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OBSAHSLOVO ÚVODEM

Je to tu. Červen. Už 
jen chvilka a budou 
prázdniny. Nechci 
tady psát, že právě 
pedagogové si ně-
kolik volných týdnů 
víc než zaslouží. 
To víme všichni. 
Poslední dva roky 
ukázaly, jak velké nároky jsou právě 
na učitele kladeny. Kontinuálně… 
A to nemluvím o online výuce či 
začlenění dětí z Ukrajiny do českého 
vzdělávacího systému. Nejeden rodič 
měl možnost uvědomit si, že vypustit 
každý všední den v sedm padesát 
potomka u školy nemusí být automa-
tické. Že intenzita, s jakou je potřeba 
se vzdělávání dětí věnovat, není nízká 
a energie nevyčerpatelná. Ale učitel-
ská profese tu byla i před pandemií. 
Je škoda, že musela přijít taková rána, 
aby někteří prozřeli a začali si pe-
dagogů víc vážit. Pedagogů, lékařů, 
prodavačů, dobrovolníků a mnoha 
dalších. Možná bude troška pravdy 
na úsloví „všechno zlé je pro něco 
dobré“. Snad bylo už ale zlého dost 
a v září, kdy se vám Učitelský měsíč-
ník dostane opět do rukou, budeme 
mít jen dobré zprávy.

Součástí tohoto vydání je speciální 
příloha, věnující se vzdělávání ukra-
jinských žáků u nás. Můžete se těšit 
na rozhovor s ukrajinským velvyslan-
cem, který připravila Markéta Beková, 
stejně jako zbytek přílohy. Ta obsahu-
je dále například články od MŠMT, NPI 
nebo ČŠI. Naleznete v ní i informace 
o Ukrajině v kontextu vzdělávání 
od ukrajinisty z MUNI Petra Kaliny či 
porovnání českého a ukrajinského 
vzdělávacího systému se zaměřením 
na nejvýraznější rozdíly od Karolíny 
Burešové z UK.

Já bych vám za celou redakci ráda 
popřála kromě inspirativního čtení 
i pěkné prázdniny.

Michaela Váchová, odborná editorka 
Učitelského měsíčníku
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Kauzální atribuce
VÁC l aV  M E R T I N

Učitelé si občas stěžují, že některé psychologické výklady jsou pro ně příliš akademické, 
teoretické, že neodrážejí a nevysvětlují tu realitu, kterou znají. Vytýkají nám, že někdy 
zcela zbytečně používáme nesrozumitelné pojmy. Přitom tyto pojmy slouží často k označení 
běžně známé a jednoduše pochopitelné zkušenosti každého z nás. Mají však úplně stejnou 
pravdu, jako když jim samotným vytýkáme, že neukazují žákům dostatečně přesvědčivě 
propojení vyučované látky s jejich aktuálním i dospělým životem.

Současnost a uplynulé dva roky života nám přinášejí přinej-
menším jedno velké praktické seznámení s více než šedesát 
let starým (v roce 1958 s ním přišel Fritz Heider), leč stále ži-
votným psychologickým teoretickým a výzkumným i prak-
tickým fenoménem tzv. kauzální atribuce.

Zatímco některé události mají jednoznačný a nezpochybni-
telný výklad, a  tedy jsou i  pravdivé, jiné jsou natolik kom-
plikované, že nejsme s  to dobrat se validních výsledků. 
Jestliže nádrž benzínového auta omylem naplníme naftou, 
vzniklé problémy můžeme jednoznačně spojit s  příčinou. 
Nemusíme spekulovat o  tom, že snad byly způsobeny ra-
zantní jízdou, nezkušeným řidičem, silnicí s mnoha výmoly. 
Stejně jednoznačné je, když hned nemohu nákup zaplatit 
v obchodě, protože jsem si doma zapomněl peněženku se 
všemi kartami a rovněž po kapsách nemám ani korunu. Jen-
že u značné části událostí nevíme takto jednoznačně, proč 
k nim došlo, ani např. co následně dělat, aby se je podařilo 
odstranit. Ovlivňuje je obrovské množství okolností, my na 
základě neúplných (podstatnější je, že leckdy i  nepodstat-
ných) dat a  znalostí volíme nejprve vysvětlení a  následně 
opatření. Když nepříznivý jev zmizí, máme tendenci po-
zitivní efekt připisovat zvoleným opatřením. Když ovšem 
nezmizí, máme připraveno jiné vysvětlení, nejlépe nějakou 
závažnou, a hlavně naším působením neovlivnitelnou, příči-
nou (např. porucha, vliv genů). My tedy událost vykládáme, 
interpretujeme. Jistě ne úplně libovolně, ale na základě zna-
lostí, osobních zkušeností.

Vrátím se k životu, který dnes všichni aktuálně zažijeme na 
vlastní kůži. Prakticky není možné vůbec nesledovat vyjádření 
rozmanitých lékařů a dalších odborníků i politiků ke koronavi-
ru. Problém je, že se dramaticky liší – osobně sympatický od-
borný názor si může vybrat úplně každý. Nechme stranou, že 
i odborník se občas může vyjádřit k něčemu, čemu úplně ne-
rozumí, někdy se trochu přeřekne, splete. Ani jednoho nepo-
dezírám z toho, že by nevyjadřoval výlučně svůj vlastní odbor-
ný názor. Některého snad můžeme přistihnout, že neúměrně 
zvýrazňuje jeden aspekt a potlačuje či zcela opomíjí význam 
dalších deseti. Nikoho z nich nepodezírám ani ze záměrné lži.

Podstatné je, že všichni se vyjadřují vahou své odborné au-
tority. Je to tak, a  ne jinak! Přitom žádný z  nich nemá pří-
mý a  bezprostřední přístup k  realitě, která rozhodně není 
evidentní. Takže ve skutečnosti nabízejí svůj osobní výklad 
rea lity. Tedy i jakákoli jejich predikce je pouze pravděpodob-
nostní. Jako laik si jen mohu všímat, že v  průběhu času se 
výklady proměňují. Leč téměř vždy jsou autoritativní. Ne „já 
jsem přesvědčený, myslím si, domnívám se“, ale „je/bude to 
tak, jak říkám“.

Je jasné, že hygienici, politici, od kterých očekáváme kon-
krétní rozhodnutí, musí jasně zvolit některý výklad, ne laví-
rovat mezi několika variantami, které následně každou chvíli 
mění. Podobně jednoznačně se v běžném životě musí roz-
hodnout ředitel školy i učitel. Individuální psychické, stejně 
jako společenské jevy jsou natolik složité, že je musíme zjed-
nodušovat. Ovšem od všech odborníků očekávám mnohem 
větší pokoru a  nejistotu. A  přiznání, že určitým způsobem 
interpretují skutečnosti. Slušelo by se, aby sdělili, kterým 
aspektům reality přikládají váhu a  zejména proč odmítají 
brát vážně jiné.

Podobně ve školních podmínkách některé věci jednoznač-
ně víme, většinou si však události neustále nějak vykládáme, 
hodnotíme, interpretujeme. Proč se dítě učí dobře nebo 
špatně, proč zlobí, proč se nezapojuje do třídních aktivit, 
proč udělalo tu či onu nepěknou věc, proč nemá žádné 
kamarády, proč se nám v této třídě tak špatně učí atd. Pod-
statné je, abychom přijali přesvědčení, že ve skutečnos-
ti neznáme správnou odpověď. Snad pouze více či méně 
pravděpodobnou. Odpovídající stavu našeho i  všeobecné-
ho poznání. I život ve škole samozřejmě většinou vyžaduje, 
abychom si utvořili pevný názor o příčinách, protože z něho 
vycházejí naše bezprostřední praktická opatření. Takže vždy 
musíme dojít k  nějakému konkrétnímu závěru a  podle něj 
pak postupujeme. Jen bychom měli vědět, že ve skutečnosti 
to může být i jinak. Když potom naše opatření nefungují, tak 
jedna možnost je změnit výklad a následně opatření. Stejně 
postupují rodiče při hodnocení činů dítěte i  učitelů. Jenže 
na rozdíl od učitelů postupují intuitivně, bez potřebných 
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znalostí. Takže pak uvádějí: „Vyzkoušeli jsme všechno a  nic 
nefunguje.“

Ke stejnému pravděpodobnostnímu pohledu na svět a udá-
losti bychom měli pozvolna vést i děti, neboť i ony vyhod-
nocují konkrétním způsobem realitu. Nevědí přesně a  ani 
nemohou vědět, proč se co děje, takže si vykládají, proč 
neuspěly v písemce nebo při zkoušení, proč nemají kama-
rády, proč se jejich rodiče rozvádějí. Používají úplně stejné 
postupy jako dospělí. Jen mnohem víc trvají na černobílém 
vidění světa. Je opakovaně výzkumně prokázáno, že některé 

interpretace pozitivně ovlivňují aktuální i budoucí prospívá-
ní žáka. Jestliže děti věří, že chytrost, inteligenci lze ovlivnit 
pílí, úsilím, časem věnovaným studiu (jde o tzv. přírůstkovou 
teorii inteligence), jde o perspektivnější variantu, zlepšující 
jejich výsledky, než když jsou přesvědčeny, že inteligence 
je jednou provždy daná, že tedy někdo je chytrý, zatímco 
druhý je hloupý, a nic se s  tím nedá dělat. Kauzální atribu-
ce se týkají i  chování a  výchovných problémů. Ani v  jejich 
případě bychom neměli opomíjet zásadu, že pokud máme 
sebemenší nejistotu, měli bychom volit variantu výkladu pří-
znivější dítěti.

PhDr. Václav Mertin, dětský psycholog
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U Č I T E l S K é  ř E M E S lO

Učitel jako průvodce tématem smrti: 
mluvte o smrti včas
T E R E Z a  O l I V O VÁ

Úkol zvolit, jak a jakou poskytnout podporu dítěti, které přišlo o blízkou osobu, představuje 
pro učitele komplikované zadání, které nemá jedno správné řešení. Při každé situaci záleží 
na individuálních potřebách žáka i nastavení celého kolektivu. Smrt uvnitř školy ale přejít 
nejde a je příležitostí téma otevřít.

Pozůstalé dítě ve třídním kolektivu

V praxi se setkáváme s tím, že téma proměny vztahů v kolek-
tivu v případě smrti blízké osoby řeší spíše než dítě samot-
né hlavně škola a pedagogové. Pozůstalé dítě má v takovou 
chvíli pozornost obvykle jinde a  škola zpočátku není jeho 
hlavním tématem. I  tak je ale důležité vytvořit pro příchod 
dítěte co možná nejlepší podmínky. V  takových situacích 
vždy doporučuji, aby se zástupce školy, nejlépe třídní učitel, 
případně jiný pedagog, který má s  dítětem dobré vztahy, 
s dítětem spojil a probrali spolu situaci, která nastala. Přede-
vším to, co a jak si dítě přeje spolužákům sdělit.

Někdy dítě nechce, aby se informace o úmrtí dostala do ško-
ly a spolužáci o tom věděli. Pak je namístě s ním probrat, co 
ho k tomuto přání vede. Mnohdy je to strach, že se budou 
spolužáci ptát, dítě neví, jak situaci popsat, nebo chce spolu-
žákům sdělit pouze některé informace, což může být situace, 
pro kterou může dítě při konzultaci s učitelem nalézt řešení. 
Je ale také možné, že dítě má z některých spolužáků strach, 
který vznikl již dříve, může se cítit třídou nepřijímané nebo 
mít jiný důvod. Záleží vždy na diskusi s  dítětem, zda chce, 
nebo nechce informaci o svém soukromí s někým dalším sdí-
let. Na nás dospělých je, abychom s dítětem o situaci mluvili 
a pomohli mu najít možné cesty a případně mu nabídli způ-
soby, jak může své obavy řešit.

Obecně doporučuji, aby byli pedagogové o takto zásadních 
událostech v  životě dítěte alespoň základně informováni. 
Vycházím z toho, že dítě, ať už je jakkoliv staré, ve škole tráví 
hodně času, jedná se o prostředí, kde se nějak projevuje, vy-
jadřuje, a je důležité, aby škola věděla, proč se jeho chování 
v určité době změnilo. To může být užitečné zejména v situaci, 
kdy dítě potřebuje v rámci školy nějaké úlevy – nebude zkou-
šeno před tabulí, není určitou dobu klasifikováno a podobně.

Samozřejmě existují i  případy, kdy rodina nemá se školou 
dobrý vztah nebo zkrátka jenom nechce, aby se o takto in-
timních informacích veřejně ve škole mluvilo. I tento přístup 
je zcela pochopitelný a škola by ho měla akceptovat. Vždy 
ale doporučuji zvážit i rizika, která může takové rozhodnutí 

přinést. Zejména u mladších dětí se může stát, že dítě infor-
maci o smrti v rodině přinese do školy v určitou chvíli samo. 
Může se ale stát, že dítě zcela nerozumí tomu, co se vlastně 
stalo, nechápe příčinu daného stavu či okolnosti smrti, a mo-
hou pak vznikat zamotané situace. Pak je namístě, aby škola 
předala dětem správné informace, samozřejmě úměrně je-
jich věku. Pro takové situace je dobré mít s rodiči domluvený 
postup, jak reagovat, a to zejména ve chvíli, kdy si rodina ne-
přeje, aby se o smrti, která ji potkala, ve škole mluvilo. V tom 
okamžiku totiž nelze nereagovat a o smrti vůbec nemluvit, 
je potřeba najít způsob, jak téma s dětmi co nejvíce šetrně 
a zároveň srozumitelně probrat.

Pozůstalé dítě versus celý kolektiv

Veškerá komunikace učitele s  třídou by měla vycházet 
z toho, co si pedagog dopředu domluví s pozůstalým dítě-
tem, případně s  rodinou dítěte. Tedy zda si dítě přeje, aby 
tuto zprávu spolužáci věděli, zda se mohou ptát, nebo zda si 
dítě nepřeje, aby se o celé události jakkoliv mluvilo.

Pro třídního učitele může být také dobré projít si tematické 
a učební plány – zda nemají třeba příští týden probírat v ně-
jakém předmětu téma rodiny, vyrábět rodokmen a podob-
ně. Pokud to okolnosti dovolují, měl by zkusit tato témata 
o pár týdnů posunout. Samozřejmě ne vždy to jde a nelze 
kvůli tomu přepracovat celý tematický plán, ale i malé kroky 
se počítají. Výhledově je dobré na potenciálně problematic-
ké učivo myslet a dítěti o učebním plánu dopředu říct.

Učitel by ve svém zorném poli také neměl mít pouze po-
zůstalé dítě a jeho potřeby, ale je velmi důležité, aby myslel 
na celou třídu. Žáci by měli mít možnost, pokud o to budou 
mít zájem, s  někým sdílet své pocity. Míra edukace žáků 
opět záleží na jejich věku. Jestliže se jedná o děti v mateřské 
školce, je důležité jim citlivě vysvětlit, co vlastně pojem smrt 
znamená. Pokud se budeme bavit o starších dětech, témata 
by se mohla týkat spíše oblasti podpory, toho, jak mluvit na-
příklad s kamarádem, který ztratil někoho blízkého, zaměřit 
bychom se měli i na sebepéči – jak se se vzniklou situací vy-
pořádat a na koho se mohou v případě potřeby obrátit.
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Téma smrti ve výuce

Téma smrti do školy jednoznačně patří. Proto vždy peda-
gogům doporučuji, aby se mu průběžně věnovali v  rámci 
možností svých předmětů. Z  pozice pedagoga i  žáka může 
být velmi výhodné vědět, že spolu jako třída můžeme mluvit 
i  o  náročných tématech a  zvládáme to. Do výuky se dá toto 
téma zapracovat zcela přirozeně a nenuceně – pokud například 
v prvouce mluvíme o počátku života, můžeme stejně tak mluvit 
i o jeho konci. V průběhu roku jsou tu potom svátky jako Dušič-
ky, Velikonoce a podobně, kterých se téma také úzce dotýká. Ve 
vyšších ročnících téma smrti může být spojováno s hodinami 
literatury, umění či dějepisu, kde je smrt častým motivem. Tako-
vé preventivní aktivity se nedělají primárně pro život dětí uvnitř 
stěn školy, ale především jako příprava na reálný život za její-
mi zdmi. Dříve či později se se smrtí setká každý z nás, pro děti 
může být do života důležitá zpráva, že i o smrti je možné mluvit.

Učitel jako průvodce tématem smrti

V první řadě je velmi důležitý bezpečný a kvalitní vztah s dět-
mi, s  tím se pojí i  vzájemná důvěra. To nám může pomoci 
unést, když odpověď na některé otázky dětí týkající se té-
matu smrti nezvládneme vždy tak, jak bychom si třeba přáli. 
Základem je mluvit s dětmi otevřeně a na rovinu. Přiznat, že 
i dospělí na některé otázky neznají odpověď nebo se někdy 
nevyjádří přesně tak, jak by si přáli.

Smrt je velice specifická tím, že o ní hodně věcí nikdo z nás 
neví. Co přichází po smrti? Jaký je umírání pocit? Můžeme 
nějak komunikovat s mrtvými? A spousta dalších podob-
ných otázek, které si mohou klást nejen děti, ale i dospělí. 
V tomto směru byl měl být pedagog pomyslným průvod-
cem tématem. Tím, kdo nabízí prostor pro sdílení před-
stav dětí, aniž by je nějak hodnotil, komentoval či soudil. 
Není namístě posuzovat jejich reálnost a  pravděpodob-
nost, ale spíše pomáhat vytvářet bezpečný a respektující 
prostor, kde každý z nás může bez obav říci svou předsta-
vu o smrti.

Když smrt vstoupí do školy

Pokud zemře někdo, kdo do školy a školního kolektivu patří, 
je určitě namístě toto téma otevřít a věnovat se mu. Osob-
ně si neumím představit, že by bylo možné takovouto věc 
přejít. V okamžiku, kdy zemře někdo ze školy, se všichni ti, 
kdo s ním spolupracovali, ať už žáci, nebo učitelé, stávají po-
zůstalými a je důležité dát jim prostor pro rozloučení, nabíd-
nout jim pomoc a podporu.

Velmi vhodné je mít pro tyto situace také zajištěnou spolu-
práci s externím odborníkem, například s pedagogicko-psy-
chologickou poradnou či neziskovou organizací, která se 
zabývá tématem smrti, popřípadě i duchovním.

Mgr. Tereza Olivová, terapeutka v Poradně Vigvam

Značkou Rodiče vítáni se na dveřích mohou pyšnit všechny školy, 
které jsou vstřícné při komunikaci s rodiči.
Co to znamená? Např. že škola s rodiči aktivně komunikuje 
a že tato komunikace je obousměrná a partnerská. 

 Na webu www.rodicevitani.cz naleznete všechna kritéria, která je nutné splnit.
 Značka Rodiče vítáni není jen samolepka na dveřích. Dává rodičům záruku, 

že školu pro své dítě vybrali správně.
 Celý projekt Rodiče vítáni byl původně vytvořen neziskovou organizací EDUin. 

Certifi kace tak dává jistotu, že jde o kvalitní a důvěryhodný program.

Rodiče vítáni – značka, která nemůže Vaší škole chybět!

www.rodicevitani.cz
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Rozdíl mezi češtinou pro Čechy 
a češtinou pro děti s OMJ
R a D I M  O š M E R a

V minulém čísle měsíčníku (5/2022) jsme si představili první kroky ve výuce dětí s odlišným 
mateřským jazykem (OMJ). V druhém článku se podíváme na to, jaký je rozdíl mezi češtinou 
pro české děti a pro děti s OMJ. Z toho pak vyjdeme při představení komunikační metody na 
příkladu první lekce.

O jazyku vs. jazyk

Začneme na první pohled banálními konstatováními. 
Nicméně z nich je třeba vyjít, abychom mohli popsat to, co je 
pro výuku podstatné. České děti se učí o jazyku. Děti s OMJ 
se učí jazyk.

Představme si situaci v první třídě. Do třídy přichází dvě děti. 
Jedno česky umí, druhé nikoliv. To první, říkejme mu Toník, 
se učí číst a psát. Učí se zapsat to, co umí říct. Zhruba šest 
let se učil jazyk, který nyní po zbytek života bude kultivovat. 
Bude se o tomto jazyku učit, bude nabírat novou slovní zá-
sobu, kterou bude vkládat do již naučených gramatických 
struktur. Naučí se například slovo vlastivěda. To mu svým 
zvukem připadá blízké, přestože slovo vlast ani věda nikdy 
nepo užil. Končí na -a, takže jej bez velkých pochyb bude 
skloňovat jako další slova končící na -a  (maminka, babič-
ka…). Již od 2. až 4. roku je mu jasné, že tato slova patří do 
kategorie ženského rodu, přestože to ještě neumí pojmeno-
vat. Nicméně většinu slov, která bude na začátku první třídy 
zapisovat a číst, zná. Zná jejich přesný význam, má k nim vy-
tvořené asociace, citové vazby atd.

Druhé dítě, říkejme mu třeba Li, neumí žádné slovo. Přichá-
zí do první třídy a musí se naučit čtyři věci najednou: zvuk 
slova, význam slova, jeho zápis a  jeho správnou zvukovou 
produkci. Nemluvím přitom o dalších charakteristikách gra-
matických a komunikačních. Toník tři ze čtyř uvedených věcí 
umí. Li se je učí najednou. K tomu v podstatě hned musíme 
přidat něco, co se rodilý mluvčí v  první třídě nemusí učit. 
Gramatiku. Li se musí naučit (pokud je dle jména Neslovan), 
že máme rody, že slova ohýbáme a  tím měníme jejich po-
dobu, ale ne jejich význam (to je pro něj podivné) a že je do 
vět často dáváme z  jeho pohledu velmi chaoticky. Pokud 
s malým Lim bude ve třídě ještě ukrajinský Sergej, podobné 
gramatické záležitosti odpadnou, protože struktura češtiny 
a ukrajinštiny je velmi podobná (rody, flexe, syntax).

Mohla by přijít námitka: výstupem vzdělávání má být přece 
to, že děti jsou na podobné úrovni vzdělání. Kdy tedy mů-
žeme počítat s tím, že se Li a Sergej budou učit to stejné co 

Toník? Toník došel na svoji startovní čáru za šest let. Li i Ser-
gej by tedy teoreticky potřebovali také šest let. Nicméně na 
první pohled je zřejmé, že záleží minimálně na dvou okol-
nostech:
1. na věku, kdy dítě přišlo do ČR (a mělo kontakt s češtinou),
2. na jeho mateřském jazyce.

Čím později dítě přijde a čím vzdálenější je jeho mateřský ja-
zyk od češtiny, tím déle trvá, než se naučí jazyk tak, abychom 
mohli hovořit o  tom, že může začít používat akademický 
jazyk vzdělávání. U malých dětí lze počítat se třemi až šes-
ti lety potřebnými k tomu, aby měly češtinu na úrovni, kte-
rou pro vzdělávání potřebujeme. U starších dětí s ještě delší 
dobou. Z  toho plyne, že současná podpora dětí s  OMJ (ze 
strany MŠMT) je nedostatečná. Nemůžeme očekávat, že se 
za rok naučí češtinu tak, jak by bylo potřeba. Nicméně i tato 
podpora je důležitá a je nutné ji ocenit.

