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I. PROČ transformovat školu  
 
Úvod - Proč změna? (bude jedním z úkolů v dílně) 
 
A. Deskripce současné školy 

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

Argumentace tradicemi by byla nejspíše opodstatněná v případě, kdyby se 
jednalo o návrat k tradici reformního hnutí u nás ve 20. a 30. letech 20. století; ta však 
byla přerušena 2. světovou válkou a poválečným vývojem. Reformní pedagogika 
zakládá školu na podobných principech, které jsou formulovány i jako východiska pro 
tvorbu školy konce 20. století: 
dítě jako střed výchovně vzdělávacího systému, 
učitel jako pomocník rozvoje dětských sil a schopností, 
aktivita učení podložená činností, z velké míry praktickou, a zkušeností dítěte, volnost 
oběma aktérům ve škole, 
důraz na integrovanost poznávání, atp. 

Tato pedagogika a škola se vyhrotila v opozici proti škole předchozího století: 
označení tradiční škola tak bývá převážně synonymem pro školu, která nese v sobě 
principy školy 19.století, principy, které fungují ve své podstatě i ve většině škol 
dnešních. 
Přehledně a stručně podstatu tradiční školy osvětluje italský pedagog F. Tonucci (jeho 
knížka Vyučovat nebo naučit vyšla u nás v roce 1991). Protože základní funkcí školy 
je poznání, odsouvá Tonucci označení "tradiční" a navrhuje "transmisivní" vyjadřuje 
podstatu jejího fungování, které spočívá v předávání poznatků od toho, kdo ví a umí 
(učitel), k tomu, kdo neví a neumí (dítě) a přichází do školy proto, aby se vše naučil. 
Tento základní mechanismus poznávání je založen na představě, že "vzdělanost" 
vznikne kladením poznatků na sebe (odtud příměr o žákovi jako prázdné nádobě či 
dokonce popelnici, která se dostatečně naplňuje nebo ne). Je to mechanismus, který 
do školy přináší především reproduktivní postupy: učitel vykládá, předvádí to, co je 
pro žáka nové, žák naslouchá, vštěpuje si do paměti, reprodukuje. 

Kromě nízké efektivity tohoto způsobu poznávání (viz známé: člověk 
si pamatuje cca 20% toho, co slyší; v kombinaci s jinými smysly se sice možnosti 
zapamatování zvyšují, ale zdaleka se nepřibližují efektivitě poznávání, kdy člověk 
sám cosi koná) se upozorňuje na morální aspekt věci. V případě, že učitel vybírá věci 
z reality, určuje sám, co je pro dítě důležité a co méně a hotově mu tyto informace 
předává, nutí je k pouhé adaptaci na to, co je mu předkládáno. Je to jeden ze způsobů, 
jak formovat lidi bez svědomí (P. Freire). 

Z těchto základních sloupů tradiční školy (žák neví, učitel ano, vzdělanost je 
kladení poznatků na sebe), jsou odvozovány další momenty této školy: 
stejnost (vychází z toho, že děti nevědí a v nevědění jsou si tudíž rovny) a obrana před 
různorodostí dětí (ročníková škola, homogenní třídy z hlediska schopností atp.); 
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uzavřenost (škola je světem ve světě, kdy vlivy zvenku se pokládají za rušivé právě 
proto, že přinášejí různorodost a s ní porušení jistoty věcí, jejímž garantem je zejména 
učitel a učebnice); 
hodnocení jako měření žáka (jde o to zjistit. o kolik se původně prázdná nádoba 
naplnila a činí se to ve srovnání plnosti těchto nádob - konfrontací mezi žáky 
navzájem. Škola a její vliv bývá mimo hodnocení, všichni dostávají přece stejně. 
Hodnotí se tudíž dítě - jeho schopnosti, píle atp., případně jeho prostředí.) 

