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MOTTO: 
 
Vyvstávají před námi dva problémy. Zbavit děti strachu a potom odstranit špatné 

návyky při přemýšlení, ke kterým je strach dohnal. 
Nejpřekvapivější na tom je, jak moc strachu ve škole existuje. Proč se o tom tak 

málo mluví? Možná většina lidí nedokáže rozpoznat dětský strach, když ho vidí. 
Dokážou rozeznat nejkřiklavější příznaky strachu. Vidí, v čem je problém, když se 
plačící dítě pověsí na maminku. Ale jemné příznaky strachu jim unikají. Jsou to tyto 
příznaky, v obličejích dětí, jejich hlasu a gestech, v pohybech a v tom, jak pracují, 
které mi jasně říkají, že většina dětí se ve škole bojí po většinu času, některé z nich 
jsou opravdu vyděšené. Stejně jako dobří vojáci svůj strach ovládají, žijí s ním 
a přizpůsobují se mu. Problém je ale v tom, a zde je také rozhodující rozdíl mezi 
školou a válkou, že to, jak se děti vyrovnávají se strachem je téměř zcela špatné, ničí 
jejich inteligenci a schopnosti. Bojící se voják může být tím nejlepším vojákem, ale 
vystrašený žák je vždycky špatným žákem. 

 
Z připravovaného vydání knihy 

Johna Holta 
„Proč děti neprospívají“ 
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Chci zdůraznit to, že „úspěch“, stejně jako „neúspěch“ jsou dospělé představy, 
které dětem vnucujeme. Obě představy spolu souvisí jako dvě strany jedné mince. Je 
nesmyslné myslet si, že můžeme v dětech probudit touhu po „úspěchu“ bez toho, 
abychom jim současně nepředali stejně velkou dávku obav z „nezdaru“. 

Děti, které se učí chodit a padají, nebo zdravé šesti nebo sedmileté děti, které se 
učí jezdit na kole a padají při tom, si nepomyslí pokaždé, když spadnou, „Zase se mi 
to nepovedlo“. Zdravé malé nebo větší děti, které se s vervou pouštějí do obtížného 
plánu podle vlastního výběru, si pomyslí, když spadnou: „Chyba, ještě to nejde, zkus 
to znovu“. Ani si nemyslí, když konečně začnou chodit nebo jezdit: „Hurá, daří se mi 
to!“ Říkají si: „Teď jdu! Teď jedu!“ Radost spočívá v činnosti samé, ne v nějakém 
pomyšlení na úspěch. 

Děti, které se do něčeho pouštějí, neuvažují v pojmech úspěchu a neúspěchu, ale 
v pojmech snahy a dobrodružství. Teprve ve chvíli, kdy začíná být důležitým dělat 
radost dospělým, objevuje se ostré rozlišení mezi úspěchem a neúspěchem. 

 
Z připravovaného vydání knihy Johna Holta 

„Proč děti neprospívají“. 
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ÚVOD 
 
Sborník má posloužit k inspiraci všem učitelům, kteří hledají nové přístupy 

a netradiční způsoby práce ve škole. Chce povzbudit chuť k hledání, vynalézání 
a zkoušení. Chce také vybavit učitele argumenty k obhajobě vlastní cesty, vlastního 
pojetí vyučování. Může pomoci při přesvědčování rodičů, kolegů, ředitelů, inspektorů 
tím, že ukáže, že to, co dělám často intuitivně, lze teoreticky podložit moderním 
pedagogicko-psychologickým poznáním a zařadit do kontextu celosvětového úsilí 
o lepší, humánnější školu pro děti. Úvodní dvě stati naznačují kontext světového 
reformního vývoje a teoretické zázemí současných reformních snah u nás i ve světě. 
Zobecňují konkrétní zkušenosti našich progresivních učitelů a ukazují, že jsou přesně 
tím směrem, kterým by se měly změny v našem školství ubírat. 

Druhá část příspěvků představuje názory, konkrétní metody a způsoby práce 
a různá pojetí vyučování učitelů – členů PAU. Jednotlivé příspěvky ukazují rozmanité 
cesty ke „zlidštění“ školy, jejíž smysl nespočívá v „nalévání“ hotových poznatků 
do hlavy, v drilu a ukázňování dítěte. Představují školu jako místo, kde skutečně 
„vzniká“ poznání, kde se učí kriticky a nezávisle myslet, diskutovat, spolupracovat, 
prožívat, poznávat druhé a respektovat je atd. Tyto příspěvky svědčí o tom, že nové 
přístupy nevznikají načtením knih či kopírováním ciziny, ale nalézáním východisek 
v tom, co děti v dané třídě umějí, chtějí, potřebují, mají rády. Dobré vyučování 
vytvářejí učitelé tak, že cesty za vzděláním společně s dětmi či studenty hledají, že 
spoluvytvářejí kvalitní učební situace a smysluplné činnosti, které žáky skutečně 
rozvíjejí a nejen „naplňují“ poznatky. 

Na závěr jsme zařadili příspěvky, které uvažují o tom, že hodnocení se má týkat 
věcí, o které ve vzdělávání opravdu jde, a že má také naučit učitele i žáky, aby si těch 
podstatných věcí uměli všímat. Podobný úkol plní i článek o inspekci. Také inspekce 
si musí všímat věcí opravdu podstatných. 

Neočekáváme, že budete se vším souhlasit – však vám také nenabízíme hotové 
recepty, protože víme, že neexistují. Chceme pouze nabídnout inspiraci těm učitelům, 
kteří taky hledají nové cesty ke zdokonalování vyučování. Doufáme, že vám to nedá 
a že vaše zkušenosti a nové nápady najdeme v příštím sborníku PAU. 

 
Vladimíra Spilková a Ondřej Hausenblas 
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CO JE PAU? 
 
PAU – Přátelé angažovaného učení – sdružuje převážně učitele všech typů škol, 

kteří mají podobné názory na školu, vzdělání a vyučování. Vzniklo na přelomu Jet 
1991 a 1992 v rámci skupiny NEMES s cílem napomáhat transformaci českého 
školství směrem k liberalizaci, humanizaci a demokratizaci vzdělávání. PAU chce 
také ovlivňovat vzdělávací politiku státu a získávat pedagogickou i ostatní veřejnost 
k podpoře reformního hnutí. Usiluje o hledání netradičních způsobů práce, organizuje 
setkávání tvořivých a experimentujících učitelů, vytváří podmínky pro vzájemné 
kontakty a výměnu zkušeností, zprostředkovává informace. Teoretici pomáhají 
zobecňovat praktické zkušenosti učitelů, konfrontovat je s progresivními zahraničními 
trendy a na jejich základě koncipovat různé alternativní modely vyučování. Dnes má 
PAU několik set členů a mnoho příznivců. Spolupracuje s parlamentní komisí pro 
otázky transformace školství, s ministerstvem školství, připomínkuje oficiální 
dokumenty o školství, realizuje vlastní projekty, vytváří učebnice, pořádá přednášky, 
semináře, dílny s celostátní působností. Celá dosavadní činnost svědčí o tom, že PAU 
přispívá významnou měrou k vytváření nového reformního myšlení a že je nositelem 
úsilí o celkové „zlidštění“ školy. 
  



 9 

Část l. 
Koncepce – argumenty – zásady 

 
INSPIRACE OKLIKOU, aneb Využijeme odkaz Celestina Freineta? 
Vladimír Václavík, Vysoká škola pedagogická Hradec Králové 

 
Změny ve školství, jak u nás probíhají od konce roku 1989, mají celou řadu úskalí. 

Dosud se totiž nikomu nepodařilo popsat budoucí tvář našeho vzdělávacího 
a výchovného systému takovým způsobem, aby byl návrh všeobecně přijatelný. Při 
hledání cesty, jak naše školství transformovat, se nabízejí tři přístupy. 

První možností je nechat se inspirovat vlastními tradicemi a navázat na vývoj 
přerušený zákonem o základní úpravě jednotného školství z 10. května 1948. Ke 
kterým tradicím se však máme přiklonit? Nelze totiž navázat na školství první 
republiky. Pětapadesát let je velice dlouhá doba a předválečné školství včetně metod 
práce bylo orientované jinde, než požadujeme dnes. Snad jen naše vlastní reformní 
pedagogika, reprezentovaná například Václavem Příhodou, Josefem Úlehlou, 
Stanislavem Vránou a dalšími, která se však ani nestačila rozvinout, může být 
skutečným inspiračním zdrojem. 

Za druhé je možné hledat příklady ve školských systémech vyspělých států 
a přebírat zkušenosti podobným způsobem, jak to činíme například v oblasti 
ekonomiky. Kopírování zahraničních vzorů však přináší problémy. Na rozdíl od 
ekonomiky je školský systém do té míry vázán ke kulturnímu či národnímu prostředí, 
že není dost dobře možné tyto systémy přenášet přímo z jedné země do druhé. Proto 
je na celém světě školství tak rozmanité a dokonce se k jednotnosti nedospívá ani 
v jednom státě (například i v jednotlivých spolkových zemích SRN jsou školské 
systémy poněkud odlišné). 

Konečně třetí možností je vydat se vlastní cestou a postupně vytvořit nový, osobitý 
model vzdělávací soustavy. Zdá se, že tento poslední přístup bude nakonec 
nejpřijatelnějším řešením. Vývoj posledních čtyř let ukazuje, že naše školství se mění 
tak, jak to podmínky v rámci transformace celé společnosti dovolují. Ale nově 
vytvořený model školského systému i učitelské práce nebude zcela originální. Nemělo 
by cenu vymýšlet vše znova, když je reformních zkušeností dostatek. Nepůjde však 
o pouhé kopírování. 

 
Hledáme podněty 
K tomu, abychom se rozhodli, jak má naše škola dnes a do budoucna vypadat, 

může posloužit řada podnětů z domácích tradic i ze zahraničí. Současná situace 
je však taková, že učitelé většinou tyto zkušenosti využívají jen minimálně. Pak se 
stává, že se obtížně propracovávají k poznatkům, které už někdo formuloval, 
že objevují věci dávno vymyšlené. 

Na nedostatečných znalostech vlastních tradic reformního pedagogického hnutí 
a vývoje pedagogického myšlení ve světě nese do značné míry vinu dřívější způsob 
a obsah výuky pedagogických disciplín na pedagogických fakultách a dalších školách 
připravujících učitele. Podle marxisticko-leninské teorie byly pedagogické koncepce 
rozděleny do dvou skupin. Co nesplňovalo požadavky ideové čistoty, bylo 
nepřátelské. Je paradoxem dnešní doby, že pravě ty zatracované buržoazní a reakční 
směry slouží dnes jako významný inspirační zdroj. 

V roce 1993 jsme na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové uskutečnili 
průzkum, při němž jsme se dotázali 254 učitelů a školských pracovníků, zda mají pro 
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svou práci nějaký konkrétní vzor. Dlužno dodat, že se jednalo především o učitele, 
kteří mají pozitivní vztah ke změnám ve školství, zkoušejí nové metody, jsou členy 
PAU apod. 

Téměř 70 % dotázaných připustilo, že takový vliv na jejich vlastní pedagogické 
myšlení v současné době existuje. Z těchto učitelů 47% uvedlo vliv zahraniční a 37% 
uvedlo vliv domácích tradic nebo našich současných aktivit. Pokud jde o zahraniční 
vlivy, nejvíce se u nás v současné době prosazuje waldorfská pedagogika. Stranou 
pozornosti zatím stojí takové pedagogické systémy, jako je například Jenský plán 
Petera Petersena, pedagogický odkaz Marie Montessoriové nebo Celestina Freineta. 
Přitom jde o odkazy, k nimž se v evropských zemích hlásí tisíce učitelů a jak se zdá, 
v zahraničí zájem o tyto reformní pedagogické proudy stále roste. 

Názory reformních pedagogů, ač jsou desítky let staré, jsou ve svých principech 
velice moderní a úspěšně ovlivňují současné evropské školství. Lze očekávat, že 
i u nás se budou tyto myšlenky šířit a přispějí k přestavbě školy, která je ve své 
podstatě stále ještě zakotvena v minulém století, a proto se vyznačuje řadou 
negativních znaků – pedagogickým dogmatismem a formalismem, přehnaným 
intelektualismem, nadřazeností teorie nad praktickou činností, represivním vztahem 
k žákům apod. 

Příkladem vlivu reformních pedagogických názorů nám může být rozšiřování 
myšlenek francouzského učitele a pedagoga Celestina Freineta na školství SRN. 

 
Pedagogický odkaz Celestina Freineta 
Zájemci o freinetovskou pedagogiku se s ní mohou podrobně seznámit v odborné 

literatuře, například v publikaci Stanislava Štěcha „Škola stále nová“ vydané 
vydavatelstvím Karolinum v roce 1992, Následující informace se zaměří jen na 
nejdůležitější myšlenky a znaky tohoto pedagogického směru. 

Vesnický učitel Celestin Freinet odmítl začátkem 20. let tradiční metody školní 
práce. Často se svými žáky opouštěl třídu, aby se děti seznámily s okolním světem – 
přírodou, lidmi a jejich prací. Odložil tradiční učebnice a „dal slovo dětem". Umožnil 
jim, aby samy napsaly vlastní texty. Ve škole začal používat školní tiskárnu, takže 
děti mohly své texty rozmnožovat, vyrábět školní noviny, časopisy, knížky. Začala 
i výměna dopisů a textů mezi školami. 

Freinet také přeorganizoval školní učebnu, zřídil v ní oddělená pracoviště, kde 
mohli žáci vlastním tempem samostatně pracovat na zvoleném tématu. Zavedl 
používání kartoték, školních knihoven. K novým technickým doplňkům školní práce 
patřil film, gramofon, rozhlas apod. 

Freinetovy myšlenky brzy nalezly značný ohlas mezi ostatními učiteli. Rozvinula 
se bohatá korespondence mezi školami (i v mezinárodním měřítku), učitelé vyráběli 
a rozšiřovali vyučovací materiály, začali se navzájem setkávat. Učitelé též sami 
rozvíjeli Freinetův systém školní práce. S vlastním odpovědným přístupem 
podporovali osobní odpovědnost žáků a snažili se vytvořit jejich kritický vztah 
k okolí. Šlo o to, aby žáci projevovali zájem o společenské a politické dění a aby se 
připravovali na plné angažování ve společnosti. Škola proto měla být „školou lidu 
a pro lid“. Tak se Freinetova pedagogika v předválečné době stala významným 
proudem Hnutí nové výchovy. 

 
Inspirace pro německé učitele 
Německé školství, byť značně rozmanité, nikdy neoplývalo liberálními znaky. 

Silná herbartovská tradice formálních stupňů a výchovného pojetí vyučování 
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podporovala především hodnotu samotné vyučovací látky, jednostranný 
intelektualismus, zdůrazňovala nutnost kázně a autoritativního přístupu učitele. 

Stabilizace a rozmach ekonomiky po druhé světové válce se v západní části 
Německa promítly i do rozvoje vzdělávacího systému, který však byl koncipován 
v tradičním duchu. 

Významný impuls ke změnám přinesl výbuch studentských nepokojů v roce 1968. 
Ukázalo se, že školství zdaleka není tou oblastí, která se rozvíjí bez problémů. 
Příčinou nespokojenosti byly mimo jiné rozpory mezi představami „zkušených“ 
dospělých a představami revoltujících mladých lidí o obsahu a způsobu výuky. 

Koncem 60. let vzniklo hnutí tzv. antiautoritativní výchovy. V demokratických 
společnostech byly zakládány nové druhy svobodných škol a alternativních škol. 
V důsledku toho se velice oživil zájem o předválečné reformní pedagogické proudy. 

V roce 1976 bylo v SRN ustaveno nové učitelské sdružení Pädagogik - 
Kooperative, hlásící se k odkazu myšlenek Celestina Freineta. Jednalo se o spolek, 
jehož hlavním cílem bylo rozvinout pedagogickou spolupráci učitelů a učitelek, kteří 
se chtějí dále vzdělávat a kteří chtějí změnit svůj způsob vyučování a tím proměnit 
tradiční školu. 

Podstatné názory zakladatelů tohoto sdružení lze vyjádřit následovně: Děti a mladí 
lidé dychtí po nových znalostech. Nelze je proto považovat za pouhé objekty 
poučování. Škola musí být místem, kde probíhá učení ve vzájemné spolupráci 
dospělých a dětí a rovněž při oboustranně odpovědném přístupu. Požaduje se 
zvídavost, fantazie, kladení otázek, využívání vlastních zkušeností. V duchu 
Freinetových myšlenek je třeba dát ve škole dětem slovo. 

Už při založení spolku Pädagogik - Kooperative bylo zřejmé, že vydat se na novou 
cestu bude pro některé učitele obtížné, zvlášť když jsou zvyklí používat tradiční 
metody. Nové postupy je třeba si „ohmatat“ krok za krokem, přistoupit odpovědně 
k rozvíjení samostatnosti a nebát se experimentovat. 

To by nebylo možné bez dalšího vzdělávání, bez výměny zkušeností a bez výměny 
vhodných vyučovacích materiálů pro změněnou školní praxi. V počátcích činnosti 
spolku byly přeloženy do němčiny práce francouzského freinetovského hnutí, zprávy 
o zkušenostech i používané pomůcky – projektové sešity, kartotéky, texty apod. 
Distribuce těchto pomůcek umožňovala rozšiřovat počet zájemců o alternativní 
výuku. 

Hlavním cílem spolku Pädagogik - Kooperative však bylo a je povzbuzovat učitele 
a učitelky, aby se vzdělávali a sami v duchu Freinetova odkazu zkoušeli nové metody, 
aby vylepšovali stávající pomůcky a vymýšleli další, aby vše nové dali k dispozici 
ostatním zájemcům. 

V současné době má sdružení Pädagogik - Kooperative vybudovanou organizační 
strukturu ve všech „starých“ spolkových zemích a vyvíjí celou řadu aktivit. 

- Téměř v každém regionu a v mnoha větších městech jsou skupiny učitelů 
a učitelek, kteří jsou aktivními členy sdružení Pädagogik - Kooperative a kteří 
prostřednictvím nabídky materiálu, výměny zkušeností atd. rozšiřují Freinetovu 
pedagogiku. Sdružení rozšiřuje svůj vliv do nových spolkových zemi. 

- Každoročně se pořádají dvě spolkové setkání, na něž se dostaví učitelé a učitelky 
všech regionů. Přijíždějí s novými materiály i s novými myšlenkami. Tato setkání 
mají svou část pracovní a společenskou. 

- Pravidelně se pořádají pracovní setkání učitelů jednotlivých školních stupňů 
a jednotlivých druhů škol nebo setkání specificky zaměřená k určitým odborným 
problémům. Přitom se spolupracuje s různými soukromými nebo státními 
vzdělávacími institucemi. 
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- Pro informování členů a k výměně zkušeností slouží spolkový časopis 
freinetovských učitelů „Otázky a pokusy“, který vychází od roku 1977 třikrát 
až pětkrát ročně. 

- V Brémách je obchodní a distribuční středisko, které zabezpečuje rozesílání 
veškerého materiálu, na jehož zpracování se sdružení Pädagogik - Kooperative podílí. 

Pro rozvoj odkazu Celestina Freineta v Německu je důležité, že se jeho 
myšlenkami inspirují učitelky a učitelé, kteří se sami za typické zastánce tohoto 
pedagogického směru ani nepovažují. Jsou to lidé, kteří s ohledem na konkrétní vnější 
i vnitřní podmínky (stupeň školy, orientace a záměry školy, situace v učitelském 
sboru, vlastní osobnost aj.) uplatňují některé prvky Freinetovy pedagogiky nebo 
i jiných reformních pedagogických směrů. Jejich práce má svůj individuální 
charakter, ale základní prvky Freinetovy pedagogiky v ní nalézají uplatnění, 

Mezi způsoby školní práce, které mají svůj původ v těchto prvcích, v současné 
době v Německu například patří: 

- „Otevřený začátek školy“ (týká se především prvního stupně), kdy děti přicházejí 
do školy podle svých možností a zahájení výuky není stanoveno přesným časem, 
nýbrž časovým intervalem. 

- Plánování práce v „ranním kroužku“. Výuka začíná společným rozhovorem, při 
němž se určí a vysvětlí úkoly na celý den. Žáci sedí v kruhu a debatují o různých 
otázkách. 

- Používání „denního nebo týdenního rozvrhu práce“ který rozepisuje úkoly pro 
skupiny žáků a zajišťuje kooperaci (nejedná se tedy o tradiční rozvrh hodin). 

- Zajištění vnitřní diferenciace prostřednictvím „volné práce“. V této době pracují 
žáci ve skupinách nebo samostatně podle individuálního plánu. 

- Psaní „volných textů“ pro něž se připraví reálné podněty. Žáci popisují své 
zážitky a zkušenosti, vyjadřují se k problémům. S těmito texty se dále pracuje. 

- Využívání napsaných textů pro „třídní noviny“ 
- Zachycení života třídy vedením „třídních deníků“ 
- Výměna dopisů a textů s „korespondenčními třídami“. 
- Organizace „vyučovacích projektů“ a „průzkumů“ včetně zpracování 

závěrečných zpráv. 
- Ustavení „třídní rady“ a „třídního shromáždění“. Z těchto příkladů je patrné, že 

uplatňování prvků Freinetovy pedagogiky, jak se o to snaží učitelé a učitelky zapojení 
ve spolku Pädagogik - Kooperative, přispívá ke skutečné proměně tradiční německé 
školy. Stejným způsobem může Freinetův pedagogický odkaz začít působit i u nás. 

 
Německo-francouzská inspirace 
Hovořit o možnostech vlivu francouzského pedagoga Celestina Freineta na naší 

školu takovým způsobem, že jsme uvedli zkušenosti z Německa, je možná neobvyklé. 
Ale právě tato „inspirace oklikou“ nás vede na závěr k zamyšlení nad obecnou 
otázkou proměn školských systémů. Tradiční německé i české (dříve rakousko-
uherské) školství vyrůstá ze společných kořenů. V úsilí o školu odpovídající 
požadavkům 21. století máme s našimi západními sousedy mnoho společného. Pokud 
před dvaceti lety začali někteří učitelé ve Spolkové republice Německo čerpat 
podněty z francouzské reformní pedagogiky, znamená to pro nás sice zpoždění, ale to 
můžeme dostihnout. Vždyť proměny na některých našich školách postupují velice 
rychle. 

Využívání zahraničních zkušeností má i některé nepedagogické překážky. Po pádu 
železné opony se u nás neustále vracejí určité obavy z jednostranné orientace naší 
republiky na Německo a tím i obavy z podlehnutí německé sféře vlivu. V tomto 
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případě jsou obavy naprosto zbytečné, vždyť se jedná o vliv myšlenek pocházejících 
z Francie. 

Informace o sdružení Pädagogik - Kooperative jsou příkladem, jak lze úspěšně 
uskutečňovat vnitřní reformu školy s využitím zkušeností z jiné země. Myšlenky 
reformního pedagogického hnutí však mají stále více mezinárodní charakter. Proto je 
třeba pro změnu našeho školství přijímat všechny vlivy. 

Obecněji to vystihl známý francouzský politolog českého původu Jacques Rupnik: 
„Česká cesta do Evropy nepovede tak, že Praha vsadí na tu či onu zemi, na Německo, 
Francii či Británii, ale že vsadí na Evropu jako takovou.“ A k celkovému vývoji 
v postkomunistických zemích dodává: „Západ nepotřebuje zaostalou středovýchodní 
Evropu, kterou by stejně musel subvencovat, ale státy, které se budou samy schopny 
postavit na nohy.“ Jacques Rupnik nehovořil o školství, ale jeho slova se týkají 
i proměn vzdělávacího systému. Myslím, že někteří učitelé a dokonce i některé školy 
se již, obrazně řečeno, na nohy postavili. Kdo to chce zkusit ještě lépe nebo jinak, má 
k dispozici pedagogický odkaz Celestina Freineta. 

 
Kontaktní adresa: 
Pädagogik - Kooperative, 
Verein bundesdeutscher Freinet-Pädagoglnnen 
Goebenstr. 8, 
D-2800 Bremen 1 
BRD 
 
Zprostředkování výměny dopisů mezi třídami: 
Dora Engel-Küssner 
Steinbergerstr. 35 
D-5000 Köln 60 
BRD 
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VNITŘNÍ REFORMA ŠKOLY – HUMANISTICKÉ  POJETÍ VYUČOVÁNÍ 
Vladimíra Spilková, Pedagogická fakulta UK Praha 

 
Při úvahách o proměnách školství je zcela zásadní a prvořadou změna paradigmatu 

– změna základních východisek a principů vzdělávací politiky, změna filozofie školy, 
jejího smyslu a základních cílů v demokratické společnosti, nové pojetí vzdělání, 
změna celkového pojetí vyučování – změna atmosféry ve škole, přístupu k žákovi, 
kvality komunikace učitel – žák, metod práce, způsobů hodnocení a motivování žáků, 
nové přístupy ke koncipování obsahu vzdělání (kurikulární pojetí). Za základní 
východisko transformace české školy lze považovat její celkovou humanizaci. Také 
v ostatních západoevropských zemích je idea humanizace aktuální výzvou k proměně 
školy. Humanizace vzdělávání je chápána jako její „polidštění, přiblížení lidské 
podstatě a přirozenosti“, „navrácení dítěte” do školy, zvýraznění kultivační funkce 
školy v pojetí J. A. Komenského jako „dílny lidskosti“, která usiluje především 
o komplexní kultivaci osobnosti dítěte, o tělesný, duševní a mravní rozvoj dítěte 
s důrazem na sebeutváření, sebezdokonalování. 

Pokusme se nyní charakterizovat základní znaky humanistického pojetí vyučování 
– z hlediska pojetí a cíle vzdělání, obsahu vyučování, pojetí dítěte a komunikace 
učitel – žák, z hlediska charakteru poznávacích procesů žáků, metod a organizačních 
forem práce, způsobu hodnocení a motivování žáků. 

 
Pojetí a cíle vzdělání 
Pro celkové pojetí vyučování má klíčový význam učitelovo pojetí vzdělání – co je 

vzdělání, kdo je vzdělaný člověk? Pojetí vzdělání není pro učitele neužitečnou 
filozofickou spekulací, představuje východisko každého rozhodnutí učitele – určuje 
jeho priority v oblasti cílů, podílí se na výběru obsahu, volbě metod a organizace 
vyučování, způsobu komunikace se žákem, způsobu hodnocení apod. Pokud učitel 
nemá jasnou představu o pojetí a smyslu vzdělání, je jeho činnost množstvím 
divergentních, často intuitivních aktů, jimž chybí pojítko, společné východisko. 

Vzdělání je v humanistickém pojetí chápáno jako „duchovní vyrovnávání se 
člověka se světem“, „dovednost zralým způsobem se podílet na společenském 
dialogu“, „stav, v němž lze převzít odpovědnost“, „cesta k uvědomění si smyslu věcí, 
hodnot“, jako „pochopení podstaty věcí, souvislostí, svého místa ve světě“. Cílem 
vzdělávání je pak celistvý rozvoj osobnosti člověka, chápaný jako nalézání vztahu 
člověka k sobě, ostatním lidem, společnosti, celku světa v intencích všelidských 
hodnot. 

V souvislosti s naznačeným pojetím vzdělání je pak základním cílem vyučování 
(zejména na základní škole) celková kultivace osobnosti dítěte, otevření potencí 
(v nejširším slova smyslu), které v dítěti jsou, osvojení základních kulturních 
dovedností jako nástrojů k dalšímu vzdělávání, budování základů uceleného obrazu 
světa – pochopení vztahů, souvislostí, získání dítěte pro školu, poznávání a vzdělání 
vůbec. 

V hierarchii cílů vyučování jsou změněny akcenty – dominují postoje a hodnoty 
(k sobě, lidem, přírodě, vzdělání), dále jsou dovednosti (např. pracovat s informacemi 
– vyhledávat je, syntetizovat, funkčně používat, dovednost kvalitně komunikovat 
a kooperovat s lidmi, tvořivé řešit problémy apod.) a vědomosti. Co se týče tolik 
diskutovaného významu vědomostí – cílem tohoto pojetí není jejich předávání 
a reprodukování, ale jejich hledání, objevování a konstruování žákem samotným. 
Znalost pojmů je chápána jako důležitý nástroj k orientaci v různých situacích, 
k řešení problémů a dalšímu poznávání. 
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Pojetí obsahu vyučování 
Pod zorným úhlem výše uvedeného pojetí a cílů vzdělání je třeba přistupovat také 

k výběru obsahu učiva a jeho strukturování. Při koncipování obsahu učiva je třeba 
klást důraz na celek, na pochopení vztahů a souvislostí uvnitř předmětu i s jinými 
předměty. Integrační interdisciplinární přístup je zvlášť důležitý v mladším školním 
věku vzhledem k výzkumné prokázané globalizační tendenci ve vnímání a myšlení 
dětí v tomto věkovém období. 

Učitel by měl věnovat velkou pozornost pojmové analýze učiva – vybrat základní 
koncepty, principy, uzlové pojmy, které přispějí k pochopení učiva. Měl by umět 
rozlišit podstatné od méně podstatného a nepodstatného, aby žáka nezahlcoval 
informacemi, jednotlivými izolovanými fakty. Doporučuje se zpracovat si klíčové 
pojmy do strukturálních map, schémat, sítí – pomůže to učiteli uvědomit si strukturu 
a souvislosti mezi základními pojmy příslušného vyučovacího předmětu. Vedení žáka 
k nalezení poznatkové struktury, sítě pojmů vede k odstranění encyklopedismu 
a atomizace poznání, umožňuje lepší zapamatování a použití poznatků. 

 
Pojetí dítěte a komunikace učitel – žák 
Dalším charakteristickým rysem humanistického pojetí vyučování je pojetí dítěte 

jako bytosti plně rozvinuté, kompetentní (ful-ledged) oproti pojetí dítěte jako bytosti 
nehotové, nezralé, závislé, sociálně a morálně nerozvinuté, jako bytosti, která se 
lidskou bytostí teprve stane (human being-to be). Pojetí dítěte jako svébytné osobnosti 
s vlastní identitou, právy a vlastním viděním světa znamená zásadní změnu v přístupu 
učitele k žákům, změnu komunikace při vyučování. Základem je partnerský, 
komunikativní přístup k dítěti, založený na vcítění, pochopení, úctě, respektu, 
toleranci, na porozumění potřebám dítěte a citlivé orientaci v něm. 