Mohla by přijít druhá námitka, že výuku má hradit rodič. To 
tak často je, vedle kurzů, které mají děti zdarma, rodiče platí 
další kurzy. Ale je vhodné říct, že děti s  OMJ jsou naši bu-
doucí občané a jejich přínos pro ČR je mimořádně důležitý. 
Stejně jako jejich rodiče tu také ony jednou budou pracovat, 
odvádět daně a vůbec se podílet na chodu společnosti, jejíž 
jsme součástí. Věnujme se jim, je to dobrá investice. Pokud je 
necháme sedět v koutě a nebudeme si jich všímat, zanechá-
me v nich stopu frustrace, která se v dospělosti vrátí.

Jak se děti učí – komunikační metoda

Ve světle výše zmíněného se podívejme na jeden ilustrativní 
příklad. Toník se ve třetí třídě učí něco, co vypadá podob-
ně, jako když se jazyk učí Li. Toník se musí učit vyjmenova-
ná slova. Vyjmenovaná slova jsou z pohledu českého dítěte 
jakousi anomálií. Jsou výjimkou z  pravidla „piš, jak slyšíš“. 
S jazykem to však nijak nesouvisí. Nebo jen velmi okrajově. 
Pravopis není jazyk jako takový. Jedná se o jeho zápis. To ale 
nyní nechme stranou. Představme si situaci, že Li do Toní-
kovy třídy přichází až ve třetím ročníku základní školy. Paní 
učitelka po něm chce, aby se naučil vyjmenovaná slova. Li je 
ale nutně dvakrát v rozpacích:
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1. Neví, proč se tato slova má učit. Pro něj jsou to prostě 
slova. Navíc slova bez jakéhokoliv kontextu.

2. Nezná jejich význam.

Nechme nyní stranou, že Toník mnohá slova (babyka, dmý-
chat, pýřit se, vyžle…) také nechápe. Podívejme se na to, 
co je nepřirozeného na tom, když se má vyjmenovaná slo-
va učit Li.

Pro Liho, ale i  pro Sergeje jsou anomálií všechna česká 
slova. Není mu proto potřeba předkládat seznam, který 
je pro nás Čechy nějak specifický. Vraťme se na začátek. 
Li i Sergej se učí současně význam, zvuk, zápis, zvukovou 
produkci. Toník ví, co znamená kopyto, umí slovo vyslovit, 
rozumí mu. Musí se jen naučit, že po P musí napsat Y. To 
je jeho úkol, často na mnoho let. Li i  Sergej se vše naučí 
najednou: obrázek kopyta a nad ním nápis kopyto vnímají 
stejně jako obrázek auta a nad ním nápis auto. Zvuk a zá-
pis se učí najednou. Slova se v tomto věku už učí zároveň 
se „spellingem“, zápisem. Nepotřebují zdůraznit, že ve slo-
vě kopyto stojí Y. Y je pro ně to samé jako T nebo jakékoliv 
jiné písmeno. Prostě tam je. Limu ani Sergejovi nemusíme 
sdělovat, že jde o  jiné písmeno, než my Češi očekáváme. 
Jejich pohled na češtinu je jiný. Pokud Li pochází z  Asie, 
bude pro něj zřejmě daleko složitější se naučit hláskovat 
slovo strom. A  to z  toho důvodu, že na rozdíl od kopyta 
obsahuje tři souhlásky za sebou, což například Vietnamci 
ze svého jazyka neznají. Nehledě na to, že hláska r v mno-
ha asijských jazycích chybí. Takže Li bude sice slyšet něja-
ký zvuk, ale jeho zápis bude spíš něco jako stom případně 
tom nebo trom. Vnímat všechny tři samohlásky najednou 
bude pro Liho velmi složité.

Vraťme se ale ke kopytu. Kopyto je slovo, ke kterému má To-
ník silný vztah. Od maminky a tatínka ví, že kopyto má kůň 
a další zvířata. Z pohádek si pamatuje, že kopyto má také 
čert. A od kamarádů už také asi zjistil, že kopyto může být 
nadávka. Pokud Toníka požádáte, jistě vám na počkání vy-
sype z rukávu různé věty se slovem kopyto. Takový osmile-
tý Toník by mohl říct větu: V lese jsme viděli stopy koňských 
kopyt. Představí si celou situaci, kde se slovo kopyto může 
použít. Pokud v  nějaké situaci říkáme nějaké slovo, tedy 
mluvíme s  někým, jedná se o  komunikační situaci. Ko-
munikační situace je něco, kde jazyk používáme. Slovo ko-
pyto má Toník ukotvené v různých konceptech a různých 
komunikačních situacích. Také na tom osm let pracoval.  
Li ale podobné koncepty nemá, neví, jak a kdy slovo použít 
a k čemu mu je.

Paní učitelka Toníkovi vysvětlila, že tato slova se jinak pí-
šou, proto se je nyní učí. Toník chápe účel seznamu slov. Li 
ne, Li by tam mohl mít úplně jiný seznam, například: auto, 
kytka, vlak… a vyšlo by to nastejno. Jsou to slova bez kon-
textu, bez ukotvení v komunikační situaci.

A právě toto Li potřebuje. Učit se slova v kontextu komu-
nikační situace. Proto se metoda, kterou se děti s OMJ učí 
češtinu, nazývá metoda komunikační. Li potřebuje nejpr-
ve chápat situaci a pak ji naplnit slovy. Tato slova se musí 
naučit pochopit významově, zapsat je, produkovat a  pak 
i použít. Pokud je Li ve třetí třídě a z jazyka nic neumí, se 
slovem kopyto, ani když mu ho paní učitelka ukáže na ob-
rázku, nic nevymyslí.

Podívejme se nyní na to, jak komunikační metoda fungu-
je, na krátkém popisu první lekce. Obsah první lekce vidí-
me na tabuli (obr. 1). Komunikační situace: představení + 
orien tace v prostoru.
	� 1. krok: Vyjasním si, zda si budeme se studenty tykat, 

nebo vykat.
	� 2. krok: Ať už zvolím cokoliv, pro druhou variantu mu-

sím použít obrázek. Na obrázku je například chlapec, 
kterému tykáme, nebo je na něm dospělý muž, které-
mu vykáme.

	� 3. krok: Cvičíme s každým studentem tak, že mu dáme 
fotografii do ruky. On je osobou, která je na fotogra-
fii, a my osobou na druhé. Zkoušíme tři možné situace, 
které jsou naznačeny.

	� 4. krok: S postavou na papíře zahrajeme situaci „Jak se 
jmenuješ/te? Napíšeme na tabuli jméno. Pak scénku 
předvedeme ještě s jiným žákem a tentokrát odpovíme 
za něj a napíšeme jeho jméno, které máme v seznamu.

	� 5. krok: Všichni se představí.
	� 6. krok: Předvedeme a trénujeme odpověď na otázku: 

Kdo to je?
	� 7. krok: Předvedeme a trénujeme odpověď na otázku: 

Odkud jsi/jste? Známe nejen jména žáků, ale i jejich pů-
vod, takže situaci můžeme opět zahrát s jedním z nich.

	� 8. krok: Pokud je na to situace vhodná, přidáme před-
vedení a trénink odpovědi na otázku: Kolik je ti let?

	� 9. krok: Vybereme několik předmětů ve třídě. Pojmenu-
jeme je a učíme se odpovědět na otázku: Co to je? Zde 
na obrázku vidíme šest věcí vybraných tak, aby jejich 
pojmenování v  mužském rodě končila na souhlásku, 
v ženském na -a a na -e a ve středním rodě na -o. Tyto 
základní koncovky budeme potřebovat v dalších hodi-
nách.

	� 10. krok: Vysvětlíme pojmy vpravo, vlevo atp., předve-
deme a pak trénujeme odpověď na otázku: Kde je se-
šit/tužka… Předměty přemisťujeme v prostoru a trénu-
jeme s každým žákem zvlášť.

Starší žáci by také měli dostat informaci o  abecedě a  vý-
slovnosti základních hlásek.

Podbarvená slova v sloupečku napravo stojí mimo procvi-
čované komunikační situace. Tato a  podobná studentům 
dávkujeme. Předvádíme a dáváme studentům výbavu do 
běžného života.
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Obrázek 1

Jsem si vědom, že takto stručný popis nepostihuje celou 
hodinu v  její komplexnosti. Doporučuji proto  – pokud vás 
tato problematika zajímá – vyhledat příslušná školení o me-
todice výuky. Mohu doporučit školení pořádané organiza-
cemi Meta, o. p. s., (https://meta-ops.eu/), NPI (https://
www.npi.cz/), VIM JMK (https://www.vim-jmk.cz/) či ÚJOP 
(https://ujop.cuni.cz/).

Dalšími komunikačními situacemi jsou například:
	� omluva, že jdu pozdě,

	� návštěva u lékaře,
	� omluva, že něco nemám,
	� situace, kdy jsem se ztratil ve městě a potřebuji najít ško-

lu, atd.

Pro každou z  nich potřebujeme jiná slova, jiné jazykové 
prostředky, jinou gramatiku. Jedno je jisté. Komunikační 
metoda spočívá v tom, že to, co vysvětluji a učím, musí být 
zapojeno do komunikační situace. Musí být jasný kontext, 
ve kterém se daný prostředek použije. Nespočívá v tom, že 
se naučím slova a  ta dávám do jakýchsi vět bez kontextu. 
Konkrétní komunikační situace (v  níž se realizují konkrétní 
komunikační potřeby) je nám rámcem a jednoznačně nám 
ukazuje na výběr prostředků. Kopyto se v nich obvykle ne-
vyskytuje, neboť kopyto nepatří do základní slovní zásoby, 
potřebné v  základních životních komunikačních situacích. 
Než si bude Li moci vytvořit ke kopytu takový vztah, jako má 
Toník, přejdou přes českou zem čerti minimálně třikrát až 
šestkrát. Buďte trpěliví a berte ohled i na sebe. Vězte, že nic 
nelze uspěchat, a proto se tím netrapte.

Pokud vám druhý článek ze série věnované výuce dětí s OMJ 
pomohl se zorientovat, jsme rádi a přijímáme vaše podněty.

Mgr. et Mgr. Radim Ošmera, lektor češtiny pro děti a dospělé cizince a didaktik češtiny jako 
cizího jazyka na MU Brno

Efektivní porady
Jak si poradit s poradou nejen ve školství
Irena Trojanová, Zuzana Svobodová

Efektivní porady představují ve škole (a nejen v ní) skvělý manažerský nástroj pro vedení lidí, a následně tedy  
i cestu pro posun celé organizace. O tom, jak takové porady připravit, realizovat a reflektovat, pojednává kniha 
Efektivní porady. Publikace obsahuje popis jednotlivých druhů porad včetně jejich konkrétních příkladů  
a podrobně se věnuje specifickým poradám ve školách. V textu jsou uuvedeny i „pasti“, které se při každé pora-
dě mohou vyskytnout, ale zároveň také „kouzla“, která nasměrují poradu správným směrem. Slovo dostali  
v knize i účastníci seminářů. Publikaci doprovází i množství příloh okamžitě využitelných v praxi. Kniha je urče-
na hlavně pracovníkům ze škol a školských zařízení, ale využít ji mohou i další vedoucí pracovníci, kteří chtějí 
posunout své porady tím správným směrem.

 
 

KNIŽNí TIP
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Emil Voráč: Romové mají co nabídnout
Chce bořit hranice mezi Romy, sociálně slabšími z vyloučených lokalit 
a většinovou společností. Emil Voráč svými aktivitami usiluje o vzdělávání 
dětí a mládeže, vnímání historického kontextu a zachování kulturních rysů. 
V roce 2013 založil spolek Khamoro, o. p. s., v rámci kterého šíří osvětu 
a motivuje nejen mladé Romy k zapojení se do společnosti.

V  pátek 8.  dubna proběhl již tradičně Mezinárodní den 
Romů. „Připomínáme si kulturu, tradice a oslavujeme tento 
den právě kulturními akcemi, kde nechybí romská muzika, 
divadlo a vhled do historie,“ říká Emil Voráč, kterého v roce 
2018 Nadace Lilie & Karla Janečkových ocenila titulem Las-
kavec.

?) Co pro romskou komunitu Mezinárodní den 
Romů znamená?

Je to svátek, kdy se všem Romům snažíme připomínat jejich 
sebeurčení. Připomíná se vše neblahé, jako byl například 
holocaust, ale stejně tak se hovoří o  úspěších  – například 
o tom, že máme svou vlajku a hymnu a také že mezi Romy 
konečně stoupá vzdělanost.

?) Jaké akce k této speciální příležitosti 
probíhají?

Největší událostí je světový romský festival Khamoro, pořá-
daný organizací Slovo 21. Trvá několik dní a nově se rozší-
řil z Prahy i do jiných velkých měst, jako je například Plzeň. 
V Česku a na Slovensku existuje spousta organizací a spolků, 
které pořádají kulturní besedy, workshopy a přednášky. Růz-
né akce v duchu Mezinárodního dne Romů probíhají po celé 
Evropě a potažmo světě.

?) Založil jste nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Khamoro, o. p. s., které pomáhá 
sociálně slabším ve vyloučených oblastech. 
Jak si spolek vede? Daří se plnit jeho 
poslání?

Snad ano, i když ne bez potíží. Ale to je asi normální, neboť 
není nic a  nikdo, kdo by s  občasnými potížemi nebojoval. 
V  současné době se věnujeme komunitní práci ve vylou-
čených oblastech, v  nichž převážnou část obyvatel tvoří 
právě romská populace. Daří se nám revitalizovat největ-
ší vyloučenou oblast v Karlovarském kraji ve spolupráci se 
samotnými obyvateli, podstatně snížit nezaměstnanost. 
Je důležité zapojovat obyvatele do zlepšování podmínek 

v daných oblastech a také motivovat je k vedení dětí a mlá-
deže ke vzdělanosti. Důležité je zmínit, že lidé, kterým se 
věnujeme, jsou dnes hrdí na to, co dokázali, a kladou si čím 
dál vyšší cíle.

?) S jakými problémy a překážkami se při své 
práci nejčastěji setkáváte?

Jednoznačně s  předsudky a  zakořeněným rasismem větši-
nové společnosti a nebojím se říci, že podobný postoj mají 
i  vysoce postavené instituce a  politici. O  tom bych klidně 
mohl napsat knihu. Doufám, že s příchodem nové vlády by 
se mohly tyto brzdy postupně bortit.

?) Co vás přivedlo k tomu, vzít iniciativu do 
vlastních rukou a pomáhat Romům 
a sociálně slabším fungovat v běžném životě 
a společnosti?

Už v bývalém režimu se na mě mnoho lidí obracelo se žá-
dostmi o sepsání různých odvolání, stížností, žádostí a po-
dobně. Po převratu počet žádostí o pomoc čím dál víc na-
růstal. To mě přivedlo k myšlence založit občanské sdružení, 
věnovat se této činnosti profesionálně a  dál se vzdělávat. 
V mládí jsem vystudoval střední zemědělskou školu s matu-
ritou, ale bál jsem se po letech přihlásit rovnou na vysokou 
školu. Přihlásil jsem se proto opět na dálkové studium na 
střední škole Evangelické akademie. Je to možná legrační, 
ale získal jsem druhou maturitu, tentokrát v oboru sociální 
činnost v prostředí etnických minorit. Dvakrát jsem se poté 
úspěšně dostal i  na VŠ, ale jednou jsem ji přerušil ze zdra-
votních důvodů, podruhé vzhledem k vytíženosti a také již 
vysokému věku.

?) Mají podle vás Romové a sociálně slabší 
zájem vzdělávat se a etablovat se ve 
společnosti?

Mají, pokud jsou dostatečně motivováni. Hodně dobře na 
ně v rámci motivace působí právě příklady těch, kteří to již 
dokázali.
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?) Daří se postupně měnit jejich obraz 
a vnímání?

Určitě. K dnešnímu dni máme mezi Romy tisíce vzdělanců, 
úspěšné sportovce, dokonce mistry světa, v  kultuře skvělé 
muzikanty a další umělce, v televizi moderátory a tak dále. 
Úspěšní Romové se realizují v  různých odvětvích, a  i  když 
v malém procentu, boří stereotypy a pomyslné hranice toho, 
že jsou Romové pouze zátěží a světu nemají co nabídnout.

?) Kde pro své projekty čerpáte inspiraci?

Právě v úspěších lidí, se kterými pracuji nebo spolupracuji, 
jejich příklady jsou pro mě motorem a napovídají mi, že má 
smysl pokračovat, i když se člověk mnohdy musí vracet zpět 

na startovní čáru. Velký význam pro mě mělo také ocenění 
Laskavec v  roce 2018, přestože jsem jej zprvu odmítal. Ve 
výsledku mě to nakoplo a opět jsem si řekl, že má smysl po-
kračovat, a  i když jsem Rom, moje snahy a cíle mohou být 
uznávané širokou veřejností. Ocenění jsem získal více, podí-
lím se na činnosti mnoha institucí a nestátních neziskových 
organizací a spolupracuji s nimi, působil jsem v krajské radě 
pro národnostní menšiny, v radě vlády, komunitním pláno-
vání, spolupracoval jsem s Českou školní inspekcí, podílel se 
na mnoha projektech a  lektoroval pro mnoho společností. 
Všechny tyto zkušenosti a  jejich výsledky mi dávají sílu. Ze 
všeho nejvíc jsou to ale děti původem ze sociálně slabších 
rodin a  vyloučených oblastí, které jsou dnes dospělé a  žijí 
nezávislý a úspěšný život.

Autor fotografie: Jan Tichý

Rozhovor vedla Barbora Pěničková, koordinátorka projektů ve společnosti 
Nadace Lilie & Karla Janečkových.

 

Studijní autonomie je schopnost řídit 
a pohánět svůj učební proces

„Snažíme se na děti přenášet zodpovědnost za jejich učení. Už od první 
třídy u nás děti dostávají možnost vybírat si, čím se budou ve škole zabývat, 
a vést si své vlastní projekty,“ popisuje v rozhovoru Adam Lalák proces, 
kterým jsou žáci ScioŠkol vedeni k osvojování studijní autonomie.

?) Jak bys definoval učební autonomii?

 
Já ji definuji jako schopnost člověka řídit a  pohánět svůj 
učební proces. Řízením myslím schopnost si své učení plá-
novat, organizovat a mít ho pod kontrolou. Poháněním mys-
lím to, že děti jsou zvídavé, mají k učení pozitivní vztah a umí 
pracovat s vlastní motivací k práci.

?) Proč tuto kompetenci uvádíte ve Scioškolách 
na prvním místě? Považujete ji za 
nejdůležitější?

Asi bych neřekl, že je nejdůležitější. Z mého pohledu má ško-
la celou řadu dalších funkcí – třeba vést děti ke spolupráci, 
budovat v nich odolnost nebo je učit rozumět vlastním emo-
cím. Učební autonomii máme na prvním místě asi hlavně 
proto, že většina lidí si z historických důvodů spojuje školu 

hlavně s otázkou, jak budovat u dětí poznání. A my chceme 
jasně ukázat, že naší odpovědí na tuto otázku je právě rozvoj 
učební autonomie.

?) Jak bys popsal učebně autonomního žáka, 
jak se pozná?

Poznáte ho často na první pohled podle odvahy, s jakou při-
stupuje k učení. Většina z nás má v učení celou řadu bloků – 
máme pocit, že matematické příklady nikdy nevypočítáme, 
protože na to „nemáme hlavu“, že stojku se nenaučíme, pro-
tože je jen pro gymnasty, že s novým jazykem nemá smysl 
začínat, protože už jsme na to moc staří. Učebně autonomní 
žák takovými předsudky netrpí. Vychází z  předpokladu, že 
pokud bude opravdu chtít, tak to zvládne. To je hrozně osvo-
bozující. Druhé poznávací znamení učebně autonomního 
žáka jsou jeho učební návyky. K učení přistupuje systematic-
ky a s rozvahou, vytváří si plány, nemá ve svých poznámkách 
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nepořádek. To mu umožňuje mít svůj učební proces neustá-
le pod kontrolou a směřovat k cíli.

?) Můžeš uvést konkrétní příklad, jak ve 
Scioškolách rozvíjíte učební autonomii?

Snažíme se na děti přenášet zodpovědnost za jejich učení. 
Už od první třídy u  nás děti dostávají možnost vybírat si, 
čím se budou ve škole zabývat, a vést si své vlastní projekty. 
Například: Děti dostanou měsíc na to, aby zpracovaly libo-
volnou formou nějaké téma, které se týká moderní historie. 
Nejprve si tedy musí vybrat téma a oddat se mu. To v nich vy-
tváří pocit zodpovědnosti a umožňuje jim to se s projektem 
více ztotožnit. Pak si musí práci rozvrhnout a udělat si plán, 
čímž se učí hospodařit s časem, a v průběhu práce pak potře-
bují vyhledávat důvěryhodné zdroje, což je zase nutí kritic-
ky se zamýšlet nad původem informací. Průvodce to s nimi 
průběžně rozebírá, klade jim otázky, pomáhá jim pracovat 
vědoměji a s větším rozmyslem. Je tak spíše v roli kouče než 
tradičního učitele.

?) a jak měříte na školách pokrok v získávání 
učební autonomie?

Nepatříme mezi školy, pro které je měření čehokoliv prio-
ritou, protože nepovažujeme za vhodné, aby se děti mezi 
sebou srovnávaly a  poměřovaly. Zároveň ale samozřejmě 
chceme, aby každé dítě mohlo sledovat svůj pokrok a mělo 
tak příležitost se dál rozvíjet v oblastech učební autonomie, 
které mu ještě tolik nejdou. Pracujeme hodně s technikami 
sebereflexe – vedeme s dětmi mentorské rozhovory, děláme 
reflektivní kruhy nebo je necháváme si vést speciální učební 
deníky. Tím, že si všechny tyto věci říkáme nahlas, tak vlastně 
sledujeme, jak moc dochází u dětí k pokroku. Ale je pravda, 
že nějak objektivně měřit učební autonomii zatím moc neu-
míme. Pro mě je zajímavá otázka, jestli je vůbec něco takové-
ho možné – právě proto, že učební autonomie je tak hluboce 
propojena s motivací a s postoji. Rozhodně ale o něco tako-
vého usilujeme. Teď například společně s ČVUT pracujeme 
na vývoji speciální hry, která by měla využívat virtuální rea-
litu k měření dětské schopnosti se rychle učit nové věci. Po-
kud se nám to podaří, mohl by to být celkem průlom v tom, 
jak přemýšlíme o měření výsledků vzdělávání.

?) Vybíráte do škol učebně autonomní 
průvodce? Protože je těžké si představit, že 
někdo, kdo není učebně autonomní, může 
vést k učební autonomii své žáky…

Ať se nám to líbí, nebo ne, průvodce je někdo, kdo vždycky 
bude pro žáky aspoň trochu vzorem. Budou ho podvědo-
mě napodobovat, přejímat jeho návyky. Proto máte podle 
mě pravdu, že každý průvodce by měl sám být učebně 

autonomní. Pokud se bude pořád úspěšně učit nové věci 
a pouštět se do všelijakých ztřeštěných projektů, děti uvi-
dí, že není potřeba se bát, a začnou to zkoušet taky. Když 
to dokáže on, proč ne já? Je však důležité, aby si u  toho 
i průvodce zachoval svoji lidskost a dělal chyby. Výzkumy 
ukazují, že děti nejvíce napodobují dospělé, se kterými se 
dokážou vnitřně ztotožnit, a to bezchybní mistři rozhodně 
nejsou.