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

Nicméně převažující většina současných škol je budována na přístupech školy 
transmisivní, které jsou pro život člověka ve společnosti přelomu tisíciletí již 
překonané a nefunkční. Jejich nízkou efektivitu potvrzují i vědecké poznatky ze 
sociologie, pedagogiky, psychologie, neurofyziologie. Jde zejména o tyto 
přístupy:  
velká váha na vyučování jako činnost učitele, menší na učení dítěte; 
expozice všem stejně, malý důraz na individuální učení; 
výkladové metody frontálně, podcenění skupinové práce; 
důraz na obsah (se učit), méně na proces (jak se učit, jak se dostat k informacím, jak 
zdokonalovat vlastní učení); 
učení se zpaměti oproti vlastnímu objevování; 
systém "tabule - křída“, nevyužívaní jiných technických prostředků; 
důraz na přesnost oproti volnému vyjádření; 
předmětovost oproti integrativním programům; 
přísná disciplína daná vnějšími pravidly oproti vnitřní disciplíně; 
klasifikace učitelem, nevyužívání různorodých způsobů hodnocení včetně 
sebehodnocení dítěte. 

Přesun od přístupů tradičních k přístupům progresivnějším neznamená ztrátu 
hodnot, které se často objevují v souvislosti s posuzováním tradiční školy, ale naopak 
jejich posílení. Vědění našich dětí, které je vychvalováno, se stává při použití 
progresivnějších přístupů (jak potvrzují již zmiňované výzkumy psychologické a 
další) z inertního vědění (vím to ve škole a pro školu) věděním plně fungujícím 
v každodenním životě žáka. Také uvolnění disciplíny neznamená zrušení kázně, ale 
její posunutí do vnitřních, dlouhodobých hodnot dítěte. 
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B. Potřeba změny 
 
1. Trend vývoje školství 
 

Spor o typ školy (transmisivní a o konstruktivní), o typ vzdělání (materiální a 
formální), o způsob přístupu k dítěti se vede v myšlenkách a pracích všech filosofů a 
pedagogů v celé historii lidstva. 

V praxi reálného vyučování se však začíná projevovat jednotlivými 
individuálními pokusy až na přelomu l9.- 20. století, kdy se postupně spojuje v silný 
proud reformní pedagogiky (hnutí nové výchovy a progresivní výchovy). Tyto pokusy 
vycházely především z kritiky praktické podoby stávající školy, její odtrženosti od 
života, formalismu a verbalismu. Postupem doby stále narůstající encyklopedičnosti 
poznatků. Biologové, lékaři a psychologové přišli s novým pohledem na dítě a na jeho 
zvláštnosti a potřeby. 
Celé hnutí spojují dvě hlavní myšlenkové linie 

- vrátit školu dítěti; 
- vrátit školu životu, vytvořit školu přirozenou, smysluplnou. 

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

Škola se snažila řešit konkrétní problémy z praxe stávala se činnou, pracovní, 
často opouštěla uzavřenost školní třídy. Od verbálního předávání hotových poznatků 
se vyučování přeneslo k jejich hledání a vytváření, děti se stávaly znovu objeviteli. 
Cílem vyučování již není vybudování sumy poznatků, ale metody jejich získávání, 
zpracovávání a zhodnocení a především rozvoj potřeb a zájmů, tvorba vlastních 
postojů ke světu i k sobě. 
S tím se samozřejmě mění i tradiční podoba školy. Narušuje se pevná stavba 
vyučovací hodiny, systém tříd a ročníků. Rozšiřují se hranice jednotlivých předmětů, 
vznikají integrované předměty, bloky, projekty. Nový způsob práce a přístup ke škole 
s sebou nese zcela novou atmosféru školních vztahů. Učitel a žák se stávají téměř 
rovnocennými partnery, z žáka se stává spolutvůrce vyučování a největší pomocník 
učitele při své vlastní výchově. 

Celkové klima školy z prostředí selekce, soutěže, strachu a napětí se mění 
v atmosféru spolupráce mezi učitelem a žákem, ale i mezi žáky navzájem, dokonce i 
okolím školy, škola se stává otevřenou. Škola je místem radosti, součástí dětského 
života, kde dítě nalezne i odpovědi na své aktuální problémy. Respektují se 
individuální zvláštnosti každého dítěte, právo na různost, na individuální tempo. 
Spolupráce ve skupině umožňuje i integraci dětí s handicapem do normální třídy. 