Učitel respektuje právo dětí na individuální rozvoj, dopřává jim více přirozenosti, 
autenticity, umožňuje jim svobodně prožívat, být sebou samými, odlišovat se, hledat, 
nalézat, chybovat. Nezbavuje dítě vlastního vidění světa. Učitel ví, že tak jako on má 
„svůj svět“ se svými pravdami, zákonitostmi, zkušenostmi, úhlem pohledu, tak i žák 
má „svůj svět“ se svými názory a zkušenostmi. Nejde o to vnutit dítěti bezvýhradně 
svůj svět, ale hledat společně mosty k jejich propojení a nalézat společný jazyk. 

Učitel už není jen ten, kdo neustále vede, určuje, dává, zná, ukazuje, hodnotí, ale 
umí být také tím, kdo přistupuje k dítěti s otázkou – jaké dítě je, co v něm je, umí být 
žáky inspirován, překvapován, obohacován. Je spíše tím, kdo zavádí do věcí, 
doprovází žáka na cestě poznání, nabízí, inspiruje, pomáhá se vyznat ve světě, 
pochopit smysl a souvislosti, vybavuje pocitem sebeúcty a sebedůvěry. Je tedy 
především facilitátorem žákova učení a vývoje. 

Komunikace je dvousměrná: horizontální i vertikální (od učitele k žákovi, od žáka 
k učiteli a mezi žáky navzájem). Značná část komunikačního prostoru je věnována 
žákům – referáty, zprávy, diskuse, polemiky. Velký důraz je kladen na kvalitní 
„autentický dialog“ – rozvíjí nejen dovednost jasně a srozumitelně prezentovat svůj 
názor, argumentovat, obhájit názor, ale také umění vyslechnout druhého. 

Značný význam pro kvalitní komunikaci má kvalita otázek. Učitel klade nejen 
jednoduché otázky zjišťující fakta, znalost definic, pojmů, ale především otázky 
vyžadující vysvětlení, zdůvodnění, zaujetí postoje apod. (Otázky typu Proč? Co by se 
stalo, kdyby... apod.) Je důležité podněcovat žáky ke kladení a správné formulaci 
otázek – směrem k učiteli i mezi žáky navzájem. 

Kvalita komunikace závisí také na prostorovém uspořádání žáků ve třídě. 
Doporučuje se střídat různá uspořádání – lavice ve tvaru trojúhelníku, obdélníku, 
půlkruhu apod. Průvodním znakem kvalitní komunikace mezi učitelem a žáky je 
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vytvoření pozitivní sociální, emocionální a pracovní atmosféry vyučování, založené 
na důvěře, pocitu jistoty, radostnosti, bez stresujících situací a strachu. 

 
Gnoseologické základy vyučovacího procesu, základní schéma vyučovacího 

procesu 
Z hlediska gnoseologického – z hlediska charakteru poznávacího procesu žáka při 

vyučování - lze hovořit o „konstruktivistickém“ pojetí vyučování. Konstruktivistický 
směr v kognitivní psychologii navazuje na pedagogika J. Deweye, J. S. Brunnera 
a psychologii J. Piageta, H. Wallona, V. V. Davydova a D. B. Elkonina. Jeho 
důležitým východiskem je zvýšený zřetel k dítěti – akceptace jeho světa, poznatků 
a představ, pocitů, zájmů, osobního tempa i rytmu vývoje. Dále je klíčový důraz na 
„konstruující se subjektivitu žáka“ který je považován za hlavního aktéra a tvůrce 
svého vývoje. 

Tento „konstrukční, konstruktivní“ princip zdůrazňuje, že základem poznávacího 
procesu žáka při vyučování není transmise, předávání a osvojování poznatků, ale 
jejich objevování a konstruování žáky samotnými – na základě jejich dosavadních 
dovedností a zkušeností. Žák se stává konstruktérem svého poznání. Hovoříme-li 
o konstruování poznání jako hlavním znaku tohoto pojetí vyučování, je třeba upřesnit, 
že jde vlastně o „auto-socio-konstrukci“. Tento ústřední pojem konstruktivistického 
pojetí vyučování je vyjádřením akcentů na dialogičnost výstavby poznání, které se 
odehrává vždy v sociálním kontextu, zejména v komunikaci a interakci se spolužáky 
a učitelem („socio“) a na autentičnost poznání - „já“ jako subjekt originální tvorby 
poznatku („auto“). 

Základními východisky konstruktivistého pojetí vyučování jsou tři předpoklady 
(jejich přesnější definici nám umožní srovnání s tradičním, transmisivním pojetím 
vyučování): 

 
Transmisivní Konstruktivistické 
1. Žák neví (neumí) a do školy přichází, aby se 
vše naučil (viz pojetí dítěte jako bytosti 
„nekompetentní“) 

1. Žák ví, přichází do školy, aby přemýšlel nad 
svými poznatky, aby je organizoval, prohloubil, 
obohatil a rozvinul – a to ve skupině (pojetí dítěte 
jako „nějak“ kompetentního) 

2. Učitel ví (umí) a do školy přichází, aby vše 
naučil toho, kdo nic neví (učitel jako garant 
pravdy) 

2. Učitel zajišťuje, aby každý žák mohl dosáhnout 
co nejvyšší možné úrovně za účasti a přispění 
všech (učitel jako garant metody) 

3. Inteligence je jako prázdní nádoba, která se 
postupně naplňuje kladením poznatků na sebe. 

3. Inteligence je určitá oblast, která se modifikuje 
a obohacuje restrukturováním. 

 
Přesvědčení, že „dítě ví“, neznamená přehnané pedocentrické a naivní „že dítě 

toho zná hodně a správně“, ale, že každé dítě má o probíraném učivu nějaké 
předběžné více či méně rozvinuté představy a zkušenosti – tzv. „prekoncepce“ 
„spontánní prezentace“, „naivní teorie“, „miskoncepce“, „alternativní koncepce“, 
„žákovo pojetí učiva“, „spontánní koncept světa“ apod. Dítě tedy nepřichází do školy 
jako „tabula rasa“ (nepopsaná deska), smyslem učitelova snažení není dostat vědění 
a znalosti dospělého do hlavy dítěte, „vnutit“ mu objektivní, vědecký, pravdivý svět. 

Konstruktivistické pojetí vyučování akceptuje a využívá různost znalostí 
a zkušeností žáků, odlišná hlediska, rozpory, protiklady považuje za hlavní „hnací 
sílu“ vyučování a poznávání. Zatímco cílem poznávacího procesu v transmisivním 
pojetí je poznání pravdy (každý problém má přesné řešení, na každou otázku je jedna 
odpověď), konstruktivistické pojetí vychází z plurality poznání a vědění (jako 
moderní věda) s vědomím, že každá vědecká teorie je jen jedním z hledisek, které 
musí znovu vstupovat do dialogu. Důraz je kladen na variabilitu myšlení a relativitu 
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poznání, pohled na věci z různých zorných úhlů, na postupné přibližování se pravdě. 
(Každá nová konstrukce poznatků je založena na destrukcí předchozích - analogie 
s historickým vývojem vědy). 

Dalším důležitým rysem vyučování je respektování tzv. blízké zkušenosti dítěte. 
Školní práce začíná vždy od toho, co děti reálně znají, o čem mají představy a s čím 
mají zkušenosti. Učení je pak prohlubováním a rekonstrukcí toho, co už děti v nějaké 
podobě znají. Důraz je v konstruktivistickém pojetí vyučování kladen na princip 
problémovosti – konstrukce poznatků je chápána jako odpověď na problémové 
situace. Těžištěm je překonávání rozporů (mezi dřívějšími a současnými poznatky. 
mezi různými stanovisky jednotlivých žáků), překážek a epistemologických zlomů 
(opuštění dosavadního způsobu uvažování). Žák je stavěn do pozice badatele, 
výzkumníka – je zdůrazňováno pochybování, kladení otázek, výzkumné hledání 
odpovědí, vyhledávání problémů a tvoření hypotéz. Cílem je, aby otázky kladl žák – 
sám sobě, spolužákům i učiteli (v koncepci problémového vyučování otázky klade 
učitel). 

Nyní k základnímu schématu vyučovacího postupu, jednotlivým fázím. 
Východiskem vyučovacího procesu je navození „akční, problémové situace“, která 
má pro žáky nějaký smysl, vzbuzuje jejich zvědavost, chuť ji řešit, je podkladem 
praktických činností. Akční situace má být adekvátní stavu vývoje dětí, učitel musí 
mít jistotu, že žák disponuje pojmy, které jsou nezbytné v akci. 

V další fázi žáci „vyjevují“ spontánní prekoncepce – tedy své dosavadní poznatky, 
představy a zkušenosti s danou problematikou. V úrovni „prekoncepcí, žákova pojetí 
učiva, spontánních konceptů světa“ jsou mezi žáky velké rozdíly – od velmi 
mlhavých, z hlediska dospělého naivních a absurdních představ až po vyhraněné, 
promyšlené, originální chápání učiva. Žákovy představy o světě, jeho „osobní 
interpretace“ různých jevů a pojmů (např. interpretace vesmíru, elektřiny, síly, 
pohybu, koloběhu vody, potravinových řetězců apod.) bývají neobyčejně pevné, 
protože jsou spojeny s vlastními zkušenostmi a zážitky. Vlastní postoje, přesvědčení 
a emocionální podbarvení mají značný význam pro subjektivní strukturu vědění. 
Žákův spontánní koncept světa tvoří smysluplný celek, má svou logiku, 

„specifické“ premisy, vlastní mechanismy „vyvracení a potvrzování“ faktů. Pro dítě 
je důležitým nástrojem k řešení učebních i životních situací. Při povrchním 
a verbálním osvojení vědomostí se může stát, že žák si ponechá vlastní interpretaci 
jevů a v jeho vědomí existují vedle sebe dva relativně nezávislé a oddělené světy - 
„vědomosti pro školu“ (žák je používá při řešení učebních úloh a školních situací) 
a „vědomosti pro život“ (osobní interpretace jevů, které žáci používají při řešení 
životních situací). 

Jak vyvolat a zjistit žákův způsob uvažování o daném tématu, jeho individuální 
zkušenosti, představy, interpretace? Nejčastěji používanými jsou: 

1. konstrukční techniky 
- kreslení schémat a obrázků s legendami a komentáři 
- písemné nebo ústní odpovědi na otázky typu Proč? Co se děje, když, ...? Co by se 

stalo, kdyby...? Co je to...? 
- definování slov a vysvětlování rozporných fakt (Říká se, že. .. Proč tedy...?) 
- doplnit příběh s otevřeným koncem, dokončit neúplné věty apod. 
- hraní rolí (řešení různých modelových situací, hraní historických postav, profesí 

apod.) 
2. projektivní techniky (jsou vhodné pro obsahy, které člověk není schopen vyjádřit 

přímo), např. metoda slovních asociací – žákova reakce na dané slovo vyslovením 
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prvního slova, které ho napadne, soubor těchto reakcí je určitým obrazem vnitřního 
světa žáka. 

Na základě těchto technik každý žák „vyjeví“ své spontánní prekoncepce – 
představy a zkušenosti. Konfrontace prekoncepcí jednotlivých žáků ukáže velkou šíři 
a různost názorů, často rozpornost a protikladnost. Učitel vede žáky ke 
„kontextualizaci“. Každý žák vysvětluje svůj úhel pohledu na věc, svůj kontext, svá 
východiska. Žák vysvětluje „svoji pravdu“, která platí v daném kontextu, při existenci 
určitých premis. (Já jsem si to představoval takhle, protože- ) Žáci diskutují, 
polemizují, kladou si otázky a upřesňují stanoviska. 

V této fázi vzniká „sociokognitivní konflikt“, který je založen na zjištění různosti 
názorů, na konfrontaci různých interpretací faktů. Tento konflikt vede k reorganizaci 
předcházejících názorů a zkušeností (upřesněním a doplněním o nové elementy). 
Nestačí říct žákům, že se mýlí, že je to jinak, žáci musí prožít konflikt, zažít a pocítit, 
že jejich teorie je nedostatečná, že nevede k řešení problémové situace. 

Učitel tedy záměrně navozuje „epistemologické překážky“, slepé uličky na cestě 
poznání (výsledek střetu konceptu učitele – učitelova pojetí výuky, interpretace oboru 
a prekoncepcí žáků), které představují určitý zlom v dosavadním způsobu uvažování. 
Výrazným rozdílem oproti tradičnímu problémovému vyučování je, že zlom, rozpor, 
problém není nastolen otázkou učitele, ale konfrontací názorů žáků. Žák pociťuje 
potřebu překonat překážky, rozpory, chce se dozvědět víc, modifikovat svoje 
dosavadní zkušenosti a představy. Samostatně nebo ve skupině s různou mírou 
pomoci učitele hledá řešení, zkoumá materiály, konzultuje knihy, ověřuje apod. Celý 
postup je dokumentován (deníky, školní noviny, třídní časopis, informační zprávy) 
a později prezentován, 

V této fázi práce jde o tzv. „dekontextualizaci“ tedy o hledání invariantu, 
společného jmenovatele, který platí ve všech kontextech. Zde se už učitel snaží 
„vytrhnout“ děti z konkrétních individuálních zkušeností, z jejich specifického 
kontextu (počátek vytváření pojmů), Poslední etapou poznávacího procesu žáka je 
fáze konceptu – vytváření pojmů. Verbalizace, pojmotvorný proces je tedy až na 
konci vyučovacího procesu jako jeho výsledek. 

Cílem poznávacího procesu v konstruktivistickém pojetí vyučování je společně 
konstruovat poznatky, postoje, hodnoty ve vzájemné diskusí, srovnávání, společné 
práci. 

 
Pojetí metod a organizačních forem vyučování 
S pojetím poznávacího procesu souvisí také adekvátní volba metod 

a organizačních forem vyučování. Výrazným rysem je zejména jejich individualizace 
a variabilita (v závislosti na různosti učebních stylů, tempa práce, rozdílech v úrovni 
schopností, zkušeností, zájmu žáků). Důraz je kladen zejména na metody vlastní 
činnosti, zkušeností, prožitku, vlastního hledání, objevování a konstruování poznatků. 

Těžištěm humanistického pojetí vyučování jsou aktivní vyučovací metody – řešení 
problémových úkolů, projekty, dialogické metody (rozhovor sokratovský 
a heuristický), diskuse, tvořivá hra, dramatizace, experimentování. Podstata a význam 
problémové a projektové metody byly popsány v předcházejícím textu. Progresivní 
a pro nás ve vyučování relativně nová je metoda dramatické hry (v některých 
evropských zemích – Velká Británie, Nizozemí, skandinávské země je součástí školní 
práce po desetiletí). 

Dramatická hraje hra s určitými pravidly a za určitých podmínek. Je to hra 
v „dramatické situaci“, tj. v takové situaci, kde je nějaký konflikt, problém, který 
poskytuje impulsy k řešení. Využívá postupů dramatického umění, je založena na 
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lidské schopnosti „hrát si jako“, být někým nebo něčím jiným. Žáci se v uměle 
navozených situacích učí reagovat a řešit nejrůznější problémy a vztahy. Mohou si 
jejich průběh vyzkoušet „nanečisto“, s možností je opakovat, měnit, hledat společně 
lepší řešení. 

Při hře s rolí se dítě učí jednat v různých rolích. Poznává, jak se cítí a jedná ten 
druhý, získává představu o jeho postojích a motivech jednání, učí se porozumět 
chování druhých lidí. Dramatická hra se dá využít téměř ve všech vyučovacích 
předmětech. Nejčastěji bývá spojována s výukou mateřského i cizího jazyka, 
přírodovědou, dějepisem, občanskou, hudební a výtvarnou výchovou. Dá se však 
úspěšně použít i v matematice. 

Aktivním vyučovacím metodám odpovídá i pružnější organizace vyučování – 
důraz je kladen na skupinové formy práce (kooperativní výuka) a samostatnou činnost 
žáků (vedle dosud převažující frontální výuky). Uvažujme nyní o kompetitivní 
(soutěživé) a kooperativní (spolupracující) organizaci vyučování. 

Kompetitivní vyučování je založeno na konfrontaci, soutěži, „boji“. Úspěch 
jednoho je podmíněn neúspěchem druhého. Činnost žáků je v negativní vzájemně 
závislosti – „proti sobě“. Přeceňování soutěživosti ve vyučování může mít negativní 
dopady na „permanentně neúspěšné“ žáky – mají pocit, že nemají šanci, vzdávají to, 
jsou frustrováni, snižuje se jejich sebevědomí apod. V humanistickém pojetí 
vyučování je dominance prvků soutěživosti nahrazena kooperativními formami výuky 
– žáci spolupracují při dosahování cílů, výsledky jedince jsou podporovány činností 
celé skupiny žáků a celá skupina má prospěch z činnosti jednotlivce. Žáci se učí 
„efektivní spolupráci“, pomáhají si, radí se, učí se diskutovat, argumentovat, obhájit 
svůj názor, ale i umění vyslechnout druhého, přijmout jeho argumenty, korigovat 
původní názor apod. Lze využívat i smíšené, kooperativně - kompetitivní formy 
vyučování – děti ve skupině pracují společně, ale s jinou skupinou soutěží. Členové 
skupiny, kteří spolupracují, si v podmínkách soutěže uvědomují vzájemné závislosti 
a povinnosti. skupinovou identitu apod. 

Celková organizace vyučování je pružnější (členění vyučovacího času, střídání 
vyučovacích předmětů). Vedle standardní vyučovací hodiny jsou zařazovány kratší 
úseky (v nižších třídách například 20 minutové sekvence) či delší integrované celky, 
několikahodinové projekty apod. Práce ve škole je smysluplně doplňována 
vycházkami, exkurzemi do různých kulturních institucí, podniků, dílen, knihoven, 
prací v přírodě apod. 

 
Pojetí hodnocení žáků 
Dalším výrazným rysem je způsob hodnocení žáků – oproti kvantitativnímu, 

normativnímu srovnávání klade důraz na pojetí diagnostické, kvalitativní, 
intervenující. Hlavní funkce hodnocení je funkce informační a diagnostická – kde 
a proč má žák problémy. Podstata hodnocení jako diagnostické činnosti spočívá 
v tom, že učitel průběžně a komplexně pozoruje a posuzuje žáka – nejen úroveň 
znalostí, ale i myšlení, učebních strategií, motivace, samostatnosti, tvořivosti, 
slovního projevu, dovedností spolupráce apod. Učitel posuzuje nejen aktuální stav, ale 
hledá také příčiny, vysvětluje, uvažuje o prognóze a vhodných zásazích ve prospěch 
úspěšnosti žáka. 

Důležité je, aby nehodnotil stále jen učitel ("monopol na pravdu" – co je dobré a co 
špatné, správné a chybné, hezké a ošklivé apod.), ale aby podporoval v co největší 
možné míře hodnotící činnost žáků – žák hodnotí sám sebe, žáci se hodnotí navzájem. 
Tím dochází k rozvoji sebehodnocení, sebekontroly a odpovědnosti. Zároveň je 
oslabeno jedno z největších nebezpečí školního hodnocení, které spočívá ve 
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schematizování, vytváření stabilních šablon a rigidních představ o žákovi. Učitel své 
představy o žákovi neustále sděluje, komunikuje nejrůznějšími způsoby (verbálně 
i neverbálně – úsměv, zamračení apod.) a tím ovlivňuje jeho sebehodnocení. Už 
samotné očekávání učitele (výkonu, chování) významně snižuje či zvyšuje reálné 
výkony žáka. 

Podstatným znakem je také hodnocení na základě individuální vztahové normy. 
(Většinou se hodnotí na základě sociální vztahové normy, tedy ve vztahu k normě, na 
základě srovnávání výkonu žáka s výkony ostatních žáků). Základní teze francouzské 
„pedagogiky úspěchu“ zní: „Je absurdní, že ačkoliv se hodnotí, co ví a umí žák, 
vychází se z toho, co umí ostatní.“ 

Při hodnocení na základě individuální vztahové normy porovnáváme aktuální 
výkon žáka ve vztahu k vlastním předcházejícím výkonům. Tak mohu pozitivně 
hodnotit každé dílčí zlepšení, třeba i malý pokrok zejména u slabších žáků, kteří by 
při stálém srovnávání s nejlepšími prakticky neměli šanci na úspěch. Hodnocení 
v tomto pojetí dává perspektivu úspěchu všem žákům, vytváří rozumný vztah mezi 
prožitky úspěchu a neúspěchu. S tímto způsobem hodnocení souvisí také oslabování 
vnější motivace učení (odměna, trest, známka... ) a důraz na vnitřní motivaci 
("zvnitřnění" učebních cílů, pochopení smyslu učení, radost z poznávání nového, 
zvídavost, zájmy). 

Naznačenému pojetí hodnocení nejlépe odpovídá (z hlediska formy) slovní 
hodnocení, které doplňuje nebo úplně nahrazuje klasifikaci. Slovní hodnocení je 
konkrétní slovní vyjádření o dosažené úrovni žáka ve vztahu k cíli vyučování 
a k možnostem žáka. Slovní hodnocení je komplexním hodnocením rozvoje osobnosti 
žáka, neomezuje se tedy jen na popis výkonu, ale postihuje i úroveň myšlení, 
motivaci, samostatnost, tvořivost, kvalitu slovního projevu, dovednosti spolupráce, 
charakterové vlastnosti apod. Neomezuje se jen na konstatování výsledku, současného 
stavu, ale hledá příčiny, naznačuje další vývoj a cestu nápravy. Slovní hodnocení je 
celkově laděno pozitivně, s vyjádřením podpory při překonávání problémů 
a momentálních chyb. 

Slovní hodnocení je průběžné a závěrečné. Průběžné může být ústní, písemné nebo 
představením a komentováním konkrétní práce dětí – přímo ve vyučování (dny 
otevřených dveří, rodiče jako pomocníci ve vyučování), pořádáním „třídních 
slavností“ pro rodiče, děti nosí domů místo známek svoje práce apod. Závěrečné 
hodnocení (vysvědčení) má podobu písemné zprávy, např. ve formě dopisu rodičům 
či dítěti. Závěrem je třeba zdůraznit, že ve většině západoevropských zemích se 
v počátečních ročnících základní školy neznámkuje, klasifikace je nahrazena nebo 
alespoň doplněna komplexním slovním hodnocením. 

Typický pro tento způsob hodnocení je také přístup k chybě žáka. Chyba není 
považována za patologický a nežádoucí jev učení, za projev nevědění, který je třeba 
sankcionovat (nejčastěji známkou), ale jako přirozený, průvodní znak poznávání, jako 
důležitá etapa v konstrukci vědění a žákova učení.(„Každá pravda je opravený omyl... 
Chybami se člověk učí... Chybovat je lidské.“). Žáková chyba umožňuje učiteli 
objevit poznávací procesy žáka (Jak dítě myslí? Jaké má problémy? Kde jsou hlavní 
kritické body?). Žákovi umožní „udělání“, objevení, pochopení příčin a opravení 
chyby proniknout k podstatě problému, pochopit základní vztahy. 

 
Pojetí vztahu školy k širšímu sociálnímu okolí 
Humanistické pojetí vyučování klade velký důraz na otevřenost školy vůči okolí 

(škola jako kulturní centrum sociálně vymezené skupiny – obec, čtvrť, sídliště), 
kontakt s mimoškolními institucemi. S tím souvisí nová kvalita komunikace mezi 
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učitelem, školou a rodiči - na základě partnerství, spolupráce (dítě jako „společný 
problém“), Rodičům je dobré umožnit vstup do vyučování, zapojit je podle možností 
a zájmu do školní i mimoškolní činnosti. 

 
Vlastní pojetí výuky 
Každý učitel má své pojetí vyučování, určitou „filozofii školy“, svou představu 

o smyslu a cílech vzdělání, pojetí žáka, představy o podobě komunikace se žáky, své 
priority v oblasti vyučovacích metod, své způsoby hodnocení a motivování žáků 
apod. Tento myšlenkový model je základem pro učitelovo projektování, plánování 
vyučování (co a jak chce dělat), rozhodování a jednání (mezi jakými alternativami 
volí, co a jak skutečně dělá), vnímání pedagogické reality (jak věci vidí on sám) a její 
hodnocení. 

Smyslem tohoto textu bylo podrobněji vysvětlit, co znamená vnitřní reforma školy, 
vést k zamyšlení, jak změnit školu v tvořivou dílnu, kde skutečně „vzniká“ poznání, 
kde se diskutuje, učí myslet a prožívat, poznávat sebe a druhé, spolupracovat. Pro 
čtenáře-učitele může být „humanistické pojetí vyučování“ inspirací k tvorbě vlastní 
varianty, vlastního pojetí vyučování 
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Část II. 
Praxe – postupy – nápady 

 
PROBLÉMOVÉ VYUČOVÁNÍ VE SKUPINÁCH 
Stanislav Červenka, SOU Železná Ruda 

 
Nevím, jsem-li ten pravý, kdo by měl popisovat metodiku pedagogické práce. A už 

vůbec si nemyslím, že dělám něco tak mimořádného. Znám řadu kolegů, kteří ve své 
práci dosahují přinejmenším pozoruhodnějších výsledků. Ostatně, nejde ani tak 
o práci učitele, jako spíše o práci žáků a učitele dohromady. I já si tedy myslím, že 
pokud jsme snad něčeho pozitivním dosáhli, a dosahujeme, podařilo se nám to díky 
naší vzájemné spolupráci ve třídě. Nebo i mimo ni. 

Ale jestli je na našich způsobech činnosti něco zajímavého, tak snad jen 
skutečnost, že jsme školou střední a dokonce středním odborným učilištěm. A je 
pravda, že většina podobných aktivit se soustřeďuje především na školy základní, 
nejčastěji na jejich první stupeň. 

Na následujících řádcích se tedy pokusím stručně popsat některé aspekty naší 
práce. 

Dovolím si nejprve ukázat, že pokud se nám nebo komukoliv jinému něco opravdu 
pozitivního daří, je to obvykle důsledek komplexního využití určitého systému zásad 
či pravidel. Myslet si kupříkladu, že nahradím-li známky slovním hodnocením, práce 
žáků v mých hodinách se zlepší a jejich výsledky budou o poznání kvalitnější, to je už 
na první pohled pustý nesmysl. Současně se změnami v hodnocení musí přijít nejen 
změny v práci učitele a práci žáků, ale samozřejmě se musejí změnit vzájemné 
vztahy, objevit se jiné organizační formy, jiné typy úloh, prostě takové změny musejí 
být komplexní. Vím, o čem píši, před několika lety jsem získal výjimku MŠMT 
a mohl právě známky nahradit slovním hodnocením. Prožil jsem tedy uvedenou 
skutečnost opravdu „na vlastní kůži“. 

Nechtěl bych se teď zabývat kritikou tradiční školy, spíše uvedu, že k hledání cest 
a způsobů mne před lety dovedla opravdu špatná situace v prospěchu žáků našeho 
učiliště, jejich nezájem o školní práci, negativní vztah k předmětům, učitelům, 
ke škole a některé další poznatky a skutečnosti. 

Především mi už v té době bylo jasné, že tou skutečně zásadní změnou musí být to, 
že žáci musejí získat o školní práci zájem. Je třeba, aby chtěli ve škole pracovat ne 
proto, že je budu nutit pomocí různých sankcí, včetně špatných známek, ale proto, že 
sami budou cítit, jak je tato práce pro ně prospěšná. Každému jedinci ve třídě musí 
být jasný smysl toho, co právě dělá, co se právě učí, A nejen smysl pro případné další 
studium. ale i pro další život. 

Současně je zřejmé, že taková školní práce je musí bavit, musí být pro ně 
zajímavá, ale současně jim musí hodně přinášet. Pochopitelně, tohle všechno je takřka 
nemožné realizovat „tradičními“ způsoby práce, takovými, kterými se v negativním 
slova „proslavila“ jednotná škola minulosti. 

Jednou z možností, jak tuto situaci změnit, je především volba odpovídajících 
metod a organizačních forem výuky. 

 
Problémové učení 
Není sporu o tom, že právě problémové učení by se mělo rozhodně stát hlavní 

vyučovací formou každé školy, protože se orientuje na samostatné aktivní myšlení, 
tvořivost žáků a tedy i na celkové zvýšení efektivity výchovně vzdělávacího procesu. 
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Dalším úkolem tedy není nic jiného, než sestavovat pro žáky úlohy, jejichž řešení 
budou muset odhalit, nejlépe spoluprací s ostatními kamarády. Klademe před ně 
neustále otázky, na něž přímé odpovědi neznají. Přitom jim poskytujeme některé 
potřebné informace, nebo návod, jak takové informace získat. V zásadě jde o to, aby 
děti dokázaly objevit algoritmus pro řešení určité úlohy a případně i pro skupinu úloh 
obdobných. Na závěr takové práce je třeba provést ověření správnosti postupu 
i dosažených výsledků, formulace závěrů a především praktické aplikace v dalších, 
pokud možno také problémových úlohách. 

Při tradičním vyučování vidíme spíše postup opačný. Místo toho, aby žák byl 
nucen logickým a pokud možno intenzívním myšlením algoritmus řešení sám 
sestavovat, je mu takový algoritmus oznámen a na něm se pak už jen požaduje pouhá 
aplikace při řešení úloh. Jsme pak nezřídka svědky takových nehorázností, že žák 
ovládá určitý typ a vzorce a snaží se pomocí takového algoritmu počítat i příklad, 
který s ním ani při nejmenším nesouvisí! Vzpomeňme si jen na to, kolik absolventů je 
schopno opravdu správně spočítat obyčejnou trojčlenkou slovní úlohu s procenty! 

Při sestavování a zadávání problémových úloh musí mít vyučující neustále na 
paměti, jak velký význam při takové práci hraje motivace. Ta se však i při takové 
práci může projevit negativně, buď proto, že je problém příliš snadný, nebo naopak, 
je-li zcela evidentně nad síly našich žáků. 

Velice záleží na formulaci problémů, které žákům nebo žákovským skupinám 
předkládáme. Rozhodně nesmíme podcenit to, co možná nevědomky klidně 
podceňujeme, a to typ a formulaci otázek. V každém případě se snažme při vyučování 
nahradit otázky typu „CO?“ a „KOLIK?“ spíše formulacemi „JAK?“ a především 
„PROČ?“. Možná si ani někdy neuvědomujeme, jak nevhodnými formulacemi nebo 
přinejmenším problematickými typy otázek brzdíme aktivitu dětí a bráníme jejich 
samostatnému logickému myšlení. 