?) Jak moc souvisí rozvoj učební autonomie 
s bezpečným prostředím?

Bezpečné prostředí je takové prostředí, ve kterém se nebo-
jíme chybovat. Je to prostředí, kde vás kvůli chybě nikdo 
netrestá, nedá vám pětku, nebude se vám za ni posmívat. 
To podle mě samo o sobě naznačuje, že pro rozvoj učební 
autonomie je to strašně důležité. Učebně autonomní člověk 
má k chybování pozitivní postoj a každou chybu bere jako 
příležitost se v  něčem zdokonalit. Zároveň ale vidím hod-
notu i v tom, když děti občas nahlédnou i do toho, co bych 
nazval přiměřeně nebezpečným prostředím – když chodí do 
přírody, hrají sporty, zapojují se do veřejného dění. Tam na-
opak na chybě záleží a je namístě se jí trochu obávat. Děti se 
díky tomu učí odolnosti a zodpovědnosti, což je pro učební 
autonomii taktéž důležité.

?) a jak pracujete ve vašich školách s tímto?

 
Snažíme se, aby dětem kladl do cesty překážky sám svět 
a  ony se s  nimi musely poprat. Třeba loni na podzim při-
pravila jedna naše škola projekt pro třeťáky, během něhož 
se měli sami, bez dospělých, dostat na horskou chalupu do 
Liberce. Museli se dopravit na autobusák, pořídit si lístky, 
přesednout, nakoupit si jídlo. Takovéhle překonávání reál-
ných překážek je podle mě skvělý způsob, jak odolnost dětí 
rozvíjet. Mimochodem, překvapilo nás, jak skvěle to ti tře-
ťáci zvládli.

?) V posledních týdnech se zdá, že před děti 
svět staví opravdu nemalé výzvy a posilování 
odolnosti bude téměř nezbytností. Jak ve 
školách mluvíte s dětmi o válce na Ukrajině 
a zapojili jste se do dobročinných aktivit?

Když konflikt vypukl, bylo pro nás první prioritou s dětmi 
pojmenovat známá fakta, aby se v tom obrovském množ-
ství zpráv neztratily, a zároveň ošetřit emoce. Potom jsme 
se začali bavit o  hodnotách a  o  tom, jak nejlépe pomoci. 
Zapojit se do pomoci uprchlíkům jsme vnímali jako klíčo-
vé už jen proto, že konání dobra je jednou z našich klíčo-
vých kompetencí (stejně jako učební autonomie a  odol-
nost) a chtěli jsme jít příkladem. V tuto chvíli jsme přijali do 
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našich škol už asi sto padesát ukrajinských dětí. Já považuji 
pomoc uprchlíkům za skvělou vzdělávací příležitost pro 
naše žáky a žákyně, protože se tím setkají s novou kulturou, 
doučují je češtinu, pomáhají jim se zapojit a tak podobně. 
Dělají něco, na čem skutečně záleží. A to je obrovský kata-
lyzátor učení.

adam lalák
Pracuje pro ScioŠkoly, kde se zabývá výzkumem a podí-
lí se na pedagogické koncepci. Vystudoval psychologii 
a filozofii na Univerzitě v Cambridge v Anglii. Zabývá se 
například učební autonomií, vztahem paměti a techno-
logií a zážitkovou pedagogikou.

Rozhovor vedla Mgr. Markéta Beková, doktorand Ústavu pedagogických věd MUNI.
 

Zlatý Ámos: Osobně mi záleží na úplně 
každém studentovi

Tituly Pražský Ámos, Ámos sympaťák, Ámos ČT a především Zlatý Ámos 
získal autor populárních videí a učitel matematiky pražského Anglicko-
českého gymnázia AMAZON. Kdyby se jednalo o paralelu se světovými 
soutěžemi krásy, byl by Marek Valášek ověšen stuhami od hlavy k patě. 
Tady se však jedná, jak sám název napovídá, o anketu o nejoblíbenějšího 
učitele České republiky. Během našeho rozhovoru padly i dvě otázky, na 

které mi pan Valášek nedokázal odpovědět – jakou má u žáků přezdívku a jaké používá ve 
výuce „hlášky“. Na oba dotazy se žáků dodatečně zeptal a poslal mi SMS s odpověďmi. Tu 
najdete v závěru rozhovoru.

?) Zdeněk Svěrák je původní profesí učitel. Svým 
žákům říkal přátelé. Jak je oslovujete vy?

Svá videa vždy uvádím slovy „Dobrý den, přátelé“, to je můj 
pozdrav. Ale o svých žácích mluvím jako o svých dětech. Já je 
tak beru. I když s nimi nemám moc hodin, tak jsou to prostě 
moje děti. (smích)

?) Jaký je to pocit, být nejoblíbenější učitel 
v Česku?

Je to nádherné. Skvělý pocit. Ale nechtěl bych to přeceňovat, 
protože soutěž klidně mohl vyhrát kdokoliv z ostatních lidí, 
kteří tam byli. Zasloužili by si to všichni. Musím si dávat po-
zor, aby mi to nestouplo do hlavy. (úsměv)

?) Když oznámili vaše vítězství, řekl jste, co 
říkají při předávání cen téměř všichni – že to 
nečekali?

Upřímně, v  kategorii Ámos sympaťák jsem vítězství trošku 
tušil, protože mám díky YouTubu velkou komunitu příznivců 

a věděl jsem, že mě podpoří. U Ámose ČT jsem nebyl tolik 
překvapený proto, že jsem s Českou televizí hodně spolupra-
coval během pandemické situace, připravovali jsme společ-
ně dva pořady. Ale tu hlavní cenu, tu jsem opravdu nečekal. 
Prohlížel jsem si při vyhlašování tváře ostatních kandidátů 
a  čekal, koho z  nich oznámí. Nějak mě nenapadlo, že by 
mohlo zaznít mé jméno. I když jsem v to samozřejmě doufal. 
Když jsem ale viděl, jak jsou ostatní úžasní, říkal jsem si, že 
vyhraje někdo z nich.

?) Možná už je teď tato otázka zbytečná, ale 
vítězství ve které z výše zmíněných kategorií 
vás potěšilo nejvíce?

Samozřejmě vítězství v té hlavní. Titul Zlatý Ámos.

?) Věděl jste, že vás žáci do ankety přihlásili?

 
Ano, věděl jsem to, protože u mě byla cesta k přihlášení po-
měrně specifická. Začala už před dvěma lety, kdy se zavře-
ly školy. Mám dva webové portály, Mathematicator.com 
a learnTube.cz, a když se spustila online výuka, začal jsem 
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s kolegy streamovat výuku online. Takže nominace původně 
nepřišla od dětí ze školy, ale od dětí, které se na nás dívaly 
na internetu. Ty s tím přišly, sesbíraly několik desítek podpi-
sů a až později se k celé akci připojili studenti ze školy, kde 
učím. Tuším totiž, že nominovat vás přeci jen musí žáci z vaší 
školy. Oficiální nominace tedy vzešla od „mých dětí“.

?) V přihlášce do ankety Zlatého Ámose 
žáci uvádí charakteristiku navrhovaného 
kandidáta. Tušíte, co bylo uvedeno u vás?

Pamatuji si, že tam děti psaly, že mám hodně energie, vese-
lou povahu a že se v hodinách hodně smějeme. Což je samo-
zřejmě i jejich zásluha.

?) Také by v přihlášce měla být uvedena nějaká 
příhoda s kandidátem. Nevíte, jakou žáci 
uvedli?

To nevím, ale zjistíme to. (Hledáme na webových stránkách.) 
Tak tady to je. Napsali: „Během hodin matematiky se z pou-
hých čísel a  grafů stávají příklady, které můžeme uplatnit 
v  reálném životě. Pan Valášek nám ukázal, že matematika 
není žádný strašák, že může být i zábava…“ To napsali hezky.

?) Pamatujete si vy osobně, který předmět 
byl pro vás na základní nebo střední škole 
nejtěžší?

Základní škola byla v podstatě bez problémů. Ale když jsem 
přišel na gympl, to byl náraz do reality. Tento moment jsem 
zažil dvakrát v životě, kdy přijdete z nějakého prostředí, mys-
líte si, že jste dobrej, a zjistíte, že to tak vůbec není. Mně se to 
stalo s příchodem na střední a pak i na vysokou školu. Vždy 
je to o tom, s kým se v životě člověk porovnává. A největší 
potíže mi dělaly předměty, které jsou hodně o  pamětním 
učení. Hlavně dějepis a literatura.

?) Jak k výuce přistupujete?

 
Matematika je nesmírně specifická. Vše je tam propojené, 
a jakmile vám někde chybí jen malý kousek, dříve nebo poz-
ději vás to dožene. Učitelé mohou být frustrovaní z toho, že žáci 
neumí něco, co by už dávno umět měli. Mé kořeny jsou v do-
učování, ne v učení ve škole, takže já jsem na to zvyklý a beru 
to vlastně jako normální věc. Pokud děti něčemu nerozumí, 
nemám problém se k tomu vrátit. Klidně až na začátek. A když 
se doplní potřebné stavební prvky, dostaví se najednou takový 
ten „aha moment“. Vzhledem k tomu, že vše souvisí se vším, je 
zkrátka potřeba mít dobré základy. Žákovi to docvakne a vše 
začne dávat smysl. A v tom je matematika kouzelná.

?) Kouzelná možná ano, ale oblíbená 
matematika úplně není…

Jedním z důvodů může být to, že je docela těžká. A je obtíž-
né ji dělat, když vám dílčí jednotlivosti na sebe nenavazují. 
Dřív nebo později se stane skoro každému, že má výpadek 
a  najednou to přestane dávat smysl. To je to, o  čem jsme 
mluvili před chvílí. Proto se snažím každou věc, kterou žáky 
učím, zdůvodňovat. A ukazovat, že vzorečky a postupy ne-
spadly z nebe. I když to zabere spoustu času.

?) Čím to je, že vás mají žáci rádi?

 
Těžko říct. Možná je to tím, že se do hodin snažím dávat úpl-
né maximum. Dělat to naplno. Samozřejmě že se mi někdy 
stane, že jsem unavený a sám cítím, že hodina nemá spád 
a  správný drive, ale snad se to neděje často. Myslím si, že 
mám se svými dětmi moc hezký vztah. Jsou tam i žáci, kteří 
matematiku moc nemusí, ale nehází mi do toho vidle.

?) Takže byste řekl, že jste oblíbený?

 
Cílem učitele by neměla být jeho obliba. Měl by inspirovat, 
naučit a pracovat tak, aby se děti rozvíjely. Když si vzpomenu 
na svou matematikářku na základce, pro mě byla absolutně 
fantastická, ale oblíbená teda fakt nebyla.

?) Ta by ale asi Zlatého Ámose nevyhrála…

 
Asi ne, ale já bych pro ni hlasoval. (úsměv)

?) Vás žáci zřejmě rádi mají.

Mají. (úsměv) My si to občas i říkáme. Jenom tak. Snažím se dě-
tem vysvětlit, že mi mohou absolutně věřit. Ve smyslu, že proti 
nim nikdy nic nezneužiju. Obecně – žáci se často bojí ptát, aby 
třeba nevypadali hloupě nebo neukázali neznalost něčeho, co 
by teoreticky z dřívějška vědět měli. V matematice, samozřejmě 
i jinde, je potřeba, aby když něčemu nerozumí, zvedli ruku a ze-
ptali se. Jasně že ne vždy se mi podaří zareagovat správně, ale 
dovedu se omluvit. Chci, abychom měli čistý a otevřený vztah. 
Mé děti zkrátka vědí, že ptát se mohou. Že jsou v bezpečí.

?) Takže neděláte přepadovky? Písemky bez 
ohlášení?

Nedělám. A děti vždy vědí, co v testech bude a na co se mají 
připravit. Jsem záměrně velmi předvídatelný. Mně osobně 
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přijde docela na hlavu dávat do písemek něco, co jsem ne-
probral nebo pořádně neprocvičil. A vím, že i zdánlivě malá 
modifikace nějakého nového problému může být pro žáky 
najednou velmi obtížná. Proto si na to dávám pozor. Mám 
rád komplexní úlohy, ale složené ze zažitých věcí a do písem-
ky dávám úkoly, které jsme probrali.

?) Celkem 18 mužů a 11 žen – to je statistika 
vítězů Zlatých Ámosů. V českých školách 
mezi pedagogy převládají ženy. Mají žáci 
raději učitele mužského pohlaví?

Na toto odpověď nemám. Možná je nás mužů tak málo, že 
jsme pro žáky tak trochu exoti. (smích)

?) V jednom rozhovoru jste uvedl, že je u nás 
málo dobrých učitelů. Respektive že hodně 
učitelů neumí učit…

Můj názor se v tomto ohledu vyvíjí. Ale vím, o jakém roz-
hovoru mluvíte, je to asi dva roky zpátky. Ve škole jsem 
se při pohovorech setkával s  ne úplně kvalitními kandi-
dáty a to můj pohled ovlivnilo, ale samozřejmě se nejed-
nalo o reprezentativní vzorek. Taky si myslím, že učitel by 
měl mít velký přesah. To je podle mě moc důležité. Jeden 
z problémů, které má české školství, je podle mě ten, že 
učitel, který nastoupí do školy, učí to, co se sám v  před-
chozí škole během studia naučil. Ale děti ocení právě ten 
přesah, to, že se jim ukáže, kde se učivo opravdu používá 
v reálném světě. A to nám dost často chybí. Učebnice jsou 
plné umělých příkladů, které nemají s  reálným životem 
nic společného.

?) Co je podle vás na povolání učitele to 
nejtěžší?

Učitelské povolání je nesmírně náročné. A občas může být 
frustrující. Myslím si, že každý učitel si musí dávat strašný 
pozor, a je to těžké, i mně se to mnohokrát nepovedlo, ne-
pouštět onu frustraci na děti. Když jsem byl na střední škole 
já, stávalo se, že učitelé nezvládali své emoce a ventilovali je 
na žáky. A to je věc, která vás odepíše. Jakmile na děti začne-
te pouštět negativní emoce, skončíte u nich. Předpokládej-
me, že většina učitelů investuje do své činnosti strašně moc. 
A  děti někdy ta očekávání prostě nenaplní. Pak si někteří 
z těch učitelů mohou říct, že to vlastně nemá cenu, že už do 
práce nebudou dávat tolik energie a nadšení. Pak své hodiny 
jen „odučí“. Už je jim jedno, jak to vlastně dopadne.

?) Takže nejtěžší je neventilovat frustraci?

 
Myslím si, že úplně nejtěžší je to, aby učiteli opravdu osobně 
záleželo na tom, aby se každý, ale opravdu každý student, 
kterého učí, toho co nejvíce naučil. A to je opravdu těžká věc. 
Dát ve třídě dětem vše, když se vám to ne vždy vrátí. Musíme 
si pořád dávat pozor na to, abychom nad dětmi nelámali hůl.

?) Může podle vás matematické myšlení zlepšit 
kvalitu života?

I  bez matematického myšlení můžeme mít kvalitní život, 
samozřejmě. Ale pravé matematické myšlení dává schopnost 
dívat se na svět z různých úhlů a rozeznávat zákonitosti, struk-
tury a vzory, které se často opakují. A vztahuje se to i na situace 
nematematizovatelné, jako je chování nebo mezilidské vztahy.

SMS s odpověďmi na otázky z úvodu článku
Dobrý den, paní Váchová, tak jsem se těch svých dětí zeptal. Moje hlášky jsou tyto: „Tak ukažte, jak jste počítali?“ (to 
používám vždy na začátku hodiny, když mi žáci ukazují domácí úkoly), „Nehlaste se, mluvte!“ (tu jsem používal hlavně 
u distanční výuky, protože jsem při výkladu neviděl na monitor, ale říkám to prý i normálně). A má přezdívka je Valášek. 
Jedna dívka mi říká Valach.

Marek Valášek je učitel a  popularizátor matematiky. 
Z jeho videí na YouTube se každoročně učí desítky tisíc 
studentů. Založil vzdělávací portály Mathematicator.com 

a learnTube.cz, které pomáhají studentům s přijímací-
mi zkouškami na střední školy, maturitou, Scio testy i vy-
sokoškolskými zkouškami.

Rozhovor vedla Mgr. Michaela Váchová, odborná editorka Učitelského měsíčníku. 

www.rizeniskoly.cz
Kompletní nabídka odborných informací pro oblast školství
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Vzpomínáme na základku letem  
světem s: ONDŘEJEM RUMLEM

Ondřeje Rumla zaznamenala veřejnost už v roce 2008. Tehdy na 
sebe upozornil v rámci hudební soutěže X-Factor, kde skončil druhý. 
Později účinkoval například v lyrikálu Petra Hapky a Michala Horáčka 
Kudykam.

?) Jak byste jedním slovem nebo větou popsal 
vzpomínku na základní školu?

Bezstarostnost.

?) Který vyučovaný předmět jste měl rád?

Přírodovědu/vlastivědu.

?) Proč?

Protože jsem dost těch věcí už znal.

?) a který předmět naopak moc ne?

Na základce mě bavily všechny předměty.

?) Proč?

Protože jsem měl pocit, že probíráme užitečné věci.

?) Jméno oblíbeného učitele a předmět, který 
učil?

Květoslava Stančová. Třídní učitelka. Učila mě hudební vý-
chovu a taky vztah k přírodě, hlasy ptáků, léčivé byliny atd.

?) Čím si u vás učitel oblibu získal?

Hráli jsme společně na kytary.

?) Pomatujete si něco, co jste se horko těžko 
naučil, ale vlastně nikdy nepoužil?

Slavnostní slib jisker. Slibuji zde přede všemi, jako jiskra jasná, 
budu sloužit naší zemi, aby byla šťastná. Nikdo to po mně už 
pak nikdy nechtěl.

?) Bylo něco, co jste se dobře nenaučil a pak 
vám to v životě chybělo?

Svědomitost, zdravé sebevědomí, tah na bránu.

?) Vzpomenete si ještě na první školní lásku?

Nikola Sudová – ta slavná lyžařka. Chodili jsme spolu v druhé 
nebo ve třetí třídě.

?) Psal jste si taháky? Kam/jak?

Samozřejmě. Na ruku.

?) Nezapomenutelná poznámka nebo malér?

Přilepil jsem fyzikářce sekundovým lepidlem židli k podlaze.

?) Oblíbené jídlo ve školní jídelně?

Rizoto, hrachová kaše, čočka, žemlovka…
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Elixír do škol: U nás učitelům nikdo od 
katedry neříká, jak mají učit

Víte, co se stane s teplotou ledu, když do něj přidáte sůl? Jestli se zvýší, 
sníží, nebo zůstane stejná? Já to nevěděla. Nevěděla jsem ani to, že fyzikáři 
z celé republiky se mohou jednou měsíčně scházet hned ve 29 regionálních 
centrech a sdílet své zkušenosti i nápady, dělat pokusy a experimentovat. 
Zadarmo. Vyrobit si pomůcky do výuky nebo si je zapůjčit. S možností si 
oficiálně rozšířit kvalifikaci. A mimo pracovní dobu. To vše díky organizaci 

Elixír do škol, s jejíž ředitelkou Ing. Petrou Proškovou jsem měla možnost si popovídat. 
A kdyby vás zajímala zmiňovaná teplota ledu smíchaného se solí, jak to s ní je, zjistíte 
v první třetině našeho rozhovoru. Zatím si tipněte! Ale pokud nejste učitel fyziky, myslím, že 
budete překvapeni stejně tak jako já…

?) Mohla byste Elixír do škol představit?

Na cestě, po které jdeme, se snažíme vytvářet lepší podmín-
ky zejména pro učitele fyziky a  učitele využívající digitální 
technologie ve výuce. Nabízíme jim regionální centra, kde se 
mohou potkávat se svými kolegy, mohou se navzájem učit 
i  inspirovat. Místa, kde se cítí bezpečně, nebojí se na coko-
liv zeptat, kde se každá chyba stává výzvou. Na tato místa 
mohou pravidelně každý měsíc přijít a s kolegy z regionu se 
na tři až čtyři hodiny potkat mimo pracovní dobu. Společ-
ně si pak pod vedením vedoucího centra, což je u nás vždy 
praktikující učitel, zkoušejí věci do výuky. Zakládáme si na 
aktivizačních výukových metodách, což je základ toho, co se 
v centrech odehrává.

?) Co si mohu pod těmito aktivizačními 
výukovými metodami představit?

Především jsou to pokusy různého typu. Ověřování hypo-
téz, debaty nad tím, jak dětem zajímavým způsobem více 
přiblížit fyziku. Snažíme se také hodně opírat o badatelskou 
výuku.

?) Mohla byste, prosím, trošku tu badatelskou 
výuku rozvést?

Je to téma, o němž se teď, věřím, hodně mluví. Je oblíbené 
a populární. Mám pocit, že jej více a více učitelů prosazuje do 
výuky. Jedná se, laicky řečeno, o přístup, kdy není dopředu 
určeno, co přesně se má udělat, ale stanovujete hypotézu 
a tu ověřujete experimentem. Zkoumáte a objevujete, jak to 
vlastně funguje. Zkusím uvést příklad. Co se stane s teplotou 
ledu, když ho osolíte? Někdo může přijít s hypotézou, že se 
teplota zvýší, protože když se posolí silnice, led taje… Ale je 

to úplně naopak. Teplota rapidně klesá. Led jako takový má 
teplotu kolem nuly, a když ho osolíte, teplota klesne až na 
minus dvanáct stupňů. Účastníci pak společně s vedoucím 
hledají vysvětlení pozorovaného jevu.

?) akcentovala jste, že centra vede vždy 
praktikující učitel. Proč?

Protože právě na tom si zakládáme. Nespolupracujeme 
s lektory, ale s reálnými učiteli, kteří to, co v centrech ukazují, 
sami používají ve výuce a mají s tím dlouhodobé zkušenosti.

?) Kterých učitelů se Elixír do škol týká?

Elixír začal s fyzikou, ale v roce 2018 jsme v rámci organiza-
ce přemýšleli, kam ještě rozšířit naše aktivity. Našli jsme dva 
směry. Jedním bylo zacílení mimo základní a střední školy, 
začali jsme se věnovat učitelům a učitelkám z prvního stup-
ně ZŠ a předškolního vzdělávání.
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?) ale vždyť fyzika se na prvním stupni neučí.

To ne, ale s  fyzikálními jevy se setkávají děti od malinka 
(i když je třeba neumějí pojmenovat). Myslím, že všichni, kdo 
máme děti, jsme zažili otázky typu „Proč je nebe modré?“ 
nebo „Proč dřevo plave a hřebík ne?“. A kromě toho základní 
fyzikální poznatky jsou zařazeny i v rámcových vzdělávacích 
programech mateřských škol i prvního stupně ZŠ. A učitelé 
z prvního stupně, dokonce učitelé z mateřin, většinou neži-
vou přírodu, o které fyzika je, moc neučí. Když jsme jim ale 
představili, co jde s dětmi dělat v  rámci této tematiky, byli 
nadšeni. Jedním z příkladů je téma Pohádková fyzika, jehož 
autorkou je naše garantka Jitka Houfková. Ta začala pracovat 
s fyzikálními jevy skrze pohádky. Děti zkoumají třeba vlast-
nosti vody či vzduchu, objevují chování magnetů, ale zvlád-
nou vyrobit i vánoční přání s diodovým obvodem a mnoho 
dalšího. Zatím třeba úplně přesně nerozumí tomu, co se 
děje, ale vidí, že fyzika je všude kolem nich. V Českém Těšíně 
máme například centrum, které je přímo zaměřené na před-
školní a mladší školní věk. Je o něj obrovský zájem a to nás 
velmi těší. Některá centra v Elixíru jsou i namixovaná, takže 
na setkání může přijít paní učitelka z mateřské školky i pan 
učitel, který na základní škole učí fyziku. Vedoucí centra pak 
vytváří tzv. gradovaný experiment, kdy vezme konkrétní fy-
zikální jev a ukáže několik druhů pokusů pro různě staré děti.