Uvolnění ducha školy s sebou nese i narušení centrálního řízení škol. Školy 
bojují za svoji samostatnost, za právo rozhodovat o svých záležitostech materiálních i 
obsahových, zasahují do změn učebních plánů a osnov, tvorby vlastních školních řádů 
a způsobů řízení, které se stává výsledkem spolupráce a domluvy všech aktérů - 
ředitele, učitelů, žáků i rodičů. 
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Přehled jednotlivých proudů reformní pedagogiky (pro orientaci): 
 
hnutí nové výchovy: 
M. Motessori (hlavně předškolní pedagogika, didaktický materiál pro rozvoj 
smyslového vnímání děti, svobodný přístup, ovšem přesný postup) 
dnes montessoriovské semináře v Itálii, Německu, Švýcarsku, Maďarsku, školy spíše 
v kombinaci s jinými proudy např. valdorfskou školou 
R.Steiner - valdorfská pedagogika (nejpřesnější a nejucelenější systém, který vychází 
z vlastní nauky antroposofie) 
nejdokonaleji vypracovaný systém vzdělání vlastních učitelů, síť zasahuje i do 
českých zemí, rozšířeny nejen v Evropě 
P.Petersen - Jenský plán (učení ve společenství, zrušení ročníků, vytvoření 
kmenových skupin spojením tří ročníků, vlastně posílení různosti), 
v praxi se však dnes uplatňují málo, několik škol v Holandsku, 
C,Freinet - moderní škola (pracovní škola, potřeba učit se jako primární, školní 
tiskárny) 
rozšířeny hodně ve Francii, prvky ovlivnily i státní fran. školu 
J. Dewey - pragmatická pedagogika, progresivní výchova (problémová metoda, 
projekty, velký vliv v první polovině 20. st. v USA, dále rozpracováváno 
př. daltonský plán - individuální měsíční smlouvy žáka, dnes několik takových škol 
v Holandsku, ovšem v USA později podrobeno kritice - nesystematičnost, malá 
účinnost, je spíše jiná zaměřenost vyučování) 
venkovské výchovné ústavy – školy spojené s internátem, na human. principech, 
zcela individuální pokusy, ovšem společné základní principy 
dnes necelých 20 škol např. Ecole d Humanité v Goldernu 
 Myšlenky reformní pedagogiky byly zcela přirozené pro první polovinu 20. 
století, největší rozmach vzniku různých pokusných škol byl hlavně ve 20. a 30. 
letech, v té době nevznikaly školy jen v Evropě a v USA, ale i u nás v českých 
zemích. Bohužel zapadla jména českých pokusníků, ale byli bychom až překvapeni, 
kolik inspirace se dá najít např. V Krieblově Praxi v činné škole, v pokusu Františka 
Mužíka, K. Žitného, A. Susová, J. Uhra. Václav Příhoda dokonce připravil jednotný 
organizační plán reformních škol. 

Stále sílící proud reformní teorie i praxe byl násilně přerušen nástupem 
fašismu. Školy byly rušeny nebo nuceny se přestěhovat, např. do Švýcarska, ovšem 
spíše živořily. V našich podmínkách nástupem socialistického řádu, povinné jednoty, 
nebyl prostor pro pluralitu a vývoj byl zcela zastaven. Dokonce ani teoreticky nebyly 
pokusy reformní pedagogiky zpracovávány, takže se dnes může zdát, že jsme 
postaveni do zcela zvláštních podmínek, ale vývoj ukazuje na přirozenost, která byla 
u nás uměle přerušena. 

 Výrazným přelomem v celém v celém hnutí byla 60. léta – celková 
vzpoura proti společnosti, odmítnutí konzumního způsobu života, odmítnutí výchovy, 
teorie odškolení a vznik svobodných škol, antipedagogika, hnutí za zrovnoprávnění 
dětí s dospělými, alternativní životní styly. Jedná se o extrémní pedocentrické směry, 
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které vycházejí z hluboké kritiky společnosti a odmítnutí jejich způsobu života 
(svobodné školy většinou nejsou státem uznávány). 

 Pro nás tyto směry odkrývají otázky, kterým můžeme i předejít. 
Základní otázkou je míra svobody dítěte. Tato míra je relativní a je přímo úměrná 
schopnosti dítěte nést v rámci této svobody zodpovědnost za své jednání. 
 