 
Skupinové vyučování 
Jak už jsem v předchozích odstavcích ostatně naznačil, právě realizace problémové 

výuky není dost dobře možná při hromadných (frontálních) způsobech školní práce. 
I já, když jsem si položil otázku, jak umožnit žákům spolupráci právě při řešení 

náročných problematických úkolů, uvědomil jsem si, že tohle v běžně uspořádané 
třídě dost dobře uskutečňovat nemohu. 

Pro naši práci tedy musíme učebnu poněkud upravit. Vpředu je učitelův stolek 
a demonstrační lavice. Ostatní žákovské stolky jsou sraženy vždy dva a dva k sobě, 
kolem sedí děti po čtyřech nebo po pěti. Každá skupinka natočí své pracoviště tak, 
aby všichni jeho členové současně viděli jak na své pracoviště, tak i na ostatní 
skupiny. Navíc jsme prostor třídy využili co nejúčelněji, aby mezi jednotlivými 
skupinami byl dostatek místa. Potom se mohu po třídě pohybovat nejen já, ale i každý 
žák, jdoucí k tabuli, ke mně nebo k jiné skupině. A na rozdíl od frontálního vyučování 
mohou moji žáci skutečně tvůrčím způsobem spolupracovat, hádat se při řešení 
problémů, korigovat svůj názor podle názorů spolužáků, přispívat svým dílem 
k úplnému řešení úkolů. A cítit úspěšnost, vnímat pozitivní hodnocení nejen od 
učitele, ale i od svých vrstevníků. 

Společně si stanovíme cíl naší práce a já pro své žáky obvykle připravím pracovní 
návody, podle nichž se pak snažíme cíle dosáhnout. Je vidět, že právě výchovně 
vzdělávací cíl, mnohými kolegy možná považovaný za zbytečnost, je pro nás 
prvořadým pomocníkem. 

Aby se nám práce ještě víc dařila, zvolili jsme si po čase také tzv. skupinový 
výbor, tj. jednoho chlapce z každé skupiny. S tímto výborem se scházíme, abychom 
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společně hledali cesty k dalšímu zlepšení naší práce. Žáci tak mají možnost buď sami, 
nebo prostřednictvím svých zvolených zástupců naši výuku nejen hodnotit, ale 
dokonce do její organizace přímo zasahovat a naši práci svými náměty ovlivňovat. 
My se přece zásadně nebudeme vyhýbat čemukoliv, co by pro naši činnost mohlo být 
užitečné. 

Mimochodem, chceme naše žáky vychovávat pro život v demokratické 
společnosti. Demokracii se děti nenaučí přejímáním pouček, tu se mohou naučit 
pouze tak, že ji opravdu budou používat. Děti se ve škole na život nejen připravují, 
ale ony ve škole život žijí. 

Jak vlastně naše skupiny sestavujeme? Především tak, aby byly sestaveny 
optimálně pro naši práci. Z počátku, když se ještě žáci příliš neznají, vyzvu je k tomu, 
aby pouze srazili nejbližší dva stolky k sobě. Teprve pak po vzájemné dohodě 
a především po určitém čase provedeme změny podle přání dětí. V každém případě se 
však snažíme dodržet počet 4 až 5 žáků na jednom pracovišti a také to, aby v každé 
skupině byly rovnoměrně zastoupeny děti s rozdílnými schopnostmi. Jde o skupiny 
především pracovního charakteru! 

Takové uspořádání ovšem není jedinou možností sestavení třídy. Pokud je to pro 
naši činnost v hodině účelné, sestavíme lavice podél stěny učebny do jakési podkovy 
a děti sedí kolem. Jindy si uděláme uprostřed třídy kroužek, je-li to racionální, sedíme 
třeba na koberci. A bude-li to vhodné, proč nezachovat tradiční rozmístění lavic? I my 
takhle sestavené třídy využíváme, kupříkladu při práci se sešity programovaného 
učení nebo při vyplňování testů. 

Nestačí však přemístit lavice v učebně, posadit děti na koberec a myslet si, že 
učíme alternativně. 

Není totiž vůbec důležité uspořádání třídy nebo její vybavení, daleko 
významnějším aspektem je vlastní aktivní práce žáků a především jejich vzájemná 
spolupráce. A faktická angažovanost každého jednotlivce a jeho zodpovědnost za 
svěřené úkoly, 

 
Angažované učení 
Podaří-li se nám ve třídách navodit takovou atmosféru, že naši žáci cítí sami 

potřebu poznávat, a jsou-li pak ochotni se opravdu angažovat pro dobrou práci ve 
škole a pro splnění daných cílů, stávají se tak i těmi, kdo jsou za výsledky takové 
práce, takového snažení, zodpovědní. 

Je pak pochopitelně nutné, aby si každý žák ve třídě byl vědom smyslu toho, co se 
právě učí, aby mu byla zřejmá nezbytnost činnosti, kterou právě v tomto okamžiku 
provádí. Jaký význam pro něho mají, respektive budou mít poznatky, získané v té 
dané hodině, jak může a bude moci využít vědomosti, případně dovednosti v dalším 
učení a v další životní praxi. 

Pak se pro žáka stává pobyt ve škole a ve vyučovací hodině něčím, co považuje za 
velmi užitečné. Tak užitečné a potřebné, že kupříkladu netouží po tom, aby vyučování 
skončilo a on mohl práci přerušit nebo dokonce ukončit. 

V této tvůrčí atmosféře se pak opravdu snižuje, ba dokonce úplně ztrácí význam 
klasických školských známek, tradiční způsoby školního zkoušení nejsou nutné ani 
v ústní, ani v písemné podobě. 

Hodnocení je ovšem nesmírně významnou složkou celého systému takové práce. 
Nikoliv ovšem hodnocení ve své zvulgarizované podobě, jak jej známe z většiny 
našich škol. 

S hodnocením úzce souvisí motivace, především pochopitelně motivace 
v pozitivním významu slova. Velice účinnou motivací je očekávání pozitivního 
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výkonu dítěte. Žák musí být přesvědčen, že učitel je soustředěn především na jeho 
dobrý výkon, že takový výkon zcela samozřejmě očekává, protože je přesvědčen 
o žákových schopnostech. Neorientuje se tedy na žákovu chybu, jak je, bohužel, 
dobrým zvykem většiny našich učitelů. 

Velmi účinný je rovněž skupinový tlak, každý žák chce svou prací pomoci 
kamarádům a přičinit se takto o to, že právě oni společně zvládnou úkoly stejně rychle 
a správně jako ostatní. 

Základním předpokladem úspěšnosti jak naší, tak zejména našich dětí je stav, kdy 
všichni žáci všemu rozumějí. Nikoliv všichni umějí všechno, ale všichni pochopili. 
Princip pochopení učiva všemi žáky by měl být rozhodující v jakémkoliv způsobu 
výuky či v jakémkoliv výchovně vzdělávacím procesu, Zejména pak při práci, která je 
založena na řešení náročných problémových úkolů. 

 
Problematika hodnocení 
Rozhodně nemůžeme konstatovat, že by se na našich školách hodnocení opravdu 

využívalo tak, jak moderní způsob vyučování a zejména výchovy vyžaduje. Krom 
toho se hodnocení často a s oblibou zaměňuje s pojmem klasifikace. Případně jsou 
tyto dva pojmy vzájemně slučovány nebo je hodnocení na klasifikaci redukováno. 

Myslím, že je vcelku zbytečné prokazovat škody, kterých s nevhodným či dokonce 
nespravedlivým hodnocením daří páchat na dětské duši. Na druhé straně je řada 
kolegů, kteří právě k hodnocení a klasifikaci přistupují mimořádně citlivě. Tak, jak si 
tato velice problematická oblast školní práce zasluhuje. Nemalé procento učitelů si 
však vůbec nedovede představit, že by jim někdo vzal možnost „hodnotit“ děti 
pomocí klasických školských známek. 

Jsou období, která žákům rozhodně nezávidím. Známe je dokonale všichni, 
především pak my, učitelé vyšších ročníků ZŠ či učitelé na školách středních. Konec 
května a prakticky celý červen se stávají postrachem nás všech, jak žáků, tak učitelů. 
Známky, známky, známky!!! Jejich málo, jsou nerozhodné, někdy chybějí úplně. 
Takže se zkouší, píše se jedna kontrolka za druhou, stoupá podrážděnost. nervozita, 
tresty, výhrůžky, stres. O nějaké objektivitě nemůže být ani řeči. 

Z těchto a některých dalších důvodů mám výhrady jak ke všem možným druhům 
zkoušení, tak ke klasifikaci vůbec. Proto jsem se již před lety pokusil získat výjimku 
z předpisů o hodnocení žáků a jsem velice rád, že už několik let nejsem povinen 
klasifikovat. 

Mohu však své žáky slovně hodnotit. Protože hodnocení, to je skutečně nezbytnou 
součástí jakékoliv výuky a výchovy. Právě při absenci známek potřebujeme 
hodnocení velice naléhavě. Ostatně, hodnocení potřebuji jak já, tak i můj žák. 
Nepřeženu, uvedu-li, že hodnocení potřebuje vlastně každý. My učitelé můžeme volit 
širokou škálu kladných způsobů hodnocení a rozhodně jej nemusíme soustředit na 
žáky nejlepší a nejhloupější. Naopak, jistě nalezneme dostatek příležitostí, jak 
pochválit a povzbudit právě žáky slabší. Nešetřeme takovým hodnocením, naopak, 
používejme je tak často, jak jen to bude možné. 

Možnost svobodného rozhodování se samozřejmě v současné době týká i výběru 
metod hodnocení. Je pravda, že stávající školské předpisy většinou stanovují 
povinnost žáky klasifikovat, ve vyšších ročnících zcela jednoznačně. Ale způsoby, 
jakými podklady pro klasifikaci získáme, ty už záleží na nás, učitelích. Nemusí jít 
právě o zrušení známek, ale potlačení jejich zvulgarizovaného významu tak, aby 
přestaly být centrem školní pozornosti. O to více pak vynikne význam slovního, a to 
doporučuji, převážně pozitivního hodnocení. 
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V naší škole kupříkladu známky ke své práci skutečně nepotřebujeme. Naštěstí to 
uznávají i rodiče a úplně jim postačí „naše vysvědčení“, tedy jakýsi dopis se slovním 
hodnocením, které si vždycky na konci klasifikačního období rozdáme. 

Musím ovšem přiznat. že pro úspěšnost pedagogické práce není tak důležité, jestli 
známkujeme, či nikoliv. Záleží na tom, jak s hodnocením, tedy i se známkami 
zacházíme. Samotné zrušení klasifikace ještě z běžného systému výuky žádný 
vynikající systém neudělá. 

 
Závěr 
Jsem si vědom skutečnosti, že jsem metodiku naší práce (práce mé a práce mých 

žáků) nepopsal zcela vyčerpávajícím způsobem. Prakticky jsem se nezmínil 
o několika významných principech angažovaného učení, jehož zásady se u nás 
snažíme už několik let aplikovat. 

Nepopsal jsem zásadu dobrovolnosti, zásadu otevřeného systému výchovy 
a vzdělávání, nezastavil jsem se ani u principu respektování osobnosti či u některých 
méně obvyklých pedagogických situací a jejich využití v naší práci. 

Přesto si myslím, že i tento skromný příspěvek může být určitou inspirací pro ty, 
kteří by rádi zkusili něco nového, kteří by se také chtěli pokusit hledat. Možná právě 
oni objeví některé nové zásady či principy. 

Přeji jim, aby jejich snahy byly co nejúspěšnější. Přinejmenším v zájmu jich 
samých a v zájmu jejich žáků. Mohu potvrdit, stojí to za to! 
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DOBÍJÍTE SVOU BATERII? (cesta k vlastnímu způsobu vyučování) 
Zdeněk Petržela, ZŠ Svitavy 

 
Každý z nás se trochu podobá baterii. Po určité době intenzivní práce se naše 

tempo zpomaluje a při duševní činnosti jakoby další nápady nepřicházely. Někomu 
může pomoci setkání se stejně založenými lidmi. V Praze svého času probíhaly 
(možná ještě probíhají) tzv. Samonabíjecí semináře. Nejde v nich o mechanické 
přebírání cizích nápadů. Tvůrčí člověk se velmi málo řídí přesnými návody jiných. 
Význam tkví v inspiraci. Pohled na problém z jiného zorného úhlu „odbrzdí“ naše 
zablokované invenční centrum a my se můžeme opět vydat na další cestu. 

Následující odstavce by měly ukázat, jak taková cesta od inspirace k vlastní práci 
může vypadat. 

1) Před časem jsem strávil jeden den ve čtvrté třídě u pana Kotala v Praze. Zaujala 
mne, mimo jiné, výroba dětských časopisů. To by samo o sobě nebylo nic objevného, 
řada učitelů se svými dětmi časopisy píše. Zde však byli zapojení naprosto všichni. 
Větší či menší skupinky dětí vytvářely svůj vlastní časopis. Rozhodovaly o formátu, 
názvu, obsahu, nikdo jim do toho nezasahoval. 

Proč se nepokusit o něco podobného již ve třetí třídě? Samotného mě překvapilo, 
jak tento návrh na děti „zabral“. V krátké době vznikla řada časopisů: CONI-MÓDA, 
LEGRANDA, BLUDIŠTĚ, BCX, ZVÍŘÁTKA A MY, KARATE, FIXKA DO 
SVĚTA, DĚTSKÉ KŘÍŽOVKY, ZVIŘÁTKA V LESE, PLÁNY A KŘÍZOVKY S 
DĚTMI, VYMALOVÁNKY SE ZVÍŘÁTKY, REKLAMA atd. Měl jsem tendenci 
poznamenávat si všechny názvy časopisů společně se jmény členů rady, ale brzy jsem 
zjistil, že je to věc naprosto nemožná. Několikrát denně mi byl hlášen přestup do 
jiného časopisu, bankrot nebo vznik časopisu nového. Tak to prostě v životě chodí... 
Počáteční téměř zběsilé tempo ve výrobě jednotlivých čísel sice časem pominulo, ale 
řada časopisů vycházela v průběhu celého školního roku. Jak však vyřešit problém 
chyb, které se v textech zákonitě objevily? Nechávat děti číst chybně psané texty je 
pro řadu učitelů naprosto nepřijatelné. Má však smysl vysvětlovat žákům jevy, které 
budou ve škole probírat až za několik let? Domluvili jsme se, že najde-li někdo 
chybu, upozorní na ni, a když bude mít pravdu, opraví ji. Zpočátku jsem chtěl děti za 
některé opravy odměňovat známkou, brzy jsem však zjistil, že někteří „chytráci“ 
nechávali ve svých textech chyby záměrně, aby jejich objevením po krátkém čase 
před ostatními zazářili. Odměnou za nalezenou chybu se tedy stala pochvala a musím 
přiznat, že množství nalezených chyb se značně snížilo. Daleko větší význam však 
pro mne měl a má fakt, že se děti snaží písemně formulovat své myšlenky. Svůj smysl 
má i vystřihování textů z dětských časopisů, Je to totiž důkaz toho, že text byl čten 
pozorně a zaujal. Jiné děti zase texty z knížek a časopisů opisovaly, A není to úspěch, 
když dítě samo o své vůli opisuje text, který si zvolí? Proto v tuto chvíli není pro mne 
opravdu nejpodstatnější, je-li opis naprosto bezchybný. 

Psaní časopisů se tak stalo vedle čtení knížek další činností, kterou se děti mohly 
zaměstnat ve chvíli, kdy zadanou práci dokončily dříve než ostatní spolužáci. 

 
2) Jiný námět jsem získal při náhodné cestě automobilem. Mladý učitel Milan 

Ďureček, který část svého života prožil tuším v Kanadě, vyprávěl, co dělá někdy 
v matematice na druhém stupni ZŠ. Přivezl si řadu nabídkových katalogů obchodních 
domů. Děti „nakupují“ a zjišťují, kolik korun budou k nákupu potřebovat. To 
znamená, že musí mít přehled o současném kursu a na jeho základě vypočítávají výši 
své útraty. 
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Lze něco podobného zařadit do výuky ve 3. třídě ZŠ? Námět přišel v době, kdy 
kolem nás probíhá privatizace všeho druhu, Mnoho lidí změnilo zaměstnaní, protože 
jim byl navrácen obchod, který kdysi vlastnili jejich příbuzní. A toho lze využít: 

Na lístky jsem napsal 34 prodejen, které byly vráceny původním majitelům – 
Domácí potřeby, Obuv, Ovoce-zelenina, Drogerie, Potraviny, Chovenka, Hodinářství, 
Modelářské potřeby, Zmrzlina, Mražené potraviny, Sklo-porcelán, Mototechna, 
Parfumerie, Tabák, Látky-koberce, Mlékárna, Hračky, Sportovní potřeby, Pečivo, 
Cukrárna, Hudebniny, Papírnictví, Květinářství, Kancelářské potřeby, Kožená 
galanterie, Kola, Knihkupectví, Elektro, Zlatnictví, Oděvy, Nábytek. Každé dítě si 
vytáhlo z klobouku obchod, který privatizací získalo. V průběhu příštích tří týdnů pak 
děti vyráběly nabídkové katalogy svých obchodů. U nalepených, nakreslených či 
popsaných výrobků musela být vždy uvedena cena. Teprve potom začala vlastní práce 
v matematice. Čtyřčlenné skupinky obdržely několik katalogů a začaly si vybírat 
zboží. Každý ze čtyř žáků si vybral jednu věc, oznámil její cenu a všichni si ji zapsali. 
Sami potom sečetli jednotlivé ceny a nastalo jejich porovnávání, V každé skupině 
byla kalkulačka, na které jeden žák překontroloval výpočet. Pokud měl někdo z dětí 
chybu, snažili se mu ostatní pomoci, aby zjistil jakou a mohl si ji opravit. Teprve 
potom, pokud zbyl čas, mohly děti „navštívit“ další obchody. 

 
3) České středisko ekologické výchovy na Rýchorské boudě v Krkonoších pořádá 

řadu zajímavých seminářů. Zaujala mne tam jejich seznamovací hra: Na zdi byl 
pověšen veliký obrázek dubu. Každý účastník obdržel velký nakreslený žalud, do 
kterého vypsal všechny informace o své osobě, které považoval za nutné sdělit 
ostatním. Potom svůj žalud přilepil na strom. Vznikl pak zajímavý přehled, který bylo 
možné využít na mnoho způsobů. Netrvalo to dlouho a po mém návrhu „vyrostl“ na 
magnetické tabuli v naší třídě veliký dub. Žalud jsme však využili úplně jiným 
způsobem. Každé dítě do něho napsalo své jméno a předsevzetí, které se rozhodlo 
v letošním roce splnit. Jeho důležitou součástí byl i termín splnění. Takový žalud si 
pak každý ještě vybarvil a připevnil ho magnetem na strom. Umístění však také mělo 
svůj význam. Čím větší a těžší úkol si žák předsevzal, tím výše byl na stromě žalud 
zavěšen. Kdo si na nic náročného netroufl, měl žalud zavěšený třeba na nejnižší větvi. 
Bylo velmi zajímavé pozorovat jednotlivé žáky. Naprosto stejný úkol zavěsilo jedno 
dítě na vrchol a druhé do spodní části stromu. Umístění žaludů však nemuselo být 
trvalé. Zprvu lehký úkol se časem ukázal nesplnitelný (Naučím se uklízet pokojíček.) 
a žalud se objevil na nejvyšším místě stromu. Na konci každého měsíce jsem provedl 
kontrolu. Pokud se dítěti podařilo předsevzetí splnit, žalud uzrál a spadl pod strom. 
V opačném případě zůstal viset a další kontrola proběhla na konci příštího měsíce. 
Některé děti po splnění úkolu požádaly o další žalud. 

V knížkách „Hrajeme si...“ jsem se zmiňoval o tom, že jednotlivé činnosti 
konzultuji s psychologem. K uvedeným žaludům má tyto připomínky: „Úkol, který si 
dítě po rozhovoru s učitelem klade, má být A) splnitelný, B) jasně formulovaný, 
C) zřetelně kontrolovatelný, D) po jeho splnění má následovat bezprostředně 
pochvala či psychická odměna. E) krátkodobý (na zítra nebo ještě dnes). 

Stanovení si téměř nesplnitelného úkolu (naučím se uklízet pokojíček) a jeho 
posunutí po čase na nejvyšší větev může vést k rezignaci dítěte a k závěru, že to stejně 
nesvede, nikoli, že se bude ještě více snažit. Zvýšená motivace by mohla fungovat 
snad u dětí úzkostně vedených k úspěchu. Dítě zpravidla na nesplnitelný úkol prostě 
zapomene. Chrání tak samo sebe před hrozící frustrací. Pokud žaludy splňují kritéria 
A- E, je to ono! 
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4) Společně ranní pozdravy jsme ve třídě zrušili v loňském roce. Místo nich jsem 
si s každým dítětem podal ruku a s úsměvem jsme se pozdravili. Mezi dospělými 
lidmi se podávání ruky časem dost zprofanovalo. Všichni moc dobře známe to 
neosobní setkávání rukou, při kterém ani nevnímáme informace, které nám toto krátké 
spojení nabízí. Nedílnou součástí pozdravu je také pohled do očí, který prozradí 
o člověku velmi mnoho. Každé dítě si kupříkladu vzpomene na okamžik, kdy ho 
maminka vyzvala ke zpovědi na základě jediného pohledu. Někteří učitelé by mohli 
namítat. že je to zbytečná ztráta času. Domnívám se však, že je tomu právě naopak. 
Když jsem před patnácti lety začal učit, dostal jsem se do první třídy. Nejistota, zda 
budu schopen dětí naučit vše potřebné, mne přímo ochromovala. Sebedůvěra se však 
rychle vrátila, neboť na mé dotazy se vždy zvedla převážná většina rukou s přáním 
odpovídat. Mé uspokojení ale nemělo trvat dlouho. Každý elementarista zná ten 
moment překvapení, když se místo odpovědi na danou otázku například dozví, že má 
Pepa čerstvě vytržený zub! A přitom je to tak prosté – dítě nás má za důvěrného 
přítele, se kterým se dělí o své radosti i starosti. Za dobu, po kterou se s námi od 
předcházejícího dne nevidělo, toho prožilo velmi mnoho, a pokud se událo něco 
skutečně nezvyklého, musí nám to přece povědět! Takové dítě čeká na svůj okamžik 
vytrvale, často i několik hodin. Pokud mu nedáme příležitost, není schopno se 
pořádně na školní práci soustředit. A jsme opět u ranního pozdravu. Učitel během 
krátkého okamžiku pozná náladu dítěte, vidí, zda ho něco trápí, a pokud je to 
nezbytné, stihne vyslechnout i ono důležité sdělení. 

Tímto způsobem jsme se tedy zdravili v loňském roce. Paní učitelka Naďa 
Pražanová z Chrudimi však ranní zdravení pozvedla na vyšší úroveň. Každý den děti 
rozhodují, jakým způsobem se pozdraví, Vybraly si zvířátka, pro která našly 
charakteristický pohyb, takže jeden den jsou kočičky, další den pejsci, sloni, čápi, 
zajíci, tygři, komáři atd. Kontakt každého žáka s učitelem je opět velmi důležitý. 
Naskytla se však otázka, co s dítětem, které z různých důvodů nemá zrovna dnes chuť 
zdravit se jako slon nebo dokonce nemá vůbec náladu na pozdrav? Vyřešili jsme to 
celkem snadno – každý mi předem oznámí, zda je komárem nebo třeba člověkem, 
případně mi dá najevo, že se dnes zdravit nebudeme. Učitelův úsměv či letmý dotek 
by však měl patřit i tomuto dítěti.  

 
5) Na základní škole v Malči u Chotěboře mne zaujaly vstupní dveře do tříd. 

Procházel-li návštěvník chodbami, dozvídal se informace o třídách ještě dříve, než 
vstoupil. Vnější křídlo dveří bylo očalouněno a fungovalo jako nástěnka. Obdobným 
způsobem byla využitelná i vnitřní strana. To je nápad! Plocha dveří je ve většině 
případů naprosto nevyužité místo ve třídě. A přitom s nimi každé dítě přichází 
několikrát denně do styku. Polepil jsem dveře balicím papírem a dali jsme se do 
práce. Na vnější straně dveří se objevil nápis: My jsme žáci 3. B, bereme však na sebe 
podobu zajíce, žirafy či krabice. Každé ze 34 dětí se pak na dveře podepsalo, a kdo 
měl zájem, připojil i obrázek. Používali jsme barevné fixy. Velikosti podpisů 
i obrázků byly různé. I to je určitá informace o dětech ve třídě. Vnitřní stranu dveří 
jsme rozdělili na dvě části. Do první každé dítě napsalo dvě různá podstatná jména, 
do druhé slovesa. Vznikl tak celkem slušný přehled nejfrekventovanějších slov, která 
jsme v průběhu roku používali při výuce. Využitelnost je však ještě větší. 
O přestávkách bylo možné vidět děti, jak hrají postřehovou hru - vedoucí hry 
(rozhodčí) řekne podstatné jméno nebo sloveso a děti ho hledají. Kdo je první, má 
bod. Teoretici tomu říkají mimointencionální učení. Děti si hrají a zároveň jaksi 
bezděčně vstřebávají informace potřebné k výuce. 
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Polepením vstupních dveří jsme však neskončili. Ve třídě byl ještě dostatek 
rovných nevyužitých ploch – dvířka skříněk, dveře do herny, obložení radiátorů. Vše 
se postupně v průběhu roku zaplnilo. Probíraná vyjmenovaná slova jsem psal na 
čtvrtky a narýsoval k nim kružnici. Děti potom do ní malovaly obrázek, který 
vystihoval dané vyjmenované slovo. Řady vyjmenovaných slov jsme pak vylepili na 
volné plochy ve třídě. Když jsme při výuce narazili na nějaké příbuzné slovo, patron 
vyjmenovaného slova (autor obrázku) vyskočil a napsal příbuzné slovo na vylepenou 
čtvrtku. Celkový výsledek byl ke konci roku dost zajímavý. Ukázal nám několik 
velmi frekventovaných vyjmenovaných a jim příbuzných slov. Děti tak byly 
upozorněny na slova, ve kterých lze hodně chybovat. 

Při čtení těchto řádků někteří učitelé začnou projevovat svůj nesouhlas. Bylo nám 
přece zdůrazňováno, že výzdoba ve třídě má být střízlivá. Přehnaná výzdoba působí 
rušivě a odvádí pozornost slabších žáků od výuky. „To, co je zde popsáno, není 
dogma, ale námět do diskuse“ – tato slova jsem napsal před dvěma roky do úvodu 
1. dílu „Hrajeme si-“ (str. 5 první vydání, str. 7 druhé vydání). Domnívám se, že 
v nepřipraveně třídě by tento moment na někoho mohl působit nepříznivě. Za 
mnohem důležitější však považuji fakt, že se s „výzdobou“ průběžně pracuje – pak 
má své opodstatnění. Buďme k sobě upřímní – pověsíme-li ve třídě například 
nástěnný obraz s matematickým vzorcem a nebudeme se k němu průběžně vracet, 
bude to po čase úspěch, jestli objevíme žáka, který ví, kde vzoreček hledat. Vše, co do 
třídy umístíme, může mít tedy funkci dekorativní nebo informativní. Ideální je, pokud 
se nám to podaří skloubit dohromady. A zde si dovolím oponovat zmíněné poučce 
o rušivosti. Jsou-li stěny ve třídě zaplněny nejpodstatnějšími informacemi, které děti 
potřebují ke zvládnutí určité problematiky, vytvořili jsme vlastně veliký „tahák“, 
který přispěje ke klidu právě slabším dětem a dává jim šanci zažít úspěch. 
Šel jsem dokonce ještě dál a povolil jsem dětem skutečné „taháky“. S tím 

rozdílem, že je musely používat bez zakrývání, abych je neučil podvádět. Musím však 
přiznat, že moc taháků vyrobeno nebylo. Udělalo si je jen několik dětí pro klid duše. 
Ve skutečnosti je nepotřebovaly. Mělo to tedy smysl? Dítě, které se pro výrobu této 
pomůcky rozhodne, se vlastně učí rozlišovat podstatné od nepodstatného. Dělá si 
výpisky. A tato zkušenost je pro pozdější studium k nezaplacení! 

Pozorný čtenář by mě měl v této chvíli obvinit z toho, že si odporuji. V úvodu jsem 
si zdůvodnil, proč jsem neopravoval dětmi vytvořené časopisy. Předchozí řádky mne 
však usvědčují z omylu. Děti se mimointenčně učí i ve chvílích, kdy si to nepřejeme. 
Gramatické chyby jsem tedy v časopisech opravovat měl. 

Třídu jsme zaplnili, stala se nám těsnou, rozšířili jsme tedy pole působnosti na 
školní chodbu. V listopadu jsem slepil čtyři balicí papíry, připevnil je na stěnu chodby 
a označil nápisem „DOPIS JEŽÍŠKOVI“. Další měsíc děti ze všech osmi tříd prvního 
stupně psaly na zeď svá přání, Prvňáci ještě neuměli psát, malovali tedy obrázek. 
O několik dní později tento nápad s úspěchem použilo městské muzeum při vánoční 
výstavě. 
Časem se na chodbě objevily další balicí papíry: ZEĎ PŘÁNÍ, VZKAZŮ, 

POCHVAL A NÁŘKŮ, NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ, JAK JSEM UKAZOVAL 
POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ. Bylo to zajímavé čtení, které se dalo mnohostranně 
využívat. Učitelka českého jazyka z druhého stupně tam například vodila děti, aby 
hledaly a zdůvodňovaly chyby. Zvažovala se dokonce i možnost něčeho podobného 
pro druhý stupeň. Narazili jsme však na „nepřipravenost“ našich dětí. Začaly urážet 
a zesměšňovat učitele i spolužáky, vyžívaly se ve vulgárních výrazech. I to mělo však 
svůj smysl – byla to klasická ukázka neschopnosti vyrovnat se s výhodami 
demokratického přístupu. 
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Samozřejmě bychom měli děti uchránit před výživou složenou z ustavičných 
neúspěchů. A co víc, snad bychom měli pohlížet na neúspěch jako na něco důstojného 
a konstruktivního, spíše než ponižujícího. Snad bychom na tomto místě potřebovali 
jazykové rozlišení mezi úspěchem, který se nedostavil, a neúspěchem. 

