí na nádvoří naší školy.

Pokud to umožní mzdové prostředky a personální obsazení, budeme rozšiřovat výuku tělesné 
výchovy ve formě volitelných a nepovinných předmětů a kroužků, popřípadě zaváděním třetí 
povinné hodiny TV.

Jak na to

K naplnění cílů, které stanovuje tento projekt, bude využito zejména těchto forem:

- zapracování do časových plánů výuky

- zapracování do vnitřního řádu školy

- naplňování zásad každodenním životem

- vypracování samostatných projektů a jejich realizace.

Je potřeba zajistit také finanční krytí. Některé prvky se obejdou bez této podmínky a jsme schopni s 
nimi začít ihned. Zejména jde o oblast týkající se vztahů . Další oblasti se pak bez finančních 
prostředků neobejdou. Množství prostředků, které se nám podaří získat, přímo ovlivní tempo a 
rozsah jednotlivých úprav.

Stavební úpravy budeme krýt z dotací od městského úřadu v Třeboni. Odhadovaná částka činí 3,5 
mil. korun.

Estetická a funkční úprava komunikačních prostorů bude kryta z prostředků, které se shromáždí na 
kontu Nadace Škola 2000. Nadace byla zřízena právě k účelu tohoto projektu.

Úprava výukových prostorů a pracovišť bude hrazena z provozních peněz školy.

Vzhledem k „šíři záběru“ tohoto projektu nelze hovořit o přesném harmonogramu, podle něhož 
budeme postupovat. Některé etapy se budou vzájemně prolínat, jiné na sebe navazovat.

Hrubá představa časového postupu:

ihned oblast vztahů

výchova ke zdraví

šance pro každého

1994 zahájení stavebních úprav (WC)
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zahájení řešení komunikačních prostorů (1 .st.)

distribuce svačin

1995 stavební úpravy (suterén)

komunikační prostory (2.st.)

1996 komunikační prostory (suterén)

1997 stavba tělocvičny

okolí školy

Chceme!

Cíle obsažené v tomto projektu jsou jistě nemalé. Jsem ale přesvědčen, že jsou reálné. Výsledkem 
bude příjemné prostředí v naší škole a velmi dobré vztahy. A to vše všichni jistě chceme!

Mgr Jiří Pletka

ředitel 2. ZŠ v Třeboni
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Projekt ZŠ ve Višňové - ZDRAVÁ ŠKOLA *)

Projekt základní školy ve Višňové k celkovému ozdravění s přihlédnutím ke specifice poměrů na 
malotřídní škole. 

Motto: Zdravá, vzdělaná a ušlechtilá mládež hořící obětavou láskou k vlasti a dorůstající v řádné 
občany, kteří jsou dbalí svých povinností k sobě samým, rodině i národu, je nejkrásnějším 
úspěchem a nejvyšším cílem výchovy. 

Bylo by velkou chybou mluvit o výchově národa a pracovat jen pro mládež ve městech. Na 
venkově byl a zase bude základ celého národa, protože odtud čerpají města stále novu krev a svěží 
energii.

A. B. Svojsík, zakladatel Junáka

Vesnice Višňová leží asi 12 km východním směrem od okresního města Příbrami na silnici spojující
město Příbram a Sedlčany.

Poměry uvnitř obce nevybočují z průměru podobných sídel s počtem obyvatel do jednoho tisíce. 
Vysokoškolsky je vzdělaných 8 občanů, Ostatní mají převážně základní vzdělání. Většina z nich 
dojíždí za prací do okolních měst.

Místní škola má 4 třídy - po jedné třídě v l. až 4. ročníku. Celkový počet žáků je 74, učí zde čtyři 
učitelky, ve škole je jedna vychovatelka a dva další zaměstnanci. Radu rodičů tvoří 10 rodičů. Volný
čas tráví mnoho dětí v Junáku, který je se školou úzce organizačně propojen. Vedoucí Světlušek 
jsou čtyři, vedoucí Vlčat dva.

Spolupráce rodičů se školou byla po nástupu nového vedení školy v r. 1990 zpočátku rozpačitá, 
nyní má velmi dobrou úroveň a stále se zlepšující tendenci. Závěr: v menší komunitě je mnohem 
snazší ovlivňovat jednotlivé členy. Podmínkou úspěchu nějakého snažení zůstává sounáležitost 
zainteresovaných osob. Jestliže se v komunitě Objeví jedinec s pasivními postoji, které nechce 
měnit, stává se malý počet komunity nevýhodou. I v takové situaci musí zdravé  jádro komunity 
dospět k řešení ve prospěch těch, kterým je celý projekt určen - dětí.