Další zdroje můžeme nalézt: 
- v humanistické psychologii - A, H. Haslov (teorie motivace) 

 - C. R. Roqers (non-direkt.ped ) 
- v italském hnutí MCE - hnutí pedagogické kooperace 
- GFEN - francouzská skupina nové výchovy 
- teorie a experimenty v rámci rozvíjejícího vyučování (Š. A. Amonašvili  v Gruzii) 
- pedagogika spolupráce - hnutí učitelů novátorů v 80. letech v bývalé SSSR (Šatalov) 
 

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

Pluralita zřizovatelů škol sama o sobě nezaručuje pluralitu fungování těchto 
škol. V našich současných podmínkách je proto významná transformace státní školy. 
Přestože tento úkol je nejobtížnější. 
 
Literatura: 
Singule. F.: Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti (SPN, 
Praha 1992) 
Rýdl. K.I Alternativní pedagogická hnutí v současné společnosti (v tisku, 1993) 
Koťa, J.. Rýdl, K.: Poslání učitele a reformní pedagika v Československu (PF UK, 
Praha i992) 
Štech, S.: Škola stále nová (UK, Praha 1992) 
GFENI Alternativní didaktické postupy aneb Všichni na jedničku! (UK. Praha 1991) 
Tonucci. F,: Vyučovat nebo naučit? (UK, Praha 1991) 
Amonašvili, Š. A.: Výchovná a vzdělávací funkce hodnocení ve vyučování žáků (UK, 
Praha 1987) 
Amonašvili. Š, A.: Vitajte v škole, deti! (SPN, Brat. 199O) 
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2. Potřeba změny v určité škole 
 
 Situace po roce 1989 umožnila větší demokracii a pluralitu, školám přinesla 
uvolnění, větší svobodu učiteli, posílení pravomoci ředitelů, (přestože stále zatím platí 
většina bezpečnostních a hygienických předpisů, variabilita učebních plánů a 
učebních osnov nejvýše do třiceti %). Vznikly však podmínky pro vnitřní reformu 
školy vycházející z potřeby samotného učitele. Nositelem takové změny ve škole však 
může být pouze ten učitel a ředitel, který je hluboce přesvědčen o nutnosti změny a 
sám na svém místě a v rámci svých možnosti provádí. 
 Situace každé školy je specifická, je žádoucí respektovat vždy dané konkrétní 
podmínky, ale zároveň usilovat o změnu těch nevyhovujících a o vytváření podmínek 
nových. Nejúčinnější je, přistoupí-li ke změně celá škola na základě pozitivních 
zkušeností z práce tvořivých učitelů, má-li jejich práce podporu vedení školy, je-li 
škola schopna vytvořit koncepci vlastní transformace, tj. vytýčit cíle, principy, 
podmínky práce učitelů apod. Problém transformace školy může být spojen 
s personálními změnami, některým učitelům nebude vyhovovat nový trend. 
 Zkušenosti ukazují na potřebu jednotného ducha školy. Není možné např. 
kombinovat oba přístupy k žákovi (partnerský a autoritativní). Tak jako rodiče si 
budou vybírat vhodnou školu a učitele pro své děti, tak učitelé si budou vybírat typ 
školy a „svého“ ředitele. Pro změnu ve škole je důležitá podpora rodičů. Tu si škola 
získá hlavně prostřednictvím výsledků své práce, které se projeví ve spokojenosti dětí 
a jejich rozvoji. Může se stávat, že to budou sami rodiče, od nichž vzejde iniciativa ke 
změně. 
 Zároveň je třeba usilovat o získání podpory nadřízených orgánů, inspekce, 
školského úřadu, ale i obce. Ve vztahu k MŠMT je možno žádat výjimky, 
experimenty, přihlašovat se k projektům, soutěžím, úkolům, a tím získat např. větší 
variabilitu učebních plánů, která by umožnila např. integraci předmětů, výuku 
v blocích, projektech apod. 
 Tyto možnosti však nesou s sebou velkou zodpovědnost školy, která bude 
muset mít dokonale promyšlené pojetí své práce (základní smysl školy, jednotlivých 
vyučovacích předmětů, profil absolventa), Co bylo dříve centrálně dáno a nebylo 
předmětem diskuse, to se nyní stává podstatným úkolem každé školy. 