Je lákavé myslet si, že můžeme zorganizovat práci neúspěšných žáků takovým 
způsobem, aby měli dojem, že se jim po většinu doby daří. Jak ale můžeme před 
dítětem zatajit to, co dělají jiné dětí stejného věku v jeho vlastní škole nebo v jiných 
školách? Některé z těchto dětí potřebují především zkušenost, že dělají něco velmi 
dobře. Tak dobře, že to vědí samy bez toho, aby jim někdo musel říkat, že to dělají 
dobře. Možná to znamená, že jim někdo jiný musí z vnějšku dodat soustředění 
a rozhodnost. kterých se jim nedostává. 

 
Z připravovaného vydání knihy Johna Holta 

„Proč děti neprospívají“ 
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LITERÁRNÍ VÝCHOVA JAKO PROSTŘEDEK ROZVOJE OSOBNOSTI 
DÍTĚTE 
Květoslava Taubenhanslová, ZŠ Bělá nad Radbuzou 

 
Úvod 
Svět se mění nepředstavitelně rychle. Technický rozvoj dosáhl za několik desetiletí 

úžasného stupně. Denně se přesvědčujeme o dokonalosti lidského mozku, který je 
schopen doslova chrlit vynálezy, které ještě včera byly utopií. Duševní život, hodnoty 
mravní a morální však mnohdy zůstávají kdesi daleko za technickými schopnostmi 
člověka. 

Denně se setkáváme s lhostejností, hrubostí, netaktností či dokonce úmyslným 
vandalismem. Z našeho života se vytrácí zdvořilost a ohleduplnost.  

Stále častěji si klademe otázku, proč je tomu tak. Příčin je samozřejmě víc, ale 
jednou z nich je nedostatečná či nepřiměřené rodinná výchova dětí, špatná spolupráce 
rodiny a školy, suplování poctivé výchovy filmem a televizí, kde mnohé pořady jsou 
přímo návodné, jak ublížit druhému člověku. Ale hlavně – ze života dětí se vytrácí cit. 
Cit, který dítě přijímá, láska, která napomáhá zdravému duševnímu vývoji, cit, který 
je pak dítě schopno vracet. 

Dnešnímu učiteli však nesmí stačit být jen nespokojen a konstatovat – třeba 
rozhořčeně – současný stav. Musíme přemýšlet a hledat nové cesty jak dál a lépe. 
Vychováváme generaci pro třetí tisíciletí. Je životně důležité postavit výchovu 
člověka na zcela nových základech. Je nutné hledat způsob, jak zajistit vysokou 
kvalitu dosahovaných výchovně vzdělávacích výsledků při snížení spotřeby času 
a úsilí učitele a žáka. 

Náš svět potřebuje dobré lidi, laskavého srdce, vnímavé k bolesti a radosti 
druhých, nesmiřitelné ke špatnostem. Můžeme vychovávat chytré inženýry, 
programátory, ekonomy či lékaře; jestliže však nebudou mít vštípenou lásku k lidem, 
pracovitost, důslednost a ostatní vlastnosti člověka, pak se lidské poslání naší školy 
minulo účinkem. 

Mám ráda své povolání a považuji je za nejobdivuhodnější ze všech. Zrovna tak, 
jako dál sadař žije v sadu, který vypěstoval, žije dobrý učitel v srdcích svých žáků, 
dává jim svůj otisk a nezaměnitelnou podobu. Tvoří tak tvář nového člověka a duch 
doby. 
Často v souvislosti s výchovou hovoříme o estetice v našem životě. Můžeme 

vyčíslit, kolik náš občan vydá peněz v průměru za kulturní akce, kolikrát navštíví 
divadlo, za kolik korun nakoupí knih. Podle statistických údajů jsou to čísla 
alarmující. Naším cílem musí být již od útlého dětství probouzet cit pro krásu, 
dovednost, oceňovat vše dobré a krásné a zároveň motivovat děti tak, aby se 
pokoušely o vlastní tvořivý přístup ke všemu, co dělají. Jestliže lásku, snášenlivost 
a touhu po krásném nevložíme do srdce dítěte v prvních letech života, nedá se již 
nikdy později tato chyba napravit. 

Toho všeho jsem si vědoma při výchově a vzdělávání svěřených žáků, a proto 
pracuji poněkud odlišným způsobem. Už mnoho let doplňuji osnovy i metodiku, jež 
byly předepsané a povinné. Probouzím v dětech záměrně chuť a lásku ke škole. 
Jestliže totiž nezískají odpor k učení hned v prvních měsících školní docházky, 
dosahují daleko rychleji výchovně-vzdělávacích cílů. 

Výsledkem pak jsou nejen úspěchy výchovné. Celé čtyři roky se žáci jednoho 
ročníku snaží vytvořit společné dílo – sborník pohádek, básní a povídek. Čtyři roky 
postupně doplňují drobná dílka, zlepšují jejich hodnotu a radují se ze své dovednosti. 
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Nejde vůbec o to, vychovat básníky či spisovatele, ale napomoci výchově 
osobnosti souladné a vyrovnané, s vlastním názorem v dospělosti, laskavě, s citem pro 
krásu a vkus, Je to radostná a tvořivá práce přinášející uspokojení mně i žákům. 

Výsledky, jichž dosahuji, jsou neobvyklé. Proto jsem byla požádána, abych 
podrobněji popsala své zkušenosti. 

Jsem si vědoma obtížnosti tohoto úkolu, neboť nelze napsat ani přibližně návod, 
jak vést žáky, aby dosahovali zrovna takových výsledků, neboť ani dva žáci si nejsou 
podobni svým myšlením a nadáním. Objevovat tyto neznámé končiny a probouzet 
nový cit - v tom je pravá krása výchovy. 

Vždyť už M. Gorkij napsal: 
„... V každém člověku je ukryta jeho rolnička, která zazní třeba nesměle, ale 

přesvědčivě, dovedeš-li se jí dotknout.“ 
 
Vytváření kladného vztahu žáka ke škole 
 
Motto: 
„Celá moje metoda směřuje k tomu. aby školská robota se změnila v hru 

a potěšení. Učitelé zakládají svou vážnost na chmurné tváři, chtějí být raději obávání 
než milování. Tolikrát jsem veřejně i soukromě vytkl, že to není cesta správná, ale 
vždycky marně.“ 

J. A. Komenský 
 
Škola je jediné nestárnoucí a nesmrtelné místo v našem životě. Každý rok se znovu 

opakuje stejný zázrak – školní práh překračují noví prvňáčci. S důvěrou sedají do 
svých lavic a očekávají, že se brzy naučí číst, psát a počítat. 

K těmto třem dovednostem však musí přistoupit další – dovednost umět pozorovat 
okolní svět, umět vyjádřit svoje myšlenky, přemýšlet a utvořit si o jevu správný názor 
– a ještě – poznávat sám sebe. 

Výchovu svého budoucího školáčka začínám daleko dříve, než poprvé otevře 
dveře 1. třídy. Celý rok sleduji jeho vývoj v předškolním oddělení MŠ. S žáky 4. tříd 
pro předškoláčky chystáme drobná kulturní vystoupení, scénky, divadélko s maňásky, 
Děti si zvykají na to, vidět ve mně „svoji“ učitelku. Na třídních schůzkách v MŠ 
poznávám kolektiv rodičů a už nyní s ním začínám pracovat. 

V druhé polovině srpna pak každému budoucímu žákovi 1. třídy posílám dopis, 
podobný tomuto z roku 1988:  

 
Milý Pavlíku, 
už brzy uděláš veliký krok ve svém životě. Přijdeš do opravdové školy. Čeká Tě 

mnoho práce, ale i hodně radosti, protože každá zdolaná překážka Tě přiblíží té 
chvíli, kdy budeš umět číst, psát i počítat, kdy si poradíš i s tím nejsložitějším 
problémem. 

Věřím, že budeme dobrými kamarády a společně se všemu naučíme. Jistě i Ty se už 
těšíš do školy a budeš se snažit ze všech sil být dobrým a ukázněným školákem. Učení 
je vlastně velké dobrodružství, které budeme spolu prožívat. 

Budu na Tebe čekat 1. září 1988 v 7.30 hodin v obřadní síni Městského národního 
výboru v Bělé nad Radbuzou. Po malé slavnosti odejdeme všichni do své opravdové 
1. třídy. 

Těší se na Tebe Tvá první učitelka z velké školy 
Květa Taubenhanslová 
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Ve chvíli, kdy rozumní rodiče přečtou svému dítěti tyto řádky, je položen základ 
nového vztahu. Je to i příslib do budoucna – změní se klasické „musím“ ve spontánní 
„chci“? 

Každé dítě je jedinečnou a neopakovatelnou osobností a jako k takové je třeba 
k němu přistupovat. Často slyšíme nářky na přeplněnost vzdělávacích úkolů, na 
nedostatek času, na samotnou výchovu. Náš cíl však se nesmí ztrácet v hromadění 
vědomostí. Každý náš krok, slovo, gesto musí být výchovné. Není silnější důkaz naší 
špatné práce, než když se dítě bojí školy, pláče a budí se ze spaní. 

Normální dítě je zvídavé, o všechno má zájem, na školu se těší. Za léta praxe jsem 
poznala, že přichází do školy s otevřeným srdcem a má touhu učit se co nejlépe. 
Žádné není od přírody lenoch. Pravda, některé jsou nadané, jiné méně, projevy jiných 
jsou vlivem nedostatečné výchovy nezralé, ale opravdový strach mají jen z toho, že 
by jim učitel mohl vytknout malou snaživost. Nešetrným slovem, netaktní poznámkou 
můžeme jiskřičku zájmu uhasit dříve, než se rozhoří v plamínek. 

Každý elementarista zná chvíle společného hodnocení práce. V prvních týdnech je 
žák 1. třídy ke kvalitě vlastní práce nekritický – každá jeho práce se mu líbí ze všech 
nejvíc, Není to však ani nekritičnost, ani sobectví. Pouze on totiž ví, kolik úsilí ho 
daný úkol stál, a proto zaslouží pochvalu i za méně zdařilou práci. Přivítala jsem 
změnu v hodnocení žáků 1. třídy. Žák se velmi rychle rozumově vyvíjí, dozrává 
jemná motorika. Dřív se vlastně známkovalo nadání a schopnost adaptace na nové 
prostředí. Nyní daleko více hodnotíme snahu o co nejlepší výsledek, jehož daný 
jedinec může dosáhnout, a daleko více přispíváme k rozvoji osobnosti. 

 
„Kroky“ v životě dítěte 
Prvním cílem, který si vytknu hned v první zářijovém týdnu, je vytvořit správný 

„duch“ třídy, atmosféru radostného očekávání, údivu nad tím, co již dokážeme, touhy 
po poznání. Silným pomocníkem je motivace každé činnosti. Již denní pozdrav, který 
jsem dětem připravila, znovu a znovu připomíná úkoly, které na ně čekají: 

Dobré jitro, dobrý den, 
tak už tady zase jsem. 
Chci se učit pěkně psát, 
rychle číst a počítat. 
Práce se mi bude dařit, 
protože se budu snažit. 
 
Před každou důležitou činností připomínám její vážnost. Říkáme, že děláme 

„kroky“. 
První krok – první školní den. 
Druhý krok – přečetli jsme první písmeno... slabiku... slovo – větu. 
Další krok – vyřešili jsme společně první slovní úlohu. 
Společně se radujeme ze svých dovedností. To je důležitý výchovný úkol – nechat 

žákovi prožít radost z vykonané práce, pocit hrdosti z vlastního úspěchu. 
Zároveň se snažím vytvářet pocit sounáležitosti, odpovědnosti za svoji práci 

kolektivu. Vedu děti k tomu, aby uměly objektivně zhodnotit nejen práci, kterou 
vykonaly ony, ale i práci svých spolužáků, aby se uměly radovat z úspěchu druhého 
a nezáviděly si. 

Nedoporučuji soutěživost za každou cenu (ta patří do tělocvičen a na hřiště), neboť 
vede k primadonství, neskromnosti a individualismu. 

Slabí žáci pak nepropadají beznaději, neztratí sebedůvěru hned v začátcích. 
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Snažím se naučit všechny žáky, aby se radovali i z drobných úspěchů těch, kterým 
dá učení víc námahy, aby dovedli ocenit míru vynaloženého úsilí. A pak se často 
stává, že zazní obrovský spontánní potlesk, zdaří-li se zvládnout úkol některému 
z věčných smolařů. Co takový projev uznání znamená, nemusím zdůrazňovat. V té 
chvíli je cennější než pochvala učitele, než hračka. 

V zářících očích můžeme přečíst pocit uspokojení, radost i slib dalšího snažení. 
V této chvíli všichni prožívají pocit solidarity a radosti z práce. Kladné city 

získávají dítě pro společnou práci, rozvíjejí jeho volní vlastnosti. Dobrovolně se pak 
podřizuje vůli učitele a zároveň pěstuje sebekázeň. 

Uvědomělou kázeň nevytvářím tak, že na každém kroku předpisuji, co mají či 
nemají dělat. Dítě „zlobí“, nemá-li přiměřené zaměstnání. Proto je třeba řídit 
vyučovací proces tak, aby mohlo svoji energii ukázat v pracovní činnosti. 

Některé kázeňské výkyvy mají svůj původ v častém mentorování a násilném 
vyžadování kázně. Téměř nikdy nejsou prohřešky proti kázni záměrně a úmyslně. Je 
určitou profesní deformací domnívat se, že takové činy jsou předem promyšlené. Dítě 
často nechápe, proč se na něj učitel hněvá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jen málo dětí dokáže během jediného školního roku přeměnit celý způsob, kterým 

se vyrovnávají se životem. Máme-li štěstí, můžeme některým z nich poskytnout pocit, 
jaké to je, upnout veškerou inteligenci na nějaký problém, přemýšlet tvořivě, 
originálně a konstruktivně, místo obranných a úhybných přístupů. Můžeme doufat, 
že se jim ta zkušenost zalíbí natolik, aby to zkusily znovu, ale jenom doufat. Jinak 
řečeno, můžeme se pokusit umožnit jim, aby nahlédly do cizí duševní země, a dokonce 
je přimět, aby ji na chvíli navštívily. Bylo by ale třeba mnohem víc času, než jaký 
máme k dispozici, abychom z nich udělali obyvatele takové Země. 

 
Z připravovaného vydání knihy Johna Holta 

„Proč děti neprospívají“ 
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NĚKTERÉ DALŠÍ ZAJÍMAVÉ PROSTŘEDKY A METODY PRÁCE 
K. Taubenhanslová, ZŠ Bělá nad Radbuzou 

 
Když jsem začala učit v 1. třídě ZŠ, mou největší starostí bylo učit děti číst tak, 

aby je obtížnost práce neodradila. Zdálo se mi, že výuka čtení není pro ně dost 
zajímavá, že je zdlouhavá a nudná. Na šesti – sedmileté dítě nemůžeme působit 
rozumově, neboť často nechápe, proč se má tou či onou činností zabývat. Snažila 
jsem se proto připravovat hodiny tak, aby se výuka stala hrou a zábavou. Psaní veršů, 
vět, pohádek je vlastně jen vhodně volená forma působení na žáka, aby rád a dobře 
četl. 

Motivačních činností je celá řada, při troše fantazie objevíme další. 
 
1) „Nabízení“ knih 
provádíme velmi brzy v 1. třídě (koncem 1. pololetí). Dítě si doma vybere z knihy, 

kterou čte, krátký úryvek a ten „nabídne“ ostatním, aby v nich vzbudil touhu přečíst 
tuto knihu celou. Při této činnosti i nečtenáři, neboť si čtení úryvku doma připraví, 
naučí se ho číst. Mají velkou radost z výsledku. 
Žáky nejprve vybírám a určuji sama podle vyspělosti čtenářské. Velmi brzy 

přicházejí s nabídkou sami. „Nabízení“ knih mají rádi až do čtvrté třídy. 
 
2) Křížovky 
Vymyslím tajenku a k ní pak legendu. Tajenkou bývá název článku, pohádky, 

jméno spisovatele, či hlavního hrdiny. Luštění křížovek bystří pozornost, rozvíjí 
představivost i logické myšlení. Na její sestavení stačí pět minut. Žáci čtvrté třídy se 
s úspěchem pokoušejí sestavit křížovku sami. 

 
3) Rébusy – např. obrácené nápisy, hádanky z jednotlivých písmen a obrázků ap. 
EMEDUB, IS ITĚD, TÁRH 
PETR       ka 
ka    ník 
Li   pad     m o 

toč 
za    a 

 
Téměř neuvěřitelnou motivací v počátcích čtení byla jiná forma práce. Děti 

nakreslily na velkou čtvrtku příběh ze života. Několika větami sdělily obsah a já jsem 
tiskacím písmem jejich vyprávění zapsala. Obrázky jsme rozvěsili na magnetické 
tabule a v dalších hodinách četli. V kvalitě to byl skok dopředu. 

Při zvládnutí písma zapisují děti své příběhy pod obrázek samy. 
 
4) Evidence přečtených knih 
Na nástěnce visí tři kapsičky, vyrobené z velkých čtvrtek. Na nich jsou nápisy 

Poezie, Povídky, Pohádky. Sem vkládají žáci lístky o rozměrech 2x10 cm s názvem 
knihy, kterou přečetli, a se svým jménem. (Kromě toho každý vede čtenářský deník). 

 
5) Hádej, kdo jsem! 
Určíme žáka, který bude jedním z hrdinů dětské knihy, avšak jen on sám a učitel 

ví, kterým. Ostatní kladou takové otázky, na něž „hrdina“ odpovídá ano – ne tak 
dlouho, dokud není odhalen. 
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6) Chvíle otázek a odpovědí 
Občas věnuji 5 – 10 minut tomu, aby se mě děti ptaly na všechno, co je zajímá. 

Každé dítě v sobě nosí otázky, na něž by rádo znalo odpověď. Ptají se na nejrůznější 
otazníky z přírody i ze života. 

 
7) Křeslo pro hosta 
Inspirací pro vznik této hry byl oblíbený televizní pořad. Jeden žák představuje 

hosta, odpovídá na otázky posluchačů např. na děj knihy, kterou jsme společně 
přečetli. Daleko zajímavější Křeslo pro hosta jsme uspořádali v opakovacích hodinách 
přírodovědy. Probrané učivo jsem rozdělila na okruhy. „Host“ se připravoval na 
otázky z učiva o lese nebo o vesmíru či o savcích, rybkách, hmyzu atd. Využíval 
literatury z příruční knihovničky, dětské encyklopedie, různé atlasy ap. Ostatní žáci 
měli za úkol připravit vhodnou otázku. Důležitou podmínkou bylo, že ten, kdo otázku 
klade, musí na ni mít odpověď, aby mohl odpovědět sám, kdyby „host“ neznal 
odpověď. Opakovali učivo všichni – „host“ i „posluchači “. Průběh pak řídí host, 
odpovídá. ukazuje obrazový materiál. Já pak položím doplňující otázky. 

 
V činnosti 5. 6, 7, 8 se učí žáci klást jasné a srozumitelné otázky, což je daleko 

obtížnější, než se na první pohled zdá. 
Dokonce i učitelé totiž zapomínají na to, že osmileté dítě těžko chápe obsah vět 

delších než osm slov. Třetina z nich při vyslechnutí devátého slova zapomíná na 
začátek. Proto by naše otázky, ale i výklad neměly být složeny z příliš dlouhých vět 
a souvětí. 

 
8) Hádej, z které knihy je úryvek, který jsem přečetl 
Žák si připraví odstavec či dva z některé dětské knihy, který výrazně přečte. 

Ostatní se snaží uhodnout název knih, autora, vyjmenují hlavní postavy, 
 
9) Veselé povídání 
nemá zdánlivě nic společného se čtením, zato cvičí pohotovost vyjadřování, 

plynulost slovního projevu, rozvíjí slovní zásobu i logické myšlení. 
Úkolem žáka je v omezeném čase (60 vteřin) hovořit bez předchozí přípravy 

o předmětech denní potřeby (o vařečce, hodinách, lampě, chlebu, židli apod.). Nebo 
naopak – změřím stopkami délku času, po který žák plynule hovoří. Mluví 
o materiálu, z kterého je předmět vyroben, k čemu slouží, kde ho můžeme vidět, 
o jeho podobě. 

Bývá při tom mnoho veselí; děti tuhle hru přenesly i domů a hrají ji se svými 
sourozenci. 

 
10) Hra na detektivy 
V úvodu hodiny děti hledají ve třídě dopis či záznam o tom, co nás v hodině čeká. 

Bývá buď skryt pod obrázkem na magnetické tabuli, v obálce na stole, na okně, na 
nástěnce apod. Navíc bývá rozstřihán na nepravidelné obrazce, které „detektiv“ musí 
nejdřív správně složit. Vyvolám uměle napětí, zvyšují zájem o budoucí dění. Např.: 
Milé děti. 

dnes se nám vydařil krásný den. Z radosti si ho udělejme ještě hezčí. Nejdřív si 
poslechneme báseň a budeme tvořit krásně věty. Domyslíte vyprávění a už se těším na 
vaší pohádku O udiveném oslíkovi.  

Až vyluštíte křížovku, dozvíte se, co bude dál. 
Kdo se dnes bude nejvíc snažit?    Vaše 
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11) Hra na překvapení 
Rozvíjí smysl pro kolektiv. Cílevědomě vychovávám děti k tomu, aby uměly 

způsobit radost druhému. 
Od prvních školních týdnů nejprve sama přináším dětem nejrůznější předměty, 

knihy, obrázky a vždycky hned ráno sděluji, že na dnešek mám pro ně přichystané 
„překvapení“. 

Aniž bych vyzývala k následování, přicházejí jeden za druhým a také oni chystají 
pro své spolužáky překvapení v podobě kamínků, knih, výstřižků z novin, obrázků, 
ale i písniček. 

V září po prázdninách je překvapení tolik (neboť i o prázdninách myslí na školu), 
že uspořádáme výstavku z nejrůznějších drobností - šišek, vylisovaných rostlin, 
nerostů, pohledů a fotografií, ptačích per i mořských mušliček. 

Když postoupí do páté třídy, myslí zase na prvňáčky a třeba pro ně nasbírají 
kaštany a žaludy na výrobu zvířátek nebo přichystají vánoční besídku či pohádku 
s maňásky. 

 
12) Píšeme opravdovému spisovateli 
Společně jsme přečetli knihu Zobáček mi namalujte červeně, kterou k obrázkům 

Oty Janečka napsal Fr. Nepil. Při besedě o této knize někoho napadlo F. Nepila 
pozvat k nám do naší školy. Děti samy napsaly dopis, který jsme prostřednictvím 
Čs. rozhlasu poslali. V dopise se pochlubily svými verši, zálibami. 

Fr. Nepil dětem odpověděl. Jeho dopis byl povzbuzením do další práce: 
 
Milí čtvrťáci, 
potěšili jste mě svým dopisem a hlavně svými básničkami a Udiveným oslíkem. 

Snad Vás alespoň trošku potěším svými obrázky (jeden student grafické školy mě 
nakreslil jako kosmonauta). A celé třídě posílám vodničku od J. Kudláčka.  

Váš František Nepil 
22. 11. 1987 
 
13) Svátek slabikáře (v I. ročníku) 
V době, kdy se blíží poznání posledního písmenka abecedy, chystám s dětmi 

Svátek slabikáře. Připravím pásmo říkanek a písniček, vztahujících se ke čtení a ke 
škole a s dětmi je nacvičím. Pak děti napíší pozvánky svým rodičům, prarodičům 
i sourozencům, učitelům školy i řediteli. 

V určený den děkují své první knize – slabikáři, chlubí se tím, co znají a jsou 
přijaty do velké rodiny čtenářů. Svátek slabikáře je zároveň i svátkem školy a je 
silnou motivací pro dítě i pro rodinu. 

Při sestavování pásma čerpám z Rána Josefa Kožíška, Ferdova slabikáře Ondřeje 
Sekory, z veršů Josefa Sládka a doplním vlastní spojovacím textem. 

 
14) Leporela 
V druhém pololetí druhého ročníku vyrábím s dětmi pohádkové leporelo. Tato 

práce se skládá ze dvou činností. Nejprve vyprávím známou pohádku po krátkých 
úsecích, vždy jeden úsek pro každého žáka. Každý pak nakreslí ke svému úseku 
obrázek. Obrázky seřadíme a slepíme páskou na koberce. Pak každý píše svůj kousek 
příběhu na proužek papíru. Po opravě případných chyb nalepí proužek ke svému 
obrázku – a leporelo je hotovo! Pracovní zaujetí je dokonalé, vzniká první pocit 
zodpovědnosti za společné dílo i radost ze společné práce. 
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15) Vydáváme časopis 
Určím den, kdy budeme pracovat v „bloku“, to znamená, dokud nebudeme s prací 

hotovi. Tři, čtyři dny před tímto termínem se dohodneme na tématu, ke kterému bude 
časopis, či (chcete-li) útlý spisek zaměřen. (Zima, Vánoce, V lese atd.) 

Děti mají dostatek času promyslet, čím se budou na výrobě časopisu podílet. V ten 
den se pak třída promění v dílnu. Dva žáci vyrábějí škrobové papíry a desky. Další 
malují obrázky. Několik žáků se pokouší napsat verše a jinou pohádku, dva, tři 
sestavují křížovky a než uplyne vymezený blok času, máme útlý časopis či knihu. 

V současné době, kdy na každé škole je kopírovací zařízení, si může každý odnést 
hned doklad o práci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musíme děti přesvědčit o tom, že se nesmějí bát na něco se zeptat. Ale nejen to, 

musíme je přivést k pochopení, že některé jsou užitečnější než jiné a že na správnou 
otázku může být odpověď „Ne“ stejně osvětlující jako „Ano“. Badatel, který klade 
přírodě otázku, tj. dělá pokus, se snaží ptát takovým způsobem, aby získal nějakou 
informací, ať už jeho pokus dopadne jakkoliv, a má představu, co bude dělat potom. 
Klade otázku s určitým záměrem. To je jemné umění. 

 
Z připravovaného vydání knihy Johna Holta 

„Proč děti neprospívají?“ 
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HRA NENÍ HRA, ALE PRÁCE... 
Josef Musil, ZŠ Dalovice 

 
Hra ve škole je činnost v konkrétní situaci, kdy žák ověřuje svoje schopnosti, na 

základě cílů, které přísluší roli hráče v dané situaci... Proto je hra ve škole vážná 
práce, která probíhá na základě činnosti v konkrétních rolích, do kterých žák vstupuje, 
které hraje po celý život, na jiném jevišti, s jinými cíli. 

Nepřátelé aktivizujících forem práce přistupují ke kategorii „hra“ s despektem 
a odmítají ji, protože tyto formy vyžadují základní změnu ve způsobu myšlení učitele 
a stylu práce ve třídě. 

Problém je v pochopení profesionální kategorie „učitel“. Kdo je to? Mentor, 
spolupracovník, koordinátor, startér činnosti žáka? Samozřejmě, že je to odpovídající 
odborník, ale je právě to rozhodujícím předpokladem, aby proces, který řídí, byl 
opravdu procesem učení? Není rozhodující podmínkou pro profesionální práci v roli 
učitelek schopnost aktivizovat žáka pro určitý problém, schopnost položit otázku na 
takové úrovni, aby žák přijal za své potřebu problém řešit, stal se subjektem onoho 
procesu, který nazýváme učení? 

Druhý problém vidím v dosažení vysoké míry integrace a kooperace mezi 
jednotlivými předměty a pedagogy. Zde se nabízejí podmínky pro vytvoření 
pozitivního prostředí, kdy jeden předmět podněcuje k hledání ve druhém, umožňuje 
žákovi vnitřně prožívat nastolené problémy a přenášet poznatky a vztahy aktivně 
v rovině přírodovědných předmětů, nebo mezi společenskovědními obory 
a výchovami. Problém pak může mít dlouhodobější charakter, může být 
mezipředmětovým projektem, umožňuje žákovi pracovat v té roli, která mu nejlépe 
vyhovuje. Každý má pak možnost zvolit si cestu k řešení určitého problému, volit 
svoje tempo, předkládat výsledky na úrovni odpovídající učebnímu stylu, typu 
inteligence. Výsledkem je pak společná práce, celkový efekt poznání je hlubší, žák 
nestrádá, podílí se silami jemu odpovídajícími. 

Pro příklady můžeme jít například do integrovaného učiva pana Kotala, nebo do 
školy v Obříství. 

Při hledání forem práce, které z vyučování vytváří dynamickou aktivní situaci 
za účasti žáků na základě individuálních schopností, bez strachu z chyby, z možnosti 
dalšího pokusu a individuálního tempa, někdo snad z radosti nad výsledkem, snad 
ze snahy přiblížit se klasikovi řekl, že je to HRA. 

Z toho, co jsem již uvedl, vyplývá, že hru pokládám za jednu z významných 
kategorií lidského osudu. Kdy vlastně nehrajeme, kdy máme jistotu, že naše konání 
není pokusem, soubojem se skutečností, s problémem, se sebou samým? Není dítě ve 
stejné situaci při poznávání světa, hledání svých norem a postojů?  Není naprosto 
přirozené, že někdo se ve skupině stává: 

- mluvčím, tvůrcem (nositelem obsahu) 
- organizátorem (nositelem formy) 
- oponentem, kritikem 
- analytikem atd. 
Využívám „hrových“ situací, snažím se o prožívání při procesu poznání. Není 

v těchto situacích místo pro roli soupeře, nepřítele. I takové role je třeba naučit děti 
prožívat, ale moje cesta je hra v roli na roli. Teď budu dobrovolně nepřítel, protože 
takový vůbec nejsem, ale naše společná činnost ji požaduje. 

Vše, co dítěti pomáhá na cestě k poznání, je třeba mu nabídnout a sledovat postup 
k cíli. Ve třídě je třeba vytvořit prostředí, kterým je dítě neustále podněcováno 
k učení, k prožívání rolí, které mu umožňují ověřovat míru svého poznání, porovnání 
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s ostatními bez stresů a obav z neúspěchu... Z toho vyplývá vytvoření širokého 
prostoru pro individuální práci a potřebu velkého množství autodidaktických 
pomůcek, zadávání samostatných problémů a uvolňování učitele pro individuální 
práci. 