I. ORGANIZACE ŠKOLY

Výchozí stav: Začátek vyučování je stanoven na 7. 45 hodin, přestávky pětiminutové, hlavní 
přestávka po 2. vyučovací hodině trvá 20 minut. Vyučovalo se bez polední přestávky tak, aby žáci i 
učitelé mohli odjet autobusy ve 13. hodin. Přestávky' nebyly využívány k žádným aktivitám a děti 
je trávily ukázněně ve třídách.

Při vyučování působili žáci plachým a ustrašeným dojmem, ve třídách byl nezdravý klid. Dětská 
spontánnost byla potlačena, příležitostí, v nichž by děti projevily vlastní invenci, nabízela škola 
málo. Spolupráce mezi žáky a učiteli byla patrná především u nadanějších dětí, problematičtější 
typy neměly výraznější možnost individuální spolupráce, protože postrádala jakýkoliv systém.

Řešení:
l. Zásadně změnit stávající zaběhnuté rozvrhy hodin.

2. Při snížení koncentrace pozornosti a při jiných známkách únavy zařazovat během vyučování 
pauzy s písničkou, scénkou, tanečkem, hrou na rytmické nástroje, dramatizací a podobně.

3. Přestávky prodloužit na 10 minut, svačit po 1. vyučovací hodině.

4. Na začátku 4. vyučovací hodiny zavést 5 minut relaxačního cvičení.

5. Po 4. vyučovací hodině prosadit 50 minutovou polední přestávku, kterou mohou žáci využít k 

*Na základě tohoto svého projektu byla ve výběrovém řízení 1992 zařazena do evropské
sítě projektu Zdravá škola (projekt Světové zdravotnické Organizace).
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pobytu na školním pozemku (totéž o hlavní přestávce).

6. Žáci budou mít k dispozici drobné náčiní (Švihadla, míče, míčky), pozemek bude vybaven 
zabudovaným tělocvičným inventářem (jaro 92), v prostoru u vchodu do budovy budou zabudovány
žebřiny.

7. Výrazně změnit klima ve třídách: 

a) ustoupit od vyžadování slepé poslušnosti,

b) ověřovat si a podporovat názor dětí na různá témata a ovlivňovat je podle potřeby pozitivním 
směrem,

c) reagovat vstřícné na spontánnost a otevřenost a tím stavět základy k oboustranné důvěře,

d) zpestřit vlastní vzdělávací proces,

e) podporovat a rozvíjet sebedůvěru dětí,

f) sledovat školní programy v TV vysílání pro školy (rovněž rozhlasové přenosy) a reagovat na ně - 
například účastí ve vyhlašovaných soutěžích,

g) přistupovat ke každému dítěti pozitivně, mít pochopení pro jeho individualitu,

h) vyhnout se všem negativním emocím.

II. SPOLUPRÁCE S RODIČI

Výchozí stav: Pozice školy po odchodu bývalé ředitelky byla v obci nedobrá. Veřejnost byla 
informována o napjatých vztazích uvnitř učitelského kolektivu a ztratila k němu důvěru. Získat ji 
zpět předpokládá důkladnou znalost prostředí, mentality, provázanosti vztahů a podobně.

Řešení:

l. Volit konkrétní formy spolupráce s konkrétními rodiči.

2. Zapojit do úsilí o navázání spolupráce všechny pedagogické pracovníky

3. O koncepci spolupráce informovat všechny rodiče, vytypované požádat o spolupráci na 
konkrétních úkolech a pozitivně hodnotit jejich realizaci nebo snahu o realizaci.

4. Stanovit garanty pro následující programy:

a) vánoční besídka pro veřejnost,

b) první ples školy,

c) okresní kolo závodu Světlušek ve Višňové,

d) 1. ročník běhu „O Višňovskou pecku“ pro žáky 1.- 4. tříd,

e) letní stanový tábor pro 40 dětí - vybudování a technické zabezpečení,

f) návštěvy v rodinách problémových žáků,

g) individuální rozhovory s rodiči.

5. Vytvořit ze všech pracovníků školy obětavý tým, ochotný věnovat maximální úsilí vzájemnému 
sblížení s rodiči tak, aby korespondovalo s představou o všestranné humanizaci a demokratizaci 
výchovného působení.