Významné by při tom mohla pomoci pedagogická střediska organizací 
a pořádáním seminářů, pracovních setkání, dílen, burz nápadů, přehlídek učebnic a 
učebních pomůcek, odborné literatury apod. (pozitivní zkušenosti v tomto ohledu - 
např. Pedagogická střediska v Mladé Boleslavi, Hodoníně.) Další významnou pomoci 
škole je spolupráce se školním psychologem a s pracovníky pedagogicko-
psychologických poraden, kteří většinou chápou význam nového přístupu k dítěti a 
mohou pomoci při zkvalitnění práce učitele i při spolupráci s rodiči. (Pozitivní 
zkušenosti v tomto ohledu - např. ZŠ Obříství a ZŠ J. Husa v Písku.) 

Škola se stává otevřenou ve vztahu k rodičům a okolí, rodiče jsou vtahováni 
více do samotného vyučovacího procesu i do chodu školy. Je však dobré vymezit 
rozsah práva rodičů přímo zasahovat do práce školy a smysl jejich podílu. Učitel 
zůstává profesionálem, má vedoucí úlohu ve vyučování, je hlavním nositelem kvality 
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vyučování a zůstává mu zodpovědnost za organizaci vyučování i v atmosféře 
spolupráce, v partnerském vyučování. 
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II. CO dělat (V čem změny spočívají) 
 
A. 
 
Cíle: 
Obsah: 
Výuka: (teze) 
 
Změna vztahu “cíl - učivo - žák" 
Individualizace 
Skupinové vyučování 

kriteria vytváření dočasných skupin 
 
Kooperativní vyučování 

Kooperativní vyučování nerovná se skupinové vyučování, jde o celkový 
způsob uspořádání vyučování na základě sociálních vztahům, pro kooperativní 
vyučování typická spolupráce, vzájemnost, pomoc. Jiné způsoby uspořádání 
vyučování: kompetitivní (konfrontace, soutěž, boj) a individualizované (žáci bez 
vzájemných závislostí vlastní cíle, tempo, prostor pro učení). 
 
Základní znaky kooperativního vyučování: 
1. Pozitivní vzájemná závislost - daná cílem, průběhem učení, hodnocením. 
2. Tváří v tvář (malé heterogenní skupiny) 
3. Individuální odpovědnost (jedinec je hodnocen v rámci skupiny) 
4. Interpersonální dovednost a dovednost pracovat v malé skupině 
5. Reflexe skupinové činnosti 
 
Efektivita kooperativního vyučování: 
1. Sociabilita 
2. Výkon 
 
Literatura 
 
Ko1.: Pedagogika pro učitele. Západočeská univerzita, Plzeň 1992. 
Josef Valenta a Hana Kasíková: Diferenciace, individualizace a kooperace ve 
vyučování. V rukopise, 1993. 
 
Učební projekty 
 

Tradice počátku 20.století a zkušenosti ze zahraničí 
Podstata: proti izolovanosti poznatku dát celek. Učební projekty vystavěny na těchto 
momentech: 
zřetel k potřebám a zájmům dítěte, 
zřetel k aktuální situaci, 
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interdisciplinarita, 
seberegulace při učení, 
orientace na produkt, 
skupinová realizace, 
a společenská relevantnost. 

Časové možnosti ve škole: Část dne, den, týden, dlouhodobé projekty. 
 
Hra ve vyučování 
 
Rozpor praxe a teorie, 
Hra jako specifická činnost. 
Využití pro účely vyučování, pro rozvíjení kompetencí žáka, 
Funkce hry: instrumentální. diagnostické, existenciální 
Vliv na vyučování: atmosféra, usnadnění vstupu do učení, mnohostrannější učení, 
podpora kooperativního uspořádání odbouráni frontálního vyučování, sběr sociální 
zkušenosti samostatnost žáka. 
Předpoklady nasazení celé osobnosti učitele. 
Klasifikace her. 
 
Literatura 
 
Hodnocení žáka: 
Klima školy: 
Interakční a komunikační vztahy 
Režimové změny 
Řád školy? 
Život školy, rodiče, vztahy k okolí, obec: 
 
 
co ještě doplnit?  