K tomu je třeba změnit názor na roli učitele – přechází do polohy startéra procesu 
poznávání. Učitel pomáhá řídit, zobecňovat poznávání, vést žáka k sebepoznávání, 
k sebehodnocení. Pozitivní motivací pak pomáhá odstartovat další krok. Při tom je 
třeba dbát na právo žáka na vlastní startovní čáru a na to, že každý žák může být 
připraven běžet jinou trať. 

Uzavřeme problém postoje ke kategorii „hra“. 
„Přestaňme hrát a začněme si hrát“, to znamená začněme se žáky ve škole 

prožívat. Neučme třídy, ale učme právě tohoto žáka, učme se s ním, veďme jej, 
podceňujeme, pomáhejme, kooperujme. 

Učitel je ten člověk, který chápe svoji povinnost vstoupit do světa dítěte a tam 
s ním komunikovat, z něj je vést do světa dospělých. Dítě má svět, kterému je třeba 
porozumět a z porozumění pak je třeba vycházet při kladení cílů, které vedou 
k novému poznání. 

I v situaci vážného problému (např. negativního hodnocení) musí učitel usilovat 
o vytvoření takové situace, kterou nazýváme profesionální láska, kdy žák neztrácí 
jistotu, že učitel je ten člověk, který má pro něj alternativu, pomocnou ruku, šanci. 

Učitel by měl mít ve světě dítěte určitě i nějaká práva. Jedno má jisté. Je to právo 
hodnotit žáka za to, co mu předal právě on, profesionálně, na základě vysoké 
didaktické odbornosti při využití těch prostředků, které odpovídaly právě tomuto 
žákovi, kterého hodnotí. 

 
Platon: „Ať je veden po cestě, která voní...“ 
Změny ve způsobu práce přinesly pochopitelně i diskusi na téma hodnocení. Téma 

se zužuje do problému „známka“ a „slovní hodnocení“. Myslím, že zde není hlavní 
problém. Přechod ke slovnímu hodnocení nelze provést jednoduchým způsobem, jde 
zde o vážnou změnu v postojích nejen školské veřejnosti, ale celé společnosti. 

Dovolím si o problému hodnocení s vámi chvíli přemýšlet, upozornit na některé 
samozřejmosti, které je třeba vedle sebe postavit a zamyslet se nad nimi. 

Hodnocení žáka v určité etapě poznávání je záznamem o tom, jak daleko je žák na 
cestě poznání. Rozhodujícím pohledem je však to, jak náročná je právě cesta tohoto 
žáka. Tím myslím, že rozhodující v hodnocení je stanovit, kolik úsilí žák vynaložil na 
zvládnutí své cesty. Klasifikační stupnice se může v rukou některých pedagogů stát 
nástrojem, který nehodnotí výsledky práce jednotlivce, ale velmi hrubě stanovuje 
verbální, či jinou úroveň člena společnosti pro jeho „použitelnost“ při zařazení do 
výrobně organizačního chodu společnosti. Tento způsob hodnocení může vést 
k potlačení dynamiky člověka, zastavit jej na cestě poznání, zařadit jej do kategorie, 
kterou bere on i společnost na vědomí, Žák dostává jakousi společenskou známku, 
která vymezuje jeho možnosti i chování, bez ohledu na jeho individuální vlastnosti, 
možnosti dalšího rozvoje apod. 

Současné vyučování přirovnává například Zdeněk Váňa k určitému druhu výroby. 
Školy se chápou v tomto pojetí jako distributoři vědění, žáci a studenti jsou 
vyrobeným zbožím, opatřovaným cenovkami, tj. vysvědčením. 

Je-li cílem mé práce ve výchově toliko proces, který směřuje ke kariéře 
a k nějakému druhu povolání, pak mě nezajímá člověk, ale jeho kvalitativní 
a kvantitativní ukazatele vzhledem k cíli – kariéra. Zde přitom vůbec není podstatné 
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uvědomění žáka i rodičů, zda je to cesta správná, objektivita daného hodnocení není 
důležitá. 

Filosof a učitel Jiddi Krishnamurti se k hodnocení vyjadřuje myšlenkou, která musí 
vyburcovat učitele k vážnému zamyšlení nad způsobem hodnocení. 

„Jakmile srovnáváme žáka A s žákem B, přičemž B je chytřejší, bystřejší 
a průbojnější pak samo naše srovnání ničí A. Zkáza je v soutěžní nápodobě 
a přizpůsobování se vzorům, které zavedl B. Pěstujeme tak rozpor, žárlivost, úzkost 
a dokonce i strach. A to všechno se stává prostředím, ve kterém žije A po zbytek svého 
života.“ 

 
Jak na hodnocení? 
Z předchozího vyplývá, že pro moji práci je rozhodující, co chci hodnocením 

dosáhnout. Chci žáka aktivizovat, zapojit, zjistit, co umí? Nebo je mým cílem žákovi 
dokázat, co neumí, zastavit jej? Známkuji, ale není to hon za známkou. Chyby 
nesleduji pro stupeň hodnocení, ale pro sebehodnocení a opravu. Chyba mě přece učí. 
Při dobré práci vyvolávám radost – žákovu, svoji, celého kolektivu. Něčeho 
dosahujeme, někam jsme došli. 

Hodnocení nesmí vyvolávat napětí. V něm nelze kooperovat. Usiluji o atmosféru 
klidu. sebepoznání. 

I zde si dovolím myšlenku Jiddi Krishnamurtiho: „Porozumění sobě samému je 
mnohem důležitější než sbírání informací a jejich skladování ve formě vědomostí. 
Vnitřní vždy překonává vnější...“ 

Rozhodující není, zda jde o hodnocení slovní nebo známkou. Rozhodující je, za 
jakých podmínek k hodnocení došlo, přičemž pro slovní hodnocení hovoří všechny 
snahy po objektivitě a humanizaci naší školy. 

Rozhodneme-li se slovně hodnotit, mysleme na některé problémy, které bychom 
měli řešit. 

 
* Hodnotit lze v průběhu práce slovně i známkou. 
* Žák i rodina by neměli do slovního hodnocení vstupovat bez přípravy. 
* Využití možností slovního hodnocení by mělo provázet zveřejnění i dalších 
používaných specifických metod a forem práce školy. 
* Slovní hodnocení musí oslovit: 

1. Žáka 
2. rodiče 
3. veřejnost 

* Slovní hodnocení musí obsahovat „kvantifikátor“ 
* Prosazování slovního hodnocení s jeho větší objektivitou při posuzování 
jednotlivce. 
* Pochvalné nic neříkající „slohové práce“ při jeho prosazování škodí. 
* Pozitivní vyjádření a aktivizující funkce slovního hodnocení musí být v rovnováze. 
* Podkladem slovního hodnocení musí být důkladné osobní dokumentace. 

 
Podklad pro hodnocení v 1., 2., a 3. třídě 
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Vyjadřování: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grafický projev: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Matematika: . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sčítání a odčítání do 20:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sčítání a odčítání do 100: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Násobení a dělení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Slovní úlohy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Prvouka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . .. . . . . . . . . . 
Doporučení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Příklady slovního hodnocení žáků 2. ročníku po l. čtvrtletí 
 
Milý Pepo, 
je radost s tebou spolupracovat. Chtěl bych věřit, že k nám do školy chodíš rád. 

Všechny úkoly 1. čtvrtletí jsi zvládl, ani o tom snad nevíš. Přeji Ti splnění jednoho 
tajného přání. 

 
Milý Mirku, 
myslím si, že je Ti letos s námi dobře. Přestal jsi mne zlobit. Moc pěkné výsledky 

dosahuješ v matematice. Počtář jsi výborný. Trápíš trochu ve čtení a trochu víc 
v psaní. Co s tím uděláme? Kromě Čtenářského úkolu najdeme doma jednu pohádku 
v týdnu. Jeden den ji přečteme mamince, když to bude lepší, tak druhý den tatínkovi. 
Ve škole máš právo třetí den ráno kousek přečíst nám, potom to dovyprávíš, protože 
to ty umíš dobře. 

 
Milý Honzíku, 
chtěl bych věřit, že Ti je s námi ve škole dobře. Jsi kluk plný nápadů a umíš je 

hezky vyprávět. Spolupracuje se s Tebou dobře. Zkusíme trochu přidat na startu při 
psaní, ale jenom tolik, abychom věděli, co děláme. Sem tam mamince spočítej nákup 
a tátovi přečti pohádku. Uvidíš, jak Tě bude pozorně poslouchat, protože tátové už 
vědí, jak jsou pohádky krásné. 

 
Milý Jirko, 
chci Tě pochválit za úsilí s jakým přistupuješ k práci, i když nám to někdy dá 

hrozně námahy. Stále se lepšíš ve čtení. V psaní jsi přestal zapomínat písmenka při 
opakování. Zapomínáš počty. Počítej mamince, kolik co stálo, kolik utratila na 
nákupu, hned jí u toho můžeš pomáhat. Říkej si ve škole o cvičení domů. Víš, že jsi 
silný kluk? Pamatuj si, že silní vždy chrání slabší. Proto si sílu schovávej, až bude 
potřeba někomu pomoci. 

 
Milý Lukášku. 
teď toho bylo trochu moc, viď. Ale snad už budeš zdráv a to, co nám teď 

nevychází, rychle doběhneme. Hodně jsi udělal ve čtení, moc se mi to líbí. Chyby 
v psaní a v počtech budeme brát jako to, co nás poučí, abychom je nedělali. Ničeho se 
neboj, to jenom děti poslouchaly, když Ty jsi byl nemocný. 

 
Milý Michale, 
musím Te pochválit za velkou snahu ve čtení a v psaní, Jen mě trápí Tvoje b. 

Zapomínáš počty. Už je čas, abys využíval svého jazýčku a zubů ke správné 
výslovnosti. Na maminku a tatínka mluv pomalu a dávej si pozor, jak vyslovuješ. 
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Člověk, co správně nevysloví, správně nepíše. Máš-li tajné přání, pošeptej ho 
tatínkovi, a kdo ví, třeba se splní. 

 
Milá Aničko, 
asi Ti nezůstane moc sešitů, protože když budeš pracovat jako doposud, necháme 

si je u nás pro radost jiným dětem. Zatím pracuješ moc hezky, pomáhej Ivance dál. 
Někdy si jen řekni, jestli musíš povídat o něčem jiném. 

 
Milá Eliško, 
bylo hodně málo chvil, kdy bych Ti řekl Eliano, tak to asi bylo dobře. Pracuješ 

v tomto roce dokonce lépe než v 1. třídě. Trochu chyb někdy slouží k poučení a já si 
myslím, že to je Tvůj případ. Zlepšilo se i Tvoje tempo, tak můžeme slíbit, že budeme 
dělat radost. 

 
Milá Markétko, 
věřím tomu, že k nám do školy chodíš ráda. Moc hezky se s Tebou spolupracuje. 

Roste z Tebe samostatná, chytrá dívka. Rozhodně Ti přeji, aby se Ti splnilo to 
nejtajnější přání k vánocům, 

 
Milá Verunko. 
budeme muset všude slíbit, že trochu přidáme. Zatím jsem nad Tvými sešity často 

smutný. Při tom vím, že k nám do školy nerada nechodíš. Co pro to uděláme? 
Vybereš si každý den jednu krátkou pohádku a přečteš ji doma, jednou tatínkovi, 
druhý den mamince, potom bratrům a v pátek Martinovi. Uvidíš, že se všem bude 
tahle hra líbit. Někdy taky spočítej, kolik maminka zaplatila za nákup. Bude to těžké, 
ale mnohé věci se zdají na začátku těžké. 

 
Milá Vendulko, 
tak si myslím, že se Ti u nás líbí. Mám radost, že mnohé věci ve druhé třídě 

zvládáš. Teď se dáme do trochu lepšího psaní, abychom nebojovali s pravopisem. 
Nabízím Ti jednu hru. Vezmi vždycky pohádky, takovou nějakou krátkou, v pondělí 
ji přečti mamince, v úterý taťkovi a ve středu Vlaďce. Potom je vyzkoušej, jak si ji 
pamatují. Ve čtvrtek ji máš právo přečíst nám ve škole. 

 
Milá Aničko, 
jak se na Tebe dívám, docela se Ti v naší malé škole líbí. Pracuje se s Tebou dobře, 

Už jsi si zvykla na to, že u nás vlastně každý pracuje sám za sebe a nikdo ho moc 
nepobízí, viď. Někdy si jakoby vzpomeneš na jinou školu a začneš myslet na něco 
jiného, ale to umíme vyřešit. Tvoje písmo už je takové, že se nepozná, že jsi k nám do 
první třídy nechodila, Jestli máš někde v koutku schované přání, zkus ho říct tátovi, 
a kdo ví, třeba se splní. 

 
Milý Martine, 
myslím si, že k nám do školy chodíš docela rád. Někdy je na Tobě vidět, že bys byl 

radši někde docela jinde. Štěstí, že je vedle Tebe Markétka a má ukazováček, viď. 
Spolupracuje se však s Tebou dobře, a když nejsi mezi námi, tak nám chybíš. Zvládáš 
školu lehce, připrav se na to, že mi začneš pomáhat. 
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Milý Honzíku, 
pochválím Tě za Tvoje chování. Přestal jsi být tolik zarputilý. I když to vždycky 

nevyjde, přistupuješ k práci odpovědně. V matematice jsi lepší. Chtěl bych, abychom 
se už opřeli o čtení, tam jsem poslední dobu hodně smutný. Čtenářským úkolům věnuj 
více času, aby se pohádka nebo básnička mamince líbila. 

 
Milý Peťo, 
mám radost z toho, že jsi vlastně nezazlobil. Jsi hodný chlapec, ale něco musíme 

udělat s tím, jak jsi při práci pomalý. Velký kus práce jsi udělal ve čtení, ale nenapsal 
jsi nic v práci z matematiky. Budeš si mi říkat o úkol a do vánoc budeme sčítat 
a odčítat. 

 
Milý Tomáši, 
zvládl jsi sčítání a násobení. Teď k tomu musíme přidat ještě opačné operace 

odčítání a dělení. Ty způsobily, že máš v práci 2. Ve čtení se opravdu snažíš, ale 
musíš mi věřit, že šeptat se nemá. Písmo je pěkné, s hlasem ubydou i chyby. Jsi hodný 
chlapec a spolupracuješ, to je důležité. 
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OTEVŘENÁ ŠKOLA – PROFIL ZÁKLADNÍ ŠKOLY OBŘÍSTVÍ 
Jitka Kašová, ZŠ Obříství 

 
V současné době je pro celou naši společnost charakteristické přehodnocování 

dosavadních zkušeností a hledání nových cest. Tyto změny prožívají samozřejmě 
i školy. 

Snahou té naší – ZŠ Obříství – je především vrátit školu dítěti a jeho potřebám. 
Nechceme, aby děti chodily do školy se strachem ze špatné známky, aby se učily 
něco, co v životě nebudou nikdy potřebovat, aby školu braly jen jako nutné zlo. 

Přirozenou touhou každého člověka přece je – poznávat. Každé dítě vstupuje prvně 
do školy s nedočkavostí po nových dojmech a poznatcích. Úkolem školy je, aby tuto 
touhu nepromarnila, ale naopak cílevědomě a odborně podporovala a rozvíjela. A co 
je k tomu potřeba? Podle mého názoru toto: 

1. otevřená, klidná a sdílná atmosféra školy, vyplývající z partnerských vztahů 
mezi učitelem a žákem, ze vzájemné úcty, tolerance a pocitu spoluzodpovědnosti. 
Každému z nás se přece lépe pracuje, přemýšlí a tvoří v prostředí porozumění 
a bezpečí. 

2. respektování osobnosti dítěte, posilování jeho zdravého sebevědomí, 
provokování jeho zájmu a zvídavosti, povzbuzování ke stále lepším výkonům až do 
maxima jemu daných možností, podněcování jeho všestranné aktivity. 

3. pozitivní přístup k lidem i ke světu – v každém člověku je mnoho dobrého. 
Záleží jen na nás, zda to chceme vidět, přijmout a znásobit. Podezírání, nedůvěra, 
nadřazenost, podceňování a zloba do školy nepatří, plodí opět tytéž negativní postoje. 

4. propojenost školy se životem – zdrojem poznání nesmí být jen školní učebnice, 
ale život sám. Všechno, co se dítě ve škole učí, by mělo logicky vycházet z potřeby 
života a znovu se do něj vracet. 

5. angažovaný přístup dítěte k poznávání – metody a formy výuky i výchovy musí 
předpokládat vlastní žákovo hledání, tvoření, řešení, nacházení souvislostí 
a vyvozování závěrů. Oč silnější je náš prožitek při samostatném poznávání, 
o to trvalejší a hlubší je jeho kvalita. 

 
Některé netradiční metody a formy práce na naší škole 
a) Výchovně vzdělávací projekty (VVP) 
VVP splňuje nejvíce naši představu o smysluplnosti výuky, logickém propojení 

několika vyučovacích předmětů a angažovanosti žáků. V různě dlouhém časovém 
údobí (např. jedno dopoledne, týden, měsíc, rok) se žáci zabývají řešením určitých 
konkrétních problémů, vycházejících z jednoho společného tématu. Mají tak možnost 
proniknout hlouběji do dané problematiky, vidět problém v souvislostech, zkoušet 
vlastní řešení, ověřovat jej, naučit se spolupracovat v týmu, tvořit a prosazovat vlastní 
názor, hledat nejlepší řešení apod. 

Doposud jsme úspěšně realizovali několik desítek projektů a jejich průběh 
i výsledky byly vždy velice dobré: např. projekt Školní pozemek (celoroční) – žáci se 
stali samostatnými hospodáři na svém pozemku. Zjišťují stav půdy, možnosti osevu, 
vlastnosti plodin, ekonomickou výhodnost, provádění hospodářské práce, plánují, 
organizují. Potřebují k tomu znalosti z oboru matematiky, rýsování, chemie, 
přírodopisu, ekologie, pěstitelských prací – tedy ty znalosti, které by jinak získávali 
izolovaně v jednotlivých vyučovacích hodinách. 

Projekt Cestovní kancelář AMICUS pro změnu opodstatňoval výuku cizích jazyků, 
zeměpisu, dějepisu a občanské nauky. Ve spolupráci s Maďarským kulturním 
střediskem se žáci připravovali na roli průvodce maďarských turistů u nás a našich 
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turistů v Maďarsku. Nejlepší z nich si své nové poznatky, ale i schopnost řešit 
problémové situace, organizovat a společensky vystupovat ověřili při pobytu 
v Budapešti a při slavnostní recepci na maďarském vyslanectví. 

Podobně i jednodenní projekty Stavíme dům (založený na praktickém 
a teoretických řešeních z oblasti matematiky, fyziky, fotografie a technických prací) 
nebo projekt Školní časopis (vytvářející prostor pro literární a výtvarnou tvořivost 
završenou vydáním vlastního časopisu) byly žáky přijaty velice kladně, neboť 
naplňovaly jejich potřebu zabývat se činnostmi smysluplnými a vnášet do nich své 
vlastní zkušenosti, nápady a myšlenky. 

Takových projektů máme už za sebou více, pravidelně organizujeme i celé 
projektové týdny a jejích dokumentace nám zpětně slouží zdroj příštích poznání.  

Naše nejúspěšnější projekty vydává nakladatelství IUVENTA jako přílohu 
pedagogického časopisu Gaudeamus. Dosud byly takto publikovány projekty: 

Lexikon strašidel    Č, Lv, Ev, Vl - 1. stupeň ZS 
Školní pozemek    Pv, Ch, K 
Publikace a škola    Čj, D, Ev 
Čí je škola? Naše!    Ov, Lv 
Cestovní kancelář    D, Z, Čj, Ov 
Komunikace    Ov, Čj, informatika 
Dvakrát měř, jednou řež   M. F, Pv 
Poletíme na Měsíc?   M, P 
 
b) Soustředěná výuka 
Pokud chceme, aby žáci pouze nepřebírali pasivně hotová fakta, ale sami aktivně 

poznávali, potřebujeme k tomu dostatek času na motivaci, „ponoření se“ do 
problému, vlastní tvořivost. To nám umožňuje soustředění výuky jednoho předmětu 
do několika vyučovacích hodin. Pokud jsme schopni zorganizovat několik různě 
zaměřených bloků, může si pak žák sám vybrat, kterému z nich dá přednost. Tato 
forma osvědčila v soustředění tzv. „výchovných“ předmětů na 1. stupni do jednoho 
(relaxačního) dne. Na 2. stupni je tato forma žádaná především v hlavních předmětech 
– češtině a matematice. 

 
c) Pravidelně také organizujeme tzv. zájmové vyučování, během kterého žáci řeší 

projektový úkol ve věkově smíšených skupinách. Tato spolupráce starších a mladších 
žáků přináší nejen mnohé nové poznatky a prožitky, ale má svůj nedocenitelný 
význam i pro prevenci kázeňských problémů. 

 
Hodnocení žáků 
Naše škola získala povolení MŠMT k jinému způsobu hodnocení žáka. Tím jiným 

způsobem je u nás slovní hodnocení žáků 1. - 5. ročníku ve všech vyučovacích 
předmětech a v 6. - 8. ročníku v předmětech výchovného charakteru. Pro učitele 
představuje tento způsob mnohonásobně větší zátěž, ale výsledek stojí zato. U dětí 
odpadl strach, nervozita a ztráty sebevědomí, ale i pohodlné získávání jedniček díky 
„daru od pánaboha“. Děti se učí, protože chtějí poznávat, nikoli pro známky. A navíc, 
každé dítě můžeme v rámci slovního hodnocení za něco pochválit, konkrétně poradit, 
povzbudit. A to známka nedovede! 

Naše vysvědčení vypadají např. tak, jak ukazuje příloha. 
 



 48 

A co říci závěrem? 
Mnohé diskuse na téma škola se dnes vedou v souvislosti s jejími skutečnými 

možnostmi. Ano, současná ekonomická situace škol je neradostná. Zbývá než doufat, 
že naše společnost už brzy pochopí důležitost investicí do vzdělání a výchovy dětí. 
Ale nelze čekat s rukama v klíně. To, co je potřeba pro školu udělat už teď, to 
nepotřebuje finančních dotací. Záleží jen na ochotě více přemýšlet, více 
spolupracovat, více si věřit! Každý sám a všichni sobě navzájem – učitelé, rodiče, 
děti, občané, představitelé obcí. 

Naší snahou je, aby se škola otevřela veřejnosti, aby se stala součástí života obce, 
aby její osud i kvalita ležely na srdci nám všem. 
 

UKÁZKA HODNOCENÍ 
 
Milá Heleno, 
jsi tichá a milá, spíše samotářská. Společnost ostatních dětí příliš nevyhledáváš, 

chováš se k nim však přátelsky. 
 
Český jazyk 
Základní učivo zvládáš průměrně, potíže ti stále dělají např. vyjmenovaná slova 

a souhláskové skupiny. Hezky vypravuješ, písemné projevy máš upravené. 
 
Matematika 
Přes počáteční problémy se základními početními operacemi jsi se zlepšila 

v aritmetice i geometrii. Základní matematické pojmy, definice a algoritmy jsi zvládla, 
písemně se umíš pěkně vyjadřovat. 

 
Německý jazyk 
Zdá se, že jsi konečně pochopila důležitost bezpečného ovládání slovní zásoby. 

Počáteční váhání způsobilo, že dosud neznáš všechna slova a cítíš se nejistá v jejich 
používání. Vytrvej a určitě se dočkáš lepších výsledků. 

 
Dějepis 
Je vidět, že tě historie zajímá a baví. Snažíš se pracovat, chybí ti však jistota. Jsi 

málo samostatná, ale pracuješ se zájmem. 
 
Zeměpis 
Pracuješ samostatně a soustředěně, pomalejším tempem. Snaž se být více aktivní, 

neboj se prosadit. Pozor na práci s mapou. 
 
Přírodopis 
Občas si nevěříš. Snaž se být aktivnější. Výsledky máš dobré. Lépe se projevuješ 

při práci v hodinách než při samostatné přípravě. 
 
Estetická výchova 
Jsi pečlivá, svědomitá, pracuješ ráda. Velmi málo se ale projevuješ a málo si věříš. 

Jsi šikovná a proto se neboj být iniciativnější. 
 
Pracovní výchova 
Pracuješ ráda a s chutí. Buď odvážnější a rozhodnější 
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Tělesná výchova 
Dobře jsi zvládla průběžné testy a další úkoly, máš předpoklady úspěšně se 

uplatnit v kolektivních sportech, zejména volejbale, basketbale nebo házené. Chce to 
jen trénovat a být vytrvalá. 

 
Požadavky učebních osnov za 1. pololetí školního roku 1993/94 byly splněny ve 

všech vyučovacích předmětech. 
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KDY SE DĚTI ZAČÍNAJÍ UČIT (DOOPRAVDY)? 
Jana Havlová, Svobodná Komenského škola Jílové u Prahy 

 
Svobodná Komenského škola je alternativní škola pro děti tří až osmileté. 

Umožňuje propojení mateřské školy s prvními ročníky školy základní. 
Při čtení úvodní věty čtenáře možná napadne: „Proč, k čemu takové propojení, to 

je nesmysl, škola je škola a školka něco jiného. Dítě musí vědět: Tak, končí hra 
a začínám se učit.“ 

Podíváme se na tyto námitky z nadhledu běhu života. Kdy se dítě začíná učit? 
Potřebuje opravdu vědět, co je učení ,jen tak“ a co „skutečné“ učení ve škole? Je 
učení ve škole opravdu tím skutečným učením? Tyto a mnohé další otázky stály 
u vzniku projektu školy. Kromě nich i výsledky desetiletého sledování dětí 
s odkladem školní docházky, rozbory psychologických důsledků tradiční organizace 
školního života pro vnitřní aktivitu dítěte, uvědomění si práva dítěte na plný rozvoj 
osobnosti. 

Byla sledována aktivita dětí v mateřské škole, důvod odkladu, doba, kdy dítě 
začínalo mít zájem o poznávání písmen, kdy chtělo umět číst a psát, dále adaptace na 
školu základní, aktivita ve škole. Pozornost byla zaměřena především na děti 
s drobnými poruchami učení, vadami řeči, obtížným navazováním sociálních 
kontaktů, hyperaktivní, jednostranně nadané. Zjištěné poznatky naznačily toto: během 
roku, kdy děti zůstávaly v mateřské škole, se v nestejnou dobu začínal projevovat 
zájem o školní práci. Pokud byl saturován odpovídajícími předměty, mnohé děti se do 
konce školního roku vyrovnaly dětem, které normálně zahájily povinnou školní 
docházku. Potřeba dítěte byla naplněna, ale přechod na tradiční vzdělávací model byl 
vlastně cestou zpátky a negativně ovlivňoval školní práci. Pokud nebyl zájem 
naplněn, dítě se koncem školního roku v mateřské škole nudilo a původní aktivní 
zájem o práci ve škole byl menší. 

Získané poznatky vedly k přesvědčení, že odklad školní docházky není tím 
optimálním řešením, že musíme hledat metody, které odpovídají potřebám 
jednotlivých dětí. Toto při stávající organizaci školního života není v silách 
a možnostech učitelů v prvních třídách. 

 
Cíl výchovy 
Filozofie školy vychází z chápání vzdělávání jako celoživotní záležitosti, ve které 

jde o pochopení smyslu „proč tady jsem“. Cíl výchovy nevidíme v přípravě na 
zaměstnání, Výchovu chápeme jako bytostný projev lidského života. Jde nám 
o utváření osobnosti jako naplňování smyslu života, smysl chápeme jako prožitek 
života. Ten se skládá z konkrétně prožitých zkušeností, vytvářených návyků 
a dovedností, které tvoří základ navazující struktury poznatků. Zkušenosti získané od 
nejútlejšího věku předznamenávají pozdější vývoj, jsou součástí utváření lidského 
sebevědomí. 

„Včas položit předpoklady pro rozvoj všech schopností, aby děti byly vedeny 
k poznání, které ústí v uvědomělé jednání v prospěch všech.“ (J. A. Komenský) 
Projekt školy klade důraz na slova včas. 

 
Metody 
Východiskem je individualita každého dítěte, specifika daného vývojového období, 

poznatky z nových výzkumů mozkové činnosti. Z nich plyne, že efektivní získávání 
poznatků je závislé na uspokojování základních potřeb dítěte, na předcházejících 
zkušenostech reálného světa, na tom, zda dítě pociťuje smysl vykonávaných činností. 
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Proto je učební látka vybírána tak, aby děti cítily potřebu se s ní seznámit, aby 
provokovala chuť poznávat, aby děti učivo prožívaly. Vedoucí činností je hra. Každé 
dítě má dostatek času na seznamování se s tvary písmen, stavebnicemi, prostorovými 
vztahy, číslicemi, atd. Nabytí vlastní zkušenosti předchází formální výuce. 

Každé dítě je vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu, který je 
postaven na možnostech dítěte, na úkolech pro dítě splnitelných. Úkoly nejsou 
zlehčovány, děti jsou postaveny před určitou problémovou situaci, zkoušejí řešení, učí 
se pracovat s chybou jako normální součástí učení. Třída je vybavena větším počtem 
dětských naučných knih, které napomáhají při vytváření samostatného způsobu práce. 
Děti pracují individuálně a ve skupinách. Skupinová práce napomáhá rozvoji 
komunikativních dovedností, klade předpoklady pro koncepční řešení problému. Při 
tomto způsobu práce zvládnutí techniky čtení, psaní a počítání není konečným cílem, 
tyto dovednosti se pro děti stávají jedním z prostředků a nezbytných předpokladů 
dalšího aktivního a samostatného poznávání světa. Cílem je kultivace postojů žáka 

Důležitější než technika psaní je obsah sdělení a přání sdělovat. Toto přání umět se 
písemně vyjádřit zpětně ovlivňuje i techniku psaní. Často proto využíváme „tvořivé 
psaní“, kdy žáci podle obrázku doplňují příběh, odhadují řešení. Píší písmeny velké 
tiskací abecedy, postupně přecházejí na psací abecedu, někdy využívají písmen ruční 
tiskárničky. Součástí vybavení třídy je pracovní koutek s běžným skutečným nářadím 
(kladiva, kleště, svěrák, pilník, pilka apod.) a zásobou dřevěných odřezků. Činnost 
v tomto koutku zajímá všechny děti, vytvářejí nápadité konstrukce, všechny 
geometrické tvary jim vlastně projdou rukama dříve, než se s nimi seznamují jako se 
součástí vyučování. Práce v tomto koutku velmi zklidňuje hyperaktivní děti. 