?) a co to další rozšíření?

Druhé rozšíření bylo oborové, pozornost jsme nasměrovali 
k digitálním technologiím. Což bylo vzhledem k budoucí co-
vidové situaci vlastně hodně prozíravé.

?) Mohla byste digitální technologie, o nichž 
hovoříte, blíže specifikovat?

Zaměřujeme se na informatiku jako takovou, ale i  na kon-
krétní využití digitálních technologií napříč výukou v co nej-
více předmětech. A nemluvím o tom, že například vyměním 
papírový sešit za tablet. Chceme, aby učitelé využívali digi-
tální technologie s přidanou hodnotou. Proto provozujeme 
i Centra digitálních technologií. Ta se zaměřují právě na vy-
užití jakýchkoliv technologií napříč předměty. Robotiku ve 
fyzice či matematice, různé měřicí přístroje, práce s daty, vše, 
co si představíte pod informatikou.

?) Co když učitelé nemají některé typy 
technologií k dispozici? Nebo nemají 
pomůcky na dané experimenty?

V  každém centru vytváříme a  průběžně doplňujeme balí-
ček pomůcek, které si mohou účastníci zdarma zapůjčit do 

výuky. Kdybyste chtěli koupit kvalitní termokameru a podí-
vat se se žáky například na trubky ve stěně, museli byste za 
ni dát řádově tisíce až desetitisíce. Kolikrát ji ale fyzikář ve 
výuce využije? A  o  kolik by se jednalo peněz, pokud by si 
termokameru koupila každá druhá škola? Tady je k dispozici 
a kdokoliv, kdo navštěvuje naše centra, si ji může vypůjčit. 
Dalším benefitem je to, že mnoho pomůcek na experiment, 
který budou učitelé s dětmi provádět ve škole, si vyrobí při 
našich setkáních a  poté si je odnesou. Například fólie na 
difrakční brýle je velmi drahá a  těžko se shání, ale u  nás ji 
vedoucí centra nakoupí a připraví takový počet kusů, aby si 
ji každý účastník mohl odnést.

?) Jak je to s financováním? a jak se k vám 
mohou učitelé přihlásit?

Učitelé ani škola neplatí žádný poplatek. Celý projekt je zdar-
ma, a to díky Nadaci České spořitelny, ale i dalším partnerům, 
kteří se podílejí na financování Elixíru. Každý, kdo má zájem 
přijít do centra, může dorazit kdykoliv. Stačí, když se zaregis-
truje na setkání na webových stránkách centra nebo prostě 
vedoucímu centra napíše a  přijde ve stanovený den a  čas. 
Může za námi zavítat kolikrát chce, ve školním roce máme 
celkem deset setkání. Pokud se účastníkovi podaří přijít mi-
nimálně sedmkrát, získá osvědčení o účasti. Díky tomu, že je 
program akreditovaný v  rámci dalšího vzdělávání pedago-
gických pracovníků, si tak oficiálně rozšiřuje kvalifikaci.

?) Co učitele v centrech čeká?

Zažívají tam na vlastní kůži to, co pak zažijí děti v jejich tří-
dách. Jsou tam v pozici žáka, taky společně ověřují hypoté-
zy, provedou experiment a vidí, co se daří i nedaří. Diskutují 
o tom s ostatními učiteli, zkrátka dělají vše, co později jejich 
žáci. Určitě to není o  tom, že učitelé pouze sedí v  lavicích 
a někdo před katedrou jim říká, jak mají učit.
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?) Existuje nějaká spolupráce mezi 
jednotlivými centry?

Ano, to je další z věcí, o které v Elixíru pečujeme. Mimo dění 
v regionálních centrech pořádáme pro naše vedoucí center 
Akademii Elixíru, kdy se čtyřikrát ročně potkáváme na víken-
dových setkáních a  společně diskutujeme, sdílíme zkuše-
nosti, informujeme se o novinkách atd. Mnoho z těchto lidí 
spolupracuje běžně v průběhu roku i na dálku.

?) Svěřil se vám nějaký učitel, zda měl třeba 
obavy, než k vám do centra přišel?

Mám takový osobní zážitek. Jedna paní ředitelka k nám „na-
hnala“ své učitele, povinně. Atmosféra byla na začátku troš-
ku napjatá, ale v průběhu setkání se uvolnila, všichni účast-
níci si zkoušeli různé experimenty a s  radostí se zapojovali 
do aktivit, povídali si a na konci řekli, že to byl ten nejlepší 
trénink, jaký zažili. Ano, může se stát, že k nám někdo učitele 
pošle, ale věřím, že všechny pochybnosti se během prvních 
tří čtyř hodin rozptýlí. A  když ne, příště chodit nemusí. Za 
pokus dáme jen několik hodin svého času. Ale většina účast-
níků se opravdu vrací.

?) Kolik učitelů do sítě regionálních center 
přichází?

Máme kolem 3 500 až 4 000 učitelů, kteří prošli několika se-
tkáními Elixíru. Pravidelných účastníků je zhruba 2 000. Za-
pojených je asi 650 škol a  je zajímavé, jak tomu pomohla 
online výuka. Učitelé už nebyli vázáni na svůj region, mohli 
se připojovat prakticky odkudkoliv a vybírat si na základě té-
mat. Tím se zaběhnutý model začal dynamicky měnit a bylo 
moc hezké to sledovat. Jsme otevřená síť, která přijme ja-
kéhokoliv kantora s chutí se třeba jen podívat na to, jak lze 
obohatit výuku.

?) Chodí více mužů, nebo žen?

 
Jsme paradoxně poměrně genderově vyvážená komuni-
ta. Co se týká věku, přichází učitelé s pětadvacetiletou pra-
xí i  začínající pedagogové. Předmětové rozložení je jasné, 
nejvíce je fyzikářů, ale dynamicky narůstá počet pedagogů 
z prvního stupně, protože jsme tuto skupinu cíleně oslovili. 
Díky digitálním technologiím se škála aprobací mezi učiteli 
v centrech ještě rozšířila.

Rozhovor vedla Mgr. Michaela Váchová, odborná editorka Učitelského měsíčníku.
 

Multidisciplinární spolupráce při podpoře 
žáka s přesahem do rodiny v praxi
V minulém vydání Učitelského měsíčníku jsme si v rámci rozhovoru s Mgr. Mikulkovou 
povídali o podpůrném programu cíleném na silné stránky žáků. Řeč byla o metodice. Nyní 
byla tato metodika uvedena v praxi v Církevní základní škole ve Veselí nad Moravou. Průběh 
nám popsali Mgr. Tomáš Just, zástupce ředitele, a paní učitelka Mgr. Jindřiška Berková.

?) Vaše škola se stala místem pro ověřování 
inovativní metody včasné detekce školní 
neúspěšnosti žáka, případně ohroženého 
dítěte. Jak vy jako škola vnímáte školní 
úspěšnost a neúspěšnost žáka? V jakých 
oblastech je patrná?

Školní úspěšnost i neúspěšnost se promítá do všech oblas-
tí školní docházky. Úspěšné dítě se ve škole cítí bezpečně 
a  je aktivní i v  jiných oblastech mimo výuku. Úspěšné dítě 
také většinou zná svou hodnotu, umí se pohybovat ve vzta-
zích s  druhými a  vyhýbá se rizikovému chování. Naopak 

dlouhodobý neúspěch u  dětí může vést k  dalším problé-
mům, například s docházkou, k nezájmu o činnosti vyžadují-
cí aktivní zapojení, rezignaci na vzdělání jako takové, nespo-
lehlivosti a celkově k rizikovému chování.

?) Co je dobrým důvodem školy zabývat se 
včasnou detekcí školní (ne)úspěšnosti žáka?

Hlavním důvodem (jak jsme zmínili v předchozí odpovědi) 
je především předcházení budoucím problémům. Pokud 
včas odhalíme důvody neúspěšnosti a pracujeme na jejich 
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eliminaci, v  budoucnu nebudeme muset vynakládat tolik 
času a energie na řešení důsledků vzniklých počáteční ne-
úspěšností. U starších dětí může náhlý projev neúspěšnosti 
ukázat na možné potíže dítěte v jiných oblastech života, kte-
ré jsou z  hlediska školy neviditelné. Například v  rodině, ve 
vztazích mimo školu, zdraví a podobně. Úspěšné žáky zase 
můžeme rozvíjet v oblastech, které jim jsou blízké, a tak po-
silovat jejich individuální a sociální kompetence.

?) Jak jako učitelé vnímáte nástroj, který 
v současné době ve vaší škole ověřujete?

Je to pomoc v případech, o nichž jsme věděli, které jsme ře-
šili. Zároveň se odkryly i případy, které jsme zatím moc nevi-
děli. Ty by nám v budoucnu mohly přinést řadu problémů. 
Skvělé je, že se podchytily dříve, než se školním problémem 
staly. Zároveň jsou do řešení zapojeni i  učitelé, takže jsme 
stále propojeni s rodinou žáků i všemi externími odborníky, 
kteří se všem zúčastněným věnují. Díky úvodní diagnostice 
jsme získali také přesný obrázek tříd i  nastavení kolektivů 
a s tím můžeme dále pracovat. Třídní učitelky velmi ocenily 
i následnou reflexi ve třídě a vstupy pracovníků Espediente 
do tříd. Téma práce se třídou se prolínalo celým programem 
„Naše třída – náš ostrov“ – co je pohoda žáků a co k ní přispí-
vá a co by bylo potřeba změnit.

?) V čem je podle vás metoda navazující práce 
multidisciplinárních týmů inovativní?

V mnoha školních zařízeních se využívá práce školního psy-
chologa. Ten však pracuje s  jednotlivci, popř. pouze s  ně-
kterými kolektivy, které potřebují jeho pomoc. Espediente 
nabízí komplexní pomoc více odborníků. Je důležité, aby 
psychologové konzultovali své poznatky napříč profesemi, 
tedy i s  lidmi zaměřujícími se na oblasti pedagogiky a psy-
chologie. Aby se shodli a dohodli, i s rodiči, na nejlepším po-
stupu či řešení jednotlivých případů. Více hlav více ví.

?) Jaký je přínos této metody z pohledu školy?

 
Škola je zapojena do procesu řešení. Není na to sama. Od-
borníci v multidisciplinárním týmu z různých oborů mohou 
být oporou a  odbornými garanty zapojených učitelů v  jejich  

práci. Jedná se především o oblasti, pro které učitelé nemají pa-
třičné vzdělání a znalosti, ale čím dál častěji se s nimi setkávají 
a musí se s nimi vypořádat ve prospěch svých žáků. Zkušenosti 
z multidisciplinárních týmů potom mohou zapojení učitelé vy-
užívat k další práci a také je předávat dál kolegům ve škole.

?) Jak hodnotíte spolupráci s neziskovou 
organizací Espediente, která vytvořila 
a ověřuje jak diagnostický nástroj, tak práci 
multidisciplinárních týmů (inspirovala se 
modelem setkání okolo dítěte v oblasti 
zdravotnictví)?

Spolupráce byla velmi dobrá, profesionální a přínosná. Dia-
gnostický nástroj  – test  – byl srozumitelný a  jednoduchý. 
Následné aktivity pro nás byly také hodně přínosné a jejich 
realizace nijak zásadně nezasahovala do výuky a  rozvrhu. 
Důležitá je dlouhodobá práce multidisciplinárního týmu, 
která je sice časově náročnější, ale vidíme díky ní výrazné 
výsledky. Bohužel jsme se setkali i s rodinami (rodiči), které 
se do projektu nechtěly zapojit. Myslíme, že je to ke škodě 
konkrétních dětí a vlastně celých rodin.

?) Kdybyste měli v pěti slovech vyjádřit 
podstatu této inovativní metody, jaká slova 
byste volili?

Pomoc, řešení, opora, spolupráce, propojení.

Projekt Multidisciplinární práce s  dítětem ve školním 
prostředí s  přesahem do rodiny má za cíl poskytnout 
možnosti k  vytvoření podmínek pro efektivní práci jak 
učitelům, tak žákům. Vychází z předpokladu, že na škol-
ní úspěšnosti se kromě osobnostních charakteristik žáka 
podílí i mnoho dalších faktorů. Více o projektu naleznete 
na www.espediente.cz.

Projekt Metoda multidisciplinární práce s dítětem ve školním pro-
středí s přesahem do rodiny, registrační číslo: CZ.03. 2. X/0.0/0.0/ 
17_076/0011461 je spolufinancován z  Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu ČR.

Rozhovor vedla Mgr. Michaela Váchová, odborná editorka Učitelského měsíčníku.
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Edukační programy pro školy
Vzdělávací programy pro děti, žáky a studenty jsou běžnou součástí nabídky Muzea 
města Prahy. Proč by učitelé měli brát žáky do muzea a jak změnila chování dětí pandemie 
koronaviru? Nejen o tom jsme si povídali s vedoucí lektorského oddělení Ivou Vachkovou.

?) Jaké programy pro školy v současnosti 
nabízíte?

Programů pro školy máme v nabídce více než čtyřicet. Jsou 
rozděleny do několika skupin. První z  nich jsou programy 
v expozicích, těch v současnosti není mnoho, protože naše 
hlavní budova je v rekonstrukci, takže programy realizujeme 
pouze v domě U Zlatého prstenu a v Podskalské celnici na 
Výtoni. Potom máme množství tematických programů, které 
neseznamují s expozicemi, ale věnují se vybranému tématu. 
To se váže na konkrétní výstup z  rámcového vzdělávacího 
programu. Děláme také programy příležitostné, teď to bu-
dou třeba velikonoční programy pro žáky koncových ročníků 
mateřských škol a prvního stupně základní školy. Nabízíme 
také programy pro návštěvníky se speciálními potřebami – 
větší zkušenosti máme zejména s neslyšícími a s dětmi i do-
spělými se zbytky zraku. Vzhledem k současné situaci také 
jezdíme do škol a nabízíme programy přímo do vyučovacích 
hodin. Máme připraveno i několik programů online, pro po-
třeby online výuky.

?) Vážou se programy ke stálým expozicím, 
nebo je doplňujete i podle aktuálně 
probíhajících výstav?

Doplňujeme je, a navíc ještě o programy tematické – ty vět-
šinou vycházejí z  nějakého konkrétního exponátu, pracují 
s jeho interpretací na úrovni věku, pro který je program určen.

?) Pro jaké stupně a typy škol jsou vaše 
vzdělávací programy?

Dokážeme obsáhnout všechny věkové skupiny. Od konco-
vých ročníků mateřských škol přes první stupeň základní 
školy, druhý stupeň základní školy po středoškoláky a v po-
slední době k nám docházejí i studenti vysokých škol, zejmé-
na pedagogických.

?) Nabízíte i programy pro děti se speciálními 
potřebami. Jaké to jsou a v čem se od 
ostatních liší?

Nevím, jestli se to dá říci takto jednoduše. Většinou pracují 
mnohem více s pomůckami, které jsou určeny přímo pro tyto 

žáky. Takže máme třeba velké množství haptických pomůcek. 
A metodika programu je uzpůsobena jejich postižení.

?) Spolupracujete v rámci vzdělávacích 
programů s některými školami, případně 
pedagogy?

Tam hraje roli celá řada faktorů. Jednak to, že pracujeme 
v  muzeu, takže je potřeba naplnit cíle muzea, seznámit 
s  expozicemi a  významnými exponáty  – proto se radíme 
s  odborníky muzea. Všichni lektoři, kteří připravují progra-
my muzea, mají buď odborné historické vzdělání, nebo 
odborné pedagogické vzdělání, nebo, a to zpravidla, obojí, 
takže vycházejí ze své vlastní pedagogické praxe. A  proto-
že se snažíme s učiteli a žáky, kteří na naše programy chodí, 
také mluvit, vycházíme i z reflexí našich minulých programů 
a podle toho upravujeme nabídku. Samozřejmě vycházíme 
také z platných školních kurikulárních dokumentů, aby ná-
vštěva muzea měla pro školu smysl. V minulosti to bylo spíš 
tak, že škola si řekla: „Nemáme co dělat, potřebujeme, třeba 
kvůli malování, na dva dny dostat děti ze školy, tak zkusíme 
nějaké muzeum.“ My se snažíme o  nějakou cílenou, syste-
matickou návštěvnost. Aby školy věděly, proč a na co k nám 
mají přijít.

?) Kde všude se mohou pedagogové o vašich 
programech dozvědět?

Jednak se o nich mohou dozvědět na našich internetových 
stránkách, kde si také mohou daný program na konkrétní 
den a  hodinu zarezervovat. Vždy jsou tam základní údaje 
o programu, věkové určení, časová náročnost a stručná ano-
tace, včetně výstupu z  RVP. A  jednak připravujeme letáky, 
které jsou k dispozici v muzeu. Zároveň mají učitelé možnost 
poskytnout nám svou e-mailovou adresu, na kterou jednou 
za dva měsíce posíláme aktuální nabídku. Z té si mohou vy-
brat a rovnou se z ní prokliknout do objednávkového, rezer-
vačního systému.

?) Proč by podle vás měli učitelé brát žáky na 
výukový program do muzea?

Neměli by je brát jen na naše programy, ale i  na jakékoli 
jiné. Myslím si, že žák se učí nejen ve školní budově, ale že 
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výukové situace je možné vybudovat i mimo školu. Návštěva 
muzea jako taková má obrovskou výhodu pro učení v tom, 
že to je zvláštní prostor, který je specifický, pro žáky neotřelý. 
Vede je někdo jiný, takže je to pro ně zajímavější, setkají se 
s nějakým novým člověkem. Muzea samozřejmě také dispo-
nují vlastními pomůckami, které mohou žákům nabídnout 
a pomoci tak učiteli splnit cíle v oblastech, kde na to třeba 
sám dosáhnout nemůže, protože některou věc ve vyučování 
nemá, nemůže ji žákům dát do rukou.

?) Umí se děti v muzeu chovat? Dodržují 
„pravidla“?

To je v současné době dost složitá otázka. Od chvíle, kdy se 
muzea znovu otevřela školám, pozorujeme obrovskou ško-
du, kterou podle nás napáchala dlouhá online výuka. Nejví-
ce je to vidět na nejmenších dětech, které spolu nedokážou 
komunikovat. Najednou je problém, když si mají např. ve 
dvojici prohlédnout nějaký předmět a  mají si o  něm poví-
dat nebo mají v expozici najít nějakou věc podle fotografie 
apod. Narážíme na takové základní věci, na které narážejí 
určitě i  učitelé, že chyběla vrstevnická zkušenost, chyběla 
komunikace se spolužáky. U starších žáků je to vidět třeba 
na tom, že zapomněli, jak se chovat v muzeu, musíme si při-
pomínat základní pravidla. A také komunikace je o něco slo-
žitější, možná by se dalo říct, že nejsou rozmluvení, nejsou 
připravení obhajovat svoje názory, což dříve běžně ve škole 
třeba při skupinové práci dělali.

?) Co podle vás děti na výukových programech 
nejvíc baví a proč? Který program je 
nejoblíbenější?

To jsou různé věci. Třeba teď máme výstavu Město jako pří-
zrak / Pražské inspirace Jaroslava Foglara a  k  ní program 
pro koncové ročníky prvního stupně a  pro druhý stupeň 
program Vítejte ve Stínadlech. Na ten se hlásí nadšené paní 
učitelky, které četly knížky Jaroslava Foglara a které se na tu 
výstavu těší. Žáci jsou často zdrženlivější. Když se nám ale 
podaří vzbudit jejich zájem, zjistí, zejména ti mladší, že svět 
knížek Jaroslava Foglara je pro ně velice zajímavý, a nechají se 
přemluvit i k plánování nějakého dobrodružství. Původní mo-
tivace většinou není jejich, ale paní učitelky. Tihle páni učitelé 
a paní učitelky se i relativně často hlásí.

Stabilně hojně navštěvovaný program v expozici se jmenuje Pra-
ha Karla IV. – střed Evropy. Tam chodí nejčastěji žáci čtvrté třídy 
a zaměřujeme se na růst Prahy a pracujeme hodně činnostní for-
mou. To je program, který se žákům zpravidla hodně líbí a baví je, 
protože při něm staví středověké město po vzoru Karla IV. a se-
tkávají se s replikami exponátů, které viděli v expozici.

Potom je hojně oblíbený, ale asi také hlavně učiteli, program, kte-
rý zatím posíláme do škol, protože aktuálně nemáme expozici 

pravěku. Ta bude v  nově otevřené hlavní budově muzea po 
rekonstrukci. Program se jmenuje Krok za krokem pravěkem. 
Je určený žákům šestých tříd a pracují při něm se skutečným 
archeologickým materiálem, který pozorují, třídí a dozvídají se 
o něm více. Je to atraktivní program, baví žáky hodně.

?) říkáte, že program posíláte do škol. Je to 
tedy nějaká online forma výuky?

Ano, využíváme služby smart e-mailingu, kdy spolu s  naší 
grafičkou připravujeme cílenou reklamu a  tu posíláme na 
kontakty, které nám učitelé poskytnou v evaluačním dotaz-
níku.

?) Navštěvujete se svými programy někdy také 
školy?

Školy navštěvujeme a  jezdíme tam pravidelně. Programů 
pro školy máme hodně, nejen zmíněný Krok za krokem 
pravěkem, ale například také program zaměřený na svatou 
Ludmilu; loňský kalendářní rok byl ludmilským rokem, proto 
jsme připravili tento program. Jezdíme do škol s programy, 
které se týkají listopadových událostí v  roce 1989 v  Praze, 
nebo s programy, které využívají možnosti digitální úpravy 
Langweilova modelu Prahy. To je náš hlavní exponát, který 
teď, po dobu rekonstrukce hlavní budovy muzea, nemůže 
nikdo navštívit. Máme připraveny tři programy pro tablety 
zaměřené na první polovinu 19. století v  Praze a  v  nich se 
alespoň prostřednictvím digitální 3D podoby mohou s papí-
rovým modelem žáci setkat.

?) Mají děti raději, když mohou navštívit 
muzeum, nebo když za nimi přijedete do 
školy?

Myslím si, že úplně nejlepší je kombinace obojího – když škola 
přijede do muzea, můžeme se jí věnovat a vidí reálný exponát. 
I  my to bereme tak, že práce například s  digitální podobou 
modelu je jen taková náhražka. I když je digitální svět dětem 
blízký, když se setkaly se skutečným modelem u nás v muzeu, 
samy říkaly, že se to nedá s digitální podobou srovnávat. Díky 
digitálnímu modelu se už ale dívaly na ten papírový úplně ji-
nýma očima. Z digitálního přepracování se řadu věcí dozvě-
děly a začaly se ptát na úplně něco jiného, než na co by se 
ptaly, kdybychom s digitálním modelem nepracovali.