6. Při každém společném setkání s rodiči se uskuteční „minipřednáška“ ke konkrétnímu tématu.

7. Motivem pro všechny bude: Domov je základem společnosti. Když je domov lidský, jdou jeho 
členové do života silní a připraveni. Když je domácí život ubohý a nepořádný, boj není vůbec 
bojován a jednotliví členové jsou poražení dříve, než samotný život Vůbec začnou.

III. VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Výchozí stav: Téměř polovina dětí je zapsána k docházce do školní družiny. Ta byla umístěna 
v 1. třídě a žáci l. třídy v ní tak zůstávali plných 8 hodin denně. Ve vesnici není žádná vhodná 
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organizace zabývající se mladšími školními dětmi. Místní knihovnu navštěvovaly děti v rámci 
vyučování. Dva chlapci ze 4. ročníku hráli fotbal za místní  žákovské družstvo, 5 chlapců ze 
spádové vesnice Drásov se zásluhou jednoho z otců věnovali bikrosu. Škola nemá vlastní 
tělocvičnu, ta není ani v obci.

Řešení:

l. Vybudovat jednoduchou tělocvičnu v budově pošty a vybavit ji základním nářadím.

2. Založit skautské oddíly Světlušek a Vlčat a jejich činnost orientovat mimo školu, hlavně do 
přírody, zcela v duchu skautských ideálů a tradic. Zavést nepovinný předmět „pohybové hry“. Ve 
spolupráci s farním úřadem v Dublovicích zavést pro zájemce předmět „náboženství“.

5. Hlasově fundovaná děvčata zapojit do pěveckého sboru.

6. Věnovat pozornost hře na zobcovou flétnu v mimoškolní době už od dětí l. ročníku.

7. Vyvinout snahu a tlak na přemístění školní družiny do volných prostorů mateřské školy.

8. Zapojit sportovně nadané žáky do soutěží v rámci okresu.

9. Na soboty zařazovat Výpravy skautských oddílů.

10. Přirozenou touhu dětí po romantice usměrňovat vzhledem na skautskou a woodcraftovskou 
symboliku.

11. Věnovat pozornost starším občanům a podle možností jim pomáhat.

12. Zapojit do skautského oddílu i imobilního žáka 3. třídy a umožnit mu pobyt na letním 
skautském táboře.

IV. OZDRAVNÝ PROGRAM

Výchozí stav: Ve třídách jsou optimální počty žáků - kolem 20. Třídy - kromě jedné - plně vyhovují 
svými rozměry, světlostí, vybavením. Kompenzace statického zatížení dětí sezením není prováděna 
důsledně. Svačiny si nosí děti z domova, při svačině používají textilní ubrousky, které si pravidelně 
mění. Místnost pro výdej obědů je strohá, bez výzdoby. Nápojem je pouze čaj. Hodiny TV probíhají
většinou ve třídách, při příznivém počasí na místním hřišti. Pitný režim byl chápán tak, že si děti 
nosily Vlastní nápoj v různých skleněných nádobách. Větralo se pravidelně, děti však chodily do 
školy příliš teple oblečené, některé nerady cvičily. Vždy v prosinci začíná stoupat nemocnost a trvá 
po všechny zimní měsíce. V bytech a rodinných domcích je přetopeno, Vesnice je zahalena kouřem 
z lokálního topení. 

Řešení:

1. Děti si budou odkládat všechno nepotřebné oblečení. 

2. O všech přestávkách se bude větrat, případně se bude větrat po celou dobu vyučování, i při 
nepříznivém počasí.

3. Před svačinou a obědem si žáci Ve třídách umyjí ruce a použijí vlastního ručníku umístěného v 
bezprostřední blízkosti umyvadla.

4. Nápoj bude k dispozici po celý den a várnice s ním umístěna v přízemí jídelny. Na pití použijí 
žáci vlastní nádobku.

5. Při obědě si budou moci Vybrat ze dvou nápojů.

6. Přestávky mohou děti trávit v učebně nebo na chodbě, delší přestávku mimo budovu v areálu 
školy.

7. Žáci se budou postupně otužovat. Třídy se budou Vytápět maximálně na 21 stupňů, budou 
zaváděny i vzdušné lázně.

8. Zvonění bude zrušeno, učitel bude mít možnost přizpůsobit délku přestávek psychickému stavu 
dětí.
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9. Žáci první třídy budou uprostřed Vyučování pravidelně chodit na 20 minutovou procházku.