Děti, které v naší škole zahájily povinnou školní docházku, nejsou klasifikovány, 
jsou hodnoceny slovně. Výsledkům každé činnosti je věnována pozornost učitele 
a rodičů. 

Uvedený způsob práce realizujeme proto, že vycházíme z poznání, že každé dítě se 
učí jinak. Pokud má dítě možnost volby, vybere si ten způsob, který je pro ně samé 
nejvíce uspokojující. Aby učitelka rozpoznala, jaký způsob učení dítěti vyhovuje, 
musí připravit mnohem větší nabídku činností a sledovat, na které podněty dítě lépe 
reaguje, která činnost jej více motivuje. 

 
Úloha učitele 
Při takovém způsobu vedení poznávacích zájmů dítěte se mění kvalita vztahu 

učitel – žák. Vzniká partnerský vztah vzájemného obohacování, společného 
objevování. Úloha učitele spočívá v povzbuzování k objevné činnosti. V promyšlené 
přípravě školního prostředí směřující ke kultivaci úrovně prožívání dítěte. Učitel není 
středem dění ve třídě, je katalyzátorem činností dítěte, prostředníkem jeho vztahu ke 
světu. 

Sám musí umět získat rodiče ke spolupráci, musí být schopen spolupracovat 
s ostatními členy pedagogického sboru. Systém otevřené školy vyžaduje tolerování 
práce každého jednotlivého učitele a spolupráci se všemi. Atmosféra mezi všemi 
zaměstnanci školy vytváří prostředí, které samo výchovně vede děti. Zdánlivá 
neuspořádanost ve třídě a neformálnost vztahů má svá dohodnutá a dodržovaná 
pravidla. Podporuje samostatnost dětí, umožňuje jim dokončit započatou práci, 
umožňuje dětem svobodně ptát se. Úkolem učitele je pochopení vzdělávacích 
možností každého dítěte, protože optimální rozvoj poznání je determinován 
rozpoznání možností daných každému jednotlivému dítěti. Každému dítěti má 
vychovatel umožnit prožitek volby, prožitek úspěchu. Pokud neumožníme hledání, 
zkoušení, volbu, co kdy a jak dělat, nedovolíme ptát se, kdykoliv dítě potřebuje ptát 
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se, nenaplňujeme potřeby dětí daného věkového období, neumožňujeme jim rozvoj 
podle jejich potřeb. Důsledkem může pak být v příštích letech pasivita, nechuť 
přemýšlet, náhradní činnost, která nemusí být v souladu s propagovanými cíli 
výchovy. 

 
Obsah vzdělání 
Děti se neučí pro abstraktní budoucnost. Obsah vychází z poznání, že celý život, ne 

pouze období školní docházky, přispívá k utváření osobnosti. Je zaměřen k životu, 
k utváření potřebných dovedností, rozvíjení schopnosti poznávat, jednat, jednat na 
základě vlastní zodpovědnosti. Neorientujeme se na obvyklý sled učení, obsahem je 
cesta dítěte za poznáním, stavěná na konkrétních životních situacích. Východiskem 
jsou konkrétní prožitky, situační formy, které prolínají s lineární a tematicky 
koncentrovanou strukturou. Poznávání, objevování je dětem nabízeno 
v integrovaných, tematických celcích, odpadá tradiční dělení na jednotlivé vyučovací 
předměty. Výchova je soustředěna ne pouze na rozumové schopnosti, ale na celého 
člověka, na jeho schopnost samostatně, svobodně se rozhodovat, na rozvoj 
estetického cítění, na vytváření morálních postojů. 

Vycházíme z dosavadního programu výchovné práce pro mateřské školy a osnov 
pro I. stupeň školy základní, nyní (říjen 1993) z osnov Obecné školy. Materiály 
chápeme jako rámcové k tvůrčí práci učitelky. Neusilujeme o vlastní osnovy. Jde nám 
o plynulý přechod našich žáků do vyšších ročníku školy základní. Byli bychom rádi, 
kdyby naši žáci postupovali do 3. ročníku Obecné školy. 

Při přípravě činnosti se snažíme, aby obsah učiva měl pro žáky smysl. 
V současné době přebírá škola i úlohu ovlivňovat životní postoje rodičů. Při tvorbě 

koncepce školy vyvstala potřeba řešit kromě potřeb dětí i potřeby rodičů, především 
potřeby umět žít jako svobodný občan. Pochopením potřeb dítěte se rodičům i pro 
svůj život učí jednat demokraticky, respektováním svobody dítěte se sami učí jednat 
jako svobodná bytost. Úkolem školy je i poskytovat rodičům odbornou pomoc při 
řešení výchovných situací. 

Rodiče žáků školy se účastnili tvorby projektu, noví rodiče mohou podávat své 
připomínky. Mnozí z nich začínají svou rodičovskou roli chápat i jako morální úlohu. 
Snaží se vést své děti k aktivně prožitému životu. Prvním stupněm takového úkolu je 
změna jejich postoje k dětem, nalezení času k aktivnímu prožitku rodičovství. Tento 
okamžik pokládáme za podstatný nejen pro transformaci školy, ale celé společnosti. 

 
Vnitřní organizace školy 
Projekt celodenní školy. Žáci přicházejí a odcházejí podle potřeby rodičů 

a dopravního spojení v době od 6.30 do 16.30. Vyučování probíhá od 9 do 12 hodin. 
Odpolední hodiny jsou věnovány rekreaci, individuální práci, zájmovým činnostem. 
Podle situace jsou připravovány sobotní výlety s rodiči. Rodiče mají do vyučování 
volný přístup a po dohodě s učitelkou spolupracují jako její partneři, každý podle 
svého profesního i zájmového zaměření. Učitelky mají pracovní úvazek učitelek 
mateřských škol – 32 hodin v týdnu, což jim umožňuje v dopoledních hodinách 
překrývání a mohou ve třídě pracovat obě. 

Ve školním roce 1992/93 bylo ve třech třídách zapsáno po 26 dětech. Všechny 
třídy jsou heterogenní a je snaha co nejméně narušovat skupiny jednotlivých tříd. 

 
Předpokládané výsledky 
Vnitřní přeměna školy, založena na místních podmínkách, reagující na potřeby 

venkovského regionu, kde bude vždy menší nabídka vzdělávacích možností. 
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Postupná změna pohledu učitele na rodiče, na žáky, na jejich schopnosti a zájem 
poznávat svět. 

Propojením tříd mateřské školy s prvními ročníky školy základní vytvořit model 
nenásilného přechodu z nezávazné hry do systematického vzdělávání. 

Odstranit hranici mezi mnohdy špatně chápanou institucí předškolní výchovy 
a školou základní.  

Znovunalezení zapomenutého umění vyučovat, posílení společenské prestiže 
učitelského povolání. 

 
Ukázka týdenního bloku: 

 
4. – 8. října: Stromy nás zvou na výstavu. 
 
Pondělí: Tajemný dopis. 

Cíl: poslech básně J. Havla: Říjen 
sběr zajímavých ukázek podzimní přírody pro děti, 
vyvodit dominující barvy podzimu 

Poslech básně. Vycházka do lesa. Sběr zajímavostí. 
Třídění přinesených zajímavostí, výstavka. 
Odpoledne: hra s barvou. malování, prohlížení knih. vystřihování. 

 
Úterý: Tajemství listů. 

Cíl: listy se liší tvarem, velikostí, podle listů můžeme určit strom. 
(Případně pojem žilnatina). 

Volné hry s přinesenými listy, prohlídka listů pod zvětšovacím sklem, zakreslovaní 
tvarů listů, vzájemné porovnávání, hudebně pohybová hra Padání listů, počítání. 

Odpoledne: obtiskování listů, sledování žilek vyhledávání v encyklopediích. 
 
Středa: Stopy listů. 

Cíl: rozvoj výtvarného cítění, opakování znalostí o listech, význam opadaného listí 
v přírodě, seznámení se sádrou, 

Poslech písně: Lístečku zelený, nepadej do trávy, rozhovory, co se stane se 
spadaným listím (chrání rostliny u zvířata v zimě, slouží jako hnojivo). Obtiskování 
listů do sádrových odlitků, 2. tř. popis listů, lisování listů, příprava herbáře, 

Odpoledne: kolorování suchých obtisků, lepené obrázky „listové počítadlo“. 
 
Čtvrtek: Učím se z listů. 

Cíl: názvy listů – opakování 
rozlišování hlásky na začátku a na konci slova, 
rozklad – slovo, slabika, písmeno. 

Pokus vytvořit abecedu ze začátečních písmen názvů stromů a listů, určování 
hlásek, sestavování slov – v l. tř. 

2. tř. - rozklad na slabiky, písmena, vymýšlení rýmovaček. Určování počtu slabik. 
l. tř. – prac. listy: Vyhledávání písmen. grafické cviky. 2. tř. – prac. listy. 

 
Pátek: Opuštěná Větvička. 

Cíl: pojem jizva 
hledání jizviček po spadaných listech - proč jsou. 
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Venku: 
Prohlídka větví, ze kterých opadaly listy. Na větvičce jírovce ukázat stopy - jizvy. 

Při pozorně prohlídce zjistit, že vlastně jizva strom chrání. 
 
Ve třídě: 

Rozhovory o tom, jak v přírodě má vše svůj smysl. Co to je: „Mít smysl“, jak tomu 
rozumějí. Volné práce: Kresba či zápis „Co se mi tento týden nejvíce líbilo“, Kruh 
komunity – rozhovor o uplynulém týdnu, příprava příštího: 

Týden plodů.  
Hudebně pohybové hry, dramatizace: Les apod. – podle nápadů dětí. 
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RELAXAČNÍ ČAS 
Josef Blecha, ZŠ Zátor u Bruntálu 

 
Děti tráví většinu svého času ve škole. Na základě rozvrhu se jim střídají po 

45 minutách vyučovací hodiny, ve kterých získávají spoustu informací. I když tyto 
informace jsou podávány na základě věkových zvláštností, vhodně motivovány 
a i když jsou voleny různě formy práce, v určitém okamžiku dojde k únavě. Dítě 
si potřebuje odpočinout a na základě odlišné zábavné formy regenerovat své síly a mít 
možnost volby. Týká se to jak dětí 1. třídy, tak také už vyspělejších žáků tříd 
devátých. Tato relaxace může proběhnout o přestávkách, jejichž realizaci nabízíme 
v tomto projektu, který chceme ještě podrobněji zpracovat. O tom, že realizace 
projektu je možná i na běžné státní škole, jsme se přesvědčili již tím, že ji rok 
aplikujeme a mají o ni zájem i ředitelé jiných škol, kteří průběh přestávek u nás viděli. 

 
Přestávky probíhají následovně: 
1. 7,45 – 7,55 hudební relace žáků 

- žáci si připraví hudební relaci, kromě písniček seznamují spolužáky s hudebními 
skupinami, vyhlašují soutěže týkající se hudby 

- na každém poschodí jsou schránky, do kterých mohou žáci dávat své odpovědi 
a autoři relace je pak vyhodnotí 

- do činnosti jsou zapojení především žáci, učí se organizovat, vyjadřovat se, 
vybírat hudbu pro své spolužáky 

 
2. 7,55 – 8,00 rozhlasová relace 

- důležité informace a sdělení pro všechny žáky 
- přání k svátku a narozeninám dětí a zaměstnanců školy 
 

3. 9,40 – 9,55 hudební relace žáků 
- v této 15 minutové přestávce další skupina žáků pokračuje v hudební relaci 
- žáci jsou ve třídách nebo se volně pohybují v prostoru školy 
- v této přestávce dětí svačí a mají i možnost si i svačinu koupit ve škole 
 

4. 10,40 – 11,05 hlavní přestávka, ve které mají žáci možnost výběru své relace 
a) využití videosystému k promítání filmů na pokračování ve vybraných učebnách 
b) tělocvična (košíková, volejbal, ringo a jiné hry) 
c) sportovní areál 
- v případě pěkného počasí mají děti možnost trávit tento čas také venku, kde 

mohou odpočívat a hrát neorganizovaně různé hry 
d) využití chodeb 
- tento prostor využívají především žáci národní školy, kde mají možnost využít 

Švihadla, kruhy, tabule a namalované panáky na podlaze chodby 
e) čítárna 
- další volbou žáka je trávit tento relaxační čas četbou časopisů a knih 
- učebnu k této činnosti ještě nemáme zcela vybavenou podle našich představ 
f) počítačová učebna 
- žáci mají možnost využít této učebny k počítačovým hrám a práci s počítačem 
g) volná učebna, ve které mají žáci klid se připravit na výuku nebo trávit tento čas 

se svými spolužáky 
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O hlavní přestávce mají děti možnost si samy vybrat jednu z možných variant 
a regenerovat své síly. 

Tento relaxační čas aplikujeme na naší škole již rok. Ve třetí vyučovací hodině 
jsou děti mnohem lépe schopny soustředit se, a to i v hlavních předmětech, jako je 
matematika, jazyk český, a podávají stejné výkony jako v první vyučovací hodině. Při 
relaxaci respektujeme volbu dítěte, jeho temperament a zájmy, v průběhu celého 
relaxačního času je zabezpečen pedagogický dozor nad žáky. Jednotlivá nabídková 
stanoviště mají stále pod svým dozorem učitelé, kteří inklinují k dané tématice (sport, 
počítače, literatura) a jsou v ní aktivně zapojení. Na chodbách je také zajištěn 
pedagogický dozor. Přestože jde o velký nápor na pedagogy, učitelé jsou 
s přestávkami spokojeni, jelikož děti jsou ukázněnější a učitel má možnost i touto 
formou lépe poznat zájmy žáka, jeho temperament. Také se vytváří přirozený vztah 
učitel – žák na základě vzájemného kontaktu v jiném prostředí, než je vyučovací 
hodina. 
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ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA , V SOUVISLOSTI S VÝZNAMNÝMI DNY 
ŠKOLY 
Josef Blecha, ZŠ Zátor u Bruntálu 

 
Součástí projektu 3 + 3 + 3 v ZŠ Zátor je také rozvoj osobnosti dětí. Na jejich 

rozvoj působí mnoho faktorů, a protože si uvědomujeme, že škola má být kulturním 
a vzdělávacím střediskem obce, vytvořili jsme v celkovém projektu 4 významné dny. 
Tyto dny prožívají děti každoročně a jejich prožitky se s věkem mění, přesto však 
v nich zanechávají pocit jistoty opakovanosti zážitků. Tradice dnů je již na škole 
vytvořena a natolik propracovaná, že jsme se rozhodli je nazvat významnými dny 
školy. V dřívějších dobách docházelo k odcizování lidí, k potlačování citových 
prožitků a tím také ke snížení morálky. Všechny naše slavnostní dny jsou zaměřeny 
na probuzení citů u vztahů člověka k člověku. 

 
Zahájení školního roku 
Škola by měla tvořit jednotný celek. Proto je třeba, aby se žáci navzájem znali. 

Ideální příležitostí k tomu je slavnostní zahájení školního roku s přivítáním prvňáčků. 
Spolu se žáky se této slavnosti zúčastňují i rodiče a prarodiče. Ještě před hlavními 
prázdninami pozveme rodiče budoucích prvňáčků na první třídní schůzku. Kromě 
toho, že se seznámí s vyučujícími a s prostředím, které budou jejich děti navštěvovat. 
dovědí se vše potřebné pro poslední přípravy. Prvňáčci měli možnost poznat školu již 
dříve při pravidelných týdenních návštěvách z mateřské školy, při Dni dětí (na který 
také školky zveme) a hlavně při zápisu, na který se obzvlášť chystáme. Těší nás, že 
se naše snaha neminula účinkem a první opravdový školní den našich budoucích žáků 
neprovázejí slzičky a strach, ale rozzářené oči, překvapení a zvědavost na to, co je 
očekává. Slavnost se odehrává v tělocvičně (jinou dostatečně velkou místnost škola 
zatím nemá), každý z prvňáčků dostane školní kornout (na jeho výrobě se podíleli 
starší žáci v hodinách výtvarné výchovy). Kornout je plný překvapení a sladkostí. 
Každý žáček je osobně přivítán ředitelem školy a zaveden ke své paní učitelce. 
Množství rodičů, babiček, dědečků a dalších hostů nás přesvědčuje o tom, že naše 
práce není zbytečná. Chování starších žáků k těm malým dokazuje, že pochopili naši 
snahu přesvědčit je o tom, že ve škole tvoříme všichni jeden celek a sledujeme jeden 
cíl. Prvňáčkům se tak daří bezbolestně vykonat ten důležitý krok z mateřské školky 
do školy a velmi rychle se cítí být součástí velkého školního společenství. Na základě 
tohoto silného citového zážitku chceme dosáhnout toho, aby se v těchto dětech 
vytvořil trvalejší a hlubší vztah ke škole. 

 
Vánoční koncert 
Myslíme si, že škola není jen místem, kde děti získávají měřitelné znalosti, ale 

místem, kde se nám snad podaří probudit v nich city, které zatím spojovaly jen 
s nejužší rodinou a které byly na veřejnosti potlačovány. Jsme přesvědčení, že 
společná školní oslava Vánoc přispěje k tomu, aby se v dětech posílil pocit vzájemné 
lidské sounáležitosti a ochoty pomoci potřebným a méně šťastným, Po domluvě 
s panem farářem, který u nás vyučuje náboženství, jsme připravili pro naše děti 
a místní občany slavnostní vánoční koncert v místním kostele. Nikoho, ani děti, ani 
vyučující jsme k účasti nenutili. Jsme si vědomi, že desetiletí ateistické výchovy 
vykonala své. V prostředí renovovaného kostela, ve kterém se mnozí žáci ocitli 
poprvé v životě, probíhala vánoční hra se zpěvy a vánoční koncert. Nešlo o vánoční 
mši, spíše nám záleželo na tom, abychom využili krásného historického prostředí ve 
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spojení s varhanní hudbou a společným zpěvem vánočních koled k vytvoření krásné 
vánoční pohody. 

 
Den dětí 
V našich představách nejde o povinnou oslavu dětského svátku. Proto na tento den 

vyhlásíme ředitelské volno a každý z našich žáků se může svobodně rozhodnout, jestli 
se zúčastní, nebo třeba zůstane doma. Atrakce pro Den dětí připravují vyučující, 
sponzoři a podnikatelé z okolí, a to jak finančně, tak i přímou účastí. Nabízíme dětem 
veselou pouť (jízda na koni, kolotoče, cukrová vata, zmrzlina, stánky s prodejem, 
malba, střelba, kolo štěstí, chůdy, hody na cíl ...). Počáteční obavy z toho, že ve škole 
budou jen učitelé, rychle zmizely. Největší problém bylo toto dopoledne ukončit, 
protože odpoledne program pokračoval společným večírkem žáků, rodičů a učitelů. 
Součástí byla i tombola, do které zakoupili ceny učitelé, sponzoři a obce. Většinu cen 
tvořily hodnotné knihy a losování nebralo konce. Příjemně nás překvapilo, že si děti 
nejdříve vybíraly knihy. Jde nám o to, aby i dospělí dovedli respektovat zájmy dětí 
a aby se i rodiče zajímali o to, jak se jejich děti baví, a uměli se bavit s nimi. Děti tuto 
naši snahu ocenily a v žádném případě volnosti, kterou jsme jim dali, nezneužily. 
Spíše se vztahy mezi žáky a dospělými zlepšily, 

 
Poslední zvonění 
Nejuplakanější den školního roku připadá tradičně na den vydávání vysvědčení. 

Jde o slavnostní ukončení školní docházky. Tento poslední den se loučí žáci se školou 
a učitelé s nimi. Je těžké popsat atmosféru tohoto slavnostního aktu, na kterém jsou 
kromě žáků a učitelů přítomni také rodiče, rodinní příslušníci a zástupci obcí. Jde 
v podstatě o malou promoci. Program je už po několik let stálý, ale přesto je každé 
loučení jiné a velmi silně působí na city přítomných. V podstatě se žáci loučí nejen se 
školou, ale také se svým dětstvím. Cítí se mnohem dospělejší a odpovědnější. Při 
tomto slavnostním loučení děti dostávají nejen vysvědčení, ale také pamětní listy 
a knihy, které zakupují obce. 

Tyto čtyři společenské akce školy přispívají k rozvoji osobnosti žáků, 
k vzájemnému respektování, úctě a pěkným mezilidským vztahům. Těší nás, že naši 
bývalí žáci mluví stále o zátorské škole jako o „naší škole“. Myslíme si, že 
i významné dny školy přispívají k této hrdosti. 

 
 
 
Inteligentní dětí se chovají, jako by si myslely, že svět má nějaký smysl. 

Porovnávají svoje nápady a myšlenky se zdravým rozumem, zatímco jiné dětí, které 
neočekávají, že by odpovědi měly mít nějaký smysl, které nevědí, co smysl je, nevidí 
žádný důvod k tomu je prověřovat, nevidí žádnou možnost jejich prověřování. 
A přesto ten základní rozdíl může být ještě hlubší. Zdá se, že ty děti, které považujeme 
za inteligentní, mají pocit, že ke světu lze mít důvěru, dokonce i tehdy, když nedává 
žádný smysl, že dokonce í tehdy, když mu nerozumíš, můžeš si být zcela jistý, že se 
nechystá zkoušet na tebe nějaké špinavé triky. Jak duchovně blízké je to Einsteinově 
poznámce: „Nemohu uvěřit tomu, že by Bůh hrál se světem v kostky.“ 

Z připravovaného vydání knihy Johna Holta 
„Proč děti neprospívají.“ 

 
Vyjde v Agentuře STROM - můžete si objednat (adresa v tiráži). 
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UCELENÁ VERTIKÁLNÍ UČEBNICE ZEMĚPISU 
PhDr., PaedDr. Kamil Janiš, CSc. 

 
V poslední době můžeme sledovat v pedagogickém tisku zvýšenou frekvenci 

výrazů alternativa, alternativní školství, alternativní výuka apod. Ve Slovníku cizích 
slov se dočteme, že alternativa představuje možnost volby mezi dvěma (nebo i více) 
způsoby řešení. Ještě v nedávné minulosti bylo naše školství jednotné, a to jak po 
stránce osnov, učebnic, povětšinou i v používání vyučovacích metod. Takové pojetí 
mělo své přednosti, ale v mnoha směrech bylo svazující. Pro mnohé učitele bylo 
i pohodlné. V současné době dochází díky velkému nadšení četných pedagogů 
k postupnému uvádění různých alternativních forem a metod práce v život. Jedním 
z mnoha příkladů je oblast učebnic. Již dnes existuje pro celou řadu vyučovacích 
předmětů několik alternativních učebnic. Vyučovací předmět zeměpis není a ani 
nemůže být výjimkou. 

Koncipování učebnice kteréhokoliv vyučovacího předmětu s sebou přináší pro 
autory (případně autorské kolektivy) celou řadu otázek, které se týkají jednak 
samotného obsahu, formy zpracování, oslovení adresáta, dále i podílu na celkové 
kultivaci osobnosti, ale v neposlední řadě i vztahu vyučování k aktuální politické 
situaci (což v zeměpise není zanedbatelné). Nelze přehlížet ani ekonomický faktor 
(například cenu učebnic a učebních pomůcek), návaznost na obsahy dalších 
vyučovacích předmětů, na přijetí nové učebnice (a tím v podstatě i určitého 
konkrétního pojetí) jak ze strany žáků, tak ze strany učitelů apod. V dosavadní praxi 
základní školy byly učebnice zpracovávány podle ročníků, až na několik málo 
výjimek (například matematicko, fyzikální a chemické tabulky, zpěvníky, sbírky úloh 
z matematiky určené pro dva ročníky aj). Tím, že každá učebnice vystupuje jako 
izolovaný prostředek, neposkytuje sama o sobě žákům vyšších ročníků příliš prostoru 
k výrazně širšímu využití, nejsou-li k takovému využití „donuceni“ vyučujícím 
(například v rámci samostatné práce, nebo při plnění domácího úkolu apod.). Při 
koncipování obsahu zeměpisu v novém pojetí je nezbytné vycházet z nového pojetí 
vzdělání. Dosavadní příklon k encyklopedičností výuky vedoucí k „ovládnutí“ 
kvantity faktografického materiálu (to se netýká pouze zeměpisu), je třeba nahradit 
orientací na celkový rozvoj osobnosti, postojů, dovedností, hodnotového žebříčku aj. 
To předpokládá (mimo jiné) zásadní změnu poměru aktivních a pasivních forem 
činností v práci učitele se žáky a s učivem, prezentovaným učebnicí jako jedním 
z mnoha prostředků. Naskýtá se možnost v praxi ověřit koncepci jedné učebnice 
zeměpisu pro všechny ročníky základní školy. Je zřejmé, že takové pojetí učebnice 
předpokládá zodpovědný výběr minimálního obsahu učiva, neboli standardu, 
adekvátní formu zpracování, výběr náčrtků, statistických údajů, obrázků, map, 
námětů na samostatnou práci atd. 

Odklon od absorbování neúměrného množství informací vytváří prostor pro nový 
(skromněji řečeno méně obvyklý) styl práce nejen učitelů, ale i žáků. Při vlastní výuce 
může učitel využít v mnohem větším měřítku kombinaci individuální a skupinové 
práce při řešení jednotlivých úkolů. To současně předpokládá existenci poměrně 
kvalitního zázemí informací (například školní studovnu, knihovnu s množstvím 
encyklopedií, slovníků, map, statistických přehledů a v neposlední řadě i možnost 
využívání osobních počítačů). Kvalitní informační a operační „zázemí“ může 
evokovat celou řadu dalších aktivit, napomáhajících k prohloubení nejen samotné 
výuky (například dojde k zřetelnému prohloubení mezipředmětových vztahů), 
současně se naskýtá možnost otevření školy širokému „okolí“ (například rodičovské 
veřejnosti, mládeži apod.). 
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Koncipování obsahu zeměpisu v dosavadních kolejích není zcela (z pohledu 
samotného žáka při nazírání na funkčnost) přirozené. Vedle celé řady alternativních 
řešení se jeví potřeba zachovat určitý přirozený postup při rozšiřování žákova 
„obzoru“, postupovat od věcí žákovi podrobně známých až k pochopení těch 
nejobecnějších zákonitostí. Například žáci se podle dosavadních učebních osnov 
seznamují se základy astronomie, se stavbou Země, s pohybem litosférických desek, 
s horotvornými pochody atd., což je přece jen poněkud vzdáleno jejich stupni 
myšlení, především abstraktního. Ve zjednodušené podobě by nově koncipovaná 
učebnice mohla mít podobu určité pyramidy, přičemž výchozí základnu by 
představovaly poznatky, dovedností a schopností získané v hodinách vlastivědy na 
prvním stupni základní školy (obecné školy). Tyto poznatky, jak ukazují četné 
zkušenosti z praxe, nejsou zanedbatelné, ale vzhledem k tomu, že učitelé druhého 
stupně často neznají obsah učiva 4. ročníku (a nižších ročníků), nejsou v dostatečné 
míře rozvíjeny a využity. Na této základně je možné stavět a podle optimálních 
podmínek, aktuální situace volit další pokračování. Jestliže dnes se pokračuje 
v jednotlivých ročnících následovně – Afrika – Austrálie – Antarktida – Amerika – 
Asie – Evropa atd. v navrhovaném pojetí může učitel sám volit postup (tzv. vertikálně 
– odtud pracovní název celého pojetí – vertikální učebnice zeměpisu). 
Na následujících řádcích je demonstrována, ve velmi zjednodušené podobě, jedna 
z mnohých variant řazení jednotlivých tematických celků. I přes schematičnost 
a heslovitost se pokouším naznačit a zdůraznit určitou logickou návaznost. 

První tematický celek by se měl celkem logicky týkat DOMOVA. Žáci z obecné 
školy znají z četných vycházek a výletů organizovaných školou, ale i z poznatků 
získaných ve svém volném čase poměrně podrobně okolí svého bydliště. Podrobná 
znalost místa, kde žiji, blízkého okolí, okresu apod. představuje základnu, od které je 
možné „vyrážet“ na další cestu za poznáním. Stávající osnovy zeměpisu jsou 
v obecných rysech koncipovány právě obráceně. Od tematických celků obecně 
fyzického zeměpisu (litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra), přes 
jednotlivé světadíly (Afriku, Austrálie a Oceánie, Ameriku, Asie, Evropa) se žáci přes 
SNS dostávají v posledním ročníku základní školy zpátky k České republice. 
Podrobná znalost okolí se dá vhodně využít jako příkladový materiál při vytváření 
správných představ, při využití stále žádoucích mezipředmětových vztahů, zejména 
směrem k dějepisu (např. historie blízkého hradu, zámku, tvrze, místo významné 
bitvy, pověst apod.), k přírodopisu (např. blízké chráněné lokality), ale také 
k občanské výchově (např. místní lidové zvyky a tradice, skanzen apod.), k chemii 
(např. významné blízké chemické kombináty, hlavní zdroje znečištění), k matematice 
(např. výpočet skutečné vzdálenosti podle měřítka mapy, výpočet průměrné denní 
teploty) apod. (Pro ilustraci jsou jednotlivé tematické celky zdůrazněny.) . 