?) Jak dnešní děti vnímají klasické muzejní 
expozice? Daří se dnešní generaci stále 
upoutat?

To je složitá otázka. Mně připadá, že současné děti vníma-
jí hodně klipově, v krátkých obrazech. Záleží na tom, jak je 
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expozice připravená, jak hodně je klasická, protože někdy 
je nezaujmou ani digitální aktivity, protože jsou na ně pří-
liš komplikované. Naše cesta je zejména cesta činnostního 
učení. Při našich programech se žáky komunikujeme, oni vy-
tvářejí vlastní hypotézy, přemýšlejí, dostávají do rukou nej-
různější pomůcky a s jejich pomocí vlastně vnímají expozici 
hlubším způsobem.

Myslím si, že pro dnešní děti není cesta tzv. komentované-
ho průvodce, že přijdou do muzea a  někdo jim tam bude 
hodinu vyprávět. To už dnes není způsob, který by nacházel 
u škol odezvu.

?) Dáváte dětem v muzeu i rozchody, aby si 
mohly výstavu projít podle svého?

Tak s  něčím podobným pracujeme. Většinou je to tak, že 
v případě nějaké menší expozice, kdy se všichni nemůžeme 
najednou podívat na stejnou věc, rozdělujeme žáky do sku-
pin. Dostanou nějaký specifický úkol, třeba fotografii něja-
kého sbírkového předmětu, který v expozici najdou a něco 
se o  něm dozvědí. Potom se všichni sejdeme, dáme hlavy 
dohromady a řekneme si, co všechno jsme objevili, jestli to 
patří k sobě, nebo nepatří, a projedeme si to třeba ještě jed-
nou. Vnímání je potom takové detailnější. Nebo třeba jedna 
skupina žáků seznamuje ostatní s  tím, co sama vypátrala. 
A  postupně si z  poznatků vytvářejí nějaký celkový rámec, 
který si pak odnesou zpátky do školy.

?) Musí z některého z vašich programů žáci 
dělat výstupy? Máte zpětnou vazbu, jestli 
o návštěvě muzea museli třeba něco napsat?

Bohužel zpětné vazby ze škol moc nemáme, kromě ohlasů 
učitelských a kromě toho, co se nám podaří získat na místě. 
Zpravidla kontakt se školou není tak hluboký, že by se nám 
každá škola po programu ozvala. Ale jsou i školy, se kterými 
udržujeme trvalejší vztah. To pak třeba paní učitelka napíše, 
že se s  dětmi ještě vrátili k  tomu programu a  že jim třeba 
nějaká část připadala příliš dlouhá. Tím se pak snažíme řídit, 
přemýšlíme o tom a upravujeme naše programy.

?) Zkoušíte děti během programů ve vašem 
muzeu?

Ne, to ne. Jsou někteří učitelé, kteří by byli nejraději, kdyby 
děti v průběhu programu vyplnily pracovní listy a oni by si je 
pak vybrali a mohli oznámkovat. Ale my si myslíme, že důle-
žitější je slovní hodnocení a diskuse o dějinách, protože my 
jsme historické muzeum a  máme jen programy zaměřené 
na minulost. Spíše se snažíme vzbudit u  žáků nějaké myš-
lenkové procesy, které vedou k budování vztahu k minulos-
ti a k chápání dějů v minulosti. Takže žáky nezkoušíme, ale 

diskutujeme s  nimi. Snažíme se zjistit, co si o  konkrétním 
tématu myslí, a třeba jim to propojíme do nějakého rámce.

?) Co se dělo ve vašem muzeu v době 
pandemie? Vymýšleli jste pro děti nějaké 
online aktivity nebo se nějak podíleli na 
distanční výuce?

Při první vlně pandemie, na jaře 2020, jsme všechny své akti-
vity přenesli na web, protože jsme v danou chvíli neviděli ji-
nou cestu. Zavedli jsme různé rubriky, které nám na webu zů-
staly dodnes, zaměřené na různý věk žáků. Dnes tam mohou 
učitelé nalézt i hotové hodiny dějepisu, které jsou zaměřeny 
na interpretaci sbírkových předmětů. Teprve později jsme 
začali uvažovat o tom, že by stálo za to pokusit se i o online 
hodiny do škol. Ty jsme začali dělat někdy od listopadu 2020, 
při druhé uzavírce škol. Nejdříve to byly jednotlivé hodiny na 
45 minut, kdy nás učitel pozval do své hodiny jako hosty na 
nějaké téma, na kterém jsme se předem domluvili. Na konci 
uzavírky, kdy se žáci začali vracet do školy, jsme absolvovali 
celé projektové dny zaměřené na dobu Karla IV. a Prahu a vy-
sílali jsme z muzea do školy. Měli jsme celou jednu třídu čty-
ři nebo pět vyučovacích hodin pohromadě. Žáci, celá třída, 
byli snímáni kamerou. Chodili nám odpovídat a své výstupy, 
které měly mnoho forem, nám ukazovali před kamerou, aby-
chom je my na naší obrazovce viděli. To byla jedna z nejza-
jímavějších zkušeností, protože když jsme takhle pracovali 
se žáky celé dopoledne, tak vlastně došlo k výměně. My jsme 
se stali učiteli a pan učitel nebo paní učitelka na místě nám 
dělali jakéhosi pomocného učitele, rozdávali pracovní listy, 
pomůcky, které jsme jim dopředu poslali, a organizovali věci 
na místě. My jsme to řídili z muzea.

?) Neplánujete něco podobného dělat i nadále?

Určitě o tom uvažujeme a pracujeme na tom dál. Máme ty-
hle programy v záloze. Docela zajímavá zkušenost ale je, že 
když začaly v lednu velké karantény a třeba celá třída zůstala 
doma, učitelé už nevyhledávali online programy, ale raději 
se přeobjednali, že přijdou jindy. I  děti upřednostňují pří-
mou komunikaci, jsou unavené z online výuky.

?) Nejenže jste se tedy na online výuce podíleli, 
vy jste ji vlastně převzali…

Ano, hlavně v  počátcích, na takovou online hodinu se při-
hlásil učitel, který se nebál experimentovat. Narazili jsme na 
technická omezení, např. že když škola pracuje se školními 
Teamsy, ten, kdo nemá školní e-mail, se do hodiny prostě 
nedostane. Několikrát jsme narychlo zařizovali schůzku tře-
ba na platformě Google Meet, kam jsme pozvali celou třídu, 
protože jsme na hodinu nedokázali projít, i když nás učitel 
pozval. Byla s  tím spousta práce po technické stránce. Ale 
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byly to cenné zkušenosti a rozhodně je chceme využít. Jed-
noznačně ale upřednostňujeme přímý kontakt.

?) Co nového máte pro žáky a studenty v plánu 
na rok 2022?

Na rok 2022 připravujeme ještě program k  výstavě Měs-
to jako přízrak / Pražské inspirace Jaroslava Foglara pro 

středoškoláky, příští měsíc budeme rozjíždět program pro 
druhý stupeň základních škol, který je zaměřený na dobu 
Rudolfa  II. Pro šesťáky a  pro středoškoláky uvažujeme 
o  programu do školy, který je zaměřen na Kelty. Samo-
zřejmě ve chvíli, kdy se budou otvírat nové výstavy, nové 
objekty, ke každé výstavě chystáme jeden až dva lektor-
ské programy. Všechny aktuality se dají nalézt na našem 
webu.

Rozhovor vedla Nikola Findová, externí spolupracovnice redakce Řízení školy.
 

Když si musíte být jistí

Kniha je dostupná také jako e-kniha

Zuzana Svobodová
Kniha je určena především pracovníkům škol a školských zařízení, kteří 
už mají dost neustálých nepříjemných mailů, schůzek a hovorů a chtějí 
konečně získat více času na skutečnou práci. 
Pomocí konkrétních technik a rozborů reálných situací se naučí nastavit 
smysluplnou a efektivní prevenci, komunikovat bez komunikačních 
stopek, zbaví se nutnosti „mlžit“, a když už dojde ke konfl iktu, tak budou 
mít oporu v řadě technik a zásad pro jeho skutečné zvládnutí.

Vazba brožovaná / Počet stran 108 / Cena 300 Kč

Objednávejte na obchod.wolterskluwer.cz 
a využijte 15% slevu pro předplatitele
Pro získání slevy je nutné zadat ve třetím kroku objednávky 
tento kód: 15Konf
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- 15 %

Konfl ikty ve škole
Od prevence k řešení

▃ Hledáte zaměstnance?
▃ Hledáte práci?

▃ www.edujob.cz

Celá ČR
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K l I M a  š KO ly

Jak motivovat děti, aby chodily do 
parlamentu
V E R O N I K a  P E V N Á

Žákovský parlament je vytvořený, role v něm jsou rozdělené, spolupráce s třídními učiteli 
navázaná, projekty rozjeté. Všechno je, jak má být, ale přitom děti přestávají chodit na 
zasedání a nezajímají se o potřeby svých spolužáků. Jejich motivace klesá. Jak ji znovu 
probudit?

Stejně jako ve všech ostatních kolektivech je třeba přede-
vším pečovat o vztahy. Se zvolenou skupinou dětí průběžně 
pracovat, snažit se ji co nejvíce stmelit a podporovat týmo-
vého ducha. Jednou z cest je zařazovat na společné schůzky 
různé hry, hříčky a aktivity. Ideální je, aby na každém zasedá-
ní proběhla alespoň jedna taková krátká ledolamka. Inspi-
raci k hrám je možné čerpat například na stránkách www.
cedu.cz/hry. Také je dobré na začátku školního roku vyjet 
s týmem na celodenní nebo vícedenní prožitkový kurz, který 
pomůže nastartovat důležité procesy v týmu. V rámci her se 
žáci mohou přirozenou formou zdokonalit v různých doved-
nostech. Důležité ale je, aby zažívali radost, uvolnění a o prů-
běh akce a  její organizaci se staral buď koordinátor, nebo 
externí lektor.

S  poklesem zájmu účastnit se zasedání parlamentu se 
u svých žáků setkali například na Základní škole Vratislavova 
v Praze. Před volbami do parlamentu se proto vedení školy 
rozhodlo uspořádat pro celou školu dvouhodinový prožitko-
vý program, během kterého lektoři Centra pro demokratické 
učení společně s  dětmi z  jednotlivých tříd hledali důvody, 
proč je práce pro školu a pro ostatní důležitá a co všechno 
se při ní parlamenťák může naučit. Zjišťovali také, jaké pří-
činy vedou některé žáky k tomu, aby do parlamentu přestali 
chodit.

Například současný člen parlamentu Lukáš ze 6. třídy zvažu-
je, že parlament opustí už v polovině svého funkčního obdo-
bí. Na otázku „Proč bys chtěl odejít z parlamentu?“ odpovídá: 
„Zaprvé mi to moc časově nevychází. Když jdu na parlament, 
domů se dostanu až za tmy. Vadí mi, že je těžké zrealizovat 
nějaký nápad. Jedna zastupitelka třeba navrhla, že vyzdo-
bíme u  šaten dlouhou chodbu. Dodnes se to nepovedlo. 
A  také mě mrzí, že naši spolužáci nerespektují, že jakožto 
členové parlamentu máme privilegium chodit přednostně 
na oběd, abychom byli včas na zasedání.“

Právě úspěšná realizace nějaké akce a to, že se děti přesvěd-
čí, že dokážou samy něco změnit, bývá velkým motorem do 
další práce. Naopak pocit, že nápady často skončí jen u plá-
nování a k jejich uskutečnění nedojde nebo se jejich realiza-
ce nepovede, bere parlemanťákům vítr z plachet. V takových 
okamžicích je dobré projít s celou skupinou reflexí, zhodno-
tit průběh akce, popsat slabé stránky a navrhnout, jak se jich 
příště vyvarovat. Následně je pak třeba prožitkovým dnem 
nebo aktivitou posílit pocit sounáležitosti a důležitosti kaž-
dého jednotlivce.

Ing. Veronika Pevná, Centrum 
pro demokratické učení, o. p. s., 
komunikace a fundraising
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Naše politická kultura začíná na školách
D O M I N I K  l I P O V S K Ý

Politika je všude, kde jsou v místnosti více než dva lidé. Ve své nejširší podstatě znamená 
soužití a vztahy ve skupině. Škola nemůže být apolitická už proto, že jsou v ní lidé. Otázkou 
není jestli, ale jak téma politiky ve škole uchopit, aby se nestala nástrojem propagandy 
a pomáhala rozvíjet občanství.

Politická kultura v  České republice je dlouhodobě špatná. 
Stereotypy o politice ani to, jak o ní běžně komunikujeme, 
situaci nepomáhají. To vše může být důvod, proč mladí lidé 
v České republice nevěří, že by je měla zajímat a že jejím 
prostřednictvím mohou něco změnit.

Nepomáhá ani to, že téma politiky je ve škole stále vnímá-
no jako tenký led, na nějž mnoho učitelů nevstoupí. A když, 
tak opatrně, prostřednictvím obecných informací o zastu-
pitelské demokracii. Cíl je ctnostný  – zabránit tomu, aby 
byla mládež svými učiteli indoktrinována. Pravda je však 
taková, že přítomnosti politiky ve škole zabránit nelze. 
Naopak, škola má velký potenciál být bezpečným a různo-
rodým prostředím, kde mladý člověk pochopí, jak zřízení 
ovlivňuje jeho život a jak aktivně zasáhnout, pokud se mu 
to nelíbí.

Studentská samospráva

Ovšem je těžké představit si, že se mohu aktivně podílet na 
správě vlastního světa, pokud vyrůstám v systému, na je-
hož chodu se aktivně nepodílíme – jehož řád je nám před-
ložen jako prostý fakt s pomyslným „Zařiď se“.

Běžnou součástí škol se naštěstí stávají žákovské samosprá-
vy, které mohou studenty v systému reprezentovat. Právo 
na jejich zakládání je dokonce garantováno školským zá-
konem, stejně jako povinnost ředitele se jejich stanovis-
ky zabývat. Důvod, proč takové spolky na škole podpořit 
a spolupracovat s nimi, je také, že jejich činnost nemusí být 
pouze politická, mohou kreativním způsobem prostředí 
a život školy zušlechťovat. Návod na to, jak žákovskou sa-
mosprávu založit, poskytuje například Česká středoškolská 
unie, která zároveň samosprávy sdružuje.

Školu musíme začít vnímat jako místo, kde se především 
setkávají mladí lidé a tráví spolu čas. O přestávkách, stejně 
jako v  hodinách. Každá třída je především skupina a  tato 
skupina je provázaná vztahy, které tvoří její politický život. 
Za aktivního přispění obratného a kompetentního kantora 
se i vedlejší věta doplňková může stát příležitostí, jak si vy-
zkoušet hlasování, změnu a zastávání stanovisek a diskusi.

Empatický činitel či ďáblův advokát

Centrum občanského vzdělávání připravilo roku 2012 meto-
dický materiál Politika do školy patří, který učitelům prakticky 
ukazuje, jak s tématem politiky ve škole pracovat. Naleznou 
ho zdarma ke stažení na webových stránkách obcanske-
vzdelavani.cz. Při výběru konkrétní politické otázky je zá-
kladem, aby aktivizovala žáky, tedy aby ji sami vnímali jako 
živou a důležitou. Pomoci mohou třeba výstupy organizace 
Youth, speak up!, která se snaží politiku mladým lidem přiblí-
žit. Dle jejích zjištění jsou hlavními politickými tématy gene-
race životní prostředí a problematika LGBT+.

Před prací ve třídě je zásadní uzpůsobit podmínky tak, aby 
mohla následovat vyvážená diskuse  – dlouhodobá práce 
s  bezpečným prostředím, společné pojmenování pravidel 
diskuse a  usazení žáků tak, aby na sebe navzájem viděli. 
Užitečnou pomůckou může být „mluvíček“  – míček nebo 
jiná věc, kterou drží ten, kdo má v danou chvíli slovo –, prá-
ce s parafrázemi nebo tichem pro reflexi. Inspirativní je také 
práce s  neverbálními signály, které si ve skupině předem 
domluvíme a vyjadřujeme jimi souhlas, nesouhlas či touhu 
bezprostředně reagovat.

Nabízí se také ustanovení různých rolí: „empatického činite-
le“ – člověka, který hlídá, že se žáci v diskusi cítí bezpečně 
a že je každému nasloucháno –, „ďáblova advokáta“ – který 
se vždy snaží stát vůči většině v opozici – a dalších…

a komu tím prospějeme?

Zajímavou možnost, jak s  politickými tématy ve škole pra-
covat, skýtají debatní kroužky a soutěže. V jejich případě je 
studentům určen pohled, který mají zastávat, přestože s ním 
třeba nesouhlasí. Tím spíš musí hledat způsob, jak se vžít do 
člověka, jenž má jiný názor, a podložit stanovisko logickými 
argumenty.

Mezi nejčastěji uváděná pozitiva patří podle dokumentu 
větší volební účast i účast v politických debatách a informo-
vání se prostřednictvím médií. Zásadním bodem je však vy-
chování mladé generace, která je sebevědomá, důvěřuje ve 
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vlastní sílu zasáhnout do veřejného života a participovat na 
různých úrovních správy a  vytvořit prostor politické kultu-
ry založené na víře v diskusi a demokratické procesy. Která 

ví, že politika není nic vzdáleného a s jejími ozvěnami se se-
tkáváme v každodenním světě, když činíme nějakou volbu. 
A ne pouze když jdeme volit.

Dominik lipovský, vedoucí studentského programu v hnutí Otevřeno

„Proč mě neposlouchají?“
I R E N a  T R O J a N O VÁ

Za dveřmi ředitelny se často odehrávají nečekané věci. Pojďme se na některé z nich podívat 
blíže, vysvětlit si postoje vedení školy a hlavně zdůraznit, na co si dát pozor.

Povinností, administrativy a  změn ve školách neustále při-
bývá, nejen ředitelům a  zástupcům, ale samozřejmě také 
učitelům. Navíc ředitel není odborník na všechno, takže je 
logické, že nejen z důvodu ušetření času, ale hlavně kvůli za-
jištění kvalitní výuky přesouvá některé činnosti na své kole-
gyně a kolegy. Typickým příkladem předávání odborných 
záležitostí jsou vzdělávací týmy, tedy metodická sdružení, 
předmětové komise nebo ročníkové týmy. Možná ve škole 
používáte jiný název, ten ostatně není důležitý. Důležité je 
vymezení činnosti těchto týmů a také kompetence jejich 
vedoucích. A o tom bude v dnešním článku řeč.

Jsme velká škola, a tak máme v současnosti celkem deset 
vzdělávacích týmů učitelů, pět na prvním stupni a stejný 
počet na stupni druhém. Zpočátku jsem je brala jako sa-
mozřejmost, existovaly sešity, do kterých se vše zapiso-
valo (stejně jako když jsem já byla členkou předmětové 
komise matematiky a fyziky), a já jsem jejich činnosti ne-
věnovala – špatně – patřičnou pozornost. Až přišel vedou-
cí jednoho z týmů s nečekanou otázkou: „Proč mě nepo-
slouchají?“

„Jak neposlouchají? Kdo?“

„No ti, co mám v  týmu… Třeba řeknu, že se sejdeme, 
a oni, že to není důležité. A že je to stejně formální a že 
jde všechno samospádem. Tak co mám dělat?“ Kolega se 
na mě prosebně zadíval a já jsem si v tu chvíli uvědomila, 
že chyba není na jeho, ale na mé straně. Brala jsem věci 

jako samozřejmost a předpokládala, že to opravdu půjde 
samo od sebe. Ale tak to samozřejmě nefunguje…

Kolegu jsem požádala o čas a nejprve jsem probrala záleži-
tost se zástupci. Uvědomili jsme si, že pokud chceme na 
někoho přesunovat povinnosti, musíme mu dát i  pravo-
moci. A  to jsem neudělala. Takže jsme zařadili vedoucí 
týmů do organizační struktury školy (s odpovídajícím pla-
tovým ohodnocením) a vytvořili jim předběžnou pracov-
ní náplň. Poté jsme si zavolali všechny vedoucí, pracovní 
náplň probrali a  stanovili i  náplň pravidelných schůzek. 
Přiznávám, že to nebylo úplně jednoduché, často se ozý-
valo: „To přece nemůžeme, nebudou nás brát, nejsme jako 
zástupce…“, ale postupně jsme dospěli k závěrům. Určitě 
pomohlo zařazení vedoucích do zmiňované organizač-
ní struktury a  následné oznámení na pedagogické radě 
s podrobným vysvětlením.

Na co si dát pozor:
 � Pokud jste pověřeni určitou funkcí, ujistěte se, že 

opravdu víte, co se od vás očekává.
 � Kromě zodpovědnosti za její provedení se ptejte 

i na pravomoci, které s funkcí souvisí: Co všechno 
můžete? Jaké máte zdroje – finanční, materiální?

 � Požádejte vedení, aby sdělilo celému pedagogic-
kému sboru, že jste funkcí pověřeni a  co vlastně 
obnáší.

Popisovaná situace se odehrála zhruba před deseti lety, 
velmi jsem se z ní poučila a dnes si školu bez fungujících 
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vzdělávacích týmů nedovedu představit. Protože nemá-
me odbory, kromě věcí odborných (úpravy ŠVP, pomůcky, 
hodnocení žáků, úvazky…) řeší vzdělávací týmy i další zá-
ležitosti (návrhy čerpání FKSP). S vedoucími se průběžně 
scházíme, diskutujeme, plánujeme, reflektujeme. Vedoucí 

vzdělávacích týmů jsou oporou nejen svým kolegům, ale 
i celému vedení školy. Takže pokud jste vedoucími vzdě-
lávacích týmů nebo se na tuto funkci chystáte, přeji vám 
hodně elánu  – a  věřte, je to funkce nesmírně důležitá 
a posunuje školu vpřed!

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D., ředitelka ZŠ Bohumila Hrabala v Praze

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ NA KAŽDÝ PÁD

Silvie Pýchová, Dorota Madziová, Helena Košťálová, 
Petra Drahoňovská 

Proč se kniha jmenuje Kariérové poradenství na každý pád? Název v sobě skrývá 
více významů, které autoři této knihy refl ektují. Téma proměn trhu práce je čím 
dál tím více skloňované i v českém prostředí. Knihu napsalo více autorů a poskytuje 
proto náhled do širokého spektra a souvislostí kariérového poradenství. 

Kniha je určena zejména pedagožkám a pedagogům, kariérovým a výchovným 
poradkyním a poradcům, kteří chtějí žáky a studenty připravovat na vstup na trh  
práce podle aktuálních trendů v této sféře, ale také rodičům žáků a studentů.

Když si musíte být jistí

K
N

IŽ
N

Í T
IP

Kniha je dostupná také jako e-kniha

Objednávejte na obchod.wolterskluwer.cz 
a využijte 15% slevu pro předplatitele

Pro získání slevy je nutné zadat ve třetím kroku objednávky tento kód: Kporad 

- 15 %

www.rizeniskoly.cz
Kompletní nabídka odborných informací pro oblast školství
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Canva – jednoduchý a efektivní grafický 
nástroj nejen pro propagaci
N E l a  P l I E š O V S K Á

Zaměřit se na komunikaci a prezentaci školy je v dnešní době vzhledem k rostoucí 
konkurenci na trhu vzdělávání nezbytné. Ne vždy je ale ve finančních možnostech školy 
dovolit si zaplatit grafika, který bude zpracovávat veškeré materiály, včetně reklamy na 
sociální sítě. Řešením může být Canva, online grafický editor, se kterým zvládne vytvářet 
hezké a funkční materiály i člověk, který není profesionálním grafikem. Canva je v plné verzi 
pro školy zdarma a kromě tvorby grafiky na sociální sítě, pozvánek nebo jednoduchých 
letáků je možné ji využít i při výuce.