10. Otázka otužování bude pravidelně konzultována s místní dětskou lékařkou. Osvěta bude 
prováděna i mezi rodiči.

V. VÝCHOVA K PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výchozí stav: Stejně jako ve většině jiných obcí a měst platí zde zásada: co se mne netýká, toho si 
nevšímám. Škola plní své osnovy, ale konkrétní podobu výchovy k péči o životní prostředí dětem 
nedává. Všude po vesnici jsou vyšlapány stezky mimo komunikace, všechny tři zastávky ČSAD 
jsou v neuspokojivém stavu a špinavé. Cesta k nejbližšímu lesu je lemována odpadky. Školní 
pozemek byl ponechán svému osudu.

Řešení:

l. Po dohodě s obecním úřadem převezmou starší skauti dohled nad autobusovými zastávkami.

2. Všechny tři lesní studánky v okolí si vezmou do péče Světlušky a Vlčata.

3. V případě zájmu ze strany obce se bude škola podílet na založení recyklačního střediska.

4. Žáci budou důsledně vedeni k používání pouze vyznačených cest.

5 V zimních měsících budou děti sypat na stálá místa potravu pro ptactvo, rodičům doporučíme 
zhotovovat krmítka a pověřit své děti péčí o ně.

6. Podzimní měsíce budeme věnovat sběru kaštanů, šípků a žaludů. Plody předáme lesnímu závodu 
Buda.

7. Skauti před Vánocemi odnesou do lesa dárky pro zvířátka. Skauti se zapojí do akce „50 nápadů 
pro děti k záchraně Země“.

9. Děti budou vedeny k tomu, aby se uměly v přírodě pohybovat, aby všemu živému pomáhaly, 
netrhaly a neničily rostlinky, keře a stromy.

10. V rámci tábora vyčistí děti kus vyznačeného lesního porostu.

11. Na jaře pomohou děti v lesní školce s jednocením sazenic.

ZÁVĚR 

Člověk bez přítele je jako cihla, která se povaluje bez užitku na dvoře. Ale když na tu cihlu položíš 
další, je to už zeď. A ze zdí postavíš dům! v čem tkví skutečné bohatství člověka? v přátelství a v 
přátelích. Ať proto žije síla, která nás spojuje a drží pohromadě. Ať žije přátelství!

Projekt ZDRAVÁ ŠKOLA musel vzniknout proto, že ve většině škol je totální nedostatek nejen 
přátelství, ale i tolerance. Jakmile budeme přátelství sami schopni, naučíme ho i své okolí. Naše 
škola je malá. Při výchově budoucí generace však nikdy nesmí být povrchní.

Z podnětů vlastních i dalších zainteresovaných zpracovala

Eva Číhalová, leden - únor 1992.
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JAK MĚNIT A ROZVÍJET VLASTNÍ ŠKOLU?

Školu. kde učíme, kterou řídíme, kde máme svoje děti?

O individuálních projektech škol -

Jde o školu, kterou sice nevlastníte, ale která je přesto vaše. Je to vaše škola, protože tam učíte nebo
ji řídíte anebo do ní posíláte svoje děti. Je to škola i vašich žáků. Byli byste proto rádi, aby byla

společenstvím lidí, kde by jeden k druhému cítil respekt a odpovědnost, aby poskytovala kvalitní 
vzdělávání a aby tam všichni všechno dělali “s chutí a láskou..

Cítíte potřebu změn. Máte nápady. Ale  Pakliže si nejste docela jisti, o které změny byste měli 
usilovat právě ve vaší škole a jak na to jít, doporučuje naše příručka, abyste zkusili nejdříve se mezi 
sebou o těchto věcech pořádně domluvit. Záleží to na všech, jichž se škola týká, nejvíce však na 
domluvě mezi jednotlivými učiteli, mezi ředitelem školy a učitelským sborem, školou a rodiči. 
Začnete-li a vytrváte, určitě se vám podaří najít k sobě cestu. Společně nalezené představy si 
najednou většina z vás bude přát uskutečnit. To bude vhodná chvíle k tomu, abyste je dali na papír, 
podrobili upřesňujícímu rozboru a možná zpracovali V písemný projekt. Pokud budou jeho cíle a 
cesty vycházet z uvědomění si toho, jaké podmínky, možnosti, potřeby má vaše škola, v čem 
spočívá její jedinečnost a totožnost, může být písemný projekt dobrým pomocníkem její proměny a 
rozvoje. Jak projekt školy udělat a jak s ním dál nakládat, se v příručce také dočtete. Na dokreslení 
jsou v příloze otištěny jejich ukázky.
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