Předchozí úvahy slouží jako zdůvodnění, proč prvním tematickým celkem by měl 
být logicky NÁŠ DOMOV. Pokračování k dalšímu tematickému celku může vycházet 
z přirozené dětské touhy po cestování. Cestovat však předpokládá orientaci 
v DOPRAVĚ ( železniční, silniční, podle situace vodní nebo letecké), včetně 
dovednosti pracovat z jízdním řádem. Tato konkrétní dovednost, nezbytná pro 
praktický život, není součástí osnov žádného vyučovacího předmětu. První oblast 
poznání mohou představovat sousední země (Polsko, Německo, Rakousko, Maďarsko 
a Slovensko). Vyučující se může při probírání daných zemí ve stále rostoucí míře 
opírat o vlastní zkušenosti samotných žáků (podle některých anketních šetření více 
než 80 % žáků 5. ročníku navštívilo některou ze sousedních zemí, zpravidla 
Rakousko a Německo), Naskýtá se možnost využít samostatné skupinové práce, jako 
například při přípravě referátu, při hře na nabídku fiktivní cestovní kanceláře atd. Při 
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„překročení“ bariéry států sousedících s naší republikou žáci postupně poznávají 
EVROPU. V průběhu poznávání našeho světadílu se žáci seznámí s TVÁRNOSTÍ 
KRAJINY (Krušné hory, Krkonoše, Šumava, Alpy, Pyreneje, Apeniny atd.), při 
seznamování s Itálií probereme subkapitolu SOPEČNÁ ČINNOST (např. Etna, 
Vesuv, Vulcano apod.) atd., dále pak subkapitolu vodstvo (významné řeky 
kontinentu, podíl vody na ZVĚTRÁVÁNÍ, využití vody jako zdroj energie – vodní 
ELEKTRÁRNY (navázat na tepelné, atomové elektrárny a jejich dopad na okolní 
krajinu – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 

Podle aktuální politické situace, případně podle zájmu samotných žáků, se může 
vyučující rozhodnout zda upře pozornost do AMERIKY (pro děti je tento světadíl 
hodně „atraktivní“). Nabízí se možnost využití poznatků z dějepisu – objevování 
světa (K. Kolumbus, VÝVOJ NÁZORU NA SVĚT, dopravování otroků z Afriky, 
RASISMUS). Druhým alternativním postupem je pokračování do „blízké“ AFRIKY 
(motivační vstup do tematického celku může tvořit jeden z globálních problémů 
lidstva – VÝŽIVA nebo AIDS), Postup ke světadílu ASIE může „jít“ přes nárůst 
zneužívání drog u nás a ve světě, narůstající obchodní činnost asiatských podnikatelů 
v České republice atd.). Při probírání učiva o AUSTRÁLII a OCEÁNII lze využít 
tématu ORIENTACE NA OBLOZE, tvaru naší ZEMĚ, určování ZEMĚPISNÉ 
POLOHY apod. Podle podmínek se jeví jako účelné zařadit téma PODNEBNÉ PÁSY 
(u celku Afrika). Podnebí – srážky, pasáty aj. lze probrat při celku Asie atd. 

Předložený nástin má povahu ryze pracovní a slouží pouze k vytvoření 
konkrétnější představy nejen o pojetí vertikální učebnice, ale i o celkových záměrech 
autora hledat novou, alternativní cestu. Zvolený postup je modelový, a proto v praxi 
nemusí být vůbec použit, záleží na vlastním uvážení každého vyučujícího zeměpisu, 
jak tvůrčím způsobem přistoupí k obsahu, jak přihlédne ke složení třídního kolektivu. 
Může nastat i taková situace, kdy učitel, který učí zeměpis v několika paralelních 
třídách, může v nich probírat mnohdy zcela odlišná témata. Jediným závazným 
kritériem by mělo být, že obsah předmětu by měl být probrán v průběhu docházky na 
základní škole. 

Na dalších řádcích jsou uvedena některá očekávaná pozitiva a zcela pochopitelně 
i případná negativa vertikální učebnice. 

 
Jaké jsou očekávané přednosti pojetí vertikální učebnice zeměpisu? 
- Žák se může v průběhu výuky, domácí přípravy apod. vracet k již probraným 

tématům. Taková možnost může přispět k vytvoření žádoucí představy vzájemné 
podmíněnosti jednotlivých celků i dosud získaných znalostí z předchozích ročníků, 
může dojít i k „oživení“ zapomenutých znalostí atd. 

- Vyučující může žákům zadávat samostatnou práci využívající odkazů 
k předchozímu učivu, a to zpátky i o několik let. Například bude užitečné žákům 
v 8. ročníku připomenout některé základy ze vzniku kerných pohoří (např. při 
probírání učiva o regionu Krušných hor - příkopová propadlina). Podle stávajících 
učebních osnov se žáci učí o dané problematice již v 5. ročníku, kdy však nejsou 
schopni, vzhledem k rozvoji své představivosti, pochopit plně podstatu vzniku 
kerných a vrásových pohoří, pohyb litosférických desek apod. Druhou možností je 
volba takové strategie, při níž řazení jednotlivých tematických celků bude odpovídat 
možnostem i schopnostem daného třídního kolektivu. To znamená, že vyučující může 
celou problematiku například vzniku kerných a vrásových pohoří „přemístit“ do 
vyšších ročníků základní školy. 

- Tím, že učebnice se stává „majetkem“ žáka po celou dobu školní docházky, tzn. 
minimálně po dobu čtyř(pěti) let, vzroste individuální péče žáka o učebnici. Protože 
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učebnice bude obsahovat i některé úlohy vyžadující řešení přímo v textu, zůstane po 
konci školní docházky jeho trvalým majetkem. 

Za ideální situace se může stát základem budoucí vlastní knihovny. 
- Protože žák v průběhu školní docházky pracuje pouze s jednou publikací, dokáže 

se v ní velice rychle orientovat, což samo o sobě může zefektivnit vlastní domácí 
přípravu na vyučování nebo na přijímací řízení na střední školu (tzv. testy 
všeobecných znalostí). 

- Vzhledem k aktuálnímu politickému vývoji ve světě, stejně jako i pod vlivem 
jiných okolností, má učitel možnost vybírat z celého učiva vždy odpovídající 
tematické celky. 

- Zvolený přístup přispěje i k odstranění několika „notoricky“ známých příkladů 
absence mezipředmětové komunikace. V 5. ročníku základní školy se podle 
stávajících učebních osnov žáci učí, jak se vypočítává průměrná denní teplota. Ne 
vždy však vycházejí průměrné hodnoty v celých číslech, ale žáci dosud v matematice 
neprobírali, a proto ani neznají dělení na dvě či více desetinných míst. Obdobná je 
situace při určování zeměpisné polohy místa, kdy se operuje s jednotkou zeměpisný 
stupeň. S pojmem stupně přicházejí žáci do styku v hodinách matematiky, ale 
v poněkud jiné rovině. Přesnější určování polohy na minuty (šedesátková soustava) 
zůstává vyhrazena povětšinou jen pro nadané žáky. Takových disharmonií se dá najít 
v zeměpise (zejména vzhledem k jeho multidisciplinární podstatě) celá řada. Zvolený 
přístup by přispěl k odstranění četných nedostatků. 

- Vyučující může z různých důvodů (například pro nedostatek zkušeností, nechuť 
k experimentování apod.) volit další postup podle stávajících učebních osnov. 
Učebnice v podstatě umožňuje, aby učitel do projektu svobodně „vstupoval i z něho 
vystupoval“. 

 
Jaké jsou očekávané nevýhody předkládaného pojetí vertikální učebnice 

zeměpisu? 
- Žák při změně základní školy (například při přechodu do gymnázia, na 

soukromou školu) nemusí navázat na dosud probrané učivo, dokonce může nastat 
situace, kdy se s některým tematickým celkem nemusel „setkat“ vůbec. Za této 
situace musí v průběhu výuky na ZŠ nastoupit individuální učební plán sestavený za 
výrazné pomoci vyučujícího a konkrétního žáka. 

- V závěru učebnici je přiložen tzv. záznamový arch, kam si žák zaznamenává 
probrání jednotlivých celků. Vyučující musí dbát na správnost na zaznamenání 
prohraných celků, právě k možnostem a komplikacím, které mohou vzniknout na 
základě předchozího příkladu při zanedbání, nepřesnosti apod. Občasná inventura 
probraného učiva nemůže být nikdy na závadu, ale připouštím, že může některé 
vyučující zatěžovat, případně vytvářet podíl nefunkční administrativy. 

- Učivo v učebnici (pojímáno obecně) je prezentováno jednak samotným textem. 
jednak svou roli sehrává názornost. Dá se předpokládat, že vzhledem k prostorovým 
možnostem bude učebnice v podobě formátu A4 mít rozsah 250 – 280 stran 
zhuštěného textu. (Při omezení fotografií a mnohdy nefunkčních schémat 
v současných učebnicích by nedošlo k výraznějšímu omezení stávajícího textu. 
Součást učebnice tvoří soubor příkladů, cvičení a námětů, dále pak ilustrovaný 
slovník a průvodce pro učitele (rodiče). Jednotlivé součásti mohou vystupovat a být 
používány samostatně, ale ve skutečnosti tvoří organický celek, který dá v plné šíři 
vyniknout všem přednostem popisovaného alternativního pojetí učebnice. 

- k případným negativům může patřit to, že zdánlivě chybí prezentace učiva 
zeměpisu jako celku, tzn. že chybí vytvoření uceleného systému poznatků. Tím, že 
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vyučující volí další strategii postupu na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí, 
nastává zdánlivé „chaotické“ přeskakování z jedné oblasti do druhé. Avšak tím, že 
učitel volí témata aktuální a současně i taková, která jsou žáci schopni zvládnout, 
třeba na základě poznatků získaných v jiných předmětech, může dojít 
k nezanedbatelné úspoře času. Například má-li žák dovednosti s matematickými 
operacemi s desetinnými čísly, pak může úspěšně zvládnout výpočet průměrné denní 
teploty. 

 
Nedomnívám se, že vytvořením vertikální učebnice zeměpisu (kdy v podstatě 

dochází k odstranění věkových kategorií a tím i administrativních bariér) dojde 
k jakémusi novému a zásadnímu revolučnímu pojetí výuky zeměpisu. Například 
v některých vyspělých zemích západní Evropy dochází v určitém časovém prostoru 
(například v odpoledním bloku) ke sloučení všech tříd a žáci mají pak povinnou 
možnost vybrat si takovou činnost (zpravidla se jedná o sportovní odvětví), která je 
jim nejbližší. Dochází tak k přímému kontaktu věkově rozdílných, ale zájmově 
jednotných žáků školy. Existuje i mnoho dalších příkladů, kdy dochází k překonání 
věkových bariér. Autor se pokouší získané přednosti takového přístupu aplikovat na 
jeden vyučovací předmět – zeměpis. Vlastní vertikální učebnice bude doplněna 
o další prostředky. Bude to SOUBOR příkladů, úloh, námětů pro samostatnou či 
skupinovou práci, motivační příklady (například skrývačky, doplňovačky, rébusy 
atd.), výkladový ilustrovaný SLOVNÍK základních zeměpisných pojmů 
a v neposlední řadě i metodický PRŮVODCE pro učitele (ale i rodiče žáků). 

Zeměpis stojí za to, aby se vrátil na místo, které mu náleží v celém systému 
základního vzdělání. Cesta hledání nových kvalit vede vždycky prostřednictvím 
hledání těch nejoptimálnějších alternativ. 
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Část III. 
Co a jak hodnotit? 

 
HODNOTIT ČÍSLY, NEBO VĚTAMI? 
Pavel Kopřiva, PPP Kroměříž 

 
Rád bych se zamyslel nad důvody, pro které stojí za to vážně se zabývat 

myšlenkou slovního hodnocení. Slovním hodnocením přitom budeme rozumět širší 
slovní hodnocení, tj. hodnocení dítěte vyjádřené formou několika slov nebo vět. 
Přepis známek do slov (to znamená hodnocení „výborný“, „chvalitebný“ apod., ale 
i dosud užívané hodnocení dětí s vývojovou poruchou slovy „ovládá“, „ovládá se 
značnými mezerami apod.) má sice oproti tradičnímu způsobu klasifikace určité 
výhody (především zmírňuje dopad špatných známek), o slovní hodnocení v pravém 
slova smyslu však nejde – normativní charakter takového hodnocení zůstává totiž 
zachován. 

 
Z důvodů, které zpochybňují přínos tradičního hodnocení dítěte známkou, bych 

uvedl tři, které považuji za podstatné: 
 
1. Normativnost. Mnoho bylo již řečeno i napsáno o tom, že skutečně každý 

člověk je jedinečnou bytostí s jedinečnou strukturou schopností, osobnostních 
vlastností, zájmů atd. Přesto vyznívá tato pravda stále jaksi teoreticky, a když už 
připouštíme existenci individuálních potřeb, týká se to především našich vlastních 
potřeb; málokdy si „naplno“ uvědomíme, že druhý člověk (partner, dítě, žák... ) se od 
nás samotných v některých ohledech zásadně liší a potřebuje proto něco zcela jiného, 
než co vyhovuje nám. 

Vše, co je nám dáno „do vínku“, včetně neurofyziologických základů našeho 
duševního života, je i přes podobnost pramenící z naší příslušnosti ke stejnému druhu 
naprosto jedinečným souhrnem možností, souhrnem, který se již nikde jinde na světě 
neopakuje. 

Toto vše je ve škole posuzována podle předem dané normy a navíc máme 
k dispozici pouze pět možností, jak míru odlišnosti od této normy vyjádřit. Není proto 
divu, že lidé, kteří se otázkou hodnocení vážně zabývají, mají proti stávajícímu 
hodnocení pěti známkami vážné výhrady. 

Normativní pojetí hodnocení vede ve školní praxi nejen k tomu, že vůbec 
nemůžeme vyjádřit individuální odlišnosti (a když nejsme nuceni je vyjádřit, často si 
je pak ani neuvědomujeme a nepřemýšlíme o nich!) ale také k tomu, že nehodnotíme 
to a nezabýváme se tím, co není předepsáno „v osnovách“. Často si stěžujeme, že 
některé děti prostě „není za co ocenit“. To je hrubé zjednodušení pohledu na dítě, 
a pramení to mimo jiné z toho, že ve škole dost často není místo pro to, co není 
v osnovách nebo čím se dítě zabývá někde jinde a v čem si ocenění zaslouží. 

Vzpomínám si na spolužáka ze základní školy, který prospíval jen „tak tak“, zato 
však doma několik let doslova žil svými holuby. Za ta léta o tom nikdo z učitelů 
ve škole nevěděl a nedověděla se to ani učitelka přírodopisu – neměla to předepsáno 
v osnovách. Teď, s odstupem času, jsem přesvědčen, že kdybychom se třeba 
v přírodopisu mohli jít na Mirkovy holuby podívat, prospělo by to nám i Mirkovi –
jeho sebevědomí jinak „neúspěšného žáka“ by pookřálo a chlapec by určitě chodil 
do školy s o něco větší chutí, protože by si mohl říci: Ano, ve škole mají zájem o to, 
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co mne zajímá a co rád dělám. A kdo ví, možná i jeho známka z přírodopisu mohla 
být lepší. 

Znám učitele, kteří se upřímně zajímají o to, co děti dělají a o čem přemýšlí i mimo 
rámec sledovaných školních osnov nebo mimo školu vůbec a staví tak mosty mezi 
školu a rodinu, školu a volný čas dětí, školu a jejich zájmy. Takoví učitelé toho vědí 
o dětech více, při jejich hodnocení bývají opatrnější, mívají pochybnosti a leckdy jim 
cosi brání známkovat děti pouze za to, co zvládly vzhledem k předepsané normě. 
Jejich pochybnosti nejsou známkou slabosti – naopak, jsou známkou odvahy připustit, 
že škola je v mnoha směrech odtržená od života a že ani s hodnocením dětí ve škole 
není všechno v pořádku, Pro tyto učitele může být slovní hodnocení šancí, jak dále 
zdokonalovat svou práci a přiblížit školu více životu. 

Slovní hodnocení umožňuje zachytit víc z individuality dítěte, vede nás k tomu, že 
o dítěti a o svém vztahu k němu více přemýšlíme a nepřímo i k tomu, že věnujeme 
pozornost také těm důležitým věcem v životě dítěte, které stojí mimo rámec 
předepsaných školních osnov. 

 
2. Malá informační hodnota. Známka nás informuje především o tom, jak si dítě 

v určitém předmětu stojí vzhledem k určité normě a ve srovnání s ostatními dětmi 
ve třídě. I když si odmyslíme, že takové hodnocení je silně ovlivněno celkovou úrovní 
třídy a je zatíženo subjektivním pohledem učitele (známe přece dobře případy, kdy 
„trojka“ např. v 6. A znamená něco úplně jiného než stejná známka v 6. B nebo 
v primě osmiletého gymnázia), ani potom není „objektivní“ informační hodnota 
známky příliš velká. Známka nám totiž neříká skoro nic o tom, co dítě skutečně 
zvládlo nebo na čem je třeba ještě pracovat. Informuje nás o umístění dítěte v pořadí 
mezi ostatními dětmi, případně o míře jeho odlišnosti od předem dané normy. 

Dalším momentem, který zpochybňuje informační hodnotu známky, je to, že 
známka (platí to především o „špatných známkách“) může hodnotit nedostatky z jiné 
oblasti, než pro kterou byla ve skutečnosti udělena. Např. čtyřka z „objemu koule“ 
může znamenat, že dítě dosud nezvládlo násobilku a ne že by nebylo schopno naučit 
se mechanicky určitý vzoreček a dosadit do něj. V těchto případech pak známka 
podává zcela zkreslený obraz o tom, co už dítě zvládlo. 

Hodnotíme-li slovně, můžeme konkrétně říct nebo napsat, co už dítě umí, můžeme 
poukázat na to, kde vidíme rezervy, doporučit, co je třeba zopakovat, navrhnout, na 
co je právě teď třeba se zaměřit. Nepřímo nás slovní hodnocení vede k tomu, že 
hledáme skutečné příčiny případných potíží dítěte a v další práci s ním se pak na tyto 
příčiny zaměřujeme – nenutíme např. dítě počítat relativně složité matematické úkoly, 
když vidíme, že dosud nezvládlo násobilku. 

 
3. Malá motivační hodnota. Jednou ze základních sociálně-psychologických 

potřeb člověka je potřeba úspěšnosti a uznání. Její trvalé nedostatečné uspokojování 
může vést k vážnému narušení osobnosti prakticky ve všech hlavních složkách od 
sebedůvěry přes motivaci až po oblast práceschopnosti a charakteru. Pro vyvíjející se 
osobnost dítěte to platí dvojnásob – kompenzovat nějak frustraci potřeby uznání je 
pro dítě mnohem těžší než pro dospělého. Přitom značná část dětí buď trvale nebo 
poměrně často prožívá situace, kdy se jim uznání a pozitivního ocenění dostává málo 
nebo kdy je jejich ocenění spíš negativní. Špatné známky jsou při tom „ideálním“ 
nástrojem, zvlášť díky své schopnosti zobecňovat dílčí neúspěchy tak dlouho, až se 
z dítěte stane „špatný žák“. A to vše je ještě provázeno stálým stresem a obavami, 
které celou dětskou osobnost ladí úzkostně a neuroticky. Není divu, že část dětí 
(a nejen těch hůře prospívajících - stres a úzkost ze známkování prožívají 
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i jedničkáři!) se chce podobným situacím vyhnout. Způsobů (nebo také fází, kterými 
dítě reaguje na stálý stres ve škole) je několik: od biflování přes drobné podvody, únik 
do nemoci a záškoláctví až po pasivní podrobení se osudu. 

Jedním z výsledků školní docházky je tak paradoxně nechuť dál se vzdělávat, 
protože vzdělávání je již spojeno s množstvím nepříjemných zážitků. Kde potom, 
v takovém systému vzdělávání a výchovy, zůstává myšlenka celoživotního 
vzdělávání, bez něhož si svůj život ve třetím tisíciletí už sotva dovedeme představit? 

Vezměme teď v úvahu ještě ty „dobré“ známky. Znal jsem mnoho dětí a studentů 
(a je to i moje vlastní zkušenost), kteří se ve škole skoro neučili a měli přitom samé 
pěkné známky. Mnozí se velmi záhy stali spokojenými sami se sebou – vždyť měli 
samé jedničky a dvojky, tak co víc chtít? Ale – zatímco se ostatní snažili takové 
jedničky a dvojky pracně získat, schopnosti premiantů dřímaly nevyužity. Z mnoha 
opravdu nadaných dětí se tak nakonec stávají lidé, kteří se nenaučili naplno využívat 
svůj potenciál, protože ve srovnání „s průměrem“ na tom byli vždycky relativně lépe. 

Netvrdím, že známky, zvlášť ty „pěkné“, nemotivují. Domnívám se však, že 
slovním hodnocením můžeme motivovat přinejmenším stejně tak dobře a většinou víc 
a přitom se můžeme vyhnout nežádoucím stresům a dalším úskalím, která jsou se 
známkováním spojena: Každého totiž můžeme za něco pochválit (když už ne za 
výsledek, tak aspoň za snahu, aktivitu, ochotu, spolupráci). Vždy je také co 
zdokonalovat, na čem pracovat, co rozvíjet, takže i premianti by si mohli přijít na své, 
pokud si dáme tu práci a naznačíme jim (nebo jim pomůžeme, aby sami našli), co 
ještě by se dalo dělat. 

 
O tom, zda hodnotit slovně nebo nikoli, můžeme dlouze diskutovat. Zcela jistě 

bychom však došli k závěru, že ti, kteří chtějí jinak hodnotit, musí jinak učit (to je 
mimochodem i jeden ze závěrů setkání PAU v Kroměříži na jaře roku 1994). 

 
  



 67 

JAK PÍŠEME A JAK ČTEME INSPEKČNÍ ZPRÁVU? 
Ondřej Hausenblas a Mana Stankovová (Filozofická fakulta UK, Praha) 

 
(Tento článek se liší od verze, která vyšla na podzim 1993 v Učitelských novinách, 

především tím, že obsahuje rozbory jednotlivých předmětů a okruhů dovedností – 
z nich se dovídáme nejvíc. ) 

Nejen pro poznání, jak může fungovat soukromá škola pro dětí do věku mezi 4 a 10 
lety, ale také pro poučení, čeho si všímá a ke komu promlouvá školní inspekce ve 
staré konzervativní Británii, nabízíme výtah z inspekční zprávy, kterou pořídila 
Inspekce Jejího Veličenstva. Může se i nám hodit k tomu, abychom si uvědomili, že 
inspektor by nám měl pomáhat ke zlepšení školy, co od něho proto máme žádat, a že 
nemáme zapomenout, že všechna práce školy za prvé dětem a jejich rodičům, za 
druhé dětem a jejich rodičům a teprve za dvanácté pánům úředníkům. 

(Řádky a výpustky tištěné ležatě jsou od autorů článku) 
 
Školská inspekce Jejího Veličenstva podává nezávislé posouzení všeobecné kvality 

vzdělávání, úrovně výsledků, efektivity jednotlivých vzdělávacích ústavů, opatření 
k zaručení kvality a hodnot odpovídajících poplatkům. 
Školská inspekce Jejího Veličenstva publikuje každý rok inspekční zprávy o celé 

řadě vzdělávacích zařízení od jeslí přes základní školy k ústavům pro vyšší 
vzdělávání. Inspekce se provádí jak ve školách církevních, tak necírkevních, státních 
i soukromých. (...) 

 
ŠKOLA (...základní údaje o budově a o učitelském sboru) 
Co inspektoři posoudili a co doporučují 

 
I. ÚROVEŇ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 
ANGLIČTINA (mateřský jazyk) 

(Souhrnně:) 
Převážná většina žáků dosahovala v oblasti práce s jazykem dobrých výsledků. 

Žáci dělali značné pokroky v poslechu a mluveném projevu a splňovali požadavky 
přiměřené jejich věku. Psaný projev a čtení byly rovněž uspokojivé. Některé děti 
dokonce dosáhly lepších výsledků, než jaké pro jejich věkovou kategorii stanoví 
státem předepsané kurikulum. V každém ročníku se našlo několik žáků, kteří od 
učitele vyžadovali doplňkové úlohy a kteří byli schopni postupovat při cvičení 
jazykových dovedností mnohem rychleji než ostatní. 

 
(V detailu:) 
Poslech, porozumění slyšenému textu 
Při poslouchání jednoduchých příběhů a pokynů týkajících se každodenních úkolů 

naprostá většina žáků 1. ročníku neměla žádné potíže se soustředěním. Děti si 
pamatovaly podrobnosti z příběhů, k nimž předcházejícího dne kreslily obrázky, 
a dokonce byly schopny jednotlivé události uspořádat v časovém sledu tak, jak se 
odehrály. Žáci vesměs rozuměli pokynům učitele velmi dobře, nebylo tedy třeba 
instrukce opakovat. Znalosti dětí na konci školního roku vyhovovaly kurikulu. Žáci 
pozorně poslouchali jednoduché pokyny, jež jim učitel dával k plnění nejrůznějších 
úkolů ve třídě, a byli schopni sledovat kratší příběh pouštěný z magnetofonu. Na 
otázky týkající se obsahu textu, který právě slyšely, děti odpovídaly správně 
a s jistotou. Někteří si příběh pamatovali velmi podrobně a při jeho převyprávění 
dokonce začali rozpoznávat vztah příčiny a následku. Jiní se nedokázali dostatečně 
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soustředit a jednotlivé detaily si dobře nepamatovali. Při skupinové práci některé děti 
se zájmem vyslechly příspěvky ostatních a samy od sebe na ně reagovaly, ale většina 
ještě skákala ostatním do řeči a vnucovala jim své vlastní nápady. Ve 3. ročníku už 
byli žáci schopni uspokojivě pracovat na jednotlivých úkolech ve dvojicích. Věnovali 
přitom dostatečnou pozornost pokynům i poznámkám učitele a brali na vědomí také 
odpovědi toho druhého. Do začátku 4. ročníku udělali žáci (v souladu s národním 
kurikulem) značný pokrok. Uměli převyprávět krátký slyšený text i hovořit 
o jednotlivých podrobnostech, byli schopni se zapojit do skupinové diskuse o obsahu 
a významu tohoto příběhu a brali v úvahu názory ostatních. Někteří dokonce 
prokázali, že si začínají být vědomi stylistických rysů slyšeného textu, jako je 
individuální způsob výslovnosti nebo nářeční prvky, a že jsou schopni z jednotlivých 
detailů vyvozovat určité závěry (např. stanovit povahové vlastnosti některých postav). 
Tito žáci byli nyní připraveni pracovat se složitějšími texty a jim odpovídajícím 
způsobem vyjadřování. Některé děti stále ještě měly při poslouchání textů ve 
4. ročníku potíže se soustředěním. Žáci by měli na všech stupních dostat více 
příležitostí poslouchat rozsáhlé texty a tím rozvíjet svoji schopnost soustředit se 
a umět si jednotlivé příběhy vybavit. 

 
Mluvený projev 
Přestože byly ve třídě přítomny cizí osoby, žáci všech ročníků vystupovali 

přátelsky a sebejistě a dosahovali dobrých výsledků v nejrůznějších oblastech 
mluveného projevu. Děti z 1. ročníku s nadšením odpovídaly na otázky týkající se 
jejich práce a ochotně vysvětlovaly, co právě dělají. Většina žáků 2. ročníku splňovala 
požadavky odpovídající jejich věkové kategorii, někteří zvládali učivo z vyšších 
ročníků. Děti se se zájmem zapojovaly do činností rozvíjejících jejich mluvený 
projev, pohotově odpovídaly na otázky, jasně popisovaly zážitky ze školy a hovořily 
o domácí četbě. Několik žáků se ve svém vyprávění zmínilo i o ostatních dětech ze 
skupiny. Žáci 3. ročníku se skupinových mluvních cvičení rovněž účastnili ochotně 
a se zájmem, věnovali úkolům náležitou pozornost, mluvili k věci a pod vedením 
učitele se v projevu střídali. Ve 4. ročníku už většina dětí bez potíží splňovala 
požadavky, kladené na ně kurikulem. Jednotliví žáci ochotně reagovali na otázky 
zaměřené na jejich domácí četbu a práci ve škole a většina z nich podávala zřetelné, 
srozumitelné a dobře formulované odpovědi. Při skupinové práci se ukázalo, že 
některé děti mají nedostatečnou schopnost soustředit se v době, kdy mluví někdo jiný 
než ony nebo učitel, a stavět na myšlenkách ostatních. Měly by dostat více příležitostí 
pracovat se spolužáky. 

 
Čtení 
Při četbě předepsaných knih i knih dle vlastního výběru dělali žáci všech ročníků 

značné pokroky. V 1. ročnících se děti dále seznamovaly s jednoduchými slovy 
a systémem hlásek. Někteří už byli schopni hovořit o příbězích, které si sami přečetli, 
a využívat ilustrací k lepšímu porozumění známým textům. Většina dětí ve 
2. ročnících splňovala požadavky dané národním kurikulem. Uměla nahlas přečíst 
jednoduchý neznámý text a rozuměla jednotlivým větám i krátkým odstavcům 
vytrženým z kontextu. Několik žáků už zvládalo i delší příběhy. Sledu událostí tyto 
děti rozuměly bez potíží a byly schopny své odpovědi na otázky učitele podpořit 
odkazy k příslušným místům v textu. Žáci si většinou byli vědomi, že příběhy 
a neliterární texty se od sebe liší, a uměli zacházet s různými příručkami pro mládež 
včetně stránek „Obsahu“. Co se týče povinné četby, žáci 3. ročníků pracovali 
s předepsanými texty dobře a s jistotou, diskutovali o tom, co četli, a byli schopni 
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poměrně přesně předvídat, jak příběh skončí. Prokázali též schopnost správně 
zacházet s referenčními příručkami a takto získaných informací dokázali při práci ve 
škole využít. Ve 4. ročníku úroveň znalostí převážné většiny dětí vyhovovala 
požadavkům předepsaným v kurikulu, popř. byla ještě vyšší. Žáci bez problémů četli 
nekomplikované neznámé texty a rozuměli jejich hlavním bodům i některým 
důležitým detailům. Rozhovory o jednotlivých postavách a jejich pocitech jim však 
činily potíže a děti bylo třeba nutit, aby si některá místa přečetly ještě jednou a své 
odpovědi si v textu ověřily. Většina žáků se naučila zacházet s referenčními 
příručkami, avšak několik jedinců si stále ještě nebylo jisto, v čem spočívá rozdíl 
mezi literárními a neliterárními texty. Všechny děti na této úrovni by měly o tom, co 
četly, více přemýšlet, měly by spolu o jednotlivých textech hovořit, zaměřovat se 
přitom především na charakteristiku postav a jejich postojů a cvičit se v používání 
odpovídajícího jazyka a terminologie. 