Proč je důležité zaměřit se na grafiku

Ještě předtím, než se dostaneme k  samotné Canvě, si shr-
neme několik zásad, které je důležité při prezentaci školy 
dodržovat.

Zaprvé je třeba si uvědomit, že s nástupem sociálních sítí se 
text stal druhořadým. To znamená, že pokud chce škola za-
ujmout pozornost své hlavní cílové skupiny (tedy uchazečů 
o studium), bez hezkých a efektních materiálů se zkrátka ne-
obejde. Pozvánky vytvořené ve Wordu, obrázky plné textu 
nebo špatně zvolené fonty se mezi kvalitním obsahem ztratí, 
a mohou škole dokonce ublížit.

Uživatelé internetu jsou zahlceni obsahem, který se na ně 
hrne ze všech stran. Číst dlouhé texty pro ně může být ná-
ročné, a  pokud je dostatečně nezaujmou, neudrží u  nich 
pozornost. Kvalitní grafika upoutá, vyvolá emoce a  předá 
velké množství informací za zlomek času, který by věnovali 
čtení.

Jednotný vizuální styl

Kromě hezké grafiky je potřeba dodržovat další zásadu  – 
prezentovat se dlouhodobě jednotně. To znamená používat 
své logo, stejné barvy a  fonty a  komunikovat jednotným 
stylem  – a  to na jakýchkoli materiálech, které reprezentují 
školu. Od webových stránek přes letáky až po nástěnky na 
chodbách. Toto pravidlo platí pro jakoukoliv značku, ať už se 
jedná o školu, značku aut, nebo potravin. Díky jednotnému 
vizuálnímu stylu je značka lehce rozeznatelná u  veřejnosti 
a snadněji se odliší od konkurence.

Jednotný vizuální styl je součástí takzvaného brandingu ne-
boli budování značky. Značka má svou pověst bez ohledu na 
to, jestli ji aktivně řídíte, nebo ne. Veřejnost má o škole určitá 

přesvědčení, něco o ní říká a má s ní spojené určité emoce. 
V této konverzaci se rozhodně vyplatí být aktivní – to, co si 
o škole veřejnost myslí, totiž zásadně ovlivňuje počet přihlá-
šek, zápisových lístků a počet žáků v lavicích. A stačí přitom 
soustavně dodržovat pár základních marketingových pravi-
del, jejichž podstatou je nastavení vizuálního stylu a komu-
nikační strategie. Dokládá to i zkušenost ředitele olomoucké 
střední školy: „Již po necelém roce jsme zaznamenali vý-
znamný nárůst uchazečů u  některých kriticky ohrožených 
oborů a  získáváme ohlasy i  z  široké veřejnosti o  kladném 
povědomí o škole.“

Tvorba efektivních propagačních 
i výukových materiálů online

Vraťme se ale zpět ke Canvě. Jedná se o online grafický edi-
tor, který je přístupný odkudkoli a k jeho používání není po-
třeba nic stahovat ani instalovat. Na návrzích navíc mohou 
pracovat celé týmy nebo učitel společně se studenty.

Prostředí Canvy je velice intuitivní a každý se v něm snadno 
zorientuje. Je dostupné v češtině, takže nehrozí ani jazyková 
bariéra.

Samotný editor nabízí nespočet funkcí – od upravování foto-
grafií přes nejrůznější grafické prvky až po střih videa. Umož-
ňuje vytvářet materiály jak pro tisk, tak pro digitální využití – 
a stačí k tomu jen minimální znalost grafických pravidel.

Jedním z velkých pomocníků pro tvorbu návrhů jsou šablo-
ny od profesionálních grafiků. Ty nejenže ušetří práci, ale je 
také téměř zaručené, že budou dobře fungovat. V databázi 
Canvy jsou tisícovky šablon věnujících se všem možným 
tématům. Tvorba reklamy na sociální sítě, pozvánky na den 
otevřených dveří nebo pracovních listů je tak mnohem snaz-
ší, než se může zdát.
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Sada pro značku, rozsáhlá fotobanka 
i přednastavené formáty

S Canvou je dodržování jednotného vizuálního stylu velice 
jednoduché. Editor totiž umožňuje vytvořit sadu pro znač-
ku  – pomocníka, který na jedno místo umístí všechny po-
volené varianty loga, používané barvy a  fonty. Při tvoření 
jakýchkoli grafických návrhů potom není třeba složitě tato 
data hledat v grafickém manuálu nebo v poznámkách.

Co se týče fotografií vkládaných do návrhů, je vždy nejlepší 
používat kvalitní fotografie přímo z prostředí školy. Ty jdou 
do editoru jednoduše nahrát přímo z  počítače, Dropboxu 
nebo Fotek Google. Pokud ale nejsou fotografie v dostateč-
né kvalitě, je možné využít rozsáhlou fotobanku přímo od 
Canvy zdarma. Canva se dá navíc propojit s externími foto-
bankami, jako jsou Pexels nebo Pixabay.

Další výhodou, kterou editor nabízí, jsou přednastavené for-
máty návrhů. Jiné rozměry má příspěvek na Instagramu, udá-
lost na Facebooku nebo plakát – ty všechny už jsou v Canvě 
uložené a stačí si vybrat ten správný formát. Návrhy pro tisk 
je možné stahovat ve vysoké kvalitě a s ořezovými značkami.

Jak založit Canvu pro školy

Jak už jsme zmínili výše, školy a vzdělávací instituce mohou 
získat plnou verzi Canvy úplně zdarma. O Canvu pro školy 
je možné zažádat na odkazu www.canva.com/education. 
Stačí vyplnit krátký formulář, v rámci kterého je potřeba do-
ložit také status učitele (stačí například část pracovní smlou-
vy). Canva všechny informace ověří a následně odešle e-mail 
s potvrzením přístupu do účtu pro vzdělávání. Vyřízení žá-
dosti může trvat týden až měsíc.

Stejný postup lze provést s  již existujícím účtem v  Canvě. 
Žádost je potřeba podat přímo z  účtu kliknutím na odkaz 
www.canva.com/edu–signup/. Účet bude převeden na 
prémiovou verzi a  veškeré dosavadní návrhy zůstanou za-
chovány. I v tomto případě bude vyřízení žádosti nějaký čas 
trvat. Před schválením účtu Canva for Education je možné 
využít 30denní zkušební verzi Canvy Pro bezplatně a sezná-
mit se se všemi jejími funkcemi.

Jak se s Canvou naučit pracovat?

I přesto, že je prostředí Canvy intuitivní, rada nebo inspirace 
při jejím používání může ušetřit spoustu času. Přehlednou 
nápovědu nabízí samotná Canva. Stejně tak je možné využít 
nespočet návodů na YouTube, které jsou dostupné zdarma 
v  češtině i  v  angličtině. Zajímavé školení nabízí také agen-
tura Než zazvoní – je určené přímo pracovníkům ve školství 
a poskytuje základní vhled do práce s Canvou i seznámení se 
základními grafickými pravidly.

Proč se Canva pro školy vyplatí?

Pojďme si na závěr shrnout, proč stojí používání Canvy za 
zvážení.
	� S Canvou pro školy je možné využívat všechny prémiové 

funkce zdarma – a to nejen šablony, fotografie a další gra-
fické prvky, ale také rozšířené možnosti úpravy fotografií, 
změny formátů nebo vytváření sad pro značku.

	� Nabízí možnost vytvářet třídy, zvát do nich studenty 
a spolupracovat na různých projektech.

	� Je vhodná pro využití nejen při výuce a přípravě výuko-
vých materiálů, ale také při tvorbě kvalitních propagač-
ních materiálů.

	� A navíc škola ušetří tisíce korun ročně.

Mgr. Nela Pliešovská, marketingová konzultantka a školitelka Než zazvoní

Lajkujte Komentujte Sdílejte   Soutěžte s námi

Jsme také na facebooku Řízení školy
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Základ je mít dobrý plán
l E N K a  K R E J ČO VÁ

V jarních měsících každého školního roku začínají prvňáci u nás ve škole tvořit své první 
projekty, které se postupně stávají nedílnou součástí jejich učení. Obvykle bezprostředně 
navazují na měsíční témata, jejichž prostřednictvím probíhá výuka vyučovacího předmětu 
člověk a jeho svět, později ale tvoří i projekty související s vlastními zájmy a s tématy, která 
chtějí prozkoumat. Čím jsou starší, tím větší dávku samostatnosti při práci očekáváme. 
Současně ale víme, že taková situace nenastane ze dne na dne, nepřijde sama. Hledáme 
různé způsoby, jak dětem ukázat, jak mohou pracovat a tvořit bez přímého vedení 
dospělým, z vlastní iniciativy.

Plánování – významná exekutivní funkce

Při přípravách projektů vzniká mnoho příležitostí podporo-
vat a rozvíjet dovednost plánování. Jde o jednu z tzv. exeku-
tivních funkcí. Někdy je dokonce pokládána za nejkomplex-
nější a  nejvýznamnější z  celé skupiny exekutivních funkcí 
(Kovalčíková a kol., 2015). Rozvíjí se v průběhu celého dětství 
a dospívání, je závislá na vývoji a zdokonalování dalších ko-
gnitivních funkcí a procesů. Nemusíme však spoléhat pouze 
na její přirozený vývin, ani to není zcela efektivní přístup. Ve 
škole je bezpočet příležitostí, které podněcují rozvoj pláno-
vání a vytvářejí příležitosti, jak s dětmi o plánování hovořit.

Než se zamyslíme přímo nad plánováním, vysvětleme si, co 
jsou exekutivní funkce. Jde o pojem z kognitivní psycholo-
gie, který byl řadu let spjatý především s diagnostikou kogni-
tivních funkcí u dospělých jedinců. Často se o něm hovořilo 
v  souvislosti s  různými kognitivními deficity, jimž dospělí 
čelili v důsledku psychiatrických onemocnění, po onemoc-
něních, zraněních či nehodách, jež bezprostředně ovlivnily 
fungování nervové soustavy, včetně myšlení a jiných pozná-
vacích procesů (Kulišťák, 2003). V současné době se proble-
matika exekutivních funkcí stále více spojuje s  možnostmi 
rozvoje dětí, dospívajících i dospělých. Intenzivnější pozor-
nost se přitom upíná na podporu rozvoje exekutivních funk-
cí od školního věku. Při učení je pro takový rozvoj mnoho pří-
ležitostí, jen je vhodné vědět, kdy a jak přesně žáky podpořit.

Obecně lze říct, že exekutivní funkce jsou komplexní svazky 
dílčích kognitivních funkcí a využíváme je při řešení pracov-
ních úkolů, tedy i při učení, při přemýšlení, při hledání řešení 
určitého problému apod. Pojem exekutivní vyjadřuje, že je 
potřebujeme pro podání adekvátního výkonu neboli exe-
kutivy. Mezi nejčastěji jmenované exekutivní funkce patří 
selektivní pozornost a inhibice nežádoucího chování (to za-
hrnuje i sebekontrolu a sebemonitorování), pracovní paměť, 
kognitivní flexibilita, plánování a verbální i neverbální fluen-
ce (např. Collins, Koechlin, 2012; Kovalčíková a  kol., 2015; 
Lunt a  kol., 2012). Existují různé verze výčtů exekutivních 

funkcí, některé jsou obecnější, některé specifikují více detail-
nějších funkcí. Uvedený seznam exekutivních funkcí doká-
žeme velmi jednoduše aplikovat ve školním prostředí, proto 
zůstaneme u něj. Umíme si představit, jak se takové funkce 
projevují při učení. Současně stojí za pozornost, že plánování 
a fluence jsou mnohdy pokládány za tzv. exekutivní funkce 
vyššího řádu. Vyžadují tedy ještě více adekvátně rozvinutých 
dílčích dispozic. Jsou relativně náročné ve své realizaci, což 
by nás mělo vést k závěru, že si zaslouží ještě více naší pozor-
nosti a podpory při práci se žáky.

Realizace projektů – konkrétní příklad 
tréninku plánování

Při práci se žáky si uvědomujeme, že zpracovat projekt je vel-
mi ucelený úkol, který může pro některé představovat složi-
tou výzvu. Někteří mohou zažívat stres, bezradnost, nevědí, 
kde a jak začít. Pro tyto účely jsme proto vytvořili schéma, po 
kterém můžeme společně se žáky při realizaci jejich projektů 
projít.

Obrázek 1 „Trasa“ plánování projektů

Plán je symbolicky zachycen jako cesta, na které si děti defi-
nují, co se od nich očekává a jak se s úkolem budou potýkat, 
než vykročí k další metě. Někteří rádi využijí námi vytvořené 
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schéma, někteří žáci v rámci plánování projektu přetvoří celý 
nákres podle svých představ, aby jim více vyhovoval. Otázky 
a okruhy k řešení, aby se plán projektu i samotný projekt po-
vedl, se ovšem snažíme zachovat.

Na počátku je nezbytné si přesně stanovit, jaké je téma pro-
jektu a především co má být jeho cílem. Nejprve je potřeba si 
uvědomit, co chtějí děti připravit, jak chtějí, aby výsledek je-
jich práce vypadal, o čem chtějí konkrétně hovořit. Tato eta-
pa práce je provázena společnými diskusemi, brainstormin-
gem, ale občas také hledáním v knihách nebo na internetu, 
aby si děti nejprve přesně definovaly, co obnáší výchozí 
zadání. Nedílnou součástí těchto diskusí je také promýšlení, 
zda je stanoveného cíle možné v zadaném termínu dosáh-
nout, zda si žáci umí představit, že to, co plánují, skutečně 
mohou zvládnout vytvořit. Nechceme děti odrazovat od je-
jich plánů a snů, ale současně je zapotřebí zvažovat možnos-
ti a  dispozice (aby byl cíl přiměřeně náročný, představoval 
zdolatelnou výzvu). V opačném případě hrozí neúspěch ce-
lého projektu, což zákonitě vede k poklesu motivace k další 
práci. Vše, co žáci připravují a plánují, je výsledkem společné 
diskuse. Nedostávají přímé pokyny ani nejsou při rozhodo-
vání osamělí. Úkolem dospělých je umět se vhodně ptát, aby 
děti musely o svém projektu přemýšlet, současně si uvědo-
mily vše důležité, co chtějí zvládnout, a  v  neposlední řadě 
vnímaly, že jde o jejich projekt a jejich plán, nikoli direktivu, 
kterou musí dodržet.

Na realizaci projektu mají děti v průměru přibližně tři týdny, 
což jsou právě ony tři etapy zachycené ve schématu. Ihned 
po stanovení přesného cíle si tedy začínají plánovat, co musí 
nejprve udělat, koho a co k tomu budou potřebovat. Uvažují 
o lidských i informačních zdrojích, případně o dalších nástro-
jích a technologiích, které se jim mohou pro práci hodit. Sou-
časně si však ukazujeme, že první etapu projektu můžeme 
chápat spíše jako orientační či observační. Nejprve je vhod-
né se v tématu ještě více zorientovat. Často se bavíme o kni-
hách, které lze prolistovat, webových stránkách a portálech, 
které si lze prohlédnout, o lidech, s nimiž mohou o tématu 
hovořit. Až po načerpání dostatečného množství informací 
můžeme pokračovat v práci.

Další etapy už vyžadují samotné tvoření a zpracovávání in-
formací. Důležitou složkou plánování je ovšem zcela detail-
ní stanovení, co, kdy, kde a jak bude vykonáno. Velké úkoly 
mohou znít zajímavě a atraktivně, avšak až v okamžiku, kdy 
si umíme představit konkrétní kroky, jež je nutné vykonat, 
lze od snů a vizí přistoupit k akci. Výstupem plánování kaž-
dé etapy jsou proto naprosto konkrétní úkony, které si žáci 
stanoví a  hodlají vykonat. Množství úkolů je ve schématu 
naznačeno, může jich být trochu více nebo méně. Vždy si ale 
klademe otázku, zda jsou všechny úkoly časově zvládnutel-
né. Umět si představit, kdy a na jak dlouhou dobu se činnost-
mi budu zabývat, je nezbytný předpoklad úspěchu.

Popsané diskuse vedeme se žáky individuálně, když potře-
bují osobní podporu, ale také s  menšími skupinami, které 
tvoří projekt společně nebo se potýkají s podobnými obtí-
žemi. Je-li to potřeba, plány se využívají pro celou třídu, ale 
každý se nad nimi zamýšlí sám. V rámci výuky dáme prostor 
všem žákům, aby si plány promýšleli, aby měli možnost se 
zamyslet nad budoucí realizací projektů. Vyučující jim při-
tom pomáhají stanovovat si reálné a řešitelné úkoly, hovoří 
s nimi (individuálně, zatímco každý žák něco zapisuje a plá-
nuje, nebo je podněcují obecnějšími otázkami, které kladou 
celé třídě, a vedou tak žáky k uvědomění, co vše a jak si mají 
v plánu přichystat).

Vždy je pro nás velká radost vidět, jak žákům pod rukama 
vzniká samostatná práce. Jak se každý týden přijdou poch-
lubit s dalšími vyřešenými úkoly. Tvoří postery, prezentace, 
lapbooky, referáty apod. Na závěr pak vždy plánujeme i sa-
motnou prezentaci. Někteří se na ni těší, jiní nejsou nadšení, 
když musí hovořit před všemi spolužáky ve třídě. Vždy proto 
hledáme způsoby, aby jim prezentace byla co nejpříjemněj-
ší. Někdy mohou pomoci kartičky s poznámkami, ať nezapo-
menou, co chtějí říct, jindy si prezentaci vyzkoušíme se žáky 
individuálně stranou, ať si vícekrát zopakují, o čem chtějí ho-
vořit. Občas probíráme různé rétorické triky.

Obrázek 2 Sebereflexe po ukončení projektu

Když je projekt u konce, vždy přichází ještě čas na závěreč-
nou reflexi. Uvedené schéma je jedna z možností. Hledáme 
způsoby, jak okruhy sebereflexe vizualizovat, současně do 
obrázku žáci zapisují své nápady, takže se odpovědi ucho-
vají pro další práci a další rozvoj žáka. Osvědčily se nám čtyři 
okruhy úvah, které pobízejí k tomu, aby děti z práce co nejví-
ce vytěžily (co se jim povedlo, co se naučily), aby zkušenosti 
uměly znovu zúročit a byly příště v práci ještě samostatnější 
(co využiji příště), aby se také zamyslely nad tím, co se ne 
vždy dařilo, co se hodí příště rozpracovat lépe (co pro mě 
byla výzva).

S  radostí pozorujeme, jak žáci třetích a  čtvrtých tříd efek-
tivně zpracovávají své projekty a  naznačená schémata jim 
pomáhají v samostatné práci. Současně ale přípravu a rea-
lizaci projektů vnímáme jako ideální příležitost pro trénink 
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systematického plánování vlastní práce. Věříme, že zku-
šenost z  projektů dokážou děti přenést i  do jiných situací 
(a kdyby ne, jsme tu pro ně, abychom jim připomněli, jaké 
zkušenosti a zážitky už mají, a společně s nimi hledali způ-
soby, jak je mohou využít za jiných okolností). V neposlední 
řadě závěrečná reflexe celého procesu učí děti samostatně 
přemýšlet o svých zkušenostech, výsledcích i výkonech. Je 
to jeden z  mnoha nástrojů formativního hodnocení, který 
umožňuje strukturovanou sebereflexi i  zpětnou vazbu od 
nás dospělých.

Jednoduché žákovské projekty tak umožňují realizovat 
multidisciplinární přístup k výuce žáků. Dbáme na odbornost 
i didaktické postupy ve výuce, ale současně zvažujeme i tzv. ko - 
gnitivní přístup ke vzdělávání, který vychází z principů pe-
dagogické a  kognitivní psychologie. Společné hovory se 

žáky, jejich vedení i plánování, které posiluje jejich motivaci 
a osobní pohodu, že práci zvládnou, pak úzce souvisí i s dnes 
tolik diskutovaným well-beingem ve školách.
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Digitální kompetence napříč předměty
D a N I E l a  K R a M U lO VÁ

Zatímco digitální technologie jsou už téměř nepostradatelnou součástí našich profesních 
i osobních životů, být digitálně kompetentní se postupně učíme. A musíme to učit i naše děti 
a žáky – fakt, že většina z nich si dokáže pustit pohádku z tabletu dřív, než začne číst a psát, 
nemá se skutečnou kompetencí moc společného.

Co vlastně znamená být digitálně kompetentní? Jde o  po-
měrně širokou paletu znalostí, dovedností a  praktických 
zkušeností, s jejichž pomocí jistě, bezpečně, kriticky a tvo-
řivě využíváme technologie v různých sférách našeho ži-
vota. Velmi stručně řečeno, žák ví, jaké technologie může 
v konkrétní situaci použít, dokáže si vybrat nejvhodnější, 
umí s ní pracovat, rozumí informacím a datům, které zís-
kal, dokáže je ověřit, analyzovat, interpretovat – ale také 
pozná, že určitý problém může vyřešit i bez pomoci digi-
tálního světa.

Digi všude a stokrát jinak

V  každém předmětu najdeme specifické možnosti, jak vy-
užívat ve výuce digitální technologie – umožňují dělat řadu 
činností a řešit problémy jednodušeji, efektivněji, rychleji… 

A mnohé činnosti s sebou technologie teprve přinášejí nebo 
umožňují, aby se snáze rozšířily a více se přiblížily žákům.

Podívejme se namátkou na dějepis: Současný zahraniční 
i zvolna rostoucí tuzemský trend propojovat „velkou historii“ 
s „malými dějinami“ konkrétních regionů, komunit, profesí, 
rodin apod. je založený na práci s historickými prameny, na 
vyhledávání a využívání autentických dobových materiálů či 
dochovaných výpovědí pamětníků. Bez digitalizace a  zpří-
stupnění těchto zdrojů by něco takového nebylo v  širším 
měřítku vůbec možné. Objíždět archivy a knihovny by bylo 
pro žáky značně komplikované, o samotné ochotě půjčovat 
archiválie školákům, byť jen prezenčně, ani nemluvě. Orál-
ní historie by se omezovala na oběhnutí babiček a dědečků 
v okolí, jejichž ochota opakovat totéž pořád dokola dalším 
žákům by asi brzy klesla k  nule… Využití virtuální reality 
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k  rekonstrukci již neexistujících nebo vzdálených památek 
a k animaci dobových výjevů z běžného života nemusí být 
tak extrémně vzdálenou vizí. Své o tom vědí například žáci 
SSPŠ v  Praze, kteří vytvářeli virtuální model terezínského 
ghetta. Na základní škole mohou být cíle úměrně nižší, ale 
prostor pro široké (třeba projektové) mezioborové setkání 
historie, společenskovědních předmětů, informatiky, mate-
matiky a komunikace v českém i cizím jazyce zůstává.