 
Psaní 
Žákům 1. ročníku šlo psaní velmi dobře. Všichni začínali spolehlivě poznávat 

a psát jednotlivá písmena, někteří opisovali slova, nebo dokonce sami skládali krátké 
větičky buď popisující jejich vlastní zážitky, nebo jako doprovodný text k obrázkům. 
Mnohé děti poznávaly známá slova napsaná na tabuli nebo v čítankách a byly 
schopny hovořit o základních technických aspektech psaní, užívajíce přitom příslušné 
slovní zásoby. Ve 2. ročníku žáci dosahovali požadovaných výsledků, opisovali věty 
a skupiny slov psané psacím písmem a v některých případech spontánně popisovali 
vlastní zážitky a vyráběli komentáře k obrázkům. Některé děti postupovaly v učivu 
mnohem rychleji než ostatní, v jejich psaném projevu se začala objevovat určitá 
struktura, jednotlivé myšlenky byly jasně uspořádány a vzájemně propojeny a zdálo 
se, že děti začínají brát v úvahu i adresáta textu (čtenáře). Žáci 3. ročníku se věnovali 
psaní z různých úhlů pohledu. Obsah i uspořádání jejich psaných projevů byly na 
vysoké úrovni, stejně tak jako jejich technické dovednosti se psaním spojené. 
Výsledky žáků ve 4. ročníku vyhovovaly požadavkům stanoveným kurikulem. Děti 
líčily příběhy i osobní zážitky vesměs velmi přesně, správně svá vyprávění 
uspořádaly a používaly značné množství vhodných, dobře volených slov. Některým 
žákům však činily delší a náročnější texty značné potíže. Jejich psané projevy byly po 
syntaktické stránce poněkud jednotvárné, textům chyběla struktura, děti se 
nepokoušely o psaní příspěvků s určitou konkrétní funkcí. Učitelé by měli tyto děti 
programově vést ke psaní rozsáhlejších textů a cvičit s nimi schopnost delší dobu se 
na určitý úkol soustředit. Žáci všech ročníků by měli mít možnost si svoji práci 
předem naplánovat. Pozornost je též třeba věnovat přepracovávání jednotlivých verzí 
textu. 

 
MATEMATIKA 

Převážná většina žáků dělala v matematice značné pokroky a dosahovala 
chvályhodných výsledků. Práce s čísly, penězi a mírami i v oblasti tvarů, pohybu 
a umístění v prostoru odpovídala postupům doporučeným v kurikulu. Výsledky 
cvičení zaměřených na řešení problémových úloh a kladení otázek byly rovněž 
uspokojivé. Ukázalo se však, že žáci nemají se zacházením s informacemi dostatečné 
zkušenosti. Nadanější děti na všech stupních by měly od učitelů dostávat složitější 
úkoly. 
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Zacházení s informacemi 
Žáci prokazovali určitou schopnost zacházet s informacemi, které sami 

nashromáždili, už na začátku 1. ročníku. Tato dovednost se během školního roku 
posilovala. Děti např. dostaly za úkol nakreslit diagram potravin zkonzumovaných 
během fiktivní návštěvy cirkusu. Ve 4. ročníku žáci neměli se zaznamenáváním 
a zpracováním údajů získaných při řešení problémových úloh žádné potíže, Je však 
třeba poznamenat, že zkušenosti dětí se způsobem, jakým je třeba zacházet 
s informacemi v matematice, se ukázaly jako nedostatečné. Žáci by měli dostat 
příležitost pravidelně shromažďovat, organizovat, analyzovat a vyhodnocovat 
nejrůznější údaje, a to na všech stupních výuky. 

 
Pohyb, tvar a umístění v prostoru 
Žáci 1. ročníku prokázali, že velmi dobře znají různé tvary. To se projevilo 

především na hodinách, kde vymýšleli vzory a obrázky s cirkusovou tematikou, 
vyráběli vláčky, stavěli hrady a malovali okna s barevnými sklíčky. Děti ve 3. ročníku 
už uměly pohotově a zručně zacházet s počítačovou klávesnicí. V hodinách 
matematiky děti pracovaly s výukovými programy zaměřenými na procvičování 
vědomostí o tvarech, pohybu a umístění v prostoru. Většina žáků poznala hranol, 
kvádr, kouli a válec a uměla popsat jejich vlastnosti. Dovednosti potřebné k určování 
pozice předmětů už byly ve 4. ročníku dobře vyvinuty. 

 
Řešení problémových úloh a způsob kladení otázek 
Při řešení problémových úloh mnozí žáci prokázali schopnost předem odhadovat 

výsledky, formulovat postupy, pomocí nichž by bylo možné úlohy řešit, tyto postupy 
otestovat a v případě potřeby danému úkolu náležitě přizpůsobit. Ani děti v 1. ročníku 
neměly se tříděním předmětů do množin podle druhu, tvaru a barvy potíže. 
Jednoduché problémy, vypracované spolužáky, řešily správně a pohotově. Žáci 
3. ročníku se k problémovým úkolům stavěli sebejistě, při řešení používali kapesních 
kalkulaček a u úkolů založených na rozdílech mezi několika řadami čísel dokázali 
výsledek předem odhadnout a své závěry pak dodatečně ověřit. Děti ve 4. ročnících 
předvedly, že jsou schopny vyřešit matematické úlohy ještě před uplynutím předem 
stanoveného časového limitu a že si umějí poradit i s problémy spojenými se 
zaznamenáváním většího množství výsledků. Žáci též byli schopni odhadem porovnat 
objemy několika různých nádob. Někteří jedinci stále ještě měli potíže s úlohami na 
dělení. Potřebovali by látku více procvičovat. 

 
PRVOUKA 

Všichni žáci 1. - 4. ročníku v tomto předmětu prokázali poměrně dobrou znalost 
látky. Tyto vědomosti a s nimi spojené dovednosti jim však neposkytly dostatečný 
základ, o který by se pak v dalších ročnících mohli opírat při výuce přírodních věd, 
zeměpisu, dějepisu, technických prací a zdravovědy. V 1. ročníku učitelé především 
upevňovali a prohlubovali poznatky, jež si děti přinesly z mateřské školy. Žáci 
pozorovali změny v přírodě a snažili se těmto procesům lépe porozumět. Sledovali 
například, jak se z naklíčených cibulek pěstují rostlinky, (...) také se živě zajímali 
o veverku, která žije ve větvích stromu na školním hřišti. Většina dětí začala chápat 
širší souvislosti díky společným rozhovorům. (...) Ve 2. ročníku se děti zabývaly 
studiem ovoce. Učily se klasifikaci jednotlivých druhů, kde tyto druhy rostou a jak se 
pěstují. Po hodině ovoce rády ochutnávaly. Ve 3. ročníku je výuka zaměřena na 
dějiny Severní Ameriky (...), počínaje námořními expedicemi Kryštofa Kolumba 
a konče třeba posledními prezidentskými volbami v USA. Při navrhování indiánských 



 71 

čelenek pro různé kmeny, které kdysi žily na americkém pomezí, děti projevily 
značnou vynalézavost. Rovněž v hodinách vyrobené napodobeniny dobových nástrojů 
a samostatně sestavené kvízy a faktografické zprávy dokazují. že si žáci osvojili učivo 
velmi dobře a podrobně. Ve 4. ročníku děti srovnávají společenské podmínky v době 
vikingské se způsobem života v současnosti. Učitelé se mohou zaměřit např. na to, 
jakým způsobem se různé prohřešky proti zákonu trestaly v minulosti a jak to 
společnost řeší dnes. Někteří žáci se natolik vcítili do osudů lidí, žijících v dávných 
dobách, že dokázali třídě poskytnout zcela autentické popisy vikingských nájezdů 
a jiných „nedávných událostí“. Při sestavování modelů lodí a při kreslení 
mytologických postav žáci prokázali, že mají velmi dobrou pozorovací schopnost. 

 
UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY 

 
Výtvarná výchova 
Žáci všech ročníků používali na hodinách výtvarné výchovy nejrůznější techniky, 

postupy a materiály. Působivé výstavky ve třídách i na chodbách byly už samy o sobě 
důkazem toho, že žáci dosahují dobrých výsledků, a to především v nižších ročnících. 
(...) S jistotou se vyjadřovali o rozměrech a proporcích, celkovém designu 
i výsledném účinku jednotlivých technik. Žáci 2. ročníku ilustrovali vlastní, tematicky 
jednotné práce kresbami a ručně tištěnými obrázky; soustředili se přitom především 
na tvar a barvy. Ve 3. ročníku děti zkoumaly vzory a dekorace amerických Indiánů 
a používaly různé materiály k výrobě masek a dobových nástrojů. Při výrobě 
vánočních ozdob určité skupiny žáků spontánně uplatňovaly své rozvíjející se 
dovednosti z oblasti koordinace a designu. Ve 4. ročníku je práce v hodinách výtvarné 
výchovy zaměřena na ilustrace příběhů a tematicky ucelených textů. Výsledky žáků 
v této oblasti však byly značně neuspokojivé. Ukázalo se, že děti v předchozích letech 
neměly dostatek příležitostí používat různé techniky ani pracovat s různými materiály. 
Učitel tedy s nimi musel probrat základy práce s barvami, ukázat jim, jak je možné 
navodit určitou atmosféru, a vysvětlit, jak mají zacházet s proporcemi a perspektivou. 

 
Hudební výchova 
 Všechny děti dělaly ve zpěvu i ve hře na hudební nástroje velké pokroky. 

Skupinová vystoupení před třídou i na větších shromážděních pro ně byla běžnou 
záležitostí. Slova i melodie se děti učily rychle a přesně. V 1. a 2. ročnících se výuka 
zpěvu soustředila na písně s pohybem a rozpočítadla. Děti si vybavovaly známé 
melodie bez potíží. Ve 2. ročníku už většina žáků uměla hrát na jednoduché 
("netónové") nástroje a při hře nevypadávala z rytmu. Děti měly dobrý hlasový 
rozsah, některé dokonce začínaly držet tón. Ve 3. ročníku už téměř všichni zpívali 
čistě, dokonce i při sólových výstupech. Slova pečlivě vyslovovali a zpívali se 
zaujetím. Žáci 4. ročníku s potěšením doprovázeli své kamarády na hudební nástroje, 
a to i když se zpívaly rytmicky náročné písně, a dokázali se na hru dobře soustředit. 
(...) 

 
II. ORGANIZACE ŠKOLY A EFEKTIVITA VYUČOVÁNÍ 

 
Cíle školy 
Hlavním cílem všech zaměstnanců bylo „vytvořit ve třídách příjemnou pracovní 

atmosféru, poskytovat kvalitní vzdělání a věnovat zvláštní pozornost individuálním 
potřebám žáků“. Škola měla za úkol dát dětem dobré základy v matematice a v oblasti 
mluveného a psaného jazyka a připravit je na vstup do některé z četných nezávislých 
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škol v okolí Glasgow. Prostřednictvím uměleckých předmětů (výtvarná výchova, 
hudební výchova, tvořivá dramatika) a v hodinách tělocviku učitelé systematicky 
posilovali znalosti dětí o světě kolem nich i jejich schopnost se v tomto světě 
orientovat. Značný důraz byl kladen na pěstování dobrých vztahů s rodiči a smyslu 
pro život v komunitě. Celková organizace školy, každodenní činnost dětí, malý počet 
žáků ve třídách, příjemná, přátelská atmosféra i zájem učitelů o jednotlivé žáky výše 
uvedeným cílům plně odpovídaly. 

 
Učební plány 
Plány výuky pro třídy na předškolní úrovni důsledně zpracovávali sami učitelé. 

Činnost dětí byla zaměřena na cvičení jazykových dovedností, tělesnou výchovu, 
získávání znalostí o okolním světě, rozvoj estetického cítění a osobnostní a sociální 
rozvoj. S dětmi je třeba více cvičit poslech s porozuměním. 

V 1. - 4. Ročnících je značná část učiva věnována jazyku a matematice. Při práci 
v hodinách žáci hojně využívali nejrůznějších materiálů, vztahujících se k těmto 
dvěma předmětům. Učitelé si látku plánovali vždy měsíc předem. Jednotlivá témata 
na sebe navazovala a výuka měla určitou strukturu. Nároky na děti odpovídaly 
požadavkům státních škol. Měsíční plány učitelům umožňovaly začlenit matematické 
a jazyková cvičení i do praktičtějších úkolů, např. do tematicky zaměřených projektů, 
na nichž žáci během školního roku pracovali. Co se týče výuky mateřského jazyka, 
doporučujeme ještě více využívat poznatků, které děti získaly prostřednictvím domácí 
četby nebo svých vlastních, spontánních pokusů o písemný projev. Při skupinových 
rozhovorech i studiu jazyka obecně by se pak nebylo třeba tolik opírat o státem 
vypracovaná schémata. Hudební, výtvarné i tělesné výchově byla věnována náležitá 
pozornost. Učitelé byli na hodiny pečlivě připraveni, systematicky rozvíjeli pohybové 
dovednosti dětí a jejich schopnost koordinace a snažili se navazovat na látku z jiných 
předmětů. 

Jelikož se většina učitelů soustředila na matematiku, jazyk a umělecké předměty, 
už nezbývalo mnoho času na prvouku, náboženství a na morální rozvoj žáků. Učební 
plány pro výuku prvouky v 1. - 4. ročnících je třeba v mnohém ohledu přepracovat. 
Žáci by měli získat základní znalosti, které později budou moci využít na hodinách 
přírodních věd, zeměpisu, dějepisu, zdravovědy a při technických pracích. Učitelé by 
též měli s dětmi cvičit pozorovací schopnost a vysvětlit jim, jak se provádějí výzkumy 
a experimenty, jak se řeší vědecké problémy a jak je třeba postupovat při práci 
v terénu („fieldwork“). V oblasti náboženské a morální výchovy by měla škola 
přehodnotit své dosavadní postupy, zajistit náležitou šíři a vyváženost výuky 
a zahrnout do svého učebního programu i takové věci, jako jsou vhodné náročnější 
úkoly pro mimořádně nadané žáky. Domníváme se, že by bylo vhodné, aby se při 
práci na novém učebním plánu pro výuku prvouky a pro náboženské a morální 
vzdělávání učitelé řídili doporučeními v národní kurikulu. 

 
Způsob výuky 
Při práci s dětmi v předškolním věku učitelé volili řadu postupů a věnovali 

pozornost zájmům a potřebám jednotlivých žáků. Děti se zabývaly zejména 
činnostmi, rozvíjejícími užívaní jazyka v nejrůznějších kontextech a životních 
situacích. Učitelé na jejich odpovědi reagovali velmi citlivě a dokázali odhadnout, 
kdy je vhodné děti přímo opravovat a zdokonalovat tak jejich komunikační 
schopnosti. S usměrňováním žáků, kteří vyžadovali, aby se učitel věnoval pouze jim, 
však měla většina pedagogů jisté potíže. Na procházkách a výletech do přírody učitelé 
podporovali spontánní projevy dětí. Žáci též měli možnost uplatnit, co se na těchto 
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procházkách naučili, v matematice, ve výtvarné výchově a při ručních pracích. 
Pozitivní úlohu sehrály i návštěvy neznámých osob ve třídě a organizované hry 
v okolí školy. Ve většině případů děti reagovaly odpovídajícím způsobem a prokázaly 
určitou dávku nezávislosti. Velmi se osvědčilo zaznamenávání vlastních názorů dětí. 
Než se žáci naučili psát, učitelé jim sami všechny poznámky a postřehy zapisovali do 
pracovních sešitů. (...) 

Také učitelé v 1. - 4. ročnících volili v jednotlivých předmětech různé vyučovací 
postupy a metody. Jednalo se především o individuální a skupinovou práci. Učitelé 
byli většinou schopni dětem látku dobře vysvětlit a podporovali je v rozvíjení 
vlastních myšlenek. Vzhledem k nedostatku místa ve třídě a špatně vypracovanému 
učebnímu plánu byla nabídka činností v hodinách prvouky značně omezená, Děti 
neměly možnost se aktivně zapojit do práce na výzkumu nějakého jevu. 
Při navrhování nového učebního plánu pro tento předmět by měli učitelé pamatovat 
také na přehled různých přístupů k řešení téhož problému a na to, jak by se dalo 
využít při práci na žákovských projektech bezprostředního okolí školy. Domníváme 
se, že by též bylo možné pracovat při hodinách prvouky s materiály odvysílanými 
veřejnými sdělovacími prostředky, s dostupnými výukovými programy 
a s příručkami, které se k probírané látce vztahují. (...) Je však třeba dále rozvíjet 
hudební povědomí dětí. Učitelé by se měli především snažit, aby žáci získali k hudbě 
kladný vztah, a měli by děti podporovat v zaznamenávání jejich vlastních skladeb 
a písní. Četná hudební vystoupení a divadelní představení pro rodiče se ukázala být 
dobrým zdrojem motivace pro další práci dětí ve škole. V hodinách tělesné výchovy 
žáci prováděli cvičení různého druhu, neměli však možnost se ke svým výkonům 
vyjádřit. Podle našeho názoru by skupinová diskuse, při níž by děti komentovaly 
a hodnotily své vlastní výsledky, vedla k ještě lepším a přesnějším výkonům. Oba 
učitele tělesné výchovy se v hodinách věnovali také „role-play“, expresivním 
pohybům a tvořivé dramatice. Výše uvedená cvičení však byla méně systematická 
a nedostatečně propracovaná. Je třeba, aby se učitelé na tento typ výuky lépe 
připravovali. Žáci všech ročnících by měli při skupinové práci častěji různým 
způsobem zachycovat a hodnotit své vlastní zážitky. Pro oblast tvořivé dramatiky by 
bylo dobré vypracovat systematičtější učební plán. Žáci by také měli mezi sebou více 
diskutovat o své práci a při těchto rozhovorech přicházet s návrhy, jak jinak lze 
k daným problémům přistupovat a jak by mohli svá původní řešení ještě vylepšit. 
Žáci pravidelně pracovali s počítači: zejména jich využívali při řešení 

matematických úloh. Zájem rodičů o to, aby se děti naučily s počítači zacházet, byl 
tak veliký, že se vedení školy rozhodlo přikoupit další terminály a zlepšit tak 
technické vybavení učeben. (...) 

Děti pravidelně dostávaly domácí úkoly. Většinou se však jednalo o nudná, 
mechanická cvičení, která ani neupevňovala již získané vědomosti, ani nevedla 
k lepšímu porozumění probírané látce. Vedení školy by mělo dohlédnout na to, aby 
rodiče byli o podstatě i účelu domácích cvičení podrobně informování a aby věděli, 
jak mají dětem doma s úkoly pomáhat. Hodnocení žáků bylo v nižších ročnících spíše 
neformální. Učitelé všechny práce pravidelně opravovali a výsledky pečlivě 
zaznamenávali. Škola by ale měla zavést jednotná kritéria hodnocení, aby všem bylo 
jasné, co přesně se od žáků očekává. Je chvályhodné, že každé dítě dostalo vlastní 
složku, do níž si každý týden ukládalo výsledky své práce. Učitelé by měli zvážit, zda 
by nebylo vhodnější některé listy ze složky nevyjímat a nashromážděné materiály 
potom použít jako podklad pro hodnocení prospěchu žáků za delší časové období. Ve 
vyšších ročnících učitelé matematiky a mateřského jazyka látku prověřovali pomocí 
oficiálně publikovaných, kombinovaných testů. Všichni pedagogové výsledky 
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jednotlivých žáků pečlivě zapisovali a měli dobrý přehled o tom, jak velké pokroky 
děti dělají. Domníváme se však, že není vhodné slučovat známky z jazyka se 
známkami z matematiky a že nemá smysl vyvěšovat seznamy, na kterých jsou děti 
seřazeny podle toho, jak v těchto kombinovaných testech uspěly. Známek z testů 
i slovního hodnocení učitelů je třeba ještě efektivněji využít při zjišťování silných 
i slabých stránek jednotlivých žáků a při vytváření takových pracovních programů, 
které budou brát v úvahu mimo jiné i individuální potřeby dětí ve ročnících. V oblasti 
známkování a hodnocení by se učitelé podle našeho názoru měli více opírat o státní 
směrnice. 

 
Individuální přístup k žákům 
Třídní učitelé nesli plnou zodpovědnost za včasnou identifikaci dětí se studijními 

problémy a za jejich školní prospěch. Měli za úkol těmto dětem věnovat zvláštní 
pozornost a podle potřeby jim s učením pomáhat. Je třeba říci, že všichni tuto 
povinnost plnili velmi ohleduplně a svědomitě. Někteří členové pedagogického sboru 
se dokonce zúčastnili speciálního školení, zaměřeného na práci s dětmi, jež mají v 
důsledku určitého onemocnění potíže s učením. V době naší návštěvy do školy chodil 
jeden žák, který podle názoru lékařů vyžadoval zvláštní péči. Bylo o něj velmi dobře 
postaráno jak ze strany třídního učitele a pomocného personálu, tak ze strany rodičů 
a odborníků zvenčí. Učitelé se snažili využít každé příležitosti k maximálnímu 
zapojení tohoto žáka do práce ve třídě i do ostatních činností, pořádaných školou. (...) 

 
Etos školy 
Vzájemné vztahy mezi učiteli a žáky byly velmi dobré. U všech byl patrný silně 

vyvinutý smysl pro život v komunitě a i ti nejmladší měli pocit sounáležitosti se 
školou a vším, co s ní souvisí. Děti se s nadšením účastnily slavnostních shromáždění 
a pořádaly večírky pro rodiče. Veškerý život ve škole směřoval k tomu, aby si žáci 
uvědomili, že je třeba se starat také o ostatní. Starší děti každý týden o velké přestávce 
prodávaly sladkosti a zisk věnovaly na charitativní účely. Učitelé kladli velký důraz 
na slušné chování a upřímný zájem o druhé, probírali s dětmi možné způsoby jednání 
v různých životních situacích a do jisté míry je zapojovali do rozhodování 
o záležitostech třídy. Podle našeho názoru by se však měli dohodnout na společném 
postupu a na jeho základě vypracovat jednotný program osobnostního a sociálního 
rozvoje žáků. Po školní budově se děti pohybovaly účelně a braly ohled na svoji 
bezpečnost. Převážná většina žáků pracovala velmi svědomitě, i když je pravda, že 
někteří koncem dopoledne začínali zlobit, zejména když bylo špatné počasí a děti si 
o velké přestávce nemohly jít hrát na dvůr. Na chování žáků měl pravděpodobně vliv 
také nedostatek místa ve třídě. Děti měly velkou radost. že škola založila vlastní 
fotbalové družstvo, a v průběhu roku se mohly zapojit i do dalších akcí, pořádaných 
školou. 

 
Škola jako komunita 
(... - Popis akcí a kontaktů rodičů a učitelů, vztahy vedení školy a rodičů, styky 

ředitelství se školami v okolí, hlavně s těmi, do kterých žáci postoupí). 
 
Výrazová umění 
Ve výrazových uměních mnohé děti dělají velké pokroky v tvorbě a designu, 

v hudbě i tělesné výchově. Pokroky v dramatické výchově byly spornější. 
V některých třídách by děti potřebovaly více zkušeností s různými výtvarnými 
technikami a prostředky. Ve všech druzích výrazového umění by děti potřebovaly 
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více příležitostí k diskusi a vzájemnému oceňování svých prací. Žáci všech tříd 
projevovali porozumění pro společenské a mravní otázky týkající se jejich života. 
Porozumění a taktických znalostí týkajících se křesťanství a dalších světových 
náboženství však měly děti méně. 

 
Efektivita školy 
Cíle školy byly přiměřené a učitelé k nim přistupovali konstruktivně. Atmosféra 

školy přátelská a vlídná, žáci s učiteli dobře spolupracují. Žáci jsou vedeni k tomu, 
aby si vážili druhých a pečovali o ně. Dostali dobrou průpravu v předškolních třídách, 
kde bylo kurikulum pečlivě naplánováno, aby vyhovělo všem aspektům raného 
vzdělávání. Na prvním stupni bylo kurikulum mateřštiny, matematiky a výrazových 
umění také většinou dobře propracované. Mělo však být dáno víc důrazu na prvouku 
(zkoumání o životním prostředí), zejména na to, co by žáci měli znát a čemu rozumět 
v zeměpisu, historii, vědě a technice a zdraví, a také o náboženství a morálce. Učitelé 
užívají řady metod k tomu, aby rozvíjeli porozumění a samostatnost žáků. Děti 
reagovaly vesměs dobře. Žáci se zvláštními obtížemi v učení nacházeli dostatečnou 
podporu. Učitelé by měli dostat podrobnější rady o plánování, domácích úkolech, 
opravách žákovských prací a o hodnocení, aby mohli zajistit přiměřeně aktivity pro 
žáky s různou schopností a větší návaznost v postupu do vyšších ročníků (...) 

 
SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ 
Škola poskytuje přátelské a bezpečné prostředí pro své žáky v zařízení, které je 

dobře řízené a udržované, třebaže poněkud malé. Škola má dobrý učitelský sbor a na 
většinu potřeb dost peněz i vybavení. Výsledky dosahované žáky [pupiľs attainment] 
v předškolním věku byly velmi dobré. Děti dělaly značný pokrok v užívání jazyka, 
avšak bylo by třeba zlepšit soustředěnost a dovednost naslouchat. Pokroky v umění 
a řemeslech byly skvělé. V tanci, gymnastice a hrách žáci dobře kontrolovali pohyb, 
rovnováhu a koordinaci, získávali důkladné znalosti o světě kolem sebe a o tom, jak 
pečovat o své zdraví u bezpečí; k učitelům a mezi sebou měli dobré vztahy a své 
záležitosti zvládali se stále větší samostatností. 
Školní děti měly dobré výsledky v mateřštině. Některé by potřebovaly zlepšit 

dovednost naslouchat a práci ve skupině. V matematice byly výsledky ve znalosti 
čísel, v počítání peněz a v měření i v práci s tvarem, pozicí a pohybem velmi dobré. 
Také v řešení problémů a ve zjišťování údajů byly děti dobré, ale měly málo 
zkušeností se zpracováním a předáváním informací. V mateřštině i v matematice by 
nadanější žáci potřebovali dostávat podnětnější úkoly. Při prvouce [environmental 
studies] měly děti dobré znalosti o práci, kterou vykonávají. 

 
Ředitelství a řízení školy 
Nedávno jmenovaná ředitelka a učitelský sbor prokázal velkou oddanost práci 

a etosu školy. Ředitelka by měla definovat úlohy učitelů a zajistit více příležitosti 
k spolupráci mezi nimi. Týmová práce by byla s užitkem uplatněna při přípravě plánů 
pro nejnižší třídy. Nyní by měla být rozšířena i pro vyšší třídy. Škole by při jejích 
malých prostorách prospělo větší využití videa a komputerů, a také víc místa pro 
aktivní hru a pro zkoumací činnosti. Vedení má co nejdříve upřesnit roční rozpočet 
a vyčlenit v něm částky, které lze hradit z příjmů od rodičů. Bude třeba znovu využít 
vyváženost kurikula a určit cíle, k nimž bude mířit plán rozvoje školy, s úplnou 
dokumentací pro tvorbu kurikula, pro hodnocení a různé otázky vedení školy. 
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Doporučení 
Ve spolupráci se správní radou má škola zajišťovat následující kroky: 
1. Pokračovat v získávání prostor a finančních zdrojů, zejména pro hraní a pro 

zkoumací činnosti a pro video a komputery. 
2. Sepsat a uvést do shody s národním doporučením (patrně podle nového National 

Curriculum) plány a programy svého kurikula. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
- v mateřštině poslechu a skupinové práci 
- v matematice zpracování informací 
- v prvouce vytýčit hlediska, kterým mají žáci v jednotlivých ročnících porozumět 
- ve výrazovém umění rozvíjet pochopení jednotlivých technik a diskutovat 

i hodnotit žákovské i jiné práce 
- v náboženství a morální výchově vytýčit hlediska kterým mají žáci v jednotlivých 

ročnících porozumět 
3. Znovu projít postupy plánování práce, zadávání domácí práce, opravování 

a hodnocení, aby bylo jisté, že žáci i jejich rodiče dobře porozuměli, co se po nich 
žádá, a aby byly určeny přiměřené podněty pro žáky a další kroky v učení. 

4. Na sestavování rozvojového plánu školy se mají podílet všichni učitelé. Plán má 
stanovit bližší i vzdálenější cíle a priority v kurikulu a vyjasnit roli a vztahy ředitelky, 
sboru a správní rady. 

 
Další kroky školy 
Asi rok po publikaci inspekční zprávy se Inspektoři Jejího Veličenstva přijdou 

podívat, jaký pokrok škola udělala. Nebudou-li spokojeni, naznačí, co dalšího by 
škola měla podniknout k nápravě, a určí datum příští inspekce,. 

 
 Kdo může číst plné znění inspekční zprávy? 
Plné znění dostala ředitelka a celý sbor a předseda správní rady a místní poslanec 

v Parlamentu. Kdokoliv si může zprávu zdarma vyžádat v plném znění na adrese 
Hlavního školského inspektora Jejího Veličenstva. Zprávu je dovoleno publikovat 
celou nebo v úryvcích (s výjimkou obchodních účelů), též jako součást prospektu 
nebo inzerátu, pokud bude uvedeno datum a pramen. 

 
Čerpali jsme ze zprávy vydané v The Scottish Office Education Department 1993, 

Crown Copyright 1993. 
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Programové prohlášení PAU 
 
Cílem a posláním sdružení Přátelé angažovaného učení je: 
 
l. Účinně napomáhat transformaci českého školství směrem k liberalizaci, 

humanizaci a demokratizaci vzdělávání. 
2. Poskytovat konkrétní pomoc učitelům "ve třídě", kteří tvořivě pracují ve 

výchovném a vzdělávacím procesu, experimentují a hledají. 
3. Napomáhat vnitřní transformaci škol vzájemným poskytováním informačních 

materiálů i nových, osobně vytvořených programů, publikací a pomůcek. 
4. Zasazovat se o důslednou ochranu práv dítěte i učitele a usilovat o partnerský 

vztah mezi školou a rodinou. 
5. Získávat pedagogickou i ostatní veřejnost k podpoře reformního hnutí a úzce při 

tom spolupracovat s dalšími osobami, sdruženími a organizacemi podobného 
zaměření. 

6. Pozitivně ovlivňovat vzdělávací politiku státu i názor veřejností na vzdělávání. 
7. Systematicky zobecňovat nové zkušenosti učitelů zejména v alternativách 

vzdělávání, koncipovat a formulovat na jejich základě modely. 
8. Podílet se na odborných expertizách i na tvorbě výstupů pro pedagogickou 

praxi. 
9. V dalším vzdělávání učitelů i v přípravě budoucích učitelů usilovat 

o individuální výuku, o uspokojování potřeb dítěte a respektování jeho individuálního 
růstu a posilovat pozitivní vztah dítěte k vlastnímu vzdělávání. 

10. Organizovat a rozvíjet kontakty mezi učiteli, aktivně podporovat komunikaci 
mezi nimi, včetně vytváření informačních sítí v České republice a jejich propojení se 
zahraničím. 

 
Přihlásit se můžete na adrese: 

PAU, základní škola, 503 01 Obříství 
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