Když jsme zmínili komunikaci, podívejme se ještě na zajíma-
vý příklad, jak využít specifické možnosti digitální komunika-
ce na sociální síti Twitter, kterou představuje na stránkách re-
vize.edu.cz v sekci Kdo mi pomůže lektorka Vanda Vaníčková. 
Podstata této aktivity spočívá v tom, že žáci mají nějaký delší 
text zkrátit plus minus na formát tweetu tak, aby zůstalo za-
chováno základní sdělení. Národní pedagogický institut ČR 
nabízí v rámci pomoci školám s revizemi RVP v oblasti infor-
matiky na stejném místě mezi databází relevantních zdrojů 
i další pětiminutová videa s  inspirací pro rozvíjení digitální 
kompetence v přírodovědných předmětech.

S nimi a o nich

Ve společenskovědních oborech, jako jsou občanská výcho-
va (nauka), základy společenských věd či výchova k občan-
ství, se nabízí jako výukové téma například koncept digitál-
ního občanství. Tato vzdělávací oblast přidá svůj dílek i do 
mozaiky bezpečnostních témat, ochrany osobních údajů či 
kritické práce s informačními zdroji. Je samozřejmě potřeba 
s  ostatními kolegy prodiskutovat, z  jakého pohledu bude-
me v  každém předmětu či oboru tuto společnou mozaiku 
digitální kompetence skládat (například k tomu, co je v di-
gitálním světě legální a co etické, má co říct i oblast Umě-
ní a kultura – vždyť stahování, šíření, vytváření i přetváření 
hudby, fotografií, filmů aj. jsou věci, s nimiž mají starší školáci 
bohaté praktické zkušenosti).

Společenské vědy, a to už i ve svých základech na základní 
škole, však přinášejí i zcela specifický pohled. „Mají ve vztahu 
k  digitálním technologiím jednu nezastupitelnou úlohu  – 
dívat se na ně nejen jako na nástroj, ale také jako na téma, 
o  kterém je potřeba mluvit a  diskutovat. Například o  vlivu 
digitalizace na jedince a společnost, stále aktuálnější je téma 
umělé inteligence v etických a právních kontextech, počíta-
čová kriminalita z pohledu pachatele i oběti, z pohledu etic-
kých i právních norem,“ vysvětluje Alena Nosková, garantka 
oblasti společenskovědních oborů v NPI ČR.

Co za mě nikdo neudělá

Jak technologie změnily můj obor? To je podle Daniely Rů-
žičkové, garantky oblasti informatika v NPI ČR, první otázka, 
kterou by si měl učitel položit. Zeměpisáři je jasné, že v době 
masového rozšíření digitálních map a  GPS navigace nevy-
stačí s orientací pomocí mapy a buzoly. Stejně tak základem 

prostorové představivosti, vnímání tvarů a vztahů mezi nimi 
už nemusí být jen tužka a pravítko s kružítkem, protože dy-
namický geometrický software může přispět k porozumění 
útvarům, tělesům a  jejich vlastnostem mnohem názorně-
ji. Snáze je pochopí i  žák, který se při rýsování dokonale 
ztrácí ve změti čar a vyčerpá se soustředěním na to, aby se 
mu úsečky proťaly v  předepsaném bodě, aniž by tušil, co 
to v praxi znamená. Díky fotoaparátu nebo mobilu s  funk-
cí časosběrného videa nebo zpomalených záběrů mohou 
žáci zaznamenat detaily živé přírody anebo třeba sledovat, 
jak rychle podléhá rozkladu jejich oblíbené jídlo, což se dá 
obratem využít k  tématům ochrany přírody a udržitelného 
rozvoje.

Co se ve vašem oboru příchodem digitálních technologií 
změnilo? Čím přispívají k řešení oborových úkolů, problémů 
a témat? Odpovědi na tyto otázku vám pomohou vytipovat 
technologie i  konkrétní aplikace, které můžete začlenit do 
výuky. Příslušnou skládanku digitální kompetence tak napl-
ňuje každý obor svými specifickými nástroji a prostředky – 
právě tady můžeme hledat odpověď na druhou základní 
otázku: Co za mě nikdo jiný neudělá?

Rozvíjet digitální kompetence znamená hledat, experimen-
tovat, zkoušet nejen v pozici pedagoga, ale také nechat hle-
dat, experimentovat a  zkoušet žáky, stejně jako jim umož-
nit hodnotit své pokusy a učit se z vlastních i cizích omylů 
a chyb. Víc než frontální výuka tomu leckdy svědčí skupinová 
práce – nemusí přitom jít jen o diskusi žáků kolem jednoho 
přístroje, ale třeba i o práci ve sdíleném dokumentu, při níž 
se mimoděk učí i online spolupracovat a dodržovat domlu-
vená pravidla této spolupráce.

Jak by se měla postupně rozvíjet digitální kompetence v jed-
notlivých oborech na prvním i na druhém stupni ZŠ? Co by 
měl žák zvládnout a jak jej k tomu vést? Průvodcem na ces-
tě formulování rozvoje digitální kompetence vám může být 
web revize.edu.cz v záložce Jak na to ve výuce (viz QR kód).

Přijďte na DIGIplovárnu!

Zajímá vás, jak  se s  rozvíjením digitální kompetence 
vyrovnávají kolegové mimo vaši školu? Chcete se sami 
podělit o své vlastní zkušenosti a společně probrat, co 
se osvědčilo nebo co naopak nesplnilo vaše očekávání? 
Právě k tomu slouží DIGIplovárna, přátelský neformální 
prostor pro sdílení a  výměnu zkušeností z  výuky a  di-
daktických přístupů, prostor pro vaše názory a  dotazy, 
pro vzájemné inspirování se. Formát DIGIplováren svým 
způsobem navazuje na zkušenosti učitelů s kolegiálním 
sdílením, které je zažité v komunitách aktivních pedago-
gů. Kvůli (či díky?) okamžitému přechodu do distanční 
výuky v době pandemie covidu-19 se však s tímto způ-
sobem vzájemné pomoci a profesního rozvoje seznámi-
la velká část učitelů.
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DIGIplovárnou vás provází moderátor, zpravidla také 
pedagog s  bohatými zkušenostmi v  příslušné oblasti. 
Program si však v  rámci daného oborového zaměře-
ní spoluvytvářejí sami účastníci. Každá z  DIGIplováren 
je tedy svým způsobem neopakovatelný originál. Co 
se dělo například na jedné z  minulých matematických 
DIGIplováren? „Skupinka ze začátku byla trošku zdržen-
livá, ale po pár minutách jsem byla velmi potěšená akti-
vitou účastníků,“ říká Klára Bílová, která v rámci NPI ČR 
působí jako lektorka a coby pedagožka učí matematiku 
a informatiku na základní škole v Ostravě. „Kolegové při-
spěli do studnice nápadů několika ověřenými tipy, které 
v  hodinách využívají i  v  době běžné prezenční výuky,“ 
vysvětluje a jmenuje například Kahoot k získávání rych-
lých zpětných vazeb, program pro interaktivní geometrii 
Geogebra nebo mobilní aplikaci Photomath.

V červnu vás na DIGIplovárně čekají např. témata digitál-
ní technologie v přírodních vědách, rozvíjení digitálních 
kompetencí na prvním stupni ZŠ, při výuce angličtiny na 
druhém stupni a  jedno informatické téma o práci s ro-
botickými stavebnicemi.

Přihlaste se o podporu       Podívejte se, jak na to ve výuce
NPI ČR: vyberte si téma 
a termín své DIGIplovárny  

PhDr. Daniela Kramulová, Revize 
ICT, Národní pedagogický institut ČR

Měníme svět k lepšímu
h a N a  M a R T I N Á KO VÁ

Od září 2021 do 8. května 2022 měly třídní kolektivy možnost zapojit se do Projektů 
proměny a registrovat se do celorepublikové soutěže Měníme svět k lepšímu v rámci 
projektu Komenský – Příběhy lidskosti. Učitel národů by měl jistě radost, že v jeho Poradě 
o nápravě věcí lidských pokračují praktickými činy další generace. Inspirujte se i vy 
a změňte svět k lepšímu s vaším týmem v příštím roce. A kdo a s čím se do Projektů proměny 
zapojil?

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Měníme svět k lep-
šímu se konalo 2. června. Do Projektů proměny se zapo-
jilo více než 20 týmů od Ústí nad Labem až po Karvinou, 
které se pokusily o  nápravu věcí lidských v  sedmi klíčo-
vých oblastech života: vzdělanost, rodina, vláda, víra, 
média, umění, podnikavost. Komu byste dali svůj hlas ve 
veřejném hlasování vy?

Soutěžit mohly týmy ve třech věkových kategoriích: 1. stupeň 
ZŠ (6–11 let), 2. stupeň ZŠ (12–15 let) a SŠ/SOU (16–19 let). 
Týmy si vybraly jednu z  oblastí, vymyslely název projektu 
a pustily se do díla. Velmi originální dílo vytvořil tým pod ná-
zvem Band of Brothers z druhého stupně ZŠ z Turska. Žáci 
si nastudovali život a dílo Učitele národů, pořídili si 3D tis-
kárnu, vyrobili vlastní figurky a vymysleli geniální stolní hru 
o životě Jana Amose Komenského.

Jak by se vám líbilo, kdyby vám celý týden někdo prokazo-
val lásku každodenní pozorností? Týden velkých maličkostí 
se rozhodli zorganizovat žáci 5. ročníku ZŠ z Frýdlantu nad 
Ostravicí. Pozvali na svačinku s  Komenským své nejbližší, 
náhodné kolemjdoucí, ale i záchranáře. Překvapili obyvatele 
domova pro seniory, zpříjemnili jim den a  vyloudili úsměv 
na tváři.

Studenti gymnázia v  Bohumíně vytvořili pozoruhodný KA-
Menského deník. Vyšli z myšlenky J. A. Komenského: „Nevěř 
všemu, co slyšíš.“ Jelikož se v dnešní době objevuje spousta 
dezinformací, rozhodli se formou nápaditého deníku pouká-
zat na pravdivá fakta.

Vítězné týmy z veřejného hlasování a týmy oceněné odbor-
nou komisí najdete na webu komensky2020.cz. Celkem 
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bylo vyhlášeno šest vítězných projektů. Jejich autoři obdrže-
li ceny v celkové hodnotě 120 000 Kč. Pokud byste i vy uvítali 
dárkový poukaz na společný zážitek týmu nebo odměny od 
sponzorů, jako je Pompo, z. s., nebo nakladatelství FRAUS, 
přihlaste se se svým projektem do dalšího ročníku soutěže 
Měníme svět k lepšímu!

Zapojte se, nemáte co ztratit! Vítězem jsou totiž všich-
ni, protože to největší dílo se děje v srdcích zapojených 
žáků, když mohou udělat něco dobrého pro druhé. A ten-
to radostný pocit nenahradí ani to nejvyšší umístění. Své by 
vám o tom mohli říci žáci 6. C a 7. D ze ZŠ Oskol v Kroměříži. 

Cílem jejich projektu proměny byl koncert a vybrání finan-
čního obnosu pro jednoho tatínka a  jeho děti, jejichž ma-
minka zemřela při porodu. Plán spočíval v sestavení celistvé-
ho divadelního představení, které zaujme jak děti, tak rodiče. 
Součástí bylo občerstvení, prodej obrazů a kniha pohádko-
vých příběhů od dětí vytvořená přímo pro tuto akci. Díky 
spolupráci s Nadací Via celková částka pro rodinu přesáhla 
100 000 Kč. K tomu, aby se zapojil do soutěže, tým povzbudil 
lektor Radek Hejret, který s ním realizoval projektový den 
Minus na plus s amosem. Bez jeho intervence byste si dnes 
nemohli číst tyto řádky.

Všem žákům zapojeným do Projektů proměny a  jejich do-
provázejícím pedagogům patří velké díky.

hana Martináková, zástupkyně 
ředitele obecně prospěšné 
společnosti Etická výchova, která 
je partnerem projektu Komenský – 
Příběhy lidskosti

Metoda Filozofie pro děti aneb  
„Je možné milovat cihlu?“
J I T K a  h O l a S O VÁ

Filozofie pro děti je didaktickou metodou, s níž přišel v 70. letech 20. století Matthew 
Lipman, profesor filozofie na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Znepokojovalo ho,  
že se mladí lidé na univerzitách neučí samostatně přemýšlet. Dnes je Filozofie  
pro děti (P4C – Philosophy for Children) známa ve více než 60 zemích, díky kurzům 
programu Varianty – Člověk v tísni se s ní v Česku seznámilo více než 400 vyučujících 
z MŠ, ZŠ i SŠ.

Žákovské „filozofování“ hravě rozvíjí schopnost vyjádřit 
vlastní názor, podpořit jej argumenty a  vystupovat se se-
bedůvěrou a  zároveň ohleduplností ve skupině. Tyto do-
vednosti jsou klíčové pro budoucí sociální a  ekonomické 
uplatnění v  životě dětí a  jejich odolnost vůči manipulaci 
a dezinformacím. Navíc P4C přispívá ke změně atmosféry ve 
škole a zlepšení vztahů jak mezi žáky, tak v učitelském sbo-
ru. Tyto závěry potvrzuje i evaluační zpráva dlouhodobého 
výcviku v metodě Filozofie pro děti, již realizovali odborníci 
z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity v  Brně pod vedením prof. Kláry Šeďové, kteří se 
dlouhodobě věnují dialogické výuce.

Jak metoda funguje?

Filozofie pro děti není společenskovědní disciplínou, ale di-
daktickou metodou vedoucí k  vytvoření bezpečného pro-
storu „zvídavého společenství“, v  němž postupně dochází 
k přesunutí role učitele z pozice autority k pozici facilitátora 
(průvodce), jednoho z  členů zkoumajícího společenství. 
Změna role učitele vede ke změnám prostředí ve třídě, 
které pak může nastavovat vhodné podmínky pro rozvoj 
občanských kompetencí.
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Samotnou diskusi pak odstartují tzv. šťavnaté otázky, na 
které neexistuje rychlá, jednoznačná odpověď  – například 
„Může být lhaní i dobré?“, „Má člověk svobodnou vůli?“, „Je 
možné milovat cihlu?“ či „Jak vysvětlit mimozemšťanovi, co 
je to vtip?“.

Rozvoj kritického myšlení a spolupráce

Do projektu ACP4C – Být občanem, financovaného Nadací 
OSF v rámci programu Active Citizens Fund, bylo zapojeno 
deset učitelů ze tří základních škol napříč republikou. Ti se 
zúčastnili dlouhodobého výcviku v metodě Filozofie pro děti 
v rozsahu 54 hodin pod vedením lektorek vzdělávacího pro-
gramu Varianty Veroniky Endrštové a  Petry Skalické. Naby-
té dovednosti pak učitelé aplikovali ve výuce nejrůznějších 
předmětů na svých školách. Po celou dobu měli možnost 

využívat mentorskou podporu, která je při zavádění inovací 
ve výuce zásadní.

Jak zjistila evaluační zpráva, zatímco na počátku projektu se 
v zapojených třídách žáci jako aktivní tazatelé příliš neproje-
vovali, postupem času se začali účastnit, rozvíjet své myšlen-
ky, aktivně nové otázky do diskuse přidávat.

Ve třídě filozofování napomohlo také vytvořit atmosféru 
rovnosti. V každém kolektivu se přirozeně vyskytují žáci, kteří 
si berou slovo častěji, a žáci, kteří jsou tišší (znevýhodnění). 
Díky diskusím, vedeným nejčastěji v  kroužku, žáci začínají 
mluvit jiným způsobem, všichni se v dialogu stávají partne-
ry, včetně učitele. Dialogický přístup a právo mluvit mají in-
kluzivní efekt ve vztahu ke všem žákům.

„Uvědomila jsem si, že je těžké vytvořit dobrou otázku. Je 
potřeba se v tom cvičit, není to nic, co by bylo člověku dáno 
jenom tak. Obecně mi třeba nedělá problém konverzovat na 
nějaké téma, ale tvořit tu otázku smysluplnou a zároveň roz-
poruplnou, aby vyvolala diskusi, to je těžké,“ hodnotí přínosy 
programu jedna z účastnic.

Zaujala vás Filozofie pro děti?

Na podzim 2022 se chystá program Varianty organizace 
Člověk v tísni otevřít dlouhodobý vzdělávací program v me-
todě Filozofie pro děti. Nabídku otevřených kurzů sledujte 
na www.clovekvtisni.cz/kurzy-ucitele. Pro objednání kur-
zu přímo do vaší školy kontaktujte Veroniku Endrštovou na  
veronika.endrstova@clovekvtisni.cz.

Mgr. Jitka holasová, mediální koordinátorka vzdělávacích programů – Člověk v tísni

Potřebujete radu odborníka?

Využijte naši bezplatnou poradenskou službu pro předplatitele

Dotazy přijímáme písemnou formou na e-mail redakcers@rizeniskoly.cz 
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Jak se známkuje ve Finsku
aU TO R S K Ý  T ÝM  a P I V  B 

Školní systém ve Finsku je často ostatními státy považován za vzor. I pro nás může sloužit 
jako inspirace. Tamní učitelé mají prestiž, žáci se v mezinárodním srovnání umísťují vysoko, 
školy nabízejí férové podmínky všem dětem. Proto vám přinášíme článek o hodnocení 
v mateřských a základních školách ve Finsku.

Finské školství

Finská vzdělávací politika si klade za úkol poskytnout rov-
nocenný přístup ke vzdělání všem občanům – bez ohle-
du na věk, místo pobytu, ekonomické okolnosti, pohlaví 
nebo mateřský jazyk. Vzdělávání je považováno za zá-
kladní právo všech občanů. Základní vzdělání je povinné 
a bezplatné.

Školy ve Finsku zřizují obce. Vzdělávání začíná předškol-
ním stupněm. Až do věku šesti let je vzdělávání za úplatu, 
pro děti od šesti dále je zdarma. Ve Finsku  začíná školní 
docházka v sedmi letech a končí, když je splněn sylabus 
základního vzdělávání nebo když uplynulo 10 let od za-
čátku povinného vzdělávání. Výuka vychází z  celostátní-
ho základního kurikula, které stanoví cíle a základní obsah 
vyučovacích předmětů a zásady hodnocení žáků. Školy na 
základě jednotného kurikula navrhují své vlastní osnovy. 
Mají tedy prostor zařadit místní nebo regionální specifi-
ka  (Konopásková, 2013). Výuka probíhá 190 dní v  roce. 
Základní vzdělávání, učební pomůcky i jídlo ve škole jsou 
dětem poskytovány zdarma. Místní úřady také mohou na-
bízet žákům základního vzdělávání nepovinné ranní a od-
polední aktivity.

Po uplynutí 10 let mohou žáci pokračovat třemi roky obec-
ného nebo odborného středního školství. Vysoké školství 
se podobá českému systému – bakalářský stupeň je tříletý, 
magisterský pětiletý.

Cíle školního systému ve Finsku

Podle národního kurikula je povinností všech učitelů vést 
žáky v  učení, pomáhat jim osvojit si důležité schopnosti 
a dovednosti, které jim pomohou učit se efektivně a před-
cházet možným problémům ve studiu. Žáci by si měli také 
osvojit pracovní návyky. Tyto dovednosti by měly sloužit 
jako prostředky pro celoživotní vzdělávání.

Učení probíhá jako smysluplné studium v celé škále situací: 
nezávisle, pod vedením učitele a v interakci s učitelem a sku-
pinou vrstevníků. Navíc zahrnuje jak fyzické prostředí, tak 
i psychologické faktory a sociální vztahy (nejen v rámci školy, 

ale i části města, vesnice…). Uspořádání vyučování je vysoce 
inkluzivní svou podstatou.

Mateřské školy podporují iniciativu

Každé dítě má ve školce individuální vzdělávací plán, který 
slouží jako základ pro spolupráci mezi školkou a rodiči. Děti 
v mateřských školách se hodnotí podle toho, jak se jim daří 
plnit obecné cíle předškolní výchovy a nastavené individu-
ální cíle. Hodnocení klade důraz na pokroky ve vývoji dítěte 
a jeho procesu učení, obecné cíle jsou druhořadé. O tom, jak 
si dítě vede, se rodiče dozvídají na pravidelných schůzkách 
s  pedagogy (O’Kane, Murphy, 2016). Poslední, předškolní 
rok mateřské školy je jako u nás povinný a zdarma. Je cha-
rakteristický přechodem vzdělávacích aktivit založených na 
hře ke strukturovanějším a  formálnějším činnostem, které 
podporují rozhodování, experimentování a  vlastní iniciati-
vu dítěte ve všech oblastech (jazyk, matematika, etika, péče 
o zdraví atd.) (Šornová, 2005).

Jednotné základní vzdělávání a hodnocení

Do základní školy chodí děti devět let. Prvních šest let za-
stává většinu výuky stejný třídní učitel, v  posledních třech 
ročnících vyučují jednotlivé předměty specializovaní učitelé.

Ve Finsku se předměty, skupiny předmětů a chování hodno-
tí známkou, slovně nebo kombinací  obou hodnocení. Kla-
sifikační stupnice obsahuje stupně 4 až 10. Známka 4 značí 
nedostatečný, 5 dostatečný, 6 uspokojivý (přiměřený), 7 prů-
měrný, 8 dobrý, 9 chvalitebný, 10 výborný. Jen známkou se 
zpravidla hodnotí až od konce šestého ročníku. Slovní hod-
nocení přesněji vystihuje pokroky a  proces učení jednotli-
vých dětí. Důležité je i průběžné hodnocení. Žáci díky němu 
dostávají zpětnou vazbu o  svém vývoji, silných stránkách 
a oblastech, ve kterých se potřebují zlepšit (Hájková, 2008).

Žáci 1.–2. ročníku jsou většinou hodnoceni ústně, hlavním 
předmětem hodnocení je pokrok dítěte a jeho dovednosti. 
Žáci 3.–7. ročníku jsou hodnoceni buď ústně, číselnou klasi-
fikací, nebo kombinací obou metod. V prvních čtyřech roční-
cích se environmentální a přírodovědné vzdělávání hodnotí 
jako jeden celek. V šestém a sedmém ročníku se souhrnně 
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hodnotí biologie a zeměpis, stejně jako fyzika a chemie. Od 
7. ročníku jsou již biologie, zeměpis, fyzika, chemie a výcho-
va ke zdraví hodnoceny zvlášť (Maťašová, 2005).  Chování 
žáků hodnotí všichni učitelé, kteří se na vzdělávání daného 
dítěte podílejí.

Tabulku s ukázkou forem hodnocení během školního roku pro 
1. až 6. ročník najdete na webu www.zapojmevsechny.cz 
v  článku Jak se známkuje ve Finsku, na základě kterého byl 
tento článek připraven.

Rozšířená klasifikace pro průběžné 
hodnocení

Pro průběžné hodnocení se ve Finsku používá tzv. rozšířená 
klasifikace, která učitelům umožňuje hodnotit žáky procen-
tuálním vyjádřením nebo užitím znamének „plus“ a „minus“, 
která odpovídají hodnotě 0,25. Žák tak může obdržet znám-
ku 4+, která odpovídá hodnotě 4,25, nebo 5−, což odpoví-
dá hodnotě 4,75. Další možností je i  známka 4,5. Výjimeč-
ně může žák obdržet i  10,5, což je taková finská „jednička 
s hvězdičkou“. Díky tomu lze zachytit i drobné pokroky dětí. 
Při závěrečném hodnocení dostávají žáci pouze celé známky 
(Konopásková, 2013).

Jsou-li celkové výkony žáka i přes podporu slabé, byť ne zce-
la nedostatečné,  dostane možnost opakovat ročník. Musí 
s  tím však souhlasit rodiče. Do vyššího ročníku může žák 
postoupit i s nedostatečnými známkami, jestliže je schopen 
uspokojivě zvládnout studium v dalším školním roce. Pokud 
žák ročník opakuje z  důvodu nedostatečného prospěchu 
v jednom nebo několika předmětech, má příležitost proká-
zat, čeho dosáhl, a to v průběhu školního roku nebo v jeho 
závěru. V případě nepřesvědčivých výkonů může podstoupit 
rozdílovou zkoušku (Hájková, 2008).

Sebehodnocení

Finské školy postupně vedou děti k autonomnímu hodno-
cení. To představuje zároveň cíl sám o sobě. Sebehodnocení 
má totiž žákům pomoci utvářet si vlastní sebepojetí a  sa-
mostatně vytyčovat cíle, kterých chtějí dosáhnout v  učení 
a školní práci i ve skupině spolužáků. Tím děti získávají kon-
trolu nad svým učením, kterou doplňuje pravidelná zpětná 
vazba od učitelů.

Děti začínají se sebehodnocením v ústní formě, postupem 
času se dostávají k písemnému sebehodnocení na formulá-
řích (v prvním a druhém pololetí školního roku). Nad ode-
vzdaným formulářem následuje evaluační pohovor, kterého 
se účastní žák, rodič a pedagog (Základní škola Käpylä, Hel-
sinky, Finsko, 2007).

Finské školství klade silný důraz na komunikaci a spolupráci 
s rodiči žáků. Žákovské knížky tu ale nemají. Rodiče dostávají 

zpětnou vazbu o vzdělávání svého dítěte například tím, že 
musí podepsat každý test a účastní se výše zmíněných eva-
luačních pohovorů (Hájková, 2008).

Ve finském základním vzdělávání neexistují celostátní testy. 
Učitelé odpovídají za hodnocení ve svých vyučovacích před-
mětech na základě cílů stanovených v kurikulu. Vodítka pro 
hodnocení ve všech obvyklých předmětech obsahuje celo-
státní základní kurikulum (Konopásková, 2013). Učitelé žáky 
hodnotí na základě testů, esejů, prezentací, rozhovorů, po-
zorování, sebehodnocení žáka nebo portfolia.

Žáci obdrží pololetní vysvědčení nebo vysvědčení na kon-
ci roku, alespoň jednou za školní rok. V  devátém ročníku 
získávají Finové závěrečné vysvědčení, když mají ve všech 
předmětech lepší známku než 5 (Hájková, 2008). Na základě 
tohoto hodnocení probíhá výběr k  dalšímu studiu (Kono-
pásková, 2013).

Speciální vzdělávací potřeby

Finské vzdělávání je známo jako velmi proinkluzivní. Za-
měřuje se na prevenci a včasnou podporu. A  to i pro žáky 
s  drobnými výukovými obtížemi. Samozřejmostí je indivi-
duální přístup, malé skupiny, výuka ve dvojicích, podpora 
ve výuce.  Členové speciálního týmu jsou: ředitel, speciální 
pedagog, školní psycholog, školní zdravotní sestra a sociál-
ní pracovník spolupracující se školou. V rámci speciální péče 
pořádají schůzky, konzultace, realizace a hodnocení speciál-
ní podpory, spolupracují se speciální školou i s rodiči.

Do péče speciálního týmu spadají jakékoli obtíže v  učení, 
proto je ve Finsku větší počet žáků se speciálními vzděláva-
cími potřebami než v České republice.

Hodnocení zohledňuje obtíže v učení, děti se hodnotí podle 
konkrétních cílů v  jejich individuálním plánu. Používané 
metody motivují děti k co nejlepším výkonům. Žáci se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami mohou být ve všech roční-
cích hodnoceni slovně (Maťašová, 2005).

Vzdělávání učitelů a prestiž učitelského 
povolání

Základ finského úspěšného vzdělávání spočívá v  dobrých, 
vysoce kvalifikovaných, motivovaných a  nezávislých učite-
lích. Učitelská profese je ve Finsku velmi populární a vyso-
ce ceněná. Všichni finští učitelé mají akademický titul, jsou 
vysoce kvalifikovaní a  oceňovaní ve své profesi. Učitelské 
pravomoci jsou podložené vysokou odborností, kvalifikační 
požadavky na učitele jsou jasně stanovené. Školští poraden-
ští pracovníci musí mít kromě magisterského titulu i doklad 
o absolvování oboru poradenství.
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Projekt APIV B (Podpora společného vzdělávání v peda-
gogické praxi) přišel v loňském roce s interaktivním webem 
pro rodiče a pedagogy www.zapojmevsechny.cz. Tento 
web vznikl s ambicí stát se praktickým průvodcem spo-
lečným vzděláváním a  vlastně kvalitním a  moderním 
vzděláváním vůbec. Projekt APIV B realizuje Národní pe-
dagogický institut České republiky (www.npi.cz) a je spo-
lufinancován EU.
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Poskytování zdravotních služeb 
ve školách

1 

1 Zákon č. 371/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvise-
jících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

2 

2 Ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
3 

3 Sdělení MŠMT a MZD k zajištění zdravotních služeb ve školách a školských zařízeních, dostupné zde: https://www.edu.cz/sdeleni-msmt-
-a-mzd-k-zajisteni-zdravotnich-sluzeb-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich/.

B a R B O R a  V OTO U Pa lO VÁ

Na veřejného ochránce práv se obrací rodiče dětí, které potřebují odbornou či méně 
odbornou zdravotní péči během docházky do školy. Donedávna poskytování této zdravotní 
péče ve školách probíhalo, řekněme, v šedé zóně. Tento stav částečně změnila novela 
zákona, která je účinná od 1. ledna 2022.

Žák potřebující pomoc s aplikací inzulínu během vyučování 
nebo žák, který potřebuje podání stravy skrze tzv. peg (per-
kutánní endoskopická gastrostomie) ve škole. To jsou příkla-
dy dětí, kterým by mohla pomoci novela zákona o zdravot-
ních službách1. Ta nabyla účinnosti začátkem roku 2022.

Právní předpisy doposud na situace podobných dětí ve ško-
lách nepamatovaly. Záleželo na vstřícnosti vedení škol a sa-
motných učitelů, jak se k potřebám takových žáků postaví. 
Je přitom nemálo dětí, které si neumí zdravotní úkon poskyt-
nout samy a bez asistence dospělého se neobejdou – zejmé-
na ty mladší v  mateřských školách nebo na prvním stupni 
základních škol. Z  vyjádření rodičů obracejících se na om-
budsmana vyplynulo, že praxe ve školách byla různorodá. 
Někteří pedagogičtí pracovníci dětem ochotně pomáhali, na 
jiných školách se toho ujal učitel, který absolvoval základní 
zdravotnický kurz, jiným dětem zase pomáhal asistent pe-
dagoga, pokud jej měly, někde se dokonce podařilo zajistit 
výpomoc bývalé zdravotní sestry.

Změna právní úpravy související s  poskytováním zdravot-
ních služeb se týká tzv. vlastního sociálního prostředí pacien-
ta. V něm je možné pacientovi poskytovat zdravotní služby. 
Mezi vlastní sociální prostředí pacienta nově patří i prostředí 
škol.2 Nově tedy lze poskytovat zdravotní služby (jak jedno-
rázové úkony, tak dlouhodobou zdravotní péči) žákovi pří-
mo ve škole, pokud to jeho zdravotní stav vyžaduje. Školy se 
tak zařadily mezi místa, kde mohou zdravotníci poskytovat 
své služby. Nejčastěji půjde o pracovníky poskytovatele do-
mácí zdravotní péče.

Změna prakticky zjednodušeně znamená, že je zapotřebí, 
aby rodič na základě indikace registrujícího praktického lé-
kaře dítěte (poukaz na poskytování domácí zdravotní péče) 

kontaktoval poskytovatele zdravotních služeb, který v dané 
lokalitě zajišťuje služby domácí zdravotní péče (home care), 
a dohodnul se s ním na poskytování zdravotních služeb ve 
škole. Současně je nutné, aby rodič s tímto obeznámil vedení 
školy, předal mu veškeré relevantní informace a společně se 
dohodli na dalších podmínkách. Zde bude zajisté klíčová ko-
munikace mezi rodiči a školou a snaha o nalezení vhodného 
způsobu řešení.

Škola následně umožní vstup pracovníka poskytovatele 
zdravotních služeb do budovy školy a zajistí vhodné prosto-
ry, kde bude možné zdravotní službu provádět. Ministerstvo 
školství, mládeže a  tělovýchovy společně s  Ministerstvem 
zdravotnictví doporučují zajistit místnost, ve které bude 
umyvadlo s tekoucí teplou vodou, dávkovač s mýdlem, koš 
na odpad, stůl, dvě židle, případně i lůžko.3 Představit si lze 
například místnost, kde se izoluje dítě, než si pro něj přije-
dou rodiče, či ošetřovnu. Ministerstva apelují především na 
zajištění soukromí dítěte.

Z uvedeného vyplývá, že škola sama nezajišťuje poskytování 
zdravotní služby žákovi, ale musí akceptovat takový výkon 
zdravotních služeb externími zdravotnickými pracovníky 
v prostorách školy. V tomto směru se autorka domnívá, že by 
bylo vhodné, aby vedení školy (po dohodě s rodiči) informo-
valo i jednotlivé učitele, případně další vybrané pracovníky 
školy. Ti pak budou mít lepší povědomí o  potřebách žáka 
a nebudou překvapeni, když do školy přijde externí zdravot-
ník poskytnout žákovi zdravotní službu.

Podle názoru autorky novela zákona ponechává také řadu 
nezodpovězených otázek. Příkladem lze zmínit otázku, jak 
postupovat u dětí, které si umí zdravotní službu poskytnout 
samy (např. aplikovat inzulín), ale potřebují pouze dohled 
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(měli by na ně dohlížet např. učitelé?). Další otazníky zajisté 
vzejdou přímo z praxe. V souhrnu však lze novelu považo-
vat za důležitý posun vpřed v realizaci práva na vzdělání dětí 

s chronickými onemocněními či jinými zdravotními kompli-
kacemi.

Mgr. Barbora Votoupalová, právnička Kanceláře veřejného ochránce práv

Samet na školách opět na podzim:  
Co nabídne letošní ročník?
M aTO U š  E T T l E R

Blíží se další ročník vzdělávacího projektu Samet na školách, který připravuje spolek 
Díky, že můžem společně s organizací Post Bellum. Na podzim se bude konat už počtvrté. 
Základní i střední školy si budou moci opět vybírat z bohaté nabídky aktivit do výuky od 
řady neziskových organizací a připravit si vlastní studentské festivaly. V programu najdou 
aktivity zaměřené nejen na moderní dějiny, ale i na současná témata – včetně války na 
Ukrajině. Zároveň začíná projekt Samet na školách 2.0, který vyráží do terénu za středními 
školami s cílem oslovit a zapojit větší množství studentů.

Stejně jako v minulých letech i letos se do Sametu na ško-
lách zapojí desítky institucí. Školám nabízí své workshopy, 
besedy s odborníky nebo různé aktivity do výuky. Učitelé 
oceňují, že na webovém rozcestníku najdou program od 
tolika organizací na jednom místě. Naopak pro instituce 
s  etablovaným vzdělávacím programem představuje Sa-
met na školách platformu, díky které mohou svou nabídku 
školám zprostředkovat.

Cílem organizátorů je nabídnout vyučujícím i  studentům 
metodickou podporu, aby si výročí sametové revoluce 
mohli připomenout i na své škole. Během loňského podzimu 
se tak stalo na více než 300 školách. A na celkem 16 z nich 
sami studenti uspořádali vlastní festival pro své spolužáky.

Třeba na VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora loni v listopadu připravili 
zážitkovou hru, výstavu studentských prací na téma demo-
kracie a totality, čtenářský koutek nebo odpolední koncert. 
„Jenom vzpomínat na 17.  listopad, zapalovat svíčky a dojí-
mat se je málo. Ve škole řešíme i  klimatickou změnu, pro-
blém migrace a  další palčivé otázky naší současnosti. Obě 
témata spojuje aktivní občanství,“ vysvětluje Karolína Jus-
tová, učitelka dějepisu a  občanské nauky z  kutnohorské 

průmyslovky. Její slova dokládá to, že organizace festivalu 
pro celou školu nebyla poslední akcí tamních studentů, na 
začátku letošního května uspořádali ve veřejném prostoru 
akci právě o změně klimatu. Na podzim se plánují do Sametu 
zapojit znovu.

Studenti zpívají protestsongy na projektovém dni, Gymnázium Jana 
Nerudy, Praha
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„Považujeme za mimořádně důležité pěstovat u  studentů 
vztah ke svobodě, občanské odpovědnosti i zájmu o součas-
né i budoucí společenské výzvy,“ říká Lucie Bílková ze spolku 
Díky, že můžem. Nabídka programu je skutečně široká a za-
hrnuje kromě historických také například environmentální, 
lidskoprávní nebo mediální témata. Ve spolupráci s organi-
zacemi, jako jsou Občankáři, Faketicky, Stužák, Post Bellum, 
Greenpeace nebo Nadace Via vzniká také celoroční vzdělá-
vací program Aktivní občanství za podpory programu Ac tive 
Citizens Fund, který má probíhat na vybraných středních 
školách celoročně a studentům by měl pomoci se v těchto 
tématech zorientovat.

Nabídku programů pro školy představí organizátoři na 
konci srpna na webu www.sametnaskolach.cz. Na jaké 
aktivity se můžete těšit? Každoročně nejžádanější polož-
kou jsou zážitkové workshopy od organizace Post Bellum 
(například Čtyři příběhy revoluce nebo Tak tohle neprojde), 
zaměřující se na historii. A  jak studenti reflektují témata 
svobody a  demokracie dnes? Tomu se věnují například 
workshopy od Rekonstrukce státu, Amnesty International 
a mnoha dalších. Nebudou chybět ani programy o Evrop-
ské unii, rozšířené vzhledem k  nadcházejícímu českému 
předsednictví v  Radě EU. V  rámci spolupráce s  Nadací 
Friedricha Naumanna bude programová nabídka nově 
rozšířena o  dva bloky převážně online přednášek se za-
hraničními experty. 

První z tematických bloků se zaměří na období demokra-
tického přechodu v širším evropském kontextu a z pohle-
du postsovětských států. Hlavním cílem druhého bloku 
bude na základě zkušeností jiných zemí ukázat křehkost 
liberální demokracie.

Byli to právě studenti, kdo při listopadových událostech v le-
tech 1939 i 1989 stál ve středu dění. Proto organizátoři vybí-
zejí současné studenty k tomu, aby na své škole sami (ve spo-
lupráci s pedagogy) uspořádali festival. Zároveň organizací 
podobné akce mohou získat celou řadu nových zkušeností. 
Načerpat inspiraci budou moci na Sametové akademii, kte-
rá proběhne na přelomu září a října. Díky tomuto semináři 
získají potřebné znalosti, poznají se navzájem a nahlédnou 
i do zákulisí příprav Korza Národní. Školy se mohou na webu 
předběžně přihlásit už teď.

Výroba plakátů na Gymnáziu Palackého v Mladé Boleslavi

Současnou situaci na Ukrajině, zasažené ruskou invazí, 
samozřejmě nelze opomenout. Na webu www.ukrajina-
naskolach.cz proto organizační tým už v  březnu spustil 
rozcestník online materiálů, které lze využít ve výuce. „Svo-
boda není samozřejmostí. Bohužel se ukázalo, že je křehčí, 
než jsme si dokázali připustit. A protože situace je v souvis-
losti s  válkou složitá i  ve školách, rozhodli jsme se vytvořit 
rozcestník vzdělávacích materiálů, aby z něj učitelé i rodiče 
mohli kdykoliv čerpat,“ říká ředitelka projektu Lucie Bílková. 
I  na podzim bude válka na Ukrajině jedním z  témat, které 
rozšíří letošní nabídku workshopů pro školy.

Zaujala vás možnost připomenout si výročí sametové 
revoluce za pár měsíců také na vaší škole? Veškeré ak-
tuální informace a  předběžnou přihlášku najdete na 
www.sametnaskolach.cz.

Matouš Ettler, člen organizačního týmu Sametu na školách
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10 věcí, co mě ve škole (ne)naučili
G a B R I E l a  TO M E Č KO VÁ

S trochou štěstí v květnu ukončím čtyřleté studium na gymnáziu. S ním i třináct let  
ve školství. Při této příležitosti jsem si sepsala pár bodů, kde tato léta shrnuji.

Nenaučila jsem se…

… zvládat stres. Stres je faktor, kterému podle mého názo-
ru budeme vystaveni celý život. Místo toho, abychom se na-
učili zvládat stresové situace, nám je školní systém nese jako 
na stříbrném podnose.

… co je to konsent v sexu. Sexuální výchova je na školách 
nedostačující. Témata týkající se sexu se buď nedoberou, 
přeskočí, nebo zkrátka nejsou. Asi nemusím zmiňovat, že 
slovní spojení konsent v  sexu jsem slyšela poprvé tak před 
dvěma lety. Což je bezesporu škoda, myslím, že by uvědo-
mělá sexuální výchova ulehčila nejednu pubertu.

… řešit konflikty. Vlastně jsem se nesetkala s tím, že by se 
konflikty opravdově řešily. Na prvním stupni jsme si maxi-
málně měli podat ruce a  omluvit se. Řešení bohužel stále 
chybělo. Později jsme konflikty sice mnohokrát řešili, zato 
jsme se podle mého názoru podstaty nikdy nedobrali. Kon-
flikt byl „vyřešen“ buď poznámkou, nebo omluvou. Na střed-
ní škole se konflikty neřešily, protože o nich často učitelé ne-
měli ani nejmenší potuchy.

… házet granátem nad 20 metrů. Nikdy jsem nepochopila, 
k čemu mi to bude. Zato jsem čtyři roky po sobě stála na bílé 
čáře a snažila se zlepšit svoji techniku.

… poslouchat autority. Víry v  to, že autority dělají dobře, 
jsem se zbavila asi už někde na prvním stupni, kdy paní uči-
telka přede všemi shazovala mého otce. Má sestra mi zase 
vyprávěla, jak paní učitelka chtěla, aby se postavili žáci, kteří 
chodí do kostela. Tady přichází moment, kdy i osmiletá hol-
čička pozná, že je něco špatně. Ať už sedí, či stojí.

Naučila jsem se…

… typy sopek. Doteď jsem nepochopila, proč je potřebuji 
znát. Stejně jako prvních 12 míst Ludolfova čísla (ano, oprav-
du je umím nazpaměť – 3,141592653589).

… dělat věci navíc. Chtěla bych poděkovat nespočtu uči-
telů, kteří vždy oceňovali, když jsme dělali něco navíc. Od 
barevných koleček na nástěnce přes pochvalu ředitele až po 
finanční výhry v soutěžích.

… že život je jedna velká změna. Ať už v souvislosti s co-
videm, tornádem, nebo začínající válkou na Ukrajině jsem 
pochopila, že aniž byste mrkli, život se vám může obrátit  
o 360 stupňů. Nevím, jestli je tento bod dobrý, či špatný, ale 
mám pocit, že pokud jste připraveni na to, že z minuty na mi-
nuty nemusíte mít vůbec nic, a nelpíte na hmotných věcech, 
jste na tom velmi dobře.

… přátelství. Díky 13 letům ve škole jsem si našla nespočet 
opravdových přátel. (Mnozí to se mnou táhnou už třináctý 
rok.) Díky nim jde všechno líp. A to nejen každodenní hodiny 
matiky.

… jaká je společnost. Tento bod považuji za nejdůležitěj-
ší. Seděla jsem v lavici se spolužákem, který neměl na oběd, 
a  se spolužačkou, jejíž rodina vlastnila největší obchod ve 
městě. Naučila jsem se, že ať už jste odkudkoliv, stejně všich-
ni usedneme do stejných lavic. Pochopila jsem, že i přesto, že 
má někdo lepší pouzdro, aktovku nebo mobil, nic to nemění 
na tom, že Nokia může zvítězit nad Applem. Stejně jako se-
cond hand nad Calvinem Kleinem. Největší zázemí dělá dě-
tem rodina, ať už je měsíční příjem jakýkoliv.

Gabriela Tomečková, studentka gymnázia
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Podcast „S Komenským  
u mikrofonu“
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R O M a N  š KO D a

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 
vydává nový podcast „S Komenským u mikrofonu“. První 
podcast byl publikován v pondělí 28. března 2022 k 430. výročí 
narození J. A. Komenského v rámci Národních oslav  
J. A. Komenského, které instituce koordinuje. Jedná se o fiktivní 
rozhovor se samotným J. A. Komenským, který namluvil autor 
známého projektu Vivat Comenius, herec Alfred Strejček. 
Nad obsahem odkazu Komenského se zamyslela přední 
komenioložka PhDr. Markéta Pánková. 

Nenaučila jsem se…
Další přibližně dvacetiminutové podcasty 
formou rozhovoru je možné zhlédnout na 
YouTube1

4 s obrazem či si je poslechnout 
v  podcastových aplikacích (k  dohledání 
přes www.npmk.cz). Poslechnout si mů-
žete Jana Šimka (historik, kurátor výsta-
vy Škola a válka. Branná výchova v české 
škole), Ladislava Horáka (zástupce ředite-
le Pražské konzervatoře, pedagog, akor-
deonista), Petra Gazdíka (ministr školství, 
mládeže a tělovýchovy), v srpnu Martinu 
Lehmannovou (výkonná ředitelka České-
ho výboru ICOM) či v září Jiřího Drahoše 
(Senát ČR – předseda Výboru pro vzdělá-
vání, vědu, kulturu, lidská práva a petice).

S Komenským u mikrofonu

S Komenským jsou historické české země 
spjaty po staletí. Jeho kulturní, peda-
gogické a  duchovní poselství ovlivňuje 

nejen nás, ale celý svět i dnes. Ne náhodou 
se stal Jan Amos Komenský v  roce 1956 
patronem UNESCO díky své vizi o pospo-
litosti evropských národů a potřebě vzdě-
lávání. Národní oslavy J. A. Komenského 
(2020–2022) opět připomněly nadčaso-
vost jeho odkazu právě v pedagogickém 
prostředí. Stále více škol si klade za cíl učit 
podle „Komenského principů“, podle jeho 
pansofické metody s  pozitivní motivací 
a  lidským vztahem mezi dvěma aktéry: 
učitelem a  žákem. Podcast „S  Komen-
ským u  mikrofonu“ vede Roman Škoda 
tak, aby se stal nápomocnou silou všem 
pedagogům, i těm zainteresovaným, kte-
ří se chtějí vzdělávat, jak o tom mluvil sám 
Učitel národů. Respondenti jsou vybíráni 
z celé škály osobností z řad učitelů, histo-
riků či jiných odborníků.

Odkaz J. A. Komenského, zakladatele mo-
derní pedagogiky, opět ožívá „S  Komen-
ským u mikrofonu“!

Mgr. Roman škoda, vedoucí koncepčního, edukačního  
a PR oddělení NPMK